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A nehézségek ellenére is folyamatos a fejlôdés
Újévi interjú Láng Zsolt polgármesterrel

A II. kerület vezetôje bízik abban, hogy
a válságos gazdasági helyzetet az
önkormányzat intézményhálózatának és
szolgáltatási színvonalának csökkentése
nélkül vészeli át városrészünk. Ahogy
eddig is, ezután még fokozottabban
törekszenek a pénzügyi stabilitás
megôrzésére. A pusztán saját erôbôl
való gazdálkodás ugyanakkor
nehezebb, mint valaha — mondja Láng
Zsolt, aki szerint a 2009-es költségvetés
összeállítása nehéz feladat lesz.

Sokan gondolták úgy, hogy a 2008-as év
lesz ennek a választási ciklusnak a legnehe-
zebb éve. A világot napjainkban érintô hi-
telválság azonban átírta a 2009-es terve-
ket. Mennyire kellett módosítani a
hosszabb távú elgondolásokon?

Nem könnyû a válasz, hisz’ a világgazdasági
folyamatok még nem jutottak nyugvópontra.
Azt már tudjuk, hogy az országgyûlés által né-
hány hete elfogadott költségvetési törvény
nem kíméli az önkormányzatokat, és nem
nyújt segítséget a válság átvészeléséhez. A
kormányzati kommunikáció mindezért a glo-
bális gazdasági helyzetet okolja, ám azok az
országok, amelyeket a válság nem talált ilyen
legyengült és instabil állapotban, közel sem
küszködnek akkora problémákkal, mint mi.
Az elmúlt hat és fél év kormányzati teljesít-
ménye tehát alapvetôen hozzájárult ahhoz,
amire az elôttünk álló egy-két esztendôben
számíthatunk.

Választási programomhoz ennek ellenére
tartani tudom magam, mivel reálisan tervez-
tünk, számítva a lehetséges nehézségekre. A
polgármester feladatait azonban nem lehet
pusztán a program végrehajtására egyszerûsí-
teni. Felelôs vezetôként úgy gondolom: lehe-
tôségeinkbôl a legtöbbet kell kihozni. Az el-
múlt két évben mindenkor arra töreked-
tünk, hogy a kerület pénzügyi helyzetét meg-

szilárdítsuk, és olyan forrásokat tárjunk fel,
amelyek fejlesztésekre is módot nyújtanak.
A jelenlegi helyzetben kétségessé vált, hogy
ez a gyakorlat folytatható-e? Ha ugyanis a
központi költségvetés azokat a feladatokat
sem ªnanszírozza, amelyeket kötelezô ellát-
nunk, intézményeink mûködtetésére ma-
gunknak kell forrást biztosítani. Ez azonban
csak a helyi fejlesztések költségébôl vonható
el.

A kerület éveken át „cipelte magával” a
mûködési kiadások 400 millió forintos hiá-
nyát. Ezt ebben a ciklusban sikerült lefa-
ragni. Szükség lesz-e további lépésekre?
Van-e még tartalék a büdzsében?

A ªnanszírozás hiánya, amit az elôbb emlí-
tettem, a mûködési jellegû költségeket, vagy-
is a fûtést, a villanyszámlát és a hasonló ki-
adásokat érinti. Amikor a fejlesztésektôl, a
beruházásoktól vonunk el pénzt mûködôké-
pességünk érdekében, meglévô vagyonunkat
éljük fel. Ez tarthatatlan. Két évvel ezelôtt
nagy eredmény volt, hogy be tudtuk állítani a
mûködési és a felhalmozási oldal egyensú-
lyát, hiszen ez a hosszú távú, biztonságos gaz-
dálkodás lehetôségét ígérte. Az újabb kor-
mányzati megszorítások ezt az eredményt ve-
szélybe sodorták. Az egyensúly fenntartásá-
hoz most újabb forrásokat kell találnunk, ám
ez egyre nehezebb.

A II. kerület vezetése eddig is arra töre-
kedett, hogy hitelfelvétel nélkül biztosítsa
a városrész mûködését, fejlôdését. Tartha-
tó ez a törekvés?

(Folytatás a 3. oldalon)

Tájékoztató a parkolómatricákról
A II. kerület közterületein a jármûvel való várakozás rendjét és a vá-
rakozás díját a többször módosított 19/2005. (IV. 22.) számú fôvá-
rosi közgyûlési rendelet, valamint Budapest Fôváros II. kerületi Ön-
kormányzat Képviselô-testületének 30/2005. (XI. 28.) számú önkor-
mányzati rendelete szabályozza. A kedvezményes várakozásra feljo-
gosító 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 szükséges. Az engedélyekért
költségtérítést kell fizetni, amelynek összege, hasonlóan az elôzô
évekhez, 1000 Ft. A költségtérítést a mellékelten megküldött kész-
pénz-átutalási megbízás teljesítésével, vagy átutalással (12001008-

00201761-00100004) lehet megfizetni. A 2009-re szóló engedé-
lyek kizárólag személyesen vagy írásos meghatalmazással vehetôk
át 2009. január 12-tôl január 31-ig munkanapokon 8.30–12.30, il-
letve 13–18 óráig az önkormányzat Városrendészeti Csoportjánál
(1024 Buday László u. 5/c). Az engedély átvételekor le kell adni a
pontosan kitöltött kérelmet és a költségtérítés befizetését igazoló
feladóvevényt (átutalásról szóló banki kivonatot), valamint be kell
mutatni a személyi igazolványt és a forgalmi engedélyt. 2009. janu-
ár 31. után az engedélyekkel kapcsolatos ügyek a normál ügyfél-
szolgálati idôben (hétfôn 13.30–18-ig, szerdán 8–16.30-ig, pénte-
ken 8– 11.30-ig), ugyancsak a Városrendészeti Csoportnál (1024 Bu-
day László u. 5/c) intézhetôk.
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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 be-
fejezôdik, a délutáni sorszámki-
adás 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 be-
fejezôdik, a délutáni sorszámki-
adás 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 fogadnak
ügyfeleket.

Ü G Y E L E T E K

Gyermekorvosi ügyelet
1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelôin-
tézet, 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

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK. Az Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület díjmentes tanácsadást tart csütörtökönként 14–16 óráig az
Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit körút 47–49.).

Nem épül újabb lakópark, és a lovarda is megmarad
A Honvédelmi Minisztérium a Hûvösvölgyi
út, Riadó utca, Pasaréti út és Hidász utca által
határolt, korábban laktanyaként mûködô te-
rület értékesítési szándékáról még az elmúlt
év júliusában tájékoztatta a II. kerületi önkor-
mányzatot, amely élni kívánt a vagyontör-
vény által biztosított vásárlási jogaival. A
tranzakcióhoz szükséges forrás elôteremtésé-
hez az önkormányzat pályázat útján keresett
befektetôt.

A pályázaton az SCD Group adta a legkedve-
zôbb ajánlatot, 6,85 milliárd forintot, vala-
mint a társaság a legmagasabb vételár mel-
lett öt százalékos üzletrészt kínált az önkor-
mányzat számára az ingatlant megvásárló pro-
jekttársaságban. Emellett az SCD vállalta,
hogy átadja az önkormányzatnak a 2,5 hektá-
ron mûködô Pasaréti Honvéd Lovarda 99 év-

re szóló használatának jogát is, biztosítva ez-
zel a létesítmény hosszú távú mûködését.

Láng Zsolt polgármester elmondta, hogy a
pályázat feltételeinek kialakításakor a kerü-
letben élôk érdekeit tartották szem elôtt. A
testület a Hûvösvögyi és a Pasaréti út túlter-
heltsége miatt kizárólag olyan ajánlatot tar-
tott elfogadhatónak, amelyben a pályázó vál-
lalta, hogy a területen nem épít újabb lakóin-
gatlanokat. A polgármester hangsúlyozta,
hogy az SCD-vel kötött szerzôdés mellett er-
re garanciát biztosít az önkormányzatnak a
projekttársaságban szerzett öt százalékos üz-
letrésze is, amellyel a kerület az egyes fejlesz-
tések elôkészítésekor érvényesíteni tudja ér-
dekeit. „A fejlesztések során kialakítandó zöld-
területi és közösségi funkcióknak köszönhetôen
az évtizedekig elzárt honvédségi ingatlan újra

megnyílik és átjárhatóvá válik a lakosság szá-
mára. A fejlesztôvel kötött megállapodással pe-
dig a Pasaréti Honvéd Lovarda sorsa is megnyug-
tató módon rendezôdött minden érintett számá-
ra”— tette hozzá Láng Zsolt.

Az SCD ajánlatában komplex városrészköz-
pont megvalósítására tett javaslatot, ami iro-
dai és szolgáltató funkciók, sport- és szabad-
idôs, valamint kulturális és idegenforgalmi
létesítmények építését tenné lehetôvé, a fel-
szín alatt pedig a befektetô bôvítené a város-
rész parkolási kapacitását is. A konkrét ter-
vek elkészítését megelôzôen azonban az in-
gatlanra vonatkozó Fôvárosi Szabályozási Ke-
rettervet, továbbá a II. kerületi szabályozási
tervet is harmonizálni kell. Az összesen 12,6
hektáros ingatlan jelentôs része (5 hektár)
ugyanis speciális katonai besorolás alá tarto-
zik. De itt található a helyi védelem alatt álló
Hadapród Iskola, a Hentzy-kripta, és a terü-
leten belül húzódik egy védett fasor is. A ter-
vezés elôkészítése ezért jelentôs feladatokat
és költségeket ró a befektetôre. A fejlesztô-
nek emellett helyet kell biztosítania a fôvá-
ros jelenlegi terveiben szereplô Hûvösvölgyi
úti buszpályaudvarnak, továbbá a 2. metró
végállomásának is.

Jászai Gellért, az SCD Group elnöke el-
mondta, hogy a beruházás elôkészítése két-
három évet is igénybe vehet a jelenleg két
helyrajzi számon szereplô ingatlan speciális
övezeti besorolásának és eltérô szabályozásá-
nak köszönhetôen. „Már a projektelôkészítés so-
rán kiemelt ªgyelmet kívánunk fordítani a kör-
nyéken élôkkel és a civil szervezetekkel történô
egyeztetésekre annak érdekében, hogy a helyi kö-
zösség elképzeléseivel harmonizáló funkciójú és
elrendezésû épületek kerülhessenek tervezôasztal-
ra” — hangsúlyozta a társaság elnöke.
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(Folytatás az elsô oldalról)

A hitelfelvétel eddig is kockázatos lett vol-
na, mert a rövid távú érdekeket a hosszú
távúak elé helyezte. Most azonban, ami-
kor sokan a hitelpiac teljes összeomlásá-
tól tartanak, még inkább kerülendô. A
pusztán saját erôbôl történô gazdálkodás
ugyanakkor nehezebb, mint valaha, így a
2009-es költségvetés összeállításakor ke-
mény feladat áll elôttünk.

Az elmúlt két év eredményei közül me-
lyek azok, amelyeket Ön személy szerint
különösen fontosnak tart?

Mindenekelôtt a kerület megôrzött
pénzügyi stabilitása. Azt hiszem, ez a leg-
jobb bizonyítéka annak, hogy felelôsen, a
városrész jövôjét szem elôtt tartva dolgo-
zunk. Bárki számára jól követhetôek a si-
kereink, mégis ezúttal azokra az akut prob-
lémákra, lakossági igényekre utalnék,
amelyeket sok-sok év után most tudtunk
megoldani. Gondolok itt a 91-es autóbusz
járatának meghosszabbítására, a Kolozsvá-
ri Tamás utcai és a Marczibányi téri sport-
centrumok átadására, a Germanus Gyula
park „bolhapiacának” felszámolására. Kö-
zel a megvalósuláshoz a hidegkúti mentô-
állomás építése és egy új bölcsôde kialakí-
tása is.

Áttörést értünk el Pesthidegkút két
nagy fejlesztésre váró területét, az ún. hi-
degkúti végállomást és a Szabadság utcai
sporttelepet érintôen is. Ám nehéz napi
küzdelmeinkbôl mindössze néhányat ki-
emelni, mert tudom, hogy olykor a legap-
róbb teljesítmény mögött is mennyi mun-
ka és küzdelem rejtôzik. Összességében ta-
lán az tölt el leginkább jó érzéssel, hogy a
nehézségek ellenére is folyamatos a fejlôdés.
Ha végignézem a naptáramat, az elmúlt két
év szinte minden hetére jut valami kisebb
vagy nagyobb eredmény.

Hány pályázatot nyújtott be önkormány-
zatunk az elmúlt két évben? Mennyi volt
ebbôl sikeres? Várható-e áttörés a pályáza-
ti rendszerben?

Szinte minden olyan pályázaton elindul-
tunk, amire lehetôségünk volt, és amire a je-
lentkezést érdemesnek tartottuk. Kevés szó
esik ugyanis arról, hogy milyen hatalmas
összegeket költ el az állam teljességgel értel-
metlen dolgok pályáztatására. Sok tízmilliót
nyerhettünk volna mi is például nem létezô
eredményeket kommunikáló kiadványok ké-

szítésére, de úgy gondoltuk, az általunk
biztosítandó 8–10 millió forintnyi önrész-
nek jobb helye is van. Nem nyújthatunk
be pályázatot ugyanakkor mentôállomás
létesítésére Pesthidegkúton, mivel — úgy-
mond — fejlett régió vagyunk. Így, ha nem
biztosítanánk a szükséges forrást önerô-
bôl, a mentôszolgálat továbbra sem tudná
betartani az elôírt kiérkezési idôt a külsô
kerületrészben.

Pályázati lehetôségeink tehát igencsak
korlátozottak, de azért jó mutatóink van-
nak. Sajnos, ezek többnyire kisebb össze-
gû támogatások. Két nagy projekttel tud-
tunk elindulni, az egyik a belterületi csa-
padékvíz elvezetésének átfogó megoldá-
sát szolgálná, a másik az ún. bel-budai vá-
rosközpont kialakítására irányul. A támo-
gatási összeg mindkét esetben több száz-
millió forint, így nagy öröm, hogy a csapa-
dékvíz-pályázatra néhány napja elnyer-
tük a támogatást. A városközponttal kap-
csolatban is — bár a döntés szintén hóna-
pokat késik— bízunk a kedvezô elbírálás-
ban.

Miben lesz más az új esztendô a mun-
kájában, mint az eddigiek?

Abban reménykedem, hogy nem lesz
kedvezôtlen változás. Javulásra számítani
túlzott optimizmus lenne, így azzal is meg-
elégednék, ha nem fordulnának rosszabb-
ra a körülmények. Továbbra sem szeret-
nék mást, mint hasznos és eredményes
munkát végezni a kerület javára, polgára-
ink megelégedésére. Remélem, hogy az
európai parlamenti választások elôtt ha-
marosan meginduló kampány nem vet vé-
get annak a konstruktív együttmûködés-
nek, amely az önkormányzati képviselôk

munkáját mindezidáig jellemezte. A kam-
pány azonban sajátos politikai helyzet. Én a
frakciómmal egyetemben mindent megte-
szek azért, hogy a kerület döntéshozóit ez-
után is a racionalitás, a józan megfontolás ve-
zesse, mint eddig. Ám ehhez a partnerekre is
szükség van.

G—Á—R

A fôváros elsô mobilóvodája kulturált körülményeket biztosít a felújítás alatt is a
gyermekeknek és a pedagógusoknak

Régi kívánsága volt a rózsadombi utazóközönségnek, hogy a 91-es busz
a Moszkva térig járjon

A Germanus parkból eltûnt a zsibvásár

„Továbbra sem
szeretnék mást,

mint hasznos és eredményes
munkát végezni a kerület
javára. Mindent megteszek
azért, hogy a döntéshozókat,
ahogy eddig, ezután is a
racionalitás és a józan
megfontolás, vezesse."

A lehetôségeinkbôl a legtöbbet kell kihozni
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA
hétfôn és szerdán 10–18, kedden és
csütörtökön 9–16, pénteken 9–14 órá-
ig tart nyitva (1024 Budapest, Keleti K.
u. 13/b, tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
szervez a Fidesz második kerületi szer-
vezete szerdánként 16–18-ig (1024 Bu-
dapest, 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 csütör-
tökön 16–19 óráig tart nyitva.

AZ MDF INGYENES JOGI TA-
NÁCSADÁST szervez a 1022 Buda-
pest, Bimbó út 63.-ban csütörtökön-
ként 16–18 óra között. Elôzetes beje-
lentkezés, idôpont-egyeztetés a 353-
0624-es telefonszámon.

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

AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Budapest, Margit körút 48., I.
emelet) hétfôn, kedden, szerdán és
csütörtökön 17–19-ig tart nyitva, tele-
fonszám: 201-0453; www.szdszbp02.
hu.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Keleti Károly utca 8.) szerdán-
ként 17–18-ig tart nyitva. Tel.: (20)
269-3777, e-mail: komaromiferenc@
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: masodikkeru-
let@jobbik.hu.

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

A fôváros, vagy talán az ország egyik legszebb
fekvésû sportcentrumát adták át december
11-én a Kolozsvári Tamás utcában. Az önkor-
mányzat 240 millió forintot fordított a fej-
lesztésre. A futópályákat a korábbi évekhez
hasonlóan meghatározott idôszakban tömeg-
sport céljára a kerület lakossága térítésmen-
tesen használhatja, a mûfüves sportpályákat
pedig a kerületi iskolák is igénybe vehetik. A
létesítmény egyben otthont ad a II. kerület
Utánpótlás Futball Clubnak (UFC).

Aki az utóbbi években a Kolozsvári Tamás
utcai sportpályán járt, megbizonyosodhatott
arról, hogy a 60-as évek elején épült létesít-
mény felett igencsak eljárt az idô, annak elle-
nére, hogy a kerület évrôl évre közel 80–100
millió forintot fordított a pályák és a kiszolgá-
ló épületek fenntartására. A sportpályák egy-
re rosszabb állapotúak lettek, használni
kompromisszumok árán lehetett, a minôségi
sporttevékenységre pedig alig voltak alkalma-
sak. A kerület a helyi sportélet megôrzése ér-
dekében olyan üzemeltetôt keresett, amely
vállalta, hogy kizárólag sportjelleggel haszno-
sítja a területet, helyet biztosít a labdarúgó
utánpótlás-nevelésnek, ráadásul bérleti dí-
jat is ªzet. A képviselô-testület a sportpálya
fenntartására és üzemeltetésére nyilvános,
egyfordulós pályázat útján keresett vállalko-

zót. A pályázat sikeres lebonyolítása érdeké-
ben az önkormányzat úgy döntött, hogy elôzô-
leg elvégezteti a pályák rekonstrukcióját és
bôvítését. A felújítási összeg a havi bérleti díj-
ból tíz év alatt megtérül, és a kerület többlet-
forráshoz jut. Az augusztus 28-án megtartott
testületi ülésen az Oxygen Buda Sportpálya
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ERWIN KOEMAN:
Az országszerte épülô
labdarúgópályák segít-
ségével, kis lépésen-
ként tudunk elôre ha-
ladni, és már az is re-
ményre ad okot, hogy
a hasonló sportfejlesz-
tések által valami tör-
ténik a hazai futball-

ban. Úgy érzem, a magyar foci végre moz-
gásba lendült. Az utánpótlás és a futball jö-
vôjét tekintve kifejezetten fontos, hogy mi-
nél több, a most átadotthoz hasonló léte-
sítmény épüljön, mert a ªatalok így min-
den nap, akár egyszerre több pályán tud-
nak focizni.

MEGVÁLTOZIK-E
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ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS:
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iro-
da, tel.: 315-1366, e-mail cím: jover.
gyorgy@masodikkerulet.hu.
TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden
kedden 17 órától ingyenes jogi tanács-
adás társasházi képviselôknek a Polgár-
mesteri Hivatalban (1024 Budapest,
Mechwart liget 1.).
A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, (30) 560-3928 (szigeti.
szilvia@masodikkerulet.hu) minden hó-
nap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát
tart a hivatalban (Mechwart liget 1.).

BÚCSÚ AZ ÓÉVTÔL. Az önkormányzat december 30-án a Millenárisba várta a kerületieket közös évbúcsúz-
tatóra. A hirtelen beköszöntô csípôs idô ellenére sokan eljöttek meghallgatni a Showder Klubból ismert két
humorista, Hadházi László és Dombóvári Gábor elôadását, valamint a Budapesti Rézfúvósok térzenéjét.

a Kolozsvári Tamás utcai sportcentrum
Üzemeltetô és Szolgáltató Kft-t jelölték meg
a pályázat nyerteseként. A szerzôdés húsz év
utáni lejártakor a cégnek az eredeti állapot-
ban kell a pályákat visszaadnia.

Az avatóünnepségen Láng Zsolt polgármes-
ter reményét fejezte ki, hogy a cég, amely el-
nyerte a centrum üzemeltetésének jogát, va-
lódi sportéletet varázsol majd a Kolozsvári Ta-
más utcai telepre.

— Amíg sok helyen egyre kevesebbet tud-
nak a sportra fordítani, vagy eltûnnek a sport-
pályák és helyükre lakóparkok, bevásárlóköz-
pontok épülnek, addig a II. kerület igyeke-
zett jó példát mutatni, és felújította a sport-
centrumot, korszerûvé és széppé varázsolva
a pályákat — hangsúlyozta beszédében a pol-
gármester. Hozzáfûzte: — Remélem, a kerüle-
ti mintához hasonlóan országszerte számos
településen épülnek sportpályák, és hamaro-
san jó magyar labdarúgó-mérkôzéseknek
örülhetnek a szurkolók.

Az önkormányzat 240 millió forintot fordí-
tott a rekonstrukcióra, amely tavaly augusz-
tusban kezdôdött el a Kolozsvári Tamás utcá-
ban, ahol egy 60 x 90 méteres, nemzetközi
szabványoknak megfelelô mûfüves nagy pá-
lya, két mûfüves futsal- és két multifunkcio-

nális grundpálya épült kosárlabdapalánkkal.
A futókör mellett két teniszpályát is kialakí-
tottak.

Az átadási ceremónián Mészöly Kálmán, az
OLLÉ sportpálya-létesítési programiroda
sportszakmai igazgatója a szalagátvágást meg-
elôzôen gratulált a kerületnek a létesítmény-
hez, és beszédében utalt arra, hogy a pályák

rövid idô alatt és kiváló minôségben készül-
tek el.

— Régen sokat jártam ide futni, és szemé-
lyesen tapasztaltam, hogy elhanyagolt, poros
pályák és rossz körülmények fogadták a spor-
tolni vágyókat — mondta az egykori váloga-
tott labdarúgó-játékos és szövetségi kapi-
tány. — Jó lenne megérni, hogy az itt sporto-
ló ªatalok közül többen válogatottak lesznek.
A lehetôség immár adva van: remek körülmé-
nyek között lehet mától készülni.

A sportcentrum rekortán futópályáit a ke-
rület lakossága a korábbi évekhez hasonlóan
meghatározott idôszakban tömegsport céljá-
ra térítésmentesen használhatja futásra, ko-
cogásra, a mûfüves focipályákat pedig a kerü-
leti iskolák is igénybe vehetik. A sporttelep
otthont ad a II. kerületi Utánpótlás Futball
Clubnak is. A sportközpont átadására eljött a
legendás Aranycsapat két tagja, egyben a pá-
lya fôvédnökei, Buzánszky Jenô és Grosics Gyu-
la. Az ünnepséget stílszerûen ifjúsági labda-
rúgó mérkôzés zárta, a Magyar Gyermek Lab-
darúgó Szövetség és a II. kerületi UFC össze-
csapásán a kezdôrúgást Erwin Koeman, a ma-
gyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitá-
nya végezte el. Szabó Gergely

G R O S I C S GY U L A :
Az új futballpályák való-
ban nagyszerûek, és
fontos az utánpótlás-
nak. Az akaratot, a lelke-
sedést és a szívet azon-
ban a ªataloknak kell
hozzátenni. Korosztá-
lyom boldog lett volna
az ötvenes-hatvanas

években, ha csak közel ilyen jó pályákat hasz-
nálhattunk volna. A magyar labdarúgás
nem a legjobb korszakát éli, de nem szabad
feladni a reményt, hogy ismét lesz jó ma-
gyar foci. Nem a tehetségek hiányoznak, in-
kább az ország állapotát is tükrözô morálon
kellene javítani.

BUZÁNSZKY JENÔ:
Mi még salakos pályán
tanultunk meg futbal-
lozni. Álmodozni sem
mertünk volna ilyen
szép pályáról, persze,
így is sikerült eredmé-
nyeket elérni. Öröm lát-
ni, hogy az önkormány-
zat felkarolja a ªatalo-
kat, és minôségi létesítményt építtetett szá-
mukra. A jó levegôjû, gyönyörû környezet-
ben fekvô pályák bizonyára vonzzák majd a
sportszeretô ifjakat. Kívánom, hogy a ªata-
lok sokat járjanak ide, hogy minél tökélete-
sebben elsajátíthassák a labdarúgás alapjait.
Ez a jövô.

VÉGRE A MAGYAR FUTBALL?

Erwin Koeman és Mészöly Kálmán ajándéka egy
a második kerületet jelképezô válogatott mez volt
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Szociális kérdésekre keresték a választ
A képviselô-testület 2005-ben fogadta
el és 2007-ben vizsgálta felül az
önkormányzat szociális
szolgáltatástervezési koncepcióját, az
évente összeülô szociálpolitikai
kerekasztal feladata a koncepcióban
meghatározott feladatok
megvalósításának, végrehajtásának
figyelemmel kísérése. Az idei
összejövetelre december 11-én került
sor, ahol Bándy Péter, az Egészségügyi,
Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke
köszöntötte a résztvevôket.

Németh Ágnes, a Szociális és Gyermekvédelmi
Iroda munkatársa az elmúlt év legfontosabb
szociálpolitikát érintô kerületi történései kö-
zül kiemelte, hogy 2009. január 1-jétôl a kö-
zösségi ellátások normatív támogatása meg-
szûnik, helyette pályázati rendszer lép ér-
vénybe. Az önkormányzat sikeresen pályá-
zott a II. sz. Gondozási Központ által ellátott
pszichiátriai közösségi ellátás alap-, illetve
teljesítménytámogatá-
sára, így 2009-re az ön-
kormányzat 8 millió fo-
rint támogatásban ré-
szesül.

A koncepcióban is ki-
emelt és hangsúlyos sze-
repet kap az idei konfe-
rencia négy témája: a
idôsellátás jogszabályi
változásai, a hajléktala-
nok helyzete, a civil
szféra és az önkormány-
zat együttmûködése, va-
lamint a kerület szociá-
lis kérdéseket érintô
hosszú távú stratégiái.

A 2008. évi jogszabályi változások az idôsel-
látásban jelentôs változást hoztak mind a szo-
ciális étkeztetésekben, mind a házi segítség-
nyújtás, illetve a jelzôrendszeres házi segít-
ségnyújtás igénybe vételénél. Szôke Gyuláné,
az I. sz. Gondozási Központ vezetôje elmond-
ta, hogy az idén január óta az étkeztetést csak
jövedelemigazolás alapján lehet igénybe ven-
ni. Az ellátottak száma ebben az évben csök-
kent. A kerület bizonyos részein jelentôs
igény merül fel a házi segítségnyújtó rend-
szer kiterjesztésére. A tapasztalatok szerint
az esti házi segítségnyújtásra lenne nagyobb
igény.

Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Közép-magyarországi Régiójának titká-
ra elmondta, hogy az utcán élés problémájá-
val a jövôben is szembe kell néznünk. Több
beavatkozási lehetôségre lenne szüksége a
szakembereknek, például az idôskorúak, az
akut betegségben szenvedôk, a gyermekük-
kel utcán lévô és terhes kismamák esetében.
Jelenleg sem az utcai szociális munkások-
nak, sem a rendôröknek nincs olyan eszköz
a kezükben, hogy elszállítsák az utcán élôt,
ha ô ezt nem akarja. Ilyen esetben csak a szo-
ciális munka eszköztárával, takaróval, teával
lehet rajtuk segíteni.

Szigeti Szilvia, az önkormányzat civil refe-
rense elôadásában arról beszélt, hogy várha-
tóan 2009 elején kerül a képviselô-testület
elé a civil koncepció, amely keretet adna a ke-
rületi civil szervezetek mûködésének. Egysze-
rûsítenék, egységesítenék a pályázati rend-
szert, a tervek szerint mûködne egy civil-ház
is. A civil adatbank nyilvántartásában szerep-
lôk elônyben részesülnének a pályázatoknál,
például nem kellene az összes okiratukat

minden alkalommal csatolni. Két évvel ez-
elôtt kezdôdött meg a civil adatbázis létreho-
zása, jelenleg 169 civil szervezet szerepel a
nyilvántartásban. A civileket érintô hazai és
uniós pályázati anyagok felkerülnek a kerüle-
ti honlapra, valamint havonta fogadóórát tart
a referens. Mind az uniós, mind a hazai pályá-
zatok benyújtásának általában elôfeltétele,
hogy az adott szakterület rendelkezik-e az
ágazatnak megfelelô stratégiával, koncepció-
val. A második kerületi önkormányzat is elké-
szített számos ilyen dokumentumot.

A kerület hosszú távú koncepcióit Erdôsné
Nemes Piroska és Barna Gáborné ismertette.

na-ld

Százesztendôs
a legidôsebb magyar

olimpikon
Születésének 100. évfordulóját ünnepelte de-
cember 31-én dr. Kende Rezsô, a legidôsebb
magyar olimpikon. Rezsô bácsi az UTE torná-
szaként 1928-ban vett részt az amszterdami
játékokon. Jogi diplomát szerzett a Pázmány
Péter egyetemen, majd a postánál dolgozott,
sportpályafutása végén a Postás SE tornaszak-
osztályát vezette. Az önkormányzat nevében
családtagjai körében Bándy Péter képviselô,
az egészségügyi és szociális bizottság elnöke
köszöntötte fel az ünnepeltet a pesthidegkúti
Szent József utcai Lékai László-otthonban.
Rezsô bácsi négy gyermeke, 12 unokája és
négy dédunokája körében ünnepelt.

Jégpálya a Budenzben
Jégpálya nyílt a Budenz József Általános Iskola és Gimnázium (1021 Budenz út 20–22.)
udvarán, ahol hétköznapokon délelôtt és kora délután az iskola tanulói korcsolyázhat-
nak, 15 órától viszont minden érdeklôdô elôtt nyitva áll a pálya este 19 óráig. Hétvégen-
ként várhatóan reggel 9-tôl este 18 óráig várják a családokat — a jég mellett teával és ze-
neszóval. A belépôdíj 200 Ft/fô, családok további kedvezményt kaphatnak. Indulás elôtt
érdemes felhívni a (06 70) 252-5038-as telefonszámot az aktuális nyitva tartással, a pá-
lya telítettségével és a jég állapotával kapcsolatban. www.budenz.sulinet.hu

Ingyenes barlangtúra
kerületieknek

A II. kerületi Önkormányzat és a Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága együtt-
mûködési megállapodást kötött, amely-
nek értelmében a II. kerületben állandó
bejelentett lakcímmel rendelkezô polgá-
rok, valamint az iskolák tanulócsoport-
jai részére 800 fôs keretben a Pál-völgyi-
és a Szemlô-hegyi-barlangban hétközna-
pokon ingyenes belépôjegyet biztosíta-
nak 2009 januárjában és februárjában.
Egyéni látogatók az ingyenes belépô-
jegyre való jogosultságot a barlangok
pénztárában a lakcímkártya felmutatá-
sával igazolhatják. Pál-völgyi-barlang:
1025 Szépvölgyi út 162., tel.: 325-9505.
Szemlô-hegyi-barlang: 1025 Pusztaszeri
út 35., tel.: 325-6001.

@
A képviselô-testület üléseinek szó
szerinti jegyzôkönyve letölthetô.
A rendeletek, pályázatok, pályáza-
ti ûrlapok szintén megtalálhatók
az önkormányzat weboldalain.

www.masodikkerulet.hu
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Leendô elsôsöknek
n Az Áldás iskolában (1025 Áldás u. 1., tel.: 212-4258, 212-

2961, aldas@aldasuai.sulinet.hu, www.aldasuai.sulinet.hu)
január 15-én 15–16 óráig Mi van a mesezsákban? és Énekel-
jünk, játsszunk együtt! — angol nyelvû foglalkozás a gyere-
keknek. Ez alatt az idô alatt a szülôknek tájékoztatót tartanak
az emelt szintû oktatásról. Február 25-én 8–12 óráig nyílt
órák leendô 1. osztályos gyerekek szüleinek. 11 órától beszél-
getés a tanító nénikkel.

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 ovi-
sok számára a Sulikezdés játékosan, könnyedén címû tízalkal-
mas 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 leen-
dô elsôs tanító, Kulcsár Márta és Vámosiné Vitáris Márta vár-
ja 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 21-én és
február 11-én magyar és német nyelvû foglalkozások 16–
16.45-ig. Az emelt szintû angolos osztályok iránt érdeklôdôk-
nek február 11-én magyar nyelvû foglalkozás, január 21-én
angol nyelvû foglalkozás 16–16.45-ig.

n A Pitypang iskolában (1025 Pitypang u. 17., telefon/fax: 06
(1) 325-8827, e-mail: pitypang@pitypangiskola.sulinet.hu) ja-
nuár 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 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 ját-
szóház a leendô elsôs tanítókkal, akik báb-, mese-, játék-,
sport- és kézmûves-foglalkozást tartanak. Január 22-én Hang-
szerek 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 Remetekertvárosi iskolában (1028 Máriaremetei út 71.,
tel.: 275-8675, www.remete.ini.hu, remete@remete.sulinet.
hu) nagycsoportos gyerekeket vár Tulkán Judit és Plánkné Jek-
li Csilla az iskolanyitogatóra 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
szerdán 8–11 óráig nyílt órák a leendô elsôs tanítóknál. 1. óra
magyar Pánics Bélánéval. 2. óra matematika Magyar Lászlóné-
val. 3. óra angol Budai Edittel, Tóth Évával, Polyikné V. Judit-
tal. Február 18-án szerdán 17 órakor Maszkabál, farsangi mu-
latság, 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 taní-
tó nénik, Darnainé Durcsán Rózsa és Remetey Zsuzsa várják já-
tékos tornára január 14-tôl minden szerdán 16–17 óráig, to-
vábbá a MESE-VÁR játszóházba február 11-én 17–18 óráig.

Gimnáziumba készülôknek
n A Kodály iskola (1022 Marczibányi tér 1., kodaly@server.ko-

daly-bp.sulinet.hu, www.kodaly-bp.sulinet.hu) felvételi elôké-
szítôt tart matematikából és magyarból nyolcadikos tanulók-
nak keddenként 16 órától. Ének-zene elôkészítô foglalkozá-
sok január 13-tól február 17-ig keddenként 16 órától. Nyitott
kapuk a gimnáziumban január 14-én, 15-én 8 órától.

Szociális bérlakáspályázatok
Az önkormányzata szociális bérlakáspályázatot hirdet a 2009. január 12–január 30-
ig terjedô idôszakban a tulajdonában álló, Szilágyi Erzsébet fasor 35., III. em. 1. alat-
ti, 1 szobás, 43 m² alapterületû üres lakás bérleti jogának elnyerésére. A nyertes pá-
lyázó határozott idejû, öt évre szóló lakásbérleti szerzôdést köthet a lakásra, amely-
nek megtekintésére 2009. január 20-án 9–10 óra között van lehetôség.

A pályázaton való részvétel általános feltételei: A pályázónak legalább 3 év-
re visszamenôleg igazolnia kell, hogy a II. kerületben bejelentett lakóhellyel, annak
hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik. A pályázó és együtt költözô hozzátarto-
zóinak egy fôre esô nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér leg-
kisebb összegének két és félszeresét, egyedülálló személy esetében (aki a megpá-
lyázott lakásba egyedül költözik) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek háromszorosát. A pályázó, illetve a vele együtt költözô hozzátartozója nem ren-
delkeznek olyan vagyonnal, amelyek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregsé-
gi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja.

A lakbér mértéke, megªzetésének módja: A lakás felújításáról a rendeltetés-
szerû használathoz szükséges mértékig a bérbeadó gondoskodik. A lakbér jelenlegi
mértéke 275 Ft/m²/hó. A fogyasztástól függô kiadásokat (víz-csatornadíj, elektro-
mos áram, szemétszállítási díj, fûtés, telefon) a lakbér nem tartalmazza.

A pályázat benyújtása: A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pá-
lyázati adatlapon lehet benyújtani a II. kerületi Ügyfélszolgálati Központban (1024
Margit krt. 47–49.) munkanapokon 8–16 óra között. A pályázattal kapcsolatban a
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodán lehet felvilágosítást kérni ügy-
félfogadási idôben személyesen vagy telefonon a 346-5422-es számon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 30-án 11.30 óra. A határ-
idô jogvesztô.

*
Az önkormányzat pályázatot hirdet a II. Lajos u. 18–20.—Bécsi út 17–21. szám
alatti épületben található alábbi üres lakások bérleti jogának elnyerésére.

cím szobaszám alapterület

Bécsi út 17–21., I./1. 1 32 m²
Bécsi út 17–21., I./3. 1 24 m²
Bécsi út 17–21., I./5. 1 28 m²
Bécsi út 17–21., I./6. 1 28 m²
Bécsi út 17–21., II./3. 1 22 m²
Bécsi út 17–21., II./4. 1 26 m²
Lajos u. 18–20., I./10. 1 28 m²
Lajos u. 18–20., II./13. 1 28 m²
Lajos u. 18–20. III./2. 1 28 m²
Lajos u. 18–20. III./5. 1 26 m²
Lajos u. 18–20. IV./1. 1 26 m²

A lakások a helyszínen megtekinthetôk január 19-én 9–10 óra és január 22-én
14–15 óra között.

A pályázaton való részvétel általános feltételei: A pályázónak legalább 3 év-
re visszamenôleg igazolnia kell, hogy a II. kerületben bejelentett lakóhellyel, annak
hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik. Ezen feltétel alkalmazásától a II. kerület-
ben a pályázat benyújtásának idejében munkaviszonnyal rendelkezô köztisztviselôk
és közalkalmazottak, valamint a BRFK. II. Kerületi Rendôrkapitányság hivatásos állo-
mányába tartozó rendôrök esetében az önkormányzat bizottságai és képviselô-tes-
tülete eltekinthetnek.

A pályázó és együtt költözô hozzátartozóinak egy fôre esô nettó jövedelme nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj 2009. évi legkisebb összegének három és fél-
szeresét. A pályázó, illetve a vele együtt költözô hozzátartozója nem rendelkeznek
olyan vagyonnal, amelyek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja.

Feltétel az elôtakarékossági szerzôdés megkötése is.
Egyedülálló személy abban az esetben pályázhat, amennyiben keresô tevékenysé-

get folytat, és gyermeket nevel.
A pályázat benyújtása: A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pá-

lyázati adatlapon lehet benyújtani a II. kerületi Ügyfélszolgálati Központban (1024
Margit krt. 47–49.) munkanapokon 8–16 óra közötti idôben.

Pályázni csak a meghirdetett lakások valamelyikére lehet. Egy személy, illetve
család legfeljebb három lakásra nyújthat be pályázatot.

A pályázattal kapcsolatban a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iro-
dán adnak felvilágosítást ügyfélfogadási idôben személyesen vagy a 346-5422-es
telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 6. napja, 12. óra. A határ-
idô jogvesztô.
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Szép búcsú a fenyôktôl
Az FKF Zrt. az ünnepeket követôen a korábbi
évekhez hasonlóan összehangoltan bonyolít-
ja le a kidobott fenyôfák elszállítását. A válla-
lat kéri, hogy a fákat senki se tegye az úttest
mellé, parkokba, zöldterületre. A fenyôket a
hulladékgyûjtô kukák mellé, vagy a kerületen-
ként (a fôvárosban összesen 261 helyszínen)
kijelölt gyûjtôhelyekre kell kitenni, ahonnan
folyamatosan elszállítják. A gyûjtôhelyekrôl
ingyenesen hívható (06 80) 204-386-os
zöldszámon is érdeklôdhetnek.

Kijelölt kerületi fenyôfa-gyûjtôhelyek

Ganz utca—Medve utca sarok, Zsigmond tér
5–7., Rét u. (a lépcsô alsó vége), Hidász ut-
ca—Pasaréti út sarok (parkoló), Csatárka úti
parkoló (a gyógyszertár alatt), Nagybányai
út—Kapy utca sarok, Torockó tér 1., Radna ut-
ca 1., Cserje utca, Fajd utca sarok, Bolyai utca
2., Kuruclesi út 11.

Elveszett
Kilenc és fél éves (de nagyon ªatalos, jól
tartott) kan pumi kutyusunk tûnt el de-
cember 30-án este Hidegkúton. Feketés
színû bundája hasán kicsit rövidebb.
Kormi vagy Zénó névre hallgat. Kiskorá-
ban bántották, ezért idegenekkel na-
gyon bizalmatlan és félénk. Eltûnésekor
bolhairtó nyakörvén egy oltási biléta
volt. Kérem, hogy a becsületes megtalá-
ló jelentkezzen. Tel.: (06 30) 561-6225.

Gyermek síbajnokság
A XVII. Országos Amatôr Gyermek Síbaj-
nokságot idén a mátraszentistváni sípá-
lyán rendezik meg január 25-én 12 órá-
tól. A versenyen — amely egyfutamos
óriás-mûlesiklás — részt vehet minden
magyar állampolgárságú gyermek, aki
nem szerepel a Magyar Síszövetség
2008/09. évi rangsorában. A gyerekek
korosztályonként (1993–2004) és ne-
menként állhatnak rajthoz. Minden in-
duló névre szóló oklevelet, a dobogó-
sok érmet, az elsô helyezettek kupát
kapnak. A rajtoló gyermekek tombolán
vesznek részt, ahol értékes nyereménye-
ket kaphatnak. Nevezés személyesen a
skioutlet.hu üzletben (1027 Margit krt.
46.) vagy a 214-7985-ös faxszámon, a
nevezési díj 2000 Ft. Nevezési határidô
január 23-án 18 óra. Bukósisak és bizto-
sítás ajánlott. A verseny napján lesz a
Nemzetközi Síoktatók Kongresszusának
nyitónapja is látványos programokkal.
(www.skioutlet.hu, tel.: 214-7985)

Legyél te is vasutas!
Január 31-én 9 órakor gyermekvasutas
tanfolyam indul Hûvösvölgyben. A tan-
folyamra olyan negyedik, ötödik és hato-
dik osztályos jó (legalább 4,00-s tanul-
mányi eredménnyel rendelkezô) tanu-
lók jelentkezését várjuk, akik érdeklôd-
nek a közlekedés és a vasút iránt, vala-
mint szeretnének egy különleges gyer-
mekközösséghez csatlakozni és egy új
hobbira szert tenni. Bôvebb információ
a www.gyermekvasut.hu weboldalon ta-
lálható. A felmerülô kérdéseket a Gyer-
mekvasút vezetô oktatója e-mailben az
oktatas@gyermekvasut.hu címen vagy
telefonon a (06 20) 331-4011-es szá-
mon fogadja.

Ügyelet, reagálás, tanácsadás
A Buday László utca 5/c alatt január végén
nyíló bûnmegelôzési centrumban a bûncse-
lekmények visszaszorítása és a közterületek
rendjének védelme érdekében a nap 24 órá-
jában ügyeletet tartanak a Városrendészet
munkatársai. A szolgálatot ellátó közterület-
felügyelôk, polgárôrök és az önkormányzat ál-
tal ªnanszírozott szabadidôs rendôrök fel-
adata azonban a tanácsadáson, a bûnmegelô-
zési tájékoztatókon és elôadásokon kívül jár-
ôrszolgálatra is kiterjed, és ªgyelik a térªgye-
lô kamerák felvételeit, így sürgôs esetekben
azonnal intézkedni tudnak.

— A kerület polgárai a bûnmegelôzési
centrumot nem csak közvetlen baj esetén hív-
hatják, kollégáim szívesen adnak felvilágosí-
tást az áldozattá válás elkerülése érdekében
— tájékoztatott Vajthó Gábor, a Városrendésze-
ti Csoport vezetôje. — A biztonságérzet növe-
lése és a bûncselekmények megelôzése kie-
melten feladatunk, ezért területi referensi
hálózatot építünk ki, hogy ezzel is erôsítsük a
kapcsolatot a lakosság és a Városrendészet
munkatársai között. A kerületet körzetekre

osztjuk, a kapcsolattartásért pedig területen-
ként egy-egy kolléga felel, akit a lakók és a
közös képviselôk konkrét esetekben, vagy
csupán tanácsért is nyugodt szívvel kereshet-
nek. A kapcsolattartó kolléga elérhetôségét
minden lakásba eljuttatjuk és garantáljuk,
hogy egyetlen megkeresés sem marad megvá-
laszolatlan — tette hozzá a Városrendészet ve-
zetôje. A Bûnmegelôzési Centrum a Budai
Polgár újságon keresztül folyamatosan infor-
málja majd a polgárokat a kerületben történt
vagy megelôzött bûncselekményekrôl, bal-
esetekrôl és egy-egy bûneset részletesebb
megvilágításával az áldozattá válás elkerülésé-
nek lehetôségeirôl.

Városrendészet Bûnmegelôzési Cent-
rum: 1024 Buday László utca 5/c — Ügy-
félszolgálat: 346-5678, panaszbejelen-
tés: 346-5679, fax: 346-5649 — Ingye-
nesen hívható zöld szám: (06 80) 204-
965

Pesthidegkúti Baráti Kör
A civil szrvezet január 21-én szerdán 17 és 19 óra között tartja következô összejövetelét.
Helyszín: Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központ (1028 Budapest,
Templom u. 2–10.).

Elárverezik a volt SZOT-szállót
A ªnanszírozó és a kivitelezô türelme is elfo-
gyott a Rózsadomb tetején álló egykori
SZOT-szálló felújítását vállaló Pro-Hill Kft.-
vel szemben.

Az építkezés leállt, a beruházó nem ªzet, a
felek perelni akarnak, az ingatlant árverésre
bocsátották. Az épületet 2007 végén kezdte

el újjáépíteni a KÉSZ Kft. a Pro-Hill megbízá-
sából, az akkori tervek szerint luxuslakások-
nak adott volna helyet, és az átépítés tavaly
év végén fejezôdött volna be. A volt SZOT-
szálló, pillanatnyilag Excelsior Spa elnevezé-
sû rózsadombi ingatlan árverése lapzártánk
után zajlott le.
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A hipochonder zseni

Füst (Fürst) Milán 1888. július 1-jén szüle-
tett a budapesti Hársfa utcában, elszegénye-
dett zsidó kispolgári családban. Tüdôbetegsé-
ge miatt 1904-ben Abbáziába küldték, ahol
naplóírásba kezdett. Négy év múlva megje-
lent elsô verse a Nyugatban.

1912-ben jogi és közgazdasági egyetemi ta-
nulmányai után doktori oklevelet kapott.
Elôbb fôiskolákon tanított, majd a Vörös-

marty Akadémia ügyésze lett. Elsô verseskö-
tete, a Változtatnod nem lehet (1914) kortársai
szerint bizarrságával és hosszú soraival fel-
rúgta a hagyományos líra minden szabályát:

„Az új magyar költészetnek nincs csoportja
vagy iskolája, ahová Füstöt be lehetne állítani.
[...] Füst részben semlegesen, részben elutasító-
an viselkedik a mai élettel szemben, egy másik,
nem teljesebb, csak más, az ô énjéhez hasonult
világkép megteremtésén fáradozik.” — jellemez-
te Kassák Lajos.

1920-ban felfüggesztették állásából, nyug-
díjaztatta magát, és életét az írásnak szentel-
te, miközben neurózissal szanatóriumban ke-
zelték. 1923-ban házasságot kötött Helfer Er-
zsébettel.

Legnagyobb vállalkozása A feleségem történe-
te, amit 1935-tôl 1942-ig dolgozószobájába
zárkózva írt, még vásárolni sem ment ki laká-
sából. Füst Milán szokványos féltékenységi
történetbôl alkotott fausti regényt: üdvösség-
keresést és pokoljárást. De létrehozta benne
életmûve legsajátabb esztétikai minôségét
is: a fenséget a nevetségessel elegyítô gro-
teszk öniróniát.

1947-tôl a Képzômûvészeti Fôiskolán taní-
tott esztétikát, 1948-ban Kossuth-díjat ka-
pott. 1955-ben szélütés következtében moz-
gásképtelen lett: „A magyar irodalom legna-
gyobb monogámja volt, a legjelentôsebb magyar

hipochonder. Örökké kimerült, állandóan beteg,
már ifjúként aggastyán, ô már csak a kegyes ha-
lálra vár. Élete végére sikerült csak tolókocsiba
kerülnie, de akkor aztán trónként használta” —
írta róla Nádas Péter.

Füst Milán 1958-ban a Párisi utcából a má-
sodik kerületi Hankóczy Jenô utca 17. alatti,
1942-ben épült kertes villába költözött. Het-
venkilenc éves korában Nobel-díjra jelölték,
de halála megelôzte a svéd akadémia dönté-
sét: 1967. július 26-án elhunyt. Emléktáblá-
ját 1978-ban avatták fel utolsó lakóhelye fa-
lán.

Verrasztó Gábor
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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 munkássága.
Az itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technoló-
giatörténeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô,
lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények,
eredeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázá-
si és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadály-
mentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-
4370)
n M GALÉRIA: JANUÁR 18-ig: A KÉT-KEDÔK EGYESÜLET plakátkiállítást szervez „A mi iskolánk” címû ver-
senyre 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. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ, színházi elôtér)
n VÍZIVÁROS IGALÉRIA: JANUÁR 14–FEBRUÁR 10.: Lakott sziget. A Krapanji Mûvésztábor kiállítása.
n JÚNIUS 30-ig: Tendenciák napjaink képzômûvészetében. Corvin-kárpitok — 34 triptichon. Megtekint-
hetô a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban naponta 9–18 óráig.

GYEREKEKNEK MILLENÁRIS: JANUÁR 17., 10–17 óráig: Gyermekkonyha. Benne: Lépegetô, Ap-
ró csodák kicsiny kertje. Gyermekkonyha: rétes, repülô szendvicsek, gyerekkoktélok. Mesterségbemutató: Via-
szos batik. Vojtina Bábszínház: Andersen-mesék. Hangszerbemutató: Ismerd meg távoli tájak különleges
hangszereit. Tükörben a világ — tárlatvezetés és foglalkozás (Padlás). Mesekör: A rút kiskacsa. Három
székláb — a Kaláka együttes gyerekmûsora. (Fogadó). JANUÁR 24., 10.00–17.00: Kalandos szombat. Ben-
ne: Lépegetô, Apró csodák kicsiny kertje, Mesterség-bemutató: Linómetszés. Ördögszekér Kompánia: Faze-
kas Mihály: Lúdas Matyi. Tükörben a világ — tárlatvezetés és foglalkozás (Padlás). Mesekör: A rút kiskacsa.
Makám: Szindbád legújabb kalandjai. (Fogadó).

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Jóga a mindennapi életben, szerdánként
8–9.30 óráig Kun Ágnes, (06 20) 250-0431. Keddenként 19.45–21.15 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés:
Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 9418-773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 9.50–10.50 óráig. Tanfo-
lyamvezetô, jelentkezés: Jó Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Szülés utáni baba-ma-
ma-torna. A szülést követôen eltelt hatodik hét után lehet elkezdeni, és a gyermek egy éves koráig lehet kö-
zösen 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, jelentkezés: Jó Anya
Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Nôi torna. Koreografált, táncos nôi torna lányok, asszo-
nyok részére. Az órát profi táncmûvész tartja. Táncos elôképzettség nem szükséges. Hétfôn és csütörtökön
9–10 óráig. Információ, jelentkezés: Antal Ilona, (06 30) 922-5887. Gimnasztika. Mozgásforma a felnôttek
minden korosztályának. Egyszerûen megtapasztalható módszer a testtartás javítására, a nyak, váll, hát, ge-
rinc fájdalmainak kezelésére. Jelentkezés, érdeklôdés Pilinger Zsuzsa Bothmer-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 tanfolyam 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. Krea-
tív gyermektánc szerdán 16.15–17.15 (5–6 évesek) és 17.15–18 óra között (3–4 évesek). Játékos focisuli,
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, este
19–20 óráig. Vezeti Tury Veronika. Jelentkezés: 200-
9356. Osteoporosis-megelôzô gyógytorna kedden
11.00–12.30, csütörtökön 11.30–13 óráig. Vezeti Szi-
niné Bakonyi Hajnalka. Jelentkezés: 325-9930. Izom-
nyújtó, stretching gyakorlatok, amelyek elsôsorban
kötött ízületû és ülômunkát végzôknek ajánlott ked-
den és csütörtökön 17.45–18.45 óráig. Vezeti Hollan-
da Györgyné Bagoly Ildikó. Jelentkezés: (06 30) 975-

A HERCEGNÔ. Érdekházasságokból tele a (filmes) padlás, most épp a XVIII. századi Dia-
na hercegnôként emlegetett Georgiana Spencer története, a hölgy ridegtartásban elszen-
vedett házasévei kerültek terítékre. Az arisztokrácia berkeiben játszódó kosztümös pro-
dukciók maguk is hajlamosak a jólneveltség hibájába esni, a korhûséget pedig a megfele-
lô mintázatú bútorhuzatokkal összekeverni. A hercegnô készítôit sem mentették fel tár-
latvezetôi kötelezettségeik alól, mentségükre szolgál azonban, hogy szalontúrájuk során
igen empatikusan viszonyultak a két legfôbb kiállítási tárgyhoz; a ridegen tartott és fiú-
gyermek szülésére alkalmazott feleséghez, illetve az érzelmeket leginkább csak a kutyái-
val szemben kimutató fôúri férjhez. Sokszor színre vitt dráma az
övéké, a szûk hitvesi szerepben önmagát keresô feleségé és a ház
abszolút hatalommal bíró uráé, melynek filmre vitelét valószínûleg
a sokat hangoztatott Diana-párhuzam (Georgiana nemcsak sorsá-
ban vetítette elôre Dianáét, de vérségi rokonságban is állt a tragi-
kus sorsú hercegnôvel) tette kívánatossá. Ami viszont a királyi csa-
ládfákra nem gerjedô nézôk elôtt is kívánatossá teheti a produkci-
ót, az a színészi önrész, a sokszor méltatlanul leértékelt Keira
Knightley és a mindenki által nagyra tartott Ralph Fiennes élettel —
és az ezzel járó szenvedéssel — teli színészi munkája. A kamerák
mögött is csupa filmes elôkelôség dolgozott a sikeren: a forgató-
könyv részben Anders Thomas Jensen, míg a fényképezés (teljes
egészben) Pados Gyula érdeme. E. K.
Angol film. Rendezô: Saul Dibb. Fôszereplôk: Keira Knightley, Ralph Fiennes,
Charlotte Rampling, Dominic Cooper, Hayley Atwell. 110 perc.

ÚJÉVI GÁLA A KULTÚRKÚRIÁBAN. Január
18-án 19.30 órától exkluzív újévi gálával várja
zenekedvelô közönségét a Klebelsberg Kultúr-
kúria. A színpadon találkozik az éppen japán
turnéjából hazaérkezô Magyar Virtuózok Ze-
nekar a Kossuth-díjas Szenthelyi Miklós veze-
tésével és a Munkácsy-díjas divattervezô, Tam-
kó Judit gyönyörûséges 2009. évi kollekciói-
ban felvonuló modellcsapat. Zene és látvány,
a múltat ôrzô muzsika és az újesztendô divat-
fantáziája egy estében kényezteti a szépre vá-
gyó nézôket. Hogy teljes legyen az élmény,
minden kedves résztvevô egy pohár pezsgô-
vel ünnepelheti a mûvészeket és az új évet.

A koncert elsô felében Bach d-moll kettôs
versenye és Kreisler 5 hegedûdarabja hangzik
el. Hegedûn közremûködik és vezényel Szent-
helyi Miklós. A program második részében a
ruhakölteményeket láthatjuk, majd Strauss
Denevér-nyitánya csendül fel, az újév hangula-
tához híven. Strauss Tavaszi hangok címû mû-
ve után utolsó számként Liszt II. rapszódiáját
halljuk. A ráadás az este meglepetése lesz…
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4752. A 6–10 éves gyerekek sokoldalú testi fejlôdé-
sét segítô játékok, akrobatikus jellegû mozgások
kedden és csütörtökön 16.15–17.15-ig. Vezeti Bánhi-
di László és Borbála testnevelô tanár és szakedzô. Je-
lentkezés : 200-0191 és (06 30) 413-3854. Feldenkra-
is-módszer — Hogy a lehetetlen lehetséges, a nehéz
könnyû, a könnyû elegáns legyen. Órák: kedden 10–
11, csütörtökön 20–21 óráig. Vezeti Heimer István
nemzetközi diplomás oktató. Jelentkezés: 394-3362,
(06 20) 973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-
budapest.hu
n Kendo a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola
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 Marczibányi tér
1. Információ: budapestkendo@gmail.com, tel.: (06
30) 601-2025)
n Teniszoktatás. Hat éves kortól kezdô és haladó
szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben. Is-
kolásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû verseny-
zési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög Andrásnál:
(06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.tenisz_ok-
tatas.extra.hu
n SIVANANDA JÓGA: Alaptanfolyam idôsebbek ré-
szére (8x2 óra). Várjuk új kezdô jógatanfolyamun-
kon, JANUÁR 21-én 10–12-ig a Jógaközpontban.
ÚJ! Meditációt elôkészítô tanfolyamot indítunk JA-
NUÁR 22-én 17-19-ig a Gondolat hatalma címmel.
Méregtelenítési workshop lesz JANUÁR 25-én 9–
16-ig a Jógaközpontban. Várunk minden érdeklôdôt
egy órás haladó meditációra JANUÁR 25-én 17–18-
ig a II., Volkmann u. 10-be. Információ: 397-5258,
(06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont.hu,
www.sivanandajogakozpont.hu
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kortól függetle-
nül 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 NYUGDÍJASKLUBJA: Szere-
tettel várjuk klubnapjainkra a közösségre, érdekes programokra, kirándulásokra vágyó nyugdíjasokat! JANU-
ÁR 23., 15–17-ig: Irodalmi délután Börcsök Mária író-költô társaságában. Klubvezetô: Kilián Mária, (70)
335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: JANUÁR 20.: Nátha, megfázás, téli betegségek. Hogyan védekezzünk el-
lene? JANUÁR 27.: Beszélgetôs klubnap. FEBRUÁR 3.: Böjtelô hava, februári jeles napok. Összejövetelein-
ket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a ha-
gyományôrzô nyugdíjasklubba. (1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: A programokra jelentkezni és érdeklôdni a 275-0169-es telefonszá-
mon lehet. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB A klub minden páros héten csütörtökön 15 órától tartja összejöveteleit. Új ta-
gokat is szeretettel várunk. (1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Infor-
máció Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefonszámán.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Boldog új évet kívánunk minden kedves barátunknak, emlé-
keztetni szeretnénk, hogy legközelebbi, farsangi találkozásunkon, JANUÁR 21-én tartjuk az óévbúcsúztatót
és az újévköszöntôt, melyre mindenkit szeretettel várunk, és ahogy az batyubálnál szokásos, a zsíros kenyér
mellé egy kis itóka és sütemény is jól jön, a viszontlátásig mindenkit szeretettel köszöntünk. (1024 Keleti Ká-
roly u. 13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket idén is minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 óra-
kor tartjuk, tehát JANUÁR 14-én és 28-án. Ekkor vendégünk lesz dr. Balsai István országgyûlési képviselô.
(1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: JANUÁR 17. és 31.: Budai-hegység. Találko-
zó 9 órakor, Moszkva tér, metrókijárat. JANUÁR 18.: Budai-hegység. Találkozó 9 órakor, Móricz Zsigmond
körtér, 3-as busz végállomása. JANUÁR 25.: A Szemlô-hegyi- és a Pál-völgyi-barlang megtekintése, kiscel-
li kastély. Találkozó 9.30 órakor, Kolosy tér, 29-es busz állomása. 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, süte-
mény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)

Szerelemrôl röviden
Vándorévek szerelme címmel jelent meg a kerületünkben élô író, újságíró Verrasztó Gá-
bor legújabb kötete. A kötet új, a verseket azonban az elmúlt huszonöt év alkotásaiból
válogatta a szerzô. A néhol lírai, néhol ironikus hangvételû pár soros költemények nem
keletkezésük idôrendjében sorakoznak a könyv lapjain, Prágai Tamás József Attila-díjas
költô öt ciklusba szerkesztette a verseket tartalmuk és hangulatuk alapján.

Verrasztó Gábor 18 évesen jelentette meg elsô verseit és novelláit, amelyekben már ak-
kor is megmutatkozott a kettôsség: a romantikus szerelmes és a dolgok fonákját némi ci-
nizmussal szemlélô ifjú. Lényének sokszínûsége híven tükrözôdik pályája alakulásában:
miközben szépirodalommal kacérkodik, a Bálint György Újságíró Akadémia elvégzése
után a Zsaru Magazin munkatársa lesz. Emellett szinte minden fontos fôvárosi napilap-
ban is ír. Eddig megjelent nyolc kötetében mindenkori szûkebb hazájának történeteit me-
séli el, polgárainak arcképeit festi meg. Mint mondja, akárhová veti az élet, mindenhol
azonnal lokálpatrióta lesz, érdekelni kezdik az ôt körülvevô emberek és épületek. Errôl ta-
núskodnak a II. kerület ihlette írásai: a Pasaréti mesék és A molnár, aki Lipót volt címû kö-
tetei. Mostani könyvének címe földrajzi és átvitt értelemben is vándorlásra, helykeresésre

utal. Orosházán született, majd Nagy-
mágocson élt, Budapesten tizenhét éve
lakik, immár a harmadik helyen, közben
megjárta Amerikát, és minden helyszín-
hez kötôdik egy nô, egy arc, egy vallo-
más. Errôl, és még sok minden másról
szólnak a versek — hol tréfás könnyed-
séggel, hol filozófiai mélységgel, szelíd
vágyakozással.

Verrasztó Gábor legújabb kötetének
bemutatóján Bálint Antónia mûsorveze-
tô beszélgetett a szerzôvel a Budagyön-
gye Bevásárlóközpontban.

A CSUDAKARIKÁS. Kölyökbérlet címmel 3–
4. osztályosoknak indul gyerekszínházi soro-
zat a Klebelsberg Kultúrkúriában. A bérlet el-
sô elôadása Benedek András zenés népi mese-
játéka, A csudakarikás lesz, amelyet a Neve-
sincs Színház elôadásában január 23-án
14.30 órától láthatnak a gyerekek.

Az öregedô király új feleséget hoz a ház-
hoz, és ettôl kezdve vége a falusi királyság bé-
kéjének. Éjszaka ördögök táncolnak a szépsé-
ges királynôvel, ellopják a koronát, és Juliska,
a mostoha sorsra jutott királylány élete is ve-

szélyben forog. A föld alatti ellenséggel csak
egy kanászfiú, János mer szembeszállni. Há-
rom próbát kell kiállnia, hogy megkaphassa
szerelme, Juliska kezét. Harcában csak egy
minden lében kanál kisgyerek van segítségé-
re, no meg a csodálatos erejû karikás. A nép-
dalokat a Hegedûs együttes játssza. Szerep-
lôk: Beczásy Áron, Jancsó Sarolta, Kálmán An-
na, Kálmán Imre, Kiss Andrea, Pallos Emil, Ré-
vész István, Tomasz Kristóf. Jegyár: 600 Ft.
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n ZENE: JANUÁR 25., 15.00: Az operairodalom
gyöngyszemei — Mozart: Figaro házassága. Ku-
riózumnak tekinthetô teljes operafilmfelvétele-
ket láthat a közönség. Bevezetô elôadást tart dr.
Langermann István.
n KIÁLLÍTÁS: FEBRUÁR 1-ig: Válogatás légifo-
tókból — Schäffer László fotókiállítása. Válo-
gatás magyarországi városok és Budapest légi
felvételeibôl. Nevezetességek, különlegességek,
panorámafelvételek a magasból.
n SZÍNHÁZ: JANUÁR 29., 18.00: Bibliai rögtön-
zések, avagy a Biblia szubjektív szemmel — a
Meglepetés Színház elôadásában.
n JANUÁR 31., 19.00: Márai Sándor: Eszter ha-
gyatéka. A Kecskeméti Katona József Színház
vendégjátéka.
n GYEREKEKNEK: JANUÁR 16., 10.00: Muzsi-
kus klébzelet. Eckhardt Gábor sorozata kisis-
kolásoknak. Aki „A”-t mond, mondjon „B”-t is,
avagy a „B” betûs zeneszerzôk. Eckhardt Gábor
szórakoztató, izgalmas módon avatja be a gyere-
keket a zene varázslatos világába, miközben a
zeneszerzôket eddig nem ismert szempontok
szerint mutatja be. Az elôadásokat az általuk ta-
nult hangszereken a Bartók Béla Zenemûvészeti
Gimnázium növendékei illusztrálják. JANUÁR
23., 14.30: Kölyökbérlet: A csudakarikás — gye-
rekszínházi elôadás. Benedek András zenés népi
mesejátéka a Nevesincs Színház elôadásában. A
népdalokat játssza a Hegedûs együttes. JANU-
ÁR 23., 18.00: Magyar táncház gyermekek-
nek. Kéthetente pénteken magyar táncok, népi
játékok, énekek, mondókák. Vezeti: Csatai Lász-
ló (Csidu); zenél Bese Botond és Nyíri László. JA-
NUÁR 25., 11.00: Zene, tánc, mulatságok —
képzômûvészeti játszóház.
n TUDÁSTÁR: JANUÁR 20., 18.30: A barokk
mesterei — a római építészet. A reneszánsz
korszakának ismertetése után a sorozat a ba-
rokk mesterek izgalmas sorával folytatódik. Lud-
mann Mihály mûvészettörténeti sorozata. Jegy-
ár: 500 Ft. JANUÁR 23., 10.00: Könyvbemuta-
tó — Wass Albert: A harkály meséje. JANUÁR
24., 10.00: Ég és Föld között — konferencia.
Mit mond nekünk az Írás? címmel indult beszél-
getôsorozat a Kultúrkúriában a Biblia éve 2008
programsorozat keretében. Ennek záróesemé-
nye egy konferencia lesz, mely a Föld nemzetkö-
zi évéhez is kapcsolódik. A résztvevôk délelôtt
rövid elôadásokat hallgathatnak meg, melyek a
vallás és a tudomány szemszögébôl közelítik
meg Földünk és rajta az Élet keletkezését, és
azt, hol tartunk ma. A konferencia délután ke-
rekasztal-beszélgetéssel zárul.
n ZÖLDÁG: JANUÁR 22., 18.00: Tudáséhség.
Beszélgetés a bio, reform, vega, diétás és
egészséges táplálkozásról. Vendégünk: dr. Pe-
thô Mária. A programon való részvétel ingye-
nes, regisztráció szükséges. Részvételi szándé-
kát, kérjük, jelezze a (0630) 642-3208-as vagy a
392-0871-es telefonszámokon, illetve a lasko-
vics.katalin@kulturkuria.hu e-mail címen.

n MICVE KLUB: Hétfônként 16 órától karbantartó torna csontritkulásos betegeknek. A foglalkozásokat
Halmosi Ágnes gyógytornász tartja (a körzet tagjai számára ingyenes). Szerdánként 18 órától héber nyelvtan-
folyam. Tanít: Simonyi Anna. Csütörtökönként 18 órától Frankel Baráti Kör. Vasárnaponként 10.00–11.30-ig
Talmud Tóra-oktatás 3–14 éveseknek. JANUÁR 17-én 19 órakor Ormos Mária történész Válságok és megol-
dások c. elôadásán vehetnek részt kedves vendégeink. JANUÁR 24-én 19 órától Sándor Pál rendezô, forga-
tókönyvíró és producer, több nemzetközi díj nyertese lesz a klub vendége. A házigazda: Bóta Gábor. JANU-
ÁR 31., 19 órakor a tavaly klubunkban nagy sikert aratott Darvas Ferenc zenész, zeneszerzô lesz a vendé-
günk, aki mesél, zongorázik, zenész-fejszámoló mutatványokkal kápráztat el bennünket, Oravecz Mária pe-
dig régi filmdalokat és operettrészleteket énekel. (1023 Frankel Leó út 49. Telefon: 326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET:: Szép reményekkel és sok újdonsággal indulunk az új évnek, mely-
ben terveink szerint minden még szebb és jobb lesz, mint tavaly volt. Ide várunk szeretettel mindenkit, aki jó
hangulatú, baráti légkörû társaságban kellemesen és tartalmasan szeretné eltölteni a kevés, de drága szabad-
idejét változatos, igényes, színvonalas, színes programokkal. JANUÁR 15.: Tagdíjbefizetés, jelentkezés az el-
fogadott I. félévi programokra + Jóga az egészségmegôrzésért (ea.: Kocsányi Gabriella). JANUÁR 22.: A
Szent István Bazilika (látogatás vezetéssel 11 órától, idôtartam kb. 1,5 óra, ár: 900 Ft). JANUÁR 29.: Egersza-
lók—Eger (ebédelési lehetôséggel, akár házi jellegû disznótoros is. irányár: 3700 Ft). Kirándulás autóbusszal,
belépôk és az étkezés igény szerint a helyszínen fizetendô. A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvé-

Több éve kínál a Klebelsberg Kul-
túrkúria bemutatkozási lehetôsé-
get mûkedvelô humoristáknak.
Idén január 19-ig pályázhatnak a
jó humorérzékkel megáldott, vál-
lalkozó kedvû szerzôk és karikatu-
risták. A beérkezett mûveket ezút-
tal is szakmai zsûri bírálja el. A
népszerû humoristával, Maksa Zol-
tánnal, aki a kezdetek óta részt vál-
lal az értékelô munkában, eddigi
tapasztalatairól beszélgettünk.

— Jó érzés, hogy évrôl évre egy-
re többen jelentkeznek a tehetség-
kutatónkra. Míg az elsô mini feszti-
válunkon tizenöt pályázó indult,
addig a tavalyin 134 pályamûvet bí-
ráltunk el. Külön öröm, hogy egy-
re többen bátorodnak fel, s tolmá-
csolják saját maguk mûvüket, vagy
állnak ki amolyan stand up stílus-
ban, hogy megpróbálják megnevet-
tetni a nagyérdemût. Ez egyébként
nálunk jóval nehezebb, mint a té-
vék közismert mûsoraiban, mert
ott muszáj röhögni, ha van poén,
ha nincs, itt viszont semmiféle
„közönség-megerôszakolást” nem alkalma-
zunk, maguktól nevetnek, ha nevetnek, és bi-
zony, olykor nagy a csönd.

A produkciók színvonala mennyire egye-
netlen?

Még egy anyagon belül is sokszor olyan
szakmai „hullámvasúttal” találkozunk, hogy
a végén alig tudjuk eldönteni, engedjük-e
így színpadra az adott mûsorszámot. Éppen
ezért mindenkinek azt szoktam javasolni,
hogy válassza azt az utat, amit jómagam is an-
nakidején: leültettem a családot, és megkér-
tem ôket, hallgassák meg az írásomat, de ne
udvariasságból nevessenek, mert az tévútra
visz. Ott rögtön eldôl, életképes-e az adott
humoreszk vagy sem.

Kifejezetten sajnálom, hogy a politikai hu-
mor ma már majdnem kizárólag trágárság-
ban merül ki. Az ilyen szösszenetekkel a szer-
zô nem a cikizett politikusról, hanem saját
magáról állít ki szegénységi bizonyítványt.

Lehet ilyen rendezvényekkel biztosítani
az utánpótlást?

A Magyar Rádió igazi nagy Humorfesztivál-
ját immár negyven éve nyolcévenként rende-
zik meg. Nagyjából ennyi idô alatt kiforr egy
új „degeneráció”. Viszont a köztes idôben is
felbukkanhatnak médiaérett tehetségek,
akik egy hatalmas ötlettel pillanatok alatt be-
érhetik az élmezônyt, s ismertek lehetnek,
ha valaki elkapja ezt a pillanatot, s tálcán kí-
nálja ôket a proª mûsorgyártóknak. A mi zsû-
rink éppen ezért száz százalékosan szakmai.

Persze, hiába fedeznek fel valakit, ha embe-
rileg nem bírja a gyûrôdést. Láttunk már
„sztárokat” szakmai és emberi alázat nélkül
csillogni — egy-két hétig. A történet ugyanis
nem az elôadóról, hanem a közönségrôl szól,
egy végletekig túlhajszolt és kifacsart, ugyan-
akkor kreatív és becsületes emberekrôl, akik-
nél sokszor 16 óra munka után nevetést kivál-
tani nagyon magasztos feladat, és ez hosszú

„Akinek humora van, az mindent tud,
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n SZIAMARCZI! Családi játszószombatok min-
den szombaton 10–13 óráig. JANUÁR 17.,
16.00: Cipelô cicák a cirkuszban. Mese és inter-
aktív bábjáték a nézôk közremûködésével, Berg
Judit meseíró és Bujtor Anna drámatanár vezeté-
sével. Ciro, Pepe, Lôri cicák apró kis játékcicák:
testük tarkabarka, farkuk végén színes gyön-
gyök himbálóznak. Pont elférnek egy gyerek
markában, gazdáik mindenhova magukkal cipe-
lik ôket. A felnôttek csak ennyit látnak. De a gye-
rekek tudják, hogy a cicák ennél többre sokkal
képesek! Csak csettintenek egyet a farkuk végé-
vel, és hihetetlen csodák történnek. Hát még
amikor a gyerekek a játszótérre, az állatkertbe
vagy éppen a kirakodóvásárba cipelik magukkal
a három rosszcsontot. A játék után mindenki
varrhat magának saját Cipelô cicát Várnai Zsu-
zsa textilmûvessel. JANUÁR 24.: Homokot a pa-
pírra! — képfestés színes homokkal. Magocs-
kát a kartonra! — egyszerû termésképek készí-
tése. Játszóház, mesék, versek, mondókák. A leg-
kisebbeknek játszószônyeg és diavetítés.
n DRÁMA- ÉS MÛVÉSZETPEDAGÓGIA: Páholy
budapesti drámamûhely — drámapedagógu-
sok baráti köre, szakmai fóruma. JANUÁR 17.,
10–14 óráig: És mi lett Iszménével? Wenczel Im-
re drámaórája a thébai mondakör folytatásáról.
n ZENE: JANUÁR 18., 10–12-ig: Kôketánc gyer-
mektáncház. Gyerektáncház moldvai és gyime-
si muzsikával: dalok, táncok, énekes játékok,
kézmûvesség, mese, ünnepi szokások 1–7 éves
gyermekeknek. JANUÁR 18., 17.00: Volt egy-
szer volt egy kis zsidó. A koncerten jiddis nép-
dalok hangzanak el Kányádi Sándor fordításá-
ban. Elôadják: Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos és
Szalóki Ági.
n KAMASZOKNAK: JANUÁR 31., 15.00: Titá-
nok — Keleti ízekkel II. 12–18 éveseknek szerve-
zett programsorozat. Akik novemberben velünk
tartottak, megismerhettek egy nagyszerû em-
bert, aki fejedelmien megvendégelt és táncával
elkápráztatott minket. A fergeteges hangulat
mindenkit magával ragadott, ezért úgy gondol-
tuk, hogy Wanous Feisalt a januári Titánokra is
meghívjuk. Ez alkalommal egy kicsit alaposab-
ban kifaggatjuk Papát arról, milyen érzés beil-
leszkedni egy másik kultúrába, s egyáltalán, ho-
gyan megy egy étteremtulajdonos, két diplo-
más szír mérnök sora nálunk.
n JANUÁR 13., 15.00: Nyitott Ajtó — Állatte-
rápiás foglalkozás. Komplex kulturális fejlesztô
foglalkozássorozat sajátos nevelési igényû, értel-
mileg akadályozott gyerekeknek és fiataloknak.
n JANUÁR 22.: A hétköznapok fölé… Temati-
kus nap a mûvészetpedagógia jegyében a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából. www.marczi.hu
n JANUÁR 24., 8–14 óráig: Baba- és gyermek-
holmivásár. Havi rendszerességgel várjuk azo-
kat, akik gyermekruhákat és egyéb kiegészítôket
szeretnének a vásáron beszerezni. Kinôtt, de
még jó állapotban lévô baba- és gyerekruhák,
valamint játékok börzéje.

nyeinken 2–3 alkalommal. 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 kicsiket
várják. Szeretnék, ha a klub olyan hely lenne, ahol az állandó résztvevôk és az alkalmi betérôk is otthonosan
éreznék magukat. Klubvezetô: Héjja Edit pszichopedagógus. Belépô: 500 Ft/fô + 1 gyümölcs. (Marczibányi Té-
ri Mûvelôdési Központ)

TANFOLYAM MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Alkotóház: selyemfestô, kézimunka,
kosárfonó, nemezelô, agyagos, kerámia, tûzzománc-tanfolyamok. Információ és jelentkezés: Vadászy Eszter,
(06 30) 272-7022. Radírpók. Játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–10 éves korig. Minden
kedden 16–17.30 óráig. JANUÁR 13.: A varázsló kertje. JANUÁR 20.: Kedvenc állatom. Információ és je-
lentkezés: Vadászy Eszter, (06 30) 272-7022.
n Akkreditált pedagógus-továbbképzés — drámapedagógiai tanfolyam 120 oktatási órában FEBRUÁR 7-
tôl. További információ kérhetô Juszcák Zsuzsától, (06 70) 335-6285. Filozófiai, önismereti kurzus az Új Ak-
ropolisz Kulturális Egyesület közremûködésével csütörtökönként 18.30–20.30-ig. Januári témák: 8-án: Az újp-
latonikusok. 15-én: Hermetikus tudományok. 22-én: Az emberiség emlékezete. 29-én: Az ember és ciklusai.

akinek nincs, az mindenre képes”
távon igen keveseknek adatik meg. Aki ezt te-
hetséggel és alázattal gyôzi, méltó utánpótlás
lehet. Azt hiszem azonban, hogy a komoly ver-
sengés vagy a megélhetési humorizálás he-
lyett itt inkább az „örömködés” a cél. Hogy
bárki megmutathatja, képes a belôle sugárzó
derû által jó hangulatot teremteni maga kö-
rül. S ez ebben a depressziós világban egyálta-
lán nem elhanyagolható szempont!

Érezhetô változás a humorban?
Jelentôs átalakuláson ment keresztül a hu-

mor az utóbbi évtizedben, amit saját bôrö-
mön is megtapasztaltam fellépéseim során.
A nyolcvanas években tartalmilag egységes
vagy hosszabb blokkokat, és bennük a nem
annyira harsány részeket is örömmel fogad-
tak. Ma már a pergô, „minden sorban poén”
stílus megy, nem engedhetünk egy percnyi la-
zsálást sem a közönségnek, különben elal-
szik vagy beszélgetni kezd. Egyértelmûen ki-
ment a divatból a klasszikus bohózat, ami
nem feltétlenül baj, és bejött helyette a stand
up, vagyis hogy valaki felpattan a helyérôl, fel-
robog a színpadra, és szerkesztetlenül, sok-
szor igazi mondanivaló és slusszpoén nélkül
sztorizik. A mûfaj eszköztelensége és közvet-
lensége garancia a sikerre. Megjegyzem, a hu-
mornak ez az ága egyáltalán nem új talál-
mány, hiszen a hazai nagyok közül ezt mûvel-
te — persze, zseniálisan kidolgozva, keretbe
foglalva — Hoª Géza, Sándor György, Nagy Ban-
dó András is. Csak akkor nem így hívták.

Ahogy már említettem, nekem személy sze-
rint fájó pont a trágárság megjelenése, ponto-
sabban az, hogy valaki csak rondán beszél,
vagy kimond szavakat mindenféle funkció
nélkül, amiket korábban nem tûrt meg a mé-
dia. Marton Frigyes tanította: „Ha egy anyag-
ban a szarnak szerepe van, akkor ki kell mon-
dani. De csak akkor!” Ma viszont korlátlan
trágárkodás megy humor címszó alatt, az in-
ternetes viccesnek szánt névtelen mocskoló-
dástól meg egyenesen felfordul a gyomrom.

Mit jelent a humor az életünkben?
Bár a humor szó eredetileg testnedvet jelent

ógörögül, én magyar viszonyokra adaptálva
egy sokkal fontosabb jelentést kölcsönöznék
neki: humor = túlélés.

„Akinek humora van, az mindent tud, aki-
nek nincs, az mindenre képes” — tartja a ré-
gi mondás, és ez napjainkban hatványozot-
tan érvényes. Akinek nincs egy mosolya a má-
sik számára, aki mások feljelentgetésével mú-
latja az idôt, nagyobb kárt okoz, mint egy há-
ború. Az igazi sérülés a lélek sérülése, mert
az sosem gyógyul be. Aki viszont képes felül-
emelkedni a mindennapok nehézségein, ké-
pes nevetni egy-egy politikus megnyilatkozá-
sán, és a jó oldalát látja mindennek, száz évig
él. Aki eljön egy humorista estjére vagy egy
ilyen humorfesztiválra, a legegészségesebb
narkót választja. Ennek csak pozitív hatása
van, hozzászokni pedig egyenesen érdemes!

Péter Zsuzsa

Felhívás
A Klebelsberg Kultúrkúria szerzôi és elôadói kategóriában amatôr humoristák jelentkezé-
sét várja. Szerzôi kategóriában írásban (legfeljebb két nyomtatott oldal), elôadói kategó-
riában hanganyaggal (cédé, MC, MP3, legfeljebb öt perc) vagy videó-, dvd-anyaggal (leg-
feljebb öt perc). A pályázaton minden esetben tüntessék fel, hogy melyik kategóriában
pályáznak. A mûveket postán, faxon, e-mailben vagy személyesen lehet eljuttatni. A té-
ma szabadon választható. A beérkezett pályamûveket szakmai zsûri — Maksa Zoltán, Lit-
kay Gergely, Pethô Zsolt és Szászi Móni — bírálja el. A pályázókat meghívják a 2009. feb-
ruár 21-i Humor-percek címû rendezvényre, ahol a legjobbak neves humoristákkal együtt
fel is léphetnek.

Beküldési határidô: 2009. január 19. Cím: Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Templom u.
2–10., tel.: 392-0860, fax: 392-0862. E-mail: tamasi.gabriella@kulturkuria.hu.
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„Könnyû a munka, ha lelkes a dal”

Az Acélhang kórus fennállásának 135. évfor-
dulója alkalmából kiállítás nyílt az OMM Ön-
tödei Múzeumban. A szép számban megje-
lent vendégeket Bertáné dr. Varga Judit, az Or-
szágos Mûszaki Múzeum megbízott fôigazga-
tója köszöntötte.

A kiállítást, amely a kórus történetének tár-
gyi emlékeit, többek között érmeket, serlege-
ket, jelvényeket, okleveleket, fényképeket so-
rakoztat fel, dr. Kósa László akadémikus, egye-
temi tanár nyitotta meg. Mint mondta, Ma-
gyarországon évszázadokon át az egyházak-
nak, iskoláknak, cégeknek volt csak énekka-
ruk, a modern polgári társadalom kóruskul-
túrája csak lassan bontakozott ki.

— Amikor 1873-ban Bruckmüller Ágoston
mûvezetô megszervezte az Acélhangot, még
országos viszonylatban is csak kevés dalárda
mûködött. Az eredeti nevén Stahlton ének-
kar eleinte németül énekelt, hiszen a gyors
fejlôdésnek indult magyar nehézipar — itt-

hon nem lévén elegendô számú szakmunkás
— német földrôl pótolta azt. A német munká-
sok hozták magukkal a hazájukban már virág-
zó dalos egyesületek iránti igényt. Az Acél-
hang mindig a munkás dalosok élvonalába
tartozott, és rövid idôn belül komoly hírne-
vet szerzett — ezen a körön kívül is. Rangját
Kodály Zoltán ªgyelme is fémjelezte.

Kósa László nagy érdemnek és értéknek ne-
vezte a folytonosságot, amelyhez az együtt-
éneklés öröme nagyban hozzájárult. A kórus-
tagság mindig is önkéntes volt, a gyakorlásra
és fellépésre a munkások szabadidejébôl kel-
lett idôt szakítani. Sajnos, mára egyre keve-
sebben énekelnek a kórusban, mert az után-
pótlást jelentô vállalati kör szinte teljesen
megszûnt.

A megnyitón a jubiláló kórus mintegy húsz-
fôs csapata nagy sikerû koncertet adott. A ta-
gok végigsétálva a vitrinek elôtt, idézték fel
személyes emlékeiket.

— Bejártuk egész Európát — mondja Varga
Antal basszista, aki húsz éve erôsíti az acél-
hangúakat, civilben mûszerész, és mostanra
már átlépte a nyolcadik ikszet. — Sok szép si-
kerre emlékezem vissza, fôleg, amikor szólót
énekeltem. Gyerekkorom óta nagyon szere-
tem a zenét, és a dalokat egyszerûen nem tu-
dom elfelejteni. Négy- vagy ötszáz népdal,
mûdal, mindenféle nóta van a fejemben.
Szép családom van, unokáim, dédunokáim.
Mellettük az éneklés tölti ki az életemet im-
már hosszú évtizedek óta.

— Szép múltra tekinthetünk vissza — só-
hajt fel a tenor, Rédey János. — Régebben a
vállalatok támogatták a kórusokat, így renge-
teg helyre eljutottunk. Végigénekeltem az el-
múlt fél évszázadot. Sok lemondással is jár a
kórus, de megéri, hiszen mi tényleg egy nagy-
család vagyunk. Minden évben összejövünk
egy év végi közös vacsorára, megünnepeljük
a névnapokat, születésnapokat, azt, hogy

Az énekkar a fôváros egyesítésének évében, 1873. június 23-án Stahlton (Acélhang) né-
ven a Magyar Állami Vasutak Gépgyára (MÁVAG) kebelén belül, a Józsefvárosban ala-
kult. Elsô irányítója a gyár mûvezetôje, a zenei képzettséggel is rendelkezô Bruckmüller
Ágoston volt.

Sok önálló rendezvény mellett részt vettek az Országos Dalversenyeken, amelyeken
ezüst- és aranyérmeket szereztek. 1929-ben Debrecenben elnyerték a „Király-díjas” kate-
gória elsô díját. Az elmúlt század két világháborúja között, huszonöt éven át Noseda Ká-
roly zenetanár-zeneszerzô vezette a kórust. Acélhang-Jelige címû mûvét azóta is éneke-
lik.

1945–49 között Vásárhelyi Zoltán Kossuth-díjas, kiváló mûvész vezette az énekkart. A
hetventagú kórust megismertette Bartók, Kodály, Bárdos és más magyar zeneszerzôk mû-
veivel. Az Acélhang tagjai közül tizenkét dalos tagja volt annak a magyar válogatott kó-
rusnak, amely 1947-ben Vásárhelyi Zoltán vezetésével Llangollenben (Wales) a Nemzetkö-
zi Kórusversenyen elsô díjat nyert. 1948-ban a budapesti I. Nemzetközi Munkás Kórusver-
seny elsô díját is elhozta az Acélhang Férfikar.

Az államvezetés 1959-ben egyesítette a két józsefvárosi szomszéd vállalatot, a Ganz Va-
gon- és a MÁVAG Gépgyárakat. Ezzel egy idôben az énekkarok is egyesültek „Ganz—MÁ-
VAG Acélhang Férfikar” néven. Az egyesítéssel az Acélhang kórus vált örökösévé az
1871-ben Mechwart András által alapított Ganz-gyári Dalkörnek is. Az egyesített kórus
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még együtt vagyunk. Ilyenkor is énekelünk,
elôkerülnek a magyar nóták! Öröm az együtt-
éneklés, a közösséghez tartozás. Ez tart min-
ket ªatalon. Erkel Ferenc azt mondta: Dalolj,
míg élsz! Hát, mi megfogadjuk a szavait.

Az énekkar jelenlegi karnagya, az idén gyé-
mántdiplomával jutalmazott Gerenday Endre
mondja:

— A kórus még Erkel Ferenc korában ala-
kult. Sok karnagya volt azóta, de ahogy mon-
dani szoktam, kórusvezetôk jönnek, kórusve-
zetôk mennek, de a kórus marad.

Hatvan éve lakom a kerületben, a Lajos ut-
cában, és az ottani iskolában tanítottam éne-
ket 1948 és 1952 között — akkor végeztem el
a Zeneakadémiát. 2003-ig sok helyen dolgoz-
tam tanárként, utoljára már mint nyugdíjas a
Petô Intézetben. Nagy élményem volt, ami-
kor a Fényes Adolf utcai iskola tanulóival elô-
adtuk a teljes Háry Jánost, és maga Kodály
Zoltán is eljött az elôadásra, és végighallgat-
ta. Hatvan éve folyamatosan, mindig vezetek
kórust. Az Acélhanghoz tizenhét évvel ezelôtt
kerültem, és ôszintén mondhatom, hogy na-
gyon tartalmas éveket töltöttünk együtt. Szá-
momra a mai kis koncert búcsúfellépést is je-
lent, januártól a lányomnak adom át a stafé-
tát.

Péter Zsuzsa

A kiállítás február 19-ig tekinthetô meg az Öntö-
dei Múzeumban.

országos minôsítéseken Ezüstkoszorú,
négyszer Aranykoszorú Diplomával, egy-
szer Fesztivál, illetve Fesztivál Diplomá-
val fokozatot érdemelt ki. 1971-ben Ki-
váló Együttes címet, 1993-ban Vasas
Mûvészeti Nívódíjat kapott.

Fennállásuk 135 esztendeje alatt sok
neves karnagy irányította a kórus mun-
káját, többek közt Ádám Jenô, Kalmár
Márton, Vass Lajos, Kárpáti József,
1999-tôl pedig Gerenday Endre napjain-
kig. 1999-tôl a Láng Mûvelôdési Ház ad
otthont a kórus próbáinak.

Napjainkban a kórus a magyar és
nemzetközi kórusirodalom legismer-
tebb mûveivel lép fel kultúrházakban,
nyugdíjas otthonokban.

Iván Lajos, az Acélhang kórus titkára,
Millisits Máté, a kiállítás rendezôje

A hétköznapok fölé…
A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ janu-
ár 22-én mûvészetpedagógiai napot rendez.
A mûvelôdési központ tevékenységének kö-
zéppontjában — immár húsz éve — a gyerme-
kek mûvészeti nevelésének fontossága áll. A
jeles nap alkalmából a mûvelôdési központ
munkatársai szeretnék felhívni a ªgyelmet
arra, hogy a mûvészet mennyire meghatáro-
zó fontosságú a felnövekvô nemzedék lelki,
szellemi és mentális fejlôdése szempontjá-
ból. A mûvészetpedagógia kiemelt szerepét
hangsúlyozó ünnepi alkalomra azokat a fogé-
kony, érdeklôdô pedagógusokat, kultúraköz-
vetítôket, az ügy iránt elkötelezett embereket
várják, akik saját meggyôzôdésük, napi gya-
korlatuk, szakmai és a mûvészetek iránti elhi-
vatottságuk révén hasonlóan gondolkodnak.

A rendezvény egyik vendége a kortárs ma-
gyar irodalom egyik kiemelkedô alakja, Kuko-
relly Endre lesz, aki így vall a mai magyar isko-
lákban megvalósuló mûvészeti nevelésrôl:

— Sûrûn hallani, hogy — fôleg a ªatalok —
egyre kevesebben olvasnak, kevésbé érdek-
lôdnek a mûvészetek iránt. Én nem hiszem,
hogy kevesebbet: de tény, hogy keveset. Ezen
mindenképp változtatni kell. Fô baj, hogy az
iskolai mûvészeti oktatás történeti jellegû,
olyan, mintha matematika vagy ªzika helyett
a tudományok történetét tanítanák. Persze,
ez is rendkívül izgalmas téma, de más, mint
ami ma aktuális. Kortárs módon öltözünk,
táplálkozunk, kommunikálunk vagy tisztálko-
dunk, de az átlagembernek XIX. századi fogal-
mai vannak a mûvészetrôl, mert rajz-, ének-
és irodalomórákon mûvészettörténetet ta-
nult. Tizenéves korában nem kortárs mûvek-
kel találkozott, hanem visszanyúlva a régi gö-
rögökig, olyan szövegekkel, amelyek „kínai-
ul” voltak a számára. Nem értette sem a nyel-
vezetét, sem a problematikáját. Szocializáci-
ónk alapján a mûvészet valami ásatag, régi,
érthetetlen dolog, szoborszerû bácsik több-
nyire magasztos, ünnepélyes, komor produk-
ciója. Szerintem olyan kortárs, a ªatalok szá-
mára is érdekes, aktuális szövegekbôl kiin-
dulva kellene irodalommal foglalkozni, ame-
lyeket maguknak érezhetnek, tudnak rajtuk
sírni-nevetni. Hogy rádöbbenjenek, milyen
izgalmas és szórakoztató dolog is az iroda-
lom. Késôbb ezekbôl a mûvekbôl játszva le-
het visszautalni a bennük meglévô tradíciók-
ra. Manapság mindenki a munkanélküliség-
rôl beszél. Persze, tudom, meg kell élni vala-
mibôl, ám nemcsak robotszerû munkából áll
az élet. De ha — akár kényszerbôl is — szabad-
idejük keletkezik, az emberek képtelenek az-
zal mit kezdeni, mert nem kapatta rá ôket az
iskola, milyen boldogító az olvasással, zene-
hallgatással, kiállítások megtekintésével töl-
tött idô. A mûvészet arra tanít, hogyan élj,
mivel érdemes foglalkoznod, korrigálja a pre-
ferenciáidat, leszoktat a passzív panaszkodás-
ról. Kábítószer. „Gazdasági szempontból” is
komoly felhajtóerôt jelenthetne, ha nem csu-
pán a társadalom öt százalékát érdekelné a
magas kultúra, hanem a nyolcvan vagy akár
száz százalékát. A mûvészet nem elit dolog,

mindenkié, aki érez, észlel, képes az élvezet-
re, ízlése, véleménye van. Tehát ember. Alap-
vetô a felelôssége az iskolának, hogy rászokja-
nak a gyerekek, akár a cigarettára: azt is szív-
ja mind, a legegyszerûbbtôl a legokosabbig.
Pedig az elsô szál keserû, ahogy komoly mû-
veket is nehéz elsôre befogadni. Harmadszor-
ra, negyedszerre viszont már hatalmas élve-
zet, és ennek a „technológiáját” kellene már
egész kicsi kortól megtanítani mindenkinek.

P. Zs.

Programok 9-tôl 12 óráig: Az érdeklô-
dôk délelôtt betekintést nyerhetnek a
mûvelôdési központban folyó színházi
nevelési programokba. A Káva Kulturá-
lis Mûhely kísérleti drámaórát tart Ját-
szótér címmel, a Kerekasztal Színházi
Nevelési Központ a Fogságban címû
komplex színházi-nevelési programot
mutatja be. A foglalkozások után beszél-
getést szerveznek az alkotókkal errôl a
különleges mûvészetpedagógiai mód-
szerrôl. Elôzetes jelentkezés, informá-
ció: Juszcák Zsuzsa, juszcak.zsuzsa@
marczi.hu, telefon: (06 70) 335-6285.

10–13 óráig: A TÁR-S Egyesület Komp-
lex Történeti Játszóháza.

14.30: Fórum a mûvészetpedagógia
iránt elkötelezett, kiváló, tudós szakem-
berek közremûködésével. Vendégek:
Mélykútiné Dietrich Helga zenepedagó-
gus, Bálványos Huba graªkusmûvész,
Kaposi László rendezô, mûvészetpeda-
gógus, Szakall Judit drámapedagógus,
gyermekszínjátszó-rendezô, Kukorelly
Endre író, költô és Vekerdy Tamás pszi-
chológus. Moderátor: Lévai Balázs.

17.00: A II. kerület mûvészetoktatási
intézményeiben tanuló fiatalok bemuta-
tója.

Közremûködô intézmények: Járdányi
Pál Zeneiskola, Kodály Zoltán Ének-Ze-
nei Általános Iskola, Gimnázium és Zene-
iskola, Kiss Zenede, Budai Táncklub,
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ.
A rendezvény fôvédnöke Láng Zsolt pol-
gármester. A részvétel díjtalan. Informá-
ció, elôzetes jelentkezés: Vörös Zsuzsa,
telefon: (06 70) 382-470.
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A Fô utcai görög katolikus egyházközség
A görög katolikusokat sokan
összetévesztik az ortodoxokkal — a
görögkeletiekkel vagy pravoszlávokkal
—, pedig a görög katolikusok ugyanúgy
katolikusok, mint a római szertartásúak.
Elismerik a pápa fôhatóságát, a
szentségek kiszolgáltatása kölcsönösen
érvényes, csak a szertartás tekintetében
ôrzik a keleti hagyományokat.

Az 1054-es egyházszakadás nyugati és keleti
egyházra osztotta a kereszténységet, azóta be-
szélhetünk római katolikus és ortodox egy-
házról. A keletiek közül azokat, akik újra elfo-
gadták a pápa fôségét, így az uniót, görög ka-
tolikusoknak nevezzük. Hazánkban három je-
lentôs unióról beszélhetünk: az ungvári
1646-ban, a munkácsi 1651-ben és a gyulafe-
hérvári 1700-ban volt.

A Rómával egyesült egyházhoz hatvan egy-
házközség csatlakozott Hajdú és Szabolcs vár-
megyékbôl. A magyar görög katolikusok öt
egyházmegyében voltak szétszórva, jelentôs
magyar ajkú hívô közösség a munkácsi egy-
házmegye területén alakult ki. A magyarság a
templomi liturgiában nem használhatta anya-
nyelvét, ezért az észak-alföldiek Hajdúdorog
környékén mozgalmat indítottak a magyar li-
turgikus nyelv használatának elfogadásáért.
Ennek a küzdelemnek az eredmény lett,
hogy 1912. május 6-án Ferenc József megala-
pította a hajdúdorogi magyar görög katolikus
egyházmegyét, X. Piusz pápa pedig megerôsí-
tette azt. Az új egyházmegye hivatalos templo-
mi nyelve az ógörög lett, de a papság magya-
rul végzett minden templomi szertartást.

A mai Magyarország területén a görög kato-
likusokat egy egyházmegye, a hajdúdorogi
irányítja, megyéspüspök Kocsis Fülöp. Hozzá
tartozik a Miskolci Apostoli Kormányzóság
és az 1968-ban létrejött, az ország többi ré-

szét magába foglaló Szórvány-helynökség.
Napjainkban mintegy 300 ezer görög katoli-
kus él hazánkban, 180 egyházközség kereté-
ben, 200 lelkész lelki vezetése alatt.

A fôvárosi görög katolikusokról

Számszerû adatokat elsôként az 1830–1840
tájékán készült reformkori polgári összeírá-
sok tartalmaznak, melyek három-négy Pes-
ten élô családról számolnak be. A századfor-
duló felé közeledve a fôvárosi görög katoliku-
sok száma egyre gyarapodott, meghaladta az
5000 fôt, és már a XIX. század utolsó évtize-
dében megindult a törekvés egy önálló buda-
pesti parókia létrehozására. 1935-tôl létezik
a budai görög katolikusok saját parókiája a
Fô utcában.

A parókia mûködési területét jelenleg a bu-
dai kerületek képezik (Budafok kivételével).
A jelentôs távolságok miatt vasárnaponként
a békásmegyeri Boldog Özséb plébániatemp-
lomban is van görög katolikus liturgia.

A szolgálatot 2005 óta Verdes Miklós vezeti.
Középiskoláit Pannonhalmán, a teológiai ta-
nulmányokat Nyíregyházán és Budapesten vé-
gezte. Papi életútjának állomáshelyei Mária-
pócs, Kálmánháza, Kisléta, Nyíregyháza-
Oros, Debrecen és most Buda. Segédlelkész
Kiss László, aki 2006. december 6. óta szolgál
a Fô utcai egyházközségben.

A templom épülete

Az elsô kápolnát 1753-ban szentelték fel
Christ Antal Bajorországból Budára települt
pékmester áldozatkészségének köszönhetô-
en. A kápolna a szomszédos polgári, majd ka-
tonai kórház istentiszteleti helyeként mûkö-
dött. Az épület szerény küllemû volt, torony
nélküli, dokmentum nem maradt fenn róla.
Christ Antal tervei között szerepelt az építke-
zés folytatása, javait végrendeletében egyete-
mesen a Szent Flórián-kápolnára hagyta. Az

AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT nyitó isten-
tisztelete és egyben a Biblia évének ün-
nepélyes lezárása január 18-án 19 óra-
kor lesz Budapesten, a Szent István-bazi-
likában. A január 18–25. között megtar-
tott ökumenikus imahét alapgondolata:
„…legyenek eggyé kezedben” (Ez
37,17).

Január 18-án vasárnap 11 órakor, Ár-
pád-házi Szent Margit ünnepén Erdô Pé-
ter bíboros ÜNNEPI SZENTMISÉT mu-
tat be a margitszigeti szabadtéri oltár-
nál.

A FERENCES CSALÁD 2009-ben
800. évfordulóját ünnepli annak, hogy
a ferences lelkiség szerinti élet pápai elis-
merést nyert. A jubileumi év ünnepélyes
megnyitása január 3-án volt a pesti fe-
rences templomban. Az évfordulóra a
ferences rendtartomány „Ferences Csa-
lád közösségei Magyarországon” cím-
mel ünnepi albumot adott ki, mely a ha-
zánkban mûködô 16 ferences közössé-
get mutatja be szóban és képekben.

AZ ORSZÁGÚTI FERENCES PLÉBÁ-
NIÁN ismét elkezdôdik a házasság
szentségére való felkészítés a jegye-
sek számára. A jegyesoktatást a feren-
ces atyák több házaspárral közösen tart-
ják. A templomi hirdetôtáblán részletes
tájékoztató olvasható. Jelentkezni lehet
január 31-ig a plébániai irodában.

A BUDAPESTI SZENT FERENC
KÓRHÁZ anyagi gondjainak enyhítésé-
re január 18-án 19 órakor jótékonysá-
gi koncert lesz a Pasaréti Páduai Szent
Antal templomban. Közremûködik a
Vox Clara kamarakórus Bottkáné Kollár
Júlia vezényletével. Elôadásukban kará-
csonyi hangulatú és témájú kórusmûvek
hangzanak el. A belépés díjtalan, a
hangverseny végén szívesen fogadják a
nagylelkû adományokat.

Bubnó Tamás szerkesztésében a
Haydn-év tiszteletére zenei sorozat lesz
a Belvárosi Fôplébánia-templomban (V.,
Március 15-e tér) Égi harmóniák — Jo-
seph Haydn összes miséje címmel. A
zenemûvek szentmise keretében vasár-
naponként délután 15.30 órakor hang-
zanak fel. Február 1-jén a Missa brevis
„Sancti Joannis de Deo” (Kleine Orgel-
messe, 1778) hangzik el Dunai Éva
(szoprán), a Balassi Bálint Kórus, az Esz-
tergomi Kamarazenekar elôadásában.
Vezényel: Reményi Károly.
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Egyházközségi alkalmak, közösségek
Az egyházközségben mûködô ifjúsági közösség tagjai az 1990-es években útjára indult
egyházközségi cserkészcsapatból és a késôbb a közösséghez csatlakozott ªatalokból te-
vôdik össze. A tanévhez igazodó rendben péntekenként az esti Szent Liturgia után közös
imaórán vesznek részt, ezt követi az iª hittan. Itt nem annyira a hitbeli alapok átadására
törekszenek kisiskolás módszerrel, hanem arra, hogy a résztvevôknek lehetôsége legyen
a kereszténységgel, vallásukkal kapcsolatos meglátásait, személyes élettapasztalatait, él-
ményeit egymással megosztani. Idén 15. alkalommal rendezték meg az egyházközség vé-
dôszentjérôl elnevezett Szent Flórián-bált, amelynek szervezésében az ifjúsági csoport
tagjai jeleskednek.

Krisztus megkeresztelkedésének ünnepéhez kapcsolódik a templomban vagy folyónál
végzett vízszentelés és a házszentelés hagyománya. A házszentelések alkalmat teremte-
nek a pap és az egyházközség tagjainak személyes, baráti találkozására. Az utóbbi évben
újraindult az egyházközség Hírlevele is.

A Görög Gödör a Káplár utca és a Pengô köz sarkán lévô pincehelyiség, ahol különbö-
zô programok várják az érdeklôdôket. Ezek között szerepelnek az úgynevezett „Görög Es-
ték” elôadásai, ªlmklub, könyvbemutató, kézmûvesház. A közösségi helyiségben jelenleg
felújítási munkálatok zajlanak, aminek tetemes részét az egyházközségi ªatalok végzik.

Istentiszteletek: hétköznap 8 és 18 órakor szent liturgia (mise), vasár- és ünnepnap
(ha munkaszüneti napra esik): 8.15-kor utrenye (reggeli zsolozsma), 17.15-kor vecsernye
(alkonyati zsolozsma), szent liturgia 9, 10, 11.30, 18 órakor. Ünnepnap (ha munkanapra
esik): 8.15-kor utrenye, 17.15-kor vecsernye, szent liturgia 9, 18 órakor.
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Ünnepek
ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT (1242–2170)
ünnepe van január 18-án. A vesztett muhi
csata után IV. Béla király Dalmáciába mene-
kült. Ott született Margit 1242-ben. Szülei fo-
gadalmat tettek, hogy ha Isten megmenti az
országot a tatároktól, akkor leányukat Isten-
nek szentelik. Margitot a veszprémi domon-
kos apácák nevelték, késôbb az atyja által
építtetett zárdába került a Nyulak szigetére
(a mai Margitsziget). Azonosult szülei fel-
ajánlásával, és visszautasította II. Ottokár
cseh és Anjou Károly szicíliai király házassá-
gi ajánlatát. 1254-ben ünnepélyes fogadal-
mat tett. Az önfegyelmezés és keresztényi sze-
retet példaképe. 1270-ben halt meg. XII. Pi-
usz pápa avatta szentté 1943-ban.

BOLDOG ÖZSÉB Esztergomban született
1200 körül. Emlékünnepe január 20-án
van. Pappá szentelése után nemsokára eszter-
gomi kanonok lett. 1246-ban lemondott mél-
tóságáról, és a pilisi erdôségben remetéske-
dett. A környékbeli remetéket maga köré cso-
portosította, és lelki vezetôjük lett. Pilis-
szentkereszten templomot és kolostort épít-
ve, megvetette a Remete Szent Pálról elneve-
zett Pálos rend alapját 1250-ben. Ô lett az el-
sô fônökük, és a pilisi kolostorból kormá-
nyozta szerzetét. Huszonnégy évet töltött
Özséb a Pilisben, húsz éven át szervezte, irá-
nyította rendjét. 1270. január 20-án halt
meg Pilisszentkereszten. Ma hozzávetôlege-
sen háromszáz pálos szerzetes él a világ kü-
lönbözô táján. Pálosok gondozzák a világhírû
czêstochowai kegyhelyet. A pálos rend jelen-
tôs szerepet vállalt nemcsak hazánk, hanem
a szomszédos népek vallási életének és kultú-
rájának történetében is.

BATTHYÁNY-STRATTMAN LÁSZLÓ
(1870–1931; emlékünnepe: január 22.) tíz
éves korától a jezsuitáknál nevelkedett. Egye-
temi tanulmányait a bécsi egyetem mezôgaz-
dasági, majd orvosi karán végezte, 1900-ban
orvosdoktorrá avatták. Általános orvosi dip-
lomájához sebész, majd szemész szakképesí-
tést szerzett. 1898-ban feleségül vette Co-
reth Mária Terézia grófnôt, házasságukból ti-
zenhárom gyermek született. 1901-ben Köp-
csényben harmincágyas kórházat rendezett
be szegény betegek számára. 1915-ben nagy-
bátyjától örökölte a hercegi címet és a kör-
mendi kastélyt. Kórházat létesített körmendi
kastélyában is, és kora legmodernebb gyógyá-
szati eszközeivel szerelte föl. Kórházaiban se-
bészként fôleg szemmûtéteket végzett. A sze-
gényeket ingyen kezelte, látta el orvossággal,
a nincsteleneket pedig ruhával és pénzzel is
támogatta. Legfôbb segítsége a felesége volt.
Családjával együtt mindennap szentmisét
hallgatott, este rózsafüzért imádkozott.
1916-ban feleségével, Ödön ªával és sógor-
nôjével (Coreth Lilivel, aki késôbb bencés
apáca lett) belépett a ferences harmadrend-
be. Operáció elôtt és alatt mindig imádko-
zott, és gondoskodott betegei lelki gondozá-
sáról is. Távozásukkor egy-egy vallásos kiad-
ványt vagy legalább egy szentképre nyomta-
tott imádságot adott a kezükbe. Érdekesebb
mûtéteirôl orvosi lapokban számolt be, évi je-
lentéseit kinyomatta. Több magas kitünte-
tést kapott. Több mint egy éves türelemmel
viselt szenvedés után 1931-ben halt meg. Né-
metújváron temették el a ferences templom
alatti családi sírboltban. 2003-ban II. János
Pál pápa boldoggá avatta.

új kápolna tervezésére és építésére Nepauer
Mátét nyerték meg. Az építkezés 1759–1760-
ban zajlott és a belsô berendezés, a dekorá-
ció és a fôoltárkép 1770-es elhelyezésével fe-
jezôdött be.

A XIX. század közepén új toronysisak kiala-
kításának terve merült fel. A sisak megépíté-
sére valószínûleg 1856 tavaszán került sor. A
század második felében a kórház laktanyává
alakult, a kápolna gazdátlan maradt.

A fôváros 1920-ban átadta a kápolnát a gö-
rög katolikus egyháznak. Nem szorosan ezzel
összefüggésben, inkább a századelô barokkel-
lenes hangulatának köszönhetôen a temp-
lom addigi ízig-vérig barokk berendezését je-
lentôsen átalakították. A kápolnát 1924-ben
restaurálták, új harangot 1927-ben kapott.

A Fô utca terepszintjének 93 cm-es feltöl-
tése miatt a templom kapuját az utcaszintre
emelték, a templom padlózatára 75 cm ma-
gasságban földet hordtak. A hiányzó szigete-
lés miatti nedvesedés szükségessé tette az
egész templom megemelését. A munkálato-
kat Fridrich Lajos szabadalmaztatott eljárása
szerint végezték 1936 telén. Az épületet 140
cm-rel emelték meg.

A II. világháború nem hagyott nyomot az
épületen, kisebb külsô sérülései voltak. A
sekrestye három méterrel történô meg-

hosszabbítása, tetejének megemelése 1986–
1987-ben valósult meg, összekötve késôbb a
templom külsô, 1989–90-es renoválásával,
új tetôszerkezet és fedés készítésével. Emlí-
tésre méltó az oltár 1997-es restaurálása is,
ami a tabernákulum aranyozásának-festésé-
nek felújítását és magának az oltárasztalnak
márványlappal való lefedését jelentette. Az
oltárt körbejárhatóvá tették, igazodva ezzel a
bizánci liturgikus tér igényeihez. 2003-ban
elkészült az a két mobil ikontartó, mely az
ikonosztázion funkcióját hivatott jelezni.

Veronika kendôje
„Az örvendô farsang az elcsüggedt szív
jó vigasztalója” — írta Csokonai. Eleink
készültek a vízkereszttôl hamvazószerdá-
ig tartó, vidám idôszakra. Igyekeztek be-
tartani csíziós könyvük (versbe szedett
öröknaptár) tanácsait: „A kemény hide-
gû Boldogasszony havában igyál jó
bort, édes italt. Megeheted a kövér disz-
nópecsenyét, kolbászt, ludat mustárral,
borsos ecettel.” Nem örültek a ziman-
kós napoknak, amikor a bor is megfa-
gyott a pincében. Az elôrelátóak szerint
jobb, ha a tél a maga idejében adja ki a
mérgét, mert „a januári meleg Isten csa-
pása”, áprilisban vallhatjuk kárát. Má-
sok elkönyvelték: „Gyenge január után
hûvös lesz a tavasz, forró a nyár.” Ta-
pasztalták, hogy a kendôjét a szenvedô
Krisztusnak átnyújtó Veronika ünnepe
(január 13.) az év leghidegebb napja. Té-
li Szent Antal, a betegek és az állatok vé-
dôszentjének emléknapján (17.) a pap
megáldotta a házak elôtti asztalkára
tett égô gyertyát, sót, almát, fokhagy-
mát; az utóbbiakat a család ette meg, a
sót a takarmányba keverték.

Piroska, vagyis az ókeresztény Szent
Prisca vértanú ünnepén (január18.) vél-
hetôen Hidegkúton sem fogták be a lo-
vakat. Dédapáink megªgyelték: „A Piros-
ka-napi fagy 40 napig el nem hagy.”
Nem végeztek nehéz munkát Fábián, a
pestisben szenvedôk oltalmazójának és
Sebestyén, a vadászok, a molnárok égi
patrónusának emléknapján (20.). Kimen-
tek a szôlôbe, szemügyre vették a fákat.
Azt bizonygatták, hogy az ünnepen már
ébredeznek a magvak a fagyos rögök
alatt, a fák törzse kezd mézgásodni,
„megindul bennük az élet”. Az asszo-
nyok babot fôztek, fánkot sütöttek Fábi-
án tiszteletére, hogy a szél ne vigye el a
tetôt a család feje fölül. Esti harangszó-
kor elmondtak egy úrangyalát és egy Mi-
atyánkot a halálra nyilazott Sebestyén
emlékére a tisztítótûzben szenvedô lel-
kekért. Az öregek gyenge évet olvastak
le Ágnes (21.) borús egérôl. „Amikor Ág-
nes hideg, engesztel Vince, hogy teljék
a pince” — reménykedtek, ha fagyos
volt az idô.

Szent Vincét (22.) „eleink ôsidôktôl
úgy tisztelték — Bálint Sándor néprajz-
kutató szerint —, mint aki legyôzi a tél
sötét hatalmát, és elôkészíti a lassan kö-
zeledô tavasz útját.” A természeti jelen-
ségek között eligazodó földmûvesek jó
jelnek hitték, ha csurgott a jégcsapos
eresz; bô termést vártak az enyheségtôl.
„Ha Vincekor a ló csapa (nyoma) megte-
lik vízzel, a szôlô sokat hoz” — bizakod-
tak. Locsoltak a Szent János-napi szen-
telt borból a szôlôtábla négy sarkába,
hogy áldás legyen a tôkéken, metszet-
tek is jelképesen.

Pintér Csilla
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Kerületben a második
2008. december 30-án nyitott meg az ország 159. Raiffeisen-
ªókja Budán, a Margit körút 3. szám alatt. Ebbôl az alkalomból
Halász Verával, a ªók igazgatójával beszélgettem.

Miért nyitott újabb bankªókot a Raiffeisen Bank?
A Raiffeisen Bank folyamatosan bôvíti ªókhálózatát. A megnyi-

tásra kerülô ªókok mindegyike valamiképp fontos a bank számá-
ra. Minthogy a Raiffeisen Bank jó kapcsolatot ápol a kerületi ön-
kormányzattal, vezeti számláit, valamint a kerület lakosai is szíve-
sen választják a Raiffeisen szolgáltatásait, így különösen fontos
volt, hogy a Batthyány és a Széna téren, valamint a Mammutban
lévô ªókjaink mellett újabb közeli bankªókkal is jelen legyünk a
kerületben.

Kiknek érdemes a Margit körúti ªókba betérniük?
Mindenki számára kínálunk személyre szabott pénzügyi megol-

dást, a magánszemélyektôl kezdve az egyéni vállalkozókon és a
kisebb vállalkozásokon keresztül egészen a nagyvállalatokig, de
a társasházak sem maradhatnak ki a sorból.

Hogyan segít a Raiffeisen Bank az ügyfeleknek abban,
hogy a számukra leginkább megfelelô pénzügyi megol-
dást megtalálják?

Az ügyfél pillanatnyi pénzügyi helyzetének és igényeinek meg-
felelô szolgáltatás — számlavezetés, különbözô befektetések, hi-
telek — megtalálásában adunk tanácsot.

Figyelembe vesszük az ügyfél életkorát, bankolási szokásait.
Többféle számlacsomagot kínálunk, de hiteltermékeink között is
vannak ingatlanfedezetes, jövedelemalapú vagy fedezet nélküli hi-
telek is, természetesen folyószámlahitelt, személyi kölcsönt vagy
hosszú futamidejû ingatlanfedezetes hitelt is tudunk ajánlani.

Befektetések terén is ügyfeleink rendelkezésére állunk, akár
egyszerû lekötött betétrôl, befektetési alapról, a kettô kombináci-
ójáról, hosszú távú megtakarításokról, vagy akár tôzsdei ügyle-
tekrôl legyen szó.

Hogyan érthetik meg az ügyfelek a bonyolultabb banki
szolgáltatásokat?

A bankªókban személyesen adunk tanácsot. A Margit híd bu-
dai hídfôjénél, a Moszkva tér irányában megnyílt ªókunkban vá-
runk régi és új ügyfeleket egyaránt. A személyes ügyintézésen kí-
vül a nap 24 órájában elérhetô a Raiffeisen Direkt telefonos ügy-
félszolgálat a (06 40) 48-48-48-as telefonszámon, a www.
raiffeisen.hu internetes portálon pedig online bankolásra is van
lehetôség.

Akik nem az interneten, de mégis ügyintézôi segítség nélkül
szeretnének bankolni, a ªókban rendelkezésre álló önkiszolgáló
terminálon ezt megtehetik. Ott a nap 24 órájában bankkártyájuk
segítségével, sorban állás nélkül intézhetik pénzügyeiket.

Milyen terveid vannak az új Raiffeisen-ªók vezetôje-
ként?

A „Velünk könnyebb” szlogenünk szellemében szeretnénk ma-
gas színvonalú szolgáltatást nyújtani az új ªókban is. A ªók ba-
rátságos légköre és a szakértô kiszolgálás révén minél több ügy-
fél bizalmát kívánjuk elnyerni. Támogatási, szponzori tevékenysé-
günkkel már évek óta a kerület kulturális és sportéletének aktív
részese a bank, amit folytatni kívánunk — kiegészítve azzal,
hogy hozzájáruljunk a lakosság pénzügyi ismereteinek fejleszté-
séhez is.

VELÜNK KÖNNYEBB

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ —
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Interjú Kovács Blankával
és Szekeres Georginával

– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idô alatt
nulláról felsôfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön
gyakorló nyelvtanár?

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a siker-
hez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra új módszer,
a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.

– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elô-
ször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyel a
nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta — felsôfokon!

– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanu-
lással, amikor még heti 35–40 órát tanítottam, de egyáltalán

nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyako-
rolni. Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke után rengeteg mondatot tudtam
aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe
fogjak bele, és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelensé-
gekkel.

– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is
tökéletesen ismerô nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre, és hi-
teles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl iga-
zán újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás?

– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus
szerkezetû tananyaggal, személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb nyelv-
könyv a piacon kezdôk-újrakezdôk számára, illetve akik rendszerezni vagy felfrissí-
teni kívánják eddigi tudásukat.

– Ön pedig, kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C
nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nél-
kül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?

– Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, mely-
nek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájá-
val a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.

– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett

megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenôriz-
ni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás.
Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az ok-
tatócsomag és a CD-minôségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelménye-
it veszik célba.

– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe
kerül?

– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre ké-
szült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19 900 Ft, ez alig egy tu-
cat magánóra költségének felel meg.

– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Tóth László, (20) 996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója a II. kerületben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,

SPANYOL, SVÉD, NORVÉG

Tananyagok megtekinthetôk és megvásárolhatók:
a Klebelsberg mûvelôdési központban (Templom u. 2–10.)  2009. január 15-én csütörtökön és 20-án kedden 17–19 óra között,

a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban (Marczibányi tér 5/a) 2009. január 16-án és 23-án pénteken 17–19 óráig.
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A rejtvény fôsoraiban egy ismeretlen szerzô szavait rejtettük
el. A 2008/26. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Légy
jó, és magányos leszel.”. A helyes megfejtést beküldôk közül
három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld Köny-
vesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket kap: Husz-
ka Zsuzsanna, Lenkefi Ágnes és Székely Sándor. Gratulá-
lunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a könyvesbolt-
ban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”,
1024 Mechwart liget 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodik-
kerulet.hu címre legkésôbb 2009. január 23-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

Hirdessen a Budai Polgárban!
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1800 Ft, 11–20 szóig szavanként
+180 Ft; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 20% áfa; Apróhirdetés-felvé-
tel: 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 megjelenéstôl
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából
15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 316-
3410, tel.: 212-5641.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2009. január 14-én 11 óráig.

ÁLLÁS, MUNKA
Bejárónôi teendôkben jártas középkorú
hölgy takarítást, vasalást vállal. Elérhetôsé-
gem: (30) 448-9995.
47 ÉVES MEGBÍZHATÓ NÔ TAKARÍTÁST
VÁLLAL CSALÁDOKNÁL. TEL.: (30) 683-
6545
MEGBÍZHATÓ, MUNKÁJÁRA IGÉNYES 45
ÉVES NÔ TAKARÍTÁST VÁLLAL HÉTKÖZNA-
POKON 9–15 ÓRÁIG. TEL.: (30) 315-3717
Teljes körû háztartási munkát vállalok, gyer-
mekfelügyeletet is lehet. Tel.: (30) 527-5091
Családokhoz közvetítünk leinformálható bé-
biszittereket, idôsgondozókat, házvezetô-
ket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 205-8700,
(20) 359-5918

OKTATÁS
Zongoratanítást vállal 30 éves tapaszta-
lattal rendelkezô magántanár 6 éves
kortól a II., Fillér u. környékén. Tel.: (30)
250-3777
TAVASZI BÖLCSIKEZDÉS A HABAKUKKBAN!
Másfél éves kortól vállaljuk a kicsiket márci-
usban induló csoportunkba, félnapra vagy 3
napra is! Tel.: (30) 958-8629, www.haba-
kukk.hu
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK TEL-
JES KÖRÛ KORREPETÁLÁSA NAGY GYA-
KORLATTAL. HÁZHOZ MEGYEK. TEL.:
(70) 595-1948
Francia nyelvbôl vizsgafelkészítés, korrepetá-
lás gimnáziumi tanárnál, vizsgáztatói gya-
korlattal. Tel.: (20) 800-1323
Angolt tanítok (üzletit is) a Torontói Egye-
tem képesítésével, gyakorló tolmácsként, a
beszélgetéstôl a nyelvvizsgáig bármilyen
igény szerint. Tel.: (20) 482-2270, 320-1825
ANGOLTANÁR ANGOL SZAKRA, KÖZÉP-
ÉS FELSÔ SZINTÛ VIZSGÁKRA EGYÉNI-
LEG, VIZSGACENTRIKUSAN FELKÉSZÍT.
TEL.: (30) 34-38-351
Orosz nyelvoktatás, korrepetálás a Pasaréti
térnél anyanyelvû diplomás tanárral. Tel.:
(30) 388-9200
Matematikát gimnazistáknak, számítástech-
nikát idôsebbeknek tanítok. Öröm nekem
foglalkozni és tanítani. Tel.: 438-3124, Mód
Gábor, modg@freemail.hu, (30) 856-9003
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott középis-
kolai tanárnál. Tel.: (30) 264-5648

INGATLAN
Bérelnék erkélyes, csendes lakást a II. vagy
a XII. ker. zöldövezetében 60 E + rezsiig.
Tel.: (20) 946-7548
Kiadó az Ôzgida utcában 62 m²-es 2,5 szo-
bás teraszos bútorozott lakás tárolóval, ga-
rázzsal (19 m²), és a Gyûrû utcában 57 m²-
es 1+2 félszobás bútorozott lakás. Tel.: (20)
482-7167
A MARGIT KÖRÚTRÓL NYÍLÓ HORVÁT
UTCÁBAN IRODÁNAK, IGÉNYES BÉRLÔ-
NEK KIADÓ 40 m²-ES FRISSEN FELÚJÍ-
TOTT BERENDEZETT LAKÁS. TEL.: (20)
535-3683
A TÓTH ÁRPÁD SÉTÁNYRA PANORÁ-
MÁS 73 m²-ES EMELETI MAGÁNTULAJ-
DONÚ HÁROMSZOBÁS LAKÁS 38 MIL-
LIÓ. TEL.: (70) 523-1969, www.budaihe-
gyek.hu
A II., Utas utcában 59 m²-es felújított, cir-
kós, garázsos, napos, csendes lakás tulajdo-
nostól eladó. Tel.: (30) 598-3176
II. kerületi 76 m²-es kétszobás, gardróbszo-
bás, cirkófûtéses déli fekvésû I. emeleti, a
Varsányi Irén utcára nézô, jól karbantartott
liftes társasházban lakás tulajdonostól 26,6
M Ft-ért eladó. Tel.: 213-6528, de. 10–12-ig.

Biatorbágyon 200 nöl üdülôtelek 30 m²-es
téglaházzal, villannyal, fúrt kúttal eladó.
Irányár 7,5 M Ft. Tel.: 325-9303, (20) 981-
8750
A Zempléni-hegységben, Sárospatakon csa-
ládi ház eladó. Érdeklôdni: (30) 476-6714
F R A N C I A Ü G Y F E L E I N K R É S Z É R E
HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLETRE KERESÜNK
CSALÁDI HÁZAKAT, IKERHÁZAKAT. MUN-
KATÁRSUNK, DOROTHÉE MORLOT VÁR-
JA A HÍVÁSUKAT. TEL.: 274-0174, info@
bestbuda.hu, www.bestbudaingat-
lan.hu
A BEST BUDA INGATLANIRODA FIZETÔ-
KÉPES BELFÖLDI ÜGYFELEI RÉSZÉRE VÉ-
TELRE KERES II. KERÜLETI ELADÓ CSA-
LÁDI HÁZAKAT, LAKÁSOKAT ÉS ÉPÍTÉSI
TELKEKET. TEL.: 274-0174, (30) 396-
5579, info@bestbuda.hu, www.bestbu-
daingatlan.hu

EGÉSZSÉGÜGY
SZÍVVIZSGÁLAT. Szív és érrendszeri szûrô-
vizsgálat. Gyors, fájdalommentes módszer
az érelmeszesedés kimutatására, korhatár
nélkül, azonnali kardiológus orvosi kiértéke-
léssel. www.joszivvel.hu. Jelentkezés: (06
30) 954-0886
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TA-
MÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI REN-
DELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛ-
GYÖKÉRBEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORO-
NÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFO-
GÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJE-
LENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EM.
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA a
Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsadomb Center
üzletközpontba költözött. Bejeletkezés:
326-1788 vagy (20) 922-5058, dr. Kertész
Mária, dr.kertesz.maria@chello.hu, http://
akupunktura.mimnet.hu
Leszoktatjuk a dohányzásról biorezo-
nanciás 26 perces egyszeri csúcsterápiá-
val, 7000 Ft., a III., Vörösvári úti SZTK-
ban, a békásmegyeri SZTK-ban, a XIII.,
Pannónia u. 33-ban, az újpesti nagy
SZTK-ban. Bejelentkezés: (70) 271-9867
Masszázzsal az egészségért! Testmasszázs,
hátmasszázs, cel lu l i tmasszázs, méz-
masszázs. Ancsa: (70) 662-5518
FELNÔTT SZAKÁPOLÓI, nôgyógyászati és
pszichiátriai szakvégzettséggel, 15 éves gya-
korlattal ápolónô kórházból frissen hazaen-
gedett BETEGEK ÁPOLÁSÁT, utógondozá-
sát vállalja. Tel.: (30) 995-9127
Házi segítségnyújtást, akupunktúrás keze-
lést vállal lakáson szakképzett, megbízható
hölgy. Tel.: (30) 250-3442

VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
tók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, (30) 921-
0948
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Le-
folyók, csatornák gépi tisztítása azon-
nal, falbontás nélkül. Lefolyórendsze-
rek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, (30) 921-0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több év-
tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Csatornák cseréje, bontása, vízvezeték-
szerelés. Tel.: 227-7210, (30) 940-0748

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, FÜRDÔSZOBA-FEL-
ÚJÍTÁS, JAVÍTÁSOK. TEL.: (20) 391-5982,
291-9239

VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készü-
lékek javítása, cseréje garanciával. Ba-
lázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, (20) 917-0697
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszi-
várgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási
József gázszerelô. II., Lorántffy Zsuzsanna
út 5. Tel.: 214-1606, (20) 926-5362

FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ-
LER vízkôtelenítése, csapok javítása
azonnal, garanciával. Tel.: 359-5033,
(30) 924-8010
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE ANYAGBESZERZÉS-
SEL, GARANCIÁVAL. TEL.: 310-4018,
(20) 915-2678
MÉRÔHELYKIÉPÍTÉST, VILLANYBOJLER,
VILLANYTÛZHELY, HÔTÁROLÓS KÁLYHA,
CSERÉPKÁLYHÁK, KANDALLÓK, GÁZ
EPH. ÉV., VILLÁMVÉDELMI JAVÍTÁSOKAT
VÁLLALOK. Tel.: (20) 530-0344, http://
cserepkalyha-kandallo.webs.com

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250-
0921, (20) 972-5032

ELEKTRONIKA
Antennaszerelés, javítás, bôvítés korrekt
áron, garanciával, digitális átállás. Tel.: 201-
5368, (20) 537-6281, (30) 905-4916

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

LAKÁS—SZERVIZ
LAKÁSÁBAN szerelési, javítási munkákat
vállal megbízható, szépen dolgozó szakem-
ber. Tel.. (20) 333-2323

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍ-
TÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM-
PÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁ-
VAL, AZONNALRA IS. TEL.: 202-2505,
(30) 251-3800
Szobafestés, mázolás, tapétázás, takarítás
korrekt árakkal, minôségi kivitelben, meg-
bízható szakemberekkel. Tisztasági festés
400 Ft-tól. Tel.: (30) 246-5735, 707-4304

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

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

VIDEÓMEGFIGYELÔ RENDSZEREK, RÁDIÓS
ÉS VEZETÉKES RIASZTÓRENDSZEREK, KAPU-
TELEFONOK KIÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA. VILLANY-
SZERELÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSE. AUNDA
KFT. TEL.: (30) 245-2020, 306-3596, (20)
419-7309

Kárpitos vállalja modern és stílbútorok áthú-
zását, javítását bôrrel, szövettel; asztalos-
munkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, (20) 433-
6289, www.riederkarpitos.hu

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

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerzés,
bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: (30) 857-2653

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

REDÔNY
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen-
zôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932

RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, (20) 934-5728

SZOLGÁLTATÁS
Öko csúszásmentesítô anyagok és út-
szóró só házhoz szállítása. www.hazta-
karitas.hu. Tel.: (30) 9191-013

SZÔRME. A FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK
GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA
MEGRENDELÉSEIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS,
ÁTALAKÍTÁS. HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12—
18-IG. TEL.: (30) 858-9499. J. WIENNA
BT., 1027 VARSÁNYI IRÉN U. 17.

HOGYAN ÉLJÜNK BOLDOG PÁRKAPCSOLAT-
BAN? Tréning indul január 17–18-án és ja-
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• KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs

• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ ÉS

FÔKULCSOS RENDSZEREK
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is

• ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDER-
ZÁRBETÉTEK CSERÉJE

1027 Bp., Margit krt. 54.
1117 Bp., Fehérvári út 24.

Nyitva: H–P: 9–18, Sz: 9–14

T./F.: 201-3928
T./F.: 466-5654

ZÁR, KILINCS
LAKAT, VASALAT

Ú
J!
!!

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZOMBATONKÉNT

–10%!

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

nuár 24–25-én. Bôvebben: (20) 913-2750.
Szeretettel várom.

TÁRSASHÁZAK

Takarítást, kertgondozást vállalunk tár-
sasházak részére, budai referenciákkal.
Tel.: (30) 9191-013, www.haztakari-
tas.hu

Társasházkezelés — valódi érdekképviselet.
A tulajdonosközösség tájékoztatása negyed-
évenként a pénzügyi helyzetrôl. A bevétel-
növelés lehetôségei. Tel.: (30) 462-2830,
(20) 920-7166, 240-4209, simon.dubecz@t-
online.hu

TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vál-
lalunk tízéves szakmai gyakorlattal. 24
órás gyorsszolgálat, jogi háttér. Tel.:
200-0624, (30) 221-8370, fax: 392-
0101, wamag@mail.datanet.hu

Flott-Home Bt. — társasházkezelés korrekt,
megbízható módon. Tel.: (70) 940-3865, cza-
koszilvia@gmail.com

KÖNYVELÉS
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó vállal-
ja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók, alapítvá-
nyok 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.

MÛGYÛJTÉS
Tanári diplomás régiségkereskedôk vásárol-
nak boltjukba (I., Attila út 79.) régi bútoro-
kat, tárgyakat, festményeket és komplett ha-

gyatékot lomtalanítással. Tel.: 356-5634,
(20) 924-4123
Drágakô (briliáns), aranyékszer, régi
törtarany és ezüst evôeszközök, dísztár-
gyak vásárlása készpénzért a legmaga-
sabb áron. Tekintse meg a Google-ban
a Louis Galériát: lakatos@mconet.hu.
Keressen fel a II., Margit krt. 51–53-
ban, tel.: 316-3651.
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket,
bútorokat, porcelánokat, álló fali dísz-
órákat, csillárokat, KÖNYVEKET, papírré-
giségeket, ezüsttárgyakat, bronzszobro-
kat, perzsaszônyegeket stb. Teljes ha-
gyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 281-
3926, (30) 462-8883

TÁRSKERESÉS
18 év tapasztalatával várom önt,
amennyiben társra vár. Az emberi sorsok se-
gítése, a társkeresés számomra hivatás.

Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôsége-
im: Györgyi asszony, tel.: 326-5989 8–10-ig
és 20–22-ig. www.gyorgyiasszony.hu, gyor-
gyi11@vivmail.hu

EGYÉB

ELÔFESTETT GOBELINEKET A LEGNAGYOBB
VÁLASZTÉKBAN A LEGOLCSÓBBAN A KÉ-
SZÍTÔTÔL VÁSÁROLHAT. KÉRJE INGYENES
KATALÓGUSOMAT ÉS VÁLASSZON. TEL.:
(30) 854-3217, LEHNER ELLA FESTÔMÛ-
VÉSZ.

Tramontána kötôszalon: pilótasapka
több színben, 3 éves korig: 120 Ft. Szok-
nyák, poncsók, babahordó poncsók. Egyedi
kötött ruhadarabok rendelésre, nagy fonal-
választékkal, hozott fonalból is. A János kór-
ház közelében, idôpont-egyeztetésel: 356-
6009, www.kotode.hu
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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.

ANGOL, NÉMET, SPANYOL, OLASZ,
FRANCIA, külföldieknek MAGYAR

AKKREDITÁLT NYELVISKOLA
AL: 0339, ÁFSZ: 01-0368-05Pasaréti

NYELVISKOLA

15 HETES

BESZÉDCENTRIKUS
KISCSOPORTOS

Beiratkozás és szintfelmérés hétköznapokon 8–19 óra között!

www.pasaretinyelviskola.com

Budapest
II. Csévi utca 7.
(Pasaréti térnél)

Telefon:
275-1148
275-1149

NYELVTANFOLYAMOK
KÖZEPÉTÔL FOLYAMATOSAN

FEBRUÁR

• minden szinten
• minden napszakban
• különbözô heti óraszámban
• felkészítés közép és emelt szintû

érettségire és nyelvvizsgákra
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H–P: 8–18 óráig
Szo: 8–16, V: 8–14 óráig

Rozmaring virágcsarnok
és

Székely Udvar Díszfaiskola
megújult formában nagy választékkal

(cserepes szobanövények, örökzöldek,
díszfák, évelôk, kaspók, kerámiák, egyéb

kiegészítôk, kellékek) várja minden
vásárlóját.

Nyitva tartás:

NÁNÁSI
KERTÉSZET

1028 Budapest
Patakhegyi út 83–85.

Telefon: 376-5358

Fax: 230-6390
E-mail:

nanasi.kerteszet@chello.hu


