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Búcsúztassuk együtt 2008-at!
A II. kerületi önkormányzat óévbúcsúztatója a Millenáris szabadtéri kisszínpadán december 30-án

15.00–15.30: Showder Klub — Hadházi László humorista elôadása
15.30–16.30: Vidám térzene — a Budapesti Rézfúvósok elôadásában (karnagy: Kovács Attila)
16.30–17.00: Showder Klub — Dombóvári István humorista elôadása

Forró teával és forralt borral várják a vendégeket, akiknek ülôpárnát is biztosítanak. A belépés ingyenes.

Budapest legszebb sportpályája

Ünnepélyes keretek között adták át a megújult Kolozsvári Tamás ut-
cai sportpályát december 11-én. A pályaavatón köszöntôt mondott
Láng Zsolt polgármester és Mészöly Kálmán, az OLLÉ-OMV pályalé-
tesítési programiroda sportszakmai igazgatója. Az eseményre ellá-
togatott a legendás Aranycsapat két tagja — egyben az ünnepség fô-
védnökei —, Buzánszky Jenô és Grosics Gyula. A sportpálya elsô diák-
mérközésének kezdôrúgását Erwin Koeman, a magyar labdarúgó vá-
logatott szövetségi kapitánya végezte el. A 240 millió forintos ön-

kormányzati forrásból felújított sportcentrumban egy 60 x 90 mé-
teres nemzetközi mûfüves nagypálya, két mûfüves futsal és két sa-
lakos teniszpálya, egy multifunkcionális (kosárlabda és labdarú-
gó) rekortán pálya, valamint egy streetball és egy futópálya épült.
A létesítményt a kerületi oktatási intézmények ingyenesen hasz-
nálhatják, ugyanúgy, mint a futni és kocogni vágyó kerületi lakók.

(Az eseményrôl és az új létesítményrôl részletes beszámolót következô
számunkban olvashatnak.)

Örömökben és sikerekben gazdag
új évet kívánok

a II. kerületi önkormányzat nevében
városrészünk minden polgárának.

Dr. Láng Zsolt polgármester
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H I V A T A L I N Y I T V A T A R T Á S

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

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

Tel.: 346-5602

az óránkénti idôpontra
elôjegyzett ügyfelek
a sorszámmal érkezôkkel
szemben elônyt élveznek

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

ebédidô: 12.15–13.00

Lakosságszolgálati Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfél-
fogadás vége elôtt fél 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

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

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

* hétfôn és pénteken délelôtt
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

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

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

Szociális és Gyermek-
védelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

Gyámhivatal 1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 212-2784

Városrendészet

Központ: 1024 Lövôház utca 26.
T.: 316-2688
Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678

Mûvelôdési Iroda 1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogad-
nak ügyfeleket.

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 mindennap: 24 órás ügyelet
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FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK. Az Országos Fogyasztóvédel-
mi Egyesület díjmentes tanácsadást tart csütörtökönként 14–16
óráig az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit körút 47–49.).

Új kutyafuttatók
Négy új kutyafuttatóhoz vihetik sétálni kedvenceiket az ebtulajdo-
nosok november végétôl. Az önkormányzat harminchét millió fo-
rintos ráfordítással a Zsigmond téren, a Nagy Imre téren, a Margit
parkban és a Csalogány utcában alakított ki az állatok mozgásigé-
nyéhez tervezett területet. A kutyák valamennyi helyszínen póráz
és szájkosár nélkül, kedvükre futhatnak, és speciális játszószere-
ket használhatnak. A Csalogány utcában egy kis parkfelületet is lét-
rehoztak, és mindenhol hulladékgyûjtôket helyeztek ki. A kutya-
futtatók kulturált és higiénikus használatához továbbra is hozzátar-
tozik, hogy az ebtulajdonosok maguk gondoskodnak a kutyaürülék
kukába juttatásáról. A Hûvösvölgyi úti (az Akadémia mellett), vala-
mint a korábban felújított a papkerti (a Polgármesteri Hivatal mö-
gött) és az Árpád fejedelem úti (Duna-part) létesítménnyel együtt
a kerületben összesen hét közterületi kutyafuttató várja az ebeket.

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS: Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda, tel.: 315-1366, e-mail cím: jover.
gyorgy@masodikkerulet.hu.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingye-
nes jogi tanácsadás társasházi képviselôknek a Polgármesteri
Hivatalban (1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense, Szigeti Szilvia, (30)
560-3928 (szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu) minden hónap
elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart a hivatalban (1024
Mechwart liget 1.).

BARLANGOLÁS. Legalább 10 fôs nyugdíjas- vagy diákcso-
portok tagjai a Pál-völgyi- és a Szemlô-hegyi-barlangban a
kedvezményes jegyárból további 20 százalék kedvezményt
kapnak, amely február 28-ig vehetô igénybe.

Ingyenes parkolás az ügyfeleknek
Másfél órán át ingyen használhatják a Polgármesteri Hivatal ügyfe-
lei a Rómer Flóris utcai parkolót, a Magyar Autóklub székháza mel-
lett. A kedvezményt ügyintézôi igazolás alapján a Polgármesteri Hi-
vatal Mechwart ligeti épületének portáján lehet érvényesíteni. A
parkolóban eltöltött idôért azonban ªzetni kell azoknak, akik nem
a Polgármesteri Hivatalt keresték fel ügyintézés miatt. A környék
többi parkolóhelyéhez képest kevesebbet, 200 forintot óránként.
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Nem szûnik a parkoló autók okozta zsúfoltság
A fôváros nem hoz döntést az új várakozási övezetekrôl

Tiltakozik a II. kerület vezetése amiatt,
hogy az illetékes fôvárosi közgyûlés
hónapok óta nem veszi napirendjére a
városrészünket érintô fizetô
várakozási övezetek bôvítését
lehetôvé tévô rendeletmódosítását. A
fennálló szabályok szerint a kerületi
önkormányzatok kezdeményezhetik a
területükre esô övezeti határok
kiterjesztését, de azt csak a fôváros
hagyhatja jóvá.

Mindezidáig a fôváros és a kerület gond nél-
kül mûködött együtt, hiszen ott, ahol ªzetô-
övezeteket alakítottak ki, jelentôsen eny-
hültek a parkolási gondok, és rendszerint
megszûnt a zsúfoltság is. Most azonban im-
már fél éve, illetve három hónapja hiába
várja a II. kerület, a fôváros nem tárgyalja
az elôterjesztést.

Láng Zsolt polgármester elmondta, nem
találnak magyarázatot a fôváros halogató
magatartására:

— A várakozó jármûvek nagy számának
hatására mára szinte elviselhetetlen hely-
zet alakult ki, a zsúfolásig megtelt utcák
közlekedési problémákat, a lakóknak pe-
dig állandó kellemetlenséget okoznak. A
bôvített parkolási zóna bevezetésével a vá-
rakozási szokások átrendezôdése várható,
ahogyan történt ez a kerület azon részein —
a Vízivárosban, a Moszkva tér környékén, a
Rózsadombon —, ahol az övezeteket már
létrehoztuk.

A II. kerület vezetése a korlátozott vára-
kozási övezet 2007-es bôvítése után felül-
vizsgáltatta a parkolási övezet kiterjesztésé-
nek tapasztalatait. A tanulmány a lakossági
jelzésekkel megegyezôen kimutatta, hogy
az övezet határához közeli utcákban az öve-
zeten belül lecsökkent, az övezeten kívül je-
lentôsen megnôtt a parkoló jármûvek szá-
ma. Az ellenôrzések tapasztalatai szerint a
szabálytalan várakozás is elsôsorban ezek-
re a területekre összpontosul.

A Fôpolgármesteri Hivatal Közlekedési
Ügyosztályának Forgalomtechnikai Alosztá-
lyától azt az információt kaptuk, hogy a fô-
város vezetése új parkolási stratégia elfoga-

dását csak a teherforgalmi alapelvek kidol-
gozása és elfogadása után tartja lehetséges-
nek. Az egész fôvárost érintô parkolási
rendszer átalakítását tervezi Budapest veze-
tése. A hírek szerint az új stratégia — amely
jelentôs díjemelést is tartalmaz — alapján
elkészülô rendelet márciusban kerül a fô-
polgármesteri kabinet elé, ez tartalmazza
majd a II. és több más kerület ªzetôövezeti
bôvítését is.

Láng Zsolt véleménye szerint a Fôpolgár-
mesteri Hivatal magyarázata nem menti a
közgyûlés mulasztását:

— Öt hónapja küldtük el határozatunkat
a parkolási övezetek bôvítésének kezdemé-
nyezésérôl. A fennálló jogszabályok szerint
a fôvárosnak ennek alapján módosítani kel-
lett volna rendeletét. Nincs magyarázat a fô-
város halogatására, semmilyen törvény
vagy rendelet nem teszi lehetôvé, hogy egy

jövôbeni elképze-
lés miatt nem tel-
jesítik a II. kerü-
leti önkormány-
zat és így az itt
élôk kérését.

A II. kerületi önkormányzat idén június 12-én hozott határoza-
tában kezdeményezte a fôvárosnál a Trombitás út, a Loránt-
ffy Zsuzsanna út, a Fillér, a Lévay utca, az Alvinci út, a Bimbó
út, az Alsó Törökvész út, az Eszter, az Áldás, a Szemlôhegy, az

Ady Endre utca, a Bimbó út, a Ribáry utca, a Marczibányi tér és a Garas utca által ha-
tárolt terület fizetôövezetté alakítását.

A kerületi képviselôk október 21-i ülésükön hozott határozatukban a Margit kör-
út—Török utca—Frankel Leó út—Zsigmond tér—Ürömi utca—Kolozsvári Tamás ut-
ca—Daru utca—Felhévizi utca—Pusztaszeri út—Szépvölgyi út—Árpád fejedelem útja
által határolt területtel, beleértve az azt határoló utcákat, valamint a Szilágyi Erzsé-
bet fasor—Gábor Áron utca—Pasaréti út—Radna utca—Herman Ottó út—Lorántffy
Zsuzsanna út—Trombitás út—Garas utca által határolt területtel bôvítenék a fizetô
parkolási övezeteket. Az újabb módosítás kérését a III. kerületi önkormányzat azon
döntése tette szükségessé, amely a kerületünkkel határos területen a Duna és a Mon-
tevideó utca közötti szakaszon alakítana ki fizetôzónát. Ennek várható hatásaként Új-
lakon a parkoló autók száma az itt lakók számára elviselhetetlen helyzetet fog terem-
teni. Az így létrehozandó övezetet az egységes parkolási rendszer kialakítása érdeké-
ben összekötnék a Rózsadombon már meglévô, illetve a testület júniusi határozatá-
ban kibôvítésre javasolt várakozási övezettel. A várakozó jármûvek nagy száma közle-
kedési problémákat és a környék lakóinak állandó kellemetlenséget okoz a Pasaréti
úti Vasas Sportpálya környékén is.

ÉVVÉGI ÉS JANUÁRI ÜGYFÉLFOGADÁSI REND. December
29–31. közötti munkanapokon a Polgármesteri Hivatal zárva
tart. Január 2-án pénteken pihenônap lesz, de január 10-én
szombaton pénteki munkanap és ügyfélfogadási rend szerint
várják az ügyeiket intézôket. December 29-én, 30-án és 31-én
8–13-ig nyitva tartanak a halaszthatatlan ügyeket intézô irodák:
az Okmányiroda december 31-én csak fél 12-ig fogadja az ügyfe-
leket. Az Okmányügyintézôi Csoport csak a II. kerületi lakosok
ügyeit intézi ezeken a napokon: személyazonosító igazolvány és
lakcímigazolvány, gépjármû-vezetôi, valamint forgalmi engedély

elvesztése és ellopása miatti pótlásért; az ideiglenes (6 hónapra)
forgalomból való kivonás és súlyadó-kötelezettség szünetelteté-
se, elkészült okmányok kiadása és ügyiratátvétel ügyében. A
pesthidegkúti okmányiroda december 29-én 8–13 óráig ügyele-
tet tart, december 30–31-én azonban zárva lesz.

Az Anyakönyvi Csoport csak az elhunytak anyakönyvezése mi-
att fogadja az ügyfeleket. A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
december 29–31. között 8–13 óráig tart ügyeletet. A Pénzügyi
Iroda Adócsoportja december 29-én és 30-án, a Pénzügyi Cso-
port december 30-án 8–13 óráig tart ügyeletet.

Közvetlenül a parkolási zóna környékén élôk
napközben nem tudnak utcájukban várakozni
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA
hétfôn és szerdán 10–18, kedden és
csütörtökön 9–16, pénteken 9–14
óráig tart nyitva (1024 Budapest, Ke-
leti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁST szervez a Fidesz második ke-
rületi szervezete szerdánként 16–18-
ig (1024 Keleti Károly u. 13/b). A
részt venni szándékozók az aktuális
hét keddjéig kérjenek idôpontot a
212-5030-as telefonszámon.

A MAGYAR DEMOKRATA FÓ-
RUM II. kerületi irodája (1022 Buda-
pest, Bimbó út 63.) kedden és csü-
törtökön 16–19 óráig tart nyitva.

AZ MDF INGYENES JOGI TA-
NÁCSADÁST szervez a Bimbó út
63.-ban csütörtökönként 16–18 óra
között. Elôzetes bejelentkezés, idô-
pont-egyeztetés a 353-0624-es tele-
fonszámon.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁ-
JA (1027 Budapest, Fazekas u. 19–
23.) hétfôn, kedden, szerdán és csü-
törtökön 12–18-ig, pénteken 12–16-
ig tart nyitva. Telefonszám: 212-
2978; e-mail: bp02@mszp.hu.

AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Budapest, Margit krt. 48., I.
emelet) hétfôtôl csütörtökig 17–19-
ig tart nyitva, telefonszám: 201-
0453; www. szdszbp02.hu.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Keleti Károly utca 8.) szer-

dánként 17–18-ig tart nyitva. Tel.:
(20) 269-3777, e-mail: komaromife-
renc@freemail.hu.

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Budapest, Fô u. 63–65., III/3)
szerdánként 17–19-ig tart nyitva.
Tel.: (30) 877-3695, e-mail: masodik-
kerulet@jobbik.hu.

JANUÁRI SZÜNET. Balsai István
országgyûlési képviselô (2. vk.) janu-
árban nem tart meghirdetett fogadó-
órát, de elérhetô a 441-5143-as üze-
netrögzítôs telefonon vagy az ist-
van.balsai@parlament.hu címen.

NAPIREND ELÔTT A VÁLSÁGRÓL. Láng Zsolt polgármester felszólalásának aktuali-
tását az adta, hogy az Országgyûlés a napokban fogadta el hazánk 2009. évi költség-
vetését. Szavaiból kiderült: az elfogadott sarokszámok alapján az önkormányzatok
rendkívül méltatlan, számos helyen kilátástalan helyzetbe kerülnek jövôre.

— 150 milliárd forinttal kevesebb pénz jut a helyhatóságoknak, mint tavaly. Ez azt
jelenti, hogy szinte fillérre annyi pénzünk lesz, mint 2002-ben, de ne felejtsük el,
hogy azóta mennyit inflálódott a magyar fizetôeszköz. Ráadásul a kötelezôen elôírt
feladataink jelentôsen nôttek az eltelt hat esztendôben.

A polgármester elmondta, megkezdôdött a jövô évi kerületi költségvetés összeállí-
tása, de rendkívül nehéz helyzetben van az önkormányzat.

— A kormány egyre több feladatot ró a helyhatóságokra, de elegendô forrást, saj-
nálatosan, nem rendel melléjük. Ma már ott tartunk, hogy a kötelezôen elôírt felada-
tok költségeinek felét önkormányzatunknak kell elôteremteni.

A polgármester arra kérte a képviselôket, hogy a költségvetés összeállításakor és a
különféle igények megjelenítésekor a rendkívüli körülményekre is legyenek tekintet-
tel.

Molnár Zsolt (MSZP), a testület egyetlen olyan tagja, aki parlamenti képviselô, és
kormánypárti honatyaként meg is szavazta a költségvetést:

— Büszkén szavaztam meg az ország költségvetését, mint tettem azt év elején a
kerületi költségvetési rendelet elfogadásakor is — mondta a szocialista politikus. —
Az adott körülmények között mindkettô a lehetô legjobb. Tudomásul kell vennünk,
hogy a világméretû válság érinti Magyarországot is, és az Országgyûlés olyan költség-
vetést fogadott el, amely specifikusan nem csak az önkormányzatok esetében csök-
kentette a forrásokat.

Örsi Gergely (MSZP) mindehhez hozzáfûzte: a kerületi költségvetés összeállításakor
a képviselôknek is szembe kell azzal nézni, hogyan lehet csökkenteni a testület mûkö-
désének költségeit.

Láng Zsolt szerint nem szabad csak a válságra fogni az ország nehéz helyzetét, hi-
szen a hat éve tartó gazdasági visszafejlôdés miatt a krízis nagyon rossz helyzetben
érte hazánkat. A polgármester mindehhez hozzátette, hogy a önkormányzat jelenle-
gi vezetését megválasztásuk óta a mértékletesség jellemzi. Példaként említette, hogy
ô és alpolgármestere nem vesz és vett fel jutalmat munkájáért.

Idén utoljára, december 18-án ült
össze a képviselô-testület.
Tizenkilencrôl huszonötre emelték a
kerületi védônôi körzetek számát. A
képviselôk nyolc szociális bérlakásra
írtak ki pályázatot, és arról is döntés
született, hogy a rászoruló családok
kisgyermekeinek ingyen biztosítja a
Rota-vírus elleni védôoltást.

A II. kerület évekkel ezelôtt kezdeményez-
te a fôvárosnál, hogy a Margit híd és a Zsig-
mond tér közötti térség korábban kialakult
tulajdonviszonyait rendezze. Eddig ugyan-
is például a HÉV-sínek alatti terület a II.
kerületé, de a Komjádi—Császár uszoda
elôtti parkoló a fôvárosé volt. Budapest ve-
zetésének eddig nem volt sürgôs a kiala-
kult állapotok megváltoztatása, a Margit
híd felújításával kapcsolatos problémák mi-
att azonban számára is fontos lett a kör-
nyék területeinek tulajdonviszonyi rende-
zése. A testület december 18-án hozott
döntése értelmében a kerület és a fôváros
abban állapodik meg, hogy a HÉV-sínek
alatti útpálya, a Germanus park és a Prze-
my¶l-emlékmût körülvévô terület a fôváro-
si, míg az ORFI-tól a Zsigmond térig tartó
járdaszakasz és parkolók pedig a II. kerüle-
ti önkormányzat tulajdonába kerülnek. Ez-

zel a döntéssel a Margit híd felújítása is gör-
dülékenyebbé válhat, hiszen a munkálato-
kat érintô területek az illetékes fôvárosé let-
tek. De kerületünk számára is elônyös a te-
rületcsere: így a parkolási övezetek kialakí-
tása is egyszerûbb, és az MDF-piac jogi
helyzete is rendezhetôvé válik.

Minden települési önkormányzatnak az
egészségügyi alapellátás körében kell gon-
doskodnia többek között a védônôi ellátás-
ról is. 2008 szeptemberi adatok szerint
562 várandós anya, 5595 0–6 éves korú kis-
gyermek és 2592 óvodás ellátásáról kell
gondoskodnia a kerület 19 fôállású védônô-
jének. Rendelet írja elô, hogy egy védônô
250 személyt (várandós anyát, csecsemôt
és kisgyermeket) láthat el, de kerületünk-
ben átlagosan 74 fôvel több az ellátottak
száma körzetenként. Az Országos Egészség-
ügyi Pénztár nem támogatja a 250 fölötti el-
látást, és a kerületi vezetô védônô is több-
ször jelezte, hogy a védônôi látogatások ke-
rületi száma jóval elmarad a fôvárosi átlag-
tól. A képviselôk úgy döntöttek, hogy hat
újabb körzetet alakítanak ki: kettôvel emel-
kedik a Henger utcai, eggyel a Csatárka úti,
kettôvel a Pasaréti úti és eggyel a Hunyadi
János utcai rendelôkhöz tartozó védônôk
száma.

A hosszú évek, sôt évtizedek óta várt
mentôállomás megépülhet végre Pesthideg-

Szociális kérdések az idei
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utolsó testületi ülés középpontjában
kúton. December közepén, a testületi ülés
elôtt néhány nappal érkezett a hír, hogy az
Országos Mentôszolgálat harmincmillió fo-
rintot és a mûködéshez szükséges összeget
biztosítja egy új hidegkúti mentôállomás-
hoz. Önkormányzatunk idei utolsó testüle-
ti ülésén úgy döntött, hogy felhatalmazza a
polgármestert a mentôszolgálattal folyta-
tott tárgyalásokra, és egyúttal az ingyene-
sen biztosított telek mellett a fennmaradó
költségeket is — 45 millió forintot — átvál-
lalja. Régi vágya teljesülhet ezzel a Hidegkú-
ton élôknek, hiszen váratlan és súlyos hely-
zetekben nem kell majd akár fél órát várni
a segítségre, perceken belül megérkezhet a
mentô.

Öt éve költözhettek be az elsô lakók a La-
jos utcai szociális bérházba. Idén december
31-én jár le bérleti szerzôdésük, amelyet ké-
résre 2009. június 30-ig hosszabbíthat
meg az önkormányzat, ezzel a lehetôséggel
azonban nem minden bérlô kíván élni. Így
most a képviselô-testület nyolc lakásra ír-
hatott ki pályázatot. A kerületi vagyonrende-
let szerint az állami támogatással megvalósí-
tott szociális elhelyezést biztosító lakást
bérbe adni kizárólag elôtakarékosságot vál-
laló személynek lehet. A pályázatok benyúj-
tásának határideje 2009. február 6. A rész-
letes pályázati feltételek és az ûrlap letölthe-
tô a www.masodikkerulet.hu oldalról.

A képviselô-testület elfogadta a II. kerü-
leti oktatási és nevelési intézményeket
érintô esélyegyenlôségi tervet, amely az
idén februárban elfogadott koncepció alap-
ján készült. Több olyan fontos terület van,
amely azonnali beavatkozást igényel: a sajá-
tos nevelésû igényû és a beilleszkedési za-
varokkal küzdô gyermekek esetében ªgye-
lemmel kell kísérni a lemorzsolódás és a to-
vábbtanulás arányát, továbbá kiemelt okta-
tási cél a különbözô korosztályok halmozot-
tan hátrányos helyzetû gyermekei számá-
nak csökkentése is. Az iskolai integrációs
folyamatoknak meg kell teremteni a szemé-
lyi feltételeit (például gyógypedagógus, is-
kolai pszichológus, fejlesztô pedagógus al-
kalmazásával), de szemléletváltozásra is
szükség van az iskolákban. Ebben az évben
hat tantestület pedagógusai vettek részt a

felkészítésben. Kerületünk minden iskolá-
ja a saját intézményi struktúrájához illô
esélyegyenlôségi tervet dolgozott ki, ame-
lyet a képviselôk egyhangúlag fogadtak el.

Az idei költségvetésében a testület ötmil-
lió forintot különített el a rászoruló gyer-
mekek Rota-vírus elleni oltásának térítés-
mentes biztosítására. Minden szociális
vagy nevelési segélyben, illetve rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lô család egy év alatti gyermeke ingyen jut-
hat az amúgy borsos árú (mintegy negyven-
ezer forintba kerülô) és az OEP által nem tá-
mogatott védôoltáshoz.

Zárt ülésen döntöttek a képviselôk a II.
Kerületi Egészségügyi Szolgálat igazgatói
posztjára kiírt pályázatról. A Kapás utcai in-
tézményt január 1-jétôl dr. Zámbó László irá-
nyítja. Tóth I.

Ernyey László frakcióvezetô (Fi-
desz—KDNP) vitatkozva szocialista
képviselôtársaival azt hangsúlyozta,
hogy a kormány sikeresen fordította a
maga javára a válsághelyzetet, amiért
azonban elsôsorban maga felel.

Napirend elôtt kért szót Koncz Imre
(SZDSZ) is, aki aziránt érdeklôdött,
hogy a Budenz iskola környékén mi-
kor áll helyre a forgalmi rend, és válik
ismét biztonságossá a gyalogosátke-
lô. Szalai Tibor jegyzô válaszában el-
mondta, hogy jövô hónap elejére ké-
szülnek el a vállalt feladattal.

Varga Elôd Bendegúz (MSZP) közbiz-
tonsági tanácsnok egy szeptember-
ben elromlott sebességmérô automa-
ta megjavíttatását kérte a Polgármes-
teri Hivatal illetékeseitôl.

Porkoláb Mátyás arról számolt be,
hogy a tíz éve elhunyt neves helytörté-
nész és lokálpatrióta, Toperczer Osz-
kár tiszteletére civil kezdeményezésre
emléktáblát állítottak az ófalui plébá-
nia kertjében.

Soltész Attila (Fidesz—KDNP) a kerü-
leti Fidelitas nevében mondott köszöne-
tet mindazoknak, akik részt vettek kará-
csonyi adománygyûjtô akciójukban.
Több száz jó minôségû játék gyûlt
össze, amit a Cseppkô utcai és a Bolyai
gyermekotthonnak ajánlottak fel.

Évbúcsúztató a Móricz gimnáziumban
Hagyományos év végi
összejövetelt tartott az
önkormányzat a kerületben
élô közéleti
személyiségeknek, Kossuth-
és Széchenyi-díjas
mûvészeknek, tudósoknak és
sportolóknak december 17-
én a Móricz Zsigmond
gimnáziumban. Az évzáró
banketten Láng Zsolt
polgármester hangsúlyozta:
külön öröm, hogy az adventi
idôszakban a gazdasági
érdekeket és a politikai
hovatartozást feledve egyre
többen jönnek el, hogy
kerületi társaságban, a
kerületrôl beszélgethessenek.
Mint mondta, vannak olyan
értékek, amelyek a külsô
körülmények ellenére
fontosak maradnak, ilyen
például a kerület iránti
szeretet. A polgármester szót
ejtett a kerület anyagi
helyzetérôl is, miközben
hozzáfûzte, hogy országosan
egyre kevesebb pénz jut az
önkormányzatoknak, ennek
ellenére továbbra is
becsülettel, és remélhetôen
minél több kerületi polgár
megelégedésére végzik a
feladatot jövô évben is. Az
este folyamán Bánffy György
színmûvész unokája, Asbóth
Kinga, a Móricz Zsigmond
Gimnázium 13. osztályos
tanulója mondott verset, a
zenei aláfestésrôl pedig Szûcs
Gabi és zenekara
gondosodott.

Tolvaly Ferenc Erdélyben nôtt fel, majd Németországban élt, és végül a
II. kerületben talált otthonra

Balázs Klárit és Korda Györgyöt Dankó Virág, Láng Zsolt és Szalai Tibor
köszöntötte
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Rajtunk múlik
December 13-a hajnalán sajátos ajándékkal kedveskedett
két ªatalember a 956-os busz utasainak Hûvösvölgyben.
Puszta szórakozásból megvert és lerugdosott a buszról egy
fekete ªút szimplán azért, mert fekete, és ô is a buszon uta-
zott. Ennyi az indok. Persze, olvasva ez annyira talán nem
ijesztô, hiszen nem került kórházba senki, és komolyabb sé-
rülés sem történt — ªzikailag! De most nem a rasszista néze-
teken akarok megbotránkozni és fortyogni (pedig lehetne),
inkább szégyenkezem. A helyett a harminc utas helyett,
akik közül kérésre és felszólításra sem volt képes senki be-
avatkozni a busz elejében zajló eseményekbe. Pedig min-
denki tanulta, hogy „sok lúd disznót gyôz”. Nehéz összefog-

ni? Vagy netán jobb végignézni, ahogy megaláznak és meg-
vernek valakit?

Érthetô, hogy mindenki félti a testi épségét, de jelen eset-
ben senki se lett volna jobban kiszolgáltatva, mint az, akibe
belekötöttek vagy az, akivel együtt felálltak volna, hogy pró-
báljanak véget vetni a verekedésnek. Csak néhány 17 éves
lány vállalkozott arra, hogy megpróbáljon közbeszólni.

Nem hiszem, hogy csak én emlékszem erre az éjszakára.
Én valahogy nem tudom ezt könnyen elrendezni magam-
ban. Másoknak ez olyan egyszerû? Hisz mindenki nyugod-
tabban közlekedhetne a városban, ha tudnánk, lehet a má-
sikra számítani. És ez csakis rajtunk múlik.

Név és cím a szerkesztôségben

T
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Tájékoztató a parkolómatricákról
A II. kerület közterületein a jármûvel való
várakozás rendjét és a várakozás díját a
többször módosított 19/2005. (IV. 22.) szá-
mú Fôvárosi Közgyûlési rendelet, valamint
Budapest Fôváros II. kerületi Önkormány-
zat Képviselô-testületének 30/2005. (XI.
28.) számú önkormányzati rendelete szabá-
lyozza.

A kedvezményes várakozásra feljogosító
engedélyek kérelmezésének és kiadásának
rendje az elôzô évekhez képest 2009-ben
kis mértékben változik.

A kedvezményes várakozási engedélyek
az igénylést követô év január 31-ig érvénye-
sek, kiadásukhoz kérelem benyújtása szük-
séges. Az engedélyekért költségtérítést kell
ªzetni, amelynek összege hasonlóan az elô-
zô évekhez 1000 Ft. A költségtérítést a mel-
lékelten megküldött készpénz-átutalási
megbízás teljesítésével, vagy átutalással
(12001008-00201761-00100004) lehet
megªzetni. A 2009-re szóló engedélyek

kizárólag személyesen vagy írásos megha-
talmazással vehetôk át 2009. január 12-
tôl 2009. január 31-ig munkanapokon
8.30–12.30, illetve 13–18 óráig az önkor-
mányzat Városrendészeti Csoportjánál
(1024 Buday László u. 5/c).

Az engedély átvételekor le kell adni a
pontosan kitöltött kérelmet és a költségté-
rítés beªzetését igazoló feladóvevényt (át-
utalásról szóló banki kivonatot), valamint
be kell mutatni a személyi igazolványt és a
forgalmi engedélyt.

2009. január 31. után az engedélyekkel
kapcsolatos ügyek a normál ügyfélszolgála-
ti idôben (hétfôn 13.30–18-ig, szerdán 8–
16.30-ig, pénteken 8–11.30-ig), ugyan-
csak a Városrendészeti Csoportnál (1024
Buday László u. 5/c) intézhetôk.

(A Polgármesteri Hivatal minden érin-
tett autótulajdonosnak tájékoztató levelet
küldött, amely tartalmazza a matricák ki-
adásáról szóló jogszabályokat.)

Januártól mûködik a Bûnmegelôzési Centrum
A Buday László utca 5/c-ben kezdi meg mû-
ködését a II. kerületi Bûnmegelôzési Cent-
rum. A központban a Városrendészet koor-
dinálásában az aktívan mûködô polgárôr
egyesületek, az önkormányzat által ªnan-
szírozott szabadidôs rendôrök és a Város-
rendészet közterület-felügyelôi látnak el
szolgálatot a nap huszonnégy órájában. A
bûncselekmények csökkentése és a közte-
rület rendjének megôrzése érdekében a
centrumban dolgozók a lakosság tájékozta-
tására elôadásokat tartanak majd nyugdíja-
soknak és diákoknak egyaránt, de bûnmeg-
elôzési témájú tájékoztató anyagokat is ké-
szítenek.

— A központból tudjuk majd ªgyelni a
térªgyelô rendszer kameráit, így sürgôs
esetekben azonnal intézkedhetünk, de a
közparkok és játszóterek felügyeletében is
jelentôs elôrelépést jelent majd a folyama-
tos készenlét és felügyelet — mondta el Vaj-
thó Gábor, a Városrendészet vezetôje. — Fon-
tos lépés, hogy megkezdjük a területi refe-

rensi hálózat kialakítását. A programban
részt vevô megbízottak feladata lesz, hogy a
kerület egy-egy részét különösen jól ismer-
ve szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki a la-
kókkal. A Városrendészet rendszeres, heti
két órás ügyfélszolgálat keretében szemé-
lyes tanácsadást is tart.

szeg

TERÜLETI REFERENSI HÁLÓZAT. Sokszor és sokan mondták már, hogy a városi
élet maga az elidegenedés, még az egy házban élôk sem ismerik egymást. A Város-
rendészetnél úgy vélik, akár igaz a megállapítás, akár nem, a szomszédok összeismer-
tetése helyett inkább területi referensi hálózatot hoznak létre, amely segíthet egyes
területek közbiztonságának javításában. Cél, hogy a körzeteket jól ismerô referense-
ket megismerjék a lakók, a közös képviselôk, és ha szükséges, tudják, hogy ki lehet se-
gítségükre, kihez forduljanak kérdéseikkel. A rendszer nem teljesen új keletû, mert
részben hasonlít a rendôrség körzeti megbízotti hálózatához — ami a sajnálatos lét-
számhiány miatt nem töltheti be rendesen feladatát —, ám mégis új megvilágításba
helyezi a kapcsolattartást a közrend fenntartói és a lakosság között. Másik lényeges
különbség, hogy minden referensi státuszt betöltenek. A Városrendészet tervei sze-
rint minden házba eljuttatják az adott terület referensének elérhetôségét, aki minden
körzeten belülrôl érkezô észrevételre, panaszra vagy kérdésre garantáltan reagál.

A 2008-as matricák január 31-ig érvényesek

VÁROSRENDÉSZET BÛNMEGELÔ-
ZÉSI CENTRUM: 1024 Budapest, Bu-
day László utca 5/c. Ügyfélszolgálat:
346-5678, panaszbejelentés: 346-
5679, fax: 346-5649. Ingyenesen hív-
ható zöld szám: (06 80) 204-965.
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Adventi garázsmenet
Télen, éjfél elôtt az emberek többsége
már otthonában alszik, míg a szél
fútta város kihalt utcáin még
néhányan fázósan sietnek, hogy
elérjék az utolsó buszt, amely néhány
megállót kihagyva igyekszik a
végállomásra. Kevés már az utas ilyen
tájban, üres megállók díszelegnek az
elsuhanó autóbusznak. Amikor az
utolsó utas is leszállt, elsötétül az
utastér, és irány a garázs. Ez a
szokásos életkép éjfél körül.

Nem így történt advent egyik estéjén, ami-
kor a 11-es busz elindult az utolsó járatra a
Batthyány térrôl. Zuhogó esôben várta a
busz az ázott utasokat, akik szokatlanul so-
kan voltak, félig meg is telt a jármû belse-
je. A vezetôfülke is megtelt. Az ülés mögé
bepréselôdött egy férª, hogy videóra vegye
az utat, baloldalt egy iskolás gyerek kuporo-
dott, s vékony hangján ªgyelmeztetett az
indulásra, majd bemondta a megállókat. A
fülke jobb elülsô sarkában egy fogyatékos
ªatalember görnyedt, és örömmel nyomta
meg a gombot a megállókban, miáltal ki-
nyíltak az ajtók. Az utasok által feldíszített
fülkében végre helyet foglalt a buszvezetô,
indított, és jókedvûen kormányozta az utol-
só járatot a Rózsadomb felé. Szokatlan volt
aznap este az is, hogy majd minden megál-
lóban várt néhány ember, akik örömmel in-
tegetve üdvözölték az érkezô járatot. A he-
gyen is népes társaság várta az éjszakai
buszt, egy szánhúzó kutya is örömteli uga-
tásba kezdett, amikor megindult a felszál-
lás. A busz úgy megtelt, mint a reggeli
csúcsban, az emberek vidám élcelôdése ke-
veredett a kutyaugatással, ªatalok egy hely-
ben kiötlött rigmust énekeltek. A be nem
avatott néhány utas számára ekkorra már
kiderült, hogy mindenki más „törzsutas”
volt. Így érkezett meg az utolsó járat a fenti
végállomásra.

Éjfél is elmúlt már, de itt is népes társa-
ság és még egy kutya várta vidáman a beál-
lást. Nem akartak ôk sehova se utazni, csak
várták az esôben az érkezést, és amikor ki-
nyíltak az ajtók, zengett az üdvözlés, parko-
ló autókból bort és pogácsát kezdtek kínál-
ni szíveslátásképpen. Kiderült, a jövevé-
nyek Tokaj vidékérôl érkeztek a nagy alka-
lomra. Mindenki a buszvezetôhöz akart fér-
kôzni, megölelni ôt, sokan ajándékot is hoz-
tak neki. Az egyik idôs utas megkérdezte:

— Mondja, mi történik itt tulajdonkép-
pen?

— Tetszik tudni — mondja az egyik toka-
ji autós —, a testvérem, a buszvezetô ma es-
te vitte utoljára ezt a járatot, nyugdíjba
megy. Tizenhét évig ült ezen a hegyi jára-
ton, minden, a vonal mentén lakó utast is-
mert, ôt is mindenki ismerte, ráadásul na-
gyon meg is szerették. Ô mindig minden-
kit megvárt, a felszállókat üdvözölte, a kö-

zönségnek jókívánságokat mondott, és a
buszt mindig kíméletesen vezette, jó érzés
volt vele utazni. A fogyatékosok is nagyon
szerették, mert nekik meg sokat segített.
Ezt szerette csinálni, ez volt az élete.

Éjjel fél kettôig állt Szentimrey György
buszvezetô az utasok szeretô gyûrûjében, a
ªatalok megint elskandálták Gyuri bácsi-
nak faragott nótájukat, az emelkedett han-
gulatban néhányan már szipogtak egy ki-

csit, eljött a búcsúzás ideje. Letelt a nap, a
járat ideje, és egy rokonszenves ember éle-
te munkájának ideje is. A 11-es jelzés Ga-
rázsmenetre váltott, a volánhoz egy jó kollé-
ga ült be, Gyuri bácsi pedig a középsô ajtó-
nál egyenként ölelte át a leszálláshoz készü-
lôdôket. Ô szállt le utolsónak a buszról,
hogy másnap vonatra szálljon Sárospatak
felé, ahonnan annakidején eljött.

dr. MiklauziÈ István törzsutas
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Kitárt szívek Pasaréten
Gyerekek éneke zengi be a Pasaréti
téri templom hittantermét minden
szombat délután. A kisgyermekes
szülôk a hetvenes évek végétôl
biztosíthatnak vallásos nevelést
óvodás korú gyermekeiknek a
ferences templomban. A
foglalkozásokon a játék és a közös
ének kap hangsúlyt, miközben a
felnôttek is közösséggé
kovácsolódnak — vallja Golaritsné
Molnár Piroska.

Piroska néni több mint negyven éve lakik
Pasaréten, ami az országban az elsôk között
megalakított óvodás hittan szempontjából
egyáltalán nem elhanyagolható tény. Mint
mondta, cseppet sem véletlen, hogy a II. ke-
rületi városrészbe sodorta ôket a gondvise-
lés.

— A lakásunkhoz közeli ferences temp-
lom családunk életében meghatározó szere-
pet töltött be. Férjemmel a templom közös-
ségéhez tartozunk, és négy gyermekünk ne-
veltetésében is komoly feladatot vállaltak a
ferences testvérek. Sajátjaink mellett gyak-
ran vittük túrázni és nyaraltatni a hittanos
gyerekeket, aminek az lett a „következmé-
nye”, hogy 1979 szeptemberének egyik nap-
ján László atya felkért, hogy tartsak hittant
az óvodás korú gyermekeknek — emléke-
zett vissza Piroska néni, aki valamivel het-
ven felett jár, ám lelkesedése, munkabírá-

sa és pedagógiai szemlélete bárki számára
példamutató lehet.

A régóta dédelgetett terv sikere és tapasz-
talatszerzés érdekében felkeresett néhány
plébániát, ahol hasonló elgondolás alapján
már zajlott a legkisebbek hitoktatása. A fel-
adat nem állt távol a hivatását tekintve óvó-
nô Piroska nénitôl, ám a nem szokványos
„tananyag” és az óravázlatok kialakítása ko-
moly kihívást jelentett.

— Kezdetben több mint harminc gyer-
mek vett részt egyszerre a foglalkozáson,
ami ilyen csöppségek esetében tényleg ne-
héz feladat volt. Sajnos, a rendszerváltás
óta közel sem ekkora az érdeklôdés. A hit-
tanórákon háromtól hét éves korig együtt
vannak a gyerekek, ami azért jó, mert a leg-
többet nem tôlem tanulják a picik, hanem
egymástól. A húsz-harminc perces „órá-
kon” az alacsony életkor miatt természete-
sen a játék és az ének a meghatározó szem-
pont, ennek keretében inkább imádko-

zunk és beszélgetünk a vallásról, mint ok-
tatjuk a hit tanait. A mi tanszerünk az éne-
keskönyv és a kotta, amit magyar népi gyer-
mekjátékokkal egészítünk ki, és persze az
otthoni rajzos feladatok sem maradnak el.
A foglalkozásokra szeretettel várjuk a szülô-
ket is.

Golaritsné Molnár Piroska vallja: nincs
annál szebb, amikor gyermek, szülô, vagy
akár nagyszülô együtt énekel és áll a gyer-
mekdalokat éneklô kör közepén. Mint
mondta, a jó szülôi példamutatással nyitot-
tabbak, fogékonyabbak lesznek a kicsik. A
hittanórákat óvodás mise követi, amit Grá-
cián atya tart a gyerekeknek a templom
szentélyében. A foglalkozásokon a legkiseb-
bek számára is közérthetô formában, ap-
ránként csepegtetik a vallástant, ehhez pe-
dig a különbözô ünnepek remek alkalmat
adnak. A Mikulás közeledte, vagy húsvét
fontos eleme az óvodás hittannak.

— A gyerekek most is nyitott szívvel ké-
szültek karácsonyra, az adventi idôszakban
sokat beszélgettünk és idéztük fel Jézus szü-
letésének történetét. Mindenki kapott egy
hófehér, papírból kivágott pici inget,
amelynek felhajtott csipkéi egy-egy jócsele-
kedetet, imát vagy otthoni segítô munkát
jelentenek. A gyerekek hatalmasra táruló
szívét ismerve, biztos voltam benne, hogy
mindent tôlük telhetôt megtettek azért,
hogy az érkezô kis Jézus az ingecskék
összes csipkéjét felhajtva találja.

szeg

Leendô elsôsöknek
n Az Áldás iskolában (1025 Áldás u. 1., tel.: 212-4258, 212-
2961, aldas@aldasuai.sulinet.hu, www.aldasuai.sulinet.hu) janu-
ár 15-én 15–16 óráig Mi van a mesezsákban? és Énekeljünk,
játsszunk együtt! — angol nyelvû foglalkozás a gyerekeknek. Ez
alatt az idô alatt a szülôknek tájékoztatót tartanak az emelt szin-
tû oktatásról. Február 25-én 8–12 óráig nyílt órák leendô 1. osz-
tályos gyerekek szüleinek. 11 órától beszélgetés a tanító nénik-
kel.
n A Budenz József Általános Iskola és Gimnázium (1021 Bu-
denz út 20–22., tel.: 394-3177, e-mail: bederna@budenz.suli-
net.hu ) január 22-én 16.30-kor indítja a nagycsoportos ovisok
számára a Sulikezdés játékosan, könnyedén címû tízalkalmas
foglalkozását.
n A Csik Ferenc iskola (1027 Medve u. 5–7., tel.: 201-1137,
212-5495, titkarsag@csikferenc.hu, www.csikferenc.hu) egy
sportiskolai és egy német osztály indítását tervezi. A két leendô
elsôs tanító, Kulcsár Márta és Vámosiné Vitáris Márta várja a
nagycsoportos óvodásokat játékos foglalkozásra január 14-én és
február 11-én 17 órától.
n A Fillér iskolában (1022 Fillér u. 70–76., tel.: 326-6616) a né-
met nemzetiségi tagozat iránt érdeklôdôknek január 7-én, 21-én
és február 11-én magyar és német nyelvû foglalkozások 16–
16.45-ig. Az emelt szintû angolos osztályok iránt érdeklôdôknek
január 7-én és február 11-én magyar nyelvû foglalkozás, január
21-én angol nyelvû foglalkozás 16–16.45-ig.
n A Kodály Zoltán iskolában (1022 Marczibányi tér 1., ko-
daly@server.kodaly-bp.sulinet.hu, www.kodaly-bp.sulinet.hu)
csütörtökönként 16.30–17 óráig zeneovi Vargáné Körber Katalin

és Barabás Edina vezetésével. A foglalkozások után játszóház a
leendô elsôs tanítókkal, akik báb-, mese-, játék-, sport- és kézmû-
ves-foglalkozást tartanak. Január 22-én Hangszerek farsangja 10
órakor, óvodás csoporttal és egyénileg is látogatható. Nyílt órák
a leendô tanítókkal január 27-én és február 18-án 8 és 9 órától.
n A Pitypang iskolában (1025 Budapest, Pitypang u. 17., tele-
fon/fax: 06 (1) 325-8827, e-mail: pitypang@pitypangiskola.suli-
net.hu) január 13-án kedden bemutatóórákat tartanak a leendô
elsô osztályos tanítónôk. 1. óra: 8.20–9.05: matematika, a 4/a.
osztályban Bali Ágnes tanít; 2. óra: 9.15–10.00, magyar, a 4/b
osztályban Mihályi Eszter tanít. Iskolakóstolgató január 13-án
16 órától.
n A Remetekertvárosi iskolában (1028 Máriaremetei út 71.,
tel.: 275-8675, www.remete.ini.hu, remete@remete.sulinet. hu)
nagycsoportos gyermekeket vár Tulkán Judit és Plánkné Jekli Csil-
la az iskolanyitogató foglalkozásra január 12-én és február 9-én
16–17-ig.
n A Törökvész iskolában (1025 Törökvész út 67–69., tel.: 325-
6580, www.torokvesz.hu, info@torokvesz.hu) január 14-én szer-
dán 8–11 óráig nyílt órák a leendô elsôs tanítóknál. 1. óra ma-
gyar Pánics Bélánéval. 2. óra matematika Magyar Lászlónéval. 3.
óra angol Budai Edittel, Tóth Évával, Polyikné V. Judittal. Február
18-án szerdán 17 órakor Maszkabál, farsangi mulatság, álarcok
készítése a leendô elsôs tanítókkal.
n Az Újlaki iskolában (1023 Ürömi u. 64., tel./fax: 335-0720,
www.ujlaki.axelero.net) a leendô elsôsöket és szüleiket a tanító
nénik, Darnainé Durcsán Rózsa és Remetey Zsuzsa várják játékos
tornára január 14-tôl minden szerdán 16–17 óráig, továbbá a
MESE-VÁR játszóházba február 11-én 17–18 óráig.
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A tél örömei
óvodás szemmel

A Német Kisebbségi Önkormányzat Téli
örömök címmel hirdetett ismét rajzpályá-
zatot a kerületi középsô és nagycsoportos
óvodásoknak. A kétszázezer forintos összdí-
jazású versenyen a legjobb rajzokért járó ju-
talmakat a gyerekek óvodái kapják meg. A
díjazott mûveket a Német Tájházban (1028
Budapest, Gazda utca 22.) állítják ki január
végéig. A gyermekek alkotásai pénteki
klubnapokon 17–18 óra között tekinthetôk
meg. Díjazott óvodák: 1. Hûvösvölgyi Gesz-
tenyéskert Óvoda és a Kolozsvár utcai Óvo-
da tagóvodája, 2. Törökvész úti Kézmûves
Óvoda, 3. Pitypang Utcai Óvoda, 4. Kolozs-
vár Utcai Óvoda, 5. Kolozsvár Utcai Óvoda
tagóvodája.

Szépkiejtési
verseny

A Bimbó Egyesület 2008-ban, a II. kerületi
önkormányzat, az Apáczai Kiadó, az Euró-
pa Kiadó, az Akadémia Kiadó, a Harmat Ki-
adó és az Éghajlat Kiadó támogatásával ren-
dezte meg a Móra Ferenc Szépkiejtési ver-
senyt a kerületi középiskolásoknak. A ver-
senyre közel negyven diák jelentkezett. A
legjobbak kiválasztását szakértô zsûri segí-
tette, amelynek elnöke Fort Krisztina, a
Színmûvészeti Egyetem beszédtanára; tag-
jai Tomasevics Zorka, a Duna TV munkatár-
sa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ta-
nára és Gilyén Magdolna, az egyesület alel-
nöke voltak. A díjakat Kenessei Péter, az
egyesület elnöke és Gilyén Magdolna, az
egyesület alelnöke adták át a nyertesek-
nek. A Móra Ferenc Szépkiejtési verseny
gyôztesei: 1. Bartha Katalin (Baár—Madas
gimnázium), 2. Galambos Ádám (Baár—Ma-
das gimnázium), 3. Varga Mercédesz (Baár—
Madas gimnázium), 4. Mátyás Dénes
(Baár—Madas gimnázium), 5. Stark Eszter
(Baár—Madas gimnázium), 6. Mészáros
Blanka (Kodály Zoltán iskola). Különdíjait
nyertek: Káplár Lilla (Ady Endre Fôvárosi
Gyakorló Kollégium), Bujáky Kamilla
(Baár—Madas gimnázium), Madocsai Lelle
(Baár—Madas gimnázium).

Gimnáziumba készülôknek

n A Kodály iskola (1022 Marczibányi
tér 1., kodaly@server.kodaly-bp.suli-
net.hu, www.kodaly-bp.sulinet.hu) fel-
vételi elôkészítôt tart matematikából
és magyarból nyolcadikos tanulóknak
keddenként 16 órától. Ének-zene elô-
készítô foglalkozások január 13-tól
február 17-ig keddenként 16 órától.
Nyitott kapuk a gimnáziumban január
14-én, 15-én 8 órától.

Szepes Máriára emlékeztek

Szepes Mária író és spirituális tanító elôtt
tisztelegve avattak emléktáblát november
12-én egykori lakóháza, a Júlia utca 13. alat-
ti ház homlokzatán. A megemlékezésen ba-
rátok, tanítványok és lakótársak egyaránt
részt vettek. A meghitt hangulatú ünnepsé-
gen beszédet mondott Novák András, az író
könyveit gondozó Édesvíz Kiadó vezetôje,
aki személyes, baráti emlékeket idézett fel
a szép számmal megjelent hallgatóság
elôtt. Elmondta, hogy Szepes Máriának
mintegy ötven könyve jelent meg, amelyek
a legkülönbözôbb stílusokat hordozzák ma-
gukon.

— Bármely könyvét emeljük le a polcról
találomra, biztosan azt választjuk ki, amire
éppen a leginkább szükségük van — hangsú-
lyozta Novák András. Visszaemlékezésében
kiemelte, hogy Szepes Mária könyvein ke-
resztül mindenkit megérint az a varázs,
energia és melegség, ami belôle sugárzott,
amit képviselt. Ennek továbbvitele az isme-
rôsök és tanítványok feladata.

— Szepes Máriától vigaszt, tanácsot és
segítséget kapott, az, aki hozzá fordult —
emlékezett a Svájcból hazalátogató Eördögh
Kristóf, egykori Szepes-tanítvány. Megemlí-
tette, hogy az író tolla ugyanazt az erôt, ki-
sugárzást hordozta, amelyet a különleges
budai környezetben saját maga adott át ta-
nítványainak és barátainak kortól, nemtôl
és hivatástól függetlenül.

Az avatáson Venczel Vera színmûvész az
író Isten felé címû versét adta elô, majd a
II. kerületi önkormányzat és a Szepes Má-
ria Alapítvány közösen állított emléktáblá-
jánál koszorút helyezett el Eördögh Kris-
tóf, valamint az önkormányzat nevében Sol-
tész Attila, a Közoktatási, Közmûvelôdési,
Sport és Informatikai Bizottság elnöke.

Tóth I.

Percnyi fegyverszünet a Hadapród utcában
1944. december közepén a budai hegyeknél megállt a front. December 24-én, a déli órákban
azonban szinte észrevétlenül, a szovjet páncélosok végiggördültek a Budakeszi úton, és egészen a
Szent János Kórházig jutottak. A Hadapród (ma Kelemen László) utcában csend uralkodott. Az
Ördögárok hídjánál lévô vegyesbolt tulajdonosa ezért úgy döntött, hogy rövid idôre kinyitja üzle-
tét, hadd vásároljanak a közelben lakók. Az 1939 ôszén Magyarországra menekült lengyel kato-
nák közül többen a nyilas hatalomátvétel után a Hûvösvölgyi út házaiban találtak menedéket.
Két tiszt, megtudva, hogy a bolt kinyitott, kimerészkedett az utcára, és benyitott a boltba. A tulaj-
donos ismerôsként üdvözölte ôket, de alig értek a pulthoz, megszólalt a bejárati ajtó feletti csen-
gô, és a Pasaréti tér egyik villájában lakó két német tiszt lépett be. A boltos rémületében félig fel-
tartott kezekkel köszöntötte ôket. Ám a két német valóban csak vásárolni akart, hiszen ma van a
Heilige Nacht, a Szentesete.

A lengyelek karácsonyi hangulatát viszont elsöpörte a halálfélelem. Szerettek volna láthatat-
lanná válni. Pár perc múlva újra megcsendült a kis ajtócsengô és két, fehér lepelbe burkolt, gép-
pisztolyos orosz katona jelent meg. Mind a hét férª dermedten meredt egymásra. A boltos mene-
kült volna a raktár felé, de lábai nem engedelmeskedtek. A két orosz felderítô azonban gyorsan
feltalálta magát, elmosolyodtak, és tisztelegve kihátráltak az utcára. Talán még azt is kinyög-
ték, hogy „daszvidanja”. A német tisztek önkéntelenül viszonozták a tisztelgést, majd sietve tá-
voztak. A boltban maradtak nagy nehezen magukhoz tértek, különösen, miután a magyar pálin-
kával kínálta ôket. Egy hajtásra kiitták a tüzes italt, és tiszta szívvel kívántak egymásnak bol-
dog ünnepeket. A négy nemzetet képviselô szereplôk a háborús valóságban néhány percig a béke
varázsát élték át.

Az egyik lengyel tiszt évtizedekkel az átéltek után is meghatódva mesélte el nekem ezt a történe-
tet.

Godó Ágnes hadtörténész
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BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

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

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

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

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

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

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

GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK

KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássá-
ga. Az itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség.
Technológiatörténeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas
csigalépcsô, lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy mé-
retû öntvények, eredeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított pante-
on látható. Formázási és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alap-
ján. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum,
1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-4370)
n M GALÉRIA: JANUÁR 6–18-ig: A Két-Kedôk Egyesület plakátkiállítást szervez az „A mi iskolánk” cí-
mû versenyre beérkezett alkotásokból. A gyerekeket megkértük, mutassák be saját iskolájukat, merjenek
nagyban gondolkodni! Jelenjen meg az adott felületen minél ötletesebb formában az az információ, amit
ôk fontosnak tartanak bemutatni a suliról. A verseny díjkiosztó ünnepsége és a kiállítás hivatalos megnyi-
tója JANUÁR 9-én 15 órakor lesz. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ, színházi elôtér)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JANUÁR 14–FEBRUÁR 10.: Lakott sziget. A Krapanji Mûvésztábor kiállítása.
n HOME GALÉRIA: JANUÁR 3-ig: ef Zámbó István — válogatás 40 év legszebb munkáiból. (1021
Üdülô u 23., www.homegaleria.hu)
n JÚNIUS 30-ig: Tendenciák napjaink képzômûvészetében. Corvin-kárpitok — 34 triptichon. Megte-
kinthetô a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban naponta 9–18 óráig.

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Jóga a mindennapi életben. Szerdán-
ként 8–9.30 óráig Kun Ágnes: (06 20) 250-0431. Keddenként 19.45–21.15 óráig. Tanfolyamvezetô, jelent-
kezés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 9418-773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 9.50–10.50 órá-
ig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Jó Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Szülés utáni
baba-mama-torna. A szülést követôen eltelt hatodik hét után lehet elkezdeni, és a gyermek egy éves ko-
ráig lehet közösen mozogni. A torna fôleg az anyukák fizikai regenerálódását célozza meg, de a babák is
aktívan részt vesznek benne. Kedden 11.45–12.45 óráig, pénteken 11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, jelent-
kezés: Jó Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Nôi torna. Koreografált, táncos nôi tor-
na lányok, asszonyok részére. Az órát profi táncmûvész tartja. Táncos elôképzettség nem szükséges. Hét-
fôn és csütörtökön 9–10 óráig. Információ, jelentkezés: Antal Ilona, (06 30) 922-5887. Gimnasztika.
Mozgásforma a felnôttek minden korosztályának. Egyszerûen megtapasztalható módszer a testtartás ja-
vítására, a nyak, váll, hát, gerinc fájdalmainak kezelésére. Jelentkezés, érdeklôdés Pilinger Zsuzsa Both-
mer-gimnasztika tanárnál, (06 70) 335-6283. Gerinctorna. Minden kedden és csütörtökön 18.30–19.30-
ig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Petô Barbara, (06 30) 370-7322. Salsa. Minden csütörtökön kezdô tan-
folyam 20–21 óráig, haladó tanfolyam 21–22 óráig. Információ: (06 20) 315-2781.
n BAÁR—MADAS GIMNÁZIUM: Gerincgimnasztika (felnôtt) kedden 8.30–9.30 és 18.30–19.30 között.
Kreatív gyermektánc szerdán 16.15–17.15 (5–6 évesek) és 17.15–18 óra között (3–4 évesek). Játékos fo-
cisuli, mozgásfejlesztés csütörtökön 16.15–17-ig (3–4 évesek) és 17–18-ig (5–7 évesek). (1022 Lorántffy
Zs. út 3. Tel.: (06 30) 670-2383)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Nôi alakformáló kondicionáló torna kedden és csütörtökön 8–9, es-
te 19–20 óráig. Vezeti Tury Veronika. Jelentkezés: 200-9356. Osteoporosis-megelôzô gyógytorna ked-
den 11.00–12.30, csütörtökön 11.30–13 óráig. Vezeti Szininé Bakonyi Hajnalka. Jelentkezés: 325-9930.

Izomnyújtó, stretching gyakorlatok, amelyek el-
sôsorban kötött ízületû és ülômunkát végzôknek
ajánlott kedden és csütörtökön 17.45–18.45 óráig.
Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. Jelentke-
zés: (06 30) 975-4752. A 6–10 éves gyerekek sok-
oldalú testi fejlôdését segítô játékok, akrobati-
kus jellegû mozgások kedden és csütörtökön
16.15–17.15-ig. Vezeti Bánhidi László és Borbála
testnevelô tanár és szakedzô. Jelentkezés : 200-
0191 és (06 30) 413-3854. Feldenkrais módszer:
Hogy a lehetetlen lehetséges, a nehéz könnyû, a
könnyû elegáns legyen. Órák: kedden 10–11, csü-

VALAMI AMERIKA 2. Elkészült a Bûnös (egyesek szerint „bûzös”) város, a film, me-
lyet a reklámfilmrendezô Tamás az elsô Valami Amerikában minden erejével és testvé-
rei (Ákos, a marketingmenedzser, András, a bölcsész) bevonásával el akart készíteni.
A magnum opus, mely idôközben a bratyók minden pénzét felemésztette, kísérteti-
esen hasonlít egy magyar mûvészfilm-paródiára (az ismételten bejátszott jelenetben
Kovács Lajos búcsúzik az élettôl fekete-fehérben), és ezzel máris ott vagyunk, ahol a
rendezô szerint lennünk kéne: a poéngyártó gépezetben, melynek üzemszerû mûköd-
tetéséhez Herendi Gábor már az elsô részben is nagyon értett. Az azóta eltelt idô min-
den volt, csak nem sétagalopp: a Magyar vándor egy folytathatatlan hagyományt, a
Monty Python-féle múltrevíziót kívánta folytatni-magyarítani, míg a Lora nagyon mai
és nagyon szívhez szóló akart lenni — nézôszámban hozták ugyan az
elvárt mennyiséget, de ma már inkább csak úgy emlékszünk rájuk,
mint olyan mozidarabokra, melyek ilyen-olyan okok miatt elmaradtak
a várakozásoktól. De a Valami Amerika space cake-tôl megmámoroso-
dott takarítónôjére (az azóta elhunyt Schütz Ila alakításában) minden-
ki emlékezett, és a fôszerepeket alakító színészek sem estek ki a kö-
zönség kegyeibôl — mit ragozzuk, a Valami Amerikában vastagon
benne volt egy folytatás lehetôsége. És Herendi olyat tett, amit film-
ben és fociban már rég nem láttunk: nekifutott, célzott, lôtt és bevit-
te a ziccert. Ismét sikerült egy csokorra való poént összehozni, még
ha a történet igazából csak ürügy, hogy mindezeket el lehessen sütni,
de isten ments, hogy panaszkodjunk. Épkézláb komédia született,
amiért normális helyen nem kell bocsánatot kérni. E. K.
Rendezte: Herendi Gábor. Szereplôk: Pindroch Csaba, Szabó Gyôzô, Hujber Fe-
renc, Szervét Tibor, Ónodi Eszter, Oroszlán Szonja, Tompos Kátya, Csuja Imre.

VOLT EGYSZER, VOLT EGY KIS ZSIDÓ.
Január 18-án 17 órától Szalóki Ági, Gryl-
lus Dániel és Gryllus Vilmos közös koncert-
jére várja az érdeklôdôket a Marczibányi Té-
ri Mûvelôdési Központ. A koncerten jiddis
népdalok hangzanak el Kányádi Sándor for-
dításában. Belépô: 1500 Ft, diák és nyugdí-
jas: 1000 Ft. Jegyelôvétel a mûvelôdési köz-
pont információjánál naponta 9–18 óráig,
tel.: 212-2820.
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törtökön 20–21 óráig. Vezeti Heimer István nemzet-
közi diplomás oktató. Jelentkezés: 394-3362, (06
20) 973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-
budapest.hu
n Kendo a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Is-
kola és Gimnázium épületében. Gyermek és junior
edzés kedd-péntek 18.00–19.30-ig, felnôtt kezdô
edzés kedd-péntek 18.15–19.45-ig. (1022 Marczi-
bányi tér 1. Információ: budapestkendo@gma-
il.com, tel.: (06 30) 601-2025)
n Teniszoktatás. Hatéves kortól kezdô és haladó
szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben.
Iskolásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû ver-
senyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög András-
nál: (06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.te-
nisz_oktatas.extra.hu
n SIVANANDA JÓGA: Ingyenes bemutató jógaóra
JANUÁR 11-én 16 órától a Volkmann u. 10. alatti
jógaközpontunkban azok számára, akik még soha-
sem jógáztak, de szeretnék kipróbálni. Indul az új
év, és kezdôdjön egy kis testi-szellemi megújulás-
sal. Szeretettel várjuk új kezdô jógatanfolyamain-
kon! A tanfolyam 8 alkalomból áll, minden héten
az adott napon. Január 12., hétfô 10–12-ig a Jóga-
központban és január 14., szerda 18.30–20.30-ig a
Rózsabimbó Óvodában (II., Gábor Áron u. 47.). Jó-
gahétvége Pilisszentléleken erdôszéli, patakparti
házunkban január 17–18-án. Jógafoglalkozások, ki-
rándulások, vegetáriánus étkezés! Információ:
397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajoga-
kozpont.hu, www.sivanandajogakozpont.hu
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, ha-
tékony alakformálás képzett oktatókkal kortól
függetlenül mindenkinek. Információ és órarend:
201-1620, (06 70) 286-3837 vagy (06 30) 539-
3797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI
TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUB-
JA: Szeretettel várjuk klubnapjainkra a közösségre,
érdekes programokra, kirándulásokra vágyó nyug-
díjasokat! JANUÁR 9., 15.00–17.00: Utószilvesz-
ter Komlós András közremûködésével. Földi Anikó
salsa magyar bajnok, világbajnoki 4. helyezett
tánccsoportjának salsabemutatója. Tánc, tombo-
la, mulatság. Klubvezetô: Kilián Mária, (70) 335-
6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDJASKLUB: Legközelebbi talál-
kozásunk JANUáR 6-án 15 órakor lesz. (1022 Bim-
bó út 63. Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: A progra-
mokra jelentkezni és érdeklôdni a 275-0169-es szá-
mon lehet. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Elsô januári
összejövetelünk 8-án 15 órától lesz. A klub min-
den páros héten csütörtökön 15 órától tartja össze-
jöveteleit. Új tagokat is szeretettel várunk. (1028
Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubna-
pok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdet-
tel. Információ Küzdy Lászlóné 376-8773-as tele-
fonszámán.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET:
December 17-i találkozónkon Tarr Mária mesélt a
XX. század nagy magyar mûvészeirôl, a súgói
munka fontosságáról és mély istenhitérôl. Ezúton
is köszönjük „Tarmari” közvetlen és számunkra is-
meretlen történeteit, mely megismertette velünk
nagy mûvészeink egyéniségét. Legözelebbi talál-

Tükörben a világ
Vajon mire van szüksége egy emberi
lénynek? Jó, ha akad számára betevô
falat, és van hol lehajtania a fejét. De
szeretetre és biztonságra is vágyik.
Fontos, hogy szabadnak és egyéniség-
nek érezze magát. És mindeközben
megértse mindazt, ami körülötte tör-
ténik. Kiállításunk megmutatja: az,
hogy az ember milyen módon oltja e
sokféle szomját, hatással van arra,
hogy embertársai és a többi élôlény
megkapja-e mindazt, ami ôt megilleti.

A Millenáris Fogadó Padlásán látható kiállítás egy felfedezôút. A látogatók, miköz-
ben kitekintenek a világra, saját magukat is megpillanthatják a tükörben. Melyek az
alapvetô szükségleteim? Hogyan tudom ezeket kielégíteni anélkül, hogy a bolygó túl-
élését és az emberi jogokat veszélyeztetném? Ezekre a kérdésekre keres és kínál vála-
szokat a Tükörben a Világ színes, kacskaringós víziója, temérdek installációval és já-
tékkal.

A Tükörben a Világ csapatot a Zöld Fiatalok és a Cellux Csoport alapította, akik
2005 óta tartanak gyerekeknek és ªataloknak a globalizáció témáját feldolgozó inter-
aktív foglalkozásokat. Üzenetük, hogy az ember cselekvô lény, aki a szûkebb-tágabb
világ történéseinek nem passzív elszenvedôje, hanem kreatív alakítója.

A kiállítás látogatói szemléletes példákon keresztül kapnak képet arról, milyen az
élet a Föld különbözô szegleteiben, és hogy az ô életmódjuk hogyan hat mások életé-
re. A mûvészi igénnyel kidolgozott, interaktív kiállítás mindenkihez szól, de különö-
sen a 10–18 éves korosztálynak. A programra iskolai osztályok jelentkezését is várják.

A kiállítás díjtalanul megtekinthetô január 25-ig, hétfôtôl péntekig 9-tôl 17, szom-
bat-vasárnap10-tôl 18 óráig. December 24–26. között, valamint december 31. és ja-
nuár 4. között a kiállítás zárva tart. Helyszín: Fogadó, Padlás

Dave Koz a Millenárison
Január 24-én 20 órai kezdettel az amerikai
Dave Koz lép fel a Millenáris Teátrum szín-
padán Greatest Hits Tour címû produkció-
jával.

Mintegy két évtizede tartó karrierje alatt
Dave Koz nemcsak mint többszörös platina-
lemezes elôadó, de mint rádiós, üzletem-
ber és a hangszeres zene elkötelezett úttö-
rôje is beírta magát a zenetörténelembe. Jö-
vôre a — hatszoros Grammy-díj jelöléssel
büszkélkedô — mûvész a híres Hollywood
Walk of Fame aszfaltján is kap egy csillagot
— számos más világsztárhoz hasonlóan.
Azoknak a legendáknak a névsora, akikkel
Koz eddig együtt zenélt, szintén ékes bizo-
nyítéka egyedülálló tehetségének. Az évek
során ugyanis olyan mûvészekkel dolgo-
zott, mint Burt Bacharach, Ray Charles, Na-
talie Cole, Celine Dion, a U2, Michael
McDonald és Rod Stewart.

A hétköznapok fölé…
Január 22-én tematikus napot rendez a
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ a
Magyar Kultúra Napja alkalmából. A nap
vendégei a mûvészetpedagógia iránt elköte-
lezett kiváló, tudós szakemberek: Mélykúti-
né Dietrich Helga zenepedagógus, Bálványos
Huba grafikusmûvész, Kaposi László dráma-
pedagógus, Kukorelly Endre író, költô és Ve-
kerdy Tamás pszichológus. Moderátor: Lé-

vai Balázs. Bemutatkoznak a II. kerület mû-
vészeti oktatási intézményeiben tanuló fia-
talok. Közremûködô intézmények: Járdá-
nyi Pál Zeneiskola, Kodály Zoltán Ének-Ze-
nei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneis-
kola, Kiss Zenede, Budai Táncklub, Marczi-
bányi Téri Mûvelôdési Központ. A rendez-
vény fôvédnöke Láng Zsolt polgármester.
(1022 Marczibányi tér 5/a)
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n ZENE: JANUÁR 11., 19.00: Dalnokklub.
Versek, zenék, gondolatok. Házigazda a Rad-
ványi—Balog—Borzsák trió. Vendég a Strófa
zenekar. A klub népdalfeldolgozások és vers-
megzenésítések otthonaként felvállalja az ér-
tékes irodalmi-zenei kultúra bemutatásának
és megszerettetésének feladatát. A zenekar
tagjai: Dara Vilmos (ének, gitárok, mandolin,
ütôsök), Silling Tibor (ének, gitárok, ütôhang-
szerek), Tábi Tamás (ének, hegedû, furulyák).
Belépô 500 Ft. JANUÁR 18., 19.30: Újévi gá-
la. Magyar Virtuózok Kamarazenekar. Bach:
d-moll kettôsverseny. Kreisler: 5 hegedûda-
rab. J. Strauss: Denevér nyitány. Tavaszi han-
gok. Liszt: II. rapszódia. Vezényel és hegedûn
közremûködik: Szenthelyi Miklós. 2009 évi
kollekciók divatbemutatója Tankó Judit Mun-
kácsy-díjas és Hidegh Orsolya textilmûvészek
munkáiból.
n KIÁLLÍTÁS: JANUÁR 12–FEBRUÁR 1.: Válo-
gatás légifotókból — Schäffer László fotóki-
állítása. A kiállítást Tóth József fotómûvész
nyitja meg január 16-án 18 órakor. Válogatás
magyarországi városok és Budapest légi felvé-
teleibôl. Nevezetességek, különlegességek, pa-
norámafelvételek a magasból. JANUÁR 22–
FEBRUÁR 11.: KÉP-TÁR — a MKISZ Képgrafi-
kai Szakosztálya mûvészeinek kiállítása.
Megnyitja Szeifert Judit mûvészettörténész ja-
nuár 22-én 18 órakor. Kiállító mûvészek: Almá-
sy Aladár, Baranyay András, Hertay Mária,
Gacs Gábor, Kádár Katalin, Keresztes Dóra, Kô-
nig Róbert, Molnár Gabriella, Olajos György,
Orosz István, Révész Napsugár, Takáts Már-
ton, Vagyoczky Károly, Vén Zoltán. A kiállítá-
sok megtekinthetôk a Kultúrkúria nyitvatartá-
si ideje alatt.
n SZÍNHÁZ: JANUÁR 29., 18.00: Bibliai rög-
tönzések avagy a Biblia szubjektív szem-
mel — a Meglepetés Színház elôadásában. JA-
NUÁR 31., 19.00: Márai Sándor: Eszter ha-
gyatéka. A Kecskeméti Katona József Színház
vendégjátéka.
n GYEREKEKNEK: JANUÁR 9., 18.00: Ma-
gyar táncház gyermekeknek. Kéthetente
pénteken magyar táncok, népi játékok, éne-
kek, mondókák. Vezeti: Csatai László (Csidu);
zenél Bese Botond és Nyíri László. Részvételi
díj gyerekeknek és kísérôiknek egyaránt: 500
Ft. JANUÁR 10., 15.00–18.00: Újévköszöntô
Csiribiri családi délután. Újév alkalmából ar-
tistabemutatóval, zenés gyerekmûsorral és
kézmûves játszóházzal várjuk a családokat.
n TUDÁSTÁR: JANUÁR 6., 18.30: A barokk
mesterei — Caravaggio. A késôi reneszánsz
alkotásai. JANUÁR 20., 18.30: A barokk mes-
terei — a római építészet. A reneszánsz kor-
szakának ismertetése után a sorozat a barokk
mesterek izgalmas sorával folytatódik. Lud-
mann Mihály mûvészettörténeti sorozata.
Jegyár: 500 Ft.

kozásunk január 21-én lesz, addig is boldog karácsonyt és új évet kívánunk mindenkinek.
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Ezúton kívánunk nyugdíjas társainknak jó egészséget és sok bol-
dogságot az új esztendôre. Összejöveteleinket továbbra is minden hónap 2. és 4. szerdáján tartjuk 16
órai kezdettel, tehát JANUÁRBAN 14-én és 28-án. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: JANUÁR 3., 4.: Budai-hegység. Találkozó
9 órakor, Moszkva tér, metrókijárat. JANUÁR 11.: Budai-hegység. Találkozó 9 órakor, Batthyány tér, 41-
es villamos végállomása. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti
Károly u. 38.)

KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sü-
temény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n MICVE KLUB: Hétfônként 16 órától karbantartó torna csontritkulásos betegeknek. A foglalkozáso-
kat Halmosi Ágnes gyógytornász tartja (a körzet tagjai számára ingyenes). Szerdánként 18órától héber
nyelvtanfolyam. Tanít: Simonyi Anna. Csütörtökönként 18 órától Frankel Baráti Kör. Vasárnaponként
10.00–11.30-ig Talmud Tóra oktatás 3–14 éveseknek. JANUÁR 3., 19 órától Szabad egy táncra? Örök-
zöld dallamok, ismerkedés, tánc. A zongoránál: Szirmai Zoltán. JANUÁR 10., 19 órakor: klubest; filmvetí-
tés, csevegés, tea és kávé mellett. Ezen az estén a Tutira kamuzunk c. francia vígjátékot tekinthetik meg.
JANUÁR 17., 19 órakor Ormos Mária történész Válságok és megoldások c. elôadásán vehetnek részt
kedves vendégeink. (1023 Frankel Leó út 49. Telefon: 326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk
minden kedves klubtagunknak és érdeklôdônek, bízva abban, hogy a következô esztendôben is sikeres

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR JANUÁRBAN. A honlapon: Ke-
rületünk emléktábláiból. A kerületünkben található egy-egy
emléktábla története, hozzá kapcsolódó életrajz. Januárban
Bárdos Lajos. Mitológiai névfelismerô játék: Havonta hat kér-
dés a könyvtárban és a honlapon. A pontok összesítése havon-
ta. Eredményhirdetés 2009 decemberében. Színházajánló: A
dzsungel könyve. A Pesti Színház elôadása. Gyerekrajzaink-
ból: Néhány alkotás a könyvtárnak ajándékozott legszebb gye-
rekrajzokból, hogy ne tûnjenek el a feledés homályában. Köz-
mondásgyüjtô: Minden hónapban egy adott téma köré csopor-
tosítható közmondások, szólások gyûjtése. Januári téma: sze-

rencse. Eredményhirdetés havonta. Segítséggel az Interneten: Az internet használatát se-
gítô egyéni foglalkozás minden csütörtökön 14–15 óra között. Elôzetes jelentkezés a könyv-
tárosoknál. A Tóthné Fábián Eta játékkészítô mesefiguráiból nyílt kiállítás márciusig látha-
tó. A könyvtár január 1-jén, 2-án és 3-án zárva tart. Nyitva tartás: hétfô, szerda, péntek 12–
19, kedd, csütörtök 10–16, szombat 10–14 óráig. (1023 Török u. 7–9., tel.: 212-1103, e-
mail: fszek0204@ fszek.hu)

— Képzeld, ma hatszázötvenen húzták meg a farkamat!
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AZ ACÉLHANG KÓRUS FENNÁLLÁSÁNAK 135. ÉVFORDULÓJA alkalmából decem-
ber 16-án nyílt kiállítás az OMM Öntödei Múzeumában (1027 Bem József u. 20., tel.: 201-
4370). Az együttes a Mechwart András által 1871-ben alapított Ganz-gyári dalkörnek is
utódja. Idôs, nyugdíjas Ganz-MÁVAG-os szakemberek énekelnek benne — sajnos, már egy-
re kevesebben, hiszen az utánpótlást jelentô vállalati kör szinte teljesen megszûnt. A kórus
életének történéseirôl mesélnek a kiállítás dokumentumai.
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n SZIAMARCZI! Családi játszószombatok
minden szombaton 10–13 óráig. JANUÁR
17., 16.00: Cipelô cicák a cirkuszban. Mese
és interaktív bábjáték a nézôk közremûködésé-
vel, Berg Judit meseíró és Bujtor Anna dráma-
tanár vezetésével. Ciro, Pepe, Lôri cicák apró
kis játékcicák: testük tarkabarka, farkuk végén
színes gyöngyök himbálóznak. Pont elférnek
egy gyerek markában, gazdáik mindenhova
magukkal cipelik ôket. A felnôttek csak ennyit
látnak. De a gyerekek tudják, hogy a cicák en-
nél sokkal többre képesek! Csak csettintenek
egyet a farkuk végével, és hihetetlen csodák
történnek. Hát még, amikor a gyerekek a ját-
szótérre, az állatkertbe vagy a kirakodóvásár-
ba cipelik magukkal a három rosszcsontot. A
játék után mindenki varrhat magának saját Ci-
pelô cicát Várnai Zsuzsa textilmûvessel.
n IRODALOM: JANUÁR 6., 18.30: Kex és
tea. Kortárs irodalmi est, nem csak középisko-
lásoknak. A DOKK.hu irodalmi kikötô ifjú
szerzôinek estje. A verseket Jónás Tamás, a
Dokk.hu alapítója és szerkesztôje válogatta.
Jónás Tamás és Lackfi János 2000-ben alapí-
tották meg a honlapot, amely a versek virtuá-
lis adattáraként szolgál, és széles lehetôséget
nyújt azok számára, akik kevésbé rutinosan
verselnek, hiszen itt minden amatôr költônek
lehetôsége van arra, hogy ítéletet mondjanak
alkotásai fölött.
n ZENE: JANUÁR 5., 19.00: A Calcutta Trió
Indiai Zeneklubja. JANUÁR 10., 20.00: Gu-
zsalyas bál a Szigony, a Somos és a Fanfara
Complexa zenekarok közremûködésével. Tánc-
tanítók: Papp Eszter, Zoltán Eszter, Fülöp Atti-
la, Földi Lehel. JANUÁR 11., 10–12 óráig: Kô-
ketánc. Gyerektáncház moldvai és gyimesi
muzsikával: dalok, táncok, énekes játékok,
kézmûvesség, mese, ünnepi szokások 1–7
éves gyermekeknek.
n KAMASZOKNAK: JANUÁR 10., 14– 18 órá-
ig: Denevér Varázslóiskola. Mûhelyfoglalko-
zás 10–16 éveseknek — Bazárjáték.
n PÁHOLY: budapesti drámamûhely, dráma-
pedagógusok baráti köre, szakmai fóruma. JA-
NUÁR 17., 10–14 óráig: És mi lett Iszméné-
vel? Wenczel Imre drámaórája a thébai mon-
dakör folytatásáról.
n JANUÁR 6., 15.00: Nyitott Ajtó — Tánc-
ház és kézmûves foglalkozás. Komplex kul-
turális fejlesztô foglalkozássorozat sajátos ne-
velési igényû, értelmileg akadályozott gyere-
keknek és fiataloknak.
n JANUÁR 7., 9–12 órái: Napközi Pedagó-
gus Klub. Személyiségfejlesztô nevelési alter-
natívák (eszközök, módszerek, technikák) be-
mutatása, elsajátítása napközis nevelôknek.
Alkossunk közösen a gyerekekkel verses mesé-
bôl színpadi játékot! Foglalkozásvezetô: Sza-
kall Judit.

rendezvények részesei lehetünk. Legközelebb JANUÁR 8-án találkozunk 15 órakor az elsô félévi program-
tervezet megbeszélésén. Fogadóórák, egyesületi összejövetelek minden csütörtökön 15–18 óra között.
Tel.: 216-9812 (rögzítô is), (06 20) 42-42-180, fonixke@t-online.hu, pénztári órák csütörtökönként
15.30–17.30-ig. II., Margit krt. 64/b, bejárat a Bárdos Lajos emléktábla alatt a fôbejárat mellett balra.
n Baba-mama-klub: minden szerdán 10–12-ig. Az otthon lévô anyukákat és a közösségbe nem járó kicsi-
ket várják. Szeretnék, ha a klub olyan hely lenne, ahol az állandó résztvevôk és az alkalmi betérôk is ottho-
nosan éreznék magukat. Klubvezetô: Héjja Edit pszichopedagógus. Belépô: 500 Ft/fô + 1 gyümölcs. (Mar-
czibányi Téri Mûvelôdési Központ)

TANFOLYAM MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Alkotóház: selyemfestô, kézi-
munka, kosárfonó, nemezelô, agyagos, kerámia, tûzzománc-tanfolyamok. Információ és jelentkezés: Va-
dászy Eszter, (06 30) 272-7022. Radírpók. Játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–10 éves
korig. Minden kedden 16–17.30 óráig. JANUÁR 6.: Meseváros. Információ és jelentkezés: Vadászy Esz-
ter, (06 30) 272-7022. Moldvai és gyimesi népzene- és néptánckurzusok. Hangszer-, tánc- és énekok-
tatás, szövôkurzus, gyerekjátékok és gyerektáncházi módszerek. A kurzusokat a csángó kultúra, népzene
és néptánc iránt mélyebben érdeklôdôknek hirdetjük meg. Az egész napos oktatás minden hónap 2.
szombatján folyik, ezt a Guzsalyas táncház követi. Információ: Szeleczki Petra, 212-2820, (06 70) 335-
6284. Akkreditált pedagógus-továbbképzés, drámapedagógiai tanfolyam 120 oktatási órában FEB-
RUÁR 7-tôl. További információ kérhetô Juszcák Zsuzsától, (06 70)335-6285. Filozófiai, önismereti kur-
zus az Új Akropolisz Kulturális Egyesület közremûködésével csütörtökönként 18.30–20.30-ig. Januári té-
mák: 8-án: Az újplatonikusok, 15-én: Hermeneutikus tudományok, 22-én: Az emberiség emlékeze-
te, 29-én: Az ember és ciklusai.

Ismét Országos Berczik Sára Emlékverseny
A Budai Táncklub hetedik alkalommal ren-
dezi meg az emlékversenyt a Marczibányi
Téri Mûvelôdési Központban az alábbi kate-
góriákban: mozdulatmûvészet, mûvészi tor-
na kéziszergyakorlat, klasszikus balett, mo-
dern tánc gyermekeknek: 10–14 éves korig
(csak csoportban), ifjúsági korosztálynak:
14–18 éveseknek, felnôtteknek: 18 év fe-
lett. Idôpont: március 21., 9–19 óráig.

A gyermekkorosztály kivételével minden
korosztályban a csoportos produkció mel-
lett indulhat szóló és duett is. Egy csoport

azonos mûfajban csak egy koreográªával
indulhat. A produkciók idôtartama szóló
és duett esetében legfeljebb három, cso-
portoknál legfeljebb öt perc lehet. Nevezé-
si díj: szóló és duett 4000 Ft, csoport 5000
Ft. Nevezési határidô: február 13. Jelentkez-
ni a Budai Táncklubtól igényelt vagy letöl-
tött jelentkezési lapon személyesen, pos-
tán vagy faxon lehet Cs. Szabó Mária intéz-
ményvezetônél (1027 Kapás u. 55.; tel./fax:
201-7992), illetve e-mail címünkön: bu-
daitancklub@marczi.hu.

Hangverseny a Kapás utcában

A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat évbúcsúztató ünnepséggel zárta az esztendôt. A Kapás utcai
intézmény munkatársainak a Fuvola Quartett, a Vivaldi Kamaraegyüttes, valamint Soós Cecília, Nagy
Lászlóné és Törös Edit, az egészségügyi szolgálat fôorvosa tartott komolyzenei koncertet. Az
intézményvezetés a legjobban mûködô részlegnek járó vándordíjat idén a pszichiátriai gondozó
munkatársainak ítélte oda. A szakmai egység feladatai jelentôsen megszaporodtak az OPNI bezárásával,
amíg a kollégák létszáma nem nôtt, de így is színvonalas munkát tudtak végezni. Az elismerést Póka
Beatrix, az intézmény megbízott fôigazgatója adta át a munkatársaknak.
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Lemosni a port, meglátni a színeket!
A Margit körúti OTP-ház

„Az országos lakásépítési program
lebonyolításánál a kormányzat
mindinkább támaszkodni kíván a
lakosság anyagi közremûködésére.”
Ennek az 1950-es évek végi
szándéknak sokat köszönhet a II.
kerület. Ez volt ugyanis a Margit körút
és környéke foghíjbeépítéseinek
anyagi alapja, ezért, illetve így
épülhetett fel megannyi vonzó
modern épület a háborúban romba
dôlt házak helyén. Ebben a
kampányban készült a budai hídfônél
a Margit körúti OTP-ház is.

A foghíj-házak építtetôje-ªnanszírozója az
1957-ben életre hívott takarékpénztár volt.

’56 után a rendszerbe beépült a tyúklépé-
senként való tollasodás eszméje. E szellem
anyaggá válását látjuk az OTP által épített
öröklakásos házakban.

Magánházépítéshez az OTP adott köl-
csönt és a tulajdonos építette a vityillót. Az
ún. szövetkezeti házak esetében a helyi ta-
nács volt a beruházó és az OTP csak a ªnan-
szírozó, ám a Budapest arculatát kedvezô
irányba megváltoztató OTP-építkezéseknél
a bank a lebonyolítást is kezébe vette. Ne-
héz ma már a szocialista állami televény ab-
szurd életvilágába belehelyezkednünk, ta-
lán egy nagy népi Gazdálkodj oko-
san!-nak képzelhetjük el az állami
pénzek ide-oda tologatását. Annál
is inkább, mert a társasjáték mö-
gött is az OTP, illetve a „forintcélta-
karékossági mozgalom” propagálá-
sa állt.

Az OTP lakásépítô kampányában
egyrészt régi bérházakat áramvona-
lasítottak: komfortosítással, eme-
letráépítésekkel, leválasztásokkal,
tatarozással. Másrészt igényes új
házakban modern lakásokat építet-
tek: ezekben az években zajlott le a
magyar városi lakosság lakberende-
zési forradalma, németül: az áttö-
rés a fogyasztói tömegtársadalom
lakásához. Beépített konyha, beépí-
tett szekrény, kis alapterület, kis
hálószoba-nagy nappali, gépesí-
tés, spájz helyett kamraszekrény,
alacsony belmagasság, praktikus
alaprajz. A kor kulcskérdése volt az
építô- és bútoriparban az új élet-
hez igazított új (mármint az 1920-
as, 30-as években kikristályoso-
dott, nálunk addig csak szûk kör-
ben elterjedt) elveknek az elfogad-
tatása. Ezért az OTP-házaknak tuda-
tosan is kirakatszerepük volt. Az el-
várás egy OTP-beruházásban fel-
épített foghíjházzal szemben így

hangzott: „közvetítenie kell a modern építé-
szet értékes és gazdasági szempontból is fontos
eredményeit a lakók felé.” Az 1958-ban meg-
indult építési hullámban 5–6 év alatt való-
ban a Kádár-kor legjobb épületeit húzták
fel. Se elôbb, sem késôbb nem épült ilyen
tömegben ennyi kvalitásos ház. A tömeges
lakásépítés e hamvas és lelkes korában, ha
gúzsba kötve is, de kibontakozhattak az épí-
tészek. Elôtte a szocreál, utána pedig a min-
dent elsekélyesítô, unalomba és nihiliz-
musba vivô építôipari lobbi és a kontrasze-
lektált beruházók tömege tette semmissé e
korszak eredményeit. De ne feledkezzünk
meg az építészetkritika szerepérôl sem:
ahogy kinôttek a földbôl az új modernista
alkotások, megszólaltak a „szélsôségeket”
és a „formalizmus” játékait bíráló fontosko-
dók.

A Margit körútnak tehát szerencséje
volt: az egyik tönkrebombázott környék
volt sok bántó foghíjjal, és mégiscsak a Ró-
zsadomb — akkor még benzingôzmentes —
alja, ahol lehetett támaszkodni a dolgozók
„elôtakarékosságára”, azaz anyagi hozzájá-
rulására. Valami olyasmi játszódott le,
mint az ezredforduló óta: a középosztályt az
otthonteremtés lehetôségével igyekezett
megnyerni a rendszer.

Az OTP-ház, amelyik a bérház-világ egy
jellegzetes képzôdményének, a Margit-ud-

varnak a helyén, a körút csuklópontján
épült: a híd, a Török utca és a Margit utca fe-
lôl közelítve ez az épület vonja magára a te-
kintetet. A kor szokásai szerint (és persze
és elsôsorban anyagi okokból) egy ún. „kö-
zépmagas” lakóházzal adtak akcentust en-
nek a csomópontnak. Ez a három fô nézet-
bôl sikerült is. Csak a negyedik oldalon, a
Margit körút felsô, ferences templom felô-
li részérôl tekintve hat szerencsétlenül az
OTP-ház magassága, mivel a közvetlenül
mellette álló háromemeletes ház fölött egy
tûzfalat nézhetünk.

A tervezô, Tarján László, nem tartozik a
ma sztárolt Kádár-kori építészek közé,
mert már nyugdíjas volt a rendszerváltás-
kor, a (retrospektív) sztárcsinálás világá-
ban már nem vesz részt aktívan. Tulajdon-
képpen eltûnt, elfelejtett alakja a hazai épí-
tészettörténetnek. Pedig ha rápillantunk
az Iparmûvészeti Múzeum melletti Lottó-
házra vagy a József Attila Színház nemrég
felújított épületére, láthatjuk, hogy a kor-
szak egyik legtehetségesebb építészérôl
van szó. Tehetsége mellett persze ezekben
a házakban a háború elôtti iskolázottsága is
benne van. Azon kevés ma is élô építészek
egyike, akik még a régi mûegyetemi képzés-
ben részesültek, és még megmerítkeztek a
valós piaci helyzetben mûködô magániro-
dák világában.

Az OTP-ház a ªnom és megnyug-
tató arányain túl a színességével tû-
nik ki. Branczik Márta, a korszak
kiváló kutatója hívta fel a ªgyelme-
met az épület színeire, amelyet én
addig alig érzékeltem a porlepel
alatt. A piros és sárga kerámia bur-
kolólapok bátor használata a zöld
türkisz vakolatalapon idehaza ritka
tünemény.

A hódmezôvásárhelyi csempe
ezekben az években egyébként
nagy karriert futott be — sajnos,
fagyálló kvalitásait messze túlérté-
kelve —, de ez a színesség önmagá-
ban is forradalmi tett volt a pesti
Bauhaus-leszármazott és a szocre-
ál építészet évtizedei után, illetve
az 50-es évekre elkoszolódott szá-
zadfordulós épületek között. Ha a
híd felôl nézzük az OTP-házat, a ré-
zsûsen kiugratott erkélyek csempe-
burkolataiból és a vakolat alapsíkjá-
ból csak vékony színes csíkok lát-
szanak, amelyek egy nagy izgalmas
felületté állnak össze. Mintha a
Roosevelt téri spenótházra nemrég
ráhúzott új burkolat posztmodern
esztétikáját sejtette volna meg a Bu-
váti szerény építésze.

A ház 1962-ben készült el. A rá-
következô év tavaszán a földszinti
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sarokhelyiségbe beköltözött a zöldséges,
ami bájos módon biztosította a történelmi
kontinuitást: a háború elôtt ugyanis a Mar-
git-udvar sarkán a „Török császárhoz” cím-
zett gyarmatáru-kereskedés mûködött. A
ház névadója azonban az 1963 októberében
ide költözô Országos Takarékpénztár lett.
A kerületi ªók elôbb a Mártírok útja 3.-
ban, 1958-tól pedig a Bem József utca tor-
kolatánál lévô Lottó-házban mûködött.

Az OTP-ház új csomóponttá válhatott vol-
na a budai körúton; hogy ez gyakorlatilag
mégsem így lett és ma az épület sehogy
sem találja a helyét, az több okra vezethetô
vissza. Egyrészt eltették elôle a buszmegál-
lót, másrészt a Török utcában megszûnt a
villamosközlekedés, így az Újlak felôl érke-
zôk nem ide érkeznek. Harmadrészt és el-
sôsorban a Margit körúti autóforgalom mi-
att az itteni lakások elvesztették vonzerejü-
ket, ráadásul a Tölgyfa utcára eresztett ko-
csiáradat miatt a házat két oldalról is „beke-
ríti” a benzingôz és a zaj. Így a Henger és a
Tölgyfa utca metszéspontjánál sem alakul-
hatott ki valamilyen közösségi térféleség.

A háborúban földszintesre rombolt Mar-
git-udvarban, némileg kipofozott homlok-
zattal másfél évtizedig mûködött az úgyne-
vezett Margit híd Üzletház, ami tényleg a
környék centruma volt. Az ittenieknek
nem kellett a Széna térig zarándokolni pia-
cért.

Az OTP-ház ma tehát csak ötletes hom-
lokzati megoldásaival, a minden oldal felé
más arcot mutató megjelenésével képez
súlyt a kerület építészetében, viszont ép-
pen ennek láttatása érdekében renoválá-
sért és elismerésért kiált.

Rostás Péter

Az OTP-ház elôdje a háború után

Ünnepek
APRÓSZENTEK ÜNNEPE, december 28.
Azoknak a kisgyermekeknek az emléknap-
ja, akiket a napkeleti bölcsek látogatása
után a hatalmát féltô Heródes megöletett
Betlehemben abban a reményben, hogy az
újszülött Messiás is közöttük van.

A polgári év utolsó napja, december 31.
I. SZILVESZTER PÁPA ÜNNEPE, aki ôsi
római családból származott. Szüleitôl ke-
resztény nevelést kapott. Nagy Konstantin
császár barátja és tanácsadója. 314-ben vá-
lasztották pápává, mert érdemei közismer-
tek voltak. Templomokat épített, szabályoz-

ta a templomok szentelésének rendjét, a
templomok felszerelését. 335. december
31-én halt meg. A Priscilla katakombába, a
Via Salarián temették el.

Az esztendô elsô napja, január 1-je a ka-
tolikus liturgiában MÁRIA ISTENANYA-
SÁGÁNAK ÜNNEPE. A hittételt az efezusi
zsinat fogalmazta meg 431-ben. „Ez a hitté-
tel jelentôs és szükséges, mint a krisztológi-
ai dogma kiegészítô kifejezése, mert tömö-
ren kimondja, hogy Krisztus, aki anyától
születik, valóságos tagja az emberiségnek,
de ugyanakkor valóságos Isten, mert ez a
gyermek az Isten Fia; Mária tehát Isten any-
ja.”( Karl Barth)

VÍZKERESZT, január 4., a karácsonyi ün-
nepkör zárása és a farsangi idôszak kezde-
te. Egyike a legrégebbi ünnepeknek. Általá-
ban január 6-án tartják, Magyarországon
január 2. és 8. közötti vasárnapon ünnepel-
jük. Hivatalos neve görög-latin szóval Epi-
phania, ami megjelenést, megnyilvánulást
jelent. Jézus születésével megjelent az em-
beriség történelmében, a napkeleti böl-
csek felismerik benne a várva várt királyt,
személyükben már nem a zsidó nép, ha-
nem az egész földkerekség járul a Kisded
elé.

A Hidegkúti Református templomban december 31-én 18 órakor óévzáró istentisz-
telet, január 1-jén 10 órakor újévi hálaadó istentisztelet lesz, utána újévi köszöntô.

A Pasaréti Páduai Szent Antal templomban december 30-án 19.30-kor kezdôdik
a Discantus énekegyüttes koncertje. December 31-én 18 órakor kezdôdik az évvégi
hálaadó szentmise, 23.30-kor szentségimádás, éjfélkor újévköszöntô szentmise.

Január 1-je parancsolt ünnep, vasárnapi miserend. 19 órakor kezdôdik a hagyomá-
nyos újévi orgonahangverseny. A gitáros esti szentmise 20 órakor kezdôdik.

Az Újlaki Sarlós Boldogasszony templomban december 28-án a családok ünnepe
lesz, a 10.30 órakor kezdôdô ünnepi szentmisén az egyházközség vendége lesz Mes-
ter János nyugalmazott plébános, aki december 24-én tölti be 80. életévét. Közremû-
ködik a templom énekkara és az egyházközség apraja-nagyja.

A Cimbalom utcai Megmaradás Református templomban december 31-én 18
órakor kezdôdik az óévi istentisztelet, utána 21 óráig óévi zenés irodalmi est és szere-
tetvendégség lesz a gyülekezeti teremben. Január 1-jén 9.30-kor újévi istentisztelet,
utána gondnoki köszöntô és pezsgôs koccintás.

A Krisztus Király templomban december 31-én 18 órakor év végi hálaadó szent-
mise, 23 órától éjfélig szentségimádás lesz.

Helyesbítés. Elôzô számunkban nem a görögkeleti, hanem a Fô utcai görög katoli-
kus egyházközség programjait közöltük. Az elírásért elnézést kérünk. (A Szerk.)

Koncert- és színházbérlet
MESTERKONCERTEK ÉS IFJÚ MESTE-
REK BÉRLET. Január 18.: 19.30: Újévi gála.
Magyar Virtuózok Kamarazenekar. Február
26.: 19.30: Romantikus zongoraest. Liszt
és Chopin mûvei. Március 5.: 19.30: A Bu-
dapest Barokk Egyesület koncertje. Ápri-
lis 28.: 19.30: A Danubia Szimfonikus Ze-
nekar koncertje. Május 21.: 19.30: A Bán-
falvi család koncertje. A bérletek ára:
6000 Ft. Kamarakoncert: 1300 Ft, zeneka-
ri koncert: 1600 Ft.
KLEBELSBERG SZÍNHÁZBÉRLET. Febru-
ár: Tamási Áron: Vitéz lélek (Soproni Pe-
tôª Színház). Március 7.: Büki Attila: Sára

holdja (ôsbemutató). Március 27.: Haydn:
A patikus (opera Goldoni színmûve alap-
ján. A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Kle-
belsberg Kultúrkúria bemutató elôadása).
Április: Shakespeare: Hamlet (Soproni Pe-
tôª Színház). Május: Molnár Ferenc: Játék
a kastélyban (Kecskeméti Katona József
Színház). Június: Hyppolit, a lakáj (Veszp-
rémi Petôª Színház). A bérletek ára:
12 500 Ft.

A Klebelsberg Kultúrkúria jövô évi ko-
molyzenei és színházi bérletei megvásárol-
hatók az intézményben: 1028 Templom u.
2–10., tel.: 392-0860.
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Mindig volt nála ceruza és papír
Deák János nevét és képeit bizonyára
nem sokan ismerik olvasóink közül. A
XX. századot — többek között
kerületünkben is — végigélt mûvész
és pedagógus sorsa úgy hozta, hogy
sohasem élhetett meg abból, ami
szívének legkedvesebb volt: a
festészetbôl. Lánya, Rajnavölgyi
Tiborné Deák Mária mutatta be
szerkesztôségünknek a festôt és
hangulatos akvarelljeit, amelyekben a
magyar táj, a Duna, a budai oldal és a
II. kerület szeretete tükrözôdik.

— Édesapám csodálatos ember volt. Akik
ismerték, azok emlékezetében egy mindig
mosolygó ember képe maradt meg. 1900-
ban született, és tizenhat évesen már arra
kényszerült, hogy családfenntartó legyen.
Apja a bécsi Burg testôreként dolgozott,
ezért édesapám egy ideig Ausztriában járt
iskolába, de nagyapám korai halála miatt
Magyarországon folytatta a gimnáziumot,
és közben magántanítványokat vállalt, aki-
ket felkészített az érettségire. Ebbôl a kere-
setbôl segítette édesanyját és négy testvé-
rét. Érettségi után azonnal behívták katoná-
nak, de közben lehetôsége nyílt jogot tanul-
ni. 1923-ban szerezte meg a jogi diplomát,
majd beiratkozott a Képzômûvészeti Fôis-
kolára, ahol megismerte édesanyámat.

Ô is mûvész volt?
Édesanyám rajzot és ábrázoló geometriát

tanított. Az otthonunkon meglátszott, hogy
két mûvészember lakik benne. Édesapám
is tanárként kereste a kenyerét, és bár cso-
dálatos festményei vannak, életében nem
volt lehetôsége ezeket kiállítani. Gyerekko-
romban lakásunkban gyakran összegyûltek
a mûvészek, és én mindig élvezettel hallgat-
tam beszélgetéseiket: irodalomról, festé-
szetrôl, zenérôl és a mindennapi élet dolga-

iról. Vitáik sokszor éjfélig is tartottak.
Ezeknek az együttléteknek a háború vetett
véget.

Hogyan vészelték át a háborús éveket?
Édesapám tagja volt a Szentgyörgyi Al-

bert-féle ellenállási mozgalomnak, mert
nem tudta elviselni az embertelenséget,
honªtársai megkülönböztetését és üldözte-
tését. A Várban a házat, amelyben laktunk,
szétlôtték az ostrom alatt. Édesapámat a
nyilasok elhurcolták, életét egy volt tanítvá-
nyának köszönhette. A háború után már
csak óraadó tanárként dolgozhatott, és mû-
vészként sem engedték érvényesülni.

Milyen volt Deák János mint festômû-
vész?

Mindig volt nála ceruza és papír, számta-
lan portrét rajzolt a családról és a tanítvá-
nyairól. Nagyon szeretett utazni, kirándul-
ni. Útjairól vázlatokkal tért haza, és a látot-
takat akvarell formájában dolgozta fel. Jel-
legzetes utcasarkok, kapualjak, a tenger, a
hegyek voltak kedvenc témái, lefestette a
híres mostari hidat és a Szajna-parti antik-
váriusokat. Akvarellista volt, de szeretett
kísérletezni. Készített rézdomborítású kis
képeket, ex libriseket, ikonokat. Életében
nem tudta megmutatni mûveit, ez számára

Rómer Flóris utca

Látkép Budáról Margit körút
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fájdalmas volt. Ezért örültem, hogy 1996-
ban sikerült egy életmû-kiállítást szervez-
nem az OTP Bank Galériában. Sokan eljöt-
tek, hogy megtekintsék a tárlatot. Akkor
Csavlek András festômûvész ezekkel a sza-

vakkal nyitotta meg a tárlatot: „A képek érté-
ke vitathatatlan, bravúrosan kezelt akvarel-
lek. A rárakódott idô távlatából nem porosod-
tak, hanem gazdagodtak, dokumentumértékû-
ek.” Péter Zsuzsa

A mûvészetek szeretete generációról generációra
tovább öröklôdik a családban. A festô dédunokája,
Laczkovich Borbála régész diplomája mellett ma a
Várfok Galéria munkatársa, illetve a Spiritusz Galé-
ria vezetô mûvészettörténésze. Számára is fonto-
sak és értékesek Deák János alkotásai.

— Dédapám akvarelljei azokat a városrészlete-
ket jelenítik meg, amelyekben mindennapjait élte
— mondja Borbála, aki elsôsorban a szakember sze-
mével nézi a festményeket. — Ez a rendkívül szemé-
lyes életérzés tükrözôdik festményein, így a befoga-
dó a képek elôtt állva részesül abban az élmény-
ben, amelyet maga a mûvész is átélt. Egy-egy utca-

részlet, egy kávéház, egy jellegzetes látkép — mintha idôutazásban lenne részünk.
Az akvarelleken a háború elôtti és utáni helyszínek hangulatát érzékelhetjük.

A mûvész képeibe saját belsô nyugalmát komponálta, nagy figyelmet fordítva azok-
ra a részletekre, akár jelentéktelennek tûnô elemekre, amelyeknek különleges hangu-
latformáló jelentôségük van, mint például a Gül Baba utca macskakövei, vagy látké-
pein a messziségben kirajzolódó épületek formája. Ezáltal teremti meg azt az energia-
áramlást, amely képes létrehozni a mûvész és a befogadó közötti bensôséges kapcso-
latot.

Akvarelljeinek karakterisztikus részleteit nagyon finom, apró, de lendületes ecsetvo-
násokkal dolgozza ki. Erôteljes festôi világot hoz létre, ahol a színek és árnyalatok
gazdagsága, a fények, a fény-árnyékhatások és a visszatükrözôdések kapnak jelentôs
szerepet. A fény-árnyékhatások kontrasztját a színek finom harmóniája ellensúlyoz-
za, amellyel létrehozza jellegzetes képi világának egységét. A Margit körút esôs utcai
jelenetén, a járdát elöntô vízben visszatükrözôdô, esernyôt a fejük felé tartó járóke-
lôk felidézik a francia kortárs Henri Cartier-Bresson fotóriporter híres fényképét, ame-
lyen egy férfialak hatalmas lépéssel ugrik át egy pocsolyát, amelyben alakja tükrözô-
dik. Ezek a fényhatások és reflexiók töltik meg igazi élettel az akvarelleket, akár egy
fényképet, miközben festôisége teljes mértékben megmarad.

Képein azt a látványt örökítette meg, ami a járókelôk szeme elé tárul ma is. Kilátást
a budai várból a parlamentre, a II. kerületi Gül Baba utca meredek lejtôjének tetején
állva látható margitszigeti fák lombkoronáját. A helyszínek ma is felismerhetôek az
évek múlása ellenére, így válnak festményei akár egy fotóriportert is meghazudtoló
dokumentumértékû képekké, magas színvonalú mûvészi élményt képviselve.

Gül Baba utca Retek utca

Búcsú
Ördögh Lászlótól

A Szilágyi Erzsébet fasor 105. alatti élénk-
sárga ház színe ellenére sem tûnik ki fák-
kal körbevett társai közül. Az elmúlt 48 év-
ben ebben az épületben lakott Ördögh Lász-
ló gyémántdiplomás gépészmérnök, festô-
mûvész. A Jávor-bajuszos Laci bácsit elsô
beszélgetésünk szerkesztett szövegével
akartam felkeresni, de október 23-án el-
hunyt.

Ördögh László 1921. március 5-én szüle-
tett Orsován, soknemzetiségû családban.
Anyai nagyapja Sztankovszky Károly foto-
gráfus lengyel, nagyanyja olasz származású
volt. Apai nagyapja Szatymazon született,
de német ajkú lányt vett feleségül. Otthon
többnyire ezen a nyelven beszéltek, az isko-
lában románul, ezért csak húszévesen ta-
nult meg magyarul, amikor matrózként Bu-
dapestre érkezett.

„A huszadik században éltem” címen,
kéziratban maradt önéletrajzában közel há-
romszáz oldalon emlékezik hosszú életére,
melynek fájó pontja, hogy a mai Románia
területén lévô Orsovát a Vaskapu vízierô-
mû építése során teljesen elárasztotta a fel-
duzzasztott Duna, egykori szülôháza felett
csaknem harmincméteres víz áll.

Ördögh László tanulmányait ugyan félbe-
szakította a második világháború, osztályát
Németországba evakuálták, majd fogolytá-
borba került, hazatérve mégis kiváló ered-
ménnyel végezte el az egyetemet. A fiatal
gépészmérnök a Szellôzômûvekhez került,
ahol késôbb fômérnök, fôosztályvezetô,
majd nyugdíjazása után szaktanácsadó lett.
Nevéhez kötôdik szinte az egész magyar lég-
technikai ipar, környezetvédelmi füstgáz-
tisztítás. A kén-dioxid-leválasztó berende-
zés egyik feltalálója, a katalitikus Hidrok-
lon-módszer kidolgozója volt. Munkásságá-
ért Bánki Donát-díjat kapott.

1980-ban, utolsó kiküldetése alatt Líbiá-
ban kezdett festeni, 41 éves szünet után.
Elôször akvarelleket készített, majd olajké-
peket festett kartonra, vászonra. 1981-ben
Kôröshegyen vett parasztházat, a hangula-
tos falusi környezet ihletet adott neki az al-
kotáshoz. A Kôröshegyi kút, Kôröshegyi pa-
rasztházunk és a Kôröshegyi búcsú képeivel
díjat is nyert. Elsô önálló kiállítását 1997-
ben, a Marczibányi Téri Mûvelôdési Ház-
ban rendezték. Verrasztó Gábor
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Pályázati forrásból tisztult meg
Pesthidegkúton az erdô széle

A Hármashatár-hegyi vitorlázó
repülôtér közvetlen
szomszédságában, a Vörös-kôvár
lábánál, a Honvéd utcából nyíló és a
nemrég felhagyott kôbányához
vezetô út mentén hosszú évtizedek
óta visszatérô probléma az illegális
szemétlerakás. Többször
megtisztította már az önkormányzat
ezt a területet, minden alkalommal
több száz köbméter háztartási
hulladékot és sittet szállítva el innen.
A közkedvelt kirándulóhelyek mentén
található, kisebb dûnékkel tarkított,
vadregényes, ligetes erdôterületet
ezúttal pályázati forrásból sikerült
megtisztítani.

A II. kerületi önkormányzat — összefogva a
Pro Spiritusz Alapítvány fenntartásában
mûködô 1000. számú Szent Korona Cser-
készcsapattal — sikeres pályázatot nyújtott
be idén tavasszal a környezetvédelmi tárca
által meghirdetett pályázatra, melynek cél-
ja az illegális hulladéklerakók felszámolása
és a helyszínek hosszú távú tisztán tartása.
A 34 338 adófizetô 1 százalékos felajánlásá-
ból befolyt 246 millió forintos keretösszeg-
bôl a II. kerület 2,4 millió forint vissza
nem térítendô támogatást kapott a Honvéd
utcai illegális hulladéklerakó felszámolásá-
ra és tisztán tartására.

A Hulladék Munkaszövetség kezdemé-
nyezése alapján megvalósuló minisztériu-
mi pályázat olyan modellértékû, civil és ön-
kormányzati összefogással megvalósuló
komplex programokat támogat, amelyek
egy adott terület megtisztításán túl annak

utógondozására, újraszennyezôdésének
megakadályozására, valamint a környezet-
tudatos szemlélet formálásával a szennyezô
magatartási szokások megváltoztatására is
irányulnak.

A II. kerületi önkormányzat 1,5 millió
Ft-os önrésszel is támogatott programjá-
nak célja, hogy a több száz méteres terület
most végrehajtott megtisztítását követôen,
jövô tavasszal — a környékbeli iskolák és
óvodák közremûködésével — a bozótos
megritkításával, a terep rendezésével, fák,
bokrok ültetésével a területet látogatható-
vá, szabadidôs és sporttevékenységek vég-
zésére alkalmassá tegye, új közösségi teret
hozzon létre.

A területet növényzete, domborzata, ge-
ográfiai elhelyezkedése különösen alkal-
massá teszi olyan pihenôhely kialakításá-
ra, amely alkalmas kisebb iskolai foglalko-
zások, kirándulócsoportok fogadására, a
szervezett szabadidô eltöltésére. Az iskolai
foglalkozások keretében lehetôség nyílik
majd a környezettudatos szemlélet erôsíté-
sére, valamint az oktatási anyag szemlélte-
tô célú kiegészítésére. Az erdôs, ligetes,
dimbes-dombos terület bújócskák, szám-
háborúk, játékos foglalkozások, ügyességi
kerékpárosok számára is használható le-
het.

A kitûzött cél megvalósítása érdekében
— a Budai Polgár szerkesztôségén keresztül
— várjuk még a segítô kezeket, felajánláso-
kat a környéken élô, vagy szûkebb és tá-
gabb környezetünkért felelôsséget érzô ma-
gánszemélyek, civil szervezetek, cégek, in-
tézmények részérôl, hogy együtt még szeb-
bé tehessük lakókörnyezetünket.

szzm

Amerikai futball
Budán

A Budapest Titans, amely évek óta
meghatározó tagja az elsô osztályú
bajnokságnak, felnôtt- és junioredzé-
seket tart minden hétfôn 18.30-tól a
Vasas Pasaréti Sportcentrumban
(1026 Pasaréti út 11–13.) és minden
szombaton 10 órától a XII. kerületi
Meredek utca 1.-ben. Jövôre az egye-
sület a bajnokság két osztályában is
csapatot indít, és elindul a junior (16–
19 éves korosztály) bajnokságban is.
Az edzéseket tapasztalt edzôk vezetik,
akik mindent megtesznek a játékosok
fejlôdéséért. Bôvebb információ:
www.bptitans.hu.

A melldaganat
gyógyítható

A korai felismerés eszköze a mammog-
ráfiás szûrôvizsgálat. A II. kerületben
lakó 45–65 éves nôk, akiknek utolsó
mammográfiás vizsgálata óta eltelt
két év, meghívólevelet kapnak, amin
szerepel, hogy mikor várják ôket a
MaMMa Eü. Zrt.-nél (1027 Kapás u.
22., tel.: 489-0695, 489-06-96) vizsgá-
latra. Vegyen részt Ön is a mammográ-
fiás szûrôvizsgálaton, amely ingyenes.
További információ: ÁNTSZ Közép-ma-
gyarországi Regionális Intézet, tel.:
465-3823.

Pesthidegkúti
Baráti Kör

A Pesthidegkúti Baráti Kör január 21-
én szerdán 17 és 19 óra között tartja
következô összejövetelét. Helyszín:
Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturá-
lis és Mûvészeti Központ (1028 Temp-
lom u. 2–10.). A 2005-ben alakult Ba-
ráti Kör célja: Pesthidegkutat szeretô
polgároknak idôrôl idôre találkozni —
klubszerû összejövetel formájában —,
kötetlen beszélgetés során megvitatni
településrészünkkel kapcsolatos prob-
lémákat, eseményeket, örömeinket és
bosszúságainkat. A találkozókon részt
vettek döntése alapján az összejövete-
leket minden hó harmadik szerdáján
tartjuk. Szeretettel várjuk az érdeklô-
dôket korra, nemre és pártállásra te-
kintet nélkül.

Porkoláb Mátyás
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Visszakerül a Bölöni-emléktábla
Még a nyáron vették le Bölöni György író,
mûvészettörténész, elismert Ady-kutató
1968-ban, a Fôvárosi Tanács által elhelye-
zett emléktábláját egykori lakóházának ke-
rítésoszlopáról, a villa felújítására, illetve
átépítésére hivatkozva. Az épületbôl 4–5 la-
kásos társasházat is ki lehet alakítani, vagy
irodát, de egy család is használhatja. Olyan
régi, luxusnak számító kuriózumok találha-
tók benne, mint a mennyezetfûtés és a köz-
ponti porszívó.

A felújított házat mostani tulajdonosa el
akarja adni — jelenleg egy cég bérli —, az ér-
tékesítéssel megbízott ingatlanközvetítô,
Kováts Tibor azonban közölte: csak arra vár-
nak, hogy elkeljen a villa, az emléktábla
megvan, és az új tulajdonos kérése szerint
legkésôbb tavaszig visszahelyezik eredeti
helyére vagy a ház falára.

Bölöni György 1959. szeptember 11-én
hunyt el, a Kovács utca, ahol utolsó ottho-
na volt, ma a nevét viseli. Verrasztó Gábor

Januártól Budapest-bérlet
A Fôvárosi Közgyûlés 2008. december 18-i
döntése értelmében január elsejétôl a
BKV-bérlet, új nevén Budapest-bérlet ér-
vényes lesz a helyközi buszok és az elôváro-
si vonatok városhatáron belüli szakaszai-
nak korlátlan igénybevételére. A közigazga-
tási határon kívül pedig kiegészítô jegyet
kell hozzá vásárolni, ahogyan a HÉV-en
már évtizedek óta megszokhattuk. Az új Bu-
dapest-bérlet annyit tud, mint korábban a
Budapesti Egyesített Bérlet (BEB), de most
már nem lesz kétféle, csupán egyetlenegy,
a Budapest-bérlet, és ez is harmincnapos,
negyedéves és éves, valamint teljes árú és
diák-nyugdíjas változatban lesz kapható.
Bár sokan felháborodnak majd a 9 ezer fo-
rintos ár miatt, azt jó tudni, hogy ebbôl csu-
pán száz forint a tényleges különbözet, a
többi az amúgy is szokásos éves áremelés
következménye.

A II. kerületi lakosok az elôvárosi buszok
közül elsôsorban a Szilágyi Erzsébet fasor
— Budakeszi út nyomvonalon haladó járato-
kat vehetik igénybe az új bérlettel. Arra is
ªgyelni kell, hogy az elôvárosi járatok az út-
juk során nem állnak meg minden városi
megállóban. A tájékozódás megkönnyítése
végett felsoroljuk a Budakeszi úti helyközi

buszok számait és városon belüli megálló-
it. Ezen az útszakaszon annyiból egysze-
rûbb a helyzet, hogy a nyolc viszonylat csak
Budakeszitôl ágazik szét, és addig közösek
a megállóik, nincs köztük gyorsjárat.

Vonalszámok: 781-es, 782-es, 784-es,
785-ös, 786-os, 787-es, 789-es és 795-ös.

Végállomás: Széna tér (visszafelé Moszk-
va tér is), János kórház, Budagyöngye, Ku-
ruclesi út, Vízmûvek, Dénes utca, Szépju-
hászné (Ságvári liget), Korányi szanatóri-
um. Arra azonban külön felhívjuk a ªgyel-
met, hogy a Budapest-bérlettel Budakeszi-
nél egy megállóval kijjebb utazhatunk a
BKV-buszokon, mint a Volán járataival.

Például Pesthidegkút térségébôl busszal
Solymárra és onnan vonattal: Újpest és a
Nyugati pályaudvar felé utazóknak a bérlet
mellé két 125 forintos (diákoknak 65 forin-
tos) jegyet kell csupán venniük. Az egyiket
a 64–164-es busz agglomerációs szakaszá-
ra, a másikat a vonaton Budapest—Üröm
megállóhelyig, mert onnan már érvényes
az új bérlet. Valószínûleg többen változtat-
nak megszokott közlekedési szokásukon,
és olyanok is igénybe veszik az új lehetôsé-
geket, akik korábban erre nem is gondol-
tak. Kertész István

A Fôvinform jelenti

Tömegközlekedés
szilveszterkor

A BKV ZRt. járatain december 29-én,
30-án és 31-én iskolaszünetben érvé-
nyes munkanapi, január 1-jén vasárna-
pi, 2-án és 3-án szombati, míg 4-én
vasárnapi, 5-én iskolai teljes munkana-
pi menetrend van érvényben.
n Szilveszterkor a más napokon is ér-
vényben lévô üzemzárásig közleked-
nek a BKV járatai, de a szokásos éjsza-
kai autóbuszok általában kétszer gyak-
rabban járnak. A 906-os nem közleke-
dik, mert helyette a 6-os villamos
egész éjjel jár, 7–8 percenként, majd
kettô után 10 percenként. Jár a fogas-
kerekû (60-as) is, a Városmajorból
0.00–4.00-ig minden kerek órában,
míg a Széchenyi-hegyrôl 0.24–4.24-ig
minden óra 24. percében.
n Kerületünkben az éjszakai autóbu-
szok közül a 922-es 30, a 923-as 15, a
931-es 30, a 956-os 30, a 960-as
most is 30, a 963-as most is 60–90, a
990-es 30 percenként közlekedik.
A nappali járatok elmentével az éj-
szakai autóbuszokat lehet igénybe
venni.
n 906-os: Moszkva tér, Margit körút,
Nagykörút, Móricz Zsigmond körtér,
Kosztolányi Dezsô tér (15 percenként,
de az éjfél elôtti és utáni fél-egyórás
idôszakban 10 percenként).
n 922-es: Moszkva tér—Budakeszi
(30 percenként).
n 923-as: Békásmegyer, HÉV-állo-
más, Flórián tér, Kolosy tér, Margit
híd, Nagykörút, Boráros tér, Pesterzsé-
bet, Dél-pesti autóbuszgarázs (30 per-
cenként).
n 931-es: Csatárka, Pusztaszeri út,
Vérhalom tér, Margit körút, Nyugati
tér, Deák Ferenc tér, Astoria, Örs vezér
tere, Árpádföld, Dezsôfia utca. A Csa-
tárka út felé a Margit körút, Mech-
wart liget, Bimbó út, Törökvész útvo-
nalon közlekedik 60 percenként.
n 956-os: Rákoskeresztúr, Örs vezér
tere, Astoria, Erzsébet híd, Attila út,
Moszkva tér, Budagyöngye, Hûvös-
völgy, Remetekertváros, Pesthidegkút
Hûvösvölgy körforgalom 30 percen-
ként.
n 960-as: Móricz Zsigmond körtér,
Villányi út, Alkotás utca, Moszkva tér,
Margit körút, Kolosy tér, Bécsi út, Óbu-
da, autóbuszgarázs (30 percenként).
n 963-as: Hûvösvölgy, Adyliget és
szolgálati járatként Nagykovácsiig 60–
90 percenként, csatlakozva a 956-oshoz.
n 990-es: Rákoskeresztúr, Örs vezér
tere, Astoria, Erzsébet híd, Batthyány
tér, Csalogány/Batthyány utca, Moszk-
va tér, Normafa (30 percenként).

K. I.

n A Szabadság híd felújítása részlegesen befejezôdött, így a 47-es, 49-es villamosok már az eredeti vo-
nalukon szállítják az utasokat a hídon át. A Deák Ferenc térrôl a 47-es Budafok, Városház térre, a 49-es a Ke-
lenföldi pályaudvarhoz jár. Ezzel egy idôben meghosszabbították a 61-es villamos vonalát a Móricz Zsig-
mond körtértôl egészen Hûvösvölgyig, viszont az 56-os villamosok ideiglenesen nem közlekednek, a 18-
as villamosok pedig a Savoya Parktól a Moszkva térig járnak. A 19-es villamos továbbra sem közlekedik a
Várkert rakparti fôgyûjtôcsatorna építése miatt, a 41-es pedig Kamaraerdô és a Moszkva tér között jár. A
Szent Gellért tér és a Batthyány tér között 19–41-es jelzésû villamospótló autóbuszok viszik az utaso-
kat.
n A budai alsó rakparton a fôgyûjtôcsatorna építéséhez kapcsolódó munkák az Erzsébet híd és a Lágy-
mányosi híd között is befejezôdtek, így a forgalom ezen a szakaszon is elindulhatott, viszont tart a lezárás a
Margit hídtól északra. A Bem József tér középsô útpályáját még zárva tartják, így kerülni a teret körbejárva
vagy a Bem rakpart — Vitéz utca útvonalon lehet. Ide tartozik még, hogy leszûkül az útpálya a Margit híd
északi oldalán a lehajtó ágon, és a déli oldalon, ahol a Liphtay utca még nem járható a Bem József tér
és a Bodrog utca között. Tart a munka a Krisztina körúton a Kereszt utca elôtt a külsô forgalmi sávban, az
Ybl Miklós téren és a Döbrentei utcában is.
n A Pasaréti úton lassan befejezôdik a kifelé vezetô oldalon a vízvezeték felújítása a Rhédey utcától a
Gyergyó utcáig.
n Nem kell parkolási díjat fizetni január 4-ig, kivéve a Vár és a Margitsziget területét, valamint a Cita-
della alatti parkolót, viszont parkolási díjat kell fizetni január 10-én szombaton 8–18 óráig, mert munka-
nap lesz. Rosta Marian
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Pilates és szeretet
A most 38 éves Geszler Dorottya egész
pici volt, amikor szülei a második
kerületbe költöztek. Hidegkúton nôtt
fel, azóta élt már a városrész különbözô
pontjain, jelenleg a Rózsadombon lakik,
közel munkahelyéhez és kislánya
iskolájához.

Miért zárta be a modelliskolát?
Belefáradtam. Nem az oktatásba, inkább
abba, hogy mindig újra és újra elmagyaráz-
zam a szülôknek, a ªataloknak, hogy a mo-
dellkedés nem felszínes magamutogatás,
hanem sok tanulással járó kemény szakma.

Ezután kezdett el a pilatessel foglalkozni.
Megtetszett a stílusa, mert nagyon közeli-

nek éreztem a baletthez. Nekem ez lényegé-
ben visszatérés volt a táncmûvészethez.

Szerettem volna tanítani is a pilatest, eh-
hez azonban aerobicedzôi képesítést kel-
lett szereznem, majd elvégeztem többféle
pilatesiskolát itthon és külföldön, és nem-
zetközi diplomát is szereztem belôle. Né-
hány éve oktatom, január végén pedig társa-
immal megnyitjuk a stúdiónkat a Rózsa-
kertben.

Mi a pilates lényege?
A pilates átmozgatja a testet, de legin-

kább az ember törzsizmait. Ízületkímélô
sport, amit a német származású Joseph Pi-
lates alkalmazott elôször az I. világháború
során Angliában a fogolytársain. Lényegé-
ben egy lassú, folyamatos mozgássorozat-
ból áll, ahol nagyon fontos szerepet kap a
helyes légzés. Az edzés átalakítja az em-
bert, mert tudatosságra, koncentrációra,
testtudatra tanít, teljesen kizárjuk az edzés
idejére a külvilágot.

Kinek ajánlja a pilatest?
Férªaknak és nôknek egyaránt. A pilates

nincs korhoz kötve, bármikor el lehet kez-
deni. Végezhetô csoportban és egyénileg
is. Bárki meg tudja csinálni a gyakorlato-
kat. Ami miatt még nagyon hasznos, hogy
rengeteget nyújtunk az edzések alatt. A
sportban épp erre fordítjuk a legkevesebb
idôt, pedig ha ezt nem tesszük, egyre kötöt-
tebbek lesznek az izmaink, ami hosszú tá-
von más problémákhoz is vezethet.

És hogyan került a Vital tévéhez?
Felkértek mûsorvezetônek. Ez tulajdon-

képpen egy életmód-televízió. A mûsor,
amit vezetek, a táplálkozástól, a gyógyítástól

kezdve a sporton keresztül a gyerekeket és
idôseket érintô problémákig mindennel fog-
lalkozik. Szinte minden benne van, amit sze-
retek, és sokat tanulok a mûsorokból.

Annál kevesebbet hallani azonban önrôl.
Az elmúlt idôszak címlapsztorijain okul-

va a magánéletemrôl nem szívesen beszé-
lek. Annyit azonban elárulhatok, hogy még
keresem a párom, de a legtöbb szabadidô-
met 13 éves kislányommal töltöm.

Befolyásolja gyermeke életét a munkája?
Valamilyen mértékben biztosan, viszont

nem erôltetek rá semmit. Biciklizünk, fu-
tunk és úszunk, illetve hagyom, hogy azt
csinálja, amihez kedve van. Hadd derüljön
ki, mi az, amit szeret, hiszen a munkának
és a hobbinak csak akkor van értelme, ha
szeretettel végezzük. Verrasztó Gábor

(x)

Barlangi és állatkerti séta volt a nyeremény
Ismét környezetvédelmi versenyt tartott a
Budai Liberális Klub Alapítvány a II. kerü-
letben lakó vagy tanuló középiskolás diá-
kok számára. A jelentkezôk száma részvéte-
li rekord volt: 28 csapat indult a kétfordu-
lós megmérettetésen. A háromfôs csapa-
toknak elsôsorban a környezetvédelem
iránti érdeklôdésrôl és elkötelezettségrôl
kellett meggyôznie a zsûrit. Az iskoláknak
megküldött tesztkérdések kitöltését és a
szóbeli megmérettetést követôen a gyôztes
csapat tagjai — Sarrang Jennifer, Majer Orso-
lya és Hamrák Dóra (Szabó Lôrinc iskola) —
jutalmul látogatást tettek a Molnár János-
barlang nemrég feltárt, gyógyvizes tavánál.
A verseny döntôjét a Szemlô-hegyi-bar-
langban tartották, a résztvevôket pedig a
zsûri elnöke, Persányi Miklós, a Fôvárosi Ál-
lat- és Növénykert igazgatója invitálta meg

egy speciális, állatkerti túrára. A diákok az
estébe nyúló séta során számos, kedvelt ál-
latfajt ismerhettek meg közelebbrôl, köz-
tük Lisimbát, a kis orrszarvút, de a felújí-
tott Nagyszikla belsejének titka is feltárult
elôttük.

Lokálpatrióták,
figyelem!

A Budapesti Városvédô Egyesület néhány
lelkes, a kerületben élô tagja szeretné létre-
hozni az egyesület II. kerületi csoportját vá-
rosrészünk értékeinek feltárása, dokumen-
tálása és védelme érdekében.

Olyan feladatok felvállalására készülnek,
mint a felújítás elôtt álló Margit híd értékei-
nek védelme, parkolási gondok, fák ülteté-
se, az Öntödei Múzeum, az újonnan felfede-
zett Szent Lukács-kristálybarlang, a pesthi-
degkúti Klebelsberg-kastély állapota és
sorsa.

A jelentkezéseket a Budapesti Városvédô
Egyesület e-mail címén (budapestivarosve-
do@gmail.com) várják vagy személyesen a
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14. alatti
irodában.

Köszönet
A II. kerületi Fidelitas szervezete ezúton kö-
szöni meg azt a sok gyermekjátékot, ame-
lyet az advent idején városrészünk lakói fel-
ajánlottak. A Fidelitas tagjai karácsony
elôtt néhány nappal elvitték az ajándéko-

kat a Cseppkô utcai és a Bolyai gyermekott-
hon lakóinak. A több száz jó minôségû já-
ték (állatªgurák, társas- és ügyességi
játékok) a szülôk nélkül élô kisebb és na-
gyobb gyerekek karácsonyfája alá került.

Sítábor
A Vízivárosi SE sítáborokat szervez Valèiá-
ba, Krahuléba és Jasenská Dolinába január
19., 26., február 2., 9. és 16-tól. (1024 Mar-
git krt. 9., tel./fax.: 212-5673, e-mail: vizi-
varosi.se@freemail.hu).
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Missziót teljesítek,
ha népszerûsítem a magyar pálinkát

Hallott már a kedves olvasó a
guggolós pálinkáról? Ha valaki
egyszer ivott belôle, legközelebb
guggolva megy el a gazda ablaka
elôtt, nehogy még egyszer behívja
pálinkát kóstolni. A Budagyöngyében
található Szilváriumban, Vasas Ilona
exkluzív pálinkaüzletében ilyen italt
biztosan nem találunk. Annál inkább a
legjobb minôségû szatmári szilvát,
gönci barackot, különleges
málnapálinkát, ágyas párlatokat. A
tulajdonosról nem mondható el, hogy
gyerekkorától pálinkával foglalkozik.
Önkormányzati sajtóreferensbôl
avanzsált e nemes nedû szakértôjévé.

— Nem is olyan meglepô, hogy kereskede-
lemre adtam a fejem, hiszen volt már keres-
kedô a családban — meséli Ilona. — Nagyma-
mám özvegyen maradt három kisgyerekkel,
akiket piacolásból nevelt fel, így rengeteget
tudott a piac törvényeirôl. Bár sohasem ta-
nult marketinget, biztos vagyok benne,
hogy nagyon érdekes és tanulságos elôadáso-
kat tartott volna az egyetemen. Édesapám is
kereskedelembôl élt: Nyíregyházán az egyik
legnépszerûbb cipôüzletnek volt a vezetôje.
Nagyon szerették a vevôi, mert — ahogy em-
lékszem rá — ô volt a világ legkedvesebb em-
bere. Sajnos, nagyon korán elveszítettük.
Édesanyám magyart és történelmet taní-
tott. Szüleink maximalistának neveltek min-
ket — nem szóval, hanem saját példájukkal,
így természetes volt, hogy öcsém és én to-
vábbtanuljunk. Magyar—francia szakot vé-
geztem a Kossuth Lajos Tudományegyete-
men, öcsém pedig ügyvéd lett.

Mégsem lett tanár. Miért?
Édesanyám olyan csodálatos pedagógus

volt, hogy úgy éreztem, csak ilyen módon
szabad ezt a hivatást ûzni. Egyik nagybá-
tyám hatására választottam az újságírást.
Összesen húsz évet töltöttem a politika kö-
zelében, a közszolgálatban, ez rengeteg
munkával, stresszel járt. Váltani akartam.

Hogyan jutott eszébe éppen a pálinka?
Édesapám Szatmárból való, így a szatmá-

ri szilvapálinka ismert volt a családunk-
ban. A 90-es évek második felében pedig
volt gimnáziumi iskolatársam lett a tarpai
pálinkafôzde egyik tulajdonosa, s onnan

kezdtük ezt a pálinkát beszerezni. Nagyon
ªnom volt, barátaink is csodájára jártak.
Egy másik barátunknak kis barackosa van,
s ô is különleges aromájú pálinkát fôzet há-
zi használatra. Az üzletnyitás ötlete tôle
származik. Úgy gondolom: missziót teljesí-
tek azzal, ha népszerûsítem a magyar pálin-
kát. Európában körülnézve azt látjuk, hogy
az angolok büszkék a whiskyjükre, és azt
isszák. A csehek a sörükkel, az oroszok és a
lengyelek a vodkájukkal, a franciák a ko-
nyakjukkal vannak ugyanígy. Nekünk, ma-
gyaroknak is van egy csodálatos italunk,
egy igazi hungarikum, ami zamatos, váloga-
tott gyümölcsbôl készül. Állítólag, amikor
az Arany-balladából ismert Edward király
Magyarországon járt, megkóstolta a barack-
pálinkát, és azt mondta, hogy ez az ital jobb
jég nélkül, mint a whisky, és jobb a teába,
mint a rum.

A jó pálinka tényleg nagyon jó tud len-
ni, de rossz minôségûvel is sokszor talál-
kozhatunk.

A házi erjesztésûek között valóban akad
„guggolós”. Valamikor ez az ital hozzátarto-
zott a mindennapokhoz és ünnepekhez egy-
aránt. Aratáskor, disznóöléskor pálinkával
ittak áldomást a munkára, keresztelôkor
pedig boldogasszony poharának nevezték a
gyermek egészségére ürített pálinkát. Ma
reneszánszát éli a magyar pálinka, sorra
nyílnak a fôzdék, és sok sikert aratnak ter-
mékeikkel külföldi megmérettetéseken is.

Másképpen iszik meg egy pohárka pá-
linkát, amióta szakértôje lett az italnak?

Szakértônek nem nevezném magam, de
megtanultam, hogy milyennek kell lennie
a jó pálinka illatának, zamatának. Fontos,
hogy ne vigyük túlzásba fogyasztását, és ne
keverjük más itallal. A jó pálinka, ha nem
is gyógyszer, de jó hatása vitathatatlan. Fér-
jemmel bejártuk a világot, és sose lettünk
betegek, mert az úti poggyászból soha nem
hiányozhatott a jófajta pálinka, és minden-
nap megittunk egy kis pohárkával. Ezt más-
nak is jó szívvel ajánlom!

(x)

A szerencsehozó
malac

„Az óidô, új esztendô most kezd újulni, / úju-
lással víg örömet akar hirdetni…” — hangzott
el a szilveszteri köszöntô sok családnál.
Tüsténkedô dédanyáink az ünnepen nem
végeztek nehéz munkát, rendezkedtek.
Szentestétôl a házban álló szénát, szalmát a
jószág alá szórták, a szakajtónyi gabonát, a
Luca-búzát megetették az állatokkal. Visz-
szaadtak minden kölcsönkért holmit, adós-
ságukat is igyekeztek rendezni, hogy tisz-
tán lépjék át az óévet. A déli bableves mellé
némelyek azért készítettek mákos gubát,
hogy annyi pénzük legyen, ahány bab- és
mákszemet lenyelnek. A vacsorára tálalt
lencséhez, borsóhoz azért kínáltak pogá-
csát, hogy elguruljon általa az óév minden
búja-bánata. Dédapáink kimentek éjjel az
istállóba kihallgatni a jószágot: úgy hitték,
az állatok beszélnek sorsukról, dicsérik
vagy panaszkodnak gazdájukra.

Sok háznál kirakták az eladósorba került
lányok nevével ellátott orjacsontokat a ku-
tyának; akiét elsôként elvitte, számított la-
kodalmára. A lányok többsége más prakti-
kát is bevetett, hogy megtudja, bekötik-e a
fejét. Akadt, aki lemorzsolt egy csô kukori-
cát, és megszámolta a szemeket; ha páros
volt, várta kérôje jelentkezését. Mások a fel-
nyalábolt tûzifából következtettek jövôjük-
re: ha páros számú vágott fát vittek be, bíz-
tak a révbe érésben. Némelyek erôsen hit-
ték, hogy álmodnak mátkájukról, ha fésût,
tükröt tesznek a párnájuk alá. Szemle-bál-
nak nevezték a szilveszteri mulatságot,
ahol sokan kiszemelték párjukat. Amikor
harangzúgás, ostorpattogás közepette az
óra éjfélt ütött, a ªatalok csókot váltva kö-
szöntötték egymást. A tombolán nyert ma-
lac nem került kés alá, meghagyták „szeren-
csegöbének”.

„Vígan egyél és mulasd az esztendô elejét!”
— ajánlották az öregek január 1-jére abban
a hitben, hogy amilyen az évkezdet, olyan a
folytatás. Korán keltek, hogy frissek legye-
nek egész évben. Igyekeztek szorgoskodni,
nem civakodni, pénzt nem kiadni, jóllak-
ni. A lencse, a káposztás és mákos ételek
mellett a szerencsét kitúró disznó húsa el-
maradhatatlan volt az asztalról. A lencsétôl
sok pénzt, a káposztától kemény bankót, a
máktól baromªbôséget vártak. Hidegkúti
dédanyáink is bizonyosan egész kenyeret
szegtek, hogy ne szenvedjenek hiányt. Meg-
rázták, felköszöntötték gyümölcsfáikat a
bô termés reményében. Megªgyelték: „Ha
újesztendô napján szép, fényes az idô, jó lesz
az esztendô”. A ªatalok csapatba verôdve ko-
pogtak be a házakhoz köszöntôjükkel: „Eb-
ben az újévben minden jót kívánok, / Ahová
csak léptek, nyíljanak virágok! / Még a hó fö-
lött is virág nyiladozzon, / Dalos madár zeng-
jen minden rózsabokron. / Erô, egészség le-
gyen mindig bôven, / Szálljon áldás rátok
egész esztendôben!”

Pintér Csilla
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„Favágás elôtt élezzük a fejszét”
Egy elegáns budai villába hívtak, ahol a tel-
jesen felújított épület egyik közbensô fôfa-
lán a felújítást követô néhány hónapban a
fal egy meghatározott fél négyzetméteres
felületén a festék foltokban lepergett, a va-
kolat pedig táskásan mállani kezdett. A fel-
sorolt tünetek egyértelmûen víz jelenlétére utal-
tak. A tulajdonos kérdéseimre válaszolva el-
mondta, hogy „valamilyen szigetelést bein-
jektáltak a falba vízszintesen a fal tövében,
a fal teljes hosszában”, azonban vakolatcse-
re nem történt. A fal egyik oldalán a háló-
szoba, a másik oldalán a fürdôszoba helyez-
kedik el, a nagy vízterhelést jelentô kád és
mosdó a nevezetes falszakasztól több méte-
res távolságban van. Elsô reakcióként az
ember megkérdôjelezné az elkészített in-
jektálásos szigetelés hatékonyságát, azon-
ban én magamban elfogadtam, hogy annak
mûködnie kell. Ezek után nekiláttam a
helyszíni diagnosztikának, ami abból állt,
hogy az alaprajzi összefüggések feltérképe-
zése után egy kézi felületi nedvességmérô
mûszerrel a nedves folt környékén és a kap-
csolódó falakon mintegy ötven mérést vé-
geztem. Az így nyert adatsor egyértelmûen
kimutatta a nedvesedés gócpontját és vo-
nalszerûen a falakban kapilláris szívódás
útján mozgó víz nyomvonalát. A tulajdonos-
ban bizalmat ébresztett, hogy az általam el-
végzett diagnosztika számsorai bebizonyí-

tották: itt csak gépészeti hiba lehet, a szige-
telési hiba kizárható. Ezután rögtön áthí-
vott egy másik fürdôszobába, ahol a padló
fugáin és a falakon is salétromos kivirágzá-
sok jelentkeztek. A nedvességmérések is-
mét kimutatták, hogy a kád lefolyó felôli vé-
génél van a víz támadásának gócpontja. Két
javaslatot tettem: gépész szakemberrel bon-
tassák ki az elsôként vizsgált fal közelében
lévô mosdó alatti falat, ahol minden bi-
zonnyal vagy a lefolyócsô, vagy a nyomócsô
ereszt, a másik fürdôben pedig a kád lefo-
lyójánál a kád oldalfalának kibontása után

a lefolyó tömítéseit vizsgálják meg és javít-
tassák ki.

A tulajdonos megfogadta tanácsaimat, és
a bontások után bebizonyosodott, hogy a di-
agnosztika jól mûködött, az általam megha-
tározott hibákat találták meg. Ezért is javas-
lom, hogy bízzák olyan szakemberre az épü-
let hibáinak feltárását, aki az épületdiag-
nosztika alapján meghatározza a szükséges
és egyben elégséges beavatkozásokat, így
nem veri felesleges kiadásokba a tulajdo-
nost. (x)
Héra Gábor szigetelô szakmérnök, (20) 974-6226

A rejtvény fôsoraiban Blaise Pascal szavait rejtettük el. A
2008/24. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A türe-
lem keserû, de gyümölcse édes.”. A helyes megfejtést bekül-
dôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Cus-
tos-Zöld Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott köny-
veket kap: Gôcze Fruzsina, Bóta Károlyné és Sármány
Gabi. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik
át a könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Pol-
gár rejtvénye”, 1024 Mechwart liget 1. vagy a pe-
ter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb
2009. január 12-ig.

A Custos-Zöld
könyvesbolt és
antikváriumban

gazdag választékot
talál humán

tudományokból,
újdonságokból,

mûvészeti könyvekbôl
és határon túli

magyar irodalomból.

1024 Budapest,
Margit krt. 7.
Tel.: 212-5191
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

HÓLAPÁTOLÁSRA keresek nyugdíjas, meg-
bízható férfit a Táltos utca közelében.
Tel.: 397-6333

OKTATÁS
Szeretnél az osztályzataidon sokat ja-
vítani, sikeresen felvételizni? Szeretet-
tel vár egy gyermekszeretô tanárhá-
zaspár. Tel.: 397-1656
SZOBRÁSZMÛVÉSZ rajz-, mintázástaní-
tást vállal gyermekeknek, felnôtteknek.
Mûvészeti iskolákba felvételi elôkészítést
is! Tel.: (70) 770-4530

Zongoratanítást vállal 30 éves tapasz-
talattal rendelkezô magántanár 6
éves kortól a II., Fillér u. környékén.
Tel.: (30) 250-3777
TAVASZI BÖLCSIKEZDÉS A HABAKUKK-
BAN! Másfél éves kortól vállaljuk a kicsi-
ket márciusban induló csoportunkba, fél-
napra, heti 3 napra is! Tel.: (30) 958-
8629, www.habakukk.hu

TENISZOKTATÁS Hûvösvölgyben a Nagy-
réten! Gyermekeknek és felnôtteknek, kez-
dôk és haladók részére! Év végéig jelent-
kezôknek 10% kedvezmény! Tel.: (30)
301-6027

KRIZSMA GÁBOR AUTÓSISKOLÁJA, MAR-
GIT KRT. 26., 20 éves tapasztalattal, ked-
vezményekkel várja. Tel.: (30) 970-6890,
www.krizsmajogsi.hu

Angol nyelvoktatás, korrepetálás, szabad-
idôszervezés okleveles tanítóval, nyelvta-
nárral. Tel.: (20) 984-7881

ANGOLTANÁR KÖZÉP- ÉS FELSÔ SZIN-
TÛ VIZSGÁKRA EGYÉNILEG, VIZSGA-
CENTRIKUSAN FELKÉSZÍT. TEL.: (30)
34-38-351
Angol korrepetálást, gyermekfelügyeletet
vállal megbízható több diplomás anyuka.
Tel.: (30) 930-4843

Orosz nyelvoktatás, korrepetálás a Pasaré-
ti térnél anyanyelvû diplomás tanárral.
Tel.: (30) 388-9200

MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATI-
KA-, KÉMIATANÍTÁS. Okleveles középis-
kolai tanártól. Tel.: (20) 946-7553. Skype:
ok-tato

MATEMATIKA-, FIZIKA(VIZSGA)-FELKÉSZÍ-
TÉS ÁLTALÁNOSTÓL EGYETEMI SZINTIG,
REFERENCIÁKKAL. TEL.: 250-2003, (20)
934-4456

INGATLAN
GARÁZS KIADÓ a II., Lepke utcában te-
remgarázsban. 30 000 Ft/hó. Tel.: (20)
294-8229

Garázst vennék vagy bérelnék a Pusz-
taszeri körönd környékén, legalább
3x5 m alapterületût, min. 2,30 m ka-
puszélességût. Tel.: (20) 323-7055, e-
mail: garazshirdetes@gmail.com
A II., Orsó utcában garázs kiadó. Tel.: (30)
900-4182

A Verseghy Ferenc utcában társasházban
teremgarázs-férôhely eladó. Tel.: (20)
251-0582

16 m²-es garázs a Tárogató úton, az IBS
közelében kiadó. Tel.: (30) 624-3537

25+10 m²-es üzlethelyiség a II., Kuruclesi
út részén forgalmas helyen január közepé-
tôl kiadó. Tel.: (20) 951-2608

II., MEDVE UTCAI BAUHAUS-HÁZBAN
82 m²-ES ERKÉLYES, IGÉNYESEN FEL-
ÚJÍTOTT I. EMELETI 2 ÉS FÉL SZOBA
HALLOS ÖRÖKLAKÁS KOCSIBEÁLLÁSI

LEHETÔSÉGGEL ELADÓ. IRÁNYÁR:
39,9 M FT. TEL.: (30) 299-0160
A II., Tüske utcában II. emeleti, 78 m²-es,
háromszobás, erkélyes, panorámás, bútor
nélküli lakás 115 000 Ft-ért kiadó. Tel.:
(20) 954-9765
BEÉPÍTHETÔ TETÔTEREKET KERESÜNK
FELÚJÍTÁS ELLENÉBEN. REFERENCIA:
www.diszkoszkft.hu. Tel.: (20) 461-0307
Az I., Krisztina körúton a Várra panorá-
más 3,5 szobás 83 m²-es polgári lakás tu-
lajdonostól eladó. Tel.: (30) 930-4843
Rózsadombon a Cimbalom utcában ház el-
adó a Vérhalom térnél, tulajdonostól. Tel.:
(70) 221-0911, de. 10–13-ig, rozsadombi-
haz@gmail.com
II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es la-
kás tulajdonostól eladó. Ára: 19 M Ft. Tel.:
(20) 452-6660, www.lakas.korbai.com
IX. ker. Klinikáknál, a metró közelében 44
m²-es felújított 2 garzon (1 lakás) berende-
zéssel, családi okok miatt sürgôsen eladó.
Befektetésre, diákoknak kiválóan alkal-
mas, Irányár: 13,9 M Ft. Tel.: (20) 525-
4019
KERESÜNK-kínálunk ELADÓ-KIADÓ la-
kásokat, házakat, telkeket. 14 éve
Önökért, folyamatos, gyors, korrekt
ügyintézés. www.amadex.hu, tel.:
315-0031, amadex@t-online.hu, (30)
944-0088.
A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei
részére keres-kínál eladó és kiadó la-
kásokat, házakat, villákat, telkeket és
irodákat. Tel.: 315-1020, www.buda-
gold .hu , www.budaiv i l lak .com,
www.irodainfo.com
FRANCIA ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLETRE KERESÜNK
CSALÁDI HÁZAKAT, IKERHÁZAKAT.
MUNKATÁRSUNK, DOROTHÉE MOR-
LOT  VÁRJA  A  HÍVÁSUKAT. TEL.: 274-
0174, info@bestbuda.hu, www.best-
budaingatlan.hu
A BEST BUDA INGATLANIRODA FIZETÔ-
KÉPES BELFÖLDI ÜGYFELEI RÉSZÉRE
VÉTELRE KERES II. KERÜLETI ELADÓ
CSALÁDI HÁZAKAT, LAKÁSOKAT ÉS
ÉPÍTÉSI TELKEKET. TEL.: 274-0174,
(30) 396-5579, info@bestbuda.hu,
www.bestbudaingatlan.hu
A Lôrincz Péter Ingatlaniroda keres-kí-
nál eladó és kiadó lakásokat, házakat,
telkeket, irodákat, üzlethelyiségeket
a kerületben! Tel.: 351-9578, (70)
383-5004, www.lorinczpeter.hu
Amerikai és francia iskola vonzáskörzeté-
ben keresünk nívós ingatlanokat hosszú
távú bérbeadásra. Crespol Ingatlaniroda,
tel.: (30) 921-8438.
Minden kedves ügyfelünknek KELLEMES
KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZ-
DAG, BOLDOG ÚJ ÉVET kívánunk. A
Start ingatlaniroda dolgozói. Tel.: 316-
9408

EGÉSZSÉGÜGY
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TA-
MÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI
RENDELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIEN-
SEIT. TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁ-
TÁS, MÛGYÖKÉRBEÜLTETÉS, ESZTÉTI-
KUS KORONÁK, LÉZERKEZELÉS, KOM-
PUTERES RÖNTGENDIAGNOSZTIKA,
GYERMEKFOGÁSZAT ÉS FOGSZABÁ-
LYOZÁS. BEJELENTKEZÉS TELEFONON:
316-9918. A RENDELÔ CÍME: 1022
BIMBÓ ÚT 9., IV. EM.
Vérzik az ínye? A fogínysorvadás (emiatt
elvesztheti fogait) gyógyítható, jól kezel-

hetô. Várjuk rendelônkben a Nyugatinál.
Tel.: 332-3782

Fogsorok, hidak, javítása soron kívül.
Fogszabályozó, fogfehérítô. Mozgás-
korlátozottakhoz házhoz megyünk!
Egészségügyiseknek és tanároknak
kedvezmény! Fogászati háttér biztosí-
tott. Tóthné Hûvös Katalin fogtechni-
kus mester, 1013 Krisztina krt. 51.,
fszt. 1. Mobiltelefon: (06 30) 222-
3016

Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Dam-
janich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.

BÔRGYÓGYÁSZATI-ONKOLÓGIAI MA-
GÁNRENDELÉS. Jó- és rosszindulatú bôr-
daganatok kezelése, anyajegyek vizsgála-
ta. Bejelentkezés: 466-8328, dr. Bánfalvi
Teodóra, XI., Bartók Béla út 57.

Csontkovács-akupresszôr rendel a Hû-
vösvölgyi út 54. alatt, a Videoton
székházban csütörtökönként 14–18
óráig. Idegbecsípôdések, ízületi blok-
kok, porckorongsérvek, nyaki eredetû
szédülések megszüntetése. Fülaku-
punktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter
természetgyógyász. Tel.: (30) 945-
8477

TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉ-
RÉS), TALPMASSZÁZS, THAI LÁB-
MASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓD-
SZER), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉ-
PES EGYÉNI LÚDTALPBETÉT KÉSZÍTÉ-
SE, REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDIAG-
NOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS.
„VIVIEN TALPAI” ORVOS-, TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZ RENDELÔ, II., FILLÉR U. 10.
www.vivientalpai.hu, tel.: 316-2596

Fájdalommentes ALLERGIA- ÉS CANDI-
DAVIZSGÁLAT. BIOREZONANCIÁS TE-
RÁPIÁVAL allergia, candida KIOLTÁSA,
bôrbetegségek, szenvedélybetegségek,
légúti, nôgyógyászati, érrendszeri betegsé-
gek, emésztési, mozgásszervi problémák,
fejfájás kezelése, stresszoldás a Vivien tal-
pai Gyógycentrumban, 1024 Bp., Fillér u.
10. Tel.: 316-2596, www.vivientalpai.hu

A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA
a Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsadomb
Center üzletközpontba költözött. Bejelet-
kezés: 326-1788 vagy (20) 922-5058, dr.
Kertész Mária, dr.kertesz.maria@chel-
lo.hu, http://akupunktura.mimnet.hu

BEMER-TERÁPIA — FIZIKAI KÖZÉRZETJA-
VÍTÁS: STRESSZ, MÛTÉT UTÁNI REHABILI-
TÁCIÓ, SEBGYÓGYÍTÁS, IMMUNREND-
SZER-ERÔSÍTÔ, REUMA, KERINGÉST JAVÍ-
TÓ, DIABETES PANASZOK KEZELÉSE. TEL.:
(20) 808-6901, 374-0177, ORVOSI KON-
ZULTÁCIÓ, AZ ELSÔ VIZIT INGYENES.

VÍZ—GÁZ—VILLANY
GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás,
víz-, villany-, fûtés- és teljes körû gázké-
szülék-javítás. Anyagbeszerzéssel, garanci-
ával. 0–24-ig. Tel.: 292-1990, (20) 334-
3438

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
tók falbontás nélküli tisztítása azon-
nal, garanciával. Tel.: 228-6193, (30)
921-0948

CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT!
Lefolyók, csatornák gépi tisztítása
azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórend-
szerek, csatornák építése, javítása,
cseréje. Tel.: 228-6193, (30) 921-0948

DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több
évtizedes gyakorlattal, falbontás nél-
kül. Csatornák cseréje, bontása, vízve-
zeték-szerelés. Tel.: 227-7210, (30)
940-0748

Duguláselhárítás! Kiss duguláselhárí-
tó Nagy duguláselhárítást is vállal a
hét minden napján. Tel.: 212-7035,
(20) 939-2872

Víz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás A—
Z-ig. Tel.: 402-0627, (20) 433-1628

FÉG gázkészülékek javítása. II., Ördög-
árok utca 20. Tel.: 397-2031

A–Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKA-
TOS- ÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK, AB-
LAKOK JAVÍTÁSA ÉS ZÁRSZERELÉS. II.,
SZILÁGYI E. FASOR 29. TEL.: (20) 546-
6304

Minôsített villanyszerelô mester vál-
lalja cserépkályhák, hôtárolós kály-
hák kiépítését, villanytûzhely, villany-
boyler vízkôtelenítését, javítását, éj-
szakai áram mérôhelyének kiépítését.
Gáz EPH, érintés-, villám-, tûzvédelmi
felülvizsgálatokat. http: //cserepkaly-
ha-kandallo.webs.com, tel.: (20) 530-
0344.

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelô mester. Tel.: (20) 934-
4664, 246-9021. ELMÛ által minôsí-
tett vállalkozás.

VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE ANYAGBESZER-
ZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.: 310-
4018, (20) 915-2678

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 35
éves gyakorlattal, kiszállási díj nélkül.
Várhidi. Tel.: 250-0921, (20) 972-5032

MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! A KISZÁL-
LÁS ÉS HIBAMEGÁLLAPÍTÁS INGYENES.
SZERVIZ. TEL.: (20) 961-8618, www.moso-
gepszerelo.hu

ELEKTRONIKA
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen,
mindennap. Tel.: 243-9462, (30) 940-
1802, Paál.

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával! (Ori-
on, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Wes-
tel, Schneider, Dual). Tel.: (20) 471-8871

ANTENNASZERVIZ: mûholdas, hagyomá-
nyos antennák szerelése, javítása, M2 Föl-
di digitális átállás garanciával. Tel.: (20)
934-4360

SZÍNES TELEVÍZIÓK SZERVIZE: VIDE-
ÓK, TV ÉS MIKROSÜTÔ SZERVIZ, TV,
DVD, VIDEÓ, HÁZIMOZI ÖSSZEÁLLÍTÁ-
SA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGYI E. FSR.
29. TEL.: (20) 546-6304

LAKÁS—SZERVIZ
Építések, felújítások vagy lakások mûsza-
ki ellenôrzése, állapotfelmérése. Varga
Tibor építészmérnök. Tel.: (30) 211-2799,
www.avitek.5mp.eu

Építôipari munkák (kômûves-, burko-
ló-, festô- és mázolómunkák). Tel.:
(30) 429-4516

Festés, mázolás, tapétázás. Teljes la-
kásfelújítás, fürdôszobák, víz-, gáz-, fû-
tésszerelés. Tel.: (30) 458-5001

FESTÉS-MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, BURKO-
LÁS MINÔSÉGBEN, GARANCIÁVAL. TISZ-
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TASÁGI FESTÉS 500 FT/m²-TÔL. TEL.: (30)
867-7790

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKA-
RÍTÁSSAL, PARKETTÁZÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST,
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GA-
RANCIÁVAL. TEL.: 202-2505, (30) 251-
3800

Székek, bútorok nádazását (Thonet)
és restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-
8875

Beépített bútorok (konyha, könyvespolc,
gardrob) méretre készítése gyorsan és
pontosan. Tel.: (30) 548-1701

ASZTALOS: (20) 548-8829, www.butoro-
sok.hu. Precíz, gyors munka! Konyhabúto-
rok, beépített szerkények, polcozások, ki-
egészítések, javítások.

MÛBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbú-
torok javítását, restaurálását, készítését.
Tel.: (30) 944-2206

ASZTALOSSZERVIZ: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁ-
SA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E.
FSR. 29. TEL.: (20) 546-6304

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari@enternet.hu,
Urbanek. Tel./fax: 214-7442, (20) 978-
7429

VIDEÓMEGFIGYELÔ RENDSZEREK, RÁDI-
ÓS ÉS VEZETÉKES RIASZTÓRENDSZEREK,
KAPUTELEFONOK KIÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA.
VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSE.
AUNDA KFT. TEL.: (30) 245-2020, 316-
3596, (20) 419-7309

NONSTOP ZÁRSZERVIZ. Zárcsere, javí-
tás, hevederzár. Tel.: (30) 863-7680,
(70) 294-9611

Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújí-
tása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869,
(30) 341-3423

Kárpitos vállalja modern és stílbútorok át-
húzását, javítását bôrrel, szövettel; aszta-
losmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos. Tel.: 256-8285,
(20) 433-6289, www.riederkarpitos.hu

Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítá-
sát, átalakítását, zárak cseréjét, szigetelé-
sét vállalom garanciával. Lakásfelújítás. A
felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604, (70)
550-0269

KERT
ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍ-
TÉS, FASEBÉSZET, FAVISSZAVÁGÁS, KERT-
ÁPOLÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL KOR-
REKT ÁRON. TEL.: (20) 561-7063

Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszé-
lyes fák ágankénti lebontással való ki-
vágása. Tel.: (20) 485-6547

KERT- ÉS PARKÉPÍTÉS, ÖNTÖZÔRENDSZE-
REK, KERÍTÉSEK LÉTESÍTÉSE, JAVÍTÁSA.
KÜLÖNFÉLE JAVÍTÁSOK. AUNDA KFT.
TEL.: (30) 245-2020, 316-3596, (20) 805-
1859

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszer-
zés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hív-
jon bizalommal az ünnepek között is! Tel.:
(30) 857-2653

FUVAR
FUVARVÁLLALÁS. TEL.: (20) 925-6451, HA-
LUSKA LÁSZLÓ.

FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS, 3,5 x 2
x 2 M-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKOCSI-
VAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70) 316-
1533, SZIRÁKI.

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

REDÔNY
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfaj-
ta redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napel-
lenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932

RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE,
REDÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉ-
SE. TEL.: 410-7924, (20) 934-5728

Motorral, automata vezérléssel redô-
nyök, redônykapu, napellenzôk, rolet-
ták és rovarháló. Szénási László, tel.:
(20) 985-1273.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, napel-
lenzô, szúnyogháló, függönykarnis ké-
szítése, javítása. Tel.: 356-4840, (30)
954-4894

SZOLGÁLTATÁS
Angliában végzett fittnessedzô Callane-
tics, pilates, yoga gerinctornát tart. Tel.:
(30) 370-7155

RING AUTÓSISKOLA 20 éve a Rózsadom-
bon. Miért mennél messzebb, mi itt va-
gyunk helyben. www.budairing.hu. Tel.:
2020-521, 14–18 óra között.

Téli csúszásmentesítô anyagok. Csú-
szik a járda, de a környezet fontos az
ön számára? Öko csúszásmentesítô
anyagok és útszóró só házhoz szállítá-
sa, www.haztakaritas.hu, tel.: (30)
9191-013, (70) 318-8537.

SZÔRME. A FÜLÖP SZÛCSÖK HARMA-
DIK GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁR-
JA MEGRENDELÉSEIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍ-
TÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFÔTÔL PÉNTE-
KIG 12–18-IG. TEL.: (30) 858-9499. J.
WIENNA BT., 1027 VARSÁNYI IRÉN U.
17.

Bejárta már a várost nadrágért? Megol-
dás: Farmer Divat nadrágszaküzlet, Mar-
git krt. 69. Nyitva tartás hétköznap 10–
19-ig, szombaton 10–14-ig. Tel.: 212-
4163

Cipôjavítás, talpalás, sarkalás, tágítás,
varrás, talpbetétek a BUDAI DIVAT cipô-
boltban. Margit krt. 4.

TÁRSASHÁZAK
Takarítást, kertgondozást vállalunk
társasházak részére, budai referenci-
ákkal. Tel.: (30) 9191-013, www.hazta-
karitas.hu

Társasházkezelés — valódi érdekképvise-
let. A tulajdonosközösség tájékoztatása
negyedévenként a pénzügyi helyzetrôl. A
bevételnövelés lehetôségei. Tel.: (30) 462-
2830, (20) 920-7166, 240-4209, simon.du-
becz@t-online.hu

TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET
vállalunk tízéves szakmai gyakorlat-
tal. 24 órás gyorsszolgálat, jogi hát-
tér. Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, fax:
392-0101, wamag@mail.datanet.hu

KÖNYVELÉS
GYAKORLOTT KÖNYVELÔ vállalkozások
teljes körû könyvelését vállalja. Tel.: (30)
491-7419

Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó vál-
lalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók teljes
korû könyvelését. Tel.: 200-9716

VÉTEL, ELADÁS
4/4-es, két háború közötti, cseh gyártmá-
nyú, frissen felújított hegedû vonóval
együtt eladó! Édeklôdni a (20) 342-6044-
es telefonszámon lehet.

Hirdessen a Budai Polgárban!
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1800 Ft, 11–20 szóig szavanként
+180 Ft; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 20% áfa; Apróhirdetés-
felvétel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport, 1024 Margit
krt. 47–49., tel.: 346-5624, ..25, ..27; ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon.

Keretes hirdetés: színes: 1/1 old. = 270 000 Ft, 1/2 = 145 000 Ft,
1/4 = 90 000 Ft, 1/8 = 58 000 Ft, 1/16 = 22 000 Ft; fekete-fehér:
1/1 old. = 220 000 Ft, 1/2 = 120 000 Ft, 1/4 = 75 000 Ft, 1/8 = 48 000 Ft,
1/16 = 18 000 Ft. Árainkat további 20%-os áfa terheli. Hat megjelenés-
tôl 15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének
árából 15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; tele-
fon/fax: 316-3410, tel.: 212-5641.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2009. január 6-án 11 óráig.

MÛGYÛJTÉS
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket,
bútorokat, porcelánokat, álló fali dísz-
órákat, csillárokat, KÖNYVEKET, papír-
régiségeket, ezüsttárgyakat, bronz-
szobrokat, perzsaszônyegeket stb. Tel-
jes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.:
281-3926, (30) 462-8883

A TALLÉR ANTIKVITÁS KÉSZPÉNZÉRT VÁ-
SÁROL FESTMÉNYEKET, RÉGI PÉNZEKET,
KITÜNTETÉSEKET, PORCELÁN- ÉS EZÜST-
TÁRGYAKAT, BÚTOROKAT, KÖNYVEKET,
TELJES HAGYATÉKOT. II., FRANKEL LEÓ ÚT
12. TEL.: 316-6461, (20) 391-5543, GYU-
LAI TAMÁS.

TÁRSKERESÉS
Rózsadomb Contact Elit Társközvetítô.
Alapítva 1990-ben. Társközvetítés felsôfo-
kon. Értékrendünk a megbízhatóság. Tel.:

316-0338, II., Fillér u. 4., V/39., www.ro-
zsadombcontact.hu

Egyedül telt a nyár? Gondoljon a szilvesz-
terre! KÁNYA KATA TÁRSKÖZVETÍTÔ
IRODA. Tel.: 214-9441, www.kanyaka-
ta.hu

Síeléshez partnert keres 65 körüli férfi sze-
mélyében autóval rendelkezô nô! Tel.:
(30) 899-5539

EGYÉB

Tramontána kötôszalon: pilótasapka
több színben, 3 éves korig: 120 Ft.
Szoknyák, poncsók, babahordó poncsók.
Egyedi kötött ruhadarabok rendelésre,
nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is.
A János kórház közelében, idôpont-egyez-
tetésel: 356-6009, www.kotode.hu
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HEBAR-IMMO

Társasházkezelô Kft.

Vállalja társasházak
teljes körû kezelését

hebarimmo@hotmail.com
Tel.: (30) 408-7064
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Pesthidegkút-Ófaluban
a közel tíz éve mûködô 80 férôhelyes emelt szintû

Idôsek Otthonában önálló és társas lakrészek igényelhetôk
tartós bentlakás, átmeneti egészségügyi rehabilitáció céljára.

Fokozottabb egészségügyi felügyeletet
igénylô gondozottak részére is biztosítjuk az

– egészségügyi szolgáltatást,
– éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
– dietetikussal készített étrendet,
– gyógytornát,
– igény szerint egyéb ellátást.

1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
(06 30) 317-3713

A ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.

bérleti hasznosításra felajánlja
a pesthidegkúti zöldövezetben lévô

– 260 m² összterületû, különálló (14 helyiségbôl álló)
irodaépületét. Az irodaépület a Patakhegyi út mellett
helyezkedik el, közvetlen utcai bejárattal és
gépkocsibehajtással, zárt udvarban, parkolóval.

– Épületrészeket (70–300 m²-ig ) tárolási és raktározási célra.

Érdeklôdni: Rozmaring Szövetkezeti Kft.,
1028 Patakhegyi út 83–85. Telefon: 397-6682, 376-5722.

Rustica kisvendéglô
a Varsányi és Erôd utca sarkán

n Családias hangulat Magyaros ªnomságok
n Ebéd és vacsora elvitelre Magyar tájborok
n Napi menü Mindennap nyitva

Szombaton és vasárnap is nyitva tartunk
Cím: 1027 Budapest, Erôd utca 9.

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig: 10–24 óráig,
szombaton és vasárnap: 11–24 óráig

Asztalfoglalás és ételrendelés
a 212-6940-es telefonszámon

A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítô
Közhasznú Egyesület

2007. évi tevékenységének és gazdálkodásának fôbb adatai

Az Egyesület segítette a családban élô fogyatékos fiatalok szoci-
alizációját, nyaralását; támogatta ôket napi feladataik megoldá-
sában, igyekezett részükre tartalmas emberi életet, foglalkoz-
tatást és védett környezetet biztosítani. Erôfeszítéseket tett
ÉNO, Átmeneti Otthon, majd végleges otthon építéséhez in-
gatlan szerzésére.

Az Egyesület tagjai munkájukért díjazásban nem részesül-
tek. Az Egyesület költségvetési támogatásban és cél szerinti
juttatásban nem részesült.

Adatok ezer Ft-ban:
A. Befektetett eszközök 0
B. Forgóeszközök 747
Eszközök (aktívák) összesen 747

D. Saját tôke 225
Tartalék 0

E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek 100
G. Passzív idôbeli elhatárolások 422
Források (passzívák) összesen 747

A Vass Miklós Egyesület 2008. évi közgyûlését május 23-án
tartotta Fülöp Tibor elnökhelyettes otthonában (1028 Köztár-
saság u. 3). Az Egyesület székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi E.
fasor 41., fszt. 1., ahol az éves Beszámoló és Közhasznúsági Je-
lentés is megtekinthetô.

Csiszér Miklósné elnök
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