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Megtelt a kerület
Építési és változtatási tilalmat rendelt el a testület

A lakosság érdekeit és kérését figyelembe
vevô határozatot hoztak a fôváros II. kerüle-
tének képviselôi január 18-i ülésükön. A
Kerületi Városrendezési és Építési Szabály-
zat (KVSZ) elfogadásával egy idôben, an-
nak hatályba lépéséig, március 1-jéig építé-
si és változtatási tilalmat rendelt el a testü-
let. A tilalom január 18-án lépett érvény-
be, és lehetetlenné teszi, hogy a KVSZ szigo-

rú szabályozóit megkerülendô március 1-jé-
ig beadjanak régi, még enyhébb mutatók-
kal szabályozott telkekre építési engedélyt.

Láng Zsolt polgármester elmondta: a kép-
viselô-testület ezzel a döntéssel is szeretné
jelezni, hogy a II. kerület megtelt, a város-
rész infrastruktúrájának környezeti állapo-
ta nem bír el újabb, nagyobb lakásszámú
építkezéseket. (Folytatás a 4. oldalon.)

SZÛKÜLÔ MOZGÁSTÉR, TELJE-
SÜLÔ ÍGÉRETEK. Nehéz költség-
vetési év elôtt áll a II. kerületi önkor-
mányzat — mondja Láng Zsolt pol-
gármester a vele készült interjúban.
Már most látható, hogy 2008 még
az ideinél is kedvezôtlenebb hely-
zetet terem az önkormányzatok szá-
mára. 3. OLDAL

A KRUMPLIBÁL MÁR CSAK
EMLÉK. Az utolsó mohikán, a régi
budai Országút hírmondója a Paksi
halászcsárda kis földszintes épülete.
A klasszikus vendéglôépület: egy szé-
les kocsibejáró jobb oldalon, ahol az
alapanyagot lehetett az udvarba szál-
lítani. 15. OLDAL

SZERELMES VAGYOK AZ ÉLET-
BE. Gábos Katalin színésznô, három-
gyerekes anyuka, és nem utolsósor-
ban szeretô feleség elsô könyvében,
Szerelmeskönyv címmel, ôszintén
tárja az olvasók elé saját és családja
életét. 17. OLDAL

Gépjármûvek
átírásához kell az
adóigazolvány
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja
az ügyfeleket, hogy gépjármû-tulaj-
donszerzés (gépjármûátírás) esetén az
átírási illetéket 2007. január elsejétôl
a Magyar Államkincstár által vezetett
APEH Fôvárosi illetékek beszedési
számlára kell megfizetnie az új tulaj-
donosnak.

A befizetés azonosítása az adóazo-
nosító jel vagy az adószám alapján tör-
ténik. A hivatal felhívja az ügyfelek fi-
gyelmét, hogy ügyintézéshez minden
alkalommal hozzák magukkal a 10
számjegyû adóazonosító jelet tartal-
mazó adóigazolványukat. Jogi sze-
mély esetén a cégkivonat tartalmazza
ezt az adatot.

Január 1-jétôl a Margit körúti Ügyfélszolgálati Központba érkezô kerületiek külön sorszámot kapnak, így
hamarabb kerülnek sorra, mint a kerületen kívülrôl jött ügyfelek. Láng Zsolt polgármester január 14-én
személyesen kereste fel a központot, ahol a munkatársakat arra kérte, hogy a jogszabályi keretek
engedte legnagyobb rugalmassággal és elôzékenységgel kezeljék a kerületiek problémáit.
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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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

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

Tel.: 346-5602

* kedden és csütörtökön
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*
péntek: 8.00–13.30

ebédidô: 12.15–13.00

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

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

Tel.: 376-5966,
idôpontfoglalás:
tel./fax: 376-8678

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–13.30

ebédidô: 12.15–13.00

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport Tel.: 346-5400

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

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

I–II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 214-2075

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

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

Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

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

Gyámhivatal
1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 214-2075

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

Közterület-felügyeleti
Csoport

1024 Lövôház utca 26.
Tel.: 316-2688 hétfô: 13.30–18.00

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30Mûvelôdési Iroda

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

Ü G Y E L E T E K

Gyermekorvosi ügyelet
1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelô-
intézet, A épület, tel.: 212-5979

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

Felnôttorvosi ügyelet 1027 Ganz utca 13.
Tel.: 202-1370

hétfô–péntek: 12.00–16.00,
20.00–8.00; szombat–vasár-
nap: 24 órás ügyelet

Díszpolgár kerestetik
A kerület polgárai idén is javaslatot tehetnek arra, hogy a képvise-
lô-testület kinek adományozza a díszpolgári címet és a II. Kerüle-
tért Emlékérmet. A javaslatokat február 28-ig rövid indoklással,
a javaslattevô nevének és lakcímének feltüntetésével postán vagy
személyesen a Mûvelôdési Iroda címére kell elküldeni.

A Budapest Fôváros II. kerület Díszpolgára cím adományozha-
tó annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak (posztumusz is),
aki életmûvével, kiemelkedô munkásságával a kerületben vagy or-
szágosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést
szerzett, további emberi magatartása alapján köztiszteletben áll,
valamint hozzájárult a kerület jó hírnevének öregbítéséhez, elis-
merésre méltó hagyományainak gazdagításához.

Kerületünk díszpolgára Jankovics Marcell filmrendezô (2000),
Szabó Lôrinc költô (posztumusz 2000), Németh László író (posztu-
musz 2001), Cságoly Ferenc épí-
tész (2002), Szabó Magda és
Kertész Imre író (2003), Losson-
c z y T a m á s f e s t ô m û v é s z
(2004), Ágai Karola operaéne-
kes (2005), prof. Dr. Eckhardt
Sándor onkológus és Nagy Imre
egykori miniszterelnök (posz-
tumusz) (2006)

A II. Kerületért Emlék-
érem adományozható azoknak
a személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi vagy
gazdasági szervezeteknek, akik
vagy amelyek a kerület fejlesz-
tésében a társadalmi, szociá-
lis, kulturális és gazdasági élet
bármely területén kiemelkedô-
en hasznos munkát végeztek,
és ennek révén a kerület érté-
keit növelô maradandó ered-
ményt értek el.

Kerületi emlékérmesünk ta-
valy prof. Dr. Várkonyi Ágnes tör-
ténész és prof. Dr. Blatniczky
László gyermekgyógyász volt.

Jó tett helyében jót várj…
…mondanám, ha én volnék az anyó, akinek segítsé-
gére sietett a szerencsét próbáló legkisebb fiú. De
nem mondom, mert nem tudom csodás eszközökkel
a sikert segíteni, és ráadásul történetem nem a me-
sék világában játszódik. Nem. Az én mesém helyszí-
ne Budapest, és azon belül a II. kerület.

Történt ugyanis, hogy egy idôs házaspár szociális
bérlakást kapott, és eljött a várva várt nap, a költözé-
sé. A két nyugdíjasnak viszont sem pénze, sem fizikai
ereje nem volt a költözés lebonyolításához. Ekkor tör-
tént a hétköznapi csoda, csoda egy olyan világban,
ahol sokszor a pénz az úr. Sikerült találni egy vállalko-
zót, aki teherautóját és szabadidejét ajánlotta ingye-
nesen a költöztetéshez. Kovács Péter rendezvényszer-
vezô. Ám ez csak a csoda egyik fele. A fizikai erôt a
46. Kapisztrán Szent János Cserkészcsoport öt élet-
erôs, segítôkész férª tagja biztosította, akik nem saj-
nálva szabadidejüket, nagy lelkesedéssel segítették
az idôs házaspár költözését.

Köszönet mindkét felajánlónak és a résztvevôk-
nek, akik nagylelkûségükrôl, emberbaráti szeretetük-
rôl tettek tanúbizonyságot!

Horváth Ágnes, a II. kerületi családsegítô vezetôjeT
is

z
t
e
l
t

S
z
e
r
k
e
s
z
t
ô
s
é
g
!

A kitüntetésre javaslatot
tehet a polgármester, a
képviselô-testület tagjai és
bármely kerületi választó-
polgár. A kitüntetések oda-
ítélésérôl a képviselô-testü-
let minôsített többséggel
dönt.

A javaslatok benyújtásá-
nak határideje 2007. febru-
ár 28. A kitüntetések át-
adása júniusban, a Kerület
Napja rendezvénysorozat
keretében történik.

A javaslatokat rövid in-
doklással, a javaslattevô ne-
vének és lakcímének feltün-
tetésével postán vagy sze-
mélyesen a Mûvelôdési Iro-
da címére kell küldeni:
1024 Mechwart liget 1., te-
lefon: 214-2269, 214-
2271.
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Szûkülô mozgástér,
teljesülô ígéretek
Nehéz költségvetési év elôtt áll a II.
kerületi önkormányzat — mondja
Láng Zsolt polgármester, aki szerint
már most látható, hogy 2008 még az
ideinél is kedvezôtlenebb helyzetet
teremt az önkormányzatok számára.

Mit tehet a kerület vezetése a mûködô-
képesség megôrzése érdekében?

Mindent elkövetünk azért, hogy a kerü-
let mûködôképes maradjon, hogy a magas
színvonalon mûködô oktatási, egészség-
ügyi és szociális rendszerünk ne sérüljön a
drasztikus kormányzati intézkedések hatá-
sára. A Gyurcsány-csomag intézkedései, és
ami bennünket ezek közül rendkívüli mó-
don érint, a közüzemi díjak 30–50 százalé-
kos emelkedése, valamint a pedagógusok
kötelezô óraszámának megemelése nehéz
anyagi helyzetbe hozza önkormányzatun-
kat. Az iskolák fenntartására, a fûtésre, a
villanyra fordítandó összeg jelentôsen
emelkedik, amelyhez a központi költségve-
tés semmilyen kompenzációt nem biztosít.
A kötelezô óraszámok növelése miatt kerü-
letünkben 56 és fél pedagógusstátuszt kell
megszüntetni, és a végkielégítésekhez sem
kapunk semmilyen támogatást. Ennyi te-
hernövekedés sem lenne kevés, de a Parla-
ment tavaly decemberben olyan forrásmeg-
osztási törvényt fogadott el, amely szerint
idén 600 millió forinttal kevesebb pénzt
kapunk a fôvárosi adóbevételekbôl.

Tovább rontja költségvetésünk helyzetét
az a tény, hogy a BKV értékesíteni kívánja a
Szemlôhegy utcai óvoda épületét, amely az
ô tulajdona. Mi mindenképpen szeretnénk
megôrizni és megtartani az egyik legnép-
szerûbb gyermekintézményünket, de a
több százmillió forintos kiadás jelentôs
mértékben instabilizálhatja költségveté-
sünket. Még december elején megkeres-
tem az akkori vezérigazgatót, Aba Botondot,
aki jelezte, hogy hajlandóak nekünk eladni
az épületet, ám ôt azóta menesztették. Így
most januárban újra kell kezdenünk a tár-
gyalásokat.

Egyes politikusok azt mondják, hogy
más a választási ígéret és más a megvaló-
suló program. Az Ön múlt évi ígéretei-
nek nem lesz-e gátja a pénztelenség?

Szeretném a választási programomnak —
amely a Realitás programja nevet viseli —
minden pontját megvalósítani a ciklus vé-
géig. Ehhez azonban nem várt körülmé-
nyekkel kell szembenézni, mert a kormány
a végsôkig szûkítette mozgásterünket. Jól
látható, hogy önkormányzatunk számára az
egyre nehezedô ªskális helyzetben az egyet-
len kitörési lehetôség, hogy a lehetô leg-

több pályázati forráshoz igyekszünk hozzá-
jutni. Több kérdés, például a 91-es busz út-
vonalának meghosszabbítása a János kórhá-
zig már a fôvárosi döntéshozók elôtt van,
és készül a hatástanulmány a Szépvölgyi úti
lejárat kialakításáról az alsó rakpartra. Elér-
tük, hogy a kerület egyik legrosszabb álla-
potú fôútvonalát, a Fillér utcát a fôváros be-

vette idei útfelújítási programjába. A hideg-
kúti mentôállomás létrehozásának érdeké-
ben pedig közös pályázatot adunk be az Or-
szágos Mentôszolgálattal.

Programjának fontos vállalása volt a
közterületek rendbetétele és a zöldterüle-
tek védelme.

Nyár elejére tervezzük a fakataszter-prog-
ram megindítását, ami a zöldterületek és a
faállomány védelmét biztosítja. Minél

elôbb szeretnénk parkôrszolgálatot létre-
hozni a kerületben. Lesznek olyan parkja-
ink, amelyeket zárható kerítéssel védünk a
rongálók ellen, ahol pedig ezt nem tudjuk
megoldani, ott ôrt alkalmazunk. Egyik leg-
szebb közterületünk, a Lukács fürdô elôtt
található Germanus Gyula park szégyentel-
jes állapotban van. Ez a szombatonkénti en-
gedély nélküli árusok áradatának köszönhe-
tô. Ezt a tûrhetetlen helyzetet rövidesen fel-
számoljuk. Pesthidegkúton két olyan terü-
let is van, amelynek jövôje csakis a hideg-
kúti lakosok bevonásával, az ô igényeik fi-
gyelembe vételével dôlhet el. A Szabadság
utcai sportpálya fejlesztésének elvi prog-
ramját Hidegkúton élô, a helyi közéletben
vezetô szerepet játszó vállalkozók alakítják
ki. Reményeim szerint hamarosan olyan
tervet tesznek elénk, amely a helyiek szá-
mára a legmegfelelôbb és üzletileg is elfo-
gadható lesz. Emellett nem várhat tovább a
hidegkúti városkapu környezetének rend-
be tétele sem. A körforgalom — ami köré
szervezôdhetne az új városrészközpont —
biztosan megépül. Ez azonban csak magán-
tôke bevonásával valósulhat meg.

Korábban két ciklusban képviselôként
dolgozott az önkormányzatban. Segíti-e
ez polgármesteri munkáját, amelynek el-
sô száz napja a napokban telt le?

Az önkormányzat és a hivatal mûködését,
a dolgozók nagy részét már korábban is is-
mertem, és ennek is köszönhetô, hogy a la-
kosok a vezetésváltásból semmit nem érez-
tek, hiszen egy pillanatra sem állt meg a ha-
tósági munka és a hivatali ügymenet. Ne-
kem és közvetlen munkatársaimnak nem
sok gondolkodni vagy nézelôdni való idônk
volt, hiszen alig két hét állt rendelkezésünk-
re, hogy megszervezzük az ’56-os forrada-
lom félévszázados évfordulójának kerületi
megemlékezéseit, majd elôkészítsük az év
végi zárszámadást. Természetesen sok új
és, sajnos, váratlan dologgal is szembesül-
nöm kellett. A múlt év az önkormányzatnál
is elsôsorban a kampány jegyében telt el.
Sok félbehagyott vagy el sem kezdett ügy
megoldása vár a testületre és a hivatalra, a
már említett hidegkúti fejlesztések ügye is
ezek közé tartozik. De számos, talán a vá-
lasztásokra való készülôdés hevében elô-

KERÜLETIEK ELÔNYBEN. Január elsejétôl a Margit körúti Ügyfélszolgálati Központ-
ba érkezô kerületiek külön sorszámot kapnak, és ügyeikkel több ügyintézô foglalko-
zik majd, mint a kerületen kívülrôl jött lakosokkal. Láng Zsolt polgármester szerint
tarthatatlan volt, hogy az országos ügyintézési kötelezettség miatt éppen azok kerül-
tek hátrányos helyzetbe, akiknek adóforintjaiból épült meg az új központ.

— A törvény úgy szól, hogy az önkormányzat egy országos hatáskörû okmányiro-
dát köteles fenntartani. Ennek eleget teszünk, hiszen a Margit körúti Ügyfélszolgálati
Központ minden betérô ügyével foglalkozik, de január 1-jétôl elônyben részesíti a II.
kerületieket. Az Önkormányzatok Chartája ismeri a pozitív diszkrimináció elvét,
amelynek alapján, az ügymenetet alaposan végiggondolva, csekély átszervezéssel si-
került olyan megoldást találnunk, amellyel — továbbra is betartva a törvényt — a ke-
rületieket elônyben részesíthetjük. A pesthidegkúti kirendeltségünkön pedig csak II.
kerületieket fogadnak kollegáink.

(Folytatás a 4. oldalon)
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A lakosság érdekeit és kérését ªgyelembe
vevô határozatot hoztak a fôváros II. kerüle-
tének képviselôi január 18-i ülésükön. El-
fogadták a Kerületi Városrendezési és Épí-
tési Szabályzatot, és ezzel egyidôben építé-
si és változtatási tilalmat rendeltek el an-
nak alkalmazásig, március 1-jéig. Ezzel a lé-
péssel az önkormányzat megakadályozza,
hogy a következô bô egy hónapban még a ré-
gi szabályzókat kihasználva lehessen építé-
si engedélyt beadni.

Láng Zsolt polgármester a testület egysé-
ges döntését úgy értékeli: minden kerületi
politikai erô egyetért abban, hogy városré-
szünk nagyobb építkezéseket már nem
bír el.

— Mindenki, aki elolvassa és alaposan
átböngészi a most elfogadott Kerületi Vá-
rosrendezési és Építési Szabályzatunkat,
azt láthatja, hogy azon a nagyon kevés üres
ingatlanra, ami még itt található, csak kis
beépítési — az esetek nagy részében 15 —
százalékkal emelhetô új épület. Ezzel gya-
korlatilag nemet mondtunk a lakóparkokra
vagy a nagy lakásszámú társasházakra. Az
új rendszer átláthatóvá és egyértelmûvé te-
szi a kerületi építési szabályokat, amelyek

nagy mértékben szigorodnak. Mindehhez
hozzájárul, hogy mától a KVSZ hatályba lé-
péséig már nem lehet a régi szabályzók sze-
rint építési engedélyt beadni — emelte ki
Láng Zsolt.

Hosszú, mintegy hétéves elôkészítô mun-
ka elôzte meg a II. kerületi testület január
18-i döntését. Szakmai és civil szervezetek-
kel való egyeztetés után több lakossági fóru-
mon elhangzott felvetések épültek az elfo-
gadott szabályzatba, amely élhetôbb kör-
nyezet kialakítását teszi lehetôvé a kerület
polgárainak örömére és az ingatlan-befek-
tetôk bánatára.

Láng Zsolt mindehhez hozzátette, hogy
minden szabály annyit ér, amennyit betar-
tanak belôle:

— Azon leszek, hogy az építési hatóság
olyan szigorral lépjen fel az esetleges sza-
bályszegôkkel szemben, amilyet ez a ren-
delkezés  elôír. A Polgármesteri Hivatal mû-
szaki ellenôrei ezután már az építkezés ele-
jén, az alapok ásásánál is ott lesznek, hogy
felügyeljenek a tervek pontos betartására.
Ezzel elkerülhetô lesz, hogy szabálytalanul
megépüljenek házak, háztömbök, és fenn-
maradási engedélyt kapva kibújjanak kö-
zösségi szabályaink alól.

*

Nemet mondtak

Nagy érdeklôdés kísérte a KVSZ fórumát
A képviselô-testületi döntést megelôzôen a készülô Kerületi Városrendezési és Építési
Szabályzatról (KVSZ) tartottak lakossági fórumot január 15-én a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban. Az eseményen a lakosság megismerhette az elfogadás elôtt álló ter-
vet és annak fô irányvonalait, és véleményt nyilváníthattak a KVSZ-rôl. A szabályzatot
Láng Zsolt polgármester, Beszédes Rita fôépítész, Koncz Imre, a Környezetvédelmi és
Kerületfejlesztési Bizottság elnöke, valamint Nagy Béla, a terveket készítô Mû-Hely
Rt. vezérigazgatója mutatta be.

A polgármester elmondta, hogy a sok munkával és a képviselôk együttmûködésé-
vel elkészült KVSZ életbe lépését követôen kevesebb lesz a kibúvó, és sok esetben az
egyéni mérlegelés lehetôsége is csökken, és ez azért fontos, mert a II. kerület kezdte
elveszíteni zöld arculatát. Hozzátette: a szabályzattal megállíthatók és korlátozhatók
a különbözô beruházásokból fakadó környezeti terhek. A tervezet többek között la-
kásszám-korlátozást tartalmaz, szabályozza az utcafronti kerítések méretét, a támfa-
lak létesítését és a terepszint alatti beépíthetôséget, valamint egyértelmû határokat
szab az építmények magasságára.

— A KVSZ egy hosszú elôkészítô munka eredménye, és az egész kerület minden te-
rületére egyértelmû szabályo-
zást ad, de ettôl függetlenül
apróbb módosításokra a jövô-
ben szükség lehet — jelezte
Beszédes Rita fôépítész. A jog-
szabályi hátteret ismertetve,
Nagy Béla, a tervezô cég veze-
tôje elmondta, hogy a hetven
oldalas dokumentum a mel-
lékletekkel kiegészítve 65 öve-
zeti terv paramétereit tartal-
mazza a szabályozási vonalak-
kal, valamint a védelmekkel
és korlátozásokkal (pl. barlan-

Áldatlan állapotok, engedély nélkül arusítók
szombatonként a Germanus Gyula parkban.
A polgármester ígérete szerint már nem sokáig.

(Folytatás a 3. oldalról)

dömtôl elhangzott ígéret kapcsán nekem
kellett tájékoztatni az ügyfeleket, a lakoso-
kat, hogy azok betarthatatlanok. Nem mon-
dom, voltak kínos perceim, mikor például
egy nagyáruházláncot üzemeltetô vállalat ér-
deklôdött, mikor kezdhetnék hipermarket-
jük felépítését a Hidegkúti úton. A cég kép-
viselôi nehezen vették tudomásul, hogy ez
a szándék megvalósíthatatlan, bárki is tett
nekik erre ígéretet tavaly.

2006 októberéig a versenyszférában
dolgozott vezetô beosztásban. Új munka-
köre másfajta képességeket is követel?

Nehéz volt megszoknom, hogy szinte
minden fél órában valamilyen döntést kell
hoznom, és ráadásul legtöbbször egészen
más természetû ügyekben. Az empátiát
igénylô szociális kérdésekben éppúgy helyt
kell állnom, mint a piaci szemléletet köve-
telô beruházások vonatkozásában. Minden
esetben szakemberektôl kérek tanácsot, de
a döntés és az azzal járó felelôsség végül is
az enyém. Nem volt könnyû azt sem meg-
szoknom az üzleti életben eltöltött tizenkét
év után, hogy a hivatali ügymenet sokkalta
lassabb, és egy-egy döntés eredményessé-
ge lényegesen késôbb derül ki.

Volt, amikor dühös volt emiatt?
Bevallom, igen. Az ember tisztában van

azzal — és nem csak Gogol vagy Kafka mûve-
ibôl —, hogy nehézkes az államigazgatási
rendszer, de közelrôl megtapasztalni, hogy
néha a legjobb szándék is elvész a bürokrá-
cia útvesztôiben, azt idônként nehéz feldol-
gozni. Az eltelt három hónap arra is jó volt,
hogy lássam, nem a rosszindulat, hanem fô-
ként a jogszabályok és a szigorú elôírások
az okai a nehézkességnek. Azt is szeretném
elérni, hogy a hivatalnokok szemlélete is
változzon. Belássák, mi vagyunk az ügyfele-
kért, és a keretek engedte legnagyobb ru-
galmassággal és elôzékenységgel kezeljék a
kerületiek problémáit. Hivatalba lépésem-
kor megkezdôdött és azóta le is zárult a Pol-
gármesteri Hivatal átvilágítása a munkavég-
zés hatékonyságát illetôen.

Tóth Ildikó

(Folytatás az elsô oldalról)
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TÁRSASHÁZI TANÁCSADÁS.
Minden kedden 17 órától ingyenes
jogi tanácsadás társasházaknak a Pol-
gármesteri Hivatalban (1024 Mech-
wart liget 1.).

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA
hétfôn és szerdán 10–18 óráig, ked-
den és csütörtökön 9–17 óráig, pén-
teken 9–14 óráig tart nyitva (1024
Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁST szervez a Fidesz kerületi
szervezete szerdánként 16–18-ig
(1024 Keleti K. u. 13/b). A részt ven-
ni szándékozók az aktuális hét kedd-
jéig kérjenek idôpontot nyitvatartási
idôben (lásd fent).

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁ-
JA kedden és csütörtökön17–19 órá-
ig tart nyitva (1022 Bimbó út 63.).

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes ta-
nácsadást szervez kerületi irodájá-
ban (1022 Bimbó út 63.) kedden-
ként 16–18-ig. Elôzetes idôpont-
egyeztetés munkanapokon 8–16 óra
között a 353-0624-es számon.

A MIÉP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Keleti K. u. 8.) minden szerdán
17 és 18 óra között tart nyitva.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁ-
JA hétfôtôl csütörtökig 12 és 18 óra
között, pénteken 12 és 16 óra kö-
zött tart nyitva. 1024 Fazekas utca
19–23., tel.: 212-2978.

FOGADÓÓRÁK. Balsai István or-
szággyûlési képviselô február 1-jén
18 órától a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Mechwart liget 1.) tartja foga-
dóóráját.
Almássy Kornél országgyûlési képvi-
selô (MDF, listás) elôzetes idôpont-
egyeztetés után fogad, tel.: (06 70)
362-8283.

KÁVÉ MELLETT. Porkoláb Mátyás
képviselô (MDF) minden hónap elsô
és harmadik szerdáján 9–10-ig kö-
zött a Széphalom bevásárlóközpont
földszinti kávézójában várja az érdek-
lôdôket kötetlen beszélgetésre.

gok védelme) együtt. Felhívta a figyel-
met arra, hogy a KVSZ csak az önkor-
mányzat által módosítható elôírásokon változtathatott, a magasabb szintû paragra-
fusokat, mint az országos vagy fôvárosi szabályzatok, nem írhatja felül, a kerület leg-
feljebb kezdeményezheti módosításukat.

A közel háromórás fórumon a felszólalók a KVSZ-szel kapcsolatos közérdekû prob-
lémákat vetettek fel. Visszatérô kérdés volt, hogy a szabályozás milyen hatással lehet
a kerület közlekedésére? A tervezô elmondta, hogy a KVSZ nem terjed ki a kerület
közlekedési koncepciójára, mert abban a fôvárosi döntéshozók az illetékesek. Több
aggódó pesthidegkúti lakos kérdésére Láng Zsolt polgármester hangsúlyozta: a Fôvá-
rosi Önkormányzat tervein valóban szerepel a Patakhegyi út bôvítéseként egy esetle-
ges elkerülô út nyomvonala, de az út ellen nemcsak a II. kerület, hanem a természet-
védôk és a környezetvédelmi hatóság is tiltakozik. Hogy az út nem fog megépülni,
azt a polgármester mellett Koncz Imre, a KFKB elnöke is megerôsítette: technikailag
nehezen lenne kivitelezhetô, és a fôvárosnak fontosabb beruházásokra sincs pénze.
Szintén pesthidegkúti kérdésre a fôépítész elmondta, hogy a korábban temetôként
mûködô, ma Mosbach parkként funkcionáló terület nem lesz lakóterület. Az Orszá-
gos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet területének fejlesztésével kapcsolatos kérdés-
re a polgármester elmondta, hogy a szabályzat minimalizálja a beépíthetôséget, és
ott csak egészségügyi létesítmény épülhet. Lakossági felvetésre azt is elmondta,
hogy az új épületek küllemére nem terjedhet ki szabályozás, a tervekrôl az építészek-
bôl álló tervtanácsok mondanak véleményt, de az sem kötelezô érvényû az építtetô-
re. Felmerült az is, hogy a KVSZ lehetett volna szigorúbb is, hogy legalább a még be-
építhetô telkeken korlátozni lehessen a beépítéseket. A polgármester jelezte, hogy az
új szabályozás erôs korlátozásokat tartalmaz, és sokan lesznek, akik így is komoly sé-
relmeket szenvednek el (mint azt egy építkezni szándékozó felszólaló jelezte is), de a
KVSZ készítésénél a kerületben élôk többségének érdekeit kellett figyelembe venni, a
szigorításból származó konfliktusokat a kerületnek fel kell vállalnia. Nagy Béla el-
mondta, hogy szigorú korlátozások sorát tartalmazza a KVSZ. Lakossági hozzászólá-
sokból kiderült, többen tartanak attól, hogy a KVSZ márciusi életbelépéséig sokan ad-
nak be olyan építési engedélyt, amelyet még a régi, engedékenyebb szabályozás alap-
ján kell elbírálni. Azóta meg is született az ezt megakadályozó építési moratórium.

a lakóparkokra
Koncz Imre a Kerületfejlesztési Bizottság el-
nökeként számos lakossági fórumon vett
részt az elmúlt tizenhat évben. Mint mond-
ja, a felszólalók többsége a kerület közleke-
dési problémáját tartotta a legégetôbbnek.

— A II. kerületet utolérte a város, útja-
ink megteltek, forgalmassá váltak, azokat
szélesíteni azonban képtelenség, a dombor-
zati viszonyok ezt nem teszik lehetôvé. A
testület által elfogadott KVSZ a problémát a
gyökerénél kívánja megoldani. Olyan sza-
bályozási paramétereket tartalmaz ugyan-
is, amelyek radikálisan korlátozzák a jövô-
beli lakosságsûrûséget. A kerület nagy ré-
sze L6-os övezetbe tartozik, és az itt lévô
telkekre ezután maximum két lakás építhe-
tô a korábbi négy, illetve hattal szemben. A
nem ebbe az övezetbe tartozó telkeknél pe-
dig az azt körbevevô lakótömb lakássûrûsé-
ge alapján kell az újonnan építendô laká-
sok számát meghatározni.

A bizottsági elnök véleménye szerint en-
nél is szigorúbb az az új szabály, hogy a me-
zôgazdasági és erdôterületeken ezután nul-
laszázalékos lesz a beépíthetôség.

— Az eddigi elôírások szerint mezôgaz-
dasági és erdôterületeken lévô telkek há-
rom százalékát lehetett beépíteni. E sza-
bálynak — amit persze jó magyar szokás sze-

rint nem tartottak be — köszönhetô példá-
ul a Mária- és Tök-hegy beépülése. A testü-
let ezzel a döntésével megakadályozza,
hogy kisebb fészerek lassan lakóingatla-
nokká nôjjék ki magukat. Ezzel a döntéssel
azt is jelezni kívántuk, hogy nem lesz újabb
belterületbe vonás, nem épülhetnek társas-
házak vagy lakóparkok jelenlegi mezôgazda-
sági területek helyén, ahogy ezt több telek-
spekuláns remélte Pesthidegkút határá-
ban.

Koncz Imre szerint példaértékûen egysé-
gesen alkotta meg a KVSZ-t a testület, eb-
ben a kérdésben nem volt politikai megosz-
tottság, de legalább ennyire lényeges, hogy
a szigorú szabályokat be is kell tartatni.

ti—sza
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Minisztériumi
jóváhagyásra vár
a zajvédelmi program
A környezet és a lakosság vé-
delme érdekében írt alá part-
nerségi megállapodást a légi
irányításért felelôs Hungaro-
Control Zrt. és több önkor-
mányzati vezetô. A január 15-
én megtartott ünnepélyes
eseményen Láng Zsolt polgár-
mester képviselte a II. kerüle-
tet. A hosszú távú együttmû-
ködésben a légiforgalmi szol-
gálat és az érintett kerületek
és települések vezetôi vállal-
ták, hogy folyamatosan kere-
sik a kölcsönös elônyöket
nyújtó lehetôségeket. A Hun-
garoControl a memorandum-
ban jelezte, hogy a partnere-
ket tájékoztatja a légiforgal-
mi változásokról, figyelmet
fordít a légi jármûvek környezetre gyako-
rolt hatására, valamint környezetkímélô
megoldásokat alkalmaznak munkájuk so-
rán és környezettudatos képzésben részesí-
tik munkatársaikat. A megállapodással egy
idôben a Budapest Airport (BA) bejelentet-
te, hogy széles körû és nyilvános konzultáci-
ót kezd a kidolgozott zajvédelmi program-
jukról.

A Budapest Airport a HungaroControllal
közösen még tavaly decemberben jelentet-
te be a zajártalom megszüntetését célzó 21
pontos javaslatát. A II. kerületet érintô vál-
tozásokról Szollár Domokos, a BA szóvivôje
lapunknak elmondta, hogy októbertôl már
elkerülik a felszálló gépek a kerületet, így a
zajterhelés egy része megszûnt. A tervek
szerint a budai hegyek elôtti fordulók kiik-
tatásával a nagyobb zajt okozó, leszálló gé-

pek is kerülik majd a város-
rész feletti légteret, a repülô-
gépek fokozatos süllyedésé-
vel pedig további zajcsök-
kentést érhetnek el. A BA
kezdeményezi, hogy a gépek
nagyobb hátszélben is fel-
szállhassanak, így a futópá-
lya-használat aránya megvál-
tozna, és sokkal kevesebb já-
rat indulna a város irányá-
ba. A szóvivô jelezte: a zaj-
csökkentés csak a bevezeten-
dô szabályok betartatásával
érhetô el, ezért zajvédelmi
bírság bevezetését is kezde-
ményezik. A most ismerte-
tett javaslatokat a Gazdasági
és Közlekedési Minisztéri-
umnak is jóvá kell hagynia.

Komlós Vilmos, a II. kerületi önkormány-
zat Budapest Airport Konzultációs Bizottsá-
gába delegált tagja szerint a lakók számára
nyugalmasabb napokat eredményez majd,
ha a tervezet valóra válik.

A BA munkaanyaga a II. kerületi önkor-
mányzat (www.masodikkerulet.hu) és re-
pülôtér honlapjáról (www.bud.hu) egy-
aránt letölthetô.

Felvételi tudnivalók
A MAGYAR RÁDIÓ GYERMEKKÓRUSA.
felvételt hirdet budapesti gyerekek részére
a 2007/2008-as tanévre. Jelenleg nagycso-
portos óvodás, valamint 1., 2., 3. és 4. osztá-
lyokba járó ªúkat és lányokat várnak meg-
hallgatásra. A jelentkezéseket pontos lak-
címmel, a gyermek jelenlegi osztályának,
iskolájának feltüntetésével az alábbi címre
kell küldeni: Magyar Rádió Gyermekkórus
— Budapest 1800 vagy fax: 328-7907 vagy
e-mail: gyermekkorus@radio.hu. A jelent-
kezés határideje: február 28. A felvételi
idôpontjáról minden jelentkezôt írásban
értesítenek. Sikeres felvételi vizsga esetén
a gyerekek a Magyar Rádió Gyermekkórus
bázisiskolájába, a Kodály Zoltán Ének-ze-
nei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneis-
kola speciális, úgynevezett „rádiós” osztá-
lyába íratkoznak be.

A BAÁR—MADAS REFORMÁTUS ÁL-
TALÁNOS ISKOLA (1022 Lorántffy Zsu-
zsanna út 3.) felvételt hirdet elsôsorban re-
formátus vallású gyerekek számára a 2007
ôszén induló elsô osztályába. Részletes tájé-

koztatás a szülôknek a nyílt napon, febru-
ár 8-án 7.45 órai kezdettel. A jelentkezés-
hez szükséges adatlapot az iskola portáján,
illetve a nagyobb budapesti és fôváros kör-
nyéki református gyülekezetek lelkészi hi-
vatalaiban lehet beszerezni. Beküldési ha-
táridô: február 28.

II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM
6 évfolyamos: egy humán és egy reál proªlú
osztály. Írásbeli: január 26., 14 órakor, köz-
ponti: magyar, matematika. Pótírásbeli:
február 2., 14 óra. Írásbeli eredmények:
február 6., 8–16 óráig. Szóbeli: március

6–8., 14 óra, külön egyeztetés alapján. 4 év-
folyamos: 1/2 emelt szintû biológia, 1/2
emelt szintû rajz, 1 EU-s proªlú osztály, 5
évfolyamos nyelvi elôkészítô haladó angol,
haladó német, kezdô angol. Írásbeli: janu-
ár 27., 10 óra, központi: magyar, matemati-
ka. Pótírásbeli: február 1., 14 óra. Írásbeli
eredmények: február 7., 8–16 óráig. Isko-
lai írásbeli vizsga: angol, német, rajz febru-
ár 24., 10–13 óráig, pótnap: február 27.,
14 óra (csak orvosi igazolással).

A partnerségi megállapodást aláírók: Harazin István polgármester (Ecser), Fejér Gyula
alpolgármester (XVII. ker.), Láng Zsolt polgármester (II. ker.), Komlós Vilmos, Verbai
Lajos polgármester (X. ker.), Kiss László, a HC elnök-vezérigazgatója, dr. Weinek
Leonárd polgármester (XIV. ker.) Mester László (XVIII. ker.), Szlahó Csaba (Vecsés),
Hiszékeny Dezsô alpolgármester (XIII. ker.), Kovács István alpolgármester (Üllô).

Az idei tanévben a II. kerületi Pedagógiai
Szolgáltató Központ január 18-án rendez-
te meg szokásos tankönyvbemutatóját a
Rákóczi gimnázium aulájában. A rendezvény a közelgô tankönyvrendelésben hiva-
tott segíteni a kerület pedagógusait, de a kialakult hagyományoknak megfelelôen a
szomszédos I. és XII. kerületi oktatási intézmények is meghívást kaptak. A kiállításon,
amelyet a PSZK igazgatónôje, Pap Judit, és a gimnázium igazgatónôje, Magócs Éva
nyitottak meg, tizennégy kiadó kínálatával ismerkedhettek meg a látogatók.

LAKOSSÁGI FÓRUM. A Budapest Air-
port Zrt. a zajvédelmi programjáról tar-
tott nyilvános konzultációsorozat kere-
tében lakossági fórumot tart a II. kerü-
letben február 6-án kedden 17.30-tól.
Helyszín: Klebelsberg Kuno Mûvelôdési,
Kulturális és Mûvészeti Központ (1028
Templom utca 2–10.).
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A szabályszegôknek
csak tizede kerületi
Éves mérleget vont a II. kerületi közterü-
let-felügyelet. Amíg a statisztika szerint az
intézkedések száma 2005 végére még a
négyezret sem érte el, addig tavaly több
mint 13 ezer esetben intézkedtek a közterü-
let-felügyelôk, ami többek között a koráb-

binál hatékonyabb munkaszervezésnek és
a kerület életéhez jobban igazodó szolgálat-
vezénylésnek köszönhetô — tájékoztatott
Vajthó Gábor, a felügyelet vezetôje. Az egy
éve kinevezett csoportvezetô ugyanakkor
kiemelte, hogy a szigorúbb fellépés mellett
továbbra sem cél a több büntetés kiszabása

és a bevétel növelése, mert gyakran a fel-
szólítás elegendô a közterület rendjének
betartatásához. Míg tavaly elôtt csupán az
esetek három százalékában éltek a figyel-
meztetés lehetôségével, addig az elmúlt év-
ben a szabálysértôk negyedénél nem volt

szükség a szankcionálásra.
A kerületi lakosság szabálysértési hajlan-

dóságáról a csoportvezetô elmondta, hogy
az amúgy sem rossz statisztika tovább ja-
vult, mivel a szabályszegôknek csupán 11
százaléka kerületi lakos. A városrész jellegé-
bôl adódóan az avarégetés, az illegális hulla-

déklerakás, illetve az engedély nélküli köz-
terület-foglalás a legjellemzôbb „elköveté-
si mód”. A nem kerületi lakosok zömmel a
KRESZ szabályai ellen vétenek.

Vajthó Gábor fontosnak tartja, hogy a kol-
légák komoly körültekintéssel és szakmai
hozzáértéssel végzik munkájukat. Az éves
összesítésbôl kiderült, hogy a 13 ezer intéz-
kedésbôl közel négyszáz esetben tettek pa-
naszt az ügyfelek, abból is csak néhány eset-
ben volt jogos a kritika. A felügyelet vezetô-
je úgy látja, a helyi lakosság és a szervezet
kapcsolata már az elmúlt évben is sokat ja-

vult. Sok esetben lakossági segítséggel sike-
rült megelôzni, megszüntetni, vagy éppen
felderíteni szabálysértéseket, amibôl lát-
szik, hogy a kerület polgárai jobban figyel-
nek környezetükre. Vajthó jelentôs lépés-
nek tartja, hogy mind többen használják az
internetet és a közterület-felügyelet hon-
lapját az ügyek intézésre. Tavalytól a jogor-
voslati ügyek többségét elektronikus úton
lehet intézni, de az észrevételek és javasla-
tok többsége is a világhálón keresztül érke-
zik a szervezethez.

szeg

Ha áll a bál
KÖZBIZTONSÁGI BÁL. A II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány ti-
zenegyedik alkalommal tartja jótékonysági célú farsangi bálját
február 24-én szombaton az Európa Congress Centerben (1021
Hárshegyi út 5–7., Budakeszi út felôl). Érkezés 18.45-tôl, megnyi-
tó 19.20-kor. A bál védnöke Láng Zsolt polgármester. Fellép Heve-
si Imre és a La Bomba. A javasolt részvételi díj személyenként
20 000 forint, amely magában foglalja a többfogásos vacsorát a
hozzá illô italokkal. A részvételi díjat személyesen február 18-ig,
munkanapokon 8 és 16 óra között lehet befizetni és átvenni a II.
kerületi rendôrkapitányság kapitányságvezetôi titkárságán, So-
mogyiné Varga Magdolnánál (1024 Rómer Flóris u. 6–8., tel.:
346-1810). A csekken vagy átutalással kiegyenlített jegyeket pos-
tázzák. Az alapítvány elsôsorban a rendôrség munkájának anyagi
támogatását vállalja fel, de a kábítószer-ellenes propaganda erô-
sítése is célja. Az alapítvány számlaszáma: 10200885-32610426.

BUDABÁL. A Budai Református Egyházközség jótékonysági
bálja február 3-án 19 órától a Szabó Dezsô Színház dísztermé-
ben (1054 Szabadság tér 2.). Jegyárak: 5000 Ft/jegy; 3000 Ft/di-
ák; 5000 Ft+/támogató; megrendelhetôk a lelkészi hivatalban
(1011 Szilágyi Dezsô tér 3., tel.: 457-0109, info@gyulekezet.hu).

A PESTHIDEGKÚTI POLGÁRI KÖRÖK SZÖVETSÉGE febru-
ár 17-én 18 órakor tartja farsangi bálját a HM Adyligeti Rendé-
szeti Szakközépiskolájában (2094 Nagykovácsi út. 3., az Adyliget
táblánál jobbra). Fôvédnök: Láng Zsolt polgármester. Díszven-
dég: Duray Miklós, a Magyar Koalíció Pártjának ügyvezetô alelnö-
ke, Balsai István országgyûlési képviselô. A mûsorban közremûkö-
dik Bánffy György Kossuth-díjas színmûvész, a PPKSZ tiszteletbeli
elnöke, Bándy Péter újságíró, Bencsik András, a Magyar Demokra-
ta fôszerkesztôje, a Corvin néptáncegyüttes, Botár Katalin és
Nyolcas Kinga táncmûvészek, Ferencz Éva Magyar Örökség-díjas
énekmûvész, Géczy Erika világbajnok, olimpikon, a Kormorán
együttes énekese, Kerényi Imre Kossuth-díjas rendezô, Kondor Ka-
talin, a Magyar Rádió volt elnöke, Makray Kati olimpikon, Nagy
Pál, a PPKSZ tárogatómûvésze, Pörzse Sándor, a Terítéken c. mû-
sor házigazdája. A mûsort rendezte: Bödey Kati és Bödey Sándor.
A zenét a Hangulat tánczenekar szolgáltatja.

Támogatók: W. Adventure utazási Kft., CBA Kereskedelmi Kft.,
Goldbox Bt. A belépôjegy 4500 Ft, amely tartalmazza a vacsora
árát is. Jelentkezés és bôvebb információ: Kûzdy Lászlóné, (06
20) 440-9564, tercsike@t-online.hu.

A Szilágyi Erzsébet fasor — Trombitás út — Garas utca — Mar-
czibányi tér — Ribáry utca — Bimbó út — Ady Endre utca —
Szemlôhegy utca — Rómer Flóris utca — Margit utca — Me-
cset utca — Margit körút által határolt területre bôvül február-
tól a Margit körúton kívüli fizetô parkolási övezet. A lakók ké-
relemre térítésmentes várakozásra jogosító, éves parkolási en-
gedélyt kaphatnak, ha nincs gépjármûadó-hátralékuk.

A bôvítésrôl szóló tájékoztatót és az ingyenes lakossági vára-
kozási engedély igényléséhez szükséges nyomtatványt postai
úton küldték meg az arra jogosult lakóknak. Az engedély ki-
adásáért ezerforintos költségtérítést kell fizetni, ehhez a hiva-
tal egy csekket is mellékelt. Aki nem kapta meg az értesítést,
az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit körút 47–49.),
vagy a kerületi Közterület-felügyeletnél (1024 Lövôház u. 26.)
szerezheti be az igényléshez szükséges nyomtatványokat.

A kérelmet levélben küldhetik vissza az ügyfelek (postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21. Lakosságszolgálati Csoport), vagy az Ügyfélszolgálati Köz-
pontban elhelyezett gyûjtôládákba dobhatják be. A dokumentumok ellenôrzését kö-
vetôen postai úton küldi meg a hivatal az egy évre érvényes matricát, amelyet a gép-
kocsi szélvédôjére, jól látható helyre kell kiragasztani. A gazdálkodói engedélyeket fo-
lyamatosan intézhetik az ügyfelek.
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Várják az elsôsöket az iskolák
Áldás Utcai Általános Iskola
1025 Áldás u. 1., tel.: 212-4258; aldas@aldasuai.sulinet.hu
NYÍLT ÓRÁK: február 20-án 15–16 óráig sportfoglalkozás és drá-
majáték. Március 21-én 8–12 óráig nyílt órák leendô elsô osztályo-
sok szüleinek. Áprilisban népi játékok, zenés játszóház.

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
1021 Budenz út 20–22. Tel.: 394-3177, info@budenz.sulinet.hu, www.bu-
denz.sulinet.hu
NYÍLT ÓRÁK: március 26–30-ig 8–12 óráig. Játszóház nagycsopor-
tos ovisoknak és szüleiknek április 21-én 9–12-ig. Tájékoztató le-
endô elsôsök szüleinek március 12-én 17 órától.

Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
1027 Medve u. 5–7., tel.: 201-1137, fax: 212-5495; titkarsag@csikferenc.hu
NYÍLT ÓRÁK: február 12–16-ig (leendô elsô osztályos tanítók be-
mutatói) és február 19–23-ig (1–3. évfolyam). Játszóház: február
14-én, március 21-én és április 25-én, 17 órakor. Ovisoknak játé-
kos németfoglalkozás szerdánként 16 órakor. Hajdúné Kovács Ág-
nes és Köteles Anna tanító várja a tehetséges, a mozgás és az ide-
gen nyelvek iránt érdeklôdô leendô kisdiákokat.

Fillér Utcai Általános Iskola
1022 Fillér u. 7076. Tel.: 326-6617; www.filleriskola.hu; info@filleriskola.hu
NYÍLT ÓRÁK: Mindkét tagozatnak március 7-én. Délutáni óvodás
foglalkozások az emelt szintû angolos osztályba jelentkezôknek, va-
lamint a német tagozatosoknak is: február 14-én, 21-én, 28-án,
március 14-én, 21-én és 28-án, április 4-én. A foglalkozások 16
órakor kezdôdnek. Palacsintaparti április 18-án. Leendô elsôs ta-
nítók: Kiss Virág, Hajdrikné Mikó Andrea, Vasné Légrády Mari-
ann.

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium
1028 Szabadság u. 23., tel.: 397-4569; klebi@klebelsberg.sulinet.hu,
www.klebelsberg.sulinet.hu
NYÍLT ÓRÁK az elsô osztályba jelentkezô gyerekek szüleinek: már-
cius 7-én 8–11-ig óralátogatás, ahol megismerkedhetnek a leendô
elsô osztályos tanítónôkkel, 11 órától tájékoztató az iskola 13 évfo-
lyamán folyó oktató-nevelô munkáról, a német nemzetiségi ki-
sebbségi nyelvoktatásról, az emelt szintû testnevelés-tanításról.
Gyermekek Háza
(www.gyermekekhaza.hu) Alternatív alapozó program, a Klebels-
berg iskola önálló pedagógiai programja. NYÍLT ÓRÁK: február
19-én 9–12-ig tájékoztató a szülôknek, óralátogatás.

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola,
Gimnázium és Zeneiskola
Magyar Örökség-díjjal és a Magyar Mûvészetoktatásért díjjal
kitüntetett intézmény
1022 Marczibányi tér 1., tel.: 212-5680; kodaly@kodaly-bp.sulinet.hu,
www.kodaly-bp.sulinet.hu
NYÍLT ÓRÁK keddenként: február 20., 8.00: magyar, 4/r; 9.00:
ének, 4/r. Március 6., 8.00: magyar, 4/a; 9.00: ének, 4/a. Április
7., 8.00: testnevelés, 4/a; 9.00: kóruspróba, Aprók kara. Jelentke-
zés az 1. osztályba március 23-ig jelentkezési lapon, tel./faxon
(212-5680), e-mailen Nagy Bélánénál. Meghallgatási idôpontok:
március 28., 29., 30., 14–17 óráig. Pótmeghallgatás: április 12.,
15–17 óráig. Rádiós meghallgatás: április 2., 3., 16 órától. Tel.:
328-8710, fax: 328-7907.

Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus
Általános Iskola
1028 Községház u. 10., tel.: 397-4479; okuhidegkut@t-online.hu
NYÍLT NAPOK február 1-jén és 2-án 9–11 óráig. Programok mind-
két napon: 9 órakor gyülekezés a könyvtárban, 9.15–10-ig igazga-

tói tájékoztató a szülôknek, a gyerekeknek ismerkedés egy osz-
tállyal, játék a tornateremben, kézmûves foglalkozás. 10–11-ig óra-
látogatások, beszélgetés a tanítókkal. Az iskola kéri, hogy résztvé-
teli szándékukat az iskola titkárságán, a 397-4479-es telefonszá-
mon vagy az iskola okuhidegkut@axelero.hu e-mail címén jelez-
zék.

Pitypang Utcai Általános Iskola
1025 Pitypang u. 17. Tel.: 325-8827; pitypang@pitypangiskola.sulinet.hu
NYÍLT ÓRÁK: március 20-án 8.20-tól és 9.15-tôl bemutatóórák,
amelyeket a két leendô elsôs tanító néni, Vukovári Zsuzsanna és
Molnárné Békési Ágnes tart.

Remetekertvárosi Általános Iskola, Környezet-
és Természetvédelmi Oktató Központ
1028 Máriaremetei út 71. Tel., fax: 397 4402, 275-8675; remete@remete.suli-
net.hu, www.remete.ini.hu
ISKOLANYITOGATÓ elsôsöknek: január 22., február 12., február
26., hétfô 15.45–16.45. Családi nap leendô elsôsöknek: március
24-én 10 órakor játékos foglalkozássorozaton mutatják be az isko-
la kínálatát, az elsôs pedagógusokat. NYÍLT ÓRÁK az 1–4. évf. ré-
szére március 27-én 7.45-tôl 9.45-ig.

Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Általános Iskola
és Gimnázium
1026 Pasaréti út 191–193., tel.: 394-3887; iskola@szabol-bp.sulinet.hu,
www.extra.hu/SzaboLorinc
NYÍLT ÓRÁK február 7-én 9 órától, 11 órakor igazgatói tájékozta-
tó.

Törökvész Úti Általános Iskola
1025 Törökvész út 67–69., tel.: 325-6580; info@torokvesz.hu, www.torok-
vesz.hu
NYÍLT ÓRÁK február 7-én 8–10-ig és április 18-án 8–12 óráig a le-
endô elsôs tanítóknál. További programok: január 31-én szerda 17
órakor „Nyitva van az aranykapu” — táncház a leendô elsô osztá-
lyos tanítókkal, március 7-én szerdán 17 órakor a Csizmás kandúr
címû elôadás.

Újlaki Általános Iskola
1023 Ürömi utca 64. Tel.: 335-0792 (ig.), 335-0720 (központ); www.ujlaki.axe-
lero.net; e-mail: dobosimrene@ujlaki.axelero.net
NYÍLT ÓRÁK március 6-án kedden 9 és 11 óra között. További fog-
lalkozások február 13-án 17 órakor játékos foglalkozás, április 14-
én szombaton 10 órakor közös kirándulás. Leendô elsôs tanítók:
Kis Anita és Bozsó Bernadett.

Ingyenes szûrés
a Pulzus-centrumban
A lakosság nagy hányadát érintô szív-és érrendszeri megbete-
gedések megelôzése érdekében a II. kerületi Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálat — Pulzus Egészségközpont ingyenes
szûrôvizsgálatra biztosít lehetôséget, melynek keretében élet-
mód-tanácsadásra, illetve fokozott rizikófaktorok esetén to-
vábbi vizsgálatokra kerül sor.

A szûrésre a Pulzus Egészségközpontban (1026 Budapest,
Fillér u. 4–6.) lehet jelentkezni, beutaló nem szükséges. Az in-
gyenes vizsgálatok minden hónap elsô szombatján vannak.
Idôpont-egyeztetés: 212-4449. A szûrésre azokat várják, akik
nem tudnak szív- és érrendszeri betegségükrôl.
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Az elsô magyar földön
alapított nôi
szerzetesrend
Nem szeretek magamról írni, de most
mégis kivételesen azt teszem, amikor
arra emlékezem, hogy már
másodízben a Széher úti Szent Ferenc
kórházban gyógyítottak meg
szívinfarktusom után.

A kórház kiváló gyógyító tevékenysége, a be-
tegekrôl való intenzív és odaadó gondosko-
dása, a nyugodt légkör — mindez hozzájá-
rul az ott ápoltak mielôbbi teljes gyógyulá-
sához. A katolikus egyházhoz tartozó kór-
ház a testi bajokon túlmenôen igyekszik a
beteg spirituális létére is figyelemmel len-
ni, és mindezt felekezeti hovatartozásra va-
ló tekintet nélkül teszi gyógyításával és re-
habilitációjával. Ebben a munkában segít-
ségére van az Assisi Szent Ferenc Leányai
Betegápoló Szerzetesrend, amely közösség
1937 óta mûködteti az egészségügyi intéz-
ményt.

A 105 ágyas kórházat — akkoriban in-
kább szanatórium jelleggel — még szinte a
teljesen lakatlan Hárshegy oldalában a Szé-
her út tetején, egészséges környezetben
építették fel. Az intézmény elsôsorban a
szívbetegek intenzív ellátását végzi, és bel-
gyógyászati betegségeket gyógyít.

Ebben a kórházban az ápoló nôvérek vala-
mikor mind a ferences kongregáció tagjai
voltak. A szerzet alapítója az osztrák Anna
Brunner volt, aki Linzben kezdte el szerze-
tesi életét betegápolóként, majd néhány
évi svájci tevékenység után 1889-ben Ma-
gyarországra került, ahol elsôsorban az el-
hagyott betegeket szolgálta a hozzá csatlako-
zó fiatal társaival együtt. 1894-ben Brun-
ner Anna megfogalmazta kongregációjá-
nak elsô szabályzatát, ezt az évet tekinti a
rend megalakulása idôpontjának. Ez az el-
sô olyan nôi szerzetesrend, amelyet Ma-
gyarországon alapítottak. Ettôl kezdve a fe-
rences nôvérek egymás után építették be-
tegápoló házaikat, így többek között Zir-

cen, Tatabányán, Ózdon, Diósgyôrött, Új-
pesten és más városokban, sôt Szlovákiá-
ban, Romániában és több európai állam-
ban is, valamint Mexikóban, az Egyesült Ál-
lamokban és szerte a világon.

Az apácák a próbaidô után és örök foga-
dalmuk elôtt hármas fogadalmat tesznek
(tisztaság, szegénység, engedelmesség),
hogy a kongregáció elôírása szerint „apos-
tolkodásuk az Egyházban Krisztus iránti
szeretetbôl végzett szolgálat legyen feleba-
rátaink javára”.

Az államosítás idején, 1950-ben 250 fe-
rences nôvérnek kellett kivonulnia munka-
helyérôl. A rend legfôbb elöljárója segítet-
te a nôvéreket, hogy valamilyen formában
lehetôségük legyen a betegek további szol-
gálatára. A Széher úti kórház volt az ország
egyetlen olyan egészségügyi intézménye,
ahol mindvégig mûködött kápolna, és a te-
rületi betegellátás mellett az egész ország
területérôl gyógyította az egyházi személye-
ket, a papokat és szerzeteseket. 1989-tôl
az újjászervezôdô közösség néhány nôvére
ismét a Széher úti kórházban tölti be hiva-
tását. Székely Imre

Isten éltesse Ilonka nénit!
Százharmadik születésnapját ünnepel-
te Fülöp Béláné, aki ma is jó egészség-
nek örvend. Ilonka nénit január 19-én
családtagjai körében Láng Zsolt pol-
gármester, Balsai István országgyûlési
képviselô, Csabai Péter, a Pesthidegkú-
ti Városrészi Önkormányzat elöljárója,
valamint Esterházy László atya, a Má-
riaremetei Bazilika plébánosa köszön-
tötte fel.

Szakrendelések

Kardiológia és Rehabilitációs
Ambulancia

dr. Tahy Ádám szerda 8–12 telefon:
392-8218

dr. Andrássy Gábor hétfa
szerda

15–16
15–16

392-8251
392-8207

dr. Gábos László hétfô
csütörtök

8–12
8–16 392-8252

dr. Trummer Zsófia csütörtök 14–16 392-8253

dr. Mohay Sándor hétfô
kedd

12–16
8–16 392-8257

A rendelés mindennap 8–16 óráig tart. Be-
jelentkezés a fenti telefonszámokon, illet-
ve a 392-8207-es telefonszámon. Sürgôs
esetekben elôzetes idôpont-egyeztetés
nem szükséges, a sürgôs betegeket rende-
lési idôben bármikor (a nap 24 órájában)
fogadják. A nem sürgôs ellátást igénylô be-
tegeket arra kérik, hogy vizsgálati idôpont-
jukat elôzetesen egyeztessék, de beutaló-
val mindennap 11–13 óra között, egyezte-
tett idôpont nélkül is jelentkezhetnek kar-
diológiai szakvizsgálatra.

Diabetes és hypertonia ambulancia

dr. Turbucz Piroska
szerda

csütörtök
péntek

10–12
14–17
10–12

392-825

dr. Varga Annamária hétfô
csütörtök

15–18
15–18 392-8255

Gastroenterológiai ambulancia

dr. Haba Tamás hétfô
szerda

8–15
8–15 392-8260

Általános belgyógyászati ambulancia
dr. Simon Eszter szerda 14– 16 392-8243

Sebészeti ambulancia
dr. László Zsolt péntek 15– 17 392-8200
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KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám öntômester életérôl. Ajándékba kapott tüzes
lovak. Vasalógyûjtemény. Kerekesszékkel és babakocsival is bejárható, megtekinthetô hétfô kivételével
9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-4370)
n Buda Sacra — fotókiállítás. Fotó: Thaler Tamás, szöveg: dr. Halabuk József. A kiállítás megtekinthetô
vasárnaponként 11–12 óra között, az istentisztelet után vagy egyéb, elôre egyeztetett idôpontban. (1011
Szilágyi Dezsô tér 3., a Budai Református Egyházközség gyülekezeti terme.)
n Hegedûs Miklós festômûvész kiállítása. Megtekinthetô FEBRUÁR 8-ig minden nap 10-tôl 18 óráig,
valamint az elôadások elôtt és a szünetekben. (Új Színház — Volksbank Galéria, 1061 Paulay Ede u. 35. uj-
szinhaz@ujszinhaz.hu; www.ujszinhaz.hu)
n JÚNIUS 30-ig: „Play Art” — tendenciák napjaink képzômûvészetében. (Marczibányi Téri Mûvelôdé-
si Központ)

SZÍNHÁZ IBS: JANUÁR. 28., 18.30: Švejk vagyok. Zenés sörözgetés egy derék katonával és a közön-
séggel. Elôadja: Mikó István (IBS PUB). 19.00: Galt MacDermot—James Rado—Gerome Ragni: Hair — a
Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. FEBRUÁR 1., 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! (IBS PUB)
Szerk.: Litkai Gergely. Km.: Bödôcs Tibor, Kiss Ádám. 3-án 19.00: Örkény István: Macskajáték. Fôsz.: Pász-
tor Erzsi, Schubert Éva, Földi Teri, Huszár László. R.: Varga Miklós. 4-én 19.00: Galt MacDermot—James
Rado—Gerome Ragni: Hair — musical a Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. 9-én 19.30: Guelmino
Sándor—Mácsai Pál: Mi újság, múlt század? Történelmi játék egy részben. R.: Widder Kristóf (IBS kama-
raszínpad). 11-én 18.30: Švejk vagyok. Zenés sörözgetés egy derék katonával és a közönséggel. Elôad-
ja: Mikó István (IBS PUB). 19.00: És Rómeó és Júlia… W. Shakespeare után szabadon. Elôadja: Nagy-Ká-
lózy Eszter és Rudolf Péter. 15-én 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! (IBS PUB) Szerk.: Litkai Gergely. Km.:
Badár Sándor, Szôke András. 17-én 19.00: Paul Portner: Hajmeresztô (bûnügyi társasjáték 2 részben), a
Szindra elôadása. 18-án 19.00: Galt MacDermot—James Rado—Gerome Ragni: Hair — a Szindra elôadá-
sa. R.: Földessy Margit. 22-én 19.00: Szépségem titkai. Galla Miklós önálló estje. 23-án 19.00: Agatha
Christie: Egérfogó (klasszikus krimi 2 részben). Fôsz.: Pásztor Erzsi, Gallusz Nikolett. R.: Földessy Margit.
24-én 19.00: Örkény István: Macskajáték. Fôsz.: Pásztor Erzsi, Schubert Éva, Földi Teri, Huszár László. R.:
Varga Miklós. 25-én 19.00: Popfesztivál 2006. A Szindra vizsgaelôadása. R.: Földessy Margit. 100. jubi-
leumi elôadás!

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: FEBRUÁR 4., 11.00: Születésnap. A Bartók Vonósnégyes fél évszáza-
da (4/1). Km.: Komlós Péter, Hargitai Géza (hegedû), Németh Géza (mélyhegedû), Mezô László (gordon-
ka). Mozart: B-dúr „Vadászat” vonósnégyes. Schubert: d-moll vonósnégyes. „A halál és a lányka”. 18-án
11.00: Születésnap. A Bartók Vonósnégyes fél évszázada (4/2). Bartók: II. vonósnégyes. Beethoven:
e-moll „Razumovszkij” vonósnégyes. Házigazda: Batta András. A Szerencsejáték Rt. támogatásával.

MOZGÁS Feldenkrais alternatív mozgásterápiás tanfolyam Heimer István nemzetközi diplomás
oktató vezetésével kedden és/vagy csütörtökön 10.30–11.30-ig: „A módszer segítségével mozgásunk
könnyed és szabad lesz. Egészségünket nemcsak fizikailag, de érzelmileg és spirituálisan is javítja!” Tel.:
394-3362, (20) 973-9489, feldenkrais@chello.hu.
n Teniszoktatás. Kezdô és haladó szintû oktatás hatéves kortól, felsô korhatár nélkül, egyéni és csopor-
tos foglalkozásokkal. Iskolásoknak hétköznap 15 órától. Felnôtteknek stílusjavítás, páros és egyéni takti-
kai edzések, felkészítés amatôrversenyekre, kímélô idôsoktatás. Egy hónapos intenzív felkészítés, heti há-
romszor. Jelentkezés: (20) 340-9925 vagy (30) 250-9122, www.torokvesz.fw.hu.
n Teniszoktatás Budán. Kezdô és haladó szintû oktatás ötéves kortól, felsô korhatár nélkül, egyéni és
csoportos foglalkozásokkal. Jelentkezés Ördög Andrásnál: (20) 983-4098, (30) 579-2869.

n Kodokan judo 6–16 éves korig hétfôn, szerdán
és csütörtökön 17.00–19.00-ig a Kodály iskolában.
Jelentkezni az edzéseken, illetve a (06 30) 341-
8396, (06 30) 922-3655-ös telefonszámokon lehet.
(1022 Marczibányi tér 1., ww.jiujitsu.hu)
n Kosárlabda: a Hidegkúti SC Kosárlabda Szakosz-
tálya folyamatosan várja fiúk és lányok jelentkezé-
sét edzéseire. Érdeklôdni Horváth Krisztián vezetô-
edzônél lehet a (70) 458-9720-as telefonszámon

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

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

IBS SZÍNPAD
1021 Tárogató út 2–4., tel.: 391-2525, 391-2526

JÖVÔ HÁZA KÖZPONT (MILLENÁRIS PARK)
1024 Fény u. 20–22., tel.: 438-5312

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

KLEBELSBERG MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
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

A KIRÁLYNÔ. Ahogy az a múlt heti Golden Globe-díjátadón is megerôsítést nyert,
Helen Mirren (Felül semmi, Gosford Park) egész egyszerûen képtelen idén veszíteni.
Hacsak idôközben ki nem derül róla valami eget rengetô borzadály, mondjuk, hogy a
konzervatívokra adta szavazatát, vagy ami ennél is nagyobb bûn Hollywoodban,
hogy semmibe veszi a nemdohányzó táblákat, szóval, ha nem üt be valami nagy
krach, akkor ô nyeri az Oscart is, arra mérget vehetünk. Ez egyrészt örvendetes fejle-
mény, mivel Mirren személyében egy Shakespeare-en iskolázott, a mesterségét mint-
egy három évtizede mélységes alázattal ûzô színész vehetné át a szobrocskát, más-
részrôl viszont elgondolkodtató, hiszen A királynôben nyújtott alakítása minden-
nek nevezhetô, csak bátornak vagy megrendítônek nem. Mirren a jelenleg is trón-
ján üldögélô angol királynôt, II. Erzsébetet alakítja, akinek nemcsak menye, a tragi-
kus körülmények között elhunyt Diana halálhírével, de alattvalói haragjával is meg
kell birkóznia, nem utolsósorban pedig újdonsült miniszterelnöke, Tony Blair ön-
telt mosolyát is el kell viselnie. Nem könnyû feladat, mint ahogy egy élô királynô
alakítása sem gyerekeknek való móka. Jobban belegondolva, lehet, hogy mégis-
csak igaza lesz az Oscar-osztóknak, akik, ha valóban Mirrennek ítélik idén a szob-
rot, azzal éppen a gondos iparosmunka, a tisztességes helytállás mellett teszik le
voksukat.

Köves Gábor
Rendezte: Stephen Frears, szereplôk: Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell.

ALIG LÁTSZOM, MÉGIS JÁTSZOM. A Pa-
saréti Ferences Alapítvány szeretettel hívja
és várja a gyerekeket, kis- és nagycsaládo-
kat február 11-én 11 órára vidám farsangi
együttlétre. Lesz sok zene, vers, találós kér-
dés és rengeteg játék. Közremûködik Só-
lyom Tamás elôadómûvész. A belépés ingye-
nes, adományokat köszönettel fogadnak.

ZENÉVEL A VILÁG
KÖRÜL Február 10-
én Tabányi Mihály szü-
letésnapja alkalmából
az IBS Színpad harmo-
nikagálát rendez, ame-
lyen az örökifjú muzsi-
kus és zenekara telje-

sen új mûsort mutat be. Az elôadás az IBS
színháztermében 19 órakor kezdôdik. Érdek-
lôdni a 391-2525-ös és a 391-2526-os tele-
fonszámokon a jegypénztárnál vagy www.
ibs-szinpad.hu honlapon lehet. (1021 Táro-
gató út 2–4.)
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vagy e-mail-en: info@hscbasket.hu. További infor-
máció: www.hscbasket.hu.
n SIVANANDA JÓGA Ingyenes bemutató jógaó-
ra FEBRUÁR 11-én 16–18 óráig a Volkmann u.
10.-ben azok számára, akik még sohasem jógáz-
tak, de szeretnék kipróbálni! 10x2 órás kezdô jóga-
tanfolyam indul FEBRUÁR 7-én 16–18 óráig, 9-én
17–19 óráig, 21-én 18.30–20.30-ig. Haladó jóga-
tanfolyam indul FEBRUÁR 13-án 18.30–20.30-ig.
Információ és bejelentkezés: 397-5258, (06 30)
689-9284, joga@sivanandajogakozpont. hu,
www.sivanandajogakozpont.hu
n Alakformáló, kondicionáló torna: kedd-csütör-
tök 8–9-ig, 19–20-ig. Tartásjavító és osteoporo-
sis-megelôzô gyógytorna idôsebbeknek kedd-csü-
törtök 11–12.30-ig. Mazsi-torna kedden 16.30–
17.30-ig bölcsôdés, csütörtökön 17–18 óráig óvo-
dás korú gyerekeknek. (Kájoni ház, tel.: 392-5464)
n Mozgástanfolyamok: kreatív gyermektánc 3–
10 éveseknek, játékos foci, képességfejlesztô
mozgásóra 3–7 éveseknek, babagimnasztika 1–3
éveseknek, gerincgimnasztika felnôtteknek. Érdek-
lôdni lehet Németh Erika táncpedagógusnál a (06
30) 565-1703-as mobilszámon és a http://tances-
mozgas.fw.hu honlapon. (Baár—Madas iskola,
1026 Lorántffy Zsuzsanna út 3.)
n Salsaoktatás. Végre itt a tökéletes kikapcsoló-
dás lehetôsége, igazi latin tánctanárral, kellemes
környezetben a Vasas Pasaréti Sportcentrumban.
Oktatás minden szombaton kezdôknek 19–20 óra,
haladóknak 20–21 óra között. Részvételi díj 1200
Ft/óra. Beíratkozás a helyszínen a tanfolyam kezde-
te elôtt. (Gumitalpú cipô javasolt.) Most megtanul-
hatja a latin táncokat: salsa, bachata, merengue.
Minden érdeklôdôt szeretettel várnak akkor is, ha
nincs partnere. (1026 Pasaréti út 11–13. Tel.: 212-
5246). Tánctanár: Santiago.

GYEREKEKNEK IBS: Bonbon matiné elôadá-
sok: FEBRUÁR 3-án 11.00: Hívd a nagyanyót! Ha-
lász Judit mûsora (Süni-bérlet 4. ea.). 13.00: Bon-
bon Matiné Extra: Hívd a nagyanyót! Halász Judit
mûsora. 9-én 14.30: Klezmánia. Dávid Klezmer Band (Párduc-bérlet 3. ea.). 10-én 11.00: Dióttörô. Tánc-
mûvészeti Egyetem. (Nyuszi-bérlet 4. ea.). 16-án 9.30: Vivaldi: A négy évszak. A látható zene. BA-LU EU-
fórikusok. (Kandúr-bérlet 4. ea.) 17-én 11.00: Maszkabál. Gryllus Vilmos mûsora (Tigris-bérlet 4. ea.).
23-án: Maszkabál. Gryllus Vilmos mûsora, 9.30-kor Malacka-bérlet 4. ea., 11.00-kor Hattyú bérlet 4. ea.
n HAGYOMÁNYOK HÁZA: Aprók tánca: Péntekenként a gyerekek 17.00–19.00-ig kézmûveskedhetnek,
játszhatnak, táncolhatnak, énekelhetnek, mesét hallgathatnak, ismerkedhetnek az esztendô népszokásai-
val. JANUÁR 30., 9.00: Találkozás a néphagyománnyal. A Magyar Állami Népi Együttes bemutatója, utá-
na Fábián Éva mesél a gyerekeknek. Kézmûves - és táncházi foglalkozások, hangszerbemutató. FEBRUÁR
9. és 23.: Táncház és mulatság. Az estek házigazdája Bodó-Bán János. Muzsikál a Kollégák zenekar. A
táncházak programja: 19.30–21.00: tánctanítás, 21.30-tól mulatság. (1011 Corvin tér 8.)
n Kreatív gyermektánc minden hétfôn 15.30–16.30-ig 5–7 éveseknek. Részvételi díj: 3600 Ft/4 alkalom.
16.30–17.00-ig 3–4 éveseknek. Részvételi díj: 3200 Ft/4 alkalom. Babagimnasztika minden szerdán
11.00–11.30-ig 1–2 éveseknek, 11.30–12.00-ig 2–3 éveseknek. Részvételi díj: 2800 Ft/4 alkalom. Vezeti
Németh Erika táncpedagógus, (06 30) 565-1703. (Klebelsberg központ)
n Kézmûves szakkör indul minden alkotni szeretô gyereknek és szüleiknek szombat délelôttönként 10-
tôl 12 óráig az emeleti zeneteremben. Részvételi díj: 600 Ft/fô vagy 2000 Ft/hó. Nagycsaládosoknak csalá-
di jegy: 1500 Ft/alkalom vagy 5000 Ft/hó. (1025 Szilfa utca 4., tel.: 392-5464)
n Zeneoktatás értelmi fogyatékos fiataloknak a Zene Mindenkié Egyesület szervezésében. Érdeklôdni
lehet: parafonia.dpg.hu. (1025 Szilfa utca 4., tel.: 392-5464)

TANFOLYAMOK Kreativitásfejlesztô önismereti tanfolyam kedden 17.30–19.00-ig. Vezeti Takács
Bernadett iparmûvész, (06 30) 357-0235. Részvételi díj: 1500 Ft/alkalom, 6000 F/hó, e-mail: indivizual@
t-online.hu. (Klebelsberg központ,1028 Templom u. 2–10., tel.: 392-0860)

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: JANUÁR 30.: Mivel töltötték régen az embe-
rek a hosszú téli estéket? FEBRUÁR 6.: Böjtelô hava, februári jeles napok. FEBRUÁR 13.: Farsang a
klubban. Csak klubtagoknak! FEBRUÁR 20.: Képzeletbeli barangolás távoli tájakon. Diavetítés. Össze-

n Állandó programok: Hétfô, kedd és csütörtök 9.00: Tücsök
Zene és Diridongó zenei foglalkozás. Kedden 16.30: Gong (szín-
játszócsoport). 10.00–12.00: Baba-mama-klub. 14–20 óráig:
Bridzsklub. Szerda 10.10: Iciri-piciri táncház. 16.15: Tücsök Ze-
neóvoda. 20.00–01.00 óráig: Guzsalyas táncház. Moldvai és gyi-
mesi csángó táncház ének- és tánctanítással, zenél a Somos, a Szi-
gony és a Fanfara Complexa zenekar. Vasárnap 10–12-ig: Kôketánc gyermektáncház 1–7 éves korig
(FEBRUÁR 4-én Mackó-bál). Csütörtökön 16.00–17.30: Radírpók — játékos alkotás, kreativitás, mû-
vészet, kézmûvesség 5–8 éves korig. 16.30–18.30: Kaktusz (színjátszócsoport 11–15 éves korig).
16.30–18.00: Madarászsuli.
n Az Alkotóház kézmûves programjai: Szerdán 17–20-ig: Fürge ujjak — kötés, horgolás. Pénte-
ken 15–18-ig: Kerámia. Hétfôn 18.00–20.30: Kosárfonás. Szombaton 10–13-ig: Tûzzománkészítô
mûhely. Minden páros héten csütörtökön, legközelebb FEBRUÁR 8-án 17–20-ig: Selyemfestô.
n JANUÁR 27., 16.00: Ünnepi gálamûsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából a 2007. évi Csoko-
nai-díjjal kitüntetett alkotó mûvészek és közösségek közremûködésével. A belépés díjtalan. Min-
den érdeklôdôt szeretettel várunk megújult intézményünkben a fenti gálamûsor alkalmából!
n NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 2-án vendég: Börcsök László építész. 9-én: Látogatás a Magyar
Tudományos Akadémián.
n KIÁLLÍTÁS: M Galéria — a mûvelôdési központ színházi elôterében. JANUÁR 27–FEBRUÁR 11-ig:
Csokonai-díjjal kitüntetett képzômûvészek kiállítása.
n JANUÁR 28., 17.00: A Figurina Animációs Kisszínpad bemutatja a Bocsánat, nem látták a ... cí-
mû bábjátékát hat éven felülieknek.
n FEBRUÁR 5., 19.00: A Calcutta Trió indiai zeneklubja.
n FEBRUÁR 6., 18.30: Kex és Tea — kortárs irodalom nemcsak középiskolásoknak. Vendég: Németh
Gábor.
n FEBRUÁR 10.: Színházi lecke. Módszertani nap színházzal foglalkozóknak, a színházi alkotómun-
káról többet tudni akaróknak. Gyermek- és diákszínjátszó csoportvezetôknek, rendezôknek, drámata-
nároknak, színház- és drámaszakos hallgatóknak, mûvészeti iskolák tanárainak, közmûvelôdési szak-
embereknek, szakmabeli és szakmán kívüli érdeklôdôknek. További információ kérhetô Juszcák Zsu-
zsától, tel.: (06 70) 335-6285, juszcak.zsuzsa@marczi.hu.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JANUÁR 11–FEBRUÁR 8.: Mester és tanítványa. Mircia Dumitrescu, Ré-
szegh Botond: Párbeszéd — metszetek. (1027 Kapás u. 55. Tel.: 201-6925)
n BUDAGYÖNGYE KÖZÖSSÉGI HÁZ: Ritmikus gimnasztika. A foglalkozások a mûvészi torna gim-
nasztikai elemeire épülnek, kiegészítve az aerobik ritmikus, táncos mozdulatsoraival. Szerdán és pén-
teken 15.30–16.30-ig és 16–17-ig kisiskolások részére. Tanár: Bánhidi Borbála. Moderntánc és szín-
padi mozgás általános iskolások részére hétfôn és csütörtökön 15–16 óráig. Tanár: Taródi Nóra. Eu-
ro-gym — Alakformálás, kihívás, harmónia. Kedden és csütörtökön 18.15–19.15-ig. Tanár: Török Re-
náta. Bôvebb felvilágosítást Peregovits Margit ad naponta 14–19 óra között. (1021 Hûvösvölgyi út
12. Tel.: 394-1477)

IV. ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNHÁZI
SZEMLE. A Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központban mûködô Gyermekszínházak Há-
za május 7–13. között ismét megrendezi a
Gyermekszínházi Szemlét. A fesztiválon —
mûfaji megkötöttségek nélkül — igényes
gyerekszínházi produkciókat mutatnak be.
A szemlére 2005 ôszétôl bemutatott elôadá-
sok nevezhetôk. A programot Pogány Judit
színész, Sándor L. István színikritikus és
Uray Péter rendezô válogatja. A társulatok
jelentkezését január 31-ig várják. A szerve-
zôk kérik a jelentkezô csoportokat, hogy
küldjék el a benevezendô elôadás címét,
szerzôjét, játékidejét, technikai paramétere-
it, valamint azt, hogy hol és mikor tekinthe-
tô meg az elôadás. Ha a produkció jelenleg
nincs mûsoron, kérik, küldjenek fevételt az
elôadásról. Jelentkezés, érdeklôdés: Juszcák
Zsuzsa, (06 70) 335-6285, 438-1027.
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jöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk.
Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô
nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas
klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR
7.: Látogatás a Pálvölgyi barlangban. 14-én:
Disznótoros ebéd Nagymaroson. 21-én: Látoga-
tás a Nemzeti Múzeumban. 28-án: Kirándulás
és városnézés Szolnokon. MÁRCIUS 7.: Budakör-
nyéki séta. 14-én: Kastélylátogatás Fejér megyé-
ben. 21-én: Kirándulás Ópusztaszerre. 28-án: Vá-
rosnézés Kassán. A programok részletei felôl a
keddi klubnapokon lehet érdeklôdni, valamint a
275-0169-es telefonszámon az esti órákban. (Köz-
életi Mozgalom helyisége, 1024 Keleti K. u. 22., in-
formáció: 275-0169, rögzítô is.)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Várjuk a javasla-
tokat az elsô félév programjaihoz. FEBRUÁR 22-én
zártkörû farsangi vigasság lesz a klubhelyiségben.
Klubnapok minden páros héten csütörtökön.
(1028 Máriaremetei út 37., tel.: 376-8678)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET
II. KERÜLETI SZERVEZETE: FEBRUÁR 21., 16.00:
Vendégünk dr. Horváth János képviselô, az or-
szággyûlés korelnöke. MÁRCIUS 21., 16.00: Kirá-
lyaink tömegsírban. Hankó Ildikó elôadása a ma-
gyar királysírokról. (1024 Keleti K. u. 13/b, tel.:
212-5030).
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: JANUÁR máso-
dik felétôl minden csütörtökön 9–12.30-ig várjuk
barátainkat. Januárban felkészülünk az idei közös
programokra. Szeretnénk színvonalban, árban, lát-
ványban és élményben a lehetô legjobbat nyújtani
nyugdíjas barátainknak. A programok összeállításá-
hoz várjuk javaslataikat. (1024 Margit krt. 48., tel.:
(06 20) 921-6588, 316-5925)
n FÔNIX EGYESÜLET: A diákok és a 80 év felettiek
tagdíj fizetése nélkül látogathatják rendezvényein-
ket. Összejöveteleinket minden hónap elsô és har-
madik csütörtökén tartjuk 16 órától. Az elsô fél-
éves programtervezetet mindenki átveheti a fenti
idôpontban, illetve a rendezvényeinken. Program:
JANUÁR 31.: Eszterházy-kincsek az Iparmûvészeti

A KLEBELSBERG KÖZ-
PONT KIÁLLÍTÁSAI: FEB-
RUÁR 3–20-ig: Színész-
nôk kalapban. Válogatás
a Színháztörténeti Intézet
gyûjteményébôl. A tárlat
dióhéjnyi divattörténet a
színház világából. A kama-
rakiállításon legendás szí-
nésznôk láthatók a múlt
századforduló és a XX. szá-
zad elsô felének legdivato-
sabb kalapjaiban. „A kalap
tündöklés, magamutoga-
tás, antré. Kiemel a tömeg-
bôl, sôt, néha fölé is emel.

Uralkodói jelvény, korona, hatalom, rang. Formája, anyaga, súlya, lendületessége
pszichológiai és kortörténeti jelentést hordoz. Olyan dísz, amely a fôhelyen (vagy a fô
helyén) van. Viselôjének szerepet ad.”

FEBRUÁR 23-tól MÁRCIUS 4-ig: Karikaturista kerestetik! Válogatás az amatôr ka-
rikaturistáknak szóló pályázatra beküldött legjobb munkákból.

A Klebelsberg Központ kiállításait hétköznaponként 8–20 óráig, hétvégén 10–19
óráig tekinthetik meg az érdeklôdôk.

Klebelsberg központ
n GYERMEKEKNEK: FEBRUÁR 3., 15.00–18.00: Csiribiri családi délután — farsangolás. Far-
sang, a Budai Bábszínház elôadása. Farsangi BioRitmusok — az Alma együttes zenés mûsora. Ál-
arckészítés. A belépés ingyenes. FEBRUÁR 9. és 23., 18.00: Magyar táncház gyerekeknek. Ma-
gyar táncok, népi játékok, énekek, mondókák. Vezeti: Csatai László (Csidu) és Csatai Luca. Zenél Be-
se Botond és Nyíri László. Részvételi díj: 400 Ft/fô. FEBRUÁR 11., 11.00: A kis hagymafiú. A Maszk
Bábszínház elôadása. Vidám, commedia dell’arte hangulatú marionettelôadás nagyméretû bábok-
kal, látványos színpadképpel és paravánnal, sok, operai hangulatú zenével. Jegyár: 800 Ft. FEBRU-
ÁR 16., 10.00: Tádé-bérlet: A téli tücsök meséi. A Ciróka Bábszínház elôadása. Jegyár: 500 Ft.
n Minden szombaton 10.00–12.30: Galambos Erzsi és Csicsó gyerekszínháza 4–7 éves korig. Já-
tékvezetôk: Galambos Erzsi színész (színpadi játék), Léner Péterné (Csicsó) drámapedagógus (krea-
tív játék), Eck Imréné Végvári Zsuzsa balettmûvész, a Pécsi Balett egykori koreográfusa (színpadi
mozgás), Jándi Zsuzsanna festômûvész (jelmezkészítés, kézmûves játék). Részletes információk a
www.galamboszinhaz.atw.hu weboldalon.
n KLUB: FEBRUÁR 11., 19.00: Dalnokklub. Házigazda a Radványi—Balog—Borzsák-trió. Vendég:
Kercsmár Zsolt énekmondó. Belépô: 400 Ft. FEBRUÁR 14., 16.00: Helytörténeti kör. FEBRUÁR
21., 17.00–19.00: Pesthidegkúti Baráti Kör. FEBRUÁR 28., 18.00: Erdélyi utazási klub. A havi
rendszerességû klub ingyenesen látogatható. A februári alkalom egyben vitaindító fórum is, ahová
várjuk azokat az érdeklôdôket, akiknek szívügye Erdély, várjuk véleményüket az erdelyiklub@wad-
venture.hu e-mail címre vagy postán a Klebelsberg Központ címére (1028 Templom u. 2–10.). A be-
érkezett vélemények között egy csíksomlyói búcsún való részvételt sorsolunk ki. Bôvebb felvilágosí-
tás Miskolczi Endre Andrástól, tel.: (06 30) 556-4027.
n ZENE: FEBRUÁR 8., 19.00: A Mesterkoncertek-sorozat: Zenei ritkaságok. Közremûködik: Bá-
lint János (fuvola), Lorenz Dávid (gitár), Porzsolt György (brácsa), Farkas Zsuzsanna (gordonka).
Mûsoron: L. da Vinci, J. Ibert, F. Schubert, A. Barrios mûvei. Jegyár: 1200 Ft. FEBRUÁR 11., 15.00:
Az operairodalom gyöngyszemei: Verdi: Nabucco — a New York-i Metropolitan Operaház elô-
adása. A vetítés elôtt bevezetô elôadást tart dr. Langermann István. A teljes elôadássorozatra a bér-
let ára: 1600 Ft, az egyes elôadásokra szóló jegyek ára: 400 Ft. Diákoknak, nyugdíjasoknak, moz-
gáskorlátozottaknak ingyenes.
n SZÍNHÁZ: FEBRUÁR 10., 19.00: Csurka István: Döglött aknák. Komédia 2 részben. Rende-
zô: Cseke Péter. Jegyár: 2200 és 1800 Ft. FEBRUÁR 28., 19.00: Noelle Renaude: Mádám Ka — san-
zonos groteszk egy felvonásban az AKT Színház elôadásában. Rendezô: Lippai Krisztina. Jegyár:
1000 Ft.
n FEBRUÁR 24., 15.00–18.00 óráig Humor Percek. A Klebelsberg Központ által meghirdetett,
amatôr humoristáknak szóló pályázat döntôje. A zsûri tagjai: Maksa Zoltán humorista, Sinkó Péter,
a Rádiókabaré mûsorszerkesztôje, Litkai Gergely humorista, a Dumaszínház fôszerkesztôje. 19 órá-
tól gálamûsor. Maksaméta, Maksa Zoltán elôadása. A Tyúkszínház abszolút humoros jelenléte,
Dolák-Saly Róbert és Laár András mûsora. A Klebelsberg Központ által meghirdetett, amatôr humo-
ristáknak szóló pályázat nyertes mûvei. Jegyár 1800 Ft.

BÉRLETSOROZAT. A Klebelsberg központ
a tavaszi félév folyamán három sorozatra kí-
nál bérleteket.

Családi matinészínház. A kis hagymafiú
kalandjai (Maszk Bábszínház). Petôfi Sán-
dor: János vitéz (Nevesincs Színház). Mo-
zart: Bastien és Bastienne (kisopera). Hófe-
hérke és a törpék (Grimm nyomán). Félkraj-
cáros jegyek: ha egyszerre három elôadásra
vált jegyet, a negyedik elôadásért nem kell
fizetni.

Klasszikus mesterkoncertek. Lorenz Dá-
vid és barátai. Fellegi Ádám és Kovács Anikó
Beethoven-koncertje. Mezô László családi
koncertje. Eckhardt Gábor zongoraestje. A
Solti kamarazenekar és Bruno Trazi hangver-
senye. Bérletek február 8-ig 6200 Ft-os áron
válthatók.

Felnôtt színházi bérlet. Csurka István:
Döglött aknák. Lope de Vega: A furfangos
menyasszony. Neil Simon: Napsugár fiúk.
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban. Jean Let-
raz: Tombol az erény. Bérletek február 10-ig
válthatók 9000, illetve 7500 Ft-ért.

Információ a 392-0860-as számon.

Karádi KatalinFedák Sári
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FOTÓZÁSTÖRTÉNETI ELÔADÁS-SORO-
ZAT. Három részbôl álló elôadássorozatot
rendez az OPAKFI (Optikai, Akusztikai, Film-
és Színháztechnikai Tudományos Egyesület)
a fényképezés történetérôl. Az elôadások
február 7-én, 21-én és március 7-én 17.00
órakor kezdôdnek. Helyszín: II., Fô utca 68.,
III. emelet 316. Minden érdeklôdôt szeretet-
tel várnak. A belépés ingyenes.

Múzeumban; belépôdíj ára tárlatvezetéssel 1000 Ft. FEBRUÁR 8.: 150 év magyar festészete a Magyar
Nemzeti Múzeumban; belépôdíj ára tárlatvezetéssel 800 Ft. FEBRUÁR 16.: Schiff András koncertje a Mû-
vészetek Palotájában; a belépés egyesületi tagoknak ingyenes. MÁRCIUS 1.: Szeretet-versek Balassitól
Wass Albertig címmel Murányi László elôadói estje; a belépés egyesületi tagoknak ingyenes. MÁRCIUS
6.: Van Gogh-kiállítás a Szépmûvészeti Múzeumban; kedvezményes belépôdíj tárlatvezetéssel 1600 Ft.
(Margit krt. 64/b, tel.: 216-9812, (06 20) 968-7001, e-mail: fonixke@t-online.hu)

KLUBOK Kisgyermekesek klubja keddenként 10.00–13.00-ig a Tamás Alajos Közösségi Házban, a II.
kerületi Családsegítô Csoport irányításával. Elôtte jóga minden korosztálynak 9.00–10.00-ig. A belépés
díjtalan. (1024 Rómer Flóris u. 4., a Családsegítô Csoport telefonszáma: 225-7956)
n Baba-mama-klub szerdánként 9.30–13.00-ig. (Kájoni ház, tel.: 392-5464, 1025 Szilfa u. 4.)
n Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör. Kávé, üdítô, sütemény. (MDF-iroda, 1022 Bimbó út 63.)
n Ami a zárójelentésbôl kimaradt… klub krónikus betegségben szenvedôknek és hozzátartozóik-
nak minden hónap utolsó szerdáján 14.30–16 óráig. (Családsegítô Szolg., 1022 Fillér u. 50/b, tel.: 225-7956)
n Mentális problémával élôk klubja minden hónap elsô hétfôjén 16–18 óráig. Hozzátartozók részére
problémaelemzô beszélgetés minden hónap utolsó hétfôjén 15–17 óráig. Filmvetítés minden hónap má-
sodik csütörtökén 15.45-tôl a II. sz. Gondozási Központban. (1022 Fillér u. 50/b)
n Bridzsklub minden pénteken 18–22 óráig bridzselni tudóknak. A részvétel ingyenes. Jelentkezés Má-
tyus Dezsônél, tel.: 397-3026, (30) 393-6948 vagy a helyszínen. (Klebelsberg központ)
n Hidegkúti Bélyeggyûjtôk Klubja csütörtökön 17.00–19.00 óráig. A résztvevôk gyûjtési tanácsokkal és
meghatározásokkal gazdagodhatnak, tapasztalatokat, illetve magyar és külföldi bélyegeket cserélhetnek,
felértékeltethetik gyûjteményüket. Vezeti: Faragó Sándor filatelista, 50 év gyûjtôi múlttal. Jelentkezés és
érdeklôdés: Szôke Szilárd, 392-0874.
n Internet kortalanul. Családias internetes klub idôsebbek számára a Klebelsberg központban. Szeretet-
tel várnak mindenkit, aki szeretne megismerkedni a számítógéppel. Érdeklôdni a helyszínen, vagy a klub
vezetôjénél, Polgár Máriánál lehet a (06 30) 211-2313-as telefonszámon. (1028 Templom u. 2–10.)
n MICVE KLUB: JANUÁR 27., 19.00: Sok Radnóti-vers — kis beszélgetés Bálint Andrással, a Radnóti
Színház igazgatójával, házigazda: Bóta Gábor. (1027 Frankel Leó út 49., tel.: 326-1445; www.frankel.hu)

Kex és Tea
Két éve mûködik havonkénti rendszerességgel — min-
den hónap elsô keddjén — a Marczibányi Téri Mûvelô-
dési Központban a kortárs magyar lírát és prózát nép-
szerûsítô irodalmi program, a Kex és Tea. A kávéházi
hangulatú estek vendégei kortárs szerzôk, akiknek
mûvei rólunk, a mi világunkról szólnak.

— Célunk, hogy megismertessük és megszerettes-
sük a tizenévesekkel a kortárs magyar irodalmat —
mondja Vörös Zsuzsa, a program szervezôje. — Sze-
retnénk elérni, hogy a Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központba járó fiatalok a megismert szerzôket példa-
képnek tekintsék, és az olvasás, mint valami szenve-
dély kísérje ôket egész életükön át.

A Kex és Tea indításához az ötletet a kétszintû érett-
ségi bevezetése adta, amikor is nyilvánvalóvá vált, hogy az új rendszerben emelkedni
fog a kortárs irodalommal foglalkozó tételek száma. A diákok nagy része azonban —
elmondásuk szerint— nem ismeri a kortárs költészetet, ami abból adódik, hogy ma
irodalom címszó alatt irodalomtörténetet oktatnak az iskolákban. Természetesen
akad néhány üdítô kivétel, de, sajnos, ma még nem ez az elfogadott nézet. A diákok
fejében az olvasás és az irodalom kettéválik, holott a kettô szervesen összekapcsoló-
dik, egyik sem létezhet a másik nélkül. A gyerekek nagy része úgy kerül ki a középisko-
lából, hogy élô költôvel nem is találkozott. Emiatt sokuknak nem alakul ki reális képe
az irodalomról. Amikor azonban eljönnek egy-egy személyes találkozóra, megválto-
zik a hozzáállásuk. Ebben a fogékony és érzékeny életszakaszban nagyon fontosnak
tartjuk, hogy személyesen is találkozzanak kortárs szerzôvel, mert így élôvé és hiteles-
sé válik számukra az, amirôl szeretnénk, hogy véleményük és benyomásuk legyen.

A Kex és Tea irodalmi estek házigazdája a Momentán Társulat. A fiatal mûvészek-
bôl, tanárokból álló társulat célja a szórakoztatás, a figyelemfelkeltés és népszerûsí-
tés. A középiskolás korosztály mellett az „idôsebbek” is eljárnak az összejövetelekre,
fôleg, ha olyan nagyszerû szerzôkkel találkozhatnak, mint Tóth Krisztina, Lackfi Já-
nos, Garaczi László, Kukorelly Endre, Háy János, Varró Dániel, Cserna-Szabó András,
Karafiáth Orsolya, Parti Nagy Lajos, Forgách András vagy Szabó T. Anna.

A Kex és Tea kortárs irodalmi estek következô idôpontjai és vendégei: február 6.: Németh Gábor,
március 6.: Tolnai Ottó, április 3.: Bodor Ádám. Május 8-án Lázár Ervin-emlékest, meghívott vendé-
gek: Galántai Csaba, Vathy Zsuzsa, Lázár Fruzsina. A programok 18.30-kor kezdôdnek.

A legutóbbi est vendége
Esterházy Péter volt.

TANFOLYAM SZÜLÔKNEK. A Bilimbo
Nemzetközi Játszóházban gyakorló és leen-
dô anyukáknak, apukáknak és nagyszülôk-
nek szóló elôadások, tréningek indulnak. A
programokra minden esetben elôzetesen
kell jelentkezni. A Kreatív Baba címû elô-
adássorozat három része január 29-én, feb-
ruár 5-én és február 12-én 14 órától 15.30-
ig tart majd. Ára 1800 Ft elôadásonként, il-
letve 4800 Ft a három elôadás. Jelentkezni
a 225-1419-es telefonszámon vagy a
www.bilimbo.com honlapon lehet. Érdek-
lôdni Kozma Emesétôl a (06 20) 472-7157-
es telefonszámon vagy e-mailben: eme-
se.kozma @szules.info lehet.

A legtöbbet akkor tud felhasználni a tan-
folyam ezer ötletébôl, ha a baba fél éves ko-
rától kezdve alkalmazza azokat.

Montessori tréning. „Segíts nekem,
hogy magam csinálhassam” címmel a Ma-
gyarországi Montessori Egyesület szervezé-
sében 2x3 órás alapfokú intenzív szülôi tré-
ning indul február 19-én és 26-án 14 óra-
kor. A tanfolyam ára 6500 Ft/fô, ami az el-
méleti és gyakorlati oktatást, két eszköz kö-
zös elkészítését és egy „Montessori otthon”
címû, gyakorlati útmutatókkal bôvített jegy-
zetet tartalmaz. Elôzetes jelentkezés telefo-
non: 225-1419, illetve e-maiben a bilim-
bo@bilimbo.com vagy a www.bilimbo.com
honlapon lehetséges.

FOTÓÁRVERÉS. Az Ágens Fotómûvészeti
Galéria 2007. március 29-én árverést tart.
Az aukcióra régi fotókat, fotóritkaságokat,

valamint kortárs fo-
tómûvészeti alkotá-
sokat vesznek át, feb-
ruár 20-ig. Az Ágens
Fotógalériában kiállí-
tott fényképek márci-
us 17–27. között te-
k i n t h e t ô k m e g
(1027 Fô u. 73.). To-
vábbi információ:
agens@externet.hu,
www.agens90.com
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Mûvészek
(nem csak)
egymás között
Január 9-én tartotta a Buket, vagyis a Bu-
dai Képzômûvész Egyesület elsô Társalgó-
ját, amelyen a képzômûvészek mellett az
irodalmi és a zenei élet alkotói is jelen vol-
tak. Az est háziasszonya, az egyesület elnö-
ke, Magyar Ari festômûvész elmondta, hogy
a Buket fennállásának három éve alatt ed-
dig csak a képzômûvészettel foglalkozott.

— Úgy gondoltuk, szorosabbra fûzzük a
kapcsolatot a társmûvészetekkel, elsôsor-
ban az irodalommal és a zenével, és ezen-
túl minden hónap második keddjén kötet-
len találkozóra hívjuk ezen mûvészeti ágak
egy-egy képviselôjét. A közösen eltöltött es-
ték lehetôséget nyújtanak arra is, hogy a kö-
zönség jobban megismerje a mûvészeket,
és ôk is egymást. A találkozók mindenki
számára nyitottak és ingyenesek, köszönhe-
tôen a Klebelsberg központnak, amely a he-
lyiséget biztosítja számunkra. Fontosnak

tartom, hogy a legfiatalabbakat is megpró-
báljuk bevonni, ezért az áprilisi találkozóra
gyermekalkotókat hívunk majd meg. Cso-
dálatosan tehetséges gyerekek élnek itt a
kerületben, kis muzsikusok, verselôk, kép-
zômûvész-palánták. Nemrég jártam példá-
ul a Waldorf-iskolában, ahol hetedikes és
nyolcadikos tanulók festményeit láttam.

Egyik ámulatból estem a másikba. Megér-
demlik, hogy szélesebb közönség elôtt is
bemutatkozhassanak.

Az elsô összmûvészeti összejövetelen
Gondi Magdolna festômûvész mutatta be
két alkotását, és beszélt a festészetrôl, a szí-
nek és szimbólumok világáról, valamint ar-
ról a belsô utazásról, amely segített jobban
megismerni önmagát és a mindannyiunkat
körülvevô világot. Az irodalom területérôl
a Buket elsô vendége Gyôrffy László volt, aki
utolsó, sorban a huszonnegyedik megje-
lent kötetébôl, az Ôszi robbanásból olvasott
fel részletet. A könyv önéletrajzi ihletésû
történet egy tizenhat éves fiúról, aki véletle-
nül belesodródik az ’56-os eseményekbe,
az utcai harcokba. A könyv keltette komor
hangulat oldásáról Agonás Péter gépészmér-
nök-zenész gondoskodott, aki zongorajáté-
kával a harmincas évek pesti mulatóiba re-
pítette vissza hallgatóságát.

Legközelebb február 13-án 18 órakor ta-
lálkozhat a közönség a Buket-társalgó ven-
dégeivel, Zimre Erzsébet festômûvésszel és
Murányi Lászlóval, a Magyar Televízió volt
fômunkatársával. Zimre Erzsébet építész-
ként kezdte pályafutását, majd mûvészette-
rápiával kezdett foglalkozni. Murányi Lász-
ló irodalmi estjén ezúttal szerelmes, iste-
nes és hazafias versek hangzanak el Balassi-
tól Aranyon, Petôfin, Adyn, Radnótin, Re-
ményik Sándoron, Gyóni Gézán át Wass Al-
bertig és Márai Sándorig.

Péter Zsuzsanna

V. ORSZÁGOS BERCZIK SÁRA EM-
LÉKVERSENY. A Budai Táncklub már-
cius 24-én a Marczibányi Téri Mûvelô-
dési Központban rendezi meg a ver-
senyt mozdulatmûvészet, mûvészi tor-
na kéziszergyakorlat, klasszikus balett
és modern tánc kategóriákban; gyer-
mekeknek (10–14 éves korig, csak cso-
portban), ifjúsági korosztálynak (14–
18 éveseknek) és felnôtteknek (18 év
felett). A gyermekkorosztály kivételé-
vel minden korcsoportban indulhat a

csoportos produkció mellett szóló és duett is. Egy csoport csak egy koreográfiával in-
dulhat. A nevezési díj szóló és duett esetében 4000, csoportoknak 5000 Ft. Nevezési
határidô: február 9. Jelentkezni a Budai Táncklubtól igényelt jelentkezési lapon sze-
mélyesen, postán vagy faxon lehet Cs. Szabó Mária intézményvezetônél (Budai Tánc-
klub, 1027 Kapás u. 55., tel./fax: 201-7992).

Nemrégiben helyezték el a Frankel Leó út
21–23-as számú házon Holló Barnabás
szobrászmûvész emléktábláját:

Holló Barnabás a régi Gömör vármegye Al-
sóhangony községében született 1865-ben.
Tanulmányait az iparmûvészeti iskolában
kezdte, majd Stróbl Alajos mellett folytat-
ta. Az ô hatása több kezdeti mûvén is nyo-
mon követhetô. 1891-ben feltûnt a Magyar
Tudományos Akadémia alapítása címû
nagy méretû dombormûvével, melyet az
Akadémia falán helyeztek el, majd a pesti
ferences templom külsô falán látható Wes-
selényi Miklóst, az árvízi hajóst ábrázoló
táblájával.

Szobrászatunknak nagy lendületet adott
a millennium, amikor sok mûvész kapott
megbízást történelmi személyiségek szob-
rának elkészítésére. Ekkoriban egymás
után készültek köztéri szobrok, emlékmû-
vek, nemcsak Budapest tereire, hanem vi-
déki városokba is. Ezek nagy része termé-
szetesen a mûvek szándéka szerint a histo-
rizmust képviseli, kidolgozásában pedig az
akadémizmust követi. Holló Barnabás mû-
veit azonban realisztikus stílus jellemezte,
mind nagy méretû köztéri szobraiban,
mind kisebb életképeiben és állatszobrai-
ban, amelyek korában igen népszerûek vol-
tak. Ezek nagy része ma is megtekinthetô a
Nemzeti Galériában.

Budapesti alkotá-
sai közül említsük
meg még a millen-
niumi emlékmû-
vön álló Bocskai-
szobrot (Bocskai-
szobra van Hajdú-
b ö s z ö r m é n y b e n
is). Losoncon látha-
tó a Kossuth-, Ri-
m a s z o m b a t o n a
Tompa Mihály-, Vá-
lon a Vajda János-
szobor.

Székely Imre

Emléktábláink

Bocskai-szobor
a Hôsök terén
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A krumplibál
már csak emlék
Az utolsó mohikán, a régi budai
Országút hírmondója a Paksi
halászcsárda kis földszintes épülete.
A klasszikus vendéglôépület: egy
széles kocsibejáró jobb oldalon, ahol
az alapanyagot lehetett az udvarba
szállítani, mellette a vendéglô ajtaja
és ettôl jobbra még két ajtóméretû
ablak.

Az 1920-as években, amikor itt a Budai Kis
Pipa vendéglô mûködött, még látható volt
a széles nyílásban kétoldalt a kerékvetô, és
még megvolt a finom kora klasszicista ke-
ret, amelyrôl nagyjából le lehetett olvasni
az építés idejét: az 1780–90-es évek. A má-
sik három ajtókeret sem a mai szimpla íves
volt, hanem az akkor még meglévô klasszi-
cizáló falsávokhoz illôen egyenes záródású.
Az épület a második világháborúban szer-
zett sérüléseit az ötvenes évekre kiheverte,
bár a homlokzat nemesen egyszerû díszíté-
sétôl megfosztották. A funkció viszont meg-
maradt, mi több, az újrahangolt vendéglô-
ben nem engedték az igazi budai népszo-
kást, a krumplibál ha-
gyományát elhalni. A
történet az 1838-as
drámaibb lefolyású
pest-budai árvízzel
kezdôdött. A Duna
ugyanis kimosta a
k r u m p l i t e r m é s t a
földbôl, és a télre el-
raktározott készletek
is hamar elfogytak.
Karácsonykor a korgó
gyomrú, éhezô kör-
nyékbelieknek a túloldalon lévô ferences
szerzetesek ingyen osztottak fôtt krumplit.
A barátoknak onnan volt még készleten,
hogy az ô konyhakertjük az Országúti (ma
Margit körút) templom mögött húzódott
egészen a mai polgármesteri hivatal felsô
sarkáig. Azaz magaslaton és szép nagy tel-
ken termeszthettek haszonnövényeket,
amibôl tehát osztogatni is tudtak.

Buda Országút városrészében, a mai Mar-
git körút menti területen félig vidékies,
meglehetôsen családias élet volt a 19. szá-
zadban. Csak ebben a miliôben lehet elkép-
zelni a krumplibál intézményének hagyo-
mánnyá válását. Karácsony másnapján a
környék éttermeiben ingyen osztották a
fôtt krumplit a vendéglôsök. A Paksi halász-
csárda ennek a szokásnak volt az utolsó ôr-
zôje. A legutolsó feljegyzett adat 1977-bôl
származik, ekkor még lehetett karácsony
másnapján sült krumplit kapni libazsírral
és töpörtyûvel — mondanunk sem kell,
már csak pénzért.

A hagyományokba ágyazottsága ellenére
az 1950-ben megnyitott Paksi ugyanolyan
meglepô jelenség, mint a szomszédvár Mar-
gitkert. Hogy kerül a csizma az asztalra?
Mit keres a budai körúton ez a népiesnek
szánt hangulat? És még nem beszéltünk a
különös mûgonddal kovácsolt barokk stílu-
sú vas cégérrôl! Mindez 1950-ben… (Tény-
leg, hová lett ez a cégér? Aki tudja, kérem,
írja meg!)

A Paksi Halászati Szövetkezet által fenn-
tartott étterem mindazonáltal jól funkcio-
nált. Talán azért is, mert a már említett
Margitkert tényleg riválisa volt. Azt ugyan-
is az Észak-Budai Vendéglátó üzemeltette,
így a szocializmusban ritkán elôforduló ter-

mészetes versenyhelyzet alakult
ki. Egy darabig csak, persze, mert
a korszak általános érvényû belsô
logikája szerint ez a hely is a zül-
lés közelébe jutott 1988-ra, ami-
kor is a pesti Potyka csárda addi-
gi vezetôje új életet lehelt a Paksi-
ba. Akik jártunk az étteremben a
90-es évek elsô felében, tapasz-
talhattuk, hogy újra a régi dicsô-
séget hirdette a négy mestersza-
kács fôztje és a belsô átalakítá-
sok, a dísztégla borítású falak és
az erre felfuttatott növények is
jólesô érzéseket keltettek. Csak a
törzsközönség egy részének han-
gosan elôadott szélsôséges nézete-

itôl akadt néha a szálka a torkunkon…
Ám a dunai romantikára a Margit kör-

úton nem volt igazi igény, és a nyugatné-
met turisták, a szocialista vendéglátás lieb-
lingjei is kezdtek, kezdenek kijózanodni a
halászlémámorból. A 2000-es években az
ide szokásból betérôk számára már érezhe-
tô volt: vagy profilt vált a ház, vagy csákány
alá kerül. Hál’ Istennek az elôbbi történt.

P. Vendelin

És akkor lássuk, mint kínál ma az egykori Paksi, melynek ko-
vácsoltvas cégérén, már ha lenne neki olyan, a következô fel-
irat díszelegne: Menta terasz. Fényévekre vagyunk immár a
hamisságában is meghitt csárdahangulattól, ez itt ellentmon-
dást nem tûrôen a huszonegyedik század. Talán a kelleténél
valamelyest elôbbre is szaladtunk az idôben, és egy olyan
korba értünk, melyben a pincér immár teljes függetlenséget
élvez, s nem hagyja magát zavartatni az asztalfoglalása után
érdeklôdô vacsoravendégtôl. A szuverén személyiségek igaz
barátjaként mi ezt nem is vesszük túlságosan zokon, s hálá-
sak vagyunk a kissé megkésett útbaigazításért is. A várako-

zást viszont nem töltjük tétlenül, bejárjuk a multifunkcionális étterem rejtett zugait
pincétôl a padlásig. Ötletes, a kor és a mulatozni járók követelményeinek maradékta-
lanul eleget tevô helyiségek tárulnak fel elôttünk: bár, terasz, táncterem és mindezek
érdekes kombinációi — alapos belsôépítészeti rákészülést sugall a Mentában minden
részlet, és ez nemcsak a térkialakításra, de a design megtervezettségére is vonatko-
zik. Megilletôdöttségünkben majdhogynem bocsánatot kérünk a székünktôl is, ami-
ért bátorkodtunk ránehezedni a pompás ülôalkalmatosságra, de aztán hamar szok-
juk e pompás formatervezettséget, mely bútorra, tapétára és ételre egyaránt jellem-
zô. Annak bizonyítékául, hogy nemcsak a környezetünk, de mi magunk is haladunk a
korral, megtartóztatjuk magunkat, s nem csapunk rögtön a mélymagyar lecsóba, pe-
dig az itteni konyha nemcsak a reformra, de a hagyományokra is ad rendesen, a tofu
mellett a harcsapaprikás is megtalálható az étlapon. Rövid tanakodást követôen egy
könnyed, úri finomsággal, a serpenyôben (tejfölös juhtúróval) pirított zöldségkaval-
káddal kezdünk, hogy aztán a késôbbiekben is maradjunk a csôbensütés technikájá-
nál. Mint hamarosan kiderül, jól is tesszük, csôbe ugyanis ehelyütt kizárólag csak süt-
nek, de nem húznak. A varázsige hosszú, de érdemes ízlelgetni: grillezett pulykamell
paradicsomos camembert sajttal csôben sütve. Ezen az estén akármilyen bôdületes
számokat is játszottak a dj-k, az igazi sláger mégsem lehetett más, mint a grillen sü-
tött fûszeres pulykasteak. Trónfosztásra még a baconbe göngyölt pulyka sem volt ké-
pes, pedig ô aztán igazán nehéz fegyverzettel és rokfortos-snidlinges sültburgonyá-
val indult a versenyben.

G. Vendelin
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Szöul volt az elsô,
igazi olimpiája
Rohan az idô — mondja a közismert
sláger, majd egy még nagyobb
igazságot is szóba hoz. Nevezetesen
azt, hogy „megállítanám, de nem
lehet”. Az idô múlásával senki nem
tud szembeszállni, de jeleit jócskán
lehet tompítani. Jó példát szolgáltat
erre Stefanek Gertrúd, aki sikeresen
dacol az idô múlásával. Tizenhárom
éve, 1993-ban végleg letette sikerei
fegyverét, a tôrt. Kerületünk ôslakosa
természetesen szívesen beszélt
pályafutása fényes és árnyékosabb
napjairól egyaránt.

— Édesapám, Stefanek Béla vezetett be a ví-
vósportba Ózdon, a helyi Kohász vívószak-
osztályában. Ott is érettségiztem, majd az
Újpesti Dózsa leigazolt, náluk vívtam
1988-ig. Pályafutásomat 1993-ban, a Hon-
véd versenyzôjeként fejeztem be. Édesapá-
mat követôen Szinyéri György, idôsebb So-
modi Lajos, Szôcs Bertalan és Takács Antal
foglalkozott velem, a legutolsó években pe-
dig a tizenegyszeres világbajnok, German
Szvesnyikovval is sokszor iskoláztam. Min-
denkitôl sokat tanultam, s hálás is vagyok
ezért nekik.

Már 1979-ben tagja lehetett annak a
magyar válogatottnak, amely Melbour-
ne-ben világbajnoki ezüstérmet szer-
zett. A folytatás sem maradt el, egymást
követték a válogatott tôrcsapat tagjaként
a kiugró eredmények: 1980-ban a moszk-
vai olimpián és 81-ben a Clermont Fer-
rand-i vb-n bronz-, 1982-ben a római
vb-n ezüst-, 1983-ban a bécsi világbaj-
nokságon ismét bronz-, 1985-ben a bar-
celonai vb-n újra ezüstérmet szerzett.
Csak 1984 hiányzik, miért?

Los Angelesbe, az olimpiára politikai
döntés miatt nem utazhattunk el. Az a hír
hatalmas csalódás volt számunkra. Ránk
dôlt, mint egy borzalom, amelyrôl sokáig
nem akartuk elhinni, hogy igaz lehet. Em-
lékszem, Kovács Tamás és Kulcsár Gyôzô
falfehéren jöttek a tatai edzôtáborban a hír-
rel, amelynek hallatán többen azonnal be
is fejezték a versenysportot. Bár mi, a nôi
tôrcsapat megnyertük a moszkvai Barátság
Verseny csapatküzdelmeit, ráadásul én
egyéniben is elsô lettem, mégsem merném
azt állítani, hogy Los Angelesben is ez lett
volna az eredmény. Az viszont tény, hogy az-
óta is visszatérô álmaim vannak ezzel az
idôszakkal kapcsolatosan.

Ráadásul az elôzô két évben Ön lett az
Év vívónôje. 1984 februárjában súlyos sé-
rülést szenvedett, de ez sem lett volna
akadálya a jó olimpiai szereplésnek.

Amikor bokaszalag-szakadást szenved-
tem, az elsô gondolatom az volt, minden el-
veszett, ugrott az olimpia. A MÁV-kórház-
ba kerültem, ahol Kamuti Jenô fôorvos min-
dent elkövetett az érdekemben, de én is
rettenetesen akartam a gyógyulást. Hat hét
múlva a gipsz után a cinkcsizma is lekerült
a lábamról, így áprilisban már óvatosan el-
kezdtem mozogni. Különös erôsítést jelen-
tett az a levél, amit az operáció után feléb-
redve vehettem kézbe. Ebben a nôi tôrví-
vás valaha élt egyik legnagyobb egyénisége,
Elek Ilona biztatott és kívánt mielôbbi tel-
jes felgyógyulást.

A visszatéréséhez a jó példák is erôt köl-
csönöztek.

1981-ben a párbajtôrvívó Pap Jenô is hoz-
zám hasonlóan járt, akire azután legtöbben
csak legyintettek. Ám ô hihetetlen energiá-
val dolgozott, s végül az 1982-es, római vi-
lágbajnokságon aranyérmes lett. Valahogy
én is így küzdöttem nap mint nap a vissza-
térésért, s ezért is ért különösen kemé-
nyen a távolmaradásról szóló döntés beje-
lentése.

Az 1987-es Lausanne-i világbajnoksá-
gon például az aranyérmet nyert magyar
válogatott tagja lehetett, de ott volt továb-
bi két olimpián, ’88-ban Szöulban és rá
négy évre Barcelonában is.

Mivel Moszkva nem volt teljes, így az el-
sô, igazi olimpiámnak a szöulit tartom. An-
nak ellenére, hogy csalódást jelenthetett a
tôrcsapatunk harmadik helye, miként az
egyéniben elért hatodik helyezésemmel
sem voltam maradéktalanul boldog.

Ahogy Moszkva még, úgy 1992-ben
Barcelona már nem az Ön olimpiája volt.

Miután 1990-ben megszületett kislá-
nyom, Karola, pontosan tudtam, a katalán
város az utolsó lehetôséget kínálja számom-
ra. Az elôkészületek során, majd a verse-
nyen is úgy éreztem, nyerhetek is. Ehhez
képest egy ismeretlen skóttól — aki végül
nyolcadik lett — az elején kikaptam. Az az
igazság, hogy lélekben én már csak félig
voltam ott, engem már nagyon lefoglalt az
én kis Cincirellám. Ott magamban el is kö-
szöntem a vívósporttól, az 1993-as eszten-
dôt már csak ráadásnak tekintettem. Es-
senben egy világbajnoki negyedik helyezés-
sel tettem pontot pályafutásom végére.
Mindent összevetve ma is örömmel és elé-
gedetten nézek vissza versenyzôi pályafutá-
som idôszakára.

Bár az aktív versenyzéstôl immár tizen-
három éve visszavonult, sportágától azon-
ban nem szakadt el. Innen, a második ke-
rületbôl jár naponta Kôbányára, a Törek-
vés SE vívócsarnokába.

Ezt a klubot 1999-ben alapította Beliczay
Sándor mesteredzô, akinek jobbkeze Hor-

váth Mária lett a munkában. Nekem az álta-
luk kialakított szakosztályi modell tetszik a
legjobban, s ezért szívesen verekszem át
magamat Karolával együtt naponta kétszer
a városon. Azt ma még nem tudom meg-
mondani, tizenhat éves lányom mire viheti
a tôrvívásban. Az viszont tény, hogy a tava-
lyi esztendeje rosszul sikerült: egy lábsérü-
lés és egy korábbi probléma miatt kettôs
mûtéten esett át, s ezekben a hetekben
kezd újra edzeni. Az elôzô idényben a ka-
dett korosztályban a 13–14. helyen volt a
ranglistán, ez az éve alapvetôen kiesik, ôsz-
tôl pedig már egy korosztállyal feljebb lép.
Én minden esetre kitartok mellette, annál
is inkább, mert szeptembertôl még egy szál-
lal kötôdöm klubjához, ugyanis felkértek,
legyek a szakosztály vezetôje.

Köztudott, hogy a könyöke érzékenysé-
ge miatt csak nagyon véletlenszerûen
vesz tôrt a kezébe. Mi emlékezteti élspor-
tolói múltjára?

Többek között azok a callanetics gyûjtô-
nevet viselô mélyizomtorna-gyakorlatok,
amelyekbe néhány saját elemet is beépítet-
tem az évek során. Ez egy háromnegyed
órás gyakorlatsor, amelyet legrosszabb
esetben is minden másnap elvégzek.

Egykori vívótársaival tartja a kapcsola-
tot?

Egyre aktívabbak vagyunk. A korábbi ta-
lálkozásokat követôen néhány hónapja
megalakítottuk a Veviát, a Veterán Vívóbaj-
nokok Idétlen Asztaltársaságát, amelynek
tagjaival havonta rendszeresen összejö-
vünk.

A vívás sosem hiányzik?
Mivel legutóbb csak a hetedik helyen vég-

zett a veterán válogatottunk a korosztályos
világbajnokságon, így ezt a leszereplést kö-
vetôen velem is megígértették, hogy legkö-
zelebb beszállok. A dolog persze nem egy-
szerûen csak elhatározás kérdése, hiszen
ehhez elôbb rendbe kell tetetni a könyökö-
met. Ez a meccs egyelôre döntetlenre áll.

Kép és szöveg: Jocha Károly
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Szerelmes vagyok
az életbe
Meglepô könyv a könyvesboltok
polcain: piros borítón egy apát és egy
anyát ábrázoló gyerekrajz, amelyet
körbefog egy karikagyûrû. A könyv
címe sem hétköznapi:
Szerelmeskönyv. A kerületi Sík Kiadó
arra vállalkozott, hogy Gábos Katalin
színésznô, háromgyerekes anyuka, és
nem utolsósorban szeretô feleség elsô
könyvét kiadja, aki megejtô
ôszinteséggel tárja az olvasók elé
saját és családja életét.

A könyvben szereplô történetek annyi-
ra hétköznapiak, mégis felemelôek, hol
mosolygunk az ismerôs szituációkon, hol
harsány nevetésben törünk ki, néha pe-
dig könnyezünk meghatottságunkban.

Tényleg ilyen az éle-
tünk, de úgy érzem, eb-
ben nincs semmi egye-
di, mert szinte minden
többgyerekes anyuka
hasonló élményeket él
át. A könyv valóban na-
gyon személyes, de raj-

tam kívül még kétmillió nô leírhatta volna
ugyanezt, csak nem mindenki ragad tollat.
Szerintem nem kell kitalálni különleges
történeteket, sokszor apróságok, és nem
komoly drámák azok, amelyek megrázzák
az embert, vagy mások számára jelentékte-
lennek tûnô semmiségek teszik hihetetle-
nül boldoggá. Ezek a „kicsinységek” is
nagy vihart tudnak kavarni, pozitív és nega-
tív értelemben is. Meggyôzôdésem, hogy
hétköznap történnek az emberrel a leggyö-
nyörûbb dolgok, és leginkább akkor, ami-
kor a legkevésbé várja. Csodálatos a kará-
csony és szépek a születésnapok, de a leg-
emlékezetesebb dolgok átlagos napokon
történnek meg velünk.

Miért gondolta, hogy meg kell osztania
másokkal is az élményeit?

Nagyon erôs volt bennem a késztetés ar-
ra, hogy leírjam ôket. Úgy éreztem, hogy
manapság sok mindenrôl írnak, de az édes-
anyaságról, vagy arról, hogy milyen feleség-
nek lenni, szinte egyáltalán nem. Az utób-
bi években az egész világ az egyedülálló
nôk életén sír és nevet. Amikor 2003-ban
megírtam a könyv elsô változatát egy hónap
alatt, mindenki Bridget Jones- és Teréza-
nyu-lázban égett. Én pedig arra gondol-
tam, hogy én is nô vagyok, szerelmes is va-
gyok, sírok és nevetek, meg még velem
együtt sokan — és esetleg az én érzéseimen
is osztozhatnak mások.

A könyv címe Szerelmeskönyv. Színész
férje hogyan viszonyult ahhoz, hogy kö-
zös életüket a nyilvánosság elé tárta?

Nemcsak a férjembe vagyok szerelmes,
hanem a gyerekeimbe, az életbe, minden-
be, ami körülvesz. Természetesen minden
a férjemtôl indul, és úgy csordogál át a gye-
rekekre, az egész életünkre. Ô nagyon örül
annak, hogy jól sikerült a könyv, mert ami-
kor írtam, még nem lehetett tudni, mi fog
ebbôl kisülni, de mostanra már azt kérde-
zi, miért nem vagyok egy kicsit büszkébb.
Szeretném, ha minél több édesanya, fele-
ség, lány, nô elolvasná, és ôszintén mon-
dom, hogy nem magam miatt kívánom ezt.
Tizennégy évadon át színésznô voltam Nyír-
egyházán, és azért választottam ezt a hiva-
tást, mert mindig is hatással szerettem vol-
na lenni az emberekre. Átélhetô története-
ket szerettem volna elmondani nekik a
színpadról. Úgy látszik, ez a törekvés a mai
napig megmaradt bennem, akik elolvassák
a könyvet, sírnak és nevetnek, és talán egy
kicsit más szemmel néznek a férjükre és a
gyerekükre. Az anyukák általában megerô-
sítést kapnak, sokuk helyett és nevében ír-
tam a Szerelmeskönyvet.

Egy családanyának nehéz összeegyeztet-
ni a karrierjét a gyerekneveléssel, és ez
olykor kiábrándultságot, keserûséget
okozhat. Színészi pályafutása végleg abba-
maradt?

Színésznônek lenni bizonyos szempont-
ból gyötrelmes dolog. Egy színésznô állan-
dóan bizonyítani szeretne, szerepeket sze-
retne eljátszani, mindig ott akarja látni a
nevét a szereposztó táblán, a lelke pedig fo-
lyamatos háborúban van, mert egyrészt jól

akarja csinálni a dolgát, másrészt ki van
szolgáltatva azoknak, akiktôl a szerepe-
ket kapja. A kezdeti években állandóan
azt éreztem, nem kapom meg azt, amire
vágyom, amiért az egészbe belekezd-
tem. Ez nem feltétlenül a színház hibája
volt, csak egyszerûen nem tudtam ma-
gam elhelyezni a rendszerben sehogy
sem. Nem voltam elégedett, nem vol-
tam boldog, bizonytalan voltam minden-
ben, és nem a körülmények miatt. Az-
tán huszonnyolc éves koromban — már
igencsak felnôtt fejjel — megtértem, ez-
után teljesen megszabadultam ettôl a
gyötrô hiányérzettôl. Letettem Isten ke-

zébe mindent, és attól kezdve csak végez-
tem a dolgom, figyeltem, amire kell, dol-
goztam rendesen, már nem méregettem,
hol a helyem a többiekhez képest. És akkor
mindent megkaptam: a szerepeket, amikre
vágyakoztam, csak ki sem mertem monda-
ni, lett társam is, akivel összeházasodtunk,
gyerekeink születtek, minden az ölembe
hullott. Én az égvilágon mindent ajándék-
ba kaptam!

Jelenleg nem dolgozom színésznôként,
egy alapfokú mûvészeti intézményben taní-
tok drámát alsótagozatosoknak, emellett
felolvasóesteken lépek fel. Igen, elégedett
vagyok az életemmel — pontosabban, hálás
vagyok mindazért, amim van, és valószínû-
leg azért, mert nem szoktam magam fölös-
leges képzelgésekkel, vágyakozásokkal gyö-
törni, amelyek úgy kezdôdnek, hogy mi-
lyen jó lenne, ha… Én úgy gondolom — és
ez eddig mindig így volt —, hogy majd min-
dennek eljön az ideje. A férjem nagyon so-
kat dolgozik, és a három gyerek ügyeit prak-
tikusan én bonyolítom le. Most az a dol-
gom, hogy a gyerekekkel foglalkozzam. Azt
nem tudom pontosan, hogy két év múlva
mit fogok csinálni, de most erre van erôm,
energiám és ªgyelmem. Errôl szól a Szerel-
meskönyv is. Ludwig Dóra

„Megszólalt a kapucsengô. Szaggatott, ritmustalan, erôszakos
csengetés volt, csakis gyerekkéztôl származhatott. Bosszúsan búj-
tam a cipômbe, morogva mentem kifelé, készítettem magamban
a megszokott dorgáló mondatokat. A kapu elôtt nem állt senki.
Trappoló léptek zaját hallottam, és kisfiam visító hangját: „Anya-
aa, nézd meg a levelesládááát!” Odamentem a ládához, felhajtot-
tam az ajtaját: egy maroknyi százszorszép hullott ki belôle a lá-
bam elé, a földre meg a cipôm orrára. Ezért írtam ezt a könyvet.

Amúgy 1963-ban születtem Budapesten. Két évig mûvészettör-
ténetet tanultam, majd huszonegy éves koromban villáscsapásként hasított belém a
felismerés: színésznô akarok lenni. Tizennégy évadon át színésznô voltam Nyíregyhá-
zán.

Húszévesen két dolog látszott elérhetetlennek a számomra: jogosítványt szerezni
és megtalálni a páromat. Mostanában, amikor reggelente ráhajtom az ajtót a még al-
vó színész férjemre és beszállok az autóba, hogy iskolába, óvodába fuvarozzam a
gyerekeimet, még mindig elképedek rajta, hogy ilyen az életem.” Gábos Kata



18. OLDAL MOZAIK BUDAI POLGÁR

Köszönet
Adójának 1 százalékát ajánlja fel a Civitán
Club Budapest—Help Egyesület részére,
amely a II. kerületben értelmileg akadályoz-
tatott fiatalok mindennapos hasznos elfog-
laltságát biztosítja. Tevékenységei: védett
munkahely (kertészet), kiscsoportos lakó-
otthon, szabadidôprogramok (úszás, kosár-
labda) és kései fejlesztés (kézmûves foglal-
kozás, kommunikáció). Adószám:
18086553-2-41.

A Magyar Demokrata kiadását támogató
Magyar Ház Alapítvány kuratóriuma ezú-
ton köszöni meg mindazok támogatását,
akik a múlt évben adójuk 1%-át a Magyar
Demokrata kiadási költségeinek fedezésé-
re ajánlották fel. Kérjük Tisztelt Olvasóin-
kat, hogy ebben az évben is támogassák
adójuk 1%-ával a Magyar Ház Alapít-
ványt. Nevünk és adószámunk, amelyet az
adóbevalláshoz mellékelt lapra kell felírni:
Magyar Ház Alapítvány, 18159604-2-42.
Köszönjük!

Hétvégén
metrópótló
buszok
Tovább folytatódik a 2-es metró felújítása,
a következô ütem március 4-ig tart. Eddig
az idôpontig minden pénteken 19.30-tól
üzemzárásig és egész szombaton, valamint
vasárnap pótlóbuszok közlekednek, a 2-es
metró egész vonalán leáll a forgalom. Eb-
ben az idôszakban, a korábbiakhoz hason-
lóan, kétféle metrópótlójárattal utazha-
tunk. Az M2-jelû a sûrûbb, a jobban igény-
be vett vonal, az Örs vezér terétôl az Astori-
áig minden metróállomás fölött megáll,

majd a Ferenciek tere és a Déli pályaudvar
érintésével a Moszkva térig és vissza közle-
kedik. Átlagos menetsûrûsége: péntek es-
ténként 3–5 perc, a hétvégeken 2–3 perc.

Az M2B jelzésû buszok szintén az Örs ve-
zér terérôl indulnak és az Astoriáig közös
útvonalon mennek az M2-vel, innen a De-
ák Ferenc tér, Kossuth Lajos tér, Margit
híd budai hídfô, Batthyány tér érintésével
szintén a Moszkva térig járnak. Visszafelé
a József nádor téren is megállnak. A me-
netsûrûsége pénteken este 6 perc, míg a
hétvégi napokon 5 perc. A buszok a Margit
hídon át közlekednek, így a Moszkva tér-
rôl a belvárosba vagy Zugló felé utazóknak
jóval egyszerûbb, ha az M2-es buszt vá-
lasztják.

Kertész István

Budai Liberális Klub
2007. január 29-én hétfôn 19 órakor

II., Margit krt. 48., I. em.
Téma: Lesz-e hozzá energiánk?

Nyitott kérdések a magyarországi energiapolitikában.

Vendégeink: Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója, az MTA
Energetikai Bizottságának elnöke, Bohoczky Ferenc, a megújuló energiák szakértôje, az
MTA Megújuló Energiák Albizottságának titkára, Pataki István, a Magyar Energia Hiva-
tal elnökhelyettese. Moderátor: Berecz Anna újságíró.

A rendezvényt a Szabó Miklós Alapítvány is támogatja.

Évzáró a német
kisebbségnél

A hagyományos évértékelô rendezvénnyel
egybekötve tartotta karácsonyi ünnepségét
december 15-én a II. kerületi Német Ki-
sebbségi Önkormányzat. A Gazda utcai Né-
met Házban Garamvölgyi Ferenc tartott pénz-
ügyi beszámolót és foglalta össze a tavalyi
év fontosabb pillanatait, az ôszi választáso-
kat követô eseményekrôl pedig Dézsi János-
né, az önkormányzat elnöke tájékoztatta a
megjelenteket. A kisebbségi vezetôk köszö-
netet mondtak azoknak is, akik társadalmi
munkájukkal folyamatosan hozzájárultak a
Német Ház zökkenômentes mûködtetésé-
hez, és segítették a testület tevékenységét.
Az ünnepi hangulat megteremtéséhez a Má-
riaremete-Hidegkút Ökumenikus Általá-
nos Iskola diákjai is hozzájárultak, az isko-
la tanulói a feldíszített karácsonyfák alatt
énekkel és betlehemes karácsonyi mûsor-
ral kedveskedtek a résztvevôknek.

SzG

Lengyel tükör
Nemzetközi konferenciát rendezett a II. ke-
rületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebb-
ségekért Közalapítvány támogatásával janu-
ár 12. és 14. között. A tanácskozásra Euró-
pa minden szegletébôl érkeztek küldöttek,
hogy a külföldön élô lengyelek kulturális
életének fellendítésérôl, a reformok elmé-
leti és gyakorlati kérdéseirôl beszéljenek.

A Nagymezô utcai Lengyel Intézetben
megtartott eszmecserén szó esett többek
között a lengyel kultúra máig élô hagyomá-
nyairól, az új kihívásokról, az egyház és a
vallás, illetve a lengyel iskolák kulturális
szervezô hatásáról, valamint a külföldön
mûködô intézetek népszerûsítô szerepé-
rôl. A lengyel kormányzati és civil szerveze-
tek jelentôségérôl, és a külföldi szerveze-
tek támogatásáról szintén tartalmas vita
bontakozott ki.

— A hasonló rendezvények a külföldön
élô lengyel kisebbség együttmûködésének
erôsítését és a személyes kapcsolatok kiala-
kítását szolgálják — emelte ki Felföldi Má-
ria, a II. kerületi Lengyel Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke. Mint mondta, a támo-
gatások területén az önkormányzati rend-
szernek köszönhetôen Magyarországon a
legjobb a kisebbség helyzete, de az elkövet-
kezô idôszak kiemelt feladata lesz egy új
stratégia kialakítása a kultúra és kapcsolat-
teremtés területén. — Ami harminc éve
még mûködött, az ma nem célravezetô — je-
gyezte meg az elnök, aki felhívta a ªgyel-
met, hogy elsôsorban a ªatalokat kell meg-
nyerni a kulturális megújulás elôsegítésé-
re, mert külföldön egyre kevesebben beszé-
lik a nemzeti nyelvet, és ritkábban vesznek
részt a helyi rendezvényeken.

Az eseménynek otthont adó Lengyel Inté-
zet gyakran mûködik együtt a helyi kisebb-
ségi szervezetekkel, de feladata elsôsorban
a lengyel kultúra magyarországi terjesztése
a fôvárosban és vidéken egyaránt.

— Tavaly mintegy 160 rendezvényen vet-
tünk részt, többnyire kiállításokon vagy
fesztiválok keretében — tájékoztatott Mal-
gorzata Takács, az intézet munkatársa. Hoz-
zátette: koncerteken, családi- és gyermek-
programokon szintén részt vesznek, de so-
kan látogatják az intézmény speciális
könyvtárát, és a magyar történelemhez oly
sok szállal kötôdô Lengyelországot turiszti-
kai céllal felkeresôknek is szívesen adnak
felvilágosítást. A II. kerületben a Jövô Háza
rendezvényein találkozhattak az érdeklô-
dôk a Lengyel Intézet programjaival. szg
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Sóbarlang
a Mammutok között
Nem, kérem, ez nem Spielberg
legújabb ªlmjének a címe, hanem
maga a valóság. Nem kell már a déli
tengerekhez utaznunk, ha felsô légúti
és egyéb nyavalyáinkat szeretnénk a
tiszta levegôn gyógyítani. Elég, ha
leballagunk a Lövôház utcába, és
becsöngetünk a Meditóriumba, ahol
kellemes környezetben élvezhetjük a
só áldásos hatásait.

A sóbarlang megálmodói és életre hívói
mûvészemberek. Szûcs Edit jelmeztervezô,
jelenleg a Nemzeti Színház színészeit öltöz-
teti, férje, Árvai György képzômûvész, szín-
házi és ªlmes látványtervezô, harmadik tár-
suk, Bálint Gábor pedig többek között a MU
Színház vezetôje.

— Szerettünk volna a hivatásunk mellett
valami mással is foglalkozni, ami nekünk
is és másoknak is hasznos, és örömet sze-
rez — mondja Edit, miközben bekísér a te-
rápiás helyiségbe. Bent egy valóságos bar-
lang képe fogad: a mennyezetrôl hatalmas
képzôdmények csüggnek alá, a talajt boká-
ig só borítja, körben sótéglákból kirakott
fal. Nyolc tonna, elsôsorban szlovák sóbá-
nyákból származó só található a kis helyi-
ségben. Elhelyezkedünk egy kényelmes
nyugágyon. A háttérben kellemes zene, és
halvány, de mindig váltakozó fények segí-
tik a teljes ellazulást.

— Ez egy mesterségesen kialakított só-
barlang, ahol a természet megidézésével se-
gítjük elô, hogy vendégeink szellemileg és
testileg is teljesen kikapcsolódhassanak és
feltöltôdhessenek — magyarázza Edit,
majd a sarokban heverô homokozós játé-
kokra mutatva folytatja: sok légúti problé-
mával küzdô kisgyermek van. Ôk persze
nem ülnek nyugodtan a székben, hanem a
földön lévô sóval játszanak. Így nem unat-
koznak, és — az éppen ott pihenô felnôttek
számára is — jótékonyan felkeverik a sót,
közelrôl belélegzik, megfogják, ami még a
bôrüknek is jót tesz.

Milyen panaszokra ajánlott a sóterápia?
Hosszú évszázadok természetgyógyászati

tapasztalatai bizonyítják a só kedvezô hatá-
sait. Elsôsorban légúti megbetegedések,
asztma, allergia, valamint szív- és érrend-
szeri panaszok esetén hatékony, de általá-
nos immunerôsítô hatása is van, hiszen a
só erôs baktérium- illetve csíraölô tulaj-
donsággal rendelkezik.

Mennyi idôt célszerû eltölteni a bar-
langban?

A helyiséget egy tüdôgyógyász orvossal
közösen alakítottuk ki, aki azt javasolta,
hogy egyszerre negyvenöt percet töltsenek
itt a vendégek. Mi eszerint határoztuk meg
tehát az egy alkalom idôtartamát. Tíz alka-
lom már jelentôs kedvezô hatást gyakorol a
szervezetre.

Mit tapasztalhat az idelátogató gyógyul-
ni vágyó?

Az elsô alkalom után pár órával sokan
enyhe torokkaparást éreznek. Ennek az a
magyarázata, hogy a légutakban felszakad-
nak a hosszú évek óta felgyülemlett lerakó-
dások, és elkezdenek felvándorolni. A kö-
vetkezô terápiák után már érezhetô a szaba-
dabb légzés, a légutak megtisztulása. Hadd
büszkélkedjem el egy sikertörténettel: egy
idôsebb hölgy, aki orrmandula-mûtétre
várt, eljött hozzánk. Ötször negyvenöt per-
cet töltött a barlangban, mielôtt a beavatko-
zás elôtti kontrollra ment, ahol is megálla-
pították, hogy kezd visszafejlôdni a mandu-
la, egyelôre tehát nem mûtik. Gyorsan vett
még egy öt alkalomra szóló bérletet, és
most mindnyájan abban reménykedünk,
hogy nem lesz szükség az operációra.

Mennyire lehet tartós javulást elérni?
Ez nem egy csodaszer — vesz át a szót Ár-

vai György. — Ha valaki egyszer beül ide,

majd folytatja a megszokott életmódját, pél-
dául dohányzik tovább, akkor a lerakódá-
sok nyilvánvalóan újra keletkeznek. A tar-
tós javulás véleményem szerint elsôsorban
életmód kérdése. Szándékosan választot-
tuk Budapest egyik legforgalmasabb és -
szennyezettebb környékét, mert úgy érez-
tük, itt van igazán szükség erre a kis sziget-
re. Nem volt egyszerû egyébként megolda-
ni a szellôztetést, komoly berendezések
gondoskodnak a megfelelô minôségû, pára-
tartalmú levegôrôl. Mielôtt megnyitottuk
volna a Meditóriumot, bemérettük a bar-
lang levegôjét. A mérések szerint az itt el-
töltött negyvenöt perc felér egy tengerpar-
ton eltöltött teljes nappal. Én a saját bôrö-
mön tapasztaltam, mivel a munkálatok so-
rán jelentôs idôt töltöttem el ebben a sós
levegôjû helyiségben, mennyire jólesik itt
lenni. Ha nem tudok beülni, szinte elvoná-
si tüneteim lesznek!

Kifelé menet még megcsodálom a szellô-
zôcsövek hatalmas labirintusát, majd be-
kukkantok a másik helyiségbe, ahol speciá-
lis masszázságy található. Mint megtudom,
felizzított jadekövek segítik az egyébként
rendkívül kellemes gerincmasszázs gyógyí-
tó hatását.

Aki még többet szeretne megtudni a tel-
jes testi-lelki felüdülést szolgáló kis sziget-
rôl és a szolgáltatások árairól, keresse fel a
www.meditorium.hu honlapot. Érdeklôd-
hetnek személyesen, a II., Lövôház utca
16/a alatt, vagy a 315-2908-as telefonszá-
mon. (x)


