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Szépülhetnek a társasházak
Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat Településüzemeltetési
Bizottsága Társasházak belsô kertjeinek kialakítása és fejlesztése címmel
pályázatot hirdet a II. kerület területén lévô, zártsorú beépítésû tár-
sasházak részére. A pályázattal az önkormányzat szeretné elôsegíte-
ni, hogy a belsô kerületrész társasházai az épületek belsô udvaraiban
közös használatban lévô zöldfelületeket hozhassanak létre, illetve a
meglévô kerteket fejleszteni tudják az ott lakók.

(Folytatás a 3. oldalon)

Javaslat díszpolgári címre
A kerület polgárai idén is javaslatot tehetnek arra, hogy a képviselô-
testület kinek adományozza a díszpolgári címet és a II. Kerületért
Emlékérmet. 2009 jubileumi év, hiszen tizedik alkalommal osztják
ki a Kerület Napján, júniusban az elismeréseket. A képviselô-testü-
let 2000-ben hozott rendeletet a díszpolgári cím és az emlékérem
adományozásáról. A javaslatokat február 28-ig rövid indoklással, a
javaslattevô nevének és lakcímének feltüntetésével postán vagy sze-
mélyesen a Mûvelôdési Iroda címére kell küldeni: 1024 Budapest,
Mechwart liget 1., telefon: 214-2269, 214-2271. Az elismeréseket júni-
us 21-én, a Kerület Napján adják át.

A Budapest Fôváros II. kerület Díszpolgára cím adományozható
annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak (posztumusz is), aki
életmûvével, kiemelkedô munkásságával a kerületben vagy országo-
san, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett,
további emberi magatartása alapján köztiszteletben áll, valamint hoz-
zájárult a kerület jó hírnevének öregbítéséhez, elismerésre méltó ha-
gyományainak gazdagításához.

A II. Kerületért Emlékérem adományozható azoknak a személyek-
nek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezetek-
nek, akik vagy amelyek a kerület fejlesztésében a társadalmi, szociá-
lis, kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedôen hasz-
nos munkát végeztek, és ennek révén a kerület értékeit növelô mara-
dandó eredményt értek el.

Új helyen a Városrendészet
A Városrendészeti Csoport új helyen, a Bu-
day László utca 5/c alatt fogadja az ügyfeleket
és telefonokat. Ugyanitt mûködik a január vé-
gén nyíló Bûnmegelôzési Centrum, ahol a
nap 24 órájában ügyeletet tartanak a Város-
rendészet munkatársai.

HIDEGKÚTI POLGÁR — a Budai Polgár melléklete minden,
a Hûvösvölgyi úton túl lakó második kerületinek.

Hírek, információk, vélemények, tudnivalók a Szabadság utcai sportpálya fejlesztésérôl.

A Városrendészet
és a Bûnmegelôzési Centrum
elérhetôségei

n Cím: 1024 Buday László utca 5/c
n Ügyfélszolgálat: 346-5678
n Panaszbejelentés: 346-5679,

fax: 346-5649
n Ingyenesen hívható zöldszám:

(06 80) 204-965
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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 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Telefax: 346-5649
Ingyenesen hívható zöldszám:
(06 80) 204-965

Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-8678

Mûvelôdési Iroda 1027 Bem József tér 1.
Tel.: 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
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Jótékonysági célú közbiztonsági bál
A II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány tizen-
harmadik alkalommal szervez jótékonysági
bált. A Millenáris Fogadóépületében (1024
Kis Rókus u. 16–20.) január 30-án pénte-
ken 19 órától megtartandó eseményen befo-
lyó részvételi díjat az elôzô évekhez hasonló-
an a rendôrség és a polgárôrség munkájának

anyagi támogatására, a közbiztonság színvo-
nalának emelésére fordítják. Idén szeretnék
a felajánlásokból az alapítvány tulajdonában
lévô térªgyelô rendszer felújítását folytatni,
és rendôrautókba mobil kamerákat szerelni.
A javasolt részvételi díj személyenként 20
ezer forint, amely magában foglalja a többfo-

gásos vacsorát a hozzá illô italokkal együtt.
Az est folyamán fellép Hevesi Imre és a La
Bomba zenekar. A bál védnöke Láng Zsolt pol-
gármester. A részvételi jegyet postázzák. Je-
lentkezés és további információ Somogyiné
Varga Magdolnától a 346-1800/103-as tele-
fonszámon kérhetô.
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Szépülhetnek a társasházak
(Folytatás az elsô oldalról)

A pályázaton rendelkezésre álló összeg 10
millió forint. A pályázaton, vissza nem térí-
tendô támogatás keretében, a teljes bekerülé-
si költség maximum 90 százalékát, társashá-
zanként legfeljebb 1,5 millió forintot lehet el-
nyerni.

A pályázatok értékelésérôl a kerületi önkor-
mányzat Településüzemeltetési Bizottsága
dönt.

A pályázatokat 2009. március 31-ig lehet
elküldeni a Budapest Fôváros II. Kerületi Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatal zöldfelüle-
ti ügyintézôje, Bogár István (1024 Budapest,
Mechwart liget 1., 105. szoba) részére címez-
ve. További információk a 346-5418-as tele-
fonszámon kérhetôk.

A pályázatokat 2009. május 15-ig bírálják
el, az elért eredményekrôl a pályázók értesí-
tést kapnak.

A részletes pályázati felhívás és a támogatá-
si megállapodás-nyomtatvány beszerezhetô
a hivatalban, illetve letölthetô az önkormány-
zat internetes oldaláról (www.masodikkeru-
let.hu/hirdetotabla/palyazat).

Gub

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELEN-
TÉS: Környezetvédelmi és Mezôgazda-
sági Iroda, tel.: 315-1366, e-mail cím:
jover. gyorgy@masodikkerulet.hu.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Kedden-
ként 17 órától ingyenes jogi tanács-
adás társasházi képviselôknek a Polgár-
mesteri Hivatalban (Mechwart liget 1.).

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

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁ-
CSOK. Az Országos Fogyasztóvédel-
mi Egyesület díjmentes tanácsadást
tart csütörtökönként 14–16 óráig az
Ügyfélszolgálati Központban (1024
Margit körút 47–49.).

Felügyelik a közterületi reklámhordozókat
Az önkormányzat több rendeletében is
szabályozta a közterületen és a
magántulajdonú ingatlanokon
megjelenô reklámok elhelyezését. A
kerület arculatának javítása érdekében
reklámgazda felügyeli a kihelyezhetô
hirdetéseket, az illegális reklám-
hordozókat pedig rendszeresen
eltávolíttatja a hivatal.

A II. kerületben az elmúlt években tartott ak-
ciók során tetemes mennyiségû illegális hir-
detôtáblát távolított el a hivatal, a tapasztala-
tok a szigorúbb szabályozás szükségességét
bizonyították. Az önkormányzat a Kerületi Vá-
rosrendezési és Építési Szabályzatban
(KVSZ) és a közel egy éve elfogadott „reklám-
rendeletében” szabályozza a magántulajdonú
ingatlanokon és a közterületeken megjelenít-
hetô hirdetések és reklámok elhelyezésének
módját. Szerencsére egyre kevesebb az enge-
dély nélkül kihelyezett óriásplakát és cégtáb-
la, ugyanakkor a vállalkozások részérôl nagy
az igény a közterületi reklámfelületre.

— A kerület küllemének javítása érdeké-
ben a KVSZ az építési telken elhelyezett rek-
lámfelületek tiltásáról rendelkezik, a reklám-
rendelet pedig a közterületeken és az épüle-
tek homlokzatán elhelyezhetô hirdetéseket
szabályozza — mondta el Nagy Péter, az Építés-
ügyi Iroda vezetôje. — A városrész arculatá-
nak megôrzése és a reklámigény összehango-
lása a kerületben reklámgazda bevonásával
valósult meg, az önkormányzat rendeletben

ad lehetôséget a cégeknek a kulturált megje-
lenésû hirdetésre. Meg kellett találni az össz-
hangot az általános tiltás és a reklámözön kö-
zött. A reklámhordozók kihelyezésének és a
helyszínek ellenôrzésének felügyeletére a ke-
rület pályázat útján bízott meg céget. A hirde-
tések helyszínérôl is jogszabály határoz, és
sok esetben közútkezelôi hozzájárulás meglé-
te is szükséges. Az ettôl eltérô vagy lejárt szer-
zôdésû reklám illegálisnak minôsül, és a hi-
vatal eljárást kezdeményez. Az elmúlt évek-
ben több száz, sokak szemét zavaró hirdetés
tûnt el a kerület közterületeirôl, és jelenleg
is közel száz ügyben várjuk a határozatunk
jogerôre emelkedését — tette hozzá az iroda-
vezetô.

Nagy Péter hozzáfûzte, hogy néhány eset-
ben — mint az a reklámgazda és a lakosság
észrevételébôl alkalmanként kiderül — még
a jogi szabályozás sem bizonyult elegendô-
nek, hogy a környezethez teljesen illeszkedje-
nek a reklámhordozók.

Az önkormányzat megbízásából a reklám-
gazda folyamatosan ellenôrzi az óriásplaká-
tok és a hirdetések jogszerû kihelyezését, a
felépítmények méretét, és az esetlegesen za-
varó hirdetések felülvizsgálatát is kezdemé-
nyezi. Jelenleg a kinn lévô reklámhordozók
kilencven százaléka engedéllyel, minden jog-
szabályi elôírásnak megfelelôen került a
helyére.

Sz. G.

Leszerelték az illegálisan kihelyezett óriásplakátot a Szilágyi Erzsébet fasor egyik társasáházról is



4. OLDAL KÖRNYEZETÜNK BUDAI POLGÁR

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.

FOGADÓÓRA. Balsai István ország-
gyûlési képviselô (2. vk.) következô fo-
gadóóráját február 5-én csütörtökön
18 órától tartja a Polgármesteri Hivatal-
ban (1024 Mechwart liget 1.) Tel.: 441-
5143, istvan.balsai@parlament.hu.
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Átvehetôk a parkolási matricák
Idén már a Városrendészet Buday László utca
5/c alatti irodájában végzik a parkolómatri-
cák kiadását. A kedvezményes várakozási en-
gedélyek az igénylést követô év január 31-ig
érvényesek, kiadásukhoz kérelem benyújtá-
sa szükséges. Az engedélyekért költségtérí-
tést kell fizetni, amelynek összege az elôzô
évekhez hasonlóan 1000 Ft. A költségtérítést
a korábban megküldött készpénz-átutalási

megbízás teljesítésével vagy átutalással
(12001008-00201761-00100004) lehet
megªzetni.

A 2009-re szóló engedélyek kizárólag sze-
mélyesen vagy írásos meghatalmazással vehe-
tôk át 2009. január 12- tôl 2009. január 31-
ig munkanapokon 8.30–12.30, illetve 13–18
óráig az önkormányzat Városrendészeti Cso-
portjánál.

Módosulnak a szabályozási tervek
A törvényes elôírásoknak megfelelôen a Fôépítészi Iroda felülvizsgálta a 2003–2006 kö-
zött készült kerületi szabályozási terveket. Megállapították, hogy az idôközben bekövet-
kezett jogszabályi változások miatt a hatályos rendelkezések módosítása több esetben
szükséges. A változtatások átveszik a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM-rendelet új fogalom-meg-
határozásait, hatályon kívül helyezhetôk lesznek az ÖTM-rendelettel ellentétes jogszabá-
lyok, a közterületeken tervezett építési tevékenységek szabályozása pedig összhangba ke-
rül a KVSZ elôírásaival. A módosítások által rendezôdik az elírás javítása a Felsô Zöldmáli
út—Barlang utca—Zsindely utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervérôl és Ke-
rületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 22/2006. (IX. 28.) rendelet esetében,
egyszerûsödik a jogalkalmazás; a hatályos építésügyi jogszabályokkal összhangban álló
helyi szabályozás elôsegíti az építésügyi hatóság munkáját, és megfelelô tájékoztatást
nyújt az ügyfeleknek, a lakosságnak.

A tájékoztatót a mellékletekkel együtt az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit
körút 47–49.) és a pesthidegkúti kirendeltségen (1028 Máriaremetei út 37.) január 19-
tôl 30 napra kifüggesztik, valamint letölthetôk a www.masodikkerulet.hu oldalról. Az
észrevételeket, javaslatokat a tájékoztató kifüggesztésétôl számított 30 napon belül írás-
ban juttathatják el a Fôépítészi Irodához (1024 Mechwart liget 1.).

Folytatódik a kerületi komposztáló program
A Komposztáló Kerület Program keretében nyár közepén öt-
ven család jutott komposztáló edényhez, idén októberben pe-
dig közel háromszáz konyhai komposztáló és kétszáz lombkom-
posztáló talált gazdára. A programban részt vevô családok, tár-
sasházak és intézmények megállapodás keretében vállalták,
hogy a kerti eszközöket rendeltetésszerûen használják. Októ-
ber elsô hétvégéjén a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ-
ban és a volt Petôª Mûvelôdési Központban vehették át egy is-
meretterjesztô elôadás után a meghívottak a komposztáló edé-
nyeket. A programra a kerületi költségvetésbôl biztosítanak
forrást, a lebonyolítással és a program felügyeletével a SZIKE
Környezet- és Egészségvédelmi Egyesületet bízták meg. A
programra továbbra is várják az érdeklôdôket, akik jelentke-
zés, információ, segítségkérés ügyében Eleôd-Faludy Gabriella
komposztmestert kereshetik az alábbi elérhetôségeken: tel.:
(06 30) 544-8778, e-mail: komposzt@szike.zpok.hu.
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Ahány ember, annyi életút, annyi lélek
A szokottnál hidegebb idôszakban naponta
fagynak halálra hajléktalan emberek az utcá-
kon. A II. kerületben szerencsére még nem
történt haláleset kihûlés miatt, ami részben
a helyi polgárôröknek is köszönhetô. A Város-
rendészet és a kerületi polgárôr szervezetek
munkatársai telente évek óta rendszeresen
járják a kerületet, hogy segítsenek a hajlékta-
lan embereken, és megelôzzék a legrosszab-
bat, a fagyhalált.

A sokat tapasztalt polgárôrök és városren-
dészek csukott szemmel is megtalálják a ke-
rületben azokat az elhagyott zugokat, kapual-
jakat, romos épületeket, amelyek másoknak
az otthont jelentik. Tudják, ha a fedél nélkül
élôket idôben felkeresik és ellátják ta-
náccsal, takaróval, éjjelenként pedig forró te-
ával, akkor talán az életüket mentik meg ve-
le. A II. kerületben szerencsére még nem tör-
tént fagyhalál.

— A hideg idôszak beálltával a fôvárosban
kampányszerûen felhívják a hatóságok és a la-
kosság ªgyelmét, hogy fokozottan ªgyelje-
nek a hajléktalan emberekre, értesítsék a
mentôket és a segélyszervezeteket, ha rászo-
rulót látnak, ennek ellenére gyakori a tragé-
dia — mondta el Farkas Alpár, a Városrendé-
szet és a kerületi polgárôr szervezetek koordi-
nátora. — Városrészünkben eddig sikerült el-
kerülni, hogy emberek fagyjanak meg az ut-
cán. Ez talán annak is köszönhetô, hogy a pol-
gárôrök és a Városrendészet munkatársai a la-
kott területeken már ôsszel felkeresik azokat
a helyeket, ahol fedél nélkül élôkrôl tudnak.
A tél beköszönte elôtt felhívjuk a ªgyelmü-
ket, hogy idôben keressenek maguknak mele-
gebb szállást vagy zugot, ahol átvészelhetik a
mínuszokat.

A városrendészet koordinátora a hosszú
szolgálat során úgy tapasztalta, hogy a kerü-
letben a hányatott sorsú emberek ezt komo-
lyan veszik, így évek óta találkoznak isme-

rôs arcokkal. Legtöbbjüket név szerint isme-
rik. A polgárôrök éjjelente több járôrautó-
val róják a kerület útjait, és mindig akad,
akin segíteni kell. A csípôs hidegben csak

kevesen utasítják vissza a polgárôrök kínál-
ta meleg teát.

— Ennek is megvan az oka, mert ahány
ember, annyi életút, annyi lélek — jegyezte
meg Farkas Alpár. — Van, aki szívesen fogad-
ja a segítséget, mások több-kevesebb siker-
rel egyedül próbálnak megküzdeni az élet ne-
hézségeivel. Nem árt tudni, hogy nem min-
den hajléktalan került pusztán alkohol miatt
az utcára. Járôrözés során gyakran beszélge-
tünk az élet számkivetettjeivel, akik sokszor
valóban önhibájukon kívül sodródtak nehéz
helyzetbe. A kerületi hidak alatt találkoztunk
már élni akaró, Dosztojevszkijt olvasó volt
pékkel és a praxisát elivó, az életet feladó va-
lamikori orvossal egyaránt. Legtöbbjük saj-
nos olyan rossz állapotban van, hogy ha kap-
na munkát, akkor sem tudna már dolgozni —
tette hozzá a városrendész.

Ha komolyabb a baj, a járôrözô polgárôrök
mentôt hívnak, vagy értesítik a hajléktalano-
kat ellátó segélyszervezeteket.

Farkas Alpár arra kér mindenkit: ne fordít-
suk el a fejünket, ha földön fekvô embert lá-
tunk, mert lehet, hogy beteg, rosszul van, ne-
tán csak néhány órán vagy rajtunk múlik az
élete.

Szabó G.

A SZOLIDARITÁS ÉS A SZERETET HÚSZ ÉVE. Magyarországnak van a legnagyobb szí-
ve — ezzel a jelmondattal indította útjára jubileumi esztendejét a fennállásának 20. esz-
tendejét ünneplô Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

— Az a nagyfokú és sokrétû támogatás, amellyel nap mint nap szembesülünk, meg-
gyôz bennünket arról, hogy a magyar társadalom szolidáris és messzemenôen nyitott a
másik ember gondja-baja iránt — mondta Kozma Imre, a Szeretetszolgálat elnöke.

A jelmondat igazságát Magyarország szívérôl a Máltai Szeretetszolgálat 20 éves mûkö-
dése során folyamatosan megtapasztalta, és a statisztikai adatok is ezt támasztják alá, hi-
szen Magyarország az egy fôre jutó GDP-hez mérten elsôk között áll az adományozó eu-
rópai országok között.

A jelmondat képi megjelenítésére a jubileumi évben sok apró szívbôl álló hatalmas szí-
vet készít a Szeretetszolgálat, amelyhez bárki hozzájárulhat apró, 20–25 cm-nél nem na-
gyobb saját készítésû színes textil szívek készítésével. A Szeretetszolgálat kér minden jó-
szándékú embert, fiatalt, idôset, iskolát, óvodát, vállalkozást, hogy vegyen részt Magyar-
ország hatalmas szívének elkészítésében.

A szíveket a Máltai Szeretetszolgálat augusztus 20-ig fogadja. A kis szívekbôl összeállí-
tott mûvet közszemlére teszi, majd az általunk készített apró szíveket elárverezik. A be-
folyt összeget jótékonysági célra használják fel.

A Máltai Szeretetszolgálat a színes textil szíveket a XII., Szarvas Gábor út 58–60. (mun-
kanapokon 8–17 óra között), az I., Fô utca 41. (naponta 8–17 óra között) és február 8-át
követôen a Westend City Center központi részén felállított gyûjtôhelyen fogadja.

FIGYELJÜNK EMBERTÁRSAINKRA! Sokan nem az utcán, hanem saját lakásukban hal-
nak meg kihûlés miatt, ezért ªgyeljünk fokozottabban embertársainkra, a környezetünk-
ben élô szegényekre, mert egy telefonhívással akár az életüket menthetjük meg. A téli krí-
zis és a gázszolgáltatással kapcsolatos problémák miatt az önkormányzat szociális szol-
gáltató intézményei a rászorulók részére krízisszolgáltatást nyújtanak. Aki bajba jutott
idôs, elhagyatottan élô emberrôl szerez tudomást, az alábbi elérhetôségeken tehet beje-
lentést:

Krízishelyzet esetén: Magyar Máltai Szeretetszolgálat: (06 30) 620-4577, Menhely Ala-
pítvány diszpécserszolgálata (krízis esetén 0–24 óra): 338-4186

Lakásukon magányosan élô, veszélyeztetettek esetében: II. kerületi Családsegítô Szol-
gálat, tel.: 225-7956.
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Gondolkodtató
játszóház

A Második Kerületi Pedagógiai Szolgáltató
Központ tehetségfejlesztô munkatársai vár-
ják 2009. február 11-én 14 órára az intézet
könyvtárába (1024 Budapest, Keleti Károly
u. 37., tel./fax: 325-0403, 336-0196) azokat
az alsó tagozatos, 7–10 éves tanulókat, akik
szeretik a fejtörôket, rejtvényeket, gondol-
kodtató feladványokat. A foglalkozás célja a
gyerekek problémamegoldó képességének
fejlesztése. Jelentkezni 2009. február 6-ig le-
het, de csak e-mailben, a laczka.maria@
mkpszk.sulinet.hu címen. A Tehetségpont-
ként mûködô Második Kerületi Pedagógiai
Szolgáltató Központ további rendezvényeirôl
és programjairól a www.mkpszk.sulinet.hu
weboldalon tájékozódhatnak az érdeklôdôk.

Nyílt nap a Baár—Madasban
A Baár—Madas Református Gimnázium és Ál-
talános Iskola (1022 Budapest, Lorántffy Zsu-
zsanna út 3.) felvételt hirdet elsôsorban re-
formátus vallású gyerekek számára a 2009
ôszén induló általános iskolai elsô osztályá-
ba. Az iskoláról és a felvétel részleteirôl tájé-
koztatást adnak a nyílt napon, amelyet febru-

ár 11-én 7.45-tôl tartanak a jelentkezôk szüle-
inek. A jelentkezéshez szükséges adatlapot
az iskola portáján, illetve a nagyobb budapes-
ti és fôváros környéki református gyülekeze-
tek lelkészi hivatalában lehet beszerezni. Az
adatlap beküldési határideje 2009. február
27.

Leendô elsôsöknek

n Az Áldás iskolában (1025 Áldás u.
1., tel.: 212-4258, 212-2961, aldas@al-
dasuai.sulinet.hu, www.aldasuai.suli-
net.hu) február 25-én 8–12 óráig nyílt
órák leendô 1. osztályos gyerekek szülei-
nek. 11 órától beszélgetés a tanító né-
nikkel.
n A Csik Ferenc iskola (1027 Medve u.
5–7., tel.: 201-1137, 212-5495, titkar-
sag@csikferenc.hu, www.csikferenc.hu)
egy sportiskolai és egy német osztály in-
dítását tervezi. A két leendô elsôs taní-
tó, Kulcsár Márta és Vámosiné Vitáris
Márta várja a nagycsoportos óvodáso-
kat játékos foglalkozásra február 11-én
17 órától.
n A Fillér iskolában (1022 Fillér u. 70–
76., tel.: 326-6616) a német nemzetisé-
gi tagozat iránt érdeklôdôknek február
11-én magyar és német nyelvû foglalko-
zások 16–16.45-ig. Az emelt szintû an-
golos osztályok iránt érdeklôdôknek feb-
ruár 11-én magyar nyelvû foglalkozás
16–16.45-ig.
n A Kodály Zoltán iskolában (1022
Marczibányi tér 1., kodaly@server.ko-
daly-bp.sulinet.hu, www.kodaly-bp.suli-
net. hu) csütörtökönként 16.30–17 órá-
ig zeneovi Vargáné Körber Katalin és Ba-
rabás Edina vezetésével. A foglalkozá-
sok után játszóház a leendô elsôs taní-
tókkal, akik báb-, mese-, játék-, sport-
és kézmûves-foglalkozást tartanak.
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@re-
mete.sulinet. hu) nagycsoportos gyere-
keket vár Tulkán Judit és Plánkné Jekli
Csilla az iskolanyitogatóra február 9-én
16–17-ig.
n A Törökvész iskolában (1025 Török-
vész út 67–69., tel.: 325-6580, www.to-
rokvesz.hu, info@torokvesz.hu) február
18-án szerdán 17 órakor Maszkabál, far-
sangi mulatság, álarcok készítése a leen-
dô elsôs tanítókkal.
n Az Újlaki iskolában (1023 Ürömi u.
64., tel./fax: 335-0720, www.ujlaki.axe-
lero.net) a leendô elsôsöket és szüleiket
a tanító nénik, Darnainé Durcsán Rózsa
és Remetey Zsuzsa várják játékos torná-
ra minden szerdán 16–17 óráig, továb-
bá a MESE-VÁR játszóházba február 11-
én 17–18 óráig.

Gimnáziumba készülôknek

n A Kodály iskola (1022 Marczibányi
tér 1., kodaly@server.kodaly-bp.suli-
net.hu, www.kodaly-bp.sulinet.hu) fel-
vételi elôkészítôt tart matematikából és
magyarból nyolcadikos tanulóknak ked-
denként 16 órától. Ének-zene elôkészí-
tô foglalkozások február 17-ig kedden-
ként 16 órától.

Országos diákíró verseny
A Magyar Író Akadémia pályázatot írt ki
olyan ªatalok számára, akik szabad idejük-
ben verseket, naplót, novellát, esetleg re-
gényt vagy drámát írnak. A tehetségesebbek
lehetôséget kapnak íráskészségük továbbfej-
lesztésére, és mûvük megjelenése mellett ér-
tékes díjakat is nyernek. Pályázhatnak közép-
iskolás diákok, egyetemisták és fôiskolások.
Külön kategóriában versenyezhetnek a peda-
gógusok. A kiírók asztalªókokban szunnya-
dó, eddig még nem publikált szépirodalmi al-
kotásokat várnak, mûfaji és tematikai kötött-
ség nélkül, kizárólag elektronikus formátum-
ban a verseny@iroakademia.hu e-mail címre.
A pályamûvek terjedelme: próza és dráma
esetén legfeljebb 15 000 karakter szóközök-
kel (részlet is lehet nagyobb terjedelmû mû-
bôl), líra esetén legfeljebb 6000 karakter
szóközökkel. Minden pályázó kizárólag egy

mûfajban és egy alkotással vehet részt a ver-
senyben. A pályázati anyagokat legkésôbb
március 15-ig lehet beküldeni. Eredményhir-
detés május 16-án lesz. A díjakat díjátadó
rendezvényen adják át, ahol ªatal színmûvé-
szek mutatják be a mûveket. A díjazott íráso-
kat a Magyar Író Akadémia eljuttatja irodal-
mi orgánumok szerkesztôségébe, és széles
körû sajtókampányában tájékoztatja a közvé-
leményt az eredményekrôl. Az értékes nyere-
mények között szerepel nyelvtanfolyam, well-
ness-hétvége, szépírói mesterkurzus, szín-
házbérlet, könyvcsomagok, nyári fesztivál-
bérlet.

A zsûri tagjai: Kornis Mihály, Kukorelly End-
re, Márton László és Tóth Krisztina. A részvétel
mindenki számára ingyenes.

Bôvebb információ kapható, valamint a pá-
lyázati lap letölthetô: www.iroakademia.hu

Csehország magyar szemmel — fotópályázat
A Millenáris, a Cseh Centrum (Cseh Kulturá-
lis Intézet) és a Czech Tourism (Cseh Idegen-
forgalmi Hivatal) fotópályázatot hirdet cseh-
országi város- és életképekre. A pályázat
nyílt, minden amatôr és proª egyaránt részt
vehet 2000. január 1-je után Csehországban
készített saját fényképpel.

A pályázatra digitális technikával készült
képeket várunk, kizárólag digitális hordo-
zón, de elfogadunk analóg technikával ké-
szült képeket is, amennyiben azokat be-

szkennelve, digitális hordozón adják be a pá-
lyázók. A képeket postai úton vagy személye-
sen képcímekkel, névvel, címmel, telefon-
számmal, e-mail címmel ellátott cédén le-
het eljuttatni február 10-ig a Millenáris
Kulturális Igazgatóságának címére (1024 Bu-
dapest, Kis Rókus u. 16–20.).
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Plakáton az iskolám
Tavaly szeptemberben hirdette meg a Két-Ke-
dôk Egyesület azt a plakátversenyt, amelyben
a diákoknak saját iskolájukat kellett bemutat-
ni. Az ünnepélyes eredményhirdetésnek a
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ adott
otthont, ahol a legsikeresebb plakátokból ki-
állítás is nyílt. A szép számmal összegyûlt ta-
nulókat, szülôket és pedagógusokat Riczkó
Andrea önkormányzati képviselô köszöntöt-
te. A zsûri nevében Hernádi Ildikó, a II. kerü-
leti Pedagógiai Szolgáltató Központ munka-
társa értékelte a beérkezett pályamûveket.
Legfôbb szempontként a gyerekek kreativitá-
sát, a plakátok esztétikai megjelenését, vala-
mint a kivitelezés minôségét említette.

Ahogy az egyesület elnökétôl, Soborné Siegl
Csillától megtudtuk, összesen tizenegy iskola
hatvankét csapata, köztük az Addetur Alapít-
ványi Szakiskola és Középiskola, valamint a
Gyermekek háza is nevezett a kiírásnak meg-
felelôen, de a kijelölt határidôre csak har-
minckilenc csapat adta le a munkáját.

— Az elkészült mûveket november közepé-
ig kellett leadni — tájékoztatott az elnök —,
majd a PSZK munkatársai zsûrizték a plakáto-
kat. Nem volt könnyû dolguk, nagyon színvo-
nalas alkotások születtek, nehéz volt a válasz-
tás.

A Két-Kedôk Egyesület 2004-ben alakult
lelkes pedagógusok és diákok maroknyi csa-
patából.

— Azzal a céllal hoztuk létre egyesületün-
ket, hogy segítsük az iskolai diákönkormány-
zatok mûködését — mondta el Siegl Csilla. —
A Kerületi Diákönkormányzattal (Kedök)
együttmûködve szervezzük programjainkat,
aktívan részt veszünk a kerületi diákélet ala-
kításában. Az idei tanévben már harmadik al-
kalommal szerveztünk ôszi vetélkedôt a diá-
koknak. Az elsô többfordulós versenyt „Vetél-
kedök” címmel rendeztük, s az iskolai diák-
élet bemutatásán túl diákjogi totót is meg kel-
lett oldaniuk a benevezett csapatoknak.
2007 ôszén „A szomszéd iskolája mindig zöl-
debb” vetélkedôn a csapatok egy másik kerüle-
ti iskolát mutathattak be szabadon választott
formában. Így készült el néhány plakát és
kisªlm is. A mostani pályázat kapcsán arra
kértük a diákokat, hogy minél ötletesebb for-
mában mutassák be saját iskolájukat. Kíván-
csiak voltunk, milyen „marketing” fogásokat
tudnak megvalósítani, hogy saját iskolájukat
a közönség számára reprezentálják. Azt kér-
tük, merjenek nagyban gondolkodni; töltsék
ki úgy az adott felületet, hogy azon minden
olyan információ megjelenjen, amit fontos-
nak tartanak elmondani arról az intézmény-
rôl, ahol diákéveik egy részét töltik.

— A plakátokból nyílt kiállítás ugyan csak
január 22-ig volt látható, de szeretnénk még
néhány helyre eljuttatni, akár kisebb formá-
tumban is, hogy minél többen láthassák az el-
készült alkotásokat. Ezekbôl kiadvány is ké-
szül, amelyet minden csapathoz és támogató-
inkhoz eljuttatunk. Köszönjük az önkormány-
zat Közoktatási, Közmûvelôdési, Sport és In-

formatikai Bizottságának, a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központnak, a kerületi Pedagógi-
ai Szolgáltató Központ munkatársainak, Jäs-
per Andrásnak, a Diákközéletért Alapítvány el-
nökének és Barna Gábornénak, a kerületi Mû-
velôdési Iroda munkatársának a sok segítsé-
get, amellyel lehetôvé tették programunk si-
keres megvalósulását.

Péter Zsuzsa

A plakátverseny eredménye
Gimnáziumok

I.: Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Isko-
la, Gimnázium és Zeneiskola (Kodály 11.
csapat: Juhász Gergely, Gacsal Ádám, Pin-
tér Luca és Kálmán András. Segítô felnôtt:
Kovács Cecília.) II.: Csik Ferenc Általános Is-
kola és Gimnázium (10.a osztály csapata:
Melis Kinga, Szoboszlai Szilvia, Garai Zsó-
fia és Zornánszki Anett. Segítô felnôtt: To-
pánka Nóra) III.: Kodály Zoltán Ének-zenei
Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola
(Kodály 12. csapat: Serf Dorottya, Veklyuk
Vivien, Káldi Bernadett és Varga Éva. Segí-
tô felnôtt: Kovács Cecília.)

Általános iskola, felsô tagozat

I.: Remetekertvárosi Általános Iskola (Anonym csapat: Nagy Eszter, Repka Vivien, Pirók
Panka és Lukácsi Liza. Segítô felnôtt: Karvázy Balázs.) II.: Fillér Utcai Általános Iskola (Ba-
nyák csapata: Szoboszlai Dóra, Borza Ágnes, Török Viktória és Sulyok Orsolya 7.a. Segítô
felnôtt: Sárady Gyula.) III.: Törökvész Úti Általános Iskola (Békák csapata: Ábel Adrienn,
Balogh Janka, Bezie Fanny és Darányi Boglárka. Segítô felnôtt: Vadócz Balázs.)

Általános iskola, alsó tagozat

I. Gyermekek Háza (Rózsaszín Pingvinek csapata: Markos Patrícia, Vincze Anna, Králl Esz-
ter és Székely Anna. Segítô felnôtt: Varasdy Iván.) II.: Remetekertvárosi Általános Iskola
(Remete Rókák csapata: Bôvíz Anna, Papp Boglárka, Papp Adrienn és Hajnal Dorottya. Se-
gítô felnôtt: Pappné Cseh Virág, Gégény Erika.) III.: Gyermekek Háza (Csoki Csikók csapa-
ta: Lengyel Anna, Zwickl Eszter, Kolonics Róza és Andrónyi Flóra. Segítô felnôtt: Varasdy
Iván.)
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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. Technológia-
történeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lépcsô-
házi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, eredeti
gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási és önté-
si gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadálymentesítve
van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-4370)
n M GALÉRIA: FEBRUÁR 5–MÁRCIUS 1.: Marczi szerint a világ I. Rejtett tartalékok — fotók és egyebek. A
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ munkatársainak kiállítása. Megnyitó: FEBRUÁR 5-én 17 órakor. (Marczi-
bányi Téri Mûvelôdési Központ, színházi elôtér)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: FEBRUÁR 10-ig: 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 31., 10.00–17.00: Látogatás Meseországba. Benne: Lé-
pegetô, Apró csodák kicsiny kertje, Mesterség-bemutató: Palóc koszorú mákkal szórva. Vaskakas bábszínház:
Kakasviadal — bábjáték. Bergengóc Zenegóc Társulat: Zenés mesekönyv. FEBRUÁR 7., 10.00–17.00: Griffek,
vázák és Hamupipôke. Benne: Lépegetô, Apró csodák kicsiny kertje, Mesterség-bemutató: Tûzzománc. Griff
Bábszínház: A piros váza titka. Mesekör: A kis gömböc. Griff Bábszínház: Hamupipôke. (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 segíti elô, de a babák is aktívan részt vesz-
nek benne. Pénteken 11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Jó Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06
30) 210-9597. Nôi torna. Koreografált, táncos nôi torna lányok, asszonyok részére. Az órát profi táncmûvész
tartja. Táncos elôképzettség nem szükséges. Hétfôn és csütörtökön 9–10 óráig. Információ, jelentkezés: An-
tal Ilona, (06 30) 922-5887. Tartásjavító gimnasztika. Mozgásforma a felnôttek minden korosztályának. Egy-
szerûen megtapasztalható módszer a testtartás javítására, a nyak, váll, hát, gerinc fájdalmainak kezelésére. A
csoporthoz foplyamatosan lehet kapcsolódni. Jelentkezés, érdeklôdés Pilinger Zsuzsa Bothmer-gimnasztika ta-
nárnál, (06 70) 335-6283. Gerinctorna. Minden kedden és csütörtökön 18.30–19.30-ig. Tanfolyamvezetô, je-
lentkezés: Petô Barbara, (06 30) 370-7322.
n BAÁR—MADAS GIMNÁZIUM: Gerincgimnasztika (felnôtt) kedden 8.30–9.30 és 18.30–19.30 között. Kre-
atív 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 Szininé Bakonyi Hajnalka. Jelentkezés: 325-9930. Izomnyúj-
tó, stretching gyakorlatok, amelyek elsôsorban kötött ízületû és ülômunkát végzôknek ajánlott kedden és
csütörtökön 17.45–18.45 óráig. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. Jelentkezés: (06 30) 975-4752. A 6–

10 éves gyerekek sokoldalú testi fejlôdését segítô
játékok, akrobatikus jellegû mozgások kedden és
csütörtökön 16.15–17.15-ig. Vezeti Bánhidi László és
Borbála testnevelô tanár és szakedzô. Jelentkezés :
200-0191 és (06 30) 413-3854. Feldenkrais mód-
szer - Hogy a lehetetlen lehetséges, a nehéz könnyû,
a könnyû elegáns legyen. Órák: kedden 10–11, csü-
törtökön 20–21 óráig. Vezeti Heimer István nemzet-
közi diplomás oktató. Jelentkezés: 394-3362, (06 20)

A SZABADSÁG ÚTJAI. Nyakig vagyunk az Oscar-szezonban: aki számít és a versenyben
szóba jöhet, már elküldte tisztíttatni az ünneplôjét, és a köszönôbeszéde részleteit csi-
szolgatja. Közülük talán Kate Winslet az egyetlen, aki az esélyesek nyugalmával nézhet a
szoborátadás elé, neki ugyanis papírja, illetve, ami még jobb, két Golden Globe-ja is van
róla, hogy idén szólítani fogják az osztásnál. Winslet kétesélyes, a náci múlttal foglalkozó
A felolvasó éppúgy tarolhat, mint a kertvárosi boldogtalanságnak emléket állító A sza-
badság útjai. Olyan egyszerûen nincs, hogy idén hoppon maradjon. Ez az ô éve, ha pedig
Hollywood egyszer már kinyilvánította a szeretetét, nem szokása ünneprontónak bizo-
nyulni. A hazai mozikba A szabadság útjai érkezik elsôként (de ha-
marosan jön A felolvasó is), ez a kellô komolysággal elôadott házas-
társi krízistörténet, melyben Winslet mellett a férjét alakító Leonar-
do DiCaprio szenved látványosan és siratja vissza fiatalsága romlat-
lan lelkesedését. De jaj, oda a hevület, és sokasodnak a kibúvók és
a kifogások; majd élünk máskor — nyugtatgatják magukat és a má-
sikat a szerepeikhez hozzáöregedett házasfelek, miközben whis-
key-s pohárral a kézben a kertészt instruálják, miként nyírja a bejá-
rat elôtt elterülô gyepet. Ha a Filmakadémia úgy dönt, hogy szere-
tetével A szabadság útjait halmozza el, akkor — kimondva, kimon-
datlanul — elsôsorban a helytállást díjazza, azt a kivételes tehetsé-
gekre jellemzô, mindenkor mozgósítható színészi energiát, mely
egy olyan tisztes iparos munkán, karcosságában is inkább jólnevelt
drámán is sokat javít, mint amilyen Sam Mendes filmje is. E. K.
Amerikai film. Rendezte: Sam Mendes. Fôszereplôk: Kate Winslet, Leonardo
DiCaprio.

SZÍNHÁZI DÉLUTÁN BÉKÉS ITALÁVAL.
Február 6-án 15 órától a Marczibányi Téri Mû-
velôdési Központban Békés Itala színmû-

vésszel találkoz-
hat a közönség. A
mûvésznôvel az
Olvasd a buszon!
c ímû legú jabb,
nemrég megjelent
vidám, szórakozta-

tó, rövid történeteket megelevenítô könyvérôl
beszélgethetnek a nézôk. Menü: Apéritif: a
legjobb évjáratból, 1927-bôl. Derûs olasz elô-
ételek „á la Mamma”. Zsenge primôr zöldsé-
gek. Lányos szûzérmék pikáns mártásban. Hu-
morral töltött különleges történetek. Szatiri-
kus Thália-tál. Kandírozott játékos csemegék.
„Mert ha jösztök, akkor lesztek, és ha hoztok,
akkor esztek!” A jó szórakozáshoz hozzásegít
játékos dalokkal Fehér András zeneszerzô. A
belépés díjtalan. Információ: Kilián Mária,
212-2820.
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973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-buda-
pest.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. Hatéves 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: Méregtelenítési workshop
lesz JANUÁR 25-én 9–16-ig a Jógaközpontban. Vá-
runk minden érdeklôdôt egy órás haladó meditáció-
ra JANUÁR 25-én 17–18-ig a II., Volkmann u. 10-be.
A részvétel ingyenes. ÚJ! Újítsd meg az életed! Is-
mét elindítjuk életmód-tanfolyamunkat JANUÁR 29-
én 19.30–21.30-ig a Jógaközpontban. Szatszang a
Jógaközpontban. Szeretettel várunk JANUÁR 31-én
17–19 óráig. Téma: A jóga helye a XXI. századi em-
ber életében. A részvétel ingyenes. Kezdô jógatan-
folyam: FEBRUÁR 3-án indítjuk legközelebbi 8x2
órás kezdô tanfolyamunkat 19–21 óráig. FEBRUÁR
4-én indul haladó jógatanfolyamunk (8x2 óra)
19.30-tól 21.30-ig. A jógatanfolyamok helyszíne a Jó-
gaközpont. Információ: 397-5258, (06 30) 689-9284,
joga@sivanandajogakozpont.hu, www.sivanandajo-
gakozpont.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. FEBRUÁR 6., 15–17-ig: Színhá-
zi délután Békés Italával. „Olvasd a buszon” címû legújabb, nemrég megjelent vidám, szórakoztató, rövid
történeteket megelevenítô könyvérôl beszélgetünk egy hangulatos pikniken Békés Italával. A jó szórakozás-
hoz hozzásegít játékos dalokkal Fehér András zeneszerzô. A belépés ingyenes. Klubvezetô: Kilián Mária, (70)
335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: JANUÁR 27.: Beszélgetôs klubnap. FEBRUÁR 3.: Böjtelô hava, februári je-
les napok. (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
tagokat 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: Következô találkozásunkon FEBRUÁR 4-én dr. Fábián Mária
elôadó, barátunk ismertet meg bennünket a táplálkozás kívánatos helyességével A táplálkozás változásai-
nak kis tükre címû elôadásában. Az elôadás és vita után véglegesítjük az elsô félévi programunkat, melyhez
várjuk az ötleteket és javaslatokat. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket idén is minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 óra-
kor tartjuk. JANUÁR 28-án vendégünk dr. Balsai István országgyûlési képviselô. FEBRUÁR 11., 16.00: Vendé-
günk dr. Náray-Szabó Gábor akadémikus, a Professzorok Batthyány Körének elnöke. (1024 Keleti Károly u.
13/b; információ: 394-4424)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: JANUÁR 25.: A Szemlô-hegyi- és a Pál-völ-
gyi-barlang megtekintése, Kiscelli kastély. Találkozó 9.30 órakor, Kolosy tér, 29-es busz állomása. JANUÁR
31., FEBRUÁR 1., FEBRUÁR 8.: Budai-hegység. Találkozó 9 órakor, Moszkva tér, metrókijárat. Bôvebb infor-
máció: 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.)
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 24-én 19 órától Sándor Pál rendezô, forgatókönyvíró és pro-

Egy apró sziget a Vízivárosban
Aki a szmogos, jeges Budapestrôl szikrázó napfényre, kék tengerre, forró nyári hangulat-
ra vágyódik, annak érdemes ellátogatni a Vízivárosi Galériába, ahol Lakott sziget címmel
a krapanji mûvésztábor kiállítása látható. A falakon különbözô technikákkal és stílusban
készült fotók, festmények és installációk a Mediterránumba repítik a látogatót, ahol min-
den az élet napos oldaláról szól.

Krapanj az Adria legapróbb, mindössze másfél négyzetkilométer nagyságú lakott szige-
te, amely ötödik éve ad otthont egy magyar mûvészekbôl álló alkotócsoportnak. A Vízivá-
rosi Galéria most megnyílt tárlatán Babinszky Csilla, Beöthy Balázs, Fabricius Anna, Ger-
hes Gábor, Gyenis Tibor, Illés Barna, Július Gyula, Koronczi Endre, Nemes Csaba, Peták Pé-
ter, valamint Pettendi Szabó Péter munkái láthatók.

Tillman József Attila filozófus így összegzi a szigeten, a sziget ihlette alkotások hangu-
latát: „A sziget-jelleg, a szigetszerûség és a körös-körül honoló tenger mindennek más
távlatot ad. A tenger látványa és a sziget tudata szinte mindent áthat. Nem lehet eltekin-

teni tôle, nem lehet megfeled-
kezni róla. Ettôl a tudat kurzo-
ra hajlamossá válik a lassulásra
és a belátásra, a dolgok aránya-
inak tekintetbe vételére. A szi-
get az élet legtermészetesebb
képlete: csepp a tengerben. Ha-
tárolt hely a határtalanban.”

A krapanji mûvésztábor kiállítása
február 10-ig látható a Vízivárosi
Galériában. (1027 Kapás u. 55. Tele-
fon: 201-6925)

„FÉNY-JÁTÉK” FOTÓPÁLYÁZAT. A Marczi-
bányi Téri Mûvelôdési Központ várja minden
olyan „Fény-Játék”-os kedvû, második kerületi
kis- és nagydiák fotóit, akik szeretnek maguk
is játszani — legyen az fogócska vagy sakk —
és van kedvük megörökíteni, hányféleképpen,
mi mindennel játszunk, játszhatunk. Mutass
meg mindent, ami a játék hevében elsuhan,
nincs idônk szemügyre venni, vagy éppen
mozdulatlanságával válik láthatatlanná. Mi
az, amin egy kicsit érdemes elidôzni? A fotó-
zás maga sem más, mint játék a fénnyel.

A pályamûvek elkészíthetôk hagyományos
(analóg) és digitális géppel is. Egyaránt vá-
runk színes és fekete-fehér képeket. A pálya-
mûvek elbírálásakor nem tesznek különbsé-
get az elkészítés technikája alapján. A képe-
ket szakmai zsûri bírálja el. A pályázaton való
részvétel díjtalan.

Életkori kategóriák (betöltött életévek szá-
mítanak): 8–11., 12–15., 16–18. A pályázati
részvétel feltétele az érvényesen kitöltött je-
lentkezési lap.

A képek leadásának módja: papír formában
személyesen vagy az intézmény címére pos-
tán elküldve a pályázat címének feltüntetésé-
vel (1022 Marczibányi tér 5/a) vagy az intéz-
mény honlapján keresztül elektronikus úton
(www.marczi.hu).

Digitális fotók esetén a képeket cédére írva
kérjük leadni JPG- vagy TIFF-formátumban mi-
nimum 300 dpi felbontással. Analóg fotók
esetén a képeket minimum 10 x 15 cm elôhí-
vott formában, a negatívot mellékelve kell le-
adni. A jelentkezés és a pályamunkák leadásá-
nak harárideje: március 14. Eredményhirde-
tés, kiállításmegnyitó: április 10. További infor-
máció: Sallai Ferenc, (06 70) 977-5688; e-ma-
il: sallai.ferenc@marczi.hu.
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n ZENE: JANUÁR 25., 15.00: Az operairodalom
gyöngyszemei — Mozart: Figaro házassága. Ku-
riózumnak tekinthetô teljes operafilm-felvétele-
ket láthat a közönség. Bevezetô elôadást tart dr.
Langermann István. JANUÁR 30., 19.00: Orosz
Zoltán Klub. Önfeledt improvizációk a világ
nagy harmonikaszerzôinek mûveire és saját dal-
lamokra — virtuóz sztárzenészek hangszerszólói-
val. Horváth Kornél (ütôhangszerek), Lattmann
Béla (basszusgitár), Orosz Zoltán (harmonika),
Sipeki Zoltán (gitár). Az „Ezerarcú harmonika”
— koncertsorozat.
n KIÁLLÍTÁS: FEBRUÁR 1-jéig: Válogatás légi-
fotókból — Schäffer László fotókiállítása. Vá-
logatás magyarországi városok és Budapest légi
felvételeibôl. Nevezetességek, különlegességek,
panorámafelvételek a magasból. FEBRUÁR 15-
ig: KÉP-TÁR — a MKISZ Képgrafikai Szakosztá-
lya mûvészeinek kiállítása. Kiállító mûvészek:
Almásy Aladár, Baranyay András, Hertay Mária,
Gacs Gábor, Kádár Katalin, Keresztes Dóra, Kô-
nig Róbert, Molnár Gabriella, Olajos György,
Orosz István, Révész Napsugár, Takáts Márton,
Vagyoczky Károly, Vén Zoltán. FEBRUÁR 10–
MÁRCIUS 1-jéig: Merre van elôre? — karikatú-
rakiállítás. A XI. Magyar Karikatúra Mûvészeti
Fesztivál díjazottjai.
n SZÍNHÁZ: JANUÁR 29., 18.00: Bibliai rögtön-
zések avagy a Biblia szubjektív szemmel — a
Meglepetés Színház elôadásában. JANUÁR 31.,
19.00: Márai Sándor: Eszter hagyatéka. Érzéki
emlékezés. A Kecskeméti Katona József Színház
vendégjátéka. Szereplôk: Dörner György, Sára
Bernadette, Réti Erika, Trokán Nóra eh. Rende-
zô: Szalma Dorottya. Díszlettervezô: Mira János.
Jelmeztervezô: Rátkai Erzsébet. A kecskeméti be-
mutató utáni elsô budapesti elôadás.
n GYEREKEKNEK: JANUÁR 23., FEBRUÁR 6.,
18.00: Magyar táncok, népi játékok, énekek,
mondókák. Vezeti: Csatai László (Csidu); zenél
Bese Botond és Nyíri László. JANUÁR 25.,
11.00: Zene, tánc, mulatságok — képzômûvé-
szeti játszóház. JANUÁR 30., 10.00: Tádé-bér-
let: Moha és Páfrány. A miskolci Csodamalom
Bábszínház elôadása. JANUÁR 30., 14.30: Ma-
zsola-bérlet: Aladdin. A Harlekin Bábszínház elô-
adása. FEBRUÁR 7., 15.00: Csiribiri farsangi
családi délután Gulyás Lászlóval és a Garabonci-
ás együttessel.
n TUDÁSTÁR: FEBRUÁR 3., 18.30: A barokk
mesterei — a spanyol mûvészet virágkora.
Ludmann Mihály mûvészettörténész sorozata.
n ZÖLDÁG: FEBRUÁR 10., 18.00: Az otthon
melege. Elôadás az alternatív fûtési megoldá-
sokról. Dr. Léderer András olyan megújuló meg-
oldásokat mutat be, amelyekre lecserélhetjük el-
avult, fosszilis energiahordozókat használó fûté-
si rendszereinket. A programon való részvétel in-
gyenes, regisztráció szükséges. Részvételi szán-
dékát, kérjük, február 6-ig jelezze a (06 30) 642-
3208-as vagy 392-0871-es telefonszámokon, e-
mail-ben a zoldag@kulturkuria.hu címen.

ducer, több nemzetközi díj nyertese lesz a klub vendége. A házigazda: Bóta Gábor. JANUÁR 31-én 19 órakor a
tavaly klubunkban nagy sikert aratott Darvas Ferenc zenész, zeneszerzô lesz a vendégünk, aki mesél, zongo-
rázik, zenész-fejszámoló mutatványokkal kápráztat el bennünket, Oravecz Mária pedig régi filmdalokat és
operettrészleteket énekel. (1023 Frankel Leó út 49. Telefon: 326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: JANUÁR 29.: Egerszalók — a magyar Pamukkale, Eger (ebédelé-
si lehetôséggel, akár házi jellegû disznótoros is. Irányár: 3700 Ft). Kirándulás autóbusszal, belépôk és az étke-
zés igény szerint a helyszínen fizetendô. Várjuk az érdeklôdôket rendezvényeinkre ahol az elsô félév részletes
ajánlatát is átvehetik. FEBRUÁR 5.,15.30: Hogyan ôrizzük meg értékeinket? A BM bûnmegelôzési tanács-
adójának elôadása. FEBRUÁR 12., 16.00: A sivatag varázsa. Elôadás + diavetítés, Ipach Ildikó egyiptológus.
FEBRUÁR 19.: Mítoszok földje. Gustave Moreau festômûvész kiállítása a Szépmûvészeti Múzeumban. Találko-
zó : 11 órakor az aulában. FEBRUÁR 22.: A mohácsi busójárás farsangvasárnapja. Autóbuszos kirándulás,
irányár: 4600 Ft Ft. Indulás 7 órakor a Kis Rókus utcából. A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvé-
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–

Eszter hagyatéka
Január 31-én 19 órától Márai Sándor Eszter
hagyatéka címû regényének színpadi változa-
tát láthatja a Klebelsberg Kultúria közönsége
a mûvelôdési központ színháztermében.

Eszter egy középkorú nô, akit „az élet oly
csodásan megajándékozott és oly tökélete-
sen kirabolt”, elszegényedett kisnemesi mili-
ôben éli életét Nunuval, a családi rokonnal,
és a ház barátaival, Tiborral és Endrével. E
csipkerózsika-álmot alvó, titkokat féltve ôr-
zô mindennapokba egy távirat tör be: Lajos
visszatér. Húsz év után visszatér. Lajos, Esz-
ter nagy szerelme, a férfi, aki kirabolta ôt, a
hazug, aki ôt szerette és mégis nôvérét vette
el feleségül. Lajos bájától és romboló erejé-

tôl Eszter körül mindenki fél, hiszen min-
denkinek van veszteni valója. De vajon mi-
képpen fogadja Eszter a visszatérést? Meg tu-
dott-e bocsátani vagy sem, s egyáltalán mi
áll a hazaérkezés mögött?

Márai Sándor egyik legnépszerûbb regé-
nye most elôször kerül színpadra, Pataki Éva
átiratában. Szereposztás: Eszter: Sára Berna-
dette, Lajos, Eszter sógora: Kôszegi Ákos, End-
re, közjegyzô: Körtvélyessy Zsolt, Éva, Lajos lá-
nya: Trokán Nóra e. h., Olga, elvált nô: Réti Eri-
ka, Nunu, családi rokon: Jablonkay Mária, Ti-
bor, a család barátja: Kovács Gyula. Rendezô:
Szalma Dorottya. A kecskeméti bemutató utáni
elsô budapesti elôadás.

Kôszegi Ákos

A spanyol mûvészet virágkora
Február 3-án 18.30-kor Ludmann Mihály mûvészettörténész sorozatának újabb elôadását hall-
hatják a mûvészetek iránt érdeklôdôk. A reneszánsz korszakának ismertetése után a sorozat a
barokk mesterek izgalmas sorával folytatódik A diavetítéssel illusztrált elôadásokra havonta két-
szer kerül sor. Ezúttal a spanyol mûvészet virágkorát mutatja be az elôadó. Jegyár: 600 Ft.

Táncosok, akik rajzolnak
A Budai Táncklub idén a tíz éve elhunyt Ber-
czik Sárára, az intézmény egykori mûvészeti
vezetôjére emlékezik. Az emlékversenyek
szervezése és a szakmai tradíciók megôrzése
mellett a táncklub úgy is ápolni kívánja a fe-
lejthetetlen pedagógus emlékét, hogy a mai
növendékek részére, akik jól és jó kedvvel
rajzolnak, és jelenleg mûvészi tornára,
klasszikus- vagy dzsesszbalettre járnak, rajz-
versenyt hirdetnek. A legjobb rajzokat kiállít-
ják, alkotóik pedig jutalomban részesülnek.

Azúr-költemények
Január 29-én este fél nyolcra Gyurkovics Ti-
bor: Azúr-költemények címû, utolsó három
évének istenes verseit tartalmazó kötetének
bemutatójára hívja közönségét a Vojnovich—
Huszár Villa. A kötetet az író lánya, Gyurko-
vics Györgyi mutatja be, beszélgetôtársa Föl-
desi Margit lesz. Az esten közremûködik Ku-
bik Anna színmûvész. Jegyár: 2000 Ft. Jegy-
rendelés: 362-1606, www.jegymester.hu
(1223 Budapest, Mûvelôdés u. 37/a, tel./fax:
362-0864).

Sára Bernadett
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n SZIAMARCZI! Motolla játszóház 10.30–12
óráig. Családi kézmûves délelôttre várjuk a kis-
gyerekes családokat, ahol az ebédig a kicsik és
szüleik (Anya, Apa és Nagyi is) együtt alkothat-
nak. A kisgyerekek képességeihez igazodva játé-
kos formában könnyen elkészíthetô tárgyakat
készítünk. A korosztály számára ajánlott mesék,
versek, mondókák is témái lesznek a játszóhá-
zunknak. A legkisebbeket a játszószônyegre vár-
juk. JANUÁR 24.: Homokot a papírra! — kép-
festés színes homokkal. Magocskát a karton-
ra! — egyszerû termésképek készítése. JANUÁR
31.: Meselények papíron — Állatos, lapozga-
tós mesekönyv és térbeli képeslap készítése. FEB-
RUÁR 7., 16.00: Vígan legyünk — A Tükrös ze-
nekar koncertje. Az elôadáson megszólalnak
egy-egy vidék jellegzetes énekes és táncdallamai
Felvidékrôl, Erdélybôl, ill. a mai Magyarország te-
rületérôl. Mivel óriási élmény a kicsik számára,
ha ôk maguk is részesei lehetnek a vigasságnak,
a koncert során együtt énekelhetnek, játszhat-
nak, táncolhatnak Korpás Évivel, a zenekar éne-
kesnôjével. A koncerthez szervesen kapcsolódó
kézmûves játszóházban farsangi állatos masz-
kot, ªú-lány táncosbábot és tükrös szívet készí-
tünk a TÁR-S Egyesület tagjainak vezetésével.
n SZÍNHÁZ: FEBRUÁR 3., 18.30: Kex és tea. A
Momentán Társulat vendége Csukás István író,
költô. Kortárs irodalmi est, nem csak középisko-
lásoknak. „Miért fontos? Nem tudom, hogy fon-
tos-e. De jó. Jó, mert más, mint a többi, kreatí-
vabb, ami azonnal megtisztelô is („de hisz ezek
idôt pocsékoltak rám!”), jó a közönség is — min-
dennek van nívója. És még a szerzô is jól érzi ma-
gát, pedig az neki nem is munkaköri kötelessé-
ge.” Esterházy Péter.
n ZENE: JANUÁR 25., 10–12-ig: Kôketánc gyer-
mektáncház. Gyerektáncház moldvai és gyime-
si muzsikával: dalok, táncok, énekes játékok,
kézmûvesség, mese, ünnepi szokások 1–7 éves
gyermekeknek. Házigazda: Sándor Ildikó. Tán-
cot tanít: Földi Lehel, Halmos Kata, Prekler Kata.
Zenél: Kerényi Róbert, Horváth Gyula, Nyíri Lász-
ló, Vellner Balázs. JANUÁR 25., 15.00: A Richard
Wagner Társaság komolyzenei délutánjai. „Das
ewig Weibliche” (Az örök nô). Nôalakok Ri-
chard Wagner mûveiben. Meixner Mihály zene-
esztéta évadkezdô elôadása sok zenével. JANU-
ÁR 29., 16.00: Lengyel Újévi Koncert. A „Polo-
nez” Népdal és Néptánc Együttes elôadása. FEB-
RUÁR 2., 19.00: A Calcutta Trió Indiai Zene-
klubja. Az elôadásokon a Trió betekintést nyújt
az indiai klasszikus zene rendszerébe, történeté-
be, szigorúan követve indiai mestereiket. Az
együttes tagjai: Kozma András, Szalai Péter, Mol-
nár András.
n JANUÁR 24., 8–12 óráig: Baba- és gyerek-
holmivásár. Várjuk azokat, akik gyermekruhá-
kat és egyéb kiegészítôket szeretnének kedvezô
áron beszerezni. Kinôtt, de még jó állapotban lé-
vô baba- és gyerekruhák, valamint játékok bör-
zéje.

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, (06 30) 415-4533. Belépô: 500 Ft/fô + 1 gyü-
mölcs. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ)

TANFOLYAM MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Alkotóház: Azt ékszerkészítô, selyem-
festô, kézimunka, kosárfonó mûhelyebe még lehet jelentkezni. Információ és jelentkezés: Vadászy Eszter, (06
30) 272-7022. Radírpók. Játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–10 éves korig. Minden ked-
den 16–17.30 óráig. JANUÁR 27.: Manók és koboldok. FEBRUÁR 3.: Mesélô arcok. Információ és jelentke-
zés: Vadászy Eszter, (06 30) 272-7022. Akkreditált pedagógus-továbbképzés — drámapedagógiai tanfo-
lyam 120 oktatási órában FEBRUÁR 7-tôl. További információ kérhetô Juszcák Zsuzsától, (06 70) 335-6285. Fi-
lozófiai, önismereti kurzus az Új Akropolisz Kulturális Egyesület közremûködésével csütörtökönként 18.30–
20.30-ig. JANUÁR 29-én: Az ember és ciklusai.

ZAFYR CZENCZINEK — BRAVÓ ZSENI. A bu-
dai Szabó Ervin Könyvtár-fiókok egy három for-
dulós nyelvi játékkal emlékeznek meg Kazinczy
Ferenc születésének 250. évfordulójáról. Az
alábbi feladvány megfejtését a 1023 Török u.
7–9 (fszek0204@fszek. hu), a 1021 Hûvösvölgyi
út 85. (fszek0201@fszek. hu) vagy a 1028 Sza-
badság u. 37. (fszek0202@fszek. hu) szám alatti könyvtárba kérjük eljuttatni postán, sze-
mélyesen vagy e-mailben 2009. március 15-ig. A megfejtések mellett kérik feltüntetni a
nevet, elérhetôséget (cím, telefon vagy e-mail) és az életkort!

1. forduló

Anagrammajáték, amely Kazinczy életének fôbb állomásait tartalmazza. Melyek ezek a
helységnevek? MÉLY RÉSEN — PÁROS TASAK — RAGADVÁNY — SEPERJE — CSALÓ RE-
MEG — LÉPSZ MOHA — CSIHOL — CSUKNÁM

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR FEBRUÁRBAN. A honlapon: Kerületünk emléktáblái-
ból. A kerületünkben található egy-egy emléktábla története, hozzá kapcsolódó életrajz.
Februárban Képes Géza, akinek mûveibôl kiállítás látható a könyvtárban. Mitológiai
névfelismerô játék. Havonta hat kérdés a könyvtárban és a honlapon. A pontok összesí-
tése havonta. Eredményhirdetés 2009 decemberében. Színházajánló. Katharina Blum
elvesztett tisztessége. A Pesti Színház elôadása. Gyerekrajzainkból. Néhány alkotás a
könyvtárnak ajándékozott legszebb gyerekrajzokból, hogy ne tûnjenek el a feledés homá-
lyában. Közmondásgyüjtô. Minden hónapban egy adott téma köré csoportosítható köz-
mondások, szólások gyûjtése. Februári téma: szamár. Eredményhirdetés havonta. Segít-
séggel az interneten. Az internet használatát segítô egyéni foglalkozás minden csütörtö-
kön 14–15 óra között. Elôzetes jelentkezés a
könyvtárosoknál. Zafyr Czenczinek — Bravó
Zseni — a budai könyvtárak nyelvi játéka. A
Tóthné Fábián Eta játékkészítô mesefiguráiból
nyílt kiállítás márciusig látható. Nyitva tartás:
hétfô, szerda, péntek 12–19, kedd, csütörtök
10–16, szombat 10–14 óráig. (1023 Török u. 7–
9., telefon: 212-1103, e-mail: fszek0204@
fszek.hu)

Öntészeti teadélután
Január 28-án 16 órától az MMKM Öntödei
Múzeuma szeretettel vár minden érdeklôdôt
egy kellemes öntészeti teadélutánra.

Program: 16 órakor: A 135 éves Acélhang
kórus és a Ferencvárosi Herz Férfikar kon-
certje. A mûsorban elhangzik Noseda Ká-
roly: Jelige, W. A. Mozart: Bûvös csengettyû,
Ismeretlen szerzô: Litván tengerészdal, Er-
kel Ferenc: Bordal, Kodály Zoltán: Toborzó,

G. Verdi: Búcsú a hazától, Orosz népdal — Es-
ti harang címû zenemûvei, valamint Néger
spirituálé és egy slágeregyveleg. Szólót éne-
kel Varga Antal. Karvezetôk: Gerenday Ágnes
és Pataki Judit.

16.30 órakor: A harangöntô mesterek di-
csérete — Szántai Lajos öntészettörténeti elô-
adása. (1027 Bem József u. 20., tel.: 201-
4370, www.omm.hu)

NEM JÖN DAVE KOZ. A Millenáris sajnálattal értesíti a közönséget, hogy a január 24-re meg-
hirdetett Dave Koz-koncert technikai okok miatt elmarad. A koncert új idôpontja: április 9-én
20 óra.
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A kulturális élet jacuzzija
Aki egyszer látta ôket, újra meg akarja
nézni. Igaz, hogy ugyanazt az elôadást
még egyszer nem tudja produkálni a
társulat, de éppen ebben rejlik
vonzerejük: ott és akkor születik meg a
párbeszéd, a mozdulat, a dal. Éppen
ezért a mottó: „Mi sem tudjuk, mit
teszünk 5 perc múlva!”

A Momentán Társulat 2003 óta improvizál
színpadon, ismertségük és elismertségük az-
óta exponenciálisan nô. Az interaktív rögtön-
zéses játék mellett a tíz ªatal elôadómûvész
rendszeresen fellép a Marczibányi Téri Mûve-
lôdési Központban, ahol kortárs írók, költôk
mûveibôl adnak ízelítôt Kex és tea címû est-
jükön. Harsányi Bencével és Kiskovács Attilá-
val, a társulat két oszlopos tagjával a mûvelô-
dési központban találkoztunk, és beszélget-
tünk színházról, irodalomról, játékról.

— Mindannyian Földessy Margit drámastú-
diójába jártunk, ott ismertük meg egymást,
ott kötöttünk barátságot — emlékszik vissza
Attila a kezdetekre. — A Momentán Társula-
tot 2000-ben hoztuk létre azzal a céllal, hogy
megpróbáljuk népszerûsíteni a mai irodal-
mat, amirôl olyan keveset lehet tudni. El se
jutunk odáig az iskolai magyarórákon, a több-
ség úgy gondolja, érthetetlen, lila zagyvaság
az egész, pedig ez nem igaz. Be akartuk bizo-
nyítani: ez a mûfaj értékes, szórakoztató és fo-
gyasztható, mint a keksz és a tea. Legfôbb
szerkesztési elvünk, hogy olyan szerzôket hív-
junk meg, akiket tényleg szeretünk, és olyan
mûveket olvassunk fel, amelyek tényleg tet-
szenek. A Momentán Társulat tagjai a legkü-
lönfélébb foglalkozást ûzô, ªlm és színház kö-
zeli ªatal emberek. Van közöttük ªlmrende-
zô, mûsorvezetô, dramaturg, látványtervezô,
drámapedagógus és angol—magyar szakos ta-
nár is.

— Hobbiként indult az improvizációs szín-
ház — mondja Attila. — Elôször csak a baráta-
ink elôtt léptünk fel, aztán ôk hoztak máso-
kat, végül már felkérést is kaptunk. Az elsô
másfél év alatt 25 elôadásunk volt, a második
évben már 75, és mostanra 270 elôadás van
mögöttünk, valamint több mint 60 Kex és
tea.

— Emellett mindannyiunknak van fôfog-
lalkozása — fûzi hozzá Bence —, ami azért na-
gyon jó, mert nem a Momentán-estektôl
függ a megélhetésünk. Az amatôrlét szépsége

a szabadságban rejlik, hogy annyit és úgy lé-
pünk fel, ahogy kedvünk tartja.

Rögtönzéses színházra nem lehet próbál-
ni, mégis fantasztikus összhangban játszo-
tok, énekeltek a színpadon.

Nagyon sok idôt töltünk el együtt — magya-
rázza Bence —, és alaposan megismertük
már egymást. Az is fontos, hogy betartsuk az
improvizálás szabályait, és feltételezzük,
hogy a másik is betartja azokat. A rögtönzés
egy önálló mûfaj, amit eddig Magyarorszá-
gon leginkább a színészképzésben alkalmaz-
tak, de különbözô tréningek, workshopok al-
kalmával is gyakran játsszák a résztvevôk,
ugyanis a gátlások oldásának egyik leghatéko-
nyabb módszere.

— Játékosság kell, hogy legyen az ember-
ben, ezenkívül jó, ha meg tudja ôrizni gyer-
meki énjét, valamint gátlástalanságra is szük-
ség van — teszi hozzá a civilben drámapedagó-
gus Attila, akinek a feltöltôdést a gyerekek-
kel való foglalkozás jelenti.

Mi lehet az oka a mûfaj népszerûségé-
nek?

Az improvizáció maga az élet. Ezért a rög-
tönzéses színház jóval „életszagúbb” a hagyo-
mányos színháznál. Ez utóbbinál is mindig
különleges élmény, ha becsúszik egy baki,
vagy valami szokatlan zavarja meg az elôadás
rendes lefolyását. Nálunk minden elôadás
teljesen egyedi, mindig szokatlan és váratlan
dolgok történnek. Egy este vagy kétszáz ka-
rakter jelenik meg a színen, minden állandó-
an mozgásban és változásban van. Ezt na-
gyon értékeli a közönség — mondj a társulat
rangidôs tagja, Harsányi Bence.

A Momentán Társulat tagjai: Boldoghy Borbála, Bódy Gergely, Harsányi Bence, Kiskovács
Attila, Molnár Levente, Nemes Takách Kata, Pirisi László, Simonyi Balázs, Tóth Barnabás
és Várady Zsuzsi. Játszóhelyek: Momentown (Dürer-kert, 1146 Ajtósi Dürer sor 19–21.), a
volt MOM (1124 Csörsz utca 18.), valamint a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ. Bô-
vebben: www.momentantarsulat.hu
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— Mi nem vagyunk a szó hagyományos ér-
telmében színház — véli Attila. — Olyan katar-
zist nem várhat tôlünk a közönség, mint ha a
Sirályra vagy a Rómeó és Júliára ülne be. In-
kább szórakoztató estnek nevezném, de per-
sze, azon vagyunk, hogy színvonalas és tartal-
mas legyen. Ez a kulturális élet jacuzzija!

Elôfordult már, hogy valamelyikôtök le-
blokkolt, nem jutott eszébe semmi?

Nemrég például elfelejtettem egy szót,
pont azt, amit a nézôktôl kértünk, és amivel
egy dalt kellett volna elkezdenem. Elindult a
zene, de csak nem akart beugrani az a bizo-
nyos szó. Le kellett állítani a zenét, és újra
kezdeni. De ez nem baj, legalább látták a né-
zôk, hogy nem is vagyunk olyan könnyû hely-
zetben. A cirkuszban is le kell esni néha, at-
tól csak fokozódik az izgalom.

— Egyszer egy drámai csendbe azt sikerült
mondanom, hogy „Vigyázz, nehogy úgy jár-
junk, mint legközelebb” — emlékszik vissza
nevetve Attila. — Hosszú másodpercekig
nem esett le a tantusz senkinek, hiszen
annyi zagyvaságot összehordunk egy elôadás
alatt.

A mellett megjelentek a temati-
kus improvizációs elôadások is.

Szerettünk volna megújulni, és kicsit más-
fajta elôadásokat is létrehozni. Így jött a rene-
szánsz est ötlete. Elkezdtünk ismét történel-
met tanulni, hogy ne csak Mátyás királyról és
Bonªnirôl szóljon az elôadás, és ne kizárólag
az legyen a humor forrása, hogy oda nem illô
dolgokat mondunk. Nagy kihívás ez számunk-
ra, de jót tesz az elôadások hangulatának,
hogy felszökken az adrenalinszintünk.

— A Reneszánsz RögvEstünket elhozzuk a
Marczibányi térre is — veszi át a szót Bence.
— Ezenkívül kifejezetten kisiskolás gyerekek-
nek szóló produkcióval, a RögvEst Minivel is
készülünk, amelyben a meseszövés rejtelmei-
be igyekszünk bevonni a gyerekeket szintén
improvizált jelenetek segítségével. Megpró-
bálunk nagyon fesztelen, közvetlen hangú
elôadásokat létrehozni, miközben a színház
varázslatát is szeretnénk megmutatni a gye-
rekközönségnek.

Itt, a Marczin legközelebb február 3-án
egy Csukás István-esttel jelentkezünk a Kex és
tea következô elôadásában, és nagy izgalom-
mal készülünk a költészet napjára, amikor is
a fennállásának negyvenedik évfordulóját ün-
neplô Kaláka együttessel közösen lépünk
majd fel. Vendégeink Lackª János, Tóth Kriszti-
na és Csukás István lesznek.

Péter Zsuzsa

Vitéz lélek a Kultúrkúriában
2008 szeptemberében láthatta elôször a Kle-
belsberg Mûvelôdési, Kulturális és Mûvésze-
ti Központ közönsége Tamási Áron Vitéz lélek
címû színmûvét. A nagy sikerre való tekintet-
tel ebben az évben február 16-án 19 órai kez-
dettel a Kultúrkúria ismét mûsorra tûzte az
elôadást, amely egy már-már egzotikusnak
ható székely világot tár a nézôk elé csavaros
humorú, naiv, ám mégis bölcs ªguráival. A
„tanulságos székely góbés játék” egyik fôsze-
replôje és rendezôje a Magyar Mûvészetért-
díjas, Jászai-, Erzsébet- és Kossuth-díjas
Eperjes Károly, akitôl az iránt érdeklôdtünk,
mit is jelent valójában ez a szokatlan mûfaji
meghatározás.

— Tamási Árontól általában valami mese-
szerû írást várunk, de ez a darab több ennél.
Én ötöltem ki a mûfajt, mert a darabot nem
lehet a hagyományos kategóriákba sorolni.
Nem vígjáték, nem tragédia, nem egyszerû-
en színmû, a tragikomédia pedig túl modern-
nek hatna. Bár az elôadás egységes stílusú,
mégis rendkívül összetett. Az eredeti írásmû
bôvelkedik a komédia elemeiben, ugyanak-

kor balladisztikus, lírai, és tragikus részek is
felbukkannak benne. Lehet rajta sírni, nevet-
ni, szorongani, nagyot sóhajtani, s a végén
komoly tanulsággal zárul. Én székely Hamlet-
nek nevezem. Hasonló elemeket és mélysége-
ket lehet felfedezni a két drámában, csak a Vi-
téz lélek népi környezetben, népi stílusban
játszódik. Ezért is szerettem bele. A színmû
helyes identitásra nevel, önvizsgálatra ösztö-
nöz. Mindenkinek, öregnek és ªatalnak egy-
aránt meleg szívvel tudom ajánlani.

Tamási Áron darabja azt a csodát mutatja
be, ahogy a kisember a katasztrófák közepet-
te is képes talpra állni, magára találni. De a
kalandok nemcsak a lélekben játszódnak le,
a Vitéz lélek „krimitörténet” is: egy nyomasz-
tó, múltbéli titok kinyomozása. Szereplôk:
Ôze Áron, Bregyán Péter, Eperjes Károly, Magyar
Tímea, Koncz Gábor, Nagy Anna, Sövegjártó
Áron, Németh Borbála, Nyírô Bea, Zsolnay And-
rás, Boros Zoltán, Nemcsák Károly, valamint a
kisªúk: Mozsolits András, Németh Zoltán, Bego-
vits Patrik és Prezenszki Benjamin. Rendezô:
Eperjes Károly. Jegyár: 2500 Ft. Péter Zsuzsa

Tamási Áron: Vitéz lélek. Február 16-án 19 órától a Klebelsberg Kultúrkúriában. Képün-
kön a két fôszereplô, Ôze Áron és Eperjes Károly, aki az elôadás rendezôje is.

Nemzeti Fórum-est
A Nemzeti Fórum Egyesület II. kerületi
csoportja meghívja tagjait és minden ér-
deklôdôt január 27-én, kedden 18 órá-
ra dr. Nagy Zoltánnak, az Országos Pszi-
chiátriai és Neurológiai Intézet volt fô-
igazgatójának A tébolyda tündöklése
és bukása címû elôadására a Fidesz II.
kerületi klubhelyiségébe (1024 Buda-
pest, Keleti Károly utca 13/b).

Ingyenes barlangtúra kerületieknek
A II. kerületi Önkormányzat és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága együttmûködési
megállapodást kötött, amelynek értelmében a II. kerületben állandó bejelentett lakcím-
mel rendelkezô polgárok, valamint az iskolák tanulócsoportjai részére 800 fôs keretben a
Pál-völgyi- és a Szemlô-hegyi-barlangban hétköznapokon ingyenes belépôjegyet biztosí-
tanak 2009 januárjában és februárjában.

Egyéni látogatók az ingyenes belépôjegyre való jogosultságot a barlangok pénztárá-
ban a lakcímkártya felmutatásával igazolhatják. Pál-völgyi-barlang: 1025 Budapest, Szép-
völgyi út 162., telefon: 325-9505. Szemlô-hegyi-barlang: 1025 Budapest, Pusztaszeri út
35., telefon: 325-6001.
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Isten kezébôl kipottyanva
A Balázs vendéglô története

Bô öt évvel ezelôtt már az agónia jeleit
tapasztaltuk az akkor még mûködô
Balázs vendéglôt kipróbálva. Ehetetlen
fogásokon verekedte keresztül magát
derék munkatársunk, és még sokat is
fizetett a tortúráért. A 200 évvel ezelôtt
alapított fogadó azóta kimúlt: helyén
szívszorító szeméttelep, elhagyott,
szétmállott és üszkös romok … Adjuk
hát át magunkat a lélekmelegítô
nosztalgiának ezekben a vacogós
idôkben, s idézzük fel Hidegkút egykori
zászlóshajójának hosszú történetét!

Az a pici kocsma, amelyet a vendéglô ma is
meglévô cégére ábrázol, pontosan oda épült,
ahová a betérô fogadókat telepíteni kellett.
Félúton Solymár és Buda között, mielôtt a
szekerek az emelkedônek nekivágtak, a ko-
csis és lovai betérhettek egy italra, megpi-
henhettek a völgyben. A családi hagyomány
szerint az alapító Balázs Márton 1800 körül
kezdte az ipart. Kocsmája cégérén egyszerû
kis versike állt: „Dieses Haus steht in Gottes
Hand / und kühlen Thal wird es genannt.” He-
venyészett mûfordításban: „E házon az Isten
keze / Hûvösvölgy pedig a neve”.

A piciny korcsma jellege a reformkorban
alaposan megváltozott: a pesti és budai pol-
gárság egyre inkább benépesítette nyaralói-
val a budai hegyvidéket, illetve Zugligetet, a
Hárshegyet és Mátyás király egykori vadász-
helye, a nyéki erdô is felkapott kiránduló-
hellyé vált. A biedermeier kor társasélete
igen kiªnomult volt: ekkor vált a polgári
érintkezés elengedhetetlen formájává a na-
gyobb társaságok egynapos kiruccanása a vá-
roskörnyéki szabad levegôre, borozással, pik-
nikezéssel és vendéglôi idôtöltéssel egybe-
kötve. A hûvösvölgyi Balázs vendéglô pedig
megint éppen jó helyen volt. Innentôl már
nem útmenti betérô, hanem célállomás volt;

egy-egy kirándulás kellemes levezetéséül
szolgáló eszem-iszom helyszínéül szolgált.
Az alapító ªa, Balázs Keresztély fazonigazí-
tást hajtott végre, s a régi helyére az új kihívá-
soknak is megfelelô nagyobb épületet emelt
1838-ban.

A Balázs-fogadó sikerében fontos szerepet
játszott, hogy a Máriaremetére gyalogosan
vagy kocsival igyekvô búcsújárók és kirándu-
lók is többnyire itt álltak meg.

Az 1850-es években már meleg ételt is le-
hetett itt fogyasztani, de az igazi vendéglôi
szolgáltatás az 1880-as évektôl indult meg. A
Hûvösvölgy egyre népszerûbb hely lett, a pes-
tiek is ide kívánkoztak. Fôrangú vendégek,
sôt, a legenda szerint maga a bánatos Sisi is
frekventálták az árnyas fogadót, de mellettük
az elsô munkásdalárdák körei is megfordul-
tak itt. Példásan demokratikus szellôk leng-
ték körül a völgy hársfáit akkoriban…

A Balázs családban Keresztélyt követôen
egymás után négy Antal nevû ªú vitte tovább

az üzletet. Az 1930-as években volt, hogy egy-
szerre három Balázs Antal sürgött-forgott a
nagyüzemmé fejlôdött vendéglôben. Az igazi
léptékváltás 1900-tól ªgyelhetô meg, ami-
kor már a villamos is idáig járt a Széna tértôl.
1911-ben építették át a vendéglôt nagyjából
arra a formára, amilyennek még mi is ismer-
tük nem is olyan régen.

A nagyszámú kiránduló és nyaraló azon-
ban még nem lett volna elegendô Balázsék
térhódításához. A népszerûséget a szárnya-
sok és a malacok biztosították. A tulajdonos
családnak ugyanis ekkor már saját baromªte-
lepe és disznóhizlaldája volt! Egykorú beszá-
molók szerint a paprikás és rántott csirké-
nek, a liba- és kacsasülteknek nemigen volt
párja a városban. És kérdezem én: hol, me-
lyik étteremben adnak ma igazi házi disznó-
torost és kötözött sonkát? Mert Balázséknál
közmondásosan ªnomak voltak a disznósá-
gok.

Érdemes a családtörténeten is elmerenge-
ni picit. A XX. század elején a família már a
XVI. század végéig szerette visszavezetni tör-
ténetét, és úgy tudta, hogy a hajdani nemes
Balázsok az egész Hûvösvölgy urai voltak egy-
koron. Ez a kutyabôr-komplexus biztos jele
volt a felfelé vágyásnak, ami abban is kifeje-
zôdött, hogy a 4. Antalt már taníttatta a csa-
lád, mégpedig a szakma legelôkelôbb iskolái-
ban. Az 1909-ben született ªú piarista gim-
náziumot végzett, utána tanoncként a Nemze-
ti Casinóba került 1928-ban, majd Svájcba
ment szállodásiskolába, Bécsben pedig egy
szállodaigazgatói kurzust végzett el. Itthon
elôbb a lillafüredi Palotaszállóban, majd Bu-
dapesten a Tiszti Casinóban mûködött, ahol
1936-ban már üzletvezetô lett. Ezután önálló-
sította magát: a mai libegô felsô állomásánál
a Jánoshegyi Fôvárosi Vendéglô lett az övé
1938-tól. Ez 1944-ben leégett, ezért magá-
ban a kilátótoronyban létesítette az új üzle-
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tét. Ekkor, a II. világháborút közvetlenül kö-
vetô években már az ôsi hûvösvölgyi családi
lokált is vezette. 1951-ben következett az álla-
mosítás, amely nem ismert irgalmat. Leg-
ifjabb Balázs Antal kétszeres vendéglôtulaj-
donosból egy pillanat alatt pincér lett a Má-
tyás Pincében, ahol egészen 1977-ig dolgo-
zott, igaz, idôvel felküzdötte magát a virágko-
rát élô vendéglô vezetôjévé.

No de térjünk vissza a Hûvösvölgybe! A Ba-
lázsok kirándulóparadicsoma az államosítás-
sal Hûvösvölgyi Nagyvendéglôvé avanzsált.
Az ötvenes évek kertvendéglô-kultuszának
egyik szentélye lett a maga gigantikus, 2000
fôs befogadó-kapacitásával és 120 fôs kiszol-
gáló személyzetével. Egy-egy nyári napon itt
külön evôeszköz-felügyelô és vendégellenôr-
zô asszonyok rohangáltak, nehogy a fogyóesz-
közkészlet elpárologjon a nagy melegben. A
nyitott, félig nyitott és zárt vendéglôrészek
üzemegységekké szervezôdtek. Volt külön
presszó, cukrászda kis elôkerttel, kicsit távo-
labb sörözô, ahol a meleg ételre igényt nem
tartó vendégek elfogyaszthatták a magukkal
hozott elemózsiát és megrendelhették hozzá
az itókát. A szocializmus átmentett egy-két
atavisztikus vendéglátós szokást. A hozott
ételhez felszolgált sör vagy bor tipikusan eb-
be a kategóriába tartozik. Egykor, a XIX. szá-
zadban a budai szôlôkhöz kapcsolódó kerthe-
lyiséges borozókban volt szokás ez a piknik-
szerû fél-önkiszolgálás, ami jól összeegyez-
tethetô volt a munkáshatalom ideáival is.

Az utcai fronthoz közel büfépultok és sön-
téspultok bonyolították le az átvonuló gyors-
forgalmat. Itt nemcsak italokat, hanem sült
keszeget, pácolt halakat és pogácsát is árul-
tak.

Mindemellett az igényes, „keményvalutás”
IBUSZ-csoportoknak is tartogatott egy külön-
teremet a nagyvendéglô. A kádárkori vendég-
látás legborzasztóbb félreértése itt is elural-
kodott: rusztikusra vették a berendezést a re-
piteremben, olyan abroncs-csillárokat és né-
pies függönyöket vonultattak fel benne, mint-
ha vidéken lennénk egy halászcsárdában
vagy cifraszûrös hortobágyi kulacsosban, és
este, ezen az osztrák mintájú városszéli kirán-
dulóhelyen népzenét játszottak az abszurd
iránt fogékony nyugati csoportoknak.

A kis szocialista harmóniának 1980-ban
egyszer csak vége szakadt: az egész nagyven-
déglô porig égett. Bájos, békebeli ez a törté-
net is. Az augusztusi nagy melegben felröppe-
nô vörös kakashoz ugyan még idôben érkez-
tek a tûzoltók, de mivel a Vízmûvek már évek
óta nem tartotta karban a tûzcsapot, ezért
csak fél kilométerrel távolabbról tudtak nagy
nehezen vizet hozni, és amire visszaértek,
természetesen az egész létesítmény leégett.

Az újjáépült Balázs-vendéglô tönkremene-
tele napjainkban bizonnyal törvényszerû
volt. Hidegkút büszkeségét, ezt az egykor han-
gulatos nagy parkot és éttermet a városrész
mértéken túli benépesülése és az ezzel össze-
függésben itt elzúgó autóforgalom fojtotta
meg. Ki akarna ma itt házi disznótorost en-
ni?

Isten levette a kezét a hûvösvölgyi betérô-
rôl. Rostás Péter

Balázs-áldás
„Ahány csillag, annyi kereszt aratáskor” —
bizakodtak dédapáink Szent Pál ünnepé-
nek (január 25.) éjjelén. A derült eget a bô-
ség, a szeles-borús idôt a szûkölködés elô-
jelének vélték. Megfigyelték, hogy az apos-
tol emléknapján ellenkezôjére vált az idôjá-
rás.

A Gyertyaszentelô Boldogasszonykor
(február 2.) szentelt gyertya elkísérte elein-
ket a bölcsôtôl a koporsó-
ig. A szalaggal átkötött
gyertyákat falra akasztot-
ták, sifonérba rakták; ak-
kor égették, ha beteg
volt a háznál, gyerek szü-
letett, meghalt valaki.
Nagy égzengéskor is
szentelt gyertyát gyújtot-
tak az égi háború csende-
sítéséért. A jámbor lelkek
szerint úgy oszlik el a vi-
har, ahogy a gyertya füst-
je kimegy a kéményen. A
hétszer szentelt gyertyát
vélték leghatásosabbnak
villámcsapás ellen. Dédanyáink úgy hitték,
ha Gyertyaszentelôkor a medve vagy a
borz meglátja a saját árnyékát, visszabújik,
mert még legalább negyven napig tart a
tél. Elhúzódó zimankóra számítottak, ami-
kor a napsugarak játszottak a szobában.

Megállapították: „Amennyire besüt, annyi-
ra porzik még a hó”. Szintén sok havat vár-
tak, ha a madarak vizet ittak a keréknyom-
ból. „Gyertyaszentelô hidege, kora tavasz
hírnöke” — bizakodtak, ha fagyott.

Szent Balázskor (február 3.) kicsi gyereke-
ket is vittek a templomba balázsolásra, Ba-
lázs-áldásra. Miközben a pap keresztbe
tett gyertyát tartott a torokgyík ellen oltal-

mat kérôk arca elé, a
szent közbenjárását kérte,
hogy elkerüljék a veszedel-
mes kórt. Némelyek almát
szenteltettek a torokbajok
védôszentjének tiszteleté-
re, hogy elûzze a betegsé-
geket. Gabonatermesztô
dédapáink pár szem búzá-
val a zsebükben imádkoz-
tak jó termésért. Hazatér-
ve a gabonát állataik elé
szórták, hogy egészsége-
sek legyenek. Vélhetôen
Hidegkúton sem örültek
Balázs esôjének; féltek,

hogy a nyári jégverés tönkreteszi a ter-
ményt. A szôlôtermesztôk metszettek egy
keveset, hogy az ég madarainak is paran-
csoló szent megvédje majd az érett fürtö-
ket a seregélyektôl.

Pintér Csilla

Kun Fruzsina:
Gyertyaszentelô Boldogasszony

Mesélô képek

A hidegkúti kegyoszlop

Az 1700-as években Hidegkúton letelepedô német lakosság múltjára több mûemlék is felhívja a figyelmet.
Közülük is kiemelkedik a tekintélyes kort megélt kegyoszlop, amelyet a rajta található feliratok alapján 1749-
ben állítottak egy mariazelli zarándoklat emlékére, de egyes vélemények szerint a hidegkúti pestis és tûzvész
áldozatainak is a mementója. 1985-ben az eredeti helyérôl, a Hidegkúti út 216. elôl az ófalui Sarlós
Boldogasszony templom bejárata elé helyezték át. A barokk vonalú oszlop tetején lévô képfülkékben az
eredeti festményeket dombormûvekkel pótolták.
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A mérték az érték
„Doktor úr, mikor kell félnem? —
hangzik el sokszor a kérdés. Hol a határ
a lázban, a hasmenések számában,
mikor kóros a légzésszám, a vérnyomás,
a testsúly? Nyolc évtizede, nagyapám
rendelôjében még nem hangzott,
hangozhatott el ilyen kérdés, mondván,
ezeket az ismereteket az orvosnak kell
tudni, az ô felelôssége.

Lázas kérdések

A lázról fontos megjegyezni, hogy csak egy tü-
net, egy jelzés, amely szervezetünk segítségé-
re siet a kórokozók elpusztításában. A láz
meglétéhez kötni a betegséget nem helyes,
ahogy a lázfóbiának sincs létjogosultsága. Át-
lagosan a normál testhô hónaljban mérve
36,6–36,7 °C. Csecsemôknél lázgyanú ese-
tén a hôt popsiban vagy a fülben mérjük, és
ez +0,5–0,8 °C pluszt jelent! A végbélben
mért 38,5 °C esetében még nincs láz, de 38,6
°C-tól viszont már kezdôdô lázról beszélünk.

A gyermek normális vérnyomásértéke

Ez nagyon gyakran elhangzó kérdés, hiszen
sok családban van vérnyomásmérô eszköz. A
kérdésre nem lehet egyetlen számmal vála-
szolni, ugyanis a normál érték függ az élet-
kortól, a testsúlytól és az alkattól. Például a
koraszülött babák vérnyomása akár 60/40
Hgmm is lehet, 8–10 éves korban 100/60 kö-
rül normális, és 16 évesen 130/80Hgmm a jó-
nak mondható érték. A felsorolt értékekbôl
látszik ugyan a tendencia, de egy-egy mérés-
bôl ne vonjunk le messzemenô következteté-
seket, mert még a körültekintô mérés eseté-
ben is számolnunk kell a vérnyomás napsza-
ki ingadozásával, és nem hagyhatjuk ªgyel-
men kívül a mérést, illetve az értéket befolyá-
soló számos tényezôt. Fontos, hogy ha gyanú

merült fel, hogy gyermekünknek magas a vér-
nyomása, azt ki kell vizsgálni, az egészséges
és normál értékek határán élôket pedig rend-
szeresen kontrollálni kell.

Fogas ügyek

A klasszikus — fogkefével történô — fogmo-
sást 18–24 hónapos gyereknél kezdhetjük
(elôtte fogtisztító kendôt használhatunk). Egy
fogmosás alkalmanként három percig tart-
son, naponta legalább kétszer-háromszor.

Pulzusszám — a lassabb jobb

A vérnyomásértékekhez hasonlóan ez is
összefügg az életkorral, végsô soron az alkat-
tal. Míg egy kis súlyú koraszülött pulzusszá-
ma percenként 150, a normál újszülöttnél
120, 2–6 év között körülbelül 100, 10 évesen
90 és 16 év körül lesz a felnôttkori átlag 70.

Az aktívan sportolóknak általában alacso-
nyabb frekvenciájú a szívmûködése. „The slo-
wer, the better” ahogy Roberto Ferrari kardi-
ológus professzor sommázta a kérdést, tehát
a lassabb jobb.

Figyeljük, ha köhög a gyerek

Ilyen jellegû kérdést ugyan ritkán tesznek fel
a szülôk, inkább az orvos érdeklôdik, ha kö-
högôs gyermeket hoznak hozzá. A feltûnôen
szapora légzés fontos tünet lehet. A légzésszá-
mot nyugalomban, pontosabban alvás köz-
ben mérjük egy percen keresztül.

Szemet hunyhatunk a dohányzás fölött?

Ma a 14 évesek 34%-a a 18 évesek 50%-a do-
hányzik. Ne törôdjünk bele, és ne fogadjuk
el, mert nagyon erôsen addiktív szokás, a füg-
gôség mértéke a heroindependenciával meg-
egyezô. Fontos megjegyezni azt a tényt is,
hogy a cigarettában lévô 4000 kémiai anyag
közül 400 egészségkárosító és 40 rákkeltô.

Végül egy kérdés, amit soha nem tesznek
fel, pedig jó lenne. Mikor vigyük a néhány he-
tes, hónapos babát bevásárlóközpontba? A
kérdés provokatív, a választ valamennyien
tudjuk látszólag, ugyanis rendszeresen lehet
találkozni a picikkel valamennyi üzletköz-
pontban. Miért nem jó ez? Fontos, hogy a ba-
ba napirendje kiegyenlített és rendszeres le-
gyen. Másrészt, hacsak lehet, küszöböljük ki
a fertôzések lehetôségét! A baba fertôzésre
való hajlama három hónapos korban még az
újszülött kori fogékonyságnál is nagyobb,
mert a méhen belüli életbôl, az édesanyjától
kapott immunanyagok elpusztulnak, a baba
saját védekezôképessége pedig még nagyon
gyenge. Ezért is fontos az anyatej, amely tar-
talmaz immunanyagokat, így segítve át a pi-
cit ezen az immunológiai szakadékon.

Onódy Gábor dr.

Kötelezô tüdôszûrés
A szûrésre minden 30 év feletti, kerületi címen bejelentett vagy huza-
mosabb ideig itt tartózkodó lakos kötelezett, akinek egy éven belül
nem volt TBC szempontjából negatív mellkasröntgen-felvétele. A
vizsgálatokat a II. kerületi Tüdôgondozó (1027 Tölgyfa u. 10.) végzi a
hét minden munkanapján 8 és 20 óra között. A vizsgálat elvégzésé-
hez a TAJ-kártyát kötelezô bemutatni, beutalót viszont nem kell hoz-
ni. Hogy a hosszadalmas várakozási idôt elkerüljék, a háziorvosi kör-
zetek alapján osztották be a lakosságot: január 19-tôl április 30-ig a
Tüdôgondozótól távolabbi területeket célozza meg.

A vizsgálat elvégzése természetesen a többi körzethez tartozó lako-
sok számára is elérhetô, akár ebben az idôtartamban is. Az ÁNTSZ tá-
jékoztatása szerint a szûréstôl — felróható okból — való távolmaradás
eljárási bírságot vonhat maga után. Kérésre a szûrés eredményérôl le-
letet is kaphatnak. Jó tudni, hogy a negatív lelet felhasználható az
egyes munkáltatók által elôírt kötelezô munkaalkalmassági mellkas-
szûrôvizsgálat igazolására, amelyért egyébként akár több ezer forin-
tot is kellene fizetni. Lehetôleg munkaidején kívüli idôpontban je-
lentkezzen szûrôvizsgálatra, mivel munkahelyi mulasztás igazolást a
szolgálat nem tud kiadni. Légúti panaszok — köhögés, mellkasi fájda-
lom, nehézlégzés — esetén orvosi, légzésfunkciós teszt végzésére is

lehetôség van, ez esetben háziorvosi beutaló szükséges a kiterjesztett
vizsgálat elvégzéséhez.

Rendelô címe Tüdôszûrés
ütemezése

Pótszûrés
ütemezése

1029 Hunyadi u. 81–85.
dr. Bende Tibor, dr. Jakatics Andrea, dr. Csurgai Eszter,
dr. Péchy Özséb, dr. Takács Angéla

január 19–február 6. március 23–április 3.

1028 Községház u. 12.
dr. Fülöp László, dr. Losonczi István

január 19–február 6. március 23–április 3.

1021 Lipótmezei út 1.
dr. Kenéz Béla, dr. Tóth Marianna

január 19–február 6. március 23–április 3.

1026 Lotz Károly u. 10.
dr. Demeter Ágnes, dr. Ember Piroska, dr. Nógrádi Éva,
dr. Pelikán János, dr. Sulyok Boróka, dr. Szentner Júlia,
dr. Szecsei Kálmán, dr. Reis András, dr. Balassa Zsu-
zsanna, dr. Wágner László

február 9–27. április 6–17.

1025 Vérhalom tér 10.
dr. Magyar Anna, dr. Somos Éva, dr. Szabó Tünde,
dr. Medgyesi János

március 2–20. április 20–30.

1023 Komjádi B. u. 3.
dr. Cseri Valéria, dr. Békésy Mária, dr. Nagy Edit, dr. Ré-
vész Zsuzsanna, dr. Újfalussy Erzsébet

március 2–20. április 20–30.
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Ünnepek
AQUINÓI SZENT TAMÁS (emlékünnepe ja-
nuár 28.) 1225-ben született Roccaseccá-
ban, az Aquinói grófok családjából. Tudomá-
nyos képzését a nápolyi domonkosoknál kap-
ta. Párizsban tanult teológiát. Nagy Szent Al-
bert tanítványai közé tartozott, 1248– 1252
között követi ôt Kölnbe, és ott folytatja tanul-
mányait. 1256-ban a hittudományok magisz-
tere lett. 1259–1269 között Itáliában tanított
teológiát, 1261–1264 között IV. Orbán pápa

udvarában élt Orvietóban. Boldog Özséb
1262-es orvietói látogatását követôen Tamás
is támogatta a pápánál a pálos szerzetesrend
megalapítását. 1265-ben a római dominiká-
nus fôiskola igazgatója lett, ezekben az évek-
ben írja fô mûveit, köztük a Summa Theologi-
ae-t. 1269-ben Párizsban, majd 1272-ben is-
mét Nápolyban tanít. 1274-ben elindul a lyo-
ni uniós zsinatra, de korábban kezdôdött be-
tegsége megakadályozta részvételét. Útköz-
ben a fossanovai ciszter apátságban halt
meg. XXII. János pápa 1323-ban szentté avat-
ta. XIII. Leó 1880-ban minden katolikus taní-
tó tevékenység védôszentjévé tette. Aquinói

Szent Tamás egyesítette Arisztotelész ªlozó-
ªáját az egyházi tanítással, ezzel megalkotva
a középkor legátfogóbb ªlozóªai rendszerét.

BOSCO SZENT JÁNOS, eredeti nevén
Giovanni Melchior Bosco (emlékünnepe ja-
nuár 31.) a XIX. századi katolikus népneve-
lés és szociális gondoskodás legnagyobb alak-
ja. Szegény, földmûves családban született
1815-ben Torinó közelében. Küzdelmes ifjú-
kor után szentelték pappá 1841-ben. Nevelôi
hivatását egy gyermekkori álma mutatta
meg: egy sereg gyermeket látott maga elôtt,
akik tréfálkoztak, játszottak, néhányan közü-
lük káromkodtak. Ezt hallva közéjük akarta
vetni magát, hogy ökölcsapásokkal elhallgat-
tassa ôket, amikor egy belsô ªgyelmeztetést
hallott: „Nem veréssel, hanem szelídséggel
és szeretettel kell barátságukat megnyerned.
Fogj hát hozzá azonnal, és beszélj nekik a
bûn utálatosságáról és az erény értékességé-
rôl.” Papi tevékenységét elsôsorban a ªata-
lok nevelésének szentelte, különösen azon
ªatalokénak, akik az akkori idôk nehéz körül-
ményei miatt vidékrôl az iparosodó Torinó-
ba jöttek, de ott gyökértelenné váltak. Don
Bosco összegyûjtötte ôket, családi otthont,
munkakörülményeket és játszóteret létesí-
tett számukra, valamint gondoskodott isko-
lai, szakmai, vallási és erkölcsi képzésükrôl.

Ezekhez a feladatokhoz Don Bosco közvet-
len munkatársakat talált, és 1859-ben belô-
lük hozta létre korának új szerzetesrendjét,
amelyet Szalézi Szent Ferencrôl nevezett el
Szalézi Társaságnak. 1888-ban halt meg Tori-
nóban. XI. Pius pápa 1929-ben boldoggá,
1930-ban szentté avatta.

A szalézi rend hihetetlen gyorsasággal ter-
jedt Itáliában és külföldön is. Don Bosco ha-
lála évében a Szalézi Társaságnak 250 háza
volt 130 000 növendékkel. Élete folyamán
hatezer pap került ki intézeteibôl, akik közül
1200 szalézi szerzetes lett.

Ma a szaléziak a világ minden táján folytat-
ják eredményes nevelô-oktató, szociális gon-
dozó missziójukat: 1536 intézetükben
17 000 szerzetes ªatalok százezreit gondozza
és neveli.

SZENTMISE AZ ÚJSÁGÍRÓKÉRT. Ja-
nuár 23-án 18 órakor az újságírók védô-
szentje, Szalézi Szent Ferenc ünnepén Er-
dô Péter bíboros mutat be szentmisét
az újságírókért az Egyetemi templom-
ban (Budapest V., Egyetem tér).

A GYÓGYULÁSÉRT. Szent Ágota, az
emlôbetegek védôszentje tiszteletére,
az emlôbetegségben szenvedôk gyógyu-
lásáért január 31-én szombaton 17 órai
kezdettel ünnepi szentmise lesz a
Szent Ferenc Sebei templomban (I., Fô
utca 41.). A misét bemutatja Spányi An-
tal székesfehérvári megyéspüspök. Köz-
remûködik az Újlaki Sarlós Boldog-
asszony Kórus Tóth Miklós Zsolt vezény-
letével. Az imaalkalmat hagyományo-
san a Magyar Rákellenes Liga szervezi.

KÁLVIN JÁNOS ÉVRÔL ÉVRE. A
Magyarországi Református Egyház a vi-
lág összes református egyházával
együtt Kálvin János (1509–1564) szüle-
tésének 500. évfordulóját ünnepli
2009-ben. A Magyar Református Egy-
ház Zsinata a Kálvin Bizottság javaslatá-
ra úgy döntött, hogy a nagy jelentôsé-
gû évforduló ünneplését meghosszab-
bítja 2014-ig, Kálvin halálának 450. év-
fordulójáig, Kálvin emlékévek 2009–
2014 néven. Az emlékévek során nem-
csak Kálvin János életével foglalkoznak,
hanem szeretnénk rávilágítani a kálvini
örökség aktualitásaira is.

SZTEHLO GÁBOR EMLÉKEZETE.
Szeptember 25-én lenne százéves a má-
sodik világháborúban kétezer zsidót
megmentô lelkész, a templom- és paró-
kiaépítô, a gyülekezetszervezô, az elsô
magyarországi evangélikus népfôiskola
alapítója, az elhivatott diakóniai vezetô.
A jubileumi év során a Magyarországi
Evangélikus Egyház pályázatokat ír ki, ki-
adványokat szerkeszt, konferenciákat,
ünnepi rendezvényeket szervez, hogy a
közvéleménnyel megismertesse Sztehlo
Gábor munkásságát. A tervek szerint
szeptember 25-én Sztehlo-szobrot lep-
leznek le a budapesti Deák téren, amely-
hez kérik a hívek közadakozását.

CIMBALOM UTCAI MEGMARA-
DÁS REFORMÁTUS TEMPLOM. Janu-
ár 25-én 9.30 órakor úrvacsorás isten-
tisztelet keretében megemlékezés lesz
nemzeti imádságunk, a Himnusz szüle-
tésének 185. évfordulójáról.

Január 28-án 18 órakor Isten és em-
ber titka címmel megemlékezés Ady
Endre halálának 90. évfordulójáról
(közremûködik: Hegedûs Loránt püspök
és Hegedûs Zsuzsanna énekmûvész).
Gyülekezeti állandó programok 2009-
ben: bibliaórák kedden 19 órakor (ifjúsá-
gi), szerdán 18 órakor (gyülekezeti),
megmaradás kóruspróba: hétfô 18 óra-
kor.

Baba-mama-kör: kéthetente pénte-
kenként: 10–12 óra között, tel.: 326-
5629, (06 30) 289-9415.
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Az ökumenikus imahét pesthidegkúti programja
Idôpont Helyszín Szolgálattevôk

Január 18., vasárnap 16.30 Ökumenikus Általános Iskola, Községház u.10 Kôszeghy Tamásné, Varga János, Fodor Viktor

Január 19., hétfô 19.00
Evangélikus templom, Ördögárok u. 9.

Gyetván Gábor,
Vendéglátó: Fodor Viktor

Január 20., kedd 19.00 Széphalom katolikus templom, Kossuth L. u. 13. Kovács Gergely
Vendéglátó: Gyetván Gábor

Január 21., szerda 19.00 Máriaremetei Bazilika, Templomkert u.1. Fodor Viktor
Vendéglátó: Esterházy László

Január 22., csütörtök,
17.30, 19.00

Református templom, Hidegkúti út 64–66.
Gyermekek közösségi alkalma
Családok közösségi alkalma

Fodor Viktor
Vendéglátó: Kovács Gergely

Január 23., péntek 19.00 Ófalu katolikus templom, Templom u. 9. Kovács Gergely
Vendéglátó: Gyetván Gábor

Január 24., szombat 19.00 Szentlélek Templom, Máriaremetei út 34. Fodor Viktor
Vendéglátó: Varga János

Január 25., vasárnap 16.30 Ökumenikus Általános Iskola, Községház u. 10. Fodor Viktor, Gyetván Gábor, Kovács Gergely, Varga Já-
nos

Információ: Dobó György, (06 20) 770-3089
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Szmogriadó Budapesten
Budapest történetében elôször
rendeltek el szmogriadót. Január 11-én
vasárnap 11 órától a fôvárosi közgyûlés
decemberben hozott rendelete szerint
— mert 11-e volt — csak a páratlan
számra végzôdô rendszámú autók
közlekedhettek volna a városban.
Másnap, hétfôn pedig a páros számú
gépjármûvek állhattak forgalomba.

A környezetvédelmi, az egészségügyi, vala-
mint a földmûvelésügyi miniszter tavaly októ-
berben kiadott közös rendelete értelmében
az önkormányzatok akkor kötelesek tájékoz-
tatni a lakosságot, ha a szálló por értéke két
egymást követô napon meghaladja a 75 mik-
rogramm/köbmétert, riasztási kötelezettség
pedig akkor áll fenn, ha a szálló por értéke
két egymást követô napon meghaladja a 100
mikrogramm/köbmétert, és a meteorológiai
elôrejelzések szerint a következô napon javu-
lás nem várható.

Január második hetében hideg és szélcsen-
des napokon nem tudott Budapest — és jó né-
hány vidéki nagyváros — levegôje kitisztulni.
A szakemberek szerint a környezetszennyezô
anyagok koncentrációjának oka volt az is,
hogy a nagy hô- és energiaközpontok az aka-
dozó gázellátás miatt olajat használtak.

A fôvárosi szmogrendelet azonban betart-
hatatlannak bizonyult: a kihirdetését követô-
en néhány órával kiderült, hogy jogi tisztázat-
lanság miatt a rendôrök nem büntethetnek.
Így a riadó mindkét napján — saját tapaszta-
lat szerint — azonos arányban lehetett látni
páros és páratlan rendszámú autókat. A fôvá-
ros illetékesei forgalomszámlálási adatokra
hivatkozva úgy vélik, hogy a fôpolgármester
felhívásának hatására mintegy 200 ezer autó-

val kevesebb közlekedett Budapest útjain ja-
nuár 12-én. A KRESZ módosítására is szük-
ség van ahhoz, hogy pénzbüntetéssel legye-
nek sújthatók azok, akik nem tartják be a leg-
közelebbi szmogriadó alatt az érvényes szabá-
lyokat.

Polyánszky Zoltán meteorológus, az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat munkatársa meg-
keresésünkre válaszolva elmondta, hogy an-
nak ellenére, hogy nyáron is kialakulhat, leg-

inkább a télre jellemzô a magas szállópor
koncentrációval járó szmog. Január második
hetében az úgynevezett hidegpárna miatt
szinte alig mozdult a levegô a Kárpát-meden-
cében. A szakember szerint lehetséges, hogy
olyan meteorológiai helyzet alakul ki, amely
szmogos állapothoz vezet, de az elkövetkezô
napokban változékony, csapadékos idô jel-
lemzi majd a fôváros környékét, így egyelôre
nem kell újabb riadóra sem számítanunk.

AKIKRE NEM VONATKOZIK A KORLÁTOZÁS: a BKV, a MÁV, a Volán jármûvei, a ta-
xik, a megkülönböztetô fény- és hangjelzéssel felszerelt, a betegszállító, a beutalt betege-
ket, valamint az orvosi ügyeletet ellátó jármûvek, a mozgáskorlátozott személyt szállító
jármûvek, a tiszta gázüzemû és a hibrid hajtású autók, az OBD (fedélzeti diagnosztikai)
rendszerrel ellátott EURO-5-ös vagy EEV, vagyis kiemelten környezetkímélô motorral sze-
relt dízelhajtású autók, a DT-betûjelû rendszámmal közlekedô diplomatajármûvek, az
utak tisztítására szolgáló, víz-, gáz-, villamosenergia-, távhô- és távközlési szolgáltatást el-
látó, a karbantartást és ellátást biztosító jármûvek, a köztisztasági és közegészségügyi fel-
adatot ellátó jármûvek, a közszükségleti áruszállítás, polgári védelem, honvédség, rend-
ôrség, katasztrófaelhárítás, az önkormányzatok és az ÁNTSZ jármûvei.

Síkos járdák, veszélyes erdôk
Az utóbbi hetek hidegebb idôjárása az ország
több részén komoly gondokat okozott, az
ónos esô miatt a fôvárosban is lefagytak az
utak, de a legtöbb baleset mégis a járdákon
közlekedô gyalogosokat érte. A Városrendé-
szet kéri a lakókat, közös képviselôket, hogy
csapadékos (ónos esô, hó) idôben a balese-
tek megelôzése érdekében folyamatosan és
fokozottan gondoskodjanak a házuk elôtti te-
rület tisztán tartásáról és a járdák síkosság-
mentesítésérôl. A II. kerületi közterület-fel-
ügyelôk folyamatosan járják a kerület utcáit,
és ahol szükséges, felhívják az érintett házak
lakóinak ªgyelmét a járdatakarítás fontossá-
gára. Egy esetleges baleset komolyabb jogi
következményeket vonhat maga után. A Fôvá-
rosi Közgyûlés rendelete — 48/1994. (VIII.
1.) — alapján a házak elôtti járda (kijelölt ke-
rékpárút is), a járda és a kocsiút közötti kiépí-
tett vagy kiépítetlen terület gondozásáról és
tisztántartásáról, szemét-, por- és gyommen-

tesítésérôl, a hóeltakarításról és síkosság-
mentesítésrôl az ingatlanok tulajdonosai kö-
telesek gondoskodni.

*
Élet- és balesetveszélyes túrázni a fôváros
környéki erdôkben, amikor ónos esô esik és
erôsen fagy. A Pilis magasabban fekvô része-
it több mint egy centiméteres jégpáncél borí-
totta a múlt héten. A Pilisi Parkerdô Zrt. arra
kéri a kirándulókat, hogy semmiképpen se
induljanak el ilyenkor túrázni, kirándulni.

Az erdôállományban eddig nem okozott
kárt az idôjárás. Félô azonban, hogy a fák ága-
in egyre hízó jégpáncél és az esetleges hava-
zás miatt sok helyen úgynevezett jégtörés ala-
kul ki. A fák már nem bírják el a rájuk rakó-
dó terhet, ágak törnek le, fák fordulnak ki a
talajból. A legutóbbi komoly jégkár 2004 feb-
ruárjában volt, amikor 15 ezer hektár erdô ká-
rosodott, mintegy 25 millió forintos többlet-
kiadást okozva a Pilisi Parkerdô Zrt-nek.
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A rejtvény fôsoraiban egy kínai közmondást rejtettünk el. A 2008/26.
számban megjelent rejtvény megfejtése: „A kedves szavak nem kerülnek
sokba, mégis sokat érnek.”. A helyes megfejtést beküldôk közül három
kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld Könyvesbolt és Antikvá-
rium által felajánlott könyveket kap: Jászay Antalné, Papcsikné Szeke-
res Piroska és Víg Oszkár. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen
vehetik át a könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejt-
vénye”, 1024 Mechwart liget 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodik-
kerulet.hu címre legkésôbb 2009. február 6-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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STOP: Asztma, allergia, influenza, légúti betegségek
Klinikai INDISO SPELEO kezelés, szakorvosi háttérrel

Hogy mire gondoltam, amikor egyik napról a
másikra köhögni kezdtem? Arra, mint bárki
más. Hogy megfáztam, elkaptam valamit.
Irány tehát a háziorvos, ahol megnyugtattak,
hogy járvány van, de az antibiotikum segít
majd. Beszedtem a felírt gyógyszert, ám javu-
lás nem történt, sôt az egyre fojtogatóbb kö-
högésen túl már a beszedett gyógyszer mellék-
hatásai is gondot okoztak. Egy reggel szörnyû
dolog történt. Nehezen kaptam levegôt, a
mellkasomon mázsás súlyt éreztem, majd ful-
ladozni kezdtem. A tüdôgondozóban megálla-
pították a diagnózist: asztma. A gyógymód:
szteroidok, reggel, délben, este, belélegzô po-
rok, sprayk. Tucatnyi mellékhatással, életmi-
nôség-romlással. Pánikba estem. Nem szed-
hetek be ennyi gyógyszert! Mi lesz velem?

Kutatni kezdtem az interneten, hogy talál-
jak alternatívát. Mindent kipróbáltam, tanul-
tam a jógalégzést, jártam akupunktúrára,
szedtem a homeopátiás szereket, s bérletet
vettem egy sószobába. Ez utóbbi a magas 90–
95%-os páratartalma miatt csaknem végze-
tessé vált számomra. Még nem ismertem elég-
gé a mechanizmust, s mert szakértelem hiá-
nya miatt nem tájékoztatott senki, egy órán
át ültem egy szobában, ahol a párologtatott só-
oldat a nyálkahártyámra tapadt, és még erôtel-
jesebb köhögést, fulladást okozott. Hiába kap-
tam gyorsan az ún. belélegzô por után, a szorí-
tás még erôteljesebbé vált. Hogy mindezt leír-
hatom, csupán a lányomnak köszönhetem,
aki mellettem volt, amikor az utcán rosszul
lettem.

Ismét az Internet, most már alaposabban.
Szerencsém volt. Rátaláltam egy interjúra
egy fül-orr-gégész fôorvossal. A fôorvos egy
tradicionális gyógymódról beszélt, mely az év-
százados tapasztalatokon alapuló sóbánya-klí-
materápiára épül. A többit már dr. Tóth Lász-
ló fül-orr-gégész fôorvostól kérdeztem, aki
több orvossal a Sportkórházban és egyéb me-
gyei INDISO-SPELEO KÖZPONTOKBAN az
asztmás, allergiás gyerekek és felnôttek gyó-
gyulását segíti.

Mi a különbség a sóbarlang és a sóbánya
között?

A sóbarlangokban és a sószobákban a pára-
tartalom 90–95%-os, a sóbányákban csupán
35–40%-os, vagyis a levegô száraz.

Hogyan mûködik az INDISO SPELEO
ISAG BERENDEZÉS, vagyis az eredeti sóbá-

nya hatása azonos-e a szobá-
ban elôidézett mikroklímá-
val?

Ugyanazt a mikroklímát ké-
pes megteremteni, mint ami
egy természetes sóbányában
van. Gyógyhatás tekintetében
nincs különbség, viszont itt
sokkal kellemesebb a környe-
zet. A speciális, rendkívül tisz-
ta és magas NaCl tartalmú ha-
tóanyag bekerül az INDISO
gépbe, ami rendkívül ªnom
(0,2–0,7 mikron) méretben szórja szét a lég-
térbe. A száraz terápia és ionizáció jelentôsé-
ge abban nyilvánul meg, hogy a sót nem páro-
logtatjuk, nem kötjük vízhez, így légzés köz-
ben nem tapad a nyálkahártyára, a részecske
méretének köszönhetôen biztosítva van a ha-
tóanyag szabad útja egészen a legkisebb hör-
gôcskékig.

Kedves doktor úr, kifejtené néhány szó-
ban, hogy mely megbetegedések esetén ja-
vallott a kúra alkalmazása? Van-e ellenja-
vallat?

Összességében olyan légúti betegeknek,
akik rehabilitáció formájában meg szeretné-
nek szabadulni a kínzó tünetektôl, és olyan
egészségeseknek, akik meg szeretnék elôzni
a gyulladásos légúti panaszokat és ellenál-
lóbb immunrendszerre vágynak. Részletei-
ben: asztmásoknak, allergiásoknak, szénanát-
ha, krupp, légcsôhurut, hörghurut, arcüreg-
gyulladás, légúti gyulladásos betegségek ese-
tén, dohányosoknak, teljesen egészséges vá-
roslakóknak preventív immunerôsítésnek, te-
herbíróképesség-fokozónak. Abszolút ellen-
javallatot csak az akut fertôzések, a kezeletlen
magas vérnyomás, valamint az egyéb cardio-
vascularis dekompenzációs állapotok jelente-
nek.

Az INDISO terápia hatékonysága különö-
sen kimagasló, a tüdôgyógyász és fül-orr-
gégész kollégiumok támogatják alternatív
megoldásként. Nemzetközi kutatások meg-
állapították, hogy a felnôtteknél 88–90,
gyermekeknél 90–96%-ban értek el jelen-
tôs javulást.

Hogyan néz ki a terápiás hatásmechaniz-
mus?

A páciens belélegzi a száraz hatóanyagot,
amely azonnal eljut a legkisebb hörgôcskék-
be és légjáratokba. Ott feloldódik és magához
vonzza a szennyezôdéseket, amelyeket a be-
teg késôbb felköhög, illetve a véráram meta-
bolikus folyamatai során a szennyezôdés el-
hagyja a szervezetet. A mesterséges aeroszol
tartalmú gyógyközeg mûködési mechanizmu-
sának legfontosabb tényezôje a légzôszervek
nyálkahártyájára és a hörgôk simaizom-szer-
kezetére kifejtett pozitív hatás.

Miben nyilvánul meg a betegek egészségi
állapotának javulása?

A légúti gyulladásos betegsé-
geket (asztmatikus, bronchiá-
lis, hurutos, allergiás, fül-orr-
gégészeti) elôzi meg és kezeli
magas hatásfokkal. Azaz meg-
szünteti a gyulladást, dezinfek-
tál, antibakteriális, köpetet old
és erôsíti az immunrendszert,
vagyis visszaállítja az egészsé-
ges állapotokat!

A terápia eredményeképp ál-
talánosan helyreáll a bronchu-
sok tónusa, javul a légzés, lég-

zésfunkció, ami a szervezet egyéb szisztémái-
nak normalizációjához vezet. Az immunerôsí-
tô faktor a szervezet ellenállóbb lesz! A kifeje-
zetten asztmás, kruppos problémákkal küz-
dôk esetében megszûnik a görcsöt, köhögést
kiváltó gyulladás, megszûnnek a rohamok.

Allergiás panaszok esetén normalizálódik
a vérben az egyébként az allergiás tüneteket
kiváltó IgE- és hisztaminszint. Allergiás rhi-
nitisnél lényegesen javul az orrlégzés, meg-
szûnik az orrnyálkaduzzanat. Hurutos prob-
lémáknál a mucousolvenciális, köpetoldó ha-
tás révén a gyökereinél elimináljuk a problé-
mát. Szubjetktíve a beteg klinikai állapota
javul!

Konkrétan hogyan néz ki, mibôl áll egy
kúra?

A kúra megkezdése elôtt mindenki orvosi
vizsgálaton esik át. Ezt követôen egy teljes kú-
ra 10 vagy 20 kezelési alkalomból áll, a beteg-
ség krónikusságától, illetve a kezelés céljától
függôen. A kúra hatékonysága szempontjából
célszerû rendszeresen megjelenni. Gyerme-
keknek az alkalmankénti benntartózkodás
45, felnôtteknek 60 percet jelent. A kezelé-
sek csoportosan mûködnek. A gyermekterápi-
ás helyiség játszóházként funkcionál, a felnôt-
tek esetében a relaxáció a fontos szempont.
Az INDISO SPELEO TERÁPIA és ISAG BERE-
DEZÉS tanúsított ISO minôsítésekkel rendel-
kezik!

Én nemrégiben fejeztem be a kúrát. Az-
óta gyógyszer nélkül élek, éjszakánként al-
szom, nem ébreszt fel a köhögés, a fulladás.
Örülök, hogy a neten való keresgéléseim
között rájuk leltem! Megérte a napi utazga-
tást, az ott töltött alkalmankénti egy órát.
Megnyugtató, hogy az INDISO SPELEO TE-
RÁPIÁT szigorú orvosi vizsgálat elôzi meg,
illetve az eredményt is szakorvos felügyeli.

Kiss M.

Információ, idôpont: INDISO Kft.
INDISO SPELEO KÖZPONT:

Országos Sportegészségügyi Intézet
(Sportkórház)

1123 Budapest, Alkotás u. 48.
Tel./fax: +(36 1) 789-8270
Mobil: (06 70) 317-6959

www.indiso.eu, info@indiso.eu
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

A II. kerületi Családsegítô és Gyermekjóléti
Központ Gyermekjóléti Szolgálata család-
gondozói munkakörbe, határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszonnyal 3 fô szociális
munkás végzettségû munkatársat keres. Bé-
rezés Kjt. szerint. Jelentkezés 2009. február
2-ig a csgysz2@axelero.hu e-mail címen
Bán Gabriellánál.
Megbízható, gépkocsival rendelkezô állat-
szeretô nô idôsgondozást, ügyintézést, gyer-
mekfelügyeletet vállal hétvégén is. Tel.:
201-9670
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
heti 3 napra is! Tel.: (30) 958-8629,
www.habakukk.hu
TENISZOKTATÁS Hûvösvölgyben a Nagyré-
ten! Gyermekeknek és felnôtteknek, kezdôk
és haladók részére! Tel.: (30) 301-6027
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK TEL-
JES KÖRÛ KORREPETÁLÁSA NAGY GYA-
KORLATTAL. HÁZHOZ MEGYEK. TEL.:
(70) 595-1948
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv-
tanár magánórákat vállal. 45 perc/2500
Ft. Tel.: (30) 302-7760
Francia nyelvbôl vizsgafelkészítés, korrepetá-
lás gimnáziumi tanárnál, vizsgáztatói gya-
korlattal. Tel.: (20) 800-1323
Német nyelv szaktanártól a Kolosy térnél.
Érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, korre-
petálás. Tel.: 326-3480
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
MATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁS, felkészítés
felvételire, érettségire, egyetemre, nagy gya-
korlattal, a Moszkva térnél. Tel.: 316-8462,
(20) 927-6473
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott középis-
kolai tanárnál. Tel.: (30) 264-5648

INGATLAN
Garázst vennék vagy bérelnék a Rózsakert
üzletközpont környékén, legalább 3x5 m
alapterületût, min. 2,30 m kapuszélesség-
gel. Tel.: (20) 323-7055, e-mail: garazshirde-
tes@gmail.com
Garázs kiadó a Tárogató út felsô végén.
Tel.: 200-7969
GARÁZS KIADÓ A TÁROGATÓ ÚTON AZ
IBS KÖZELÉBEN. TEL.: (30) 624-3537
25+10 m²-es üzlethelyiség a II. Kuruclesen
forgalmas helyen kiadó. Tel.: (20) 951-2608
KIADÓ A MAMMUT KÖZELÉBEN A BAJVÍ-
VÓ UTCÁBAN EGY MÁSODIK EMELETI
VILÁGOS, UTCAI, 32 m²-ES 1 SZOBÁS,
AMERIKAI KONYHÁS, FRISSEN FELÚJÍ-

TOTT, FIATALOSAN BERENDEZETT GÁZ-
KONVEKTOROS LAKÁS NAGYON JÓ TÖ-
MEGKÖZLEKEDÉSSEL. BÉRLETI DÍJ
60 000 FT + REZSI. ÉRDEKLÔDNI: (20)
935-4077.
Bérelnék erkélyes, csendes lakást a II. vagy
a XII. ker. zöldövezetében 60 E + rezsiig.
Tel.: (20) 946-7548
A MARGIT KÖRÚTRÓL NYÍLÓ HORVÁT
UTCÁBAN IRODÁNAK, IGÉNYES BÉRLÔ-
NEK KIADÓ 40 m²-ES FRISSEN FELÚJÍ-
TOTT BEKÁBELEZETT LAKÁS. TEL.: (20)
535-3683
A II., Utas utcában 59 m²-es felújított, cir-
kós, garázsos, napos, csendes lakás tulajdo-
nostól eladó. Tel.: (30) 598-3176
II., MEDVE UTCAI BAUHAUS-HÁZBAN 82
m²-ES ERKÉLYES, IGÉNYESEN FELÚJÍ-
TOTT I. EMELETI 2 ÉS FÉL SZOBA HAL-
LOS ÖRÖKLAKÁS KOCSIBEÁLLÁSI LEHE-
TÔSÉGGEL ELADÓ. IRÁNYÁR 36,9 M FT.
TEL.: (30) 299-0160
II., Retek utcai II. emeleti 84 m²-es, nap-
pali + 2 hálószobás felújított lakás gép-
kocsibeállóval eladó. Ára 39,5 M Ft.
Tel.: (30) 960-8862, 316-9408
Eladó a Vízivárosban 35 m²-es I. emeleti fel-
újított lakás azonnali költözéssel. 14,9 M Ft.
Tel.: (30) 996-6501
Eladó a II., Tapolcsányi utcában nettó
60 m²-es háromszobás I. emeleti lakás
garázzsal. Ára 42,5 M Ft. Tel.: (30) 960-
8862, 316-9408
II/A Máriaremetén felújított 45 m²-es lakás
tulajdonostól eladó. Ára 19 M Ft. Tel.: (20)
452-6660, www.lakas.korbai.com
A III., Haránt utcában 1966-ban épült 360
m²-es luxus, úszómedencés családi ház el-
adó. Irányár 195 M Ft. Tel.: (30) 960-8862,
316-9408
A XII., Gyôri úton II. emeleti 113 m²-es
háromszobás, irodának is alkalmas la-
kás eladó. Irányár 45 M Ft. Tel.: (20)
932-5005, 316-9408
Biatorbágyon 200 nöl üdülôtelek 30 m²-es
téglaházzal, villannyal, fúrt kúttal eladó.
Irányár 7,5 M Ft. Tel.: 325-9303, (20) 981-
8750
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
A Budai New York Ingatlaniroda keres
eladó és kiadó lakásokat, villákat, üzle-
ti ingatlanokat korrekt jutalékkal. Tel.:
215-7336, (30) 530-5338, www.budaine-
wyork.hu
Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk KIADNI, EL-
ADNI ingatlanát. Multinacionális cégek
részére KERESÜNK bérbeadó luxus háza-
kat, lakásokat. START INGATLAN. Tel.:
316-9408

EGÉSZSÉGÜGY
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.
Fogsorok, hidak, javítása soron kívül.
Fogszabályozó, fogfehérítô. Mozgáskor-
látozottakhoz házhoz megyünk! Egész-
ségügyiseknek és tanároknak kedvez-
mény! Fogászati háttér biztosított. Tóth-
né Hûvös Katalin fogtechnikus mester,
1013 Krisztina krt. 51., fszt. 1. Mobilte-
lefon: (30) 222-3016.
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Dam-
janich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a (20) 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
Családokhoz közvetítünk megbízható
idôsgondozókat, bébiszittereket, házve-
zetônôket bentlakással is. Empátia, tel.:
336-1094, (20) 465-8458, (70) 380-
5620.
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
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
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉ-
RÉS) , TALPMASSZÁZS, THAI LÁB-
MASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓD-
SZERREL), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓ-
GÉPES EGYÉNI LÚDTALPBETÉT-KÉSZÍ-
TÉS, REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDIAG-
NOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS.
„VIVIEN TALPAI” ORVOS-TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZ RENDELÔ. II., FILLÉR U. 10.
www.vivientalpai.hu, tel.: 316-2596.
Fájdalommentes ALLEGIA- és candidavizs-
gálat. BIOREZONANCIÁS terápiával aller-
gia, candida KIOLTÁSA, bôrbetegségek,
szenvedélybetegségek, légúti, nôgyógyásza-
ti, érrendszeri betegségek, emésztési, moz-
gászervi problémák, fejfájás kezelése,
stresszoldás a Vivien Talpai Gyógycentrum-
ban, 1024 Fillér u. 10. Tel.: 316-2596,
www.vivientalpai.hu.

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
S.O.S. DUGULÁS- ÉS CSATORNATISZTÍ-
TÁS. GÉPESÍTETT IPARI TECHNOLÓGIÁ-

VAL, FALBONTÁS NÉLKÜL, A HÉT MIN-
DEN NAPJÁN A NAP 24 ÓRÁJÁBAN, GA-
RANCIÁVAL A LAKOSSÁG ÉS A KÖZÜLE-
TEK SZOLGÁLATÁBAN. TEL.: 291-2800,
(30) 269-0001
VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készü-
lékek javítása, cseréje garanciával. Ba-
lázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, (20) 917-0697
Vízszerelés, fürdôszobák, wc-k javítása, víz-,
csatornaszerelés anyagbeszerzéssel. Tel.:
(30) 447-3603
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
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes
körû kivitelezés. Gázmûveknél való en-
gedélyeztetés. Készülékek javítása, cse-
réje. Nagy László épületgépész. Tel.:
(30) 944-6513
KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK TELJES KÖRÛ JAVÍTÁSA, VÍZ-
SZERELÉS, VÍZÓRÁK KIÉPÍTÉSE, VIL-
LANY-, FÛTÉSSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS GARANCIÁVAL 0–24 ÓRÁIG
A HÉT MINDEN NAPJÁN. TEL.: 321-
8082, (20) 334-3437
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
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: (20) 934-4664, 246-9021. EL-
MÛ által minôsített vállalkozás.

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

ELEKTRONIKA
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, garanciával! (Ori-
on, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Wes-
tel, Schneider, Dual). Tel.: (20) 471-8871
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen min-
dennap. Tel.: 243-9462, (30) 940-1802, Pa-
ál.

LAKÁS—SZERVIZ
BÁRMI ROSSZ, HÍVJON MINKET, LAKÁS-
SZERVIZ ÉS EGYÉB HÁZ KÖRÜLI MUN-
KÁK. TEL.: (30) 410-0007
Bádogos és tetôfedések, magas- és lapos-
tetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
Tel.: (20) 944-9015, 249-2664
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-
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Pesthidegkút-Ófaluban
80 férôhelyes, emelt szintû szolgáltatást nyújtó

Idôsek Otthonában egy- és kétágyas lakrészek igényelhetôk
1–2 éves átmeneti elhelyezésre, valamint tartós bentlakásra
és rövidebb idôtartamra egészségügyi rehabilitáció céljára.

Biztosítunk:

– egészségügyi szolgáltatást,
– éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
– dietetikussal készített étrendet,
– gyógytornát, stb.

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

senectuskht@t-online.hu

• 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%!

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 28-án 11 óráig.

bízható szakemberekkel. Tisztasági festés
400 Ft-tól. Tel.: (30) 246-5735, 707-4304

Építômérnök lakásfelújítási munkát vállal
nagy gyakorlattal. Tel.: (20) 934-1027

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

KÁRPITOS! BÚTORKÁRPITOZÁST VÁLLA-
LUNK RÖVID HATÁRIDÔVEL! MODERN,
ANTIK ÉS BÔRGARNITÚRÁK TELJES KÖ-
RÛ FELÚJÍTÁSA ASZTALOSMUNKÁVAL,
SZÁLLÍTÁSSAL, SZÉLES KÖRÛ ANYAGVÁ-
LASZTÉKKAL, INGYENES FELMÉRÉSSEL.
TEL.: (30) 691-4156, 407-2946, FRANK.

Nyílászárók passzítása, légszigetelése, fes-
tés, mázolás, tapétázás, szônyegpadló, par-
ketta fektetése, asztalosmunkák stb. garan-
ciával. Riener és Tsa, tel.: 276-1805

Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét, szigetelését vál-
lalom. A felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604,
(70) 550-0269

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

KERT
KERT- ÉS PARKÉPÍTÉS, ÖNTÖZÔRENDSZE-
REK, KERÍTÉSEK LÉTESÍTÉSE, JAVÍTÁSA. KÜ-
LÖNFÉLE JAVÍTÁSOK. AUNDA KFT. TEL.: (30)
245-2020, 316-3596, (20) 805-1859
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547
SZÔLÔ- ÉS GYÜMÖLCSFAMETSZÉST, PER-
METEZÉST VÁLLALOK VIDÉKEN IS. TEL.:
(30) 682-4431
ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍ-
TÉS, FASEBÉSZET, FAVISSZAVÁGÁS, MET-
SZÉS, KERTÁPOLÁS KERTÉSZMÉRNÖKTÔL
KORREKT ÁRON. TEL.: (20) 561-7063

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

FUVAR
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS,
3,5x2x2 m-ES RAKTERÛ KISTEHERGÉPKO-
CSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70)
316-1533, SZIRÁKI.
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes fel-
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
(20) 972-0347, (30) 589-7542

REDÔNY
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, (20) 934-5728
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen-
zôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
REDÔNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY, NAP-
ELLENZÔ, SZÚNYOGHÁLÓ, FÜGGÖNYKAR-

NIS KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. TEL.: 356-4840,
(30) 954-4894

SZOLGÁLTATÁS
Férfiszabóság vállal öltönykészítést, minden-
nemû alakítást, javítást. Szilágyi. VI., Jókai
u. 22. Tel.: 332-3637

A KELETI KÁROLY UTCÁBAN EXKLUZÍV
SZALONBAN ÚJRA PEDIKÛR, MANIKÛR!
TEL.: ILDIKÓ, (20) 335-5653.

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.

KÖNYVELÉS
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó vállal-
ja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók, alapítvá-
nyok teljes korû könyvelését. Tel.: 200-9716

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

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.
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjte-
ményem kiegészítésére magas áron vá-
sárolok. Tel.: 325-6753

MÛGYÛJTÉS
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
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.

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. gyorgyi11@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.
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ANGOL, NÉMET, SPANYOL, OLASZ,
FRANCIA, külföldieknek MAGYAR

AKKREDITÁLT NYELVISKOLA
AL: 1565, 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

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.


