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VIRÁG ÁROK ÓVODA. A kerületi gyermekin-
tézményeket bemutató sorozatunk mostani
részébôl kiderül, hogy a Virág árok 8. szám
alatt álló épület január elsô hetében játszó- és
hálótermekkel bôvült ki. A Virág árok 15.
szám alatti tagóvoda pedig teljesen új külsôt
kap, és a tervek szerint márciusban nyitja
meg újra kapuit. 6. OLDAL

A BETEGEK MEGHALLGATÁSA UGYAN-
OLYAN FONTOS, MINT A GYÓGYÍTÁSUK.
Dr. Törös Edit fôorvos, a Kapás utcai rendelô-
intézet reumatológia osztályának vezetôje
harminc éve gyógyítja a kerület betegeit. A ve-
le készült beszélgetésbôl az is kiderül, hogy
az orvosi hivatás mellett a zene is fontos sze-
repet játszik életében. 8. OLDAL

ÔSBUDA HÁZA. A Hûvösvölgy titokzatos tá-
jék: napközis tábor telkén felépített lakópark,
kicsit lejjebb az úgynevezett kis Lipót, átellen-
ben a hatalmas, kapu nélküli téglafallal körül-
vett megmosolyogtatóan anakronisztikus
nemzetbiztonsági objektum és mellettük a
fenséges tájban kis családi házak, az egykori
kisvárosi Buda eltûnô emlékei. 14. OLDAL

Családsegítô: új helyszín, új szolgáltatások
Szép, rendezett, minden igényt kiszolgáló körülmé-
nyek között várják az ügyfeleket február 1-jétôl a Csa-
ládsegítô és Gyermekjóléti Központ új, Horvát utcai
irodájában. A helyiségcsoport kialakítását uniós pá-
lyázati támogatásból és 30 millió forint saját forrás-
ból ªnanszírozta az önkormányzat. A kliensek a köz-
pont minden eddigi szolgáltatását igénybe vehetik,
sôt, idén újabbakkal bôvül a kerületi szakemberek rá-
szorulókat segítô kínálata. Az új intézmény január 11-
én tartott avatásán Láng Zsolt polgármester hangsú-
lyozta, hogy a családsegítô munkatársai évek óta
rossz, a szakmához méltatlan körülmények között se-
gítették a hozzájuk fordulókat.

— Az elvégzett feladaton azonban ez sosem látszott
meg — fûzte hozzá a polgármester. — A kerület a mai
nehéz gazdasági helyzet és a kormányzati megvoná-
sok miatt már-már a mûködôképessége határán áll.
Mindent elkövetünk azonban azért, hogy az általunk
biztosított ellátások minôségén és a szolgáltatások
színvonalán ez ne érzôdjék. A megújulás egyben azt
is jelzi, hogy a kerület vezetése számára fontos az el-
esettekrôl való gondoskodás.

(Folytatás a 4. oldalon)

Javaslatok díszpolgári címre
A kerület polgárai idén is javaslatot tehetnek arra, hogy a képvi-
selô-testület kinek adományozza a díszpolgári címet és a II. Kerü-
letért Emlékérmet. A javaslatokat február 28-ig rövid indoklás-
sal, a javaslattevô nevének és lakcímének feltüntetésével postán
vagy személyesen a Mûvelôdési Iroda címére kell küldeni: 1024
Budapest, Mechwart liget 1., telefon: 346-5770. Javaslatot tehet
a polgármester, a képviselô-testület tagjai és bármely kerületi vá-
lasztópolgár. Az elismeréseket június 21-én, a Kerület Napján ad-
ják át.

A II. kerület díszpolgára cím adományozható annak a ma-
gyar vagy külföldi állampolgárnak (posztumusz is), aki életmûvé-
vel, kiemelkedô munkásságával a kerületben vagy országosan, il-
letve nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, to-
vábbá emberi magatartása alapján köztiszteletben áll. A II. Kerü-
letért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek,
személyek csoportjának, szervezeteknek, akik vagy amelyek a ke-
rület értékeit növelô maradandó eredményt értek el.

HIDEGKÚTI MELLÉKLETTEL
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H I V A T A L I N Y I T V A T A R T Á S

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

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

Tel.: 346-5602

az óránkénti idôpontra
elôjegyzett ügyfelek
a sorszámmal érkezôkkel
szemben elônyt élveznek

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

ebédidô: 12.15–13.00
péntek: 8.00–13.00

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

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 és
Okmányügyintézôi Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

valamint gépjármûügyekben
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00
péntek: 8.00–13.00

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

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

Szociális és Gyermek-
védelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

Gyámhivatal 1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 346-5750

Városrendészet

Központ:
1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Telefax: 346-5649
Ingyenesen hívható zöldszám:
06 80 204-965

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

Mûvelôdési Iroda 1027 Bem József tér 1.
Tel.: 346-5770

Az irodavezetôk és önálló csoportvezetôk minden hétfôn félfogadási idôben fogadnak.

Ü G Y E L E T E K :

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

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

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

A tavalyi parkolási matricák
február 12-ig érvényesek

Az idei parkolási engedélyeket
január 18-tól vehetik át a fizetô-
övezetben lakók. A régi matri-
cák február közepén járnak le.

A parkolási engedélyeket a
Városrendészet Buday László u.
5/c alatti irodájában adják ki ja-
nuár 18. és február 12. között
hétfôtôl csütörtökig 8.30-tól
17.30-ig (12.30-tól 13.30-ig
technikai szünet) és pénteken
8.30-tól 11.30-ig. A 2009-re

szóló engedélyek február 12-ig érvényesek, ezt követôen a Város-
rendészetnél ügyfélszolgálati idôben (hétfô 13.30–18.00, szerda
8.00–16.30, péntek 8.00–11.30) intézhetôk az engedélyezés
ügyei.

Mivel a parkolásra vonatkozó fôvárosi rendeletet az Alkot-
mánybíróság alkotmányellenesnek találta, de idén június 30-ig
érvényben tartja, a II. kerület úgy határozott, hogy a 2010-re szó-
ló matricát az elsô autóra az éves összeg feléért, azaz 500 forin-
tos költségtérítési díjért adja ki. A fele ár a második gépjármûre
vonatkozó engedélyre is érvényes. Ugyanakkor az engedélyek ér-
vényessége is csak június 30.

A Városrendészet munkatársai igyekeznek rugalmasan intézni
a matricák kiadását, de a fôvárosi rendelet paragrafusait az ügy-
intézôknek be kell tartaniuk, ha az a korábbi évekhez képest je-
lentôs hátrányt okoz is a parkolási övezeten belül lakóknak.

Bôvebb információ a 346-5678-as telefonszámon kérhetô.

Vegyék el és olvassák!
Lapunkat ezután nemcsak a postaládájukban, hanem fontosabb in-
tézményekben — rendelôintézetekben, mûvelôdési házakban, gondo-
zási központokban, a polgármesteri hivatal irodáiban — is elérhetik.
A ªgyelemfelkeltô tartókban az éppen aktuális számot találják a ked-
ves olvasók.

Változó ügyfélfogadás
Január 11-tôl az APEH fôvárosi központi ügyfélszolgálata (1139
Petneházy u. 6–8., tel.: 412-7400) és ügyfélszolgálati kirendeltsé-
ge (1024 Margit krt. 43–45., IV em. 6., tel.: 316-2622) nyitva tar-
tása megváltozott. Hétfôn 8.15–18-ig, kedden, csütörtökön és
pénteken 8.15–12-ig, szerdán 8.15–16-ig tartanak nyitva.
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Februártól fél 9-ig nem kell fizetni a parkolásért
Sikeres polgármesteri kezdeményezés

A múlt év során egyre több
kerületünkben élô szülô juttatta el az
önkormányzathoz panaszát, amelyben
jelezték: gyermekük bölcsôdéje,
óvodája, illetve iskolája várakozási
övezetben található, így gyakran
elôfordul, hogy munkanapokon reggel
8 óra után parkolási díjat kénytelenek
fizetni.

Láng Zsolt polgármester tavaly októberben
kezdeményezte, hogy a fôvárosi közgyûlés
módosítsa parkolási rendeletét. A II. kerület
vezetôje levélben kérte Demszky Gábor fôpol-
gármestert, hogy a kisgyermeküket autóval
bölcsôdébe, óvodába, iskolába szállító szü-
lôk érdekeit ªgyelembe véve várakozási díjat
csak fél 9-tôl kelljen ªzetni.

A fôvárosi közgyûlés november 26-án mó-
dosította rendeletét, amely szerint minden
kerület maga döntheti el, hogy nyolctól vagy
fél 9-tôl kell-e ªzetni a területén kijelölt vá-
rakozási övezetekben. A II. kerület decem-
ber 17-i ülésén módosította rendeletét, így
február 1-jétôl reggel 8.30-tól üzemelnek a
parkolóórák városrészünk ªzetôövezeteiben.

A közállapotok és a gyermekek biztonsága
a reggeli órákban megköveteli a szülôi fel-

ügyeletet, ezért a szülôk többnyire munkába
menet viszik csemetéiket a fenti intézmé-
nyekbe. A fôvárosi rendelet kismértékû vál-
toztatása nem okoz nagy bevételkiesést a par-
kolási rendszert mûködtetô társaságnak, vi-

szont nagy könnyebbséget jelent az érintett
szülôknek, akik így a rendelkezésükre álló
fél órában díjªzetési kötelezettség nélkül vá-
rakozhatnak, és gyermekeiket biztonságban
bekísérhetik az épületekbe.

Meleg étel a rászorulóknak
Ételosztást tartott a II. kerületi önkormány-
zat és a Káldor Miklós Kollégium a Moszkva
téren január 12-én és 18-án. A több száz
adag meleg gulyáslevest a kollégium konyhá-
ján fôzték meg, kiosztásukban Láng Zsolt pol-
gármester és az intézmény diákjai segédkez-

tek. Az elmúlt években a kerület és a kollégi-
um rendszeresen tartott karitatív étel- és ru-
haosztást a hideg idôben, segítve ezzel szá-
mos rászorulót. A hidegebb hónapokban
rendszeresen tartanak ételosztást.

szeg

Ingyenes barlangtúra
A II. Kerületi Önkormányzat és a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatósága együttmûködési
megállapodást kötött, amely szerint a II. ke-
rületben állandó bejelentett lakcímmel ren-
delkezô polgárok, valamint az iskolák tanuló-
csoportjai részére 660 fôs keretben a Pál-völ-
gyi- és a Szemlô-hegyi-barlangban hétközna-
pokon ingyenes belépôjegyet biztosítanak
2010 januárjában és februárjában. Egyéni lá-
togatók az ingyenes belépôjegyre való jogo-
sultságot a barlangok pénztárában a lakcím-
kártya felmutatásával igazolhatják. Egy sze-
mély csak egy alkalommal jogosult ingyenes
belépésre.

Pál-völgyi-barlang: 1025 Budapest, Szép-
völgyi út 162., tel.: 325-9505. Szemlô-hegyi-
barlang: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.,
tel.: 325-6001.

Kertbarát klub alakul
A II. kerületi Kertbarát Klub január 29-én pén-
teken 16 órától tart összejövetelt a Klebels-
berg Kultúrkúriában (1028 Templom utca 2–
10.). A szervezôk elsôként azok jelentkezésére
számítanak, akik részt vettek a Komposztáló
kerület programban, de természetesen min-
den érdeklôdôt várnak. További információ:
Ládi Károly, telefon: 339-6735.
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Február 1-jétôl a Horvát utcában mûködik
(Folytatás az elsô oldalról)

Láng Zsolt az ünnepélyes megnyitón kiemel-
te, hogy azoknak a családoknak és ªatalok-
nak, akik nehéz helyzetbe kerültek, van ki-
hez fordulniuk problémáikkal, a II. kerület-
ben mindig találnak segítô kezet.

A felújítás közel 80 millió forintba került.
Ehhez a II. kerületi önkormányzat az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyaror-
szági Operatív Program pályázatán keresztül
48,5 millió forintot tudott igénybe venni, a
fennmaradó 30 milliós összeget saját költség-
vetésébôl biztosította.

Az önkormányzat egy telephelyre költöztet-
te a Családsegítô és Gyermekjóléti Központ
szakmai csoportjait, amelyek eddig a Szász
Károly és a Fillér utcai irodákban látták el fel-
adatukat. Így nemcsak megújult és kényelme-
sebb körülmények között vehetik igénybe az
ellátást az ügyfelek, de a szakmai munka is
gördülékenyebben haladhat ezt követôen.

Huszonöt fô dolgozik majd az új létesít-
ményben, alkalmanként kiegészülve a házi
gyermekfelügyelôkkel, az önkéntesekkel és
gyakornokokkal, akiknek szintén helyet kell
biztosítani.

Az eddig használt irodák még a központ
dolgozóinak sem biztosítottak elegendô he-
lyet, a Fillér utcai épületben például nehezen
lehetett megállapítani, hogy a munkatársak
egy irodában, vagy már a folyosón ülve vég-
zik munkájukat. Az új irodát a Horvát utca 2–
12. számú társasház földszinten lévô, önkor-
mányzati tulajdonú helyiségében alakították
ki. A munkához használt szobák mind anyag-
felhasználásban, mind pedig színvilágban a
korábbiaknál összehasonlíthatatlanul jobb
helyet biztosítanak a szociálisan rászorulók
gondozására.

Az új irodaegyüttes átadásán Horváth Ágnes
intézményvezetô kalauzolta körbe az érdeklô-
dôket a helyiségekben, bemutatva a családse-
gítô és gyermekjóléti szolgáltatások helyszí-
neit. A központ vezetôje elmondta, hogy az új
épület jól megközelíthetô helyen, a Kapás ut-
cai rendelôintézethez közel van, tömegközle-
kedéssel is könnyen el lehet érni. Az irodák
és a terápiás beszélgetésekre alkalmas szo-
bák ugyanakkor csendes részen fekszenek,
nyugodt helyszínt biztosítva a szakmai mun-
kához.

— Nagyon örülünk, hogy munkatársaim-
mal résztvehettünk az új irodák megtervezé-
sében. Például a falak és bútorzat színét is kü-
lön az ellátás jellegéhez igazodva választottuk
ki — mondta el Horváth Ágnes.

— Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az
árnyalatok barátságosak és hívogatóak legye-
nek, aki belép ide, érezze a nyugalmat. A csa-

Elérhetô szolgáltatások:

A központot továbbra is minden emberi problémával meg lehet keresni, és minden eddi-
gi szolgáltatás elérhetô.
Családsegítô szolgáltatásokkal kapcsolatban a központhoz lehet fordulni
� elhelyezkedést segítô és adósságkezelési tanácsadásért,
� családi kapcsolati konzultáció ügyében,
� családon belüli erôszak esetén;
� információval szolgálnak a fogyatékkal élôknek,
� segítséget nyújtanak a mentális problémákkal küzdôknek,
� jogi és pszichológiai tanácsadást is tartanak;
� várják a veszteséggel élôket és gyászolókat, ha támogatásra van szükségük.
� Elhelyezkedési tanácsadás elôzetes bejelentkezés alapján szerdánként 10–18-ig.
� Teaház keddenként 10–13-ig.
Gyermekjóléti szolgáltatások keretén belül
� a gyermeki jogok érvényesítése,
� gyermekek panaszainak meghallgatása,
� a fiatalok érdekeinek védelme ügyében lehet a központhoz fordulni.
� Segítenek a családi konfliktusok rendezésében,
� a gyermek-szülôi kapcsolat javításában,
� az iskolai beilleszkedésben,
� a tanulási problémákkal küzdô gyerekeknek.
� Elôsegítik a gyermekek esélyegyenlôségét támogató szolgáltatások elérését,
� jogi és pszichológiai tanácsadást tartanak.
A munkatársak a nem hatáskörükbe tartozó esetekben is segítenek megkeresni a megfe-
lelô szakembereket.

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn
és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön
9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva
(1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szer-
vez a Fidesz második kerületi szervezete
szerdánként 16–18-ig (1024 Keleti Károly u.
13/b). Idôpont-egyeztetés az aktuális hét
keddjéig a 212-5030-as számon.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Budapest, Keleti Károly u. 29.) szerdánként
10–14, csütörtökönként 10–14 és 17–20
óráig tart nyitva. Tel.: 441-5373, hívható
napközben.

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁJA (1022
Bimbó út 63.) kedden és csütörtökön 16–
19 óra között tart nyitva.

INGYENES TANÁCSADÁST szervez az
MDF (1022 Bimbó út 63.) csütörtökönként
16–18-ig. Idôpont-egyeztetés munkanapo-
kon 11–14 óra között: 06 20 941-5116.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fazekas u. 19–23.) hétfôtôl csütörtö-
kig 12–18-ig, pénteken 10–16-ig tart nyit-
va. Tel.: 212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.

AZ SZDSZ II. KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Budapest, Margit körút 48., I. eme-
let) hétfôtôl csütörtökig 17–19 óráig tart
nyitva, telefonszám: 201-0453; www.
szdszbp02.hu.

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

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

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024 Bu-
dapest, Keleti K. u. 8.) szerdánként 17–18-ig
tart nyitva.

FOGADÓÓRÁK. Balsai István országgyû-
lési képviselô (2. vk.) következô fogadóórá-
ját február 4-én csütörtökön 17.30-tól a
Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart
liget 1.), valamint február 25-én csütörtö-
kön 17.30-tól a Pesthidegkúti Közösségi
Házban (1028 Máriaremetei út 37.) tartja.
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Figyelnek a hajlék
nélküli emberekre

A Városrendészet munkatársai és a II.
kerületi polgárôr szervezetek idén is fo-
kozott ªgyelmet fordítanak a hajlékta-
lan emberekre. A fagyos éjjeleken a jár-
ôrök meleg teával keresik fel azokat a
helyeket, ahol fedél nélkül meghúzódó
személyekrôl van tudomásuk. A lehetsé-
ges búvóhelyeket már ôsszel feltérké-
pezték. Szükség esetén értesítik a men-
tôket vagy a szociális szervezeteket,
hogy mielôbb megfelelô ellátást kaphas-
sanak a beteg vagy legyengült embe-
rek. A Városrendészet és a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat kapcsolattartói ja-
nuár 13-án találkoztak, hogy tájékoztas-
sák egymást az esetlegesen még feltér-
képezetlen kerületi hajléktalan-búvóhe-
lyekrôl.

— A megbeszélésen azokról a hánya-
tott sorsú személyekrôl is tájékoztattuk
egymást, akikkel a szeretetszolgálat
vagy a Városrendészet munkatársai kü-
lön-külön még nem találkoztak, vagy
úgy tudjuk, hogy nem regisztrálták ôket
a szociális szervezetek — mondta el la-
punknak Farkas Alpár. A Városrendészet
és a kerületi polgárôr szervezetek koor-
dinátora elmondta, hogy a megbeszélés-
rôl tájékoztatta a helyi polgárôröket. A
Városrendészet munkatársai és a járôr-
szolgálatot végzô polgárôrök munkájuk
során továbbra is szem elôtt tartják a
hajléktalan emberek sorsát.

ládsegítô és a gyermekjóléti szolgáltatásokat
gyakran egyszerre veszik igénybe a rászoru-
lók. Reméljük, hogy klienseink is hamar
megszeretik az új intézményt. — A központ
vezetôje hozzáfûzte: ezt követôen nem kell a
központhoz fordulókat a Fillér és a Szász Ká-
roly utcai telephely között küldözgetni, febru-
ártól minden szolgáltatás egy helyen érhetô
el.

Az új helyszínen három csoportszobát és
két kisebb helyiséget is kialakítottak, ahol az
ügyfelekkel le lehet üli és nyugodt körülmé-
nyek között beszélgetni. A régi helyen erre
alig volt lehetôség, fôként nem a meghitt és a
gyakran kényes témákat érintô beszélgeté-

sek lebonyolítására. Elegendô a hely többek
között a számítógéppel berendezett szobá-
nak, amelyet délelôtt az álláskeresôk használ-
hatnak, délután pedig azok a gyerekek, akik-
nek otthon nincs készülékük. A központban
rendelkezésre álló hely újabb szolgáltatások
bevezetésére is lehetôséget biztosít, így a kap-
csolattartási szolgáltatáson belül az elvált szü-
lôk közötti együttmûködést szorgalmazó, me-
diációs programot is indítanak hamarosan.

szeg

Új szolgáltatások

A Családsegítô és Gyermekjóléti Központ számára az új helyiségek lehetôséget teremte-
nek arra, hogy a szolgáltatások körét bôvítsék. Horváth Ágnes intézményvezetô elmond-
ta, hogy még idén szeretnének kialakítani egy találkozási pontot, amely a Millenáris park-
ban nyaranta mûködô sátorhoz hasonlóan a fiatalok számára biztosítaná a szabadidô
hasznos eltöltését, így kevesebben csellengenének iskola után az utcákon. A Pesthidegkú-
ton telt házzal mûködô, Internet kortalanul nevû, számítógépes ismereteket nyújtó prog-
ramot is szeretnék meghonosítani az új intézményben is. Bôvítenék az álláskeresôk szá-
mára nyújtott programot, mert a probléma egyre több embert érint. Az adósságkezelési
szolgáltatás keretében háztartásgazdálkodási programot terveznek. Ezen a vásárlási szo-
kásokról, pénzgazdálkodásról, háztartásvezetésrôl és a családi kassza megtervezésérôl
nyújtanának ismereteket és segítséget a nehéz anyagi körülmények között élôknek.

Az új helyen megfelelôek a körülmények a mediációs program elindításához, amely a
kapcsolattartási szolgáltatáson belül az elvált szülôknek ad lehetôséget, hogy a központ
segítségével együttmûködést alakítsanak ki a közös gyermek érdekében.

a Családsegítô és Gyermekjóléti Központ
Költözés

A központ munkatársai a régi telephe-
lyekrôl január utolsó hetében költöznek
át az új irodába, ezért január 25. és 29.
között a Családsegítô és Gyermekjóléti
Központ zárva tart. Nyitás: február 1-
jén 14 órakor a Horvát u. 2–12.-ben (a
Kapás utcai rendelôvel rézsút szemben).

A kapcsolattartási ügyelet péntek dél-
után zavartalan. Krízishelyzetben hívha-
tó számok: gyermekjóléti ügyek: 06 70
312-3133, családsegítô szolgálat: 06 70
332-7824.

*
A Fillér u. 50/b alatt mûködik továbbra
is az önkormányzat II. számú Gondozási
Központja, amely a megszokott szolgál-
tatásokat nyújtja a jövôben is.

Február 1-jétôl

Családsegítô Szolgálat — 1027 Horvát utca 2–12. Tel./fax: 225-7956, 225-7957, e-mail:
bp02css@freemail.hu. Ügyelet: hétfôtôl csütörtökig 14–18-ig, pénteken 10–14-ig. Pesthi-
degkúti ügyelet (1028 Máriaremetei út 37., Okmányiroda): minden pénteken 10–13-ig.

Gyermekjóléti Központ — 1027 Horvát utca 2–12. Tel.: 225-3864, 225-3865, fax: 225-
8156, e-mail: csgysz2@t-online.hu. Ügyelet: hétfôn és csütörtökön 14–18 óráig, kedden
és szerdán 10–18 óráig, pénteken 10–14 óráig. Telefonos ügyeleti szolgálat: ügyeleti
idô hétfô-péntek: este 20 órától reggel 8 óráig, szombaton és vasárnap: 0–24-ig.

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

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, 06 30 560-3928 minden hó-
nap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart
(1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS:
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda,
telefonszám: 346-5724, e-mail: jover.
gyorgy@masodikkerulet.hu.

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

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS a
238-3838-as vagy kizárólag munkaidôben
a 289-4070-es telefonszámon, illetve a
bdk@bdk.hu e-mail címen.
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Bemutatkoznak a kerületi óvodák: a Virág Árok Óvoda

Jól mûködô közösségek az óvoda kapuin belül és túl
Az önkormányzat vezetése évek óta
kiemelten kezeli a kerület oktatási-
nevelési intézményeinek fejlesztését,
tárgyi körülményeinek javítását. Ennek
a hosszú távú stratégiának részeként a
Virág árok 8. szám alatt álló épület
óvodásai boldogan vehették birtokba
január elsô hetében a frissen elkészült,
kibôvített játszó- és hálótermeket. A
Virág árok 15. szám alatti tagóvoda
pedig — jelentôs önkormányzati
beruházásként — teljesen új külsôt kap:
egy minden szempontból modern,
funkcionális terekkel rendelkezô
óvodaépület készül, amely a tervek
szerint márciusban nyitja meg újra
kapuit a kisgyermekek elôtt.

Ottjártamkor látszott, hogy akad még tenni-
való bôven — az érezhetôen lelkes és lendüle-
tes légkörben azonban biztosan gyorsan he-
lyére fog kerülni minden. Az óvoda idei prog-
ramjairól, nevelési elképzeléseirôl beszélget-
tem Derzsényi Imrénével, az óvoda vezetôjével.
Mint mondta, örömmel vették, hogy idén el-
készült, illetve elkészül az épületek korszerû-
sítése. A Virág árok 8. alatti villaépület meg-
ôrizte családias jellegét, a már meglévô belsô
csoportszobák alapterülete — a szomszédos
szolgálati lakás helyiségeinek csatolásával —
kibôvült, helyet kaptak benne az új hálóter-
mek — így a kicsiknek már nem kell nap
mint nap a padlástérbe feljutniuk aludni. Je-
lenleg a tornaterem alapterületének bôvítése
folyik, és a felszabaduló helyen kialakítható a
logopédiai, fejlesztôpedagógiai és nevelôi
szoba, valamint elhelyezhetô lesz a már meg-
lévô szakmai könyvtár anyaga is.

Mit tart legfontosabbnak az óvodai neve-
lésben?

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti, ta-
pasztalati nevelésre. Olyan tevékenységeket
végzünk, amelyeken keresztül a gyerekek új
ismereteket szerezhetnek. Rendszeresen já-
runk kirándulni, múzeumba, színházba. A ki-
csik ez által számos élményhez jutnak, ame-
lyek megmozgatják a fantáziájukat, feltárul-
hat elôttük a világ. Csoportjainkba azonos ko-
rú gyermekek járnak, minden csoportunk
egyedi arculatot mutat. Az óvodapedagógusa-
ink egyéniségébôl, szakmai tudásából adódó-
an kiemelten kezelik a különféle kézmûves
technikákat. Sokat báboznak, fejlesztik a logi-
kus gondolkodást, teret kap az ének-zenei
foglalkozás és a drámajáték. Óvodánkban
már több éve mûködik egy játék- és drámape-
dagógiai munkaközösség.

Említette, hogy nagyon jó a kapcsolat a
szülôkkel, és óvodán belül is mûködnek
szakmai mûhelyek. Miért olyan fontos ez?

Szerintem csak jól mûködô közösségben
érezhetik jól magukat a gyerekek. Így lehet az
óvodások számára elfogadó környezetet, csa-

ládias hangulatot teremteni, amit a dajkák és
az óvónôk közötti jó kapcsolat kiegészít és se-
gít. Számos, az óvoda teljes közösségét meg-
mozgató eseményt szervezünk, mint például
ôszi almaszüret, hajókirándulás, Mikulás-ün-
nepély, adventi koszorúkészítés, kézmûves
napok, házi színház és hangverseny, kiállítá-
sok. Már készülôdünk a február eleji farsang-
ra, a dadusok sütik majd a friss csörögefán-
kot. Élô zenére veheti majd kezdetét a jelme-
zes, táncos összejövetel. Idôrôl idôre egy-egy
csoport a szülôk és óvónôk közös kezdemé-
nyezésére hétvégi kirándulásra indul.

Az óvoda a nevelési programján kívül mi-
lyen választható lehetôségeket nyújt még az
aprónép fejlesztésére?

A középsô csoporttól lehet járni úszni, fo-
cizni, néptáncolni, van mozgásfejlesztô lány-
torna, orvosi javaslat esetén gyógytorna.
Ezek térítéses foglalkozások. Nagyon jónak
tartom, hogy a néptáncoktatásra sikerült
férª táncpedagógust találnunk, és a fociedzé-
seket is férª tartja. Dolgozik nálunk gyógy-
testnevelô, gyógypedagógus, fejlesztôpedagó-
gus és logopédus is, ôk szükség szerint min-
den óvodással egyénileg foglalkoznak. Évek
óta járnak hozzánk hallássérült és megkésett
beszédfejlôdésû gyerekek, az ô közösségi in-
tegrációjukat felkészülten tudjuk segíteni.
Azt látjuk, hogy a gyerekek — az óvónôktôl a
megfelelô példát látva — türelmesek és elfo-
gadóbbak velük szemben.

Milyen terveik vannak így év elején
2010-re?

Óvodánk már jelenleg is minôségbiztosí-
tott óvoda. Szeretnénk idén elnyerni a Kivá-
lóság Díjat. Arra pályázunk, hogy elérjük az
Európai Minôségbiztosítási Kiválósági Szin-
tet. Nagyon jó érzés, hogy az óvodánkat elha-
gyó apróságok büszkék arra, hogy ide jártak.
Örömmel tapasztaljuk a szülôk ragaszkodá-
sát ahhoz, hogy a testvérek is hozzánk járja-
nak, és ismerôseiknek is ajánlják intézmé-
nyünket.

Szilágyi Enikô

VIRÁG ÁROK ÓVODA. Jelenleg nyolc
korosztályok szerint bontott csoportban
nevelik a gyerekeket. Az óvoda vezetôje
Derzsényi Imréné. Címe: 1026 Virág
árok 8., tagóvoda: Virág árok 15. Tel.:
200-7187. E-mail: ovoda.virag.8@
ecom.hu, honlap: www.viragarokovi.hu
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Víz, hangok, képek
Ezzel a címmel hirdetett rajzpályázatot a
Két-Kedôk Egyesület, ami egyben a kerületi
diákönkormányzat tavaszváró fesztiváljának
elsô programja is. A közel kétszáz beérkezett
munka közül a Pedagógiai Szolgáltató Köz-
pont munkatársai választották ki a legjobba-
kat, amelyek január 24-ig a Marczibányi Té-
ri Mûvelôdési Központ M Galériájában te-
kinthetôk meg.

EREDMÉNYEK: Alsó tagozat 1–2. osztály:
Festmény: Mike Mónika 1/a (Remetekertváro-
si, felkészítô tanár: Horváthné Ivony Ágnes),
Kiss Kamilla 2/a (Áldás, f. tanár: dr. Magyarné
Kapás Mária), Szabó Berta 2/a (Áldás, f. tanár:
dr. Magyarné Kapás Mária.

Graªka: Harangozó Balázs 2/r (Kodály),
Gyôri Bálint 2/b (Remetekertvárosi, f. tanár:
Bölcskey Miklósné), Drabik Anett 2/a (Remete-
kertvárosi, f. tanár: Drabikné Gonyu Andrea.

Vegyes technika: Tamás Boglárka 1/a (Re-
metekertvárosi, f. tanár: Tulkán Judit, Thúry
Gábor), Juhász Barnabás 1/a (Csik), Herold
Kornél 1/a (Remetekertvárosi, f. tanár: Tul-
kán Judit, Thúry Gábor).

Alsó tagozat 3–4. osztály: Festmény: Ba-
ráth Borbála 4. o. (Törökvész), Pozsony Blan-
ka 3/b (Remetekertvárosi, f. tanár: Horváth-
né Ivony Ágnes), Nikl Noémi 4/n (Fillér, f. ta-
nár: Kiss Enikô).

Graªka: Szappanos Liza 4/n (Fillér, f. ta-
nár: Kiss Enikô), Drajkó Szonja 4/a (Remete-
kertvárosi, f. tanár: Drajkó Imola), Varga Beá-
ta 4/a (Fillér).

Vegyes technika: Deák Ádám 3/b (Remete-
kertvárosi, f. tanár: Horváthné Ivony Ágnes),
Lengyel Anna 4. o. (Gyermekek Háza, f. ta-

nár: Varasdy Iván), Balogh Dóra 3/b (Remete-
kertvárosi, f. tanár: Horváthné Ivony Ágnes).

Felsô tagozat: Festmény: Bálint Alexandra
és Lipovetz Réka 6/a (Kodály), Szigetváry Csen-
ge 8. o. (Áldás, f. tanár: dr. Magyarné Kapás
Mária), Gyenge Anna 6/b (Remetekertvárosi,
f. tanár: Stefºer Ildikó).

Graªka: Bauer Balázs 5/b (Szabó Lôrinc, f.
tanár: Pallai Márta), Lengyel Viola 5/r (Ko-
dály), Lôkös Dániel 8. o. (Törökvész, f. tanár:
Szente Mónika).

Vegyes technika: Váry Boglárka 8. o. (Re-
metekertvárosi, f. tanár: Stefºer Ildikó), Bal-
mát Hanna 7/a (Áldás, f. tanár: dr. Magyarné
Kapás Mária), Kovaljov Zsóªa 8. o. (Pity-
pang).

Középiskola: Fróna Kató 10/b (Csik), Ko-
vács Martina 0/g (Addetur, f. tanár: Bene Jú-
lia), Szabó Zsanett 11/g (Addetur, f. tanár:
Bene Júlia).

Nyílt napok
� Az Áldás Utcai Általános Iskolában
(1025 Áldás u. 1., 212-4258) február
25-én 8–12-ig nyílt órák a leendô elsô
osztályos gyerekek szüleinek, 12 órától
beszélgetés a tanítónôkkel.
� A Budenz József Általános Iskola
és Gimnáziumban (1021 Budenz út
20–22., 394-3177, e-mail: bederna@bu-
denz.sulinet.hu) január 14-én 17 óra-
kor tájékoztató szülôi értekezletet tarta-
nak a leendô elsôs osztályokról, január
28-án és február 4-én 17 órától: Játé-
kos iskola-elôkészítô foglalkozások.
� A Csik Ferenc Általános Iskola és
Gimnáziumban (1027 Medve utca 5–
7., 201-1137) a két leendô elsôs tanító
néni, Jaczkovits Miklósné és Tóth Ágnes
minden hónap második szerdáján 17
órától várja a nagycsoportos óvodáso-
kat játékos foglalkozásokra, legköze-
lebb február 10-én.
� A Fillér Utcai Általános Iskolában
(1022 Fillér u. 70–76., 326-6616) az
emelt szintû angolos osztályokba jelent-
kezôknek február 3-án magyar nyelvû
foglalkozás, február 17-én angol nyel-
vû foglalkozás 16–16.45-ig. A német
nemzetiségi tagozatra jelentkezôknek
február 3-án és március 3-án 16–
16.45-ig tartanak foglalkozást.
� A Kodály Zoltán Ének-zenei Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Zeneiskolá-
ban (1022 Marczibányi tér 1., www.ko-
daly-bp.sulinet.hu, 212-5680) Zeneovi
minden csütörtökön 16.30–17-ig. Nyílt
órák a leendô elsôs tanítókkal január
26-án és február 17-én 8 órától. Játszó-
ház január 30-án 10–11.30-ig.
� A Pitypang Utcai Általános Iskolá-
ban (1025 Pitypang u. 17., 325-8827)
február 16-án 16 órakor iskolakóstolga-
tó foglalkozás.
� Remetekertvárosi Általános Iskola
(1028 Máriaremetei út 71., 275-8675).
Iskolanyitogató foglalkozás február 9-
én 16–17-ig, télbúcsúztató. Március 6-
án délelôtt családi nap.
� A Szent Angéla Általános Iskola és
Gimnáziumban február 12-én 17–18-
ig farsangi kézmûves foglalkozás.
� A Törökvész Úti Általános Iskolá-
ban (1025 Törökvész út 67–69., 325-
6580, www.torokvesz.hu, info@torok-
vesz.hu) február 10-én 17 órától Masz-
kabál. Farsangi mulatság, álarcok készí-
tése a leendô elsôs tanítókkal.
� Az Újlaki Általános Iskolában (1023
Ürömi u. 64., tel.: 335-0720): Játékos
farsang kerületi óvodásoknak az iskola
tornatermében január 23-án szomba-
ton 9 órától. Játékos torna január 27-
én, február 3-án, 17-én és 24-én (szer-
dai napokon) 16–16.45-ig. „Itt a far-
sang” — kézmûves foglalkozás február
10-én 17 órától a zsibongóban. Nyílt
órák március 24-én 9–12-ig.

Új utakon a tanárképzésben
Az egyre elterjedtebb kompetencia alapú taní-
tásról tartottak szakmai konferenciát január
9-én a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban. A
kompetenciafejlesztésben jártas, neves elô-
adók gondolatai és a bemutatóórák több száz
pedagógust vonzottak az eseményre az egész
országból.

Az Utak, ötletek, kísérletek — A pedagógus sze-
repe a kompetenciafejlesztésben címmel meg-
rendezett találkozón Magócs Éva, a vendéglá-
tó intézmény igazgatója elmondta, hogy az is-
kola már negyedik alkalommal tart hasonló
konferenciát. A gimnáziumban 2005 óta fo-
lyamatosan vezetik be a kompetencia alapú
oktatást. A pályázati úton a programhoz csat-
lakozó intézmény nem titkolt célja, hogy az
oktatási mód referenciaiskolája legyen.

Soltész Attila, az önkormányzat Közoktatá-
si, Közmûvelôdési, Sport és Informatikai Bi-
zottságának elnöke szerint a tanítási módsze-
rek újragondolása nélkül a felnövekvô nem-
zedék kevésbé lesz versenyképes itthon és
külföldön is. Bevezetôjében emlékeztetett ar-
ra is, hogy az elmúlt idôszak oktatási rendsze-
rében a nagy mennyiségû tudás befogadása
volt a legjellemzôbb célkitûzés, ami sok eset-
ben háttérbe szorította az egyéniséget.

A konferencián a pedagóguskompetenciák
fejlesztésérôl tartott elôadást Havas Péter ok-
tatási szakértô. Ôt követte Sályiné Pásztor Ju-
dit, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ad-
junktusa, aki Az elég jó tanár címû elôadásá-
ban a tanári képességekrôl, a pályaalkalmas-
ság kérdéseirôl osztotta meg gondolatait a
kollégákkal, miközben érintette a pedagógus-
képzés aktuális kérdéseit is.

A konferencia során mûhelybeszélgetése-
ket tartottak, majd többek között irodalom,
matematika, ªzika, biológia, földrajz és test-
nevelés bemutatóórákon vehettek részt az ér-
deklôdôk.

szg
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A betegek meghallgatása ugyanolyan fontos,
mint a gyógyításuk

Találkoztak már olyan fôorvossal, aki
azért, hogy a röntgenre küldött
betegének ne kelljen a többszöri
öltözködés miatt sokat mozgatnia fájós
vállát, saját orvosi köpenyét adta rá
páciensére? Én igen, mert velem történt
meg ez az eset. Dr. Törös Edit, a Kapás
utcai rendelôintézet reumatológiai
osztályának vezetôje harminc éve
gyógyítja, segíti és szolgálja a kerület
betegeit.

Beszélgetésünknek apropóját az adta,
hogy a fôorvos asszony karácsony elôtt
meghitt hangulatú ünnepséget szervezett
az intézmény dolgozóinak, ahol ô maga is
fellépett, zongorázott.

— Tizennyolcadik éve szervezem a ren-
delôintézet karácsonyi ünnepségeit. Ezt
megelôzôen csak osztálykarácsonyok vol-
tak, de amikor 1993-ban önálló önkor-
mányzati rendelôintézet lettünk, megszü-
letett a gondolat, hogy milyen jó lenne egy
közös intézeti karácsony. Engem kértek
fel ennek megszervezésére, amelyet azóta
is évrôl évre nagy örömmel és szeretettel
vállalok.

Orvosi hivatása mellett zongorázik is.
Esetleg koncerteket is ad?

Ötéves koromtól zongorázom, elôbb ta-
nultam meg ezen a hangszeren játszani,
mint olvasni. A zene szeretete és a zenei
tanulmányaim párhuzamosan zajlottak az
orvosi pályára való felkészülésemmel. Ze-
netanáraim mindenáron azt szerették vol-
na, ha zongoramûvész válna belôlem, na-
gyon sokat szerepeltem a rádióban, a Ze-
neakadémián és a televízióban; de az orvo-
si pálya iránti vonzalmam erôsebbnek bi-
zonyult. Több mint harminc éve dolgo-
zom a Kapás utcában, azóta vezetem a reu-
matológiai osztályt. Negyven éve avattak or-
vossá. Az ORFI-ban kezdtem a pályafutáso-
mat, ott tettem le a szakvizsgáimat, reumato-
lógia, ªzikoterápiából és belgyógyászatból.

Mostani, jól felszerelt Kapás utcai osztá-
lyunkat lépésrôl lépésre alakítottuk ki. Az it-
teni munkám mellett 25 éven át az OPNI-
ban rendeltem hetente egy napot. Az ott szer-
zett pszichiátriai tapasztalatok is segítenek
abban, hogy a betegeimnek ne csak a testi ba-
ját lássam. Viszont a zene szeretete egész éle-
temben megmaradt, és nem csak hallgatom.
A mai napig aktívan zongorázom, gyakorlok,
és szinten tartom azokat a darabjaimat, ame-
lyeket évekkel ezelôtt játszottam. Korábban a
Reumatológiai Társaság kongresszusain is
felkértek, hogy zongorázzak, az utóbbi évek-
ben az intézeti karácsonyokon szoktam fel-
lépni.

Nem bánta meg, hogy végül az orvosi pá-
lyát választotta?

Ha most kellene döntenem, újból ezt vá-
lasztanám. Aki a szakmája mellett valami-
lyen mûvészi tevékenységet is folytat, érzéke-
nyebbé, megértôbbé válik. Az orvosi hivatás
sok fáradsággal, állandó szakmai rákészülés-
sel, továbbképzésekkel jár, emellett az em-
ber igyekszik a naponta hozzá fordulóknak
nemcsak gyógyulást, hanem megértést és lel-
ki támaszt is nyújtani. Ennek kipihenésére,
az otthoni relaxációra a legcsodálatosabb esz-
köz a zene. Mind a mai napig, ha leülök a zon-
gorához, megszûnik körülöttem a világ, csak

a zenére koncentrálok, ez jelenti számomra a
teljes lelki és szellemi felüdülést.

Említette, hogy testi gyógyulásra és lelki
vigaszra egyaránt vágynak a betegek. Össze-
függ a kettô?

A krónikus betegségek esetében a lelki ba-
jok, szorongások, félelmek, vagy a társadal-
mi problémákkal kapcsolatos nyomasztó
gondolatok óhatatlanul is rányomják a bélye-
güket a fájdalomra. A fájdalomküszöb alacso-
nyabbá, a fájdalom megélése intenzívebbé
válik. Van olyan páciensem, aki eljön a ren-
delésre, rögtön kiönti a szíve bánatát, és ami-
kor késôbb megkérdezem, hogy miért is tet-
szett jönni, azt mondja, ó, kedves fôorvos
asszony, az nem is olyan érdekes, egy kicsit
fáj itt is, ott is, majd bekenem egy kenôccsel,
de a lényeg, hogy meg tetszett hallgatni! Eb-
ben a nagy rohanásban az embereknek nincs
idejük meghallgatni egymást. Betegeink
nagy százaléka idôs ember, és a családok szét-

esése, a gyerekek távolra költözése miatt sok
közöttünk a magányos idôs. Nekik is próbá-
lok segíteni a ªgyelmemmel, a vigasztalásom-
mal, egy-egy apró jó tanáccsal, ami esetleg
bagatellnek tûnik, mégis megkönnyíti szá-
mukra a napok megélését. A betegek meg-
hallgatása ugyanolyan fontos, mint a gyógyí-
tásuk. Nincsenek ugyan háborúk, de korunk
jellegzetessége az állandó és krónikus
stressz, amely elôbb vagy utóbb szervi baj for-
májában jelenik meg. A stressz oldását, a re-
laxáció napi gyakorlását mindenkinek meg

kell oldani. A zene nagyon jó barát, és eb-
ben is sokat segíthet.

Sok idôs ember veszi körül?
Az életem úgy alakult, hogy számos

nyolcvan-száz éves ember van a családom-
ban és közvetlen környezetemben, de a be-
tegeim 65–70 százaléka is hetven év felet-
ti. Szeretett zongoratanárnôm ötéves ko-
romtól jelen volt az életemben, Eperjessy
Gitta néni, tavaly ünnepeltük a századik
születésnapját, és engem kértek fel az ün-
nep megrendezésére. Feledhetetlen él-
mény volt számomra, hogy akkor is együtt
zongorázhattunk Beethovent, aki a ked-
venc zeneszerzôm. Ez egy nagyon értékes
generáció, mindig csodálom ezt a korosz-
tályt. Olyan sok mindenen mentek keresz-
tül, világháborúkon, rengeteg nélkülözé-
sen, és az optimizmusuk, derûjük, emberi
tartásuk mégis mindvégig megmaradt ma-
gas életkoruk ellenére. Mindig igyekszem
magamba szívni azt a sok bölcsességet,
amit összegyûjtöttek.

Betegként és beszélgetésünk közben
is úgy éreztem, hogy harmónia, békes-
ség árad Önbôl. Minek köszönhetô ez?

Talán a belsô kiegyensúlyozottság és a
lelki béke következménye. Megítélésem
szerint a természet, a mûvészet, a zene sze-
retete és mûvelése is elengedhetetlen az

emberi lélek harmóniájának megtartásához.
Az élet nehéz pillanataiban fontos a dolgok
elfogadása, a pozitív hozzáállás, és az is, hogy
megpróbáljunk emelt fôvel, hittel, optimiz-
mussal felülkerekedni a problémákon. Le-
het, hogy köznapian hangzik, de egyszerûen
szeretem az embereket és a betegeket. Min-
dennap úgy érkezem be a rendelôbe, hogy
akin tudok, szeretnék segíteni. Amikor a be-
tegek visszatérnek, hogy javult az állapotuk,
akkor úgy megyek haza a rendelôbôl, hogy
igen, érdemes volt ezt a pályát választanom.
A kiegyensúlyozottságom abból is fakad, és
talán ezt helyezném az elsô helyre, hogy
egész életemet a nyugodt, biztos, szeretettel-
jes családi háttér jellemezte. Ha egy fárasztó
nap után hazatérhetünk meghitt, nyugodt ott-
honunkba, ahol meg tudunk pihenni, fel tu-
dunk töltôdni, az mindennél többet ér. Isten-
nek hála, ez megadatott nekem.

Ludwig Dóra
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KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológia-
történeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lép-
csôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. A múzeum elôtti parkban nagy méretû öntvények, ere-
deti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási
és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadály-
mentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-
4370)
� M GALÉRIA a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházi elôterében. JANUÁR 24-ig: A Víz, hangok, ké-
pek címû rajzverseny alkotásai a Két-Kedôk Egyesület szervezésében.
� GALÉRIA LÉNIA: Száz év — száz név. Válogatás a Galéria Lénia gyûjteményébôl. Látogatható JANUÁR 31-
ig, csütörtökön és pénteken 16–18 óráig, illetve elôzetes bejelentkezésre: (06 20) 911-8121, (06 20) 916-
5605, www.galerialenia.hu, 1021 Széher út 74.
� VÍZIVÁROSI GALÉRIA: FEBRUÁR 4-ig: Budapest II. — Mûvészek a II. kerületben: Varga Gyôzô.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: FEBRUÁR 5., 18.00: Az Auer Vonósnégyes hangversenye. Mûsor: Haydn:
Esz-dúr vonósnégyes, Bartók: IV. vonósnégyes, Beethoven: C-dúr „Razumovszkij” vonósnégyes. FEBRUÁR 8.,
18.00: Az életmû — vonósnégyesben. Petrovics Emil köszöntése 80. születésnapja alkalmából. Házigazda:
dr. Battha András. Mûsor: I. vonósnégyes — Akadémia Vonósnégyes; II. vonósnégyes — Bartók Vonósnégyes;
II. vonósnégyes — Kodály Vonósnégyes.

GYEREKEKNEK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Diridongó. Ölbéli zenés foglalko-
zás apróságoknak és cseperedôknek (6 hónapostól 4 évesig) Donáth Zsuzsanna ének-zene tanár vezetésével.
Tel.: 06 20 546-5757; dzsuzsi@chello.hu
� MILLENÁRIS: JANUÁR 30., 10.00: Alma-klub. Benne: Lépegetô — Tündértáncház. Baba Bú-Jó — Játszóház
kicsiknek. Csiribiri kézmûvesmûhely. Minimax „Te már olvastad?”-klub. Mesekör: A három kismalac — drama-
tikus feldolgozás. (Teátrum)
� PIKLER JÁTÉKTÉR: Hétfôtôl péntekig 9.15-tôl, hétfôn és szerdán 10.45-tôl is tartjuk az összejöveteleket
6 hónapos és 2 éves kor közötti gyerekeknek és szüleiknek. A JátékTérben a gyerekek koruknak megfelelô
speciális mozgáseszközöket és kreativitásra ösztönzô játékokat próbálhatnak ki. További információk és je-
lentkezés: Telefon: 06 20 474-3317; 326-5262; pikler@t-online.hu (1022 Gábor Áron u. 39.; www.pik-
ler.hu)
� TESZVESZ JÁTSZÓSZOBA: Minden kedden 10 órakor Süni zenebölcsi. Minden csütürtökön 18 órakor Su-
zuki-féle hegedûtanulás. Minden páros hét szombatján 10–13 óra között kézmûves foglalkozás. Helen Do-
ron Early English kedden 10-kor 1–2 éveseknek, csütörtökön 17 órakor 3–5 éveseknek. Helyszin: Budagyön-
gye, Teszvesz játszószoba, I. emelet.

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: JANUÁR 29., 15.00–17.00:
Találkozásaim világhírû zenemûvészekkel — Meixner Mihály zenetudós elôadása. Klubvezetô: Kilián Mária
(212-2820)
� BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: JANUÁR 26.: Farsang a klubban. Csak klubtagoknak. Összejöveteleinket
minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyo-
mányôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
� HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub JANUÁR 28-ÁN délután 3 órától tartja következô összejövetelét.
Mindenkit szeretettel várunk. A klub minden páros héten csütörtökön 15 órától tartja összejöveteleit. (1028

Máriaremetei út 37.)
� TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubna-
pok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdet-
tel. Információ Küzdy Lászlóné 376-8773-as telefon-
számán.
� ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET:
Összejöveteleinket az új évben havonta egyszer tart-
juk, mindig szerdán. (1024 Budapest, Keleti Károly u.
13/b)
� RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Minden kedves
nyugdíjas barátunknak boldog új évet, jó egészséget
kívánunk a február végi találkozásig a klubban, ami-
kor várjuk a jelentkezôket a húsvét elôtti hagyomá-
nyos Bruck—bécsi kirándulásra. Összejövetelek min-
den csütörtökön délelôtt 9–12.30-ig. (1027 Buda-
pest, Margit krt. 48., I. em., 10. sz. kaputelefon, 06
20 921-6588)
� DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: JANUÁR
27-én vendégünk dr. Balsai István országgyûlési
képviselô. FEBRUÁR 10-én vendégünk dr. Iván
László professzor, a FIDESZ Nyugdíjas Tagozatának
elnöke. Ezen alkalommal minden érdeklôdô nyugdí-
jas társunkat szívesen látjuk. Összejöveteleinket min-
den hónap 2. és 4. szerdáján tartjuk. (1024 Keleti Ká-
roly u. 13/b; információ: 394-4424)

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

A RÉSZEG ELEFÁNT — irodalmi játék a
verseskötetrôl. Lackfi János bejárta már az
ország iskoláit és gyerekkönyvtárait leg-
újabb kötetének egyes verseivel. Ezekbôl
megtudható, hogy az egész világ táncol,
dalol, ugrabugrál. Szitkozódva keringôz-
nek egymással autósok és motorosok, a
szél addig tangózik a szénabálával, míg
szét nem cincálja, malac és barack helyet
cserélnek, lesz belôlük malaclé és sült ba-
rack, a takarító néni a partvissal járja, a ba-
lerina pedig lovon illeg-billeg. A könyv hô-
sei rakoncátlan gyerekek és iskolás gyümöl-
csök, kéményseprûk és postások, nagyik és
kicsik, szerelmesek és állatok, egyszóval
olyanféle lények, amilyenekkel mind talál-
kozunk.

Január 30-án 16 órától a Sziamarczi Csa-
ládi Játszószombat vendége a szerzô. A kötetrôl Berg Judit mesél, felolvasnak-játszanak
belôle a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, a Weöres Sándor Általános Iskola és a nagy-
kovácsi Sufni Diákszínpad tanulói. Lesz sokféle játék és kézmûveskedés, hogy az egész
család ottfelejthesse magát egy délutánra a Marczin, a részeg elefánt körül.

FARSANGI MESE. Január 26-án 19.30 órai
kezdettel Berecz András mesemondó farsangi
estet tart a Vojnovich—Huszár Villában (1223
Mûvelôdés u. 37/a). „Hiszem, hogy az ember
még ma is kíváncsi a születés lényegére, a ha-
lálra, és ami közte van, többek közt például a
szerelemre. A mese ilyen súlyos és valóban
fontos dolgokkal hajlandó csak foglalkozni.”
Jegyár egységesen 3500 Ft. Jegyrendelés:
362-1606, www.jegymester.hu. Az est foga-
dással zárul.
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� SZÍNHÁZ: FEBRUÁR 18., 18.30: Meglepetés
Színház. Bibliai rögtönzések, avagy a Biblia
szubjektív szemmel.
� ZENE: JANUÁR 29., 19.00: Orosz Zoltán
Klub Budapest Harmonika Trió. A harmonika ko-
molyzenei lehetôségei, Vivalditól Piazzolláig, a
Tell Vilmos nyitánytól Bach d-moll toccátájáig.
JANUÁR 29., 19.30: Mesterkoncertek. Érdi Ta-
más és a Nemzeti Filharmonikusok Grazioso
Kamarazenekar Mozart hangversenye. FEBRU-
ÁR 12., 19.00: Mesterkoncertek. A Grazioso
Budapest Vonósnégyes (Balogh Ferenc, Detvay
M. Marcella, Rudolf András, Migróczi Tamás)
hangversenye. FEBRUÁR 13., 19.00: Blues-es-
ték. Házigazda a Blues Night Long együttes.
FEBRUÁR 14., 15.00: Az operairodalom
gyöngyszemei. Donizetti: Don Pasquale. A Mi-
lanói Scala elôadása. Vezényel: Ricardo Mutti.
Kuriózumnak tekinthetô teljes operafilm-felvéte-
leket láthat a közönség. A zenebarátok nemcsak
az aktuális mûvel ismerkedhetnek meg, hanem
a zeneszerzô életével, az opera hátterével és az
adott korral is. Bevezetô elôadást tart dr. Langer-
mann István. FEBRUÁR 14., 19.00: Dalnokklub.
Vendég: Kobzos Kiss Tamás és a Cantilena
együttes. Házigazda a Radványi—Balog—Bor-
zsák trió.
� KIÁLLÍTÁS: FEBRUÁR 7-ig: Amit látok. Stil-
ler-Luzsica Ágnes festômûvész kiállítása. JA-
NUÁR 25–FEBRUÁR 14.: „Fenn az ernyô…”
napernyôk, esernyôk, színésznôk. Válogatás
az Országos Színháztörténeti Intézet és Múze-
um gyûjteményébôl.
� GYEREKEKNEK: Kéthetente csütörtökön 18
órától Magyar táncház gyerekeknek: magyar
táncok, népi játékok, énekek, mondókák. Veze-
ti: Csatai László (Csidu); zenél Bese Botond és
Nyíri László. JANUÁR 29., 14.30: Mazsola-bér-
let. Rigócsôr király. A Bóbita Bábszínház elôadá-
sa. A Grimm testvérek meséjét bábszínpadra ír-
ta: Zalán Tibor. Rendezô: Kuthy Ágnes. FEBRU-
ÁR 6., 15.00: Farsangi Csiribiri családi délután.
Nem akarok többé boszorkány lenni! Egy ked-
ves kis boszorkány története a Tintaló Társulat
elôadásában. Csontkirály és Babkirály viadala
— Róka Szabolcs és a gyerekközönség dramati-
kus játéka. Gyerektáncház moldvai csángó mu-
zsikával Zoltán Eszter vezetésével. Kézmûves ját-
szóház. FEBRUÁR 18., 9.30 és 11.00: Bonbon
Matiné: Csipisz-bérlet. Állatok a zenében. Az
Air Corde Trió elôadása.
� TUDÁSTÁR: FEBRUÁR 9., 18.30: A nemzeti
romantika. Ludmann Mihály mûvészettörté-
nész sorozata. FEBRUÁR 15., 19.00: Borospince
estek. Számûzött magyar irodalom: Takaró Mi-
hály elôadása Dsida Jenôrôl. A jegyhez egy po-
hár bor és egy szelet zsíroskenyér is jár. Diákok-
nak dupla adag zsíroskenyér.
� BABAHOLMIBÖRZE: FEBRUÁR 6., 9.00: Jó ál-
lapotú, használt gyermekholmik vására. További
információ, tel.: 392-0871, e-mail: info@kultur-
kuria.hu

SZERETEM A FELESÉGEM. A házasság maga a csoda. Csoda, hogy mûködik! De a házassá-
got néha fel kell frissíteni, nehogy kihûljön. De hogyan? Errôl szól Michael Stewart Szeretem a
feleségem címû vidám, zenés játéka a Budaörsi Játékszínben. Szereplôk: Magyar Attila, Timkó
Eszter, Szakács Tibor, Pikali Gerda, Urmai Gábor, Tokaji Csaba és Mezei Réka. Rendezô: Magyar
Attila. A vígjáték nyilvános fôpróbája február 5-én 15 órakor, a bemutató február 6-án 19 óra-
kor kezdôdik. (2040 Budaörs, Szabadság u. 26., tel.: 06 23 414-461, www.budaorsijatek-
szin.hu, e-mail: szervezes@budaorsijatekszin.hu

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: JANUÁR 24.: Budai-hegység. Találkozó: 9.30
óra, Moszkva tér, metrókijárat. JANUÁR 31.: Budai-hegység. Találkozó: 9.30 óra, Batthyány tér, 11-es busz
megállója. Február 7.: Nagytétény, Kastélymúzeum—Duna-part, Érd (Ófalu). Találkozó: Móricz Zs. körtér,
33-as busz megállója. Információ: 316-3053, 06 20 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti K. 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.)
� KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Baba-mama-klub minden szerdán 10–12 óráig. Klubvezetô: dr. Rochlitz
Zsuzsa orvos, családterapeuta. Beszélgetô klub indul afáziával élôk számára minden hónap második pénte-
kén 10–12 óráig. Korhatár nincs. Jelentkezés: 06 30 430-5399. Vezeti: Juhász-Vedres Edit logopédus. (1025
Szilfa u. 4.)
� BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: A következô klubnap: JANUÁR 26-án disznótoros Etyeken. JA-
NUÁR 28-án: Szíria (vetítés) és Ipach Ildikó elôadása. Tel.: 216-9812 (rögzítô is), 06 20 42-42-180, 06 20 968-

GINGALLÓ-KONCERT-A-MARCZIN. Szaló-
ki Ági Gingalló címû új albumán népdalfeldol-
gozások, valamint József Attila, Tamkó Sirató
Károly, Weöres Sándor és Szabó T. Anna éne-
kelt versei kaptak helyet. A koncert egy órás
interaktív zenés foglalkozás, képességfejlesz-
tô játékokkal, énekkel, tánccal. A zenekar tag-
jai: Lamm Dávid (gitár), Kovács Zoltán (nagy-
bôgô), Dés András (ütôhangszerek).

„Szeretném, ha a Gingalló eljuthatna olya-
nokhoz, akik békességre, reményre, közösség-
re, szeretetre vágynak. Azokhoz, akik szeret-
nek énekelni, táncolni, nevetni, ölelkezni, ját-
szani. A másik szemébe nézni, segíteni mások-
nak. Azokhoz, akik szomorúak voltak, de meg-

vigasztalódtak. Szeretném, ha ezek a dalok elôcsalnák a kisgyereket a felnôttekbôl. Láttatná-
nak és éreztetnének. Szerettetnének“ — osztotta meg gondolatait az albumról Szalóki Ági.
(Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ, február 6., 16 órakor.)

ISMERIK MÁR AMÁLIÁT? Ôsszel nagyon
sokan szerették volna megnézni a szombathe-
lyi Mesebolt Bábszínház Amália címû történe-
tét, de sajnos, nem mindenkinek sikerült.
Ezért a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
munkatársai úgy gondolták, hogy újra meg-
hívják az V. Gyermekszínházi Szemle fôdíjas
elôadását.

Amália, a fiatal boszorkány akaratán kívül
babonázza meg a kunyhójába tévedô herce-
geket, lovagokat, vándorlegényeket. Mind-
annyian ott akarnak maradni vele, miközben
valahol messze hiába várnak rájuk a szabadu-
lást remélô királykisasszonyok. Egy napon
megérkezik a Királyfi, akirôl Amália mindig is
álmodott…

Amália története gyerekeket és felnôtteket egyaránt megszólíthat. Költôi nyelve, bájos és in-
telligens humora tökéletes alapanyagként szolgál egy olyan elôadáshoz, amely megnevetteti
és magával ragadja a gyerekeket, míg felnôtt kísérôiknek lehetôséget ad arra, hogy elgondol-
kozzanak szerelemrôl, szabadságról, közhelyes vágyakról és hétköznapi varázslatról.

Boldizsár Ildikó meséi nyomán írta: Gimesi Dóra. Elôadások: JANUÁR 26., 14.30, JANUÁR
27., 10 és 14.30. Az elôadást 5 éves kortól ajánlható, de nem csak gyerekeknek. Az érdeklôdô
felnôtteket január 26-án 19 órától várják az elôadásra, amely után 20 órától A szomorú boszor-
kány esete az illúziókkal, avagy mit kezdhet egy királyfi egy boszorkánnyal? címmel beszélge-
tés Boldizsár Ildikó íróval. A beszélgetést Sándor L. István kritikus vezeti. Vendég: A Magvetô, a
Móra és a Naphegy könyvkiadó.
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� SZIAMARCZI! JANUÁR 30., 16.00: Lackfi Já-
nos: Részeg elefánt — irodalmi játék a frissen
megjelent verseskötet kapcsán.
� KÔKETÁNC: Gyermektáncház minden vasár-
nap 10–12 óráig. 1–7 éves gyerekeknek szóló,
élô moldvai és gyimesi muzsikával kísért gyer-
mektáncház, ahol a dalok és a táncok mellett a
magyar népi gyermekjátékok sokaságával ismer-
kedünk, körjátékokkal, mondókákkal, mesékkel,
kézmûvességgel és az ünnepek, népszokások
megtartásával vezetjük foglalkozásainkat.
� NÉPZENE: Csángó csütörtök: guzsalyas.
Minden csütörtökön 20 órától. Gyimesi és mold-
vai csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és
Fanfara Complexa zenekarokkal. JANUÁR 28.,
19.00–20.00: A szívben még megvan. Halmos
Béla—Szomjas György portréfilmje Zerkula Já-
nos gyimesi prímásról.
� VERS ÉS ZENE: FEBRUÁR 1., 19.00: A Calcut-
ta Trió indiai zeneklubja. A klasszikus indiai ze-
ne világába és szellemiségébe ringatnak minket
a Calcutta Trió koncertjei, melyeket gyakran egé-
szít ki indiai film vetítése is, az indiai zene hang-
szereirôl, legnagyobb elôadóiról és népeinek kul-
túrájáról. Az együttes tagjai: Kozma András, Sza-
lai Péter, Molnár András. FEBRUÁR 6., 16.00:
Szalóki Ági: Gingalló címû családi lemezének
koncertje. A koncert 60 perces interaktív zenés
foglalkozás, zenei képességfejlesztô játékokkal,
énekkel, tánccal.
� KEX ÉS TEA: FEBRUÁR 2., 18.30: Vendég: Pod-
maniczky Szilárd író. Kortárs irodalmi est, nem
csak középiskolásoknak. Az estek házigazdája a
Momentán Társulat, tagjai jókedvvel, tehetség-
gel, „fogyasztható stílusban” (mint a keksz és
tea) közvetítik a kortárs magyar irodalmat.
� SZÍNHÁZ: JANUÁR 26., 19.00: Mesebolt Báb-
színház: Amália. Költôi nyelve, bájos és intelli-
gens humora tökéletes alapanyagként szolgál
egy olyan elôadáshoz, amely megnevetteti, és
magával ragadja a gyerekeket, míg felnôtt kísé-
rôiknek lehetôséget ad arra, hogy elgondolkoz-
zanak szerelemrôl, szabadságról, közhelyes vá-
gyakról és hétköznapi varázslatról. Boldizsár Ildi-
kó meséi nyomán írta Gimesi Dóra. 20 órától, az
elôadás után A szomorú boszorkány esete az
illúziókkal, avagy mit kezdhet egy királyfi
egy boszorkánnyal? címmel beszélgetés Boldi-
zsár Ildikó íróval. A beszélgetést Sándor L. Ist-
ván kritikus vezeti.
� KISISKOLÁSOKNAK, KAMASZOKNAK: Domi-
nó színjátszócsoport 9–10 éves gyerekek részé-
re minden szerdán 16–18 óráig. A csoport szere-
tettel várja olyan gyerekek jelentkezését, akik-
nek fontos a társaság, a jókedv és a közös alko-
tómunka.
� MÛVÉSZET—GYEREK—NEVELÉS konferen-
cia február 5-én 9 órától. Bemutató foglalkozá-
sok: Fivérek, Már megint én? 14–16 óráig: elô-
adások az élményközpontú tanításról, egyes mû-
vészetpedagógiák és a játék oktatási fontosságá-
ról.

Újra látható az elsô magyar szlengblog-opera
A nagy érdeklôdésre való tekintettel ismét
látható az elsô magyar szlengblog-opera a fô-
városi Szemlô-hegyi-barlangban. A Soharó-
za Kórus és Göttinger Pál rendezô közös pro-
dukciójára az októberi PLACCC Fesztiválon
az összes jegy elkelt. Aki ôsszel lemaradt a
Mindenütt jó címû elôadásról vagy újra meg-
nézné, februárban nyolc idôpont közül vá-
laszthat.

A minden szempontból rendhagyó színhá-
zi elôadás egy kórus-improvizáción alapuló
kortárs opera, amelynek szövegkönyve egy in-
ternetes közösség gyûjtése alapján született
meg. Az ógörög tragédiákra emlékeztetô tör-
ténetben a gazdag városlakók (az arcosgaszt-
rók) csapnak össze a kentaurokkal (az újdzsé-
landiakkal) a boldog végkifejletig. Az ellenfe-
lek, a hírnök és a kar is a mai magyar szleng-
ben énekelnek a Szemlô-hegyi-barlang gyö-
nyörûen megvilágított cseppkövei között.

„Megmurdellt, megmakkant”; „Nem csics-
kulnak, kajakra jönnek, ez nem lakossági pa-
ra”; „Vágod? Beªgyel a végzet!” — ilyen és
ezekhez hasonló mondatokra improvizál ze-
nét Halas Dóra karnagy vezetésével a Soharó-
za Kórus. A muzsika nyomokban tartalmaz

Ariel Ramirez- és Karl Jenkins-mûrészlete-
ket, valamint dél-afrikai és afro-amerikai
énekeket. Az opera szövegkönyvét Juhász Kris-
tóf, a Szputnyik Hajózási Társaság szövegíró-
ja állította össze zömmel a Goldenblog díjas
szleng.blog.hu honlap alapján, a szerkesztô,
Nyelvész Józsi hozzájárulásával.

A Mindenütt jó címû elôadás rávilágít ar-
ra, hogy ha megkapargatjuk a felszínt, a ma-
gasztosnak tartott opera és kórusmuzsika is
lehet humorforrás, a trágárnak és roncsolt-
nak vélt szleng pedig nem halandzsa, hanem
nagyon is a magyar nyelv élô és viruló része.
A szlengblog-opera bátor és szokatlan, le-
rombolja a közhelyeket, megnevettet és
meghat.

Elôadások február 5-én, 7-én, 12-én és
13-án naponta kétszer, 19.30-tól és 21 órá-
tól a Szemlô-hegyi-barlangban. Mivel az aka-
dálymentesített barlangban egész évben 12
fok van és helyenként a boltozatról csepeg a
víz, ezért megfelelô ruházat és kényelmes ci-
pô ajánlott a nagyjából egyórás, sétálós
elôadáshoz.

További információ és jegyvásárlás: www.
placcc.hu www.jegy.hu

7001, e-mail: fonixke@t-online.hu, II., Margit krt. 64/b, bejárat a Bárdos Lajos emléktábla alatti ajtón a
fôbejárat mellett balra.

TANFOLYAMOK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Moldvai és gyimesi népzene- és
néptánckurzusok kezdôknek és haladóknak minden hónap 2. vasárnapján. A kurzusokat a csángó kultúra,
népzene és néptánc iránt mélyebben érdeklôdôknek, laikusoknak és szakembereknek egyaránt ajánljuk. Rész-
vételi szándékukat jelezzék elôre Szeleczki Petránál, tel.: 212-2820, 06 70 335-6284, a kurzust megelôzôen
legalább 2 nappal. Kézmûvesmûhelyek: ékszerkészítô mûhely pénteken 16–19 óráig, selyemfestô mûhely
kéthetente csütörtökön 17–20 óráig, kerámiamûhely szerdán 16–19 óráig, kézimunkamûhely — kötés, horgo-
lás szerdán 17.00–19.30-ig, tûzzománckészítô mûhely szombaton 10–13 óráig. A kézmûvesmûhelyekkel kap-
csolatos felvilágosítás és jelentkezés: Vadászy Eszter, 06 70 977-5689, vadaszy.eszter@marczi.hu Radírpók.
Játékos-kreatív alkotómûhely 5–10 éveseknek minden kedden 16.00–17.30-ig. Képzômûvészek nyomában:
Térjátékok: JANUÁR 26.: Kôhalmi Ákos. A szakkör vezetôje Vadászy Eszter, 06 70 977-5689.

Elôkelô névválasztás

— Na, és jobb érzés odajárni, amióta nem 241. számú italboltnak, hanem West Town City Pubnak hívják?
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A szépség életszükséglet
Különleges mûfaj a gobelin. Elkészítése
mûvészi szintre emelt türelemjáték.
Szépségét nem csupán a minta, hanem
anyaga is adja, amely egyszersmind
melegséget és állandóságot sugall. A
kerületünkben élô Munkácsy-díjas,
Érdemes és Kiváló mûvész Hajnal
Gabriella nem véletlenül hûséges a
képzômûvészetek e gyönyörû válfajához
— immár fél évszázada.

— Hároméves koromban elkezdtem rajzol-
ni, és azután állandóan rajzoltam. Apám ho-
zott raktárkönyveket, vett színes ceruzákat.
Imádtam rajzolni és olvasni, amit négyéve-
sen az utcai cégtáblákról magamtól tanultam
meg. Ezzel telt a gyerekkorom. Kilencéves
voltam, amikor apám segített megrajzolni
egy iskolai feladatot, egy vadászt kutyával és
puskával. Proª munka volt. Addig senki sem
tudta a családban, hogy ô így tud rajzolni. Saj-
nos, nem maradt fent tôle rajz, nekem sem
volt lehetôségem kérni tôle, mert még abban
az évben meghalt.

Tôle örökölte mûvészi tehetségét?
A manualitást, a kézügyességet igen, de ez

még nem mûvészet. Édesanyámnak, aki még
egy egyenes vonalat sem tudott húzni, csodá-
latos ízlése volt és igénye a szépre. Vizuális
intelligenciája nagy hatással volt rám. A szép-
ség, amely a modern mûvészetekben nem di-
vat, számomra rendkívül fontos, életszükség-
let. Meggyôzôdésem, hogy ha szép tárgyak
vennének körül minket, az javítana emberi
mivoltunkon, befolyásolná az eredendô em-
beri agresszivitást. Anyám egyetlen életcélja
az én nevelésem volt. Tizenhárom évesen be-
íratott Jaschik Álmos rajziskolájába. Az ott el-
töltött három év alatt rengeteget tanultam —
nem csak rajzolni —, és világossá vált szá-
momra, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. A
háború borzalmai mély depresszióba lökték
anyámat, munkát kellett vállalnom. A
Maªrt, a Mokép elôdje graªkai osztályán
kezdtem dolgozni, ahol plakátokat és pros-
pektusokat készítettem. 1951-ben jelentkez-
tem a Képzômûvészeti Fôiskola festô szaká-
ra. Anyám kétségbe volt esve: mi lesz, ha föl-
vesznek, hogyan fogunk megélni? Felvettek.
Szerencsére azonban nem kellett abbahagy-
nom a munkát, dolgoztam a fôiskolán eltöl-
tött hat év alatt is — hétvégén, éjszakánként,
amikor tudtam.

Festôbôl hogy lett gobelinmûvész?
Vonzott a felület, az anyag és a technika

együtt. 1958-ban gobelintervekkel megnyer-
tem egy pályázatot. A gobelinkészítés techni-
kájával akkor még egyáltalán nem voltam tisz-
tában. Akkor tanultam meg, amikor elsô
munkámat készítettem. Gyönyörû, de nehéz
idôszak volt. Mindennap feljártam az Állami
Gobelinszövô Mûhelybe, ahol a szövônôkkel
együtt dolgoztunk.

A textilmûvész nem maga szövi a munká-
it?

Van, aki igen, csakhogy én nem vagyok tex-
tilmûvész, bár valóban így szoktak nevezni —
nagyon nem szeretem ezeket a skatulyákat.
Festô vagyok és graªkus, aki nem papíron
vagy vásznon, hanem falikárpiton próbálja
megosztani mondanivalóját a világgal. Ugyan-
akkor csak magamban bíztam, pontosan azt
akartam a kárpiton látni, ami a fejemben
volt. Ezért nagyon pontos karton mûhelyraj-
zokat készítettem, ami „kottaként” szolgált a
szövéshez. Más nem készít ilyet, talán a graª-
kus bújik elô belôlem, amikor nagy élvezet-
tel rajzolom a kartonokat. Megtanultam per-
sze szôni is, és sokat kísérleteztem új techni-
kákkal. Nagyon tisztelem a szövôket. Óriási
munka elkészíteni egy kárpitot!

Az ötvenes, hatvanas években szenvedélye-
sen terveztem gobelineket, és embertelen
energiákat fektettem abba, hogy a megfelelô
gyapjút és festéket szerezzem meg az elkészí-
tésükhöz. Sikerült a legnehezebb mûfajt kivá-
lasztanom, de úgy gondolom, hogy a sok be-
fektetett munka nem vész el; értékben és
mondanivalóban benne van az elkészült
mûben.

Hajnal Gabriella életmûvében több kor-
szak bukkan fel, a maga jellegzetes színeivel,
ªguráival, vagy éppen nonªguratív motívu-
maival. A korai kárpitokon a ªatalság derûje
és harmóniája tükrözôdik, késôbb egyre szû-
kebb határok közé szorítja önmagát a mû-
vész. Ennek a korszaknak termései a kék-pi-
ros kárpitok. A népmesék alakjait idézô ªgu-
rákat bibliai témák váltják fel, majd megje-
lennek a leegyszerûsített fejek, szövegek, vo-
nalak. Igazi fordulópontot jelentett az 1969-

A mûvész otthonában található Hetaera Esmeralda
címû kárpit képviselte hazánk textilmûvészetét az
1969-es IV. nemzetközi biennálén, Lausanne-ban.

Grazioso-koncert
a Kultúrkúriában

A Mesterkoncertek sorozat keretében a Gra-
zioso Budapest Vonósnégyes (Balogh Ferenc,
Detvay M. Marcella, Rudolf András, Migróczi Ta-
más) ad hangversenyt február 12-én 19 órá-
tól a Kultúrkúriában. Az érdeklôdôk W. A.
Mozart D-dúr divertimento KV.136, W. A.
Mozart G-dúr vonósnégyes KV.387, J. Haydn
D-dúr (Pacsirta) vonósnégyes op. 64 Nr. 5.
és Weiner L.: Divertimento No.1. címû mûve-
it hallgathatják meg. Jegyár: 1500 Ft.

A Török utcai könyvtár
februárban

A honlapon: Kerületünkben éltek — emlék-
tábla ôrzi emléküket. Februárban Bánki Do-
nát. Színházajánló. Havonta egy futó színda-
rab rövid ismertetôje a honlapon. Február-
ban Máli néni (Magyar Színház). Az én ver-
sem. 2009-es rajzpályázatunk munkái. Kis
mûhelyek a kerületben. Kéthavonta egy-
egy mesterség régi üzletének bemutatása fo-
tókkal a könyvtárban. Török Székely György
hangszerkészítô. Honlap játékok: Könyv koc-
kában. Havonta egy könyvcím elrejtve betû-
kockák között. Eredményhirdetés havonta a
honlapon. Ország, város, könyv… Havonta
egy megadott betûvel várunk országnevet, vá-
rost, könyvcímet, regényszereplôt, állatot,
növényt, történelmi hôst a gyerekektôl. Ered-
ményhirdetés havonta a honlapon. Februári
betû: K. Segítséggel az interneten. Az inter-
net használatát segítô egyéni foglalkozás min-
den csütörtökön 11–12 óra között. Elôzetes je-
lentkezés a könyvtárosoknál. Hol keressem,
hogy keressem? A FSZEK ingyenes adatbázi-
sainak használata (Bp. képarchívum, e-folyó-
iratok, NAVA stb.) minden csütörtökön 14–
15 óra között. Elôzetes jelentkezés a könyvtá-
rosoknál. Cirkusziskola. Kiállítás Tóthné Fá-
bián Eta játékkészítô mesefiguráiból.

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.
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A Magyar Rádió Gyermekkórusa
felvételt hirdet

óvodások, kisiskolások és 5. osztályosok részére.

Jelentkezési határidô: 2010. március 1.

Cím: MR Gyermekkórus Budapest 1800
Telefon: 315-0251

A jelentkezés részletes feltételei a www.mrze.hu honlapon olvashatók

Együtt énekelni jó!

Gyertyaszentelô
„Gyertyaszentelô Boldogasszony napján (febru-
ár 2.), ha esik a hó, fúj a szél, nem tart sokáig a
tél” — jegyezték meg a természeti jelenségek
között eligazodó öregek. A budai falvakban is
hozzátették: „még nem ette meg a kutya a te-
let”, jöhetnek kemény mínuszok. Az elôrelá-
tók azt tanácsolták: „ha fénylik gyertyaszente-
lô, az ízíket vedd elô!” Vagyis érdemes készen-
létbe helyezni a hulladékot, mert elkel annak
is a melege. A korai tavasz hírnökének vélték
a rossz idôt, és levonták a következtetést: „ha
gyertyaszentelô havaz, közel a tavasz”. Mások
megªgyelték, ha gyertyaszentelô elôtt meg-
szólalt a pacsirta, utána sokáig nem hallották
az énekét.

Mária tisztulásának és Jézus templomi be-
mutatásának emlékére rendelte el az egyház
Gyertyaszentelô Boldogasszony ünnepét. A
hívôk már a VII. században gyertyákkal a ke-
zükben, zsoltárokat énekelve tartottak kör-
menetet a templomok, a szent helyek környé-
kén. A gyertyaszentelés a XII. században ter-
jedt el Európában. A templomban körülhor-
dozott égô gyertya Krisztus, az örök világos-
ság jelképe. A szentelmény különös tisztelet-
ben állt a házaknál; sublótban, ládaªában
ôrizték, szalaggal átkötve falra, szentképre
akasztották. Kereszteléséig az újszülött böl-
csôjénél világított a fénye, hogy a „pogány-
kát” ne háborgassák az ártó szellemek. A jám-
bor lelkek szerint ajánlatos volt szentelt gyer-
tyát égetni égzengés, jégesô idején, hogy elke-
rülje a baj a házat. Eleink úgy tudták, a világ
végén, amikor három napig sötét lesz, csak a
hétszer szentelt gyertya fényeskedik, ezért a
búcsúi díszes gyertyákat hét éven át megszen-
teltették. A házi patikákból sem hiányzott e
szentelmény. Némelyek nyeltek belôle egy
darabkát torokfájás ellen, mások épülô há-
zukba falazták. Akadtak, akik tettek egy csi-
petnyit a bejárati ajtó kilincsére, hogy békes-
ség legyen a családban.

Pintér Csilla

ben Lausanne-ban megrendezett nemzetkö-
zi falikárpit biennálé, amelyre egyedüli ma-
gyarként kapott meghívást.

— Elámultam, amikor megláttam a külföl-
di mûvészek modern alkotásait. A biennálé
hatására egy állami megbízatásra nonªgura-
tív kárpittervvel álltam elô, ami nem nyerte
el a szaklektor tetszését. Borzasztóan elkese-
redtem, mert szerettem volna ilyen stílus-
ban tovább haladni, de az akkori hazai körül-
mények ezt nem tették lehetôvé. Akkor az
kezdett el izgatni, hogyan lehet minél szû-
kebb keretek között, a technika adottságait
kihasználva létrehozni valami újat. Igazi kihí-
vásnak éreztem azt a gyönyörû, de nehéz fel-
adatot, amit magam szabtam magamra. Sok
pénzbe került a tervek leszövetése. Meseil-
lusztrációkat, plakátokat készítettem, de leg-
jobban a levelezôlapok rajzolása jövedelme-
zett. Ezt a munkát is élveztem.

Talán nem sokan tudják, hogy az Ön volt
férje Kass János graªkusmûvész, lányuk
Kass Eszter festômûvész. 2007-ben közös
kiállításuk is volt a Hegyvidék Galériában.

Még a Maªrt-nél dolgoztam, amikor a ke-
zembe került egy kiadvány, ahol Janó egy pla-
kátterve is szerepelt. Annyira megtetszett,
hogy meg akartam ismerni a készítôjét. Eb-

bôl lett a házasság 1952-ben, ami, sajnos,
nem tartott életünk végéig, de most is jó ba-
rátságban vagyunk. Eszter, akárcsak én, egé-
szen kicsi korától állandóan rajzolt, és ha-
mar megmutatkozott a természet iránti von-
zalma is. Ô az Iparmûvészeti Fôiskola textil
szakára járt, ugyanakkor remekül festett.
Egy darabig textiltervezôként dolgozott,
majd visszatalált a festészethez. Csodálatos
képei vannak, amelyekhez egyéb motívumok
mellett a növényvilágból is merít ihletet.

2009 nyarán a Gödöllôi Királyi Kastély-
ban gyönyörû életmû-kiállítása volt. Ez azt
jelenti, hogy új alkotásokon már nem dol-
gozik?

Keveset dolgozom, aminek részben a ko-
rom az oka, részben a mostani körülmények.
Valahogy „nincs benne a levegôben”. Gra-
ªkai munkát azért nem csinálok, mert ma
már mindenhol a számítógépes graªkát hasz-
nálják, amit — szégyenszemre — már nem ta-
nultam meg. Amit pedig most a festészetben
díjaznak, abban nagyon kevés izgalmasat lá-
tok. Rendszeresen eljárok kiállításokra, és
várom a csodát. Mert a mûvészet igazi csoda.
Ritkán ugyan, de azért szoktam vele találkoz-
ni!

Péter Zsuzsa

Az 1966-ban készült Emberpár címû falikárpit korábban az önkormányzat házasságkötô termét díszítette,
ma a Mûvelôdési Iroda falán látható.
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Ôsbuda háza: a Völgy utcai Tichtl-villa

A Hûvösvölgy titokzatos tájék:
az egykori napközis tábor telkén
felépített lakópark, kicsit lejjebb
egy évtizede lakatlan óriási villa,
az úgynevezett kis Lipót, átellenben
a hatalmas, kapu nélküli téglafallal
körülvett megmosolyogtatóan
anakronisztikus nemzetbiztonsági
objektum és mellettük a fenséges
tájban kis családi házak,
az egykori kisvárosi Buda eltûnô
emlékei.

Egy ilyen Völgy utcai villában ôrzik leszárma-
zottai az utolsó budai polgármester, Házmán
Ferenc relikviáit. Ezeket akartam megnézni,
amikor meglátogattam a Verderber családot.

Csöngetésemre viharvert, de nagyon barát-
ságos kutya lohol felém, és ahogy néhány lép-
csôfokot felmegyek, hangulatos, ódon kert tá-
rul elém, amelynek végében egy nem túl hi-
valkodó épület áll.

Biztosan egy XIX. századi nyaralót építet-
tek át nagyobb lakóházzá, gondoltam, ahogy
a Völgy utcai homlokzatot szemügyre vettem.
Sehol egy oromzat, sehol egy nagyvonalú por-

tál, és az eredetileg zsalugáteres ablakok mé-
retei is a budai hegyvidék elsô épületein, az
1800-as évek közepén épített nyaralókon lá-
tott arányokat idézik. És lám: ez a családi vil-
la 1927-ben épült csak, ráadásul tervezôje
nem hobbiépítész, hanem komoly ember
volt: a Posta mûszaki fôigazgatója, Tichtl
György.

Rejtélyesnek tûnt számomra, hogy ez az is-
mert építész miért ilyen szerény hajlékot ter-
vezett magának. A ház oromzatos fôhomlok-
zatát nem a kertkapu felé irányította, hanem,
szinte szégyenlôsen, befordította az utca vo-
nalával merôlegesen.

Kutatni kezdtem hát, és egy szövevényes,
igazi ôsbudai történetbe botlottam.

Házmán Ferenc történetét megírta a kitû-
nô levéltáros, Czaga Viktória. Tôle tudjuk,
hogy a városegyesítést elôkészítô, kalandos
életû budai polgármester Kornél nevû ªa
Amerikában született, miután szabadsághar-
cos édesapja 1849-ben emigrálni kénysze-
rült. A család 1867-ben tért vissza, és lett az
akkori, szinte családias, kisvárosi Buda egyik
patrícius famíliája. Házmán Kornél mérnök-
nek tanult, és magához illô feleséget válasz-
tott. Elvette apja egykori beosztottjának lá-
nyát, Varásdy Ilkát.

Apósa, a felvidéki eredetû Varásdy Lipót
volt Buda utolsó fômérnöke, aki — Buza Pé-
ter elbeszélése szerint — az 1840-es években
özvegyemberként szerzett Pesten polgárjo-
got, itt lett geodéta. Letelepedve azután újra
megnôsült: elvette az óbudai származású Fi-
scher Katalint, akinek családja igen gazdag ó-
budai borkereskedô volt. Jövedelmüket, a
XIX. századi szokásnak megfelelôen, ingat-
lanba fektették. Szôlôjük volt a Svábhegyen,
a Krisztinavárosban, a Péterhegyen, Ôrme-

zôn, és övék volt szinte a fél Hûvösvölgy is,
középpontjában ezzel a ma is meglévô, jólle-
het igencsak megfogyatkozott Völgy utcai te-
lekkel.

Varásdy Ilkának és Házmán Kornélnak két
kislánya született: Katalin hozzáment Verder-
ber Lajos vasúti gépészmérnökhöz, Fanny pe-
dig Tichtl György felesége lett. (A Verderber
család egyik felmenôjét hivatalból ismerem:
miután II. József feloszlatta a trinitárius ren-
det és a kolostort a katonaságnak juttatta,
munkahelyem, a Kiscelli Múzeum épületé-
ben a szóban forgó Lajos dédapja, Mathias
Verderber volt az 1790-es években a markotá-
nyos, azaz ô látta el étellel-itallal a betelepí-
tett katonákat.)

A mûvelt és elegáns megjelenésû Házmán
Fanny mellett a törekvô és keményen dolgo-
zó Tichtl György fokról fokra jutott elôre a hi-
vatali ranglétrán, és gyarapodott ugyancsak
minden bakugrást mellôzve. Mindez azon-
ban nem csak Tichtl nemesi családi hátteré-
nek (tutzingeni és szentmihályi elônévvel),
ôsei hozzá hasonló vasszorgalmú állami hiva-
talnoki örökségének, hanem tehetségének is
köszönhetô volt. Jó építész volt.

Az 1930-ban kiadott „A magyar feltáma-
dás könyve” azt írja róla, hogy a Budapesti
Mûegyetemen szerzett diplomájával 1902-
tôl a Kereskedelmi Minisztérium mûszaki se-
gédmérnöke lett. 1908-ban, amikor megnô-
sült, éppen a Wekerle-telep magyaros házikó-
inak némelyikét tervezte Bierbauer István-
nal, aki 1912-ben maga mellé vette a Magyar
Királyi Postán belül ekkor megszervezett Pos-
taházak Építési Felügyelôségére. Ekkortól
fogva az 1940-es évekig nem volt olyan ma-
gyarországi postaépület, amelynek tervezésé-
ben és építésében Tichtl György ne vett vol-
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na részt. A ô nevéhez fûzôdik többek között a
lágymányosi, a budafoki, a szombathelyi és a
nagykanizsai posta, valamint a mostanában
lebontásra szánt neobarokk Lipót telefonköz-
pont a Váci úton. Csupa takaros, formás épü-
let, amelyeknél érzékelhetô, hogy Tichtl ké-
pes volt követni az építészet fejlôdését, és
mindig korszerû stílusban, jó arányérzékkel,
a funkcionális kötöttségeket szem elôtt tart-
va tervezett.

Tichtl szépen ívelô karriert futott be.
1915-ben fômérnök lett, 1917-ben mûszaki
tanácsos, 1921-ben mûszaki igazgató, 1925-

ben már a posta építészeti, VII. ügyosztályá-
nak vezetését bízták rá, 1930-ban pedig ô
lett a hatalmas intézmény mûszaki fôigazgató-
ja. Pályája delelôjén, az 1920-as évek végén,
amikor a legtöbb nagy tervezôi megbízást
kapta, építette ezt a minden feltûnést kerülô
hajlékot magának és feleségének. Miért ez az
ódivatúság, kérdeztem magamtól, amikor a
tervezônek láthatóan nem okozott volna sem
mûszaki, sem anyagi problémát egy látványo-
sabb házat építeni.

A választ a bentlakó leszármazottaknál ôr-
zött fotók adják meg. A telek felsô részén

ugyanis 3–4 évvel ezelôttig állt még az a XIX.
században épült svájci stílusú, lombfûrészelt
ablakkeretes, faverandás nyaraló, amely az el-
sô ház volt a környéken. Még a Varásdy—Ház-
mán család nyaralója volt, azaz Tichtl felesé-
ge, Házmán Fanny hozta a házasságba. En-
nek az épületnek a nemesen tartózkodó ará-
nyait és jellegét mentette át Tichtl az újon-
nan épített házra. Bizonyára felesége kívánsá-
gára épült így e ház, és a dolgos és hû férj ezt
a ªnom módját választotta az ôsi budai csalá-
di hagyomány továbbörökítésének.

Rostás Péter

Tichtl GyörgyHázmán Fanny és Tichtl György házuk teraszán

Civil áldozatokra emlékezünk
Ötödik éve hajtunk fôt, emlékezünk a Farkasréti temetôben a II. világháború civil áldoza-
taira. Az emlékezés helye a Margit körúti Regent-ház, valamint a Fô és Vitéz utca sarkán
felrobbant épületek romjai között életüket vesztett áldozatok sírhelye. Mindkét ház a har-
cok utolsó napjaiban, ma is tisztázatlan körülmények között robbant fel, vált romhalmaz-
zá, az áldozatok számának azonosítása sosem történt meg, csak azt tudjuk, hogy na-
gyon sokan: gyerekek, öregek, férfiak, nôk maradtak a romok alatt.

Tisztelettel várja a II. kerület lakóit az ünnepséget szervezô Nemzeti Emlékhely és Ke-
gyeleti Bizottság a megemlékezésre február 12-én 11 órára a Farkasréti temetô 19/1 par-
cellájához. A rendezvény védnöke Pálinkás József, az MTA elnöke. Ünnepi beszédet
mond Boross Péter volt miniszterelnök, az áldozatokról Sasvári Endre kutató emlékezik.
A megemlékezés ünnepi mûsorán fellép a Kodály-iskola kórusa.

MK

Meghívó
Szeretettel várja a kerületieket a Buda és az
ország dolgairól címû rendezvényre február
6-án 15 órára a Pasaréti Club étterembe
Nagy Gábor Tamás országgyûlési képviselô.
Vendége Vukovich Gabriella demográfus lesz.

A rajz- és szépkiejtési verseny eredményei
A Bimbó Egyesület 2009-ben a II. kerületi
önkormányzat támogatásával rendezte meg
Magyar táj címmel rajzpályázatát általános is-
kolásoknak. A nyertesek rajzszereket, köny-
veket kaptak, amelyet az egyesület tagjai ad-
tak át.

Eredmények: Alsó tagozatosok: 1. Csobán-
czi H. Ádám (Remetekertvárosi), 2. Markos
Patrícia (Gyermekek Háza), 3. Haiman Helga
(Gyermekek Háza), 4. Temesszentandrási
Gyöngyvér (Csik), 5. Szelestey Kinga (Remete-
kertvárosi), 6. Vozáry Miriam (Remetekertvá-
rosi), 7. Murányi Albert (Kodály). Különdíjat
nyert Harangozó Balázs (Kodály).

Felsô tagozatosok: 1. Lázár Lili (Csik), 2.
Fülöp Kata (Csik), 3. Berecz Tamás (Csik), 4.
Bárdics Alíz (Csik), 5. Szabó Sipos Gergô
(Csik), 6. Lukácsi Liza (Remetekertvárosi), 7.
Hagiwara Riku (Kodály), 8. Bakó Feodóra
(Csik). Különdíjban részesült Beke Borbála
(Kodály).

Az egyesület szintén a II. kerületi önkor-
mányzat, valamint a Mundus Magyar Egyete-
mi Könyvkiadó, a Magvetô Könyvkiadó, az
Európa Kiadó, a Nap Kiadó és az Apáczai Ki-
adó támogatásával rendezte meg Móra Fe-
renc Szépkiejtési Versenyét kerületi középis-
kolásoknak. A legjobbak kiválasztását zsûri
segítette, amelyet Gálª Melinda, a Duna TV
munkatársa, a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem oktatója vezetett, tagjai pedig Fort Kriszti-
na, a Színmûvészeti Egyetem beszédtanára,
Tomasevics Zorka szinkronrendezô, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem oktatója vol-
tak.

Eredmények: 1. Galambos Ádám, 2. Stark
Eszter, 3. Kemenes Anna, 5. Mátyás Dénes, 5.
Zaymus Eszter, 6. Batha Lili, a Baár—Madas
gimnázium tanulói. Különdíjban részesült
Katona Mariann (Ady Endre Fôvárosi Gyakor-
ló Kollégium) és Herczku Virág Vivien (Bu-
denz gimnázium).

90 éve született
Járdányi Pál

A Járdányi Pál
Zeneiskola ja-
nuár 29-én ün-
nepi megemlé-
kezést tart az év-
forduló alkalmá-
ból. 16 órakor a
zeneiskola Mar-
czibányi téri köz-
ponti épületé-
b e n a n é v a d ó
emléktábláját
k o s z o r ú z z á k
meg, közremû-
ködik a zeneis-
kola kórusa, va-

lamint Koloszár Katinka és Kovács Gergely he-
gedûn. 17 órakor ünnepi hangverseny Járdá-
nyi Pál mûveibôl a Marczibányi Téri Mûvelô-
dési Központ színháztermében (1022 Marczi-
bányi tér 5/a). Ünnepi köszöntôt mond Láng
Zsolt polgármester. A mûsorban fellépnek a
tapolcai és a budapesti Járdányi Pál Zeneisko-
la növendékei, valamint Járdányi Pál gyerme-
kei, Járdányi Gergely nagybôgôn és Járdányi
Zsóªa hegedûn. A rendezvényt támogatta a
II. kerületi önkormányzat.
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Ünnepek
SZENT ÁGOTA EMLÉKÜNNEPE január 27-
én van. A 251-ben Cataniában vértanúhalált
halt szent elôkelô családból származott, a
Decius-féle üldözés idején keresztény hité-
nek megvallásáért megostorozták, megcsúfo-
lásként levágták a keblét, és börtönbe zárták.
Börtöne padlójára szórt éles cseréptörmelé-
ken és parázson forgatták. Ágota nyugodt de-
rûvel szenvedett és halt meg. Kínzása közben
földrengés rázta meg Cataniát. Halálának el-
sô évfordulóján kitört az Etna. A megrémült
nép, hívôk és pogányok egyaránt Ágota sírjá-
hoz menekültek, s oltalmul a sírt borító
leplet ragadták meg, és azzal vonultak az ára-
dó láva elé. A láva megállt, a tûzhányó elcsen-
desedett. Catania népe töretlenül ôrzi Ágota
emlékezetét, és segítségül hívják ma is a tûz-
hányó veszedelme ellen. A pásztorok, ta-
kácsok, mellbetegségben szenvedôk védô-
szentje.

JÉZUS BEMUTATÁSA A TEMPLOMBAN
(Gyertyaszentelô Boldogasszony) ünnepe
február 2-án van. Mária és József a zsidó szo-
kásoknak megfelelôen a negyvennapos Jé-
zust elvitte a jeruzsálemi templomba, és be-
mutatták a törvényben rendelt áldozatot is:
egy pár gerlicét vagy két galambªókát. Itt ta-
lálkoztak az agg Simeonnal. „Simeon megál-
dotta ôket, anyjának, Máriának pedig ezt mond-
ta: Íme sokak romlására és feltámadására lesz ô
Izraelben; jel lesz, melynek ellene mondanak, és
a te lelkedet tôr járja át.” (Lk 2.34–35) Ez a
nap Krisztussal, a világ világosságával való ta-
lálkozás ünnepe. Ennek a szimbóluma az
ezen a napon ünnepi szentmise keretében
megáldott égô gyertya, amely emlékeztet a ke-
resztelési szertartáson elhangzottakra:
„Vedd ezt az égô gyertyát és igyekezzél a hit és
a jócselekedetek világosságával tündökölni.”
A szerzetesek világnapját, hivatalos nevén a
Megszentelt élet napját minden évben ezen
a napon ünnepli a katolikus egyház.

SZENT BALÁZS PÜSPÖK VÉRTANÚ Kr.
u. 316-ban született, emléknapja február 3-
án van. Diocletian római császár idejében
sok csodás gyógyítást vitt véghez. A hagyomá-
nyok szerint egy kislányt, aki a torkán akadt
halszálka miatt fuldoklott, úgy gyógyított
meg, hogy a gyermek álla alá kereszt alakban
álló két égô gyertyát tartott. Ennek emlékére
Szent Balázs ünnepén és az azt követô vasár-
napon minden szentmise után Balázs-áldás
van, amely abban áll, hogy a pap két kereszt-
alakba illesztett gyertyát tart a hívek álla alá,
miközben e szavakkal imádkozik: „Szent Ba-
lázs püspök és vértanú közbenjárására mentsen
és ôrizzen meg téged az Úr a torokbajtól és
minden más bajtól az Atyának, Fiúnak és
Szentlélek Istennek nevében. Amen.”

Báli szezon
Budai egyházközségek bálja

A budai egyházközségek bálján Magyarország nagycsaládosait szeretnék támogatni és
segíteni a szervezôk. A bált idén kerületünkben február 13-án szombaton rendezik meg
a Móricz Zsigmond Gimnáziumban (1025 Törökvész út 48.). Díszvendég a Nagycsaládo-
sok Országos Egyesülete (NOE), részükre adományokat is gyûjtenek. Boldvai József, a bál
világi szervezôje elmondta, belépôjegyeket a Szent Anna Plébániatemplomban (1011 Bu-
dapest, Batthyány tér 7.), a Városmajori Jézus Szíve Plébánián (1122 Csaba u. 5.) és a
Szent Imre Ciszterci Egyházközségnél (1118 Himfy u. 9.) lehet venni. A belépôjegy ára bü-
fével együtt 3000 Ft és egy tálca sütemény. Az adományokra elkülönített bankszámla szá-
ma: OTP 11705008-20477639.

Ferences bál

Az idén elôször a kerületi ferences plébániák közösen tartják farsangi mulatságukat a Mó-
ricz Zsigmond Gimnáziumban február 5-én. 18 órakor kezdôdik a kicsik farsangja jelmez-
bállal és Kaláka-koncerttel, 20 órakor Láng Zsolt polgármester és a plébánosok köszöntô-
jével veszi kezdetét a nagyok bálja. A talpalávalót hajnali 2 óráig a pasaréti ªatalokból ál-
ló, kiváló FKB (Felfokozott Közbiztonság) zenekar szolgáltatja. A kicsik farsangjára szíve-
sen fogadnak a rendezôk egy tál süteményt. A bál egész ideje alatt a büfében ªnom fala-
tok vásárolhatók. A nagyok bálja alatt lesz teaház, „játékterem”, borkóstoló. A borkósto-
lóra helyben lehet kupont vásárolni. Belépôjegyek kaphatók a Margit körúti és a pasaréti
plébánia portáján. Gyermekjegy (6–14) 500 Ft, ifjúsági jegy (14–18) 1000 Ft, felnôttjegy
1500 Ft, családi jegy (minimum egy felnôtt és a 18 év alatti gyermekek) 3500 Ft.

A SZENT FERENC SEBEI TEMPLOM-
BAN (1011 Fô utca 41.) Szent Ágota
tiszteletére az emlôbetegségben szenve-
dôk gyógyulásáért január 23-án 17 órai
kezdettel ünnepi szentmise lesz.
A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL
TEMPLOMBAN február 2-án, a Meg-
szentelt élet napján 17.30 órakor ünne-
pi zsolozsma, 18 órakor szentmise a kör-
nyékbeli szerzetesrendek tagjainak rész-
vételével, közös hálaadásával.
A KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖS-
SÉGI HÁZBAN a Ferences esték kereté-
ben február 1-jén 19.30 órakor Benkô
Antal jezsuita szerzetes tart elôadást.
A TÖVIS UTCAI KAPISZTRÁN JÁNOS
TEMPLOMBAN február 2-án, Gyertya-
szentelô Boldogasszony ünnepén 7 és
18 órakor lesz szentmise gyertyaszente-
léssel. Február 5-én pénteken elsôpén-
teken 7 és 18 órakor lesz szentmise gyó-
nási lehetôséggel.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARA-
DÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
január 24-én Váradiné Osváth Ilona tex-
tilvegyész keresztszemes hímzéseit be-
mutató kiállítás nyílik a gyülekezeti alkal-
makhoz kapcsolódóan. Elérhetôség:
326-5629, 06 30 289-9415, hegedus.
cimbalom@freemail.hu
A FÔ UTCAI GÖRÖG KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG közösségi helyiségé-
ben, a Görög Gödörben (a Káplár utca
és Pengô köz sarkán lévô pincehelyiség)
február 11-én 19.15 órakor Soltész Já-
nos, a nyíregyházi Szent Athanáz Hittu-
dományi Fôiskola rektora tart elôadást
A keresztény emberkép és a szabad-
ság címmel.
REFORMÁTUS HÍRHÁLÓZAT. Közös
kárpát-medencei református hírhálózat
kialakításáról határozott a Generális
Konvent Elnöksége. Az egységes Ma-
gyar Református Egyház vezetôi kibôví-
tik a Reformátusok Lapját is, amely a ter-
vek szerint a határon túli magyar hívôk
életével az eddiginél nagyobb terjede-
lemben kíván foglalkozni.
A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOL-
GÁLAT Adni öröm elnevezésû karácso-
nyi élelmiszergyûjtô akciójában
118 122 kg adomány gyûlt össze 6 nap
alatt. A vásárlók tartós élelmiszert (liszt,
cukor, száraztészta, konzerv, édesség
stb.) adományoztak.
A BUDAHEGYVIDÉKI EVANGÉLIKUS
TEMPLOMBAN (1123 Kék Golyó u.
17.) január 25-én 18.30 órakor Beer
Miklós váci megyéspüspök tart elôadást
Erkölcsi megújulás lehetôségei cím-
mel a Keresztyén Értelmiségi Fórum szer-
vezésében.
AZ ÚJLAKI SARLÓS BOLDOGASZ-
SZONY TEMPLOMBAN a Boldogsá-
gos Szûz Anya szombatjain, vagyis min-
den hónap elsô szombatján a 18 órai
szentmisét a gyermeket váró házasokért
ajánlják fel.
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Kosaras lányok gyôzelme Moszvában
A Moszkvai Champions Cup, a FIBA
decemberi tornája kontinensünk közép-
keleti régiójának legnívósabb
klubversenye. Az évrôl évre sorra kerülô,
nyolc-nyolc fiú- és lánycsapattal zajló
viadal a meghívott országok U14-es
bajnokait vonultatja fel, így idén
hazánkat a korosztályában legjobbnak
bizonyuló Vasas-Csata képviselte. A BSE
tavalyi — a magyar nôi utánpótlás-
kosárlabda számára kitûnô
ajánlólevélnek számító — negyedik
helyezése láttán még véletlenül sem a
„futottak még” kategóriájába sorolta a
magyar csapatot a rendezô, ugyanakkor
a Vasas 1995–1996-os születésû lányai
felülmúlták a várakozást: a Tursics
Sándor és Tursicsné Iván Krisztina
vezette társaság aranyérmet szerzett
Oroszországban.

A csapat tagjai ugyan felkészültek az esetle-
ges hômérséklet-különbségre és az idôeltoló-
dásra, már az érkezés napján szembetalálkoz-
tak a nehézségekkel.

— Mínusz húsz fok fogadott bennünket,
és a kétórás idôeltolódás is ellenünk dolgo-
zott — számolt be az utazásról Fritz Csaba, az
egyesület szakosztályvezetôje. — Sok idô azon-
ban nem volt az akklimatizálódásra, ugyanis
a két négyes csoportba sorolt csapatok az ér-
kezés másnapján már az impozáns, Európá-
ban ritkán látott csarnokban meccseltek: a
Vasas-Csata a cseh, a lett és az ukrán bajnok-
kal került egy négyesbe.

— Sima gyôzelmet arattunk, és vala-
mennyi játékos lehetôséghez jutott. A máso-
dik gyôzelmünket a lett Kolibrival szemben

szereztük meg. Utolsó csoportmeccsünket a
cseh Slovanka ellen játszottuk, amelynek
megnyerése már este jutalmat érdemelt: a há-
zigazdák a moszkvai nagycirkusz világhírû
elôadására invitálták csapatunkat — tette hoz-
zá Fritz Csaba.

— Az elôdöntô hatalmas csatát hozott, és
be kell vallani, a csupa szív játékunk mellett
ezúttal a szerencse is kellett a Bratislava le-
gyôzéséhez — árulta el a vezetô. — Ha a ªnálé-
ba jutásért döntô meccs izgalmas volt, az
aranyéremért játszott, Slovanka elleni talál-
kozó maga az ôrület. Végig fej-fej mellett ha-
ladtak az elmúlt napok eseményei miatt igen-

csak fáradt felek, és végül csak a hosszabbí-
tás döntött — számunkra kedvezôen. Így az-
tán megtörtént az, amire a magyar kosárlab-
dában régen volt példa: FIBA-rendezvényen
a magyar himnuszt játszották el a gyôztes tisz-
teletére!

Az ünnepélyes díjátadó ceremónia már-
már a felnôtt világversenyek gáláit idézte: a
neves vendégek méltató beszédeit többek kö-
zött a Szpartak Moszkva tánckarának bemuta-
tója elôzte meg. Horváth Bettit a torna legérté-
kesebb játékosának választották, Szörényi La-
ura a pontszerzésben, Szabó Panka pedig a
labdaszerzésben bizonyult a legjobbnak.

Élj 100 évet egészségben!
„3–1–2” meridiántorna-klub nyílt nemrég a Klebelsberg Kultúrkúri-
ában. Biológiai életkorunk legalább száz év, mégis már életünk dere-
kán jelentkeznek különbözô degeneratív betegségek. Nem kell en-
nek így lenni, a hangsúly a megelôzésen van.

Egy kínai professzor kidolgozott egy egyszerû, mindenki számára
elsajátítható módszert, amelynek segítségével sokféle betegséget
megelôzhetünk, illetve a már kialakult betegséget visszaszoríthatjuk.
A módszert már húsz éve tanítják a világ minden részén, Magyaror-
szágra dr. Eöry Ajándok közvetítésével került. A klub szeretné, ha mi-
nél több családból eljönne néhány fô, hogy a tudást átadhassa család-
tagjainak, ismerôseinek.

Közös gyakorlóórákat tartanak, ahol mindenki élvezetesen elsajá-
títhatja ezt az egyszerû, de bizonyítottan hatásos módszert, amelyet
azután gyakorolni kell életünk végéig, és az eredmény nem marad el.

A klub karácsony elôtt indult, de máris sok téren tapasztalhattak
jobbulást a résztvevôk: már hosszú ideje tartó vállfájás múlt el, lerövi-
dült és görcsmentes lett az elhúzódó menzesz, gyakori fejfájás nem je-
lentkezett, magas vérnyomás csökkent.

A klub szeretettel vár minden érdeklôdôt a kerület minden részé-
rôl, akár szomszédos településekrôl is. A gyakorlóórák csütörtökön-
ként 13 órakor kezdôdnek a Kultúrkúriában. További felvilágosítás
Kocsányi Gabriellától a 376-8796 vagy a 06 20 332-1630-as telefon-
számokon, illetve a www.egeszsegbiztonsag.hu honlapon kapható.

A moszkvai torna résztvevôinek névsora: Abaházy Anna, Fábián Sára, Farkas Fanni, Földi Flóra,
Glavinics Judit, Gocsman Ágota, Horváth Bernadett, Tóth Tímea, Troják Klára, Szabó Anna, Szalay Viktória,
Szörényi Laura.

Egy éve a kerületben
A Monsoon Yoga & Pilates 1 éves születésnapja alkalmából február 15–
21 között ingyenes nyílt órákat tart. További részletek a weboldalon ol-
vashatóak. Több mint 60 óra egy héten. Monsoon yoga, Monsoon pila-
tes, Power jóga, Hot power jóga, Hatha jóga, Pilates, Komplex pilates,
Gerinctorna.

Tanfolyamok: 50 éven felülieknek hatha jóga alaptanfolyam 10 hé-
ten keresztül heti 1 alkalommal.

Arctorna tanfolyam 5 héten keresztül heti 2 alkalommal. Autogén
tréning tanfolyam 12 héten át heti 1 alkalommal. Thai Chi tanfolyam
10 héten keresztül heti 1 alkalommal. Kismamajóga tanfolyam 5 hé-
ten keresztül heti 2 alkalommal. Szülésfelkészítô tanfolyam 4 héten
át heti 1 alkalommal. Ezek a tanfolyamok február 22-tôl indulnak.

Gyerekjóga tanfolyam minden kedden, csütörtökön és szombaton.
Kriston-féle intimtorna-tanfolyam: február 7. és 14.: 2x5 óra.

Monsoon Yoga & Pilates:
Rózsakert Bevásárlóközpont II. em.

1026 Gábor Áron u. 74.
Telefon: 200-7532

www.monsoonyoga.hu
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Sportolási lehetôségek
� MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZ-
PONT: Színpadi mozgás. Ritmikus gimnasztika és
dzsesszbalett elemein alapuló mozgás 8–10 évesek-
nek minden kedden 18–19 óráig. Információ: Kilián
Brigitta, 06 20 450-5822. Jóga szerdánként 8–9.45
óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kun Ágnes, 06
20 250-0431. Jóga szerdánként 19–21 óráig. Tanfo-
lyamvezetô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, 06 20
941-8773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénte-
ken 9.50–10.50 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés:
Németvölgyi Emese, 06 30 210-9597. Szülés utáni
baba-mama torna pénteken 11–12 óráig. Tanfolyam-
vezetô, jelentkezés: Németvölgyi Emese, 06 30 210-
9597. Táncos nôi torna. 40 perces koreografált be-
melegítés után indul a tánc. Táncos elôképzettség
nem szükséges. Hétfôn és csütörtökön 9–10 óráig. In-
formáció, jelentkezés: Antal Ilona, 06 30 922-5887.
� ÚJ KEZDÔ IFJÚSÁGI TÁRSASTÁNC-TAN-
FOLYAM indul a Budai Táncklubban (1027 Kapás
utca 55.) JANUÁR 24-ÉN vasárnap 9.30 órától Ju-
hászné Vágvölgyi Györgyi vezetésével. A nyolchetes
kurzus díja 7500 Ft.
� BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjaví-
tás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kor-
tól függetlenül minden hölgynek. Részletes informá-
ció a bérletekrôl, az órarendrôl és az aktuális akciók-
ról: www.budai-callanetics.hu, telefon: 201-1620, 06
70 286-3837, 06 30 539-3797. (1027 Margit krt. 48.,
I. em.)
� NORDIC WALKING: Oktatással egybekötött
foglalkozások. Bôvebb információ: Szelényi Anna
sportoktató és sportrekreációs szakember, tel.: 06 30
384-8409.
� SIVANANDA JÓGA: Hatha jóga alaptanfo-
lyamok indulnak januárban 8x2 órában. Idôpon-
tok: JANUÁR 28-TÓL csütörtökönként 18.30–20.30-
ig. Kapucsengô: JÓGA I. FEBRUÁR 19-TÔL pénteken-
ként 19–21 óráig. Kapucsengô: JÓGA II. A gyakorlat-
orientált alaptanfolyam átfogó képet ad a jóga tudo-
mányáról, és segít megalapozni az egyéni gyakorlást.
Délelôtti középhaladó jógatanfolyam 8x2 órában
FEBRUÁR 1-JÉTÔL hétfônként 10–12-ig mindazok-

nak, akik szeretnék továbbfejleszteni tudásukat a hat-
ha jóga területén. Kapucsengô: JÓGA II. — földszinti
terem. Ingyenes bemutató jógaóra FEBRUÁR 10-
ÉN 17.00–18.30-ig és minden hónap második szerdá-
ján azok számára, akik szeretnék kötelezettség nélkül
kipróbálni a jógázást. Bejelentkezés nélküli, ingyenes
program. Kapucsengô: JÓGA I. — I. emeleti terem.
Meditációs tanfolyam indul FEBRUÁR 25-TÔL csü-
törtökönként 19–21-ig 5x2 órában azok számára,
akik szeretnék megismerni a meditáció elméletét,
gyakorlatát, jótékony hatásait. Kapucsengô: JÓGA II.
— földszinti terem. Felfrissítô órák idôpontjai: kedd
10–12 óráig, szerda 19–21 óráig, csütörtök 10–12.00
óráig; könnyített: péntek 10–12 óráig, péntek
18.30–20.30 óráig. Kapucsengô: JÓGA I. — I. emeleti
terem. Információ: 397-5258, 06 30 689-9284, jo-
ga@sivananda.hu, www.sivananda.hu (1026 Volk-
mann u. 10. Kapucsengô: JÓGA I. — I. emeleti terem.
Kapucsengô: JÓGA II. — földszinti terem.)
� FELDENKRAIS-MÓDSZER: Tanfolyamok
Heimer István nemzetközi diplomás oktató vezetésé-
vel. „Az egész szervezetem szinte megújult, derékfájá-
som alig érezhetô, olyan mozdulatokra leszek figyel-
mes, amelyeket egyszerûen évek óta nem tudtam
megtenni, mintha megolajozódott volna az 55 éves
szerkezet.” (Hubai Anna) Helyszín: IBS, 1021 Tároga-
tó út 2–4, fszt. 1. Idôpontok: kedd 10–11 óráig, csü-
törtök 18–19 óráig. Érdeklôdés: 06 20 973-9489,
fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu
� CURVES: Edzés csak nôknek. Minden hölgyet
szeretettel várunk egy ingyenes fittségi állapotfelmé-
résre és alakelemzésre egy olyan helyre, ahol feltöl-
tôdhet és kikapcsolódhat; fogyhat vagy erôsödhet,
mindössze 30 perc alatt alkalmanként. Várjuk jelent-
kezésüket: Curves, Margit körút 43–45. Tel.: 315-
0725, www.edzescsaknoknek.hu
� TENISZOKTATÁS: Hatéves kortól felsô korha-
tár nélkül csoportos és egyéni rendszerben kezdô és
haladó szinten a Külkerparkban. Információ: Ördög
András, 06 20 983-4098, 06 30 579-2869, 06 70
538-4509.
� AQUAFITNESS: Egészségmegôrzés, kondicio-
nálás, rehabilitáció a vízben. Úszástudás nélkül, nem-
tôl és kortól függetlenül, egészségesek és épülni vá-
gyók egyaránt végezhetik. Helyszín a Petneházy Klub
Hotel uszodája, II., Feketefej u. 2–4. Idôpontok:
kedd, csütörtök 8–9-ig, 9–10-ig, 18–19-ig, szombat
9–10-ig. Tel.: 06 30 946-6344.
� INDIAI KLASSZIKUS TÁNCTANFOLYAM
indul februártól kezdôknek a 1027 Bem rakpart 45.
alatti próbateremben (alagsori helyiség, bejárat az ut-
cáról) hétfônként 16.15-tôl 17.15-ig (elsô óra: FEBRU-
ÁR 1.), illetve keddenként 15–16-ig (elsô óra: FEBRU-
ÁR 2.), valamint csütörtökönként 9–10 óráig (elsô
óra: FEBRUÁR 4.). Bôvebb információ: tel.: 06 20
200-5828, www.sivasaktikalananda.com.

� A Remetehegyi utat felújítják a Kolostor
utca és a Perényi lejtô közötti szakaszon. Elsô
ütemben a közmûveket, majd az útpályát épí-
tik át, melyet ki is szélesítenek, korlátozások
mellett.
� A Margit híd budai hídfôjében az északi
lehajtónál folyó munkálatok miatt lezárták az
útpályát, ezért az érintett buszjáratok (109,
206, 923-asok) a Margit körút — Török utca
— Üstökös utca módosított útvonalon közle-
kednek és a 4–6-os villamosok megállójában
állnak meg. A Margit hídon a felújítási mun-
kák miatt továbbra is csak a BKV-jármûvek, a
gyalogosok és a kerékpárjukat tolók mehet-
nek át. A járatok a szigetnél nem állnak meg,
a Margitszigetre az Árpád hídtól a 26-os
busszal, a békásmegyeri Újmegyeri tértôl, Bu-
da felôl pedig a 134-es autóbusszal lehet el-
jutni.
� Január 1-jétôl 60 pontban KRESZ-módosí-
tások léptek életbe, melyek többségükben a
gyalogosok és a kerékpárosok védelmében
születtek, így például az egyirányú utcákban
a forgalommal szemben is haladhatnak a ke-
rékpárosok, amennyiben azt a „Kivéve kerék-
párral” feliratú kiegészítô táblákkal is jelölik.
A kerékpárosok és a motorosok a jelzôlámpa
piros jelzésénél elôremehetnek, és a motoro-
sok használhatják a buszsávot. Rosta Marian

Új pihenôhelyek, megújult játszóterek a budai hegyekben
A Pilisi Parkerdô Zrt. két erdei játszóteret újított fel, az egyik a II. kerületi Görgényi út végén, a másik a Vadaspark melletti Szilfatisztáson
található. Megkezdték négy új pihenôhely kialakítását is, az egyenként nyolcszor négy méteres alapterületû, esôtetôvel ellátott létesít-
mény mellett grillezésre is alkalmas tûzrakóhelyeket építenek. A Felsô-Szépvölgyben, a Látóhegyre vezetô út mentén, a Vadaspark melletti
réten, Makkosmárián, a templom közelében és a Kamaraerdô nagy tisztásán állnak majd ezek. Az erdészet gondolkodik azon, hogy a gril-
lezô berendezést az eltulajdonítás megakadályozása miatt ne fix jelleggel telepítse, hanem a négy konkrét hely mellett megtalálható er-
dészházakban lehessen letét vagy igazolás mellett azokat kölcsönkérni. Kertész István

Közlekedési hírek

Új tájékoztatótáblák
A BKV Zrt. elkezdte járatainak pontosabb
meghirdetését, így nem a végállomási indulá-
sok, hanem az adott megállóhelyrôl való to-
vábbhaladás idôpontját tüntetik fel. Elsô kör-
ben a városi csúcsforgalomtól kevésbé zavart
kötöttpályás közlekedési eszközöknél törté-
nik a megállóhelyi információs táblák cseré-
je, de késôbb szinte valamennyi járatnál erre
a szisztémára térnek át. Térségünkben a 17-
es, 59-es, 59/A és 61-es villamosok útvona-
lán már ilyen tájékoztatókat találnak az uta-
sok.

A 17-es villamosnál január elsejétôl némi-
leg ritkult a közlekedés, mert a Margit híd le-
zárása miatt a várthoz képest nem emelke-
dett az utasszám. K. I.
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Gyors, gyors, lassú…
Számít-e, hogy milyen tempóval, gyorsan kapkodva vagy éppen
komótosan végezzük a ªtnesztermi gyakorlatokat? Kovács Kriszti-
ánt, a Marczibányi téri City Fitness Club szakmai vezetôjét kérdez-
tük.

Az edzésgyakorlatok egyikét sem érdemes elkapkodni, a túl gyors
tempóval legfeljebb a sérülésveszélyt, s nem a hatékonyságot fokoz-
hatjuk. Ugyanakkor a gyakorlatok többségére igaz: az emelô erôkifej-
tés irányában dinamikusabban, a fékezô erôkifejtés irányában pedig
lassan kell azokat kivitelezni.

Könnyû megkülönböztetni a két irányt;

— az emelô erôkifejtés iránya az, amelyet a súly (legyen az kézi
súlyzó vagy egy gép laptárcsája, de akár a saját test is) emelkedése, s
ugyanakkor a megdolgoztatott izom megfeszülése jellemez.

— a fékezô erôkifejtés ennek pont az ellenkezôje; a súly lefelé mo-
zog, az izom pedig a megnyúlás irányában mozdul el.

A megfeszítések dinamikus és a megnyúlások lassú jellegét a gya-
korlatok ütemezésével lehet a legérzékletesebben bemutatni: azaz 1
ütemre felemeljük, majd 2–3 ütemen keresztül leengedjük a súlyt.

Mindig legyenek óvatosak, amikor új, még ismeretlen gyakorlatot
próbálnak ki!

City Fitness Club,
Marczibányi tér 13.,

336-0408,
hétköznap 7–22,

hétvégén 8–20 óráig

A rejtvény fôsoraiban Osvát Ernô gondolatát rejtettük el. A
2009/26. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A szere-
lem két ember mûalkotása.”. A helyes megfejtést beküldôk kö-
zül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld
Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket kap:
Domonkos Tibor, Kormány Éva és Dudás Petra. Gratulá-
lunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a könyvesbolt-
ban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”,
1022 Bimbó út 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkeru-
let.hu címre legkésôbb 2010. február 5-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

A Baár—Madas
Református Gimnázium

és Általános Iskola
(1022 Lorántffy Zs. út 3.)

felvételt hirdet elsôsorban re-
formátus vallású gyerekek szá-
mára a 2010 ôszén induló álta-
lános iskolai elsô osztályába.
Felvételi tájékoztató és nyílt
nap

február 10-én 7.45-tôl.
A jelentkezéshez szükséges
adatlap letölthetô az iskola
honlapjáról, illetve beszerezhe-
tô az iskola portáján és a na-
gyobb budapesti és fôváros
környéki református gyüleke-
zetek lelkészi hivatalában. Az
adatlap beküldési határideje
február 26. Az érdeklôdô csalá-
dokat szeretettel várják játé-
kos kézmûves foglalkozásra ja-
nuár 29-én 16 órára.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

RENDSZERES ÉS ALKALMANKÉNTI TAKA-
RÍTÁST VÁLLAL MEGBÍZHATÓ KÖZÉPKO-
RÚ NÔ. TEL.: 06 30 232-7795

OKTATÁS
TAVASZI BÖLCSIKEZDÉS A HABAKUKK-
BAN! Másfél éves kortól várjuk a kicsiket
márciusban induló csoportunkba, fél napra,
heti 3 napra is! Tel.: 06 30 958-8629,
www.habakukk.hu
A HABAKUKK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSÔDE-
ÓVODA 18 hónapos kortól várja a gyereke-
ket bölcsis, valamint német vagy angol két-
nyelvû ovis csoportjaiba! Tel.: 06 30 958-
8629, www.habakukk.hu
OLASZ NYELVTANÍTÁS MAGÁNTANÁR-
NÁL PASARÉTEN. SKYPE-ON IS. TEL.: 06
30 214-7718
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelv-
tanár magánórákat vállal. 45 perc/2000
Ft. Tel.: 06 30 302-7760
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL
nyelvtanítás és vizsgára felkészítés a Bimbó
út közelében. Tel.: 394-4423
ANGOLTANÁR VIZSGÁKRA 20 ÉVES TA-
PASZTALATTAL EGYÉNILEG, VIZSGA-
CENTRIKUSAN FELKÉSZÍT! TEL.: 06 30
343-8351
MATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁS, felkészítés
felvételire, érettségire, egyetemre nagy gya-
korlattal, a Moszkva térnél. Tel.: 316-8462,
06 20 927-6473
MATEMATIKA-, FIZIKAKORREPETÁLÁST, két-
szintû érettségire felkészítést vállal fiatal ta-
nár nagy gyakorlattal. Fôiskolásoknak ma-
tek, statisztika, mikroökonómia, pénzügy.
Tel.: 06 20 342-7667
MATEMATIKATANÍTÁST, KORREPETÁ-
LÁST VÁLLALOK NAGY GYAKORLATTAL.
HÁZHOZ MEGYEK. TEL.: 06 20 941-7907
FEJESTANODA vállal matematika-, fizika-,
nyelvoktatást alapoktól szigorlatig. www.fe-
jestanoda.atw.hu, tel.: 06 70 366-6445,
250-2003.

INGATLAN
INGATLANÁRVERÉS: 1027 Budapest, Fran-
kel Leó út 7., 13489/A/1 hrsz., alapterület
483 m², kondicionálóterem, kikiáltási ár:
21 000 000 Ft. Információ: Árverezô Ház
Zrt., tel.: 411-3482.
INGATLANÁRVERÉS: 1024 Budapest, Puszta-
szeri köz 4., 15252/4 hrsz., alapterület 340
m², telek 526 m², lakóház, udvar, egyéb épü-
let. Kikiáltási ár: 70 000 000 Ft. Információ:
Árverezô Ház Zrt., tel.: 411-3482.
A Verseghy Ferenc utcában társasházban te-
remgarázs-férôhely eladó. Tel.: 06 20
251-0582
GARÁZS KIADÓ A 1026 GÁBOR ÁRON
UTCA 22-BEN. TEL.: 06 70 313-4941
IGÉNYES, CSENDES, VILÁGOS, EMELETI
3–5 SZOBÁS ELADÓ LAKÁST KERESEK
AZ I., II., XII. KERÜLETBEN. TEL.: 201-
9475, 06 70 237-9030
2–3 SZOBÁS ELADÓ LAKÁST, CSALÁDI
HÁZAT KERESÜNK ÜGYFELEINKNEK.
ÉBEN INGATLANIRODA. TEL.: 06 20 479-
9001, eben@ebeningatlan.hu
ÜGYFELEINKNEK 2–3 SZOBÁS KIADÓ LA-
KÁST KERESÜNK HOSSZÚ TÁVRA. ÉBEN
INGATLANIRODA. TEL.: 06 20 479-9001,
eben@ebeningatlan.hu
II., Medve u. 24. REPREZENTATÍV HÁZ-
BAN EMELETI 76 m²-ES LAKÁS GA-
RÁZZSAL IRODÁNAK IS KIADÓ. TEL.: 06
20 446-3040

II., Medve u. 24. VILÁGOS, ERKÉLYES
NAPPALI + 3 HÁLÓ + GARÁZS KIADÓ
BÚTOROZVA VAGY ÜRESEN (115 m²).
TEL.: 06 20 446-3040
KIADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK 40–100
EZER FORINT KÖZÖTT! LÔRINCZ PÉTER,
TEL.: 351-9578, 06 70 383-5004
A Start Ingatlan keres vételre ügyfelei
részére a II. kerületben nappali + 2, 3
hálós panorámás lakásokat. www.start-
ingatlan.hu, start@startingatlan.hu,
316-9408
120 m²-es + 70 m²-es rózsadombi teraszos
villalakás, kertkapcsolatos, 2 fürdôszobával,
panorámás + garázs, bútorozottan vagy bú-
torozatlanul hosszú távra kiadó. Ár: 1600
euró. Tel.: 06 30 302-7760

A II., Cseppkô utcában 1990-ben épült
házban hangulatos, napfényes földszin-
ti 78 m²-es 1 + 2 hálós kertkapcsolatos
lakás eladó. Ára: 52 M Ft. Tel.: 06 20
932-5005
A II. KERÜLETBEN SIMA BIRODALOM SI-
MÁN ELADÓ! FELÚJÍTÁSRA SZORULÓ 75
m²-ES LAKÁS TÁRSASHÁZBAN, CIRKÓFÛ-
TÉSSEL, 2 + FÉL SZOBÁS, TÁROLÓVAL, II.
EMELETI LAKÁS ERKÉLLYEL, ÔSFÁS KERT-
BEN. TEL.: 06 20 545-2020

APOSTOL UTCAI FÖLDSZINTI 64 m²-ES GYÖ-
NYÖRÛEN FELÚJÍTOTT ERKÉLYES LAKÁS EL-
ADÓ. IRÁNYÁR: 28,9 M FT. TEL.: 06 20 665-
2504

A II., Gábor Áron utcában I. emeleti 88
m²-es, nappali + 2 hálós csendes, napfé-
nyes lakás nagy tárolóval eladó. Irány-
ár: 39 M Ft. Tel.: 06 30 960-8862
PASARÉTEN BAUHAUS-VILLÁBAN 126
m²-ES 3 + HALLOS, IGÉNYESEN FELÚJÍ-
TOTT LAKÁS ELADÓ. ÁRA: 56 M FT.
UGYANITT 69 m²-ES 2,5 SZOBÁS FELÚJÍ-
TOTT, KERTKAPCSOLATOS LAKÁS BEÁL-
LÓVAL 25 M FT. TEL.: 201-9475, 06 70
237-9030
A PASARÉTI ÚTON 61 m²-ES KÉTSZOBÁS
LAKÁS I. EMELETEN, CSENDES KERTRE
NÉZÔ ERKÉLLYEL TULAJDONOSTÓL EL-
ADÓ. IRÁNYÁR: 23,5 M FT. ÉRD.: 06 20
511-6411.
A II., CIMBALOM utcában ház eladó
1000 m²-es telken. Tel.: 06 70 221-
0911, 10–13-ig.
Szuperpanorámás déli fekvésû kétszintes,
erkélyes, vízórás, cirkós 126 m²-es lakás a
Tulipán utcában eladó (jó tömegközleke-
dés). Irányár: 45 M Ft. + garázs. Tel.: 06
30 964-7012

A ZÖLDLOMB utcában 56 m²-es 1,5 szobás
földszinti lakás társasházban eladó. Irány-
ár: 19,2 M Ft. Érd.: 06 30 827-3273.

A II., Hidász utcában 52 m²-es kétszobás
felújított szép lakás kertes társasházban el-
adó. Kiváló közlekedés, csendes utca, egye-
di gázfûtés, D-DNY-i tájolás, erkély. Irányár:
23,9 M Ft. Tel.: 06 30 950-0884

TÖRÖKVÉSZI TORONYHÁZBAN panorá-
más, AMERIKAI KONYHÁS 60 m²-es repre-
zentatív, kedvezô rezsivel rendelkezô laká-
som eladom. Tel.: 06 30 222-3018

REMETESZÔLÔSÖN 2000-BEN ÉPÜLT
170 m²-ES ÖTSZOBÁS, KÉTLAKÁSOS
CSALÁDI HÁZ 64 M FT-ÉRT ELADÓ. TEL.:
201-9475, 06 70 237-9030
ÓBUDÁN AZ EUROCENTER MÖGÖTT két-
szobás, ablakos konyhás 48 m²-es lakásom
FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSSEL eladom. Tel.: 06
30 222-3018

ELADÓ XII., AVAR UTCAI 36 m²-ES (SZO-
BA, HALL, TEAKONYHA, FÜRDÔSZOBA,
ELÔSZOBA) DÉLI FEKVÉSÛ I. EMELETI

ÖRÖKLAKÁS. IRÁNYÁR: 10,5 M FT. TEL.:
397-4174, 06 30 458-9097
A Velencei tó mellett, gárdonyi zártkert-
ben 1747 négyszögöl (6292 m²) panorá-
más telek eladó. Ára 6,8 M Ft. Tel.: 06
30 250-4557
AZ IMMOBIL VERECKE INGATLANIRODA
15 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL
ÜGYFELEI RÉSZÉRE KERES-KÍNÁL BUDAI
KIADÓ-ELADÓ INGATLANOKAT. TEL.:
325-8563, 06 30 924-7165, BP. II., VE-
RECKE U. 14., www.verecke.hu
KERESÜNK-KÍNÁLUNK ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT, HÁZAKAT, IRODÁKAT, VILLÁ-
KAT, TELKEKET. KEDVEZÔ FELTÉTELEK-
KEL, 16 ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.:
315-0031, 06 70 944-0088, amadex@
amadex.hu

EGÉSZSÉGÜGY
Kérjük azokat a körzetünkbe bejelentkeztt
PÁCIENSEKET, akik az elmúlt 2 évben nem
jártak nálunk, hogy egészségügyi SZÛRÔ-
VIZSGÁLATRA jelentkezzenek rendelônk-
ben. 1022 RÉT u. 3. Dr. Nagy Anikó házior-
vos, tel.: 212-6123, dr. Bonyhádi Katalin há-
ziorvos, tel.: 202-1370, dr. Béres György há-
ziorvos, tel.: 202-1392.
SZÍVVIZSGÁLAT. Szív és érrendszeri szûrô-
vizsgálat. Gyors, fájdalommentes módszer
az érelmeszesedés kimutatására, korhatár
nélkül, azonnali kardiológus orvosi kiértéke-
léssel. www.joszivvel.hu. Jelentkezés: 06
30 954-0886
Családokhoz közvetítünk leinformálható bé-
biszittereket, idôsgondozókat, házvezetô-
ket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
06 20 359-5918
DR. DECKER IVÁN ÉS DR. HUSZÁR TA-
MÁS FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI REN-
DELÔJE VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ PACIENSEIT.
TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI ELLÁTÁS, MÛ-
GYÖKÉR-BEÜLTETÉS, ESZTÉTIKUS KORO-
NÁK, LÉZERKEZELÉS, KOMPUTERES
RÖNTGENDIAGNOSZTIKA, GYERMEKFO-
GÁSZAT ÉS FOGSZABÁLYOZÁS. BEJE-
LENTKEZÉS TELEFONON: 316-9918. A
RENDELÔ CÍME: 1022 BIMBÓ ÚT 9., IV.
EM.
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damja-
nich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a 06 20 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
Dr. Sineger Eleonóra pszichiáter rendelésére
jelentkezés: 06 30 236-6290.
Fájdalommentes allergia- és candida-
vizsgálat. Biorezonanciás terápiával al-
lergia, candida kioltása, bôrbetegségek,
szenvedélybetegségek, légúti, nôgyógyásza-
ti, érrendszeri betegségek, emésztési-moz-
gásszervi problémák, fejfájás kezelése,
stresszoldás a Vivien talpai Gyógycentrum-
ban. 1024 Fillér u. 10. Tel.: 316-2596,
www.vivientalpai.hu
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉRÉS),
TALPMASSZÁZS, THAI LÁBMASSZÁZS (SA-
JÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁ-
ZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES EGYÉNI LÚDTALPBE-
TÉT-KÉSZÍTÉS, REIKI, TESTMASSZÁZS, HAJDI-
AGNOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS.
„VIVIEN TALPAI” ORVOS, TERMÉSZETGYÓ-
GYÁSZ. RENDELÔ: II., FILLÉR U. 10. www.vi-
vientalpai.hu, tel.: 316-2596.
GYÓGYTORNA! Betegek otthoni tornázta-
tását vállalja volt ORFI-s gyógytornász. Tel.:
06 70 520-9361, 316-9822
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvöl-
gyi út 54. alatt, a Videoton székházban csü-
törtökönként 14–18 óráig. Idegbecsípôdé-
sek, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nya-
ki eredetû szédülések megszüntetése. Fül-

akupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter ter-
mészetgyógyász, www.drgarzo.segitek.hu.
Tel.: 06 30 945-8477

BÁNYÁSZ RÉKA KLINIKAI SZAKPSZICHOLÓ-
GUS. PROBLÉMÁKKAL KÜZDÔ GYERMEKEK
ÉS SZÜLEIK, FIATAL FELNÔTTEK JELENTKE-
ZÉSÉT VÁROM. TEL.: 06 70 602-6915

VÍZ—GÁZ—VILLANY
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Le-
folyók, csatornák gépi tisztítása azon-
nal, falbontás nélkül. Lefolyórendsze-
rek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948

DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több év-
tizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748

GYORSSZOLGÁLAT! Duguláselhárítás,
víz-, villany-, fûtés- és teljes körû gázké-
szülék-javítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával 0–24-ig. Tel.: 292-1990, 06 20
334-3438

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
tók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 921-
0948

Kiss Ernô és fia vállal víz-, gáz-, fûtés-,
klíma-, gáz-kéményszerelést tervezés-
sel, kivitelezéssel, engedélyek, egyéb
ügyintézések. Pontos, precíz kivitelezés
garanciával. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 06 20 923-3109, 06 70 258-0000

VÍZSZERELÉS, fürdôszobák, vécék javítása,
víz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel.
Tel.: 06 30 447-3603

VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. MINDENNE-
MÛ JAVÍTÁSOK, SZERELÉSEK MÉG AZ-
NAP. TEL.: 2-150-250, www.vizszere-
les.hu

Víz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás, gázké-
szülék-javítás A-Z-ig. Tel.: 402-0627, 06 20
433-1628

VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készü-
lékek javítása, cseréje garanciával. Ba-
lázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, 06 20 917-0697

FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE BU-
DÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK, CIR-
KÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA, CSERÉ-
JE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2-
150-250, www.lakasszerviz.hu

FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ-
LER vízkôtelenítése, csapok javítása ga-
ranciával. Tel.: 359-5033, 06 30 924-
8010

VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAG-
BESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, 06 20 915-2678

Villanyszerelést, javítást, kapcsolók, lám-
pák cseréjét precízen, alacsony áron, garan-
ciával. Tel.: 06 20 333-2323

VILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT
BUDÁN. HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁSOK
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2-
150-250, www.lakasszerviz.hu

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: 06 20 934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minôsített vállalkozás.
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Hirdessen a Budai Polgárban!
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1500 Ft + 25% áfa, 11–20 szóig sza-
vanként +150 Ft + 25% áfa; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 25%
áfa; Apróhirdetés-felvétel: készpénzªzetéssel; Ügyfélszolgálati Központ La-
kosságszolgálati Csoportja, 1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5627, 346-
5625; ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon.

Keretes hirdetés: színes: 1/1 old. = 280 000 Ft, 1/2 = 150 000 Ft,
1/4 = 90 000 Ft, 1/8 = 55 000 Ft, 1/16 = 23 000 Ft; fekete-fehér:
1/1 old. = 230 000 Ft, 1/2 = 125 000 Ft, 1/4 = 75 000 Ft, 1/8 = 48 000 Ft,
1/16 = 19 000 Ft. Árainkat további 25%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából
15% kedvezmény. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 316-
3410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2010. január 27-én 11 óráig.

Elôfoglalási akció!
Utazzon 2010-ben is 2009-es áron!!!

További 10% kedvezmény + árfolyamgarancia!
2010-es online katalógusunk már a weboldalon!

Velencei karnevál + Murano–Burano 29 900 Ft/fô
Karnevál extra: Burano–Padova–Verona 59 900 Ft/fô

(Autóbusszal, 3*-os szállodában, félpanzióval!!!)

Valentin-nap: Prága 29 900 Ft/fô
Róma 59 900 Ft/fô

Húsvéti ajánlatok:

Krakkó, Prága 30 900 Ft/fô
Velence 36 900 Ft/fô
Erdély 59 900 Ft/fô
Toszkána 74 900 Ft/fô
Róma–Firenze 76 900 Ft/fô
Sorrento 79 900 Ft/fô
Párizs 75 900 Ft/fô

1023 Bp., Lukács u. 1., Tel.: 06 1 336-0727
2600 Vác, Görgey u. 4/b., Tel.: 06 27 502-820

www.tdmtravel.hu (U-000204)

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 250-
0921, 06 20 972-5032
HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE BU-
DÁN. JAVÍTÁS, VÍZKÔTELENÍTÉS, CSERE,
ÉRTÉKESÍTÉS (PL. 80 l: 23 900 FT-TÓL)
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2-
150-250, www.lakasszerviz.hu
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! TEL.: 06 20
9-618-618, www.mosogepszerelo.hu. IN-
GYENES KISZÁLLÁS. DÍJTALAN HIBA-
MEGÁLLAPÍTÁS.

ELEKTRONIKA
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁ-
VAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
NORDMENDE, VESTEL, SCHNEIDER, DU-
AL.) TEL.: 06 20 471-8871
TV-ANTENNA — mûholdvevôk, anten-
nák javítása, felszerelése, kábeltévé le-
osztása, TV, videó, DVD összehangolá-
sa, házimozi. VILLANYSZERELÉS — csil-
lárok javítása. NO-KO SAT Bt. II., Fillér
u. 2/b. Tel.: 326-6935, 06 20 541-5483
Antennaszerviz: mûholdas, hagyományos
antennák szerelése, javítása, digitális átál-
lás, kábeltévék lakáson belüli elosztása, jel-
erôsítés garanciával. Tel.: 06 20 934-4360

LAKÁS—SZERVIZ
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, 06
30 251-3800
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari@enternet.hu. Ur-
banek. Tel./fax: 214-7442, 06 20 978-
7429
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
Kárpitos vállalja modern és stílbútorok át-
húzását, javítását bôrrel, szövettel. Asztalos-
munkák. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285, 06 20 433-
6289, www.riederkarpitos.hu
ASZTALOS VÁLLAL AJTÓ-, ABLAKILLESZ-
TÉST, ZÁRSZERELÉST, KÜSZÖBKÉSZÍ-
TÉST, LÉGSZIGETELÉST, KISEBB MÁZOLÁ-
SI MUNKÁT, PÁNTOK, ZSANÉROK CSERÉ-
JÉT, JAVÍTÁSI MUNKÁKAT. TEL.: 251-
9483, 06 20 381-6703
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítá-
sa, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869, 06
30 341-3423
AJTÓK, ABLAKOK LÉGSZIGETELÉSE,
PASSZÍTÁSA, ABLAKTISZTÍTÁS, FESTÉS,

MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, burkolás, szô-
nyegpadló-, parkettafektetés, asztalos-
munkák. Kisebb javításokat is vállal-
nuk, garanciával. Riener és Tsa, tel.:
276-1805, 06 20 410-7695.

Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét (pl. kétszárnyú
ablak zárszerkezetének cseréjét), szigetelé-
sét vállalom garanciával. A felmérés díjta-
lan. Tel.: 368-3604, 06 70 550-0269

REDÔNY
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728

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

MOTORRAL, AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL re-
dônyök, redônykapu, napellenzôk, javítás,
szerelés. Szénási László. Tel.: 06 20 985-
1273

REDÔNY GYORSSZERVIZ, FA, MÛANYAG
JAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, GURTNICSERE RÖ-
VID HATÁRIDÔVEL. TEL.: 06 20 310-
8325

KERT
PROFESSZIONÁLIS FAVÁGÁS KÖTÉL-
TECHNIKÁVAL, IPARI ALPINISTA MUN-
KÁK, KERTÉPÍTÉS. MEGBÍZHATÓ CSAPAT,
KORREKT ÁR. TEL.: 06 30 907-5948

ALPIN FAKIVÁGÁS, FAVESZÉLYTELENÍ-
TÉS, fasebészet, favisszavágás, MET-
SZÉS, kertápolás KERTÉSZMÉRNÖKTÔL
KORREKT ÁRON. Tel.: 06 20 561-7063

Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszé-
lyes fák ágankénti lebontással való ki-
vágása. Tel.: 06 20 485-6547

SZOLGÁLTATÁS
RUHAJAVÍTÁS LEGOLCSÓBBAN A SZÉNA
TÉRNÉL. NADRÁGFELVARRÁS PL. 500 FT.
CIPZÁRCSERE, ÁTALAKÍTÁS, LAKÁSTEX-
TIL. AKÁR AZONNAL IS. TEL.: 202-0767,
06 30 235-7704

MILÁNÓI AKADÉMIÁT VÉGZETT OLASZ
VERSENYFODRÁSZ VÁRJA VENDÉGEIT
SZUPERÁRAKKAL. FABRIZIO, TEL.: 06 30
593-1812.

Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalkozók
teljes körû könyvelését. Tel.: 200-9716

VEZESSEN HÁZTARTÁSI KÖNYVET GAZ-
DÁLKODÁSI TANÁCSADÓVAL! Ésszerûsít-
se 2010-es kiadásait! Ha kész változtatni:
06 20 775-1744, Nagy Éva.

ÜGYVÉD, dr. Kósa Erzsébet (Margit krt. 50–
52.) vállal ingatlan-adásvételi, örökösödési,
bontóperi, cégalapítási ügyeket ÁFAMEN-

Vizsgáztatás,
autójavítás

Komputeres diagnosztika,
átvizsgálások,
dízel és benzin

befecskendezés javítása,
futómûjavítás és beállítás,

fékjavítás és mérés,
gumiszerelés, olajcsere.

Nyiry Dízel javító Kft.
1021 Bp., Budenz út 4/b

Tel.: 394-6134,
fax:392-7017

nyirydizel@t-online.hu
Nyitva: H-P 8–13, 14–17

TES MUNKADÍJJAL. TEL.: 06 20 956-59-
17

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
SZÁMÍTÓGÉP-KARBANTARTÁS, installá-
lás. Beállítások. Adatok rendszerezése,
mentése. Vírusvédelem. Felnôttek, diá-
kok korrepetálása informatikából. NO-
KO SAT Bt., II., Fillér u. 2/b. Tel.: 326-
6935, 06 20 541-5483, 06 30 595-2921
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-
lés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653

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

TÁRSASHÁZAK
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT SZAK-
KÉPESÍTÉSSEL, GYAKORLATTAL, REFERENCI-
ÁVAL VÁLLALJUK. TEL.: 06 30 977-6612
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vál-
lalunk tizenöt éves szakmai gyakorlat-
tal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi hát-
tér.) Tel.: 200-0624, 06 30 221-8370, e-
mail: wamag@datanet.hu

VÉTEL, ELADÁS
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753

MÛGYÛJTÉS
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bú-
torokat, porcelánokat, álló fali díszórákat,
csillárokat, KÖNYVEKET, papírrégiségeket,
ékszereket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket),
bronzszobrokat stb. Teljes hagyatékot. Díjta-

lan kiszállás, Tel.: 281-3926, 06 30 462-
8883

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

EGYÉB
A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat
Magyar Egyesület nevelôszülôséget vál-
laló családokat, házaspárokat keres. Ér-
deklôdés: gyermekmento2009@freema-
il.hu, esetleg tel.: 06 30 520-5087.

SZÔRME. A FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK
GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEG-
RENDELÔIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍ-
TÁS. HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12–18-IG. MO-
BIL: 06 30 858-9499. J. WIENNA BT., 1027
VARSÁNYI IRÉN U. 17.

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

Tramontána kötôszalon: Pilótasapka ki-
csiknek 220 Ft. Egyedi kötött ruhadarabok
méretre, rendelésre nagy fonalválasztékkal,
hozott fonalból is. Modelldarabok eladása.
A János kórházhoz közel, idôpont-egyezte-
téssel. Tel.: 356-6009, www.kotode.hu

Külföldi és belföldi üdülési jogok, adásvétel
és bérbeadás közvetítése. Eladná üdülési jo-
gát? Hívja irodánkat. Tel.: 769-0114, 06 83
769-110, 06 30 460-5855, 06 70 776-0898,
www.udulesijoginfo.net

Arany, ezüst tömbök, érmék. Védje va-
gyonát az infláció ellen nemesfém-befekte-
téssel! www.ezust-arany.hu. Tel.: 06 30
283-5995
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ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.

Külterületi — mûvelésbôl kivett —
mezôgazdasági mûvelési ágú területek

értékesítése Budapest II., Pesthidegkút,
Nagykovácsi és Solymár közigazgatási területén

Önálló épületek és helyiségek bérbeadása tárolás, raktározás,
illetve irodai célra Pesthidegkúton.

Érdeklôdni lehet:
Telefonon munkaidôben: 376-5722

E-mailben: rozszsov@enternet.hu
Személyesen a Rozmaring Kft. székhelyén:

1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.

Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858

www.akupunktura-prof.hu

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!

A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és

moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,

nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,

reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

Masszázs az Ön otthonában!
Csipak Zoltán gyógymasszôr

— aki a Széchenyi Gyógyfürdôben dolgozik —
hordozható masszázsággyal

otthonában keresi fel
a lazulni, frissülni,

regenerálódni vágyókat.

Egyórás teljes testmasszázs: 8000 Ft.
Részmasszázs

több személy részére
(fél óra): 4000 Ft.

Tel.: 06 20 595-3057

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


