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Bôvül a ªzetôövezet

A tervek szerint február elsejétôl bôvül a
II. kerületi fizetô parkolási övezet. A vízivá-
rosi terület továbbra is önálló övezet ma-
rad, a Margit körúton kívüli övezet pedig a
Szilágyi Erzsébet fasor — Trombitás út —
Garas utca — Marczibányi tér — Ribáry utca
— Bimbó út — Ady Endre utca — Szemlô-
hegy utca — Rómer Flóris utca — Margit ut-
ca — Mecset utca — Margit körút által hatá-

rolt területtel egészül ki. Az új övezet terü-
letén lakók kérelemre és a megfelelô doku-
mentumok birtokában térítésmentes vára-
kozásra jogosító, éves parkolási engedélyt
kapnak, ha nincs gépjármûadó-hátralé-
kuk. A hivatal január 20-ig tájékoztatót, ké-
relemnyomtatványt és csekket postáz ki
számukra.

(Folytatás a 3. oldalon)

DÍSZPOLGÁR KERESTETIK.
A második kerület polgárai idén is ja-
vaslatot tehetnek arra, hogy a képvi-
selô-testület kinek adományozza a
díszpolgári címet és a II. Kerületért
Emlékérmet. A javaslatokat február
28-ig a Mûvelôdési Iroda címére kell
elküldeni. 3. OLDAL

ELKÉSZÜLT A KÖLTSÉGVETÉS
KONCEPCIÓJA. A képviselô-testü-
let múlt évi utolsó ülésén, december
21-én elfogadta a jövô évi költségve-
tési koncepciót, illetve az önkor-
mányzat átmeneti gazdálkodásáról
szóló redeletét. 4. OLDAL

LÓTUSZVIRÁGOK ÉS A NAGY
GANÉ. A Felhévíz benzingôzös káo-
szában, az állandósult dugók ku-
lisszájaként szolgáló lerobbant épüle-
tekben kevesen látják meg, hogy Bu-
da egyik féltenivaló kincse rejtôzik a
József-hegy lábánál, a Frankel Leó út
két oldalán. 12. OLDAL

Tisztelt kerületi
ingatlan-
tulajdonosok!
A II. kerület készülô Kerületi Városren-
dezési és Építési Szabályzatát (KVSZ)
az önkormányzat bemutatja a kerületi
lakosságnak. Ezért

városrendezési
lakossági fórumot rendez
2007. január 15-én hétfôn

17.30 órakor,

amelynek keretében a lakosság megis-
merheti az elfogadás elôtt álló tervet,
annak fô koncepcióit. A fórumon lehe-
tôség nyílik a lakosság számára véle-
ményük kinyilvánítására. Helyszín: Mó-
ricz Zsigmond Gimnázium (1025 Tö-
rökvész út 48–54.).

Beszédes Rita fôépítész

Ünnepi gála a megújult
mûvelôdési központban
A felújított Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ

2007. január 27-én szombaton 16 órától
a Magyar Kultúra Napja alkalmából Csokonai-díjjal

kitüntetett alkotó mûvészek és közösségek közremûködésével
ünnepi gálamûsort rendez.

A megszépült intézményt és a gálaestet megnyitja
dr. Láng Zsolt polgármester.

A Csokonai Vitéz Mihály alkotói és közösségi díjat minden évben az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium ítéli oda a nem hivatásos, amatôr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kó-
rus- és zenemûvészet, képzô-, fotó-, ªlm-, videómûvészet, táncmûvészet, valamint a hagyo-
mányôrzés, a tárgyalkotó és elôadó népmûvészet területén mûködôknek, hosszabb ideje kima-
gasló mûvészeti munkát végzô egyéni alkotóknak, mûvészetpedagógusoknak, mûvészeti együtte-
sek vezetôinek.

A belépés díjtalan.
Minden érdeklôdôt szeretettel várnak a megújult

Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ munkatársai.
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Felelôs kiadó: Budapest II. kerületi Önkormányzat
Fôszerkesztô: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu)
Szerkesztôk: Ludwig Dóra (ludwig.dora@masodikkerulet.hu)

Szabó Gergely (szabo.gergely@masodikkerulet.hu)
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Fotók: Eisenmann József
Szerkesztôség: 1024 Keleti Károly u. 15/a, (tel./fax: 316-3410),

e-mail: budaipolgar@masodikkerulet.hu
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Felelôs vezetô: Mádi Lajos ügyvezetô igazgató
Terjesztés: Göncruszka Kft.
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A hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk.
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Következô megjelenés: 2007. január 26., lapzárta: 2007. január 16.
Hirdetésfelvétel: 2007. január 16-án 11 óráig

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

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

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

Tel.: 346-5602

* kedden és csütörtökön
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00

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

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport Tel.: 346-5400

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

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

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

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

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

Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

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

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

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

Közterület-felügyeleti
Csoport

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

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

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

Ü G Y E L E T E K

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

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

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

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

F O G A D Ó Ó R Á K

dr. Láng Zsolt
polgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5430

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Dankó Virág
alpolgármester

január 15-én és február 12-én
14–18-ig, elôzetes
idôpont-egyeztetés: 346-5471

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Bándy Péter
Fidesz—KDNP, 11. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 70) 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

dr. Csabai Péter
Fidesz—KDNP, 10. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Dömök Lászlóné
Fidesz—KDNP, 6. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 928-
8699

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Ernyey László
Fidesz—KDNP, 1. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Gárdos Pál
Fidesz—KDNP, 13. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 336-
4337

Hutiray Gyula
Fidesz—KDNP, 14. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Káplán Tibor
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 957-5682

Kaposi Péter
Fidesz—KDNP, 2. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Kollár György
SZDSZ, 15. vk. hónap 1. csütörtöke, 18–20 óra SZDSZ II. ker. Iroda

Margit krt. 48., I. emelet

Koncz Imre
SZDSZ, 5. vk. január 26., 17 óra Pitypang utcai iskola

Pitypang u. 17.

Korodi Enikô
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Kunhalmi Ágnes
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 410-1425

Lánszki Regô
Fidesz—KDNP, 16. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 571-
0694

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Legény Béla
Fidesz—KDNP, 9. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 560-5596

dr. Molnár Zsolt
MSZP, listás
országgyûlési képviselô

január 16-án 15–16-ig. Elôzetes
idôpont-egyeztetés lehetséges,
de nem kötelezô: 212-2978

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Ôrsi Gergely
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 20) 420-4031

Porkoláb Mátyás
MDF, listás

hónap 1. hétfôje, 14–16.30-ig Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37., 376-8678

hónap 1. keddje, 14–16.30-ig
elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 919-3221

MDF II. kerületi Iroda,
Bimbó út 63.

Póta Gyula
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
316-5295

Rataj János
MSZP, listás

hónap elsô szerdája 15–16-ig
idôpont máskorra 212-2978, hív-
ható munkanapon 13–18-ig

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Riczkó Andrea
Fidesz—KDNP, 3. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Skublicsné M. Alexandra
Fidesz—KDNP, 12. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Soltész Attila
Fidesz—KDNP, 4. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 365-
8548

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Szûcs Ervin
Fidesz—KDNP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 30) 999-
7100

Takács Beáta
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 406-0845

dr. Varga Elôd Bendegúz
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 560-3905

Varga Tibor
Fidesz—KDNP, 7. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 934-1534

Vaszil Krisztián
Fidesz—KDNP, 17. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

dr. Zagyvai Péter
SZDSZ, listás hónap 1. hétfôje, 17–19 óra SZDSZ II. ker. Iroda

Margit krt. 48., I. emelet

dr. Szalai Tibor
jegyzô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5486

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

2007. január folyamán elôzetes
idôpont-egyeztetés alapján fogad
(tel.: 441-5143, istvan.balsai@
parlament.hu).

* A Fidesz II. kerületi irodájának telefonszáma (212-5030) hétfôn és szer-
dán 10–18-ig, kedden és csütörtökön 9–17-ig, pénteken 9–14-ig hívható
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Díszpolgár kerestetik
A kerület polgárai idén is javaslatot
tehetnek arra, hogy a képviselô-
testület kinek adományozza a
díszpolgári címet és a II. Kerületért
Emlékérmet. A javaslatokat február
28-ig rövid indoklással, a javaslattevô
nevének és lakcímének feltüntetésével
postán vagy személyesen a
Mûvelôdési Iroda címére kell
elküldeni.

A Budapest Fôváros II. kerület Díszpolgá-
ra cím adományozható annak a magyar
vagy külföldi állampolgárnak (posztumusz
is), aki életmûvével, kiemelkedô munkás-
ságával a kerületben vagy országosan, illet-
ve nemzetközi viszonylatban általános elis-
merést szerzett, további emberi magatartá-
sa alapján köztiszteletben áll, valamint hoz-
zájárult a kerület jó hírnevének öregbítésé-
hez, elismerésre méltó hagyományainak
gazdagításához.

Kerületünk díszpolgára Jankovics Marcell
filmrendezô (2000), Szabó Lôrinc költô
(posztumusz 2000), Németh László író
(posztumusz 2001), Cságoly Ferenc építész
(2002), Szabó Magda és Kertész Imre író
(2003), Lossonczy Tamás festômûvész
(2004), Ágai Karola operaénekes (2005),
prof. Dr. Eckhardt Sándor onkológus és Nagy
Imre egykori miniszterelnök (posztumusz)
(2006)

A II. Kerületért Emlékérem adomá-
nyozható azoknak a személyeknek, szemé-
lyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasá-
gi szervezeteknek, akik vagy amelyek a ke-
rület fejlesztésében a társadalmi, szociális,
kulturális és gazdasági élet bármely terüle-
tén kiemelkedôen hasznos munkát végez-
tek, és ennek révén a kerület értékeit növe-
lô maradandó eredményt értek el.

Kerületi emlékérmesünk a Kapisztrán
Szent Jánosról Nevezett Ferences Rendtarto-
mány és Lukin László zenepedagógus
(2000), Bognár Lajos teológus és Prof. Dr.

Koch Sándor mikrobiológus (2001), Déri
András karnagy és Etédy Emil orvos (2002),
Kertész László (2003), Székely Imre tanár és
Adamkó Péter barlangkutató (2004), Ferencz
Éva elôadómûvész és Hans Kröninger, a Pest-
hidegkút—Mosbach Heimatsverein elnöke
(2005), Prof. Dr. Várkonyi Ágnes történész
és prof. Dr. Blatniczky László gyermekgyó-
gyász (2006).

A kitüntetésre javaslatot tehet a pol-
gármester, a képviselô-testület tagjai
és bármely kerületi választópolgár. A
kitüntetések odaítélésérôl a képviselô-
testület minôsített többséggel dönt.

A javaslatok benyújtásának határide-
je 2007. február 28. A kitüntetések át-
adása júniusban, a Kerület Napja ren-
dezvénysorozat keretében történik.

A javaslatokat rövid indoklással, a ja-
vaslattevô nevének és lakcímének fel-
tüntetésével postán vagy személyesen
a Mûvelôdési Iroda címére kell külde-
ni: 1024 Mechwart liget 1., telefon:
214-2269, 214-2271.

Bôvül
a ªzetôövezet
(Folytatás az elsô oldalról)

Az elôzetes tájékoztatót és az ingyenes la-
kossági várakozási engedélyeket folyamato-
san kapják az övezetben élô és arra jogosult
lakók, a gazdálkodói engedélyeket pedig fo-
lyamatosan intézhetik az érintettek.

A képviselô-testület még szeptember-
ben határozott arról, hogy az új övezeti rész
közterületi rendjének fenntartására érde-
kében kiszélesíti a fizetô parkolási öveze-
tet. Az övezetben maximálisan három órát
lehet parkolni egyhuzamban, a várakozás
díja pedig a Fôvárosi Közgyûlés rendelete
alapján 210 Ft/óra. A Margit körút és a
Bem rakpart közötti területen továbbra is
önállóan mûködik a vízivárosi parkolási
övezet, ahol óránként 265 Ft a várakozás dí-
ja. Az övezet bôvítésének munkálataival az
üzemeltetô Centrum Parkoló Rendszer Kft.
és az önkormányzat január végére elkészül.
A táblák áthelyezését, a felfestések pontosí-
tását és az automaták beüzemelését követô-
en már próbaüzemmel mûködik a rend-
szer, az autósoknak azonban csak február
elsejétôl kell jegyet váltaniuk. Az új övezet-
ben parkoló gépkocsik szélvédôjére ugyan-
akkor azt megelôzôen is elhelyezik a parko-
lási cégnél rendszeresített kék zacskókat,
de azok január végéig büntetési cédulát
nem, csak figyelemfelhívást tartalmaznak.

A közterület-felügyelet az új övezeten be-
lül és az övezetet határoló utcákban már az
év elsô hónapjában rendszeresen járôrö-
zik, mivel az átállás idôszakában jelentô-

sen megnôhet a sza-
bálytalanul várakozó
gépkocsik száma a te-
rületen. Gyakori je-
lenség ugyanis, hogy
a parkolási díj elke-
rülése érdekében az
övezet határainál so-
kan parkolnak a köz-
lekedés akadályozá-

sával, balesetveszélyes helyzetet teremtve.
Az új övezet területén lakók kérelemre és

a megfelelô dokumentumok birtokában té-
rítésmentes várakozásra jogosító, éves par-
kolási engedélyt kapnak, ha nincs gépjár-
mûadó-hátralékuk. A hivatal január 20-ig
tájékoztatót, kérelemnyomtatványt és csek-
ket postáz ki számukra. Az engedély kiadá-
sáért 1000 Ft költségtérítést kell fizetni,
amelyet a mellékelt csekken lehet befizet-
ni. Az ingyenes lakossági várakozási enge-
délyek kérelme postai úton küldhetô vissza
(Postacím: 1277 Budapest 23., Pf. 21. Lakos-
ságszolgálati Csoport), vagy az Ügyfélszolgá-
lati Központban (1024 Margit körút 47–
49.) elhelyezett gyûjtôládákba dobhatják
be. A hivatal a dokumentumok ellenôrzé-
sét követôen postai úton küldi meg az egy
évre érvényes matricát, amelyet a gépkocsi
szélvédôjére, jól látható helyre kell kira-
gasztani.

Akik január 20-ig nem kapják meg a tájé-
koztatót és a dokumentumokat, azok két
helyszínen, az Ügyfélszolgálati központban
és a Közterület-felügyeleti Csoportnál
(1024 Lövôház u. 26.) juthatnak a nyomtat-
ványokhoz. A gazdálkodói engedélyeket az
érintettek folyamatosan intézhetik a Lakos-
ságszolgálati Csoportnál (Ügyfélszolgálati
Központ, Margit körút 47–49.).

Csak kerületieknek!
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a tisz-
telt ügyfeleket, hogy 2007. január 1-jétôl a
pesthidegkúti kirendeltség (1028 Buda-
pest, Máriaremetei út 37.) csak II. kerületi
lakosokat fogad.

Ingyenes szûrés
A lakosság nagy hányadát érintô szív-és ér-
rendszeri megbetegedések megelôzése ér-
dekében a II. kerületi Önkormányzat Egész-
ségügyi Szolgálat — Pulzus Egészségköz-
pont ingyenes szûrôvizsgálatra biztosít le-
hetôséget, melynek keretében életmód-ta-
nácsadásra, illetve fokozott rizikófaktorok
esetén további vizsgálatokra kerül sor.

A szûrésre a Pulzus Egészségközpontban
(1026 Budapest, Fillér u. 4–6.) lehet jelent-
kezni, beutaló nem szükséges. Az ingyenes
vizsgálatok minden hónap elsô szombatján
vannak. Idôpont-egyeztetés: 212-4449. A
szûrésre azokat várják, akik nem tudnak
szív- és érrendszeri betegségükrôl.

Tankönyvbemutató
a Rákócziban
A Második Kerületi Pedagógiai Szolgáltató
Központ a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
aulájában (1024 Budapest, Keleti Károly ut-
ca 37.) január 18-án 13–16 óráig tankönyv-
bemutatót szervez, amellyel a közelgô tan-
könyvválasztásban, tankönyvrendelésben
szeretné segíteni a pedagógusok munkáját.
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Elkészült a költség-
vetés koncepciója
A képviselô-testület múlt évi utolsó
ülésén elfogadta a jövô évi
költségvetési koncepciót, illetve
az önkormányzat átmeneti
gazdálkodásáról szóló rendeletet.
Két évre meghosszabbította az
önkormányzati tulajdonú Budép Kft.
ügyvezetô igazgatójának
kinevezését is.

A testület 26 igennel, 1 tartózkodás mellett
elfogadta a idei költségvetés koncepcióját.
A dr. Szalai Tibor jegyzô által beterjesztett
koncepció alapvetôen a központi források
csökkenésével számol. Az elôterjesztés kie-
melten foglalkozik a pedagógusok 2007.
szeptember 1-jétôl megemelkedô óraszá-
mával, ami a kerületben megközelítôleg
kétszázalékos létszámcsökkenést jelent. A
koncepció kialakításakor még elfogadás
elôtt volt a forrásmegosztási törvény, amit
azóta megszavaztak a honatyák, és ez a kerü-
let számára hátrányos, mintegy húszszázalé-
kos bevételcsökkenést jelent a korábbi 4,8
milliárd forinthoz képest.

A koncepció 2007-re vonatkozóan a meg-
lévô önkormányzati intézményrendszer
fenntartását tekinti a legfontosabb feladatá-
nak, valamint a gazdasági egyensúly meg-
tartását és az eladósodás elkerülését. Egyet-
len esetben tesz engedményt a koncepció a
hitelekkel kapcsolatban, mégpedig az euró-
pai uniós fejlesztési források megszerzésé-
hez szükséges önerô biztosításáért lehetsé-
ges hitelfelvétel. A koncepció vitájában
egyébként Rataj János képviselô (MSZP) vi-
tatta ennek a döntésnek a helyességét, sze-
rinte a 2007-es költségvetés alapelveinek
meghatározásakor nem fogadható el a hitel-
felvétel semmilyen összefüggésben. Láng
Zsolt polgármester szerint azonban lényege-
sen nagyobb hibát követ el az önkormány-
zat akkor, ha a fejlesztéseket és beruházáso-
kat támogató uniós pénzektôl azért esik el
a kerület, mert nem hajlandó hitelt felven-
ni.

A koncepció szerint kiemelt feladatként
kezeli az önkormányzat idén a közterületek
rendjének biztosítását nemcsak napköz-
ben, hanem hétvégén és az esti órákban is.
A zöldterületek és parkok védelme is foko-
zott figyelmet kap.

Továbbra is fontos és meghatározó fel-
adata lesz az önkormányzatnak az utak épí-
tése, a meglévô úthálózat felújítása, az
egészségügyi, oktatási és mûvelôdési, és a
szociális ágazat tevékenységét szolgáló inf-
rastruktúra javítása, a társasházak felújítá-
si pályázatának folytatása, a középületek
akadálymentesítése, a hidegkúti csomó-
pont kiépítésének folytatása, és az egyházi

szervezetek támogatásának a korábbi évek
szintjén történô biztosítása.

Új névvel szaporodott a kerületi utcaháló-
zat. A Vízivárosban a Gyorskocsi és a Kan-
dó Kálmán utca között kialakult szakaszt a
közeljövôben Királyfürdô utcának hívják.
Az átnevezést nem minden képviselô támo-
gatta, Koncz Imre képviselô (SZDSZ) szerint

például felesleges az új elnevezés, hiszen
egyetlen utcáról — a Gyorskocsiról — van
szó, aminek most már három különbözô
szakaszon három neve lesz. Hutiray Gyula
képviselô (Fidesz—KDNP) szerint azonban
bizonyos városszervezési problémákat
csak ezzel a döntéssel lehet kiküszöbölni.

A képviselôk egyhangúlag döntöttek a Bu-
dai Épületfenntartó Kft. ügyvezetô igazgató-
ja, Fábián Árpád megbízásának 2008. de-
cember 31-ig való meghosszabbításáról.

A képviselôk elfogadták a testület elsô
félévi munkaprogramját is, amelynek
egyik kiemelt eleme lesz a januári ülésen
elfogadandó Kerületi Szabályozási Terv.

NAPIREND ELÔTT. Hutiray Gyula képviselô (Fidesz—KDNP) az egyik hetilapban meg-
jelent cikk kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a kerület szomszédságában, de
Nagykovácsihoz tartozó természetvédelmi területen befektetôk lakóparkot kívánnak
építeni. A képviselô véleménye szerint fokozott figyelmet érdemel az ügy, mert idôvel
hasonló lépésre lehet számítani a Petneházy rét környékén is. Hutiray azt is szóvá tet-
te, hogy a Fényes Elek utcában lévô pénzintézet garázsából kihajtók egy része nem
veszi figyelembe, hogy az egyirányú, és igen veszélyesen a forgalommal szemben au-
tóznak. Láng Zsolt ígéretet tett arra, hogy felhívják a pénzintézet vezetôinek figyel-
mét az anomáliára. Szalai Tibor jegyzô hozzátette: már kérték az FKF Zrt-t, hogy a ga-
rázs kijáratához helyezzenek el egy kötelezô haladási irányt jelzô táblát.

Takács Beáta frakcióvezetô (MSZP) a kerületi MSZP-szervezetben történt tisztújító
ülés eredményérôl tájékoztatta képviselôtársait. Mint kiderült, a II. kerületi elnök is-
mét Molnár Zsolt lett, aki szintén tagja a testületnek, és emellett országgyûlési képvi-
selô. Ô a gratulációkat fogadva azonnal szót is kért. Arra kérte az önkormányzat veze-
tését, hogy a parkôri szolgálat kialakításának koncepcióját minél elôbb készíttesse el.

ORSZÁGOS ÉS HELYI POLITIKA. A testületi ülés izgalmas közjátékkal kezdôdött.
Molnár Zsolt képviselô (MSZP) felszólalásában elmondta, hogy december 18-án este
hat órakor a II. kerületi MSZP-iroda elé szervezett sajtótájékoztatót a Fidelitas helyi
szervezete, és ennek kapcsán személyesen szerettek volna átadni egy petíciót Hor-
váth Csabának, a kerület elôzô polgármesterének és Molnár Zsoltnak, amelyben arra
kérték ôket, utasítsák el a parlamentben a 2007-es költségvetést. Molnár Zsolt fur-

csállta, hogy egy ifjúsági szervezet
által rendezett megmozduláson
túlnyomórészt miért idôskorú em-
ber jelent meg. Arra kérte a terem-
ben jelen lévô képviselôtársát, Sol-
tész Attilát, aki a kerületi Fidelitas
elnöke, hogy a jövôben elôzetesen
jelezzék, ha hasonló megmozdu-
lásra készülnek. Beszéde végén
Molnár Zsolt a Fidelitas által az
MSZP-irodán hagyott transzparen-
seket átadta Soltész Attilának.

Soltész Attila képviselô (Fi-
desz—KDNP) válaszában elmond-

ta, hogy pártpolitikától független és vállalható mondatokat írtak a táblákra, amelyek-
kel két kerületi, az MSZP listáján az országgyûlésbe került politikust szerették volna
rábírni, hogy a parlamentben utasítsák el a költségvetési és forrásmegosztási tör-
vényt.

— A kerület pénzügyi helyzetét és intézményhálózatát nagyon nehéz helyzetbe
hozza a 2007-es költségvetés. Arra szerettük volna kérni kerületünk korábbi polgár-
mesterét és a testületben most is helyet foglaló szocialista képviselôtársamat, hogy
ne szavazzák azt meg.

A fideszes politikus arra is kitért, hogy a testületben ülôk politikai felelôssége kö-
zös, és mindent el kell követni a kerület érdekében, ezért külön kérte a szocialista és
szabad demokrata képviselôket, vessék latba minden befolyásukat a parlamentben, il-
letve a fôvárosban, hogy a kerület ne kerüljön hátrányos helyzetbe sem az útfelújítá-
sokat, sem más fontos fejlesztéseket illetôen.
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Karácsony egy körúti házban
Kedves meghívásnak tett eleget szerkesztôségünk munkatársa a karácsony elôtti na-
pon, amikor a Margit körút 5/b társasház lakóközösségének ünnepségén vett részt. A
több éves hagyományokhoz híven, a gondosan feldíszített udvarban karácsonyi mû-

sort tartottak, a közös éneklést követôen
pedig házi ínyencségek és forralt bor mel-
lett az elmúlt év eseményeit és a régmúlt
emlékeit elevenítették fel a résztvevôk. A
szervezôk képviseletében Gerstl József el-
mondta, ilyenkor nemcsak a ház ölt ün-
nepi köntöst.

— Kis közösségünk tagjai is közelebb
kerülnek egymáshoz, és olyan lakótársa-
inkkal is együtt ünnepelhetünk, akik
egyedül szokták tölteni a szentestét.

Sokan igényeltek
járdalapot
Az év végéig kellett beépíteni a gyalogjár-
dák létesítéséhez és a csapadékvíz-elvezetô
árkok burkolásához ingyenesen igényelhe-
tô járdalapot, gyeprácskövet és vízelvezetô
elemeket. Az önkormányzat tavaly hétmil-
lió forintot különített el e célra, a lakosság
pedig a készlet erejéig, az igénylés sorrend-
jében kaphatta meg a szükséges mennyisé-
gû anyagot.

— Több mint százhúsz igénylés érkezett,
és az elbírálást követôen a kérelmek több-
ségét teljesíteni tudta az önkormányzat —

tájékoztatott Papp József, az Építési és Mû-
szaki Iroda munkatársa. — A burkolóeleme-
ket elôzetes egyeztetés után a helyszínre
szállíttattuk, szükség esetén a kivitelezés-
hez is tanácsot adtunk. A lakók vállalták,
hogy az ingatlanuk elôtt megépítik a járdát
vagy megoldják a vízelvezetést, ezzel is hoz-
zájárulva a lakókörnyezet megszépítésé-
hez, élhetôbbé tételéhez.

Az önkormányzati akcióhoz csatlakozva
példaértékû munkával erôsítette meg a
pesthidegkúti házuk elôtti partfalat dr.
Kozma Rikárdné. — Férjem már nyolcva-
nadik életéve felett jár, én pedig a közelé-
ben, de még mindig elég erôt éreztünk
magunkban, hogy éljünk a lehetôséggel,
és a házunk elôtti területet szebbé tegyük. A járda melletti rézsût magam raktam ki
kôvel és erôsítettem meg betonnal, a gyeprácskövezésben pedig családom segített.
A burkolóanyag szállítását követô második héten már elkészültünk.

Évzáró est
a Móriczban
Második kerületi mûvészeknek, tu-
dósoknak, íróknak, költôknek,
olimpikonoknak, díszpolgárok-
nak és kerületi emlékéremmel ki-
tüntetetteknek tartott évzáró
összejövetelt december 22-én a II.
kerületi önkormányzat. A Móricz
Zsigmond Gimnáziumban megtar-
tott hagyományos karácsonyi ün-
nepen Láng Zsolt polgármester és
Szalai Tibor jegyzô köszöntötte a ke-
rület prominens vendégeit. A pol-
gármester beszédében kiemelte: a
hasonló együttlétek alkalmával tar-

talmas beszélgetés keretében vitathatjuk
meg, melyek lehetnek azok a célok, amelye-
ket közös erôvel valósíthatunk meg, és
hogy miként lehetne a fôváros számunkra
legszebb kerületét felvirágoztatni.

Elôkészületben
a költségvetési
rendelet
— A karácsony elôtti napokban két fontos,
a kerület pénzügyi helyzetét és intézménye-
ink ªnanszírozását befolyásoló törvényt fo-
gadott el a parlament — tájékoztatta lapun-
kat Hutiray Gyula, a Költségvetési Bizottság
elnöke. — Az ország 2007-re vonatkozó
költségvetését, illetve a 24 budapesti ön-
kormányzatot (a 23 kerület és a fôváros)
megilletô bevételek elosztását szabályozó
törvény vadonatúj változatát alkotta meg a
magyar országgyûlés. Rögtön sikerült egy
alkotmányos gellert is kreálni: a frissen el-
fogadott költségvetési törvény a korábbi
forrásmegosztás szabályait rendeli alkal-
mazni, mely törvényi szabályozás azonban
tavaly december 27-én hatályát vesztette.

A bizottsági elnök véleménye szerint a
kerület oktatási intézményhálózatának fi-
nanszírozása rendkívüli nehézségekkel jár
majd, különösen szeptembertôl, az új tan-
év kezdetétôl. Az ágazat nominálértéken há-
rom százalékkal kevesebb központi forrás-
ra számíthat, mint korábban, ami — ha az
inºációt is hozzászámítjuk — már közel tíz-
százalékos csökkenés. A kormány nem fe-
dezi a pedagógusok kötelezô óraszámeme-
lésének költségét sem.

— A közüzemi költségek 20–50 százalék-
kal emelkedhetnek az idén, és erre a költ-
ségnövekedésre sem nyújt a központi költ-
ségvetés semmilyen támogatást. Az önkor-
mányzat kiadásai tehát jelentôsen nônek,
és sajnos, az új forrásmegosztási törvény el-
fogadásával a bevételeink jelentôsen csök-
kenek. 2006-ban a fôpolgármesteri hiva-
tal által szedett iparûzési adóból a kerüle-
tünkre esô rész 4,8 milliárd forint volt, az
idén ez elôreláthatólag húsz százalékkal
lesz kevesebb. Az idei év, ha erôs megszorí-
tásokkal is, de tervezhetô lesz, 2008-tól
kezdve viszont a jelenleg ismert számok
alapján kerületünk pénzügyileg nehéz hely-
zetbe kerülhet. Elôfordulhat, hogy a jelen-
legi intézményhálózat mûködését csak a be-
ruházási és felújítási tevékenység rovására
tudjuk biztosítani. Így különösen fontos,
hogy feltárjuk azokat a célokat, melyek uni-
ós források bevonását is lehetôvé teszik.

th
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A képviselô-testület következô ülé-
sét január 18-án tartja a Polgármes-
teri Hivatal Házasságkötô termében
(1024 Mechwart liget 1., I. emelet).

A napirendi pontok és elôterjesz-
tések megtalálhatók a www.maso-
dikkerulet.hu oldalon.

www.masodikkerulet.hu
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Iskolahívogató
n Az Áldás iskola (1025 Áldás u. 1.) január 17-én 8–12 óráig nyílt órákat tart leendô elsô-
osztályos szülôknek. Február 20-án 15–16 óráig sportfoglalkozás és drámajáték lesz. Már-
cius 21-én 8–12 óráig nyílt órák leendô elsôosztályos szülôknek. További információ: Hor-
váth Attiláné igazgató, Szegôné Jordán Judit igazgatóhelyettes, telefon: 212-4258, 212-
2961; aldas@aldasuai.sulinet.hu, www.aldasuai.sulinet.hu
n A Baár–Madas iskola (1022 Lorántffy Zs. út 3., 212-1494; www.bmrg.hu) február 8-án
nyílt napot tart 7.45-tôl. Felvételre jelentkezni február 28-ig adatlap kitöltésével lehet, ame-
lyet az iskola portáján, ill. református gyülekezetek lelkészi hivatalában lehet beszerezni.
n A Budenz József iskolában (1021 Budenz út 20–22., telefon: 394-3177; www.bjaig.suli-
net.hu.) január 15-én hétfôn 17 órakor a leendô elsôsök szüleinek tájékoztató értekezletet
tartanak a 2007/2008. tanévben induló elsô osztályokról. Március 26–30-ig 8–12 óráig Nyi-
tott kapu címmel nyílt napokat rendeznek. A Budenz pedagógusai képességfejlesztô foglal-
kozásokat is tartanak: ének, ritmus, mozgás, kézmûves-foglalkozások, sok-sok játékkal és
mesével nagycsoportos ovisoknak. Az elsô foglalkozás ideje: január 25., 16.30-tól 17.30-
ig. A foglalkozások díja: 4000 Ft/10 alkalom.
n A Csik Ferenc iskola (1027 Medve u. 5–7., telefon: 201-1137) leendô elsôs tanítói a má-
sodik félévben is játékos foglalkozásokat tartanak a nagycsoportos óvodásoknak. Január
17-én, február 14-én és március 21-én 17–18 óráig játékkészítésre és közös játékra vár-
ják az iskolába készülô gyermekeket és szüleiket.
n A Fillér iskola (Fillér utca 70–76., tel.: 326-6617; www.filleriskola.hu) délutáni játékos,
45 perces foglalkozásai délután 16 órakor kezdôdnek. Az emelt szintû angolos osztályokba
jelentkezôknek január 17-én Eke Anikó, Kobjakov Tamara tart angol foglalkozást. Január
31-én Hajdrikné M. Andrea tart magyar nyelvû foglalkozást. Február 14-én Kiss Virág tart
magyar nyelvû foglalkozást. A német nemzetiségi tagozatra jelentkezôknek a magyar nyel-
vû foglalkozásokat dr. Vasné Légrády Mariann leendô osztálytanító, a német nyelvûeket
Honos Pia tartja. Január 17.: német nyelvû foglalkozás, február 14.: magyar nyelvû foglal-
kozás.
n A Gyermekek Házában (1028 Szabadság u. 23., tel.: 397-4569; www.gyermekekha-
za.hu) február 19-én 9-12 óráig tartanak tájékoztatót és nyílt órákat szülôk részére.
n A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnáziumban (1028 Szabadság utca 23.,
tel.: 397-4569, www.klebelsberg.sulinet.hu) március 5-9-ig nyílt hetet tartanak naponta
8-12 óráig, március 7-én pedig tájékoztatót a leendô elsôsök szüleinek.
n A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola (1022 Mar-
czibányi tér 1., tel.: 212-5680; kodaly@kodaly-bp.sulinet.hu) a leendô elsôsök beíratkozá-
sa elôtt játékos meghallgatást tart: a „Kodályos” osztályba jelentkezôknek március 28–30-
ig 14 órától, a „Rádiós” osztályba április 2-án és 3-án 16 órától. Jelentkezés március 23-
ig az iskolában telefonon, faxon, e-mailben. A Játszóházban mesélnek, báboznak, kézmû-
ves foglalkozást tartanak a tanítók csütörtökönként 17–17.30-ig a K-épület 35-ös terem-
ben. A hangszerek csodálatos világa: vidám zenei elôadás keretében hangszerismertetôt
és bemutatót tartanak a zenetanárok. Január 25., 10 óra: a Hangszerek farsangja. Bemuta-
tó órák január 23-án: 8-kor matematika, 9-kor néptánc. Február 20-án 8-kor magyar, 9-
kor ének-zene. Március 6-án 8-kor és 9-kor ének-zene.
n Az Orsolya Rendi Szent Angéla iskola (1024 Ady Endre u. 3., tel.: 212-4151) nyílt órá-
kat tart január 16-án 9-10.45-ig leendô elsôk szüleinek. Elôzetes jelentkezést várnak a tit-
karsag@szentangela.hu címen, vagy személyesen a titkárságon.
n A Pitypang Utcai Általános Iskola (1025 Pitypang utca 17., tel./fax: 325-8827, www.
pitypangiskola.hu) két elsôs osztályának tanítója a 2007-2008-as tanévben: Vukvári Zsu-
zsanna és Molnárné Békési Ágnes. Bemutatóóráik március 20-án 8.20-tól és 9.15-tôl az el-
sô és második tanítási órában lesznek.
n A Remetekertvárosi Általános Iskola, Környezet- és Természetvédelmi Oktató Központ-
ban (1028 Máriaremetei út 71., tel./fax: 275-8675, www.remete.ini.hu, remete@remete.su-
linet.hu) nyílt napot tartanak március 27-én. „Iskola, iskola, ki a csoda jár oda?”— minden
érdeklôdô nagycsoportos gyereket szeretettel vár Ági néni és Zsuzsi néni Iskolanyitogató já-
tékos, ismerkedô foglalkozásaikra hétfônként, január 8-án és 22-én, február 12-én és
26-án. Gyülekezés 15.45-tôl az iskola portájánál.
n A Törökvész Úti Általános Iskola (1025 Törökvész út 67-69., tel.: 325-6580, www.to-
rokvesz.hu) január 31-én „Nyitva van az aranykapu” címmel táncházat, február 7-én és
április 18-án 8-12 óráig nyílt órákat tartanak a leendô elsôs tanítók. Március 7-én 17-kor
a „Csizmás Kandúr” címû mesejátékot láthatják a gyerekek a 4.a osztály elôadásában. Fel-
készítô tanárok: Banutáné Csernus Mária és Busch Zsuzsanna, leendô elsôs tanítók.
n Az Újlaki Általános Iskola (1023 Ürömi u. 64., tel.: 335-0720, www.ujlaki.axelero.net)
a 2007/2008-as tanévben két elsô osztályt indít. 1/a : angol nyelv és informatikai, 1/b: olasz
két tannyelvû osztály. A leendô elsôsöket és szüleiket várják a következô programokra: Ap-
róságok sportja, foglalkozás gyerekeknek (sportfelszerelés szükséges) január 15-én hétfôn
17 órától. Itt a farsang, áll a bál, játékos foglalkozás február 13-án kedden 17 órától. Rügy-
fakadás, nyílt órák március 6-án kedden 9–11 óra között. Közös kirándulás a leendô osz-
tálytársakkal, szülôkkel és tanító nénikkel április 14-én szombaton 10 órától.

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

INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁST szervez a Fidesz kerületi
szervezete minden szerdán 16–18
óra között a 1024 Keleti K. u. 13/b
alatti irodájában. A részt venni szán-
dékozók az aktuális hét keddjéig kér-
jenek idôpontot a hétfôn és szerdán
10–18-ig, kedden és csütörtökön 9–
17-ig, pénteken 9–14-ig hívható,
212-5030-as számon.

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

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

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes jogi
tanácsadást szervez kerületi irodájá-
ban (1022 Bimbó út 63.) kedden-
ként 16–18 óráig. Kérik, hogy az ér-
deklôdôk egyeztessenek idôpontot
munkanapokon 8–16 óra között az
MDF budapesti irodájának 353-
0624-es telefonszámán.

MIÉP-IRODA. A MIÉP II. kerületi iro-
dája (1024 Keleti K. u. 8.) minden szer-
dán 17 és 18 óra között tart nyitva.

MSZP-IRODA. Az MSZP II. kerületi
irodája hétfôtôl csütörtökig 12 és 18
óra között, pénteken 12 és 16 óra
között tart nyitva. 1024 Fazekas ut-
ca 19–23., tel.: 212-2978.

KÁVÉ MELLETT. Porkoláb Mátyás
képviselô (MDF) minden hónap elsô
és harmadik szerdáján 9 és 10 óra
között a Széphalom bevásárlóköz-
pont földszinti kávézójában várja to-
vábbra is az érdeklôdôket kötetlen
beszélgetésre — kávé mellett.

VÉRADÁS. Január 16-án 13–
15.30-ig a Polgármesteri Hivatal föld-
szintjén véradást tartanak.
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Az olasz nagykövet
az Újlakiban
Az Újlaki Általános Iskola ebben a tanév-
ben indította be olasz két tannyelvû oktatá-
sát. Ebbôl az alkalomból december 18-án
az iskolába látogatott Paolo Guido Spinelli,
Olaszország nagykövete , valamint a kerüle-
ti önkormányzatot képviselô Dankó Virág al-
polgármester. A látogatáson részt vett az
Olasz Kultúrintézet igazgatója, Arnaldo Dan-
te Marianacci, az Olasz Iskolaszövetség kép-
viseletében Sartori Tomaso és Orlandini
Franco, valamint Pálos Annamária, a Mûve-
lôdési Iroda megbízott vezetôje. Az iskola
tanulói ünnepélyes iskolagyûlésen fogad-
ták a vendégeket, és olasz nyelvû mûsorral
kedveskedtek. A nagykövet a két tannyelvû

oktatás beindítását 15 ezer euróval tá-
mogatta, és hangsúlyozta, hogy a ké-
sôbbiekben is folyamatosan támogatni
kívánják a tagozatot. Az olasz kultúrin-
tézet igazgatója 60 olasz nyelvû köny-
vet ajándékozott az iskola könyvtárá-
nak.

Dankó Virág alpolgármester példaér-
tékûnek tartja az olasz állam és intéze-
tei, valamint az Újlaki iskola és az ön-
kormányzat kapcsolatát. Véleménye
szerint a két tannyelvû tagozatot válasz-
tók nem csak egy nyelvvel, hanem az
egyik legjelentôsebb európai kultúra
megismerésével gazdagodhatnak.

— Az önkormányzat mindent elkövet,
hogy az Újlaki iskola programja hosszú tá-
von jól és tartalmasan mûködjön, és termé-
szetesen támogatunk minden ehhez hason-
ló kerületi kezdeményezést.

Felvételi
a középiskolákba
Január végén központi írásbeli vizsgát tesz-
nek a középiskolákba készülô diákok. A fel-
vételi az elsô igazi megmérettetés a fiatalok
számára, és a megfelelô középiskola kivá-
lasztása nem könnyû feladat. Az alábbi táb-
lázatban a felvételi eljárás rendjének ismer-
tetésével szeretnénk megkönnyíteni a kö-
zépiskolába készülô diákok és szüleik dol-
gát.

Fontos változás a korábbi évekhez ké-
pest, hogy a többcélú intézmény keretében
mûködô középiskola (12 és 13 évfolyamos
iskola) nem tarthat felvételi vizsgát azok-
nak a tanulóknak, akik az intézményben
mûködô általános iskolával tanulói jogvi-
szonyban állnak. A felvételi kérelmeket a
pedagógiai programban meghatározottak
alapján kell elbírálni. A felvételi kérelmek
elbírálásánál a halmozottan hátrányos hely-
zetû tanulókat elônyben kell részesíteni.

A felvételi kérelem (jelentkezési lap és ta-
nulói adatlap) továbbításának idôpontja:
2007. február 16. A tanulói adatlapok mó-
dosításának idôpontjáról az általános isko-
lák tájékoztatják az érintetteket.

Az írásbeli felvételi vizsga idôpontja a
hat és nyolc évfolyamos iskolákba jelentke-
zôk számára: 2007. január 26., 14.00 óra.
A kilencedik évfolyamra jelentkezôk számá-
ra: 2007. január 27., 10.00 óra. Pótnap:
2007. február 1., 14.00 óra. Az általános fel-
vételi eljárás 2007. február 19-tôl március
9-ig tart. Ezen belül az egyes iskolák által
megjelölt konkrét idôpontokat a felvételi
tájékoztató tartalmazza.

A felvételt hirdetô középfokú iskola
2007. április 25-ig megküldi a felvételrôl
vagy elutasításról szóló értesítést a jelentke-
zônek és az általános iskolának. (A kilence-
dik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra je-

lentkezô tanulók esetén az elutasításról
nem kell értesíteni az általános iskolát.)

Esetleges jogorvoslati kérelem benyújtá-
sának határideje a határozat kézhezvé-

telétôl számított nyolc nap. A jogorvoslati
eljárás befejezése a fenntartónál 2007. má-
jus 31.

M. I.

ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELVÉTELIK
n Budenz József Általános Iskola és Gimnázium: nyelvi elôkészítô; írásbeli január

27., 10.00, központi: magyar, matematika. Pótírásbeli: február 1., 14.00. Írásbeli
eredmények: február 9. Szóbeli: február 26., 14.30, február 27., 14.30, pótfelvéte-
li: március 5., 14.30.

n Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium: Nyelvi elôkészítô: 1/2 média és 1/2
sport. 4 évfolyamos: 1/2 média és 1/2 élsportoló. Írásbeli: január 27., 10.00, köz-
ponti: magyar, matematika. Pótírásbeli: február 1., 14.00. Írásbeli eredmények:
február 8., 8–16 óráig. Szóbeli: február 26–március 2., külön értesítés szerint.

n Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola: Nyelvi
elôkészítô: 1/2 ének-zene, 1/2 informatika és angol. Írásbeli felvételi: január 27.,
10.00; központi: magyar, matematika. Pótírásbeli: február 1., 14.00. Írásbeli erede-
mények: február 1., 18 óráig és február 7., 18 óráig. Szóbeli: február 27., 14.30.

n Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium: nyelvi elôkészítô osztály; írás-
beli felvételi: január 27., 10.00, központi: magyar, matematika. Pótírásbeli: febru-
ár 1., 14.00. Írásbeli eredmények: február 8. Szóbeli: március 6. 13.00 órától. Pót-
szóbeli: március 9., 14.00.

n Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Általános Iskola és Gimnázium: magyar-angol két-
tannyelvû osztály. Írásbeli: február 16., március 5., 14.00, magyar, matematika.
Írásbeli eredmények: március 2., március 6. Szóbeli: március 5. és 7., 14 óra.

n Móricz Zsigmond Gimnázium: 6 évfolyamos: 1 emelt szintû matematika, 1
emelt szintû idegen nyelv; írásbeli: január 26., 14.00, központi: magyar, matemati-
ka. Pótírásbeli: február 2., 14.00. Írásbeli eredmények: február 8., 8–16 óráig. Szó-
beli: március 2. 4 évfolyamos: 1/2 emelt szintû matematika (reál), 1/2 emelt szintû
történelem (humán); 5 évfolyamos nyelvi elôkészítô. Írásbeli: január 27., 10.00.
Központi: magyar, matematika a nyelvi elôkészítô osztályba jelentkezôknek. Angol
írásbeli: február 28., 14.30. Pótírásbeli: február 1., 14.00. Iskolai írásbeli vizsga: an-
gol február 28., 14.30-kor, pótírásbeli március 1., 14.30-kor. Írásbeli eredmények:
február 8. Szóbeli: március 2., minden tagozatra.

n II. Rákóczi Ferenc Gimnázium: 6 évfolyamos: 1 humán profilú és 1 reál profilú
program. Írásbeli: január 26., 14.00, központi: magyar, matematika. Pótírásbeli:
február 2., 14.00. Iskolai írásbeli vizsga: angol, német, rajz február 24., 10–13 órá-
ig; pótnap: február 27., 14 óra. Írásbeli eredmények: február 8., 8–16 óráig. Szóbe-
li: március 6–8., 14 óra, külön egyeztetés alapján. 4 évfolyamos: 1/2 emelt szintû
biológia, 1/2 emelt szintû rajz, 1 EU-s profilú osztály. 5 évfolyamos nyelvi elôkészí-
tô haladó angol, haladó német, kezdô angol. Írásbeli: január 27., 10.00, központi:
magyar, matematika. Pótírásbeli: február 1., 14.00. Írásbeli eredmények: február
7., 8–16 óráig.
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KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám öntômester életérôl. Ajándékba kapott tüzes
lovak. Vasalógyûjtemény. Kerekesszékkel és babakocsival is bejárható, megtekinthetô hétfô kivételével
9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-4370)
n Buda Sacra — fotókiállítás. Fotó: Thaler Tamás, szöveg: dr. Halabuk József. A kiállítás megtekinthetô
vasárnaponként 11–12 óra között, az istentisztelet után vagy egyéb, elôre egyeztetett idôpontban. (1011
Szilágyi Dezsô tér 3., a Budai Református Egyházközség gyülekezeti terme.)
n JANUÁR 15–25-ig: Kiállítás sámliról. Rendhagyó vándorkiállítás gyerekeknek az M Galériában — a
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházi elôterében.
n JANUÁR 11–FEBRUÁR 8.: Mester és tanítványa. Mircia Dumitrescu, Részegh Botond: Párbeszéd —
metszetek. (Vízivárosi Galéria)
n JANUÁR 13-22-ig: a Budai Képzômûvész Egyesület téli tárlata. Megtekinthetô naponta 10.00–18.00
óráig (Klebelsberg Központ)
n JÚNIUS 30-ig: „Play Art” — tendenciák napjaink képzômûvészetében. (Marczibányi Téri Mûvelôdé-
si Központ)

SZÍNHÁZ IBS: JANUÁR 13., 19.00: Hajmeresztô (bûnügyi társasjáték 2 részben). A Szindra elôadá-
sa. 14., 19.00: Galt MacDermot—James Rado—Gerome Ragni: Hair. A Szindra elôadása. Rendezte: Föl-
dessy Margit. 18., 18.30: Dumaszínház az IBS-ben! (IBS PUB) Szerkesztette Litkai Gergely. Km. Kôhalmi
Zoltán és Kovács András Péter. 19., 19.00: Örkény István: Macskajáték. Fôszerepben: Pásztor Erzsi, Schu-
bert Éva, Földi Teri, Huszár László. Rendezte: Varga Miklós. 20., 19.00: Agatha Christie: Egérfogó (klasszi-
kus krimi 2 részben). Fôszerepben: Pásztor Erzsi, Gallusz Nikolett. Rendezte: Földessy Margit. 24., 19.00:
És Romeó és Júlia… W. Shakespeare után szabadon. Elôadja: Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter. Ren-
dezte: Horgas Ádám. 25., 19.00: Szépségem titkai. Galla Miklós önálló estje. 27., 19.00: Van, aki for-
rón szereti. Filmvilágsikerek színpadon, a Szindra vizsgaelôadásában. 28., 18.30: Švejk vagyok. Zenés
sörözgetés egy derék katonával és a közönséggel. Elôadja: Mikó István (IBS PUB). 19.00: Galt MacDer-
mot—James Rado—Gerome Ragni: Hair — a Szindra elôadásában. Rendezte: Földessy Margit.

ZENE, TÁNC IBS: JANUÁR 21., 19.00: Kincsesláda. A Mare Temporis hagyományörzô csoport elô-
adása. 26., 19.00: Boleró a szerelem jegyében. Táncjáték a Budapest Balett elôadásában.

MOZGÁS
n Feldenkrais alternatív mozgásterápiás tanfolyam Heimer István nemzetközi diplomás oktató vezeté-
sével kedden vagy szombaton 10.30–11.30-ig: „A módszer segítségével mozgásunk könnyed és szabad
lesz. Egészségünket nemcsak fizikailag, de érzelmileg és spirituálisan is javítja!” Tel.: 394-3362, (20) 973-
9489, feldenkrais@chello.hu.
n Teniszoktatás. Kezdô és haladó szintû oktatás hatéves kortól, felsô korhatár nélkül, egyéni és csopor-
tos foglalkozásokkal. Iskolásoknak hétköznap 15 órától. Felnôtteknek stílusjavítás, páros és egyéni takti-
kai edzések, felkészítés amatôrversenyekre, kímélô idôsoktatás. Egy hónapos intenzív felkészítés, heti há-
romszor. Jelentkezés: (20) 340-9925 vagy (30) 250-9122, www.torokvesz.fw.hu.
n Teniszoktatás Budán. Kezdô és haladó szintû oktatás ötéves kortól, felsô korhatár nélkül, egyéni és
csoportos foglalkozásokkal. Jelentkezés Ördög Andrásnál: (20) 983-4098, (30) 579-2869.
n Kodokan judo 6–16 éves korig hétfôn, szerdán és csütörtökön 17.00–19.00-ig a Kodály iskolában. Je-
lentkezni az edzéseken, illetve a (06 30) 341-8396, (06 30) 922-3655-ös telefonszámokon lehet. (1022
Marczibányi tér 1., ww.jiujitsu.hu)
n Kosárlabda: a Hidegkúti SC Kosárlabda Szakosztálya folyamatosan várja fiúk és lányok jelentkezését
edzéseire. Érdeklôdni Horváth Krisztián vezetôedzônél lehet a (70) 458-9720-as telefonszámon vagy e-ma-
il-en: info@hscbasket.hu. További információ: www.hscbasket.hu.

n SIVANANDA JÓGA: INGYENES bemutató jógaó-
ra JANUÁR 14-én 16.00–18.00 óráig a Volkmann
u. 10.-ben azok számára, akik még sohasem jógáz-
tak, de szeretnék kipróbálni! 10×2 órás kezdô jó-
gatanfolyam indul JANUÁR 13-án és 15-én dél-
elôtt 10.00–12.00-ig, 16-án és 18-án 18.30–
20.30-ig. Jógaklub JANUÁR 18-án 18.30-tól a
Volkmann u. 10. alatti jógaközpontban. Téma: Tu-

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

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

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

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

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

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

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

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

GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK

A TÖKÉLETES TRÜKK. Varázspálcát mozivásznon utoljára Woody Allen keze ügyé-
ben láthattunk, néhány átlátszó bûvésztrükknél azonban többre nem futotta a Füles
nyugdíjas illuzionistájának. A tökéletes trükk bûvészei sokkal magabiztosabban ural-
ják a rivaldát, mint amennyi a viccmestertôl tellett, igaz, ezúttal nem is egy vígjáték-
ra, hanem egy véresen komoly thrillerre szól a meghívás. A keménykalapos, Viktória-
korabeli Angliában játszódó történetben két sokra hivatott bûvész néz fogvicsorítva
farkasszemet: bosszúvágy és szakmai hiúság ugrasztotta egymásnak a valaha volt
legjobb cimborákat, akik immár városszerte ünnepelt showmanként sem bírnak
megfeledkezni a régi sérelmekrôl. Az egyre csak fortyogó, gyilkos indulatok termé-
szetüknél fogva sosem a másikban, hanem mindig az ember saját belsejében vég-
zik a legnagyobb pusztítást, s így járnak óvatlan hôseink is. Agyafúrt bûvész, meg-
szállott mesterember mindkettô, mégsem kerülheti el egyik sem a vesztét. A két
komor férfiú halálos rohanását a rendezô (a méltán elismert Mementót és a nagy-
sikerû Batman: Kezdôdik!-et jegyzô Christopher Nolan) korabeli díszletek között,
lenyûgözô bûvésztrükkök kíséretében rendezte meg, így azoknak sem lehet okuk
a panaszra, akik a súlyos emberi drámák helyett a nyakatekert thrillereket részesí-
tik elônyben.

Köves
Rendezte: Christpher Nolan, szereplôk: Christian Bale, Hugh Jackman, Michael Caine.

JEGYESEKNEK. A Budai Országúti Feren-
ces Plébánia február végétôl május elejéig
találkozásokat kezdeményez a már házas-
ságban élôk és a házasságot kötni szándéko-
zók között. A Budai Országúti Ferences Plé-
bánia azokat a párokat fogadja házasságkö-
tésre 2007-ben, akik ezeken az összejövete-
leken részt vesznek. Jelentkezni február 15-
ig lehet személyesen a plébánia irodájában
(hétfôn 8.30–11.00 óráig, keddtôl péntekig
8.30–11.30 és 16.30–18.00 óráig); levélben
a 1024 Budapest, Margit krt. 23. címen;
vagy telefonon az iroda számán félfogadási
idôben: 315-0944.
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domány és spiritualitás. Elôadó: Ránky Miklós kuta-
tómérnök. Információ és bejelentkezés: 397-5258,
(06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont.
hu, www.sivanandajogakozpont.hu
n Alakformáló, kondicionáló torna: kedd-csütör-
tök 8–9-ig, 19–20-ig. Tartásjavító és osteoporo-
sis-megelôzô gyógytorna idôsebbeknek kedd-csü-
törtök 11–12.30-ig. Mazsi-torna kedden 16.30–
17.30-ig bölcsôdés, csütörtökön 17.00–18.00-ig
óvodás korú gyerekeknek. (Kájoni ház, tel.: 392-
5464, Szilfa u. 4.)
n Mozgástanfolyamok: kreatív gyermektánc 3–
10 éveseknek, játékos foci, képességfejlesztô
mozgásóra 3–7 éveseknek, babagimnasztika 1–3
éveseknek, gerincgimnasztika felnôtteknek. Érdek-
lôdni lehet Németh Erika táncpedagógusnál a (06
30) 565-1703-as mobilszámon és a http://tances-
mozgas.fw.hu honlapon. (Baár—Madas iskola,
1026 Lorántffy Zsuzsanna út 3.)
n Salsaoktatás. Végre itt a tökéletes kikapcsoló-
dás lehetôsége, igazi latin tánctanárral, kellemes
környezetben a Vasas Pasaréti Sportcentrumban.
Oktatás minden szombaton kezdôknek 19.00–
20.00 óra között, haladóknak 20.00–21.00 között.
Részvételi díj 1200 Ft/óra. Beíratkozás a helyszínen
a tanfolyam kezdete elôtt. (Gumitalpú cipô java-
solt.) Most megtanulhatja a latin táncokat: salsa,
bachata, merengue. Minden érdeklôdôt szeretettel
várnak akkor is, ha nincs partnere. (1026 Pasaréti
út 11–13. Tel.: 212-5246). Tánctanár: Santiago.

GYEREKEKNEK IBS: Bonbon matiné elôadá-
sok: JANUÁR 12.: Egyszer egy királyfi... A Kolom-
pos együttes elôadása. 9.30: Malacka-bérlet 3.
ea., 11.00: Hattyú bérlet 3. ea. 13-án 11.00: Péter
és a farkas. Pantomimjáték, M. Kecskés András
(Tigris-bérlet 3. ea.). 19-én 9.30: Vándorok éne-
kei. Kobzos Kiss Tamás (Kandúr-bérlet 3. ea.). 20-
án Állatok farsangja — M. Kecskés András panto-
mimjátéka; 9.30: Bagoly-bérlet 3. ea., 11.00: Bagoly-bérlet 3. ea. 26-án: Farsangi mulatság — Kolom-
pos együttes. 9.30: Mókus-bérlet 3. ea., 11.00: Teknôc-bérlet 3. ea. 27-én 11.00: Farsangi mulatság. Ko-
lompos együttes (Maci-bérlet 3. ea.)
n Kreatív gyermektánc minden hétfôn 15.30–16.30-ig 5–7 éveseknek. Részvételi díj: 3600 Ft/4 alkalom.
16.30–17.00-ig 3–4 éveseknek. Részvételi díj: 3200 Ft/4 alkalom. Babagimnasztika minden szerdán
11.00–11.30-ig 1–2 éveseknek, 11.30–12.00-ig 2–3 éveseknek. Részvételi díj: 2800 Ft/4 alkalom. Vezeti
Németh Erika táncpedagógus, (06 30) 565-1703. (Klebelsberg központ)
n Aprók tánca: Péntekenként a gyerekek 17.00–19.00-ig kézmûveskedhetnek, játszhatnak, táncolhat-
nak, énekelhetnek, mesét hallgathatnak, ismerkedhetnek az esztendô népszokásaival. (Hagyományok Há-
za, 1011 Corvin tér 8.)
n Kézmûves szakkör indul minden alkotni szeretô gyereknek és szüleiknek szombat délelôttönként 10-
tôl 12 óráig az emeleti zeneteremben. Részvételi díj: 600 Ft/fô vagy 2000 Ft/hó. Nagycsaládosoknak csalá-
di jegy: 1500 Ft/alkalom vagy 5000 Ft/hó. (1025 Szilfa utca 4., tel.: 392-5464)
n Zeneoktatás értelmi fogyatékos fiataloknak a Zene Mindenkié Egyesület szervezésében. Érdeklôdni
lehet: parafonia.dpg.hu. (1025 Szilfa utca 4., tel.: 392-5464)

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

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: JANUÁR 16.: Nátha, megfázás, téli betegsé-
gek. Hogyan védekezünk ellene? 23.: Képzeletbeli barangolás távoli tájakon. Diavetítés. Összejövete-
leinket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas pol-
gárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: JANUÁR 17.: Múzeumlátogatás. 24.: Séta a Budai hegyek-
ben. 31.: Múzeumlátogatás. FEBRUÁR 7.: Látogatás a Pálvölgyi barlangban. 13.: Klubnap. 14.: Disz-
nótoros ebéd. A programok részletei felôl a keddi klubnapokon lehet érdeklôdni, valamint a 275-0169-
es telefonszámon az esti órákban. (Közéleti Mozgalom helyisége, 1024 Keleti K. u. 22., információ: 275-
0169, rögzítô is.)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB A klub az ökumenikus iskolában ünnepelte a karácsonyt és az eltelt évet.

n Állandó programok: Hétfô, kedd és csütörtök 9.00: Tücsök-
zene. Kedden 16.30: Gong (színjátszócsoport). 10.00–12.00: Ba-
ba-mama-klub. Szerda 10.10: Iciri-piciri táncház. 16.15: Tü-
csök Zeneóvoda. Vasárnap 10.00–12.00: Kôketánc (gyermek-
táncház 1–7 éves korig). Csütörtökön 16.00–17.30: Radírpók (já-
tékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–8 éves ko-
rig). 16.30–18.30: Kaktusz (színjátszócsoport 11–15 éves korig). 16.30–18.00: Madarászsuli.
n Az Alkotóház kézmûves programjai: Szerdán 17.00–20.00: Fürge ujjak (kötés, horgolás). Pénte-
ken 15.00–18.00: Kerámia. Hétfôn 18.00–20.30: Kosárfonás. Szombaton 10.00–13.00: Tûzzomán-
készítô mûhely. Minden páros héten csütörtökön, legközelebb január 25-én 17.00–20.00: Selyem-
festô.
n ÚJRA: Guzsalyas táncház szerdánként 20.00–01.00 óráig. Moldvai és gyimesi csángó táncház
ének- és tánctanítással, zenél a Somos, a Szigony és a Fanfara Complexa zenekar.
n Diridongó néven új zenei foglalkozás indul január 15-tôl hétfô, kedd, csütörtök délelôttönként
apróságoknak hat hónapos kortól kétéves korig és cseperedôknek 2–4 éves korig. Jelentkezés: Do-
náth Zsuzsa, (06 20) 546-5757.
n NYUGDÍJASKLUB: JANUÁR 12.: Az Uránia Filmszínház megtekintése. Találkozás a Moszkva té-
ren 10 órakor az óra alatt.
n BABA- ÉS GYEREKHOLMIVÁSÁR JANUÁR 20-án 8.00–12.00 óráig.
n KIÁLLÍTÁS: M Galéria — a mûvelôdési központ színházi elôterében. JANUÁR 15–25-ig: Kiállítás
sámliról. Lépj közelebb a képekhez! Rendhagyó vándorkiállítás gyerekeknek. Tizennégy mûvész
meseillusztrációi egy helyen, egy könyvben. Állj fel a sámlira, s szemléld meg a festôecset vonásait,
tollvezetését, színeit, technikáját! A Csimota Könyvkiadó és az egyszervolt.hu vállalkozásában meg-
rendezésre kerülô kiállításon a két — gyerekkultúrával igényesen foglalkozó — csapat közös, novem-
berben megjelent Egyszer volt… címû gyerekkönyvéhez készült eredeti illusztrációkat láthatják az ér-
deklôdôk. A képek elôtt elhelyezett sámlikról a gyerekek végre szemtôl szembe kerülhetnek a képek-
kel, és így lehetôségük nyílik arra, hogy alaposabban, közelebbrôl megnézhessék, megismerhessék a
mûvészek elképzeléseit egy-egy mesérôl. Felfedezhetik az illusztrátorok által használt különbözô
technikákat, a megformált képi világ sokszínûségét.
n BUDAGYÖNGYE KÖZÖSSÉGI HÁZ: ÚJ! — Ritmikus gimnasztika. A foglalkozások a mûvészi tor-
na gimnasztikai elemeire épülnek, kiegészítve az aerobik ritmikus, táncos mozdulatsoraival. Szerdán
és pénteken 15.30–16.30 és 16.00–17.00-ig kisiskolások részére. Tanár: Bánhidi Borbála. Modern-
tánc és színpadi mozgás általános iskolások részére hétfôn és csütörtökön 15.00–16.00. Tanár: Ta-
ródi Nóra. Euro-gym — Alakformálás, kihívás, harmónia. Kedden és csütörtökön 18.15–19.15. Ta-
nár: Török Renáta. Bôvebb felvilágosítást Peregovits Margit ad naponta 14.00 és 19.00 óra között.
(1021 Hûvösvölgyi út 12. Tel.: 394-1477)

IV. ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNHÁZI
SZEMLE. A Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központban mûködô Gyermekszínházak Há-
za május 7–13. között ismét megrendezi a
Gyermekszínházi Szemlét. A fesztiválon —
mûfaji megkötöttségek nélkül — igényes
gyerekszínházi produkciókat mutatnak be.
A szemlére 2005 ôszétôl bemutatott elôadá-
sok nevezhetôk. A programot Pogány Judit
színész, Sándor L. István színikritikus és
Uray Péter rendezô válogatja. A társulatok
jelentkezését január 31-ig várják. A szerve-
zôk kérik a jelentkezô csoportokat, hogy
küldjék el a benevezendô elôadás címét,
szerzôjét, játékidejét, technikai paramétere-
it, valamint azt, hogy hol és mikor tekinthe-
tô meg az elôadás. Ha a produkció jelenleg
nincs mûsoron, kérik, küldjenek fevételt az
elôadásról. Jelentkezés, érdeklôdés: Juszcák
Zsuzsa, (06 70) 335-6285, 438-1027.

JAPÁNRÓL MAGYAR SZEMMEL. A Nyék-
Kurucles Egyesület és a Fôvárosi Szabó Ervin
Könyvtár II. kerületi fiókja szervezésében ja-
nuár 16-án 17 órakor vetítettképes élmény-
beszámoló elôadás lesz a Fôvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár II. kerületi fiókjában (Hûvösvöl-
gyi út 85., volt Márkus Emília-villa). Elôadó:
dr. Sivalszky Zoltán, a gödöllôi Szent István
Egyetem tanára. A belépés ingyenes.
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A betlehemi mûsort a Kökény osztály, Márta néni
diákjai adták korhû jelmezekben. Majd a klub önte-
vékeny csoportja karácsonyi énekekkel és versekkel
méltatta az ünnepeket. Ezt követôen finom vacso-
ra mellett mondtunk búcsút az óévnek, aláfestve
élô zenével és egy kis tánccal. Megköszöntük a ve-
zetôség éves munkáját, majd hölgytagjaink kínál-
tak mindenkit finom süteményekkel. (1028 Mária-
remetei út 37., tel.: 376-8678)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET
II. KERÜLETI SZERVEZETE: Jövô évi elsô összejöve-
teleinket JANUÁR 17-én, FEBRUÁR 21-én és MÁR-
CIUS 21-én 16.00 órakor tartjuk. Addig is minden
kedves tagtársunknak békés új esztendôt kívá-
nunk. (1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: JANUÁR máso-
dik felétôl minden csütörtökön 9–12.30-ig várjuk
barátainkat. Januárban felkészülünk a 2007. év
megmozdulásaira, közös programjaira. Szeretnénk
színvonalban, árban, látványban és élményben a le-
hetô legjobbat nyújtani nyugdíjas barátainknak. A
programok összeállításához várjuk javaslataikat.
(1024 Margit krt. 48., tel.: (06 20) 921-6588, (06
20) 242-2697)
n FÔNIX EGYESÜLET: JANUÁR 16. és 17., 14.30:
Van Gogh-kiállítás megtekintése vezetéssel. Febru-
ár 16-án Schiff András koncertje a Mûvészetek Palo-
tájában. Márciusban húsvét elôtti bécsi kirándulást
terveznek. (1024 Margit krt. 64/b, tel.: 216-9812,
(06 20) 968-7001)

KLUBOK Kisgyermekesek klubja keddenként
10.00–13.00-ig a Tamás Alajos Közösségi Házban, a II. kerületi Családsegítô
Csoport irányításával. Elôtte jóga minden korosztálynak 9.00–10.00-ig. A be-
lépés díjtalan. (1024 Rómer Flóris u. 4., a Családsegítô Csoport telefonszáma:
225-7956)
n Baba-mama-klub szerdánként 9.30–13.00-ig. (Kájoni ház, tel.: 392-5464,
1025 Szilfa u. 4.)
n Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör. Kávé, üdítô, sütemény. (MDF
II. kerületi irodája, 1022 Bimbó út 63.)

n Ami a zárójelentésbôl kimaradt… klub krónikus betegségben szenve-
dôknek és hozzátartozóiknak minden hónap utolsó szerdáján 14.30–16 órá-
ig. (Családsegítô Szolgálat, 1022 Fillér u. 50/b, tel.: 225-7956)
n Mentális problémával élôk klubja minden hónap elsô hétfôjén 16–18 órá-
ig. Hozzátartozók részére problémaelemzô beszélgetés minden hónap utolsó
hétfôjén 15–17 óráig. Filmvetítés minden hónap második csütörtökén 15.45-
tôl a II. sz. Gondozási Központban. (1022 Fillér u. 50/b)
n Bridzsklub minden pénteken 18–22 óráig bridzselni tudóknak. A részvétel

ingyenes. Jelentkezés Mátyus Dezsônél, tel.: 397-
3026, (30) 393-6948 vagy a helyszínen. (Klebels-
berg központ)
n Hidegkúti Bélyeggyûjtôk Klubja csütörtökön
17.00–19.00 óráig. A résztvevôk gyûjtési tanácsok-
kal és meghatározásokkal gazdagodhatnak, tapasz-
talatokat, illetve magyar és külföldi bélyegeket cse-
rélhetnek, felértékeltethetik gyûjteményüket. Veze-
ti: Faragó Sándor filatelista, 50 év gyûjtôi múlttal.
Jelentkezés és érdeklôdés: Szôke Szilárd, 392-
0874.
n Internet kortalanul. Családias internetes klub
idôsebbek számára a Klebelsberg Mûvelôdési Köz-
pontban. Szeretettel várnak mindenkit, aki szeret-
ne megismerkedni a számítógéppel. Érdeklôdni a
helyszínen, vagy a klub vezetôjénél, Polgár Máriá-
nál lehet a (06 30) 211-2313-as telefonszámon.
(1028 Templom u. 2–10.)
n MICVE KLUB: Január 20., 19.00: Rózsa György
közkedvelt tévés személyiség a vendégünk. Beszél-
getôtárs: Bóta Gábor újságíró. 21., 16.00: Körzet-
találkozó. Vendégünk a Dohány utcai körzet veze-
tôsége és tagjai: dr. Frôlich Róbert fôrabbi, Heisler
László elnök, Fekete László fôkántor, Tímár Károly
fôkántor. 27., 19.00: Sok Radnóti-vers — kis be-
szélgetés Bálint András színésszel, a Radnóti Szín-
pad igazgatójával. Házigazda: Bóta Gábor újság-
író. (1027 Budapest, Frankel Leó út 49., tel.: 326-
1445; www.frankel.hu)

KLÉTKA — az orosz nyelvben több jelentése van a szónak. Bä-
cher Iván regényében elsôsorban hatszög alakú kockakövet je-
lent, amellyel a János kórház egyik részlegét burkolták, ahol a
fôhôs, a korábbról már jól ismert Gold Jenô szerelme, társa, fe-
lesége, Szauder Vera haldoklik.

Bächer több mint tíz éve írja hétrôl hétre, hónapról hónapra
felmenôi történetét, amelynek epizódjait hírlapírói penzum-
ként teljesítette egy napilap hasábjain. Késôbb kötetbe gyûjtöt-
te ôket, s immár a negyedik könyv látott napvilágot a múlt év
végén az Ulpius-Ház gondozásában.

Sok szomorúság és tragédia jelenik meg a Klétka címû regényben, Bächer máskor
szivet melengetô iróniája most sokszor megbicsaklik, torokszorítóan nehéz történe-
tet mesél el. A kötet elején — 1982-ben — Gold Jenô huszonöt éves, frissdiplomás
történelemtanár, boldog és bohém, heves és hûtlen, fiatal és fegyelmezetlen. A re-
gény végén, 1993 szeptemberében özvegy és árva. Néhány év alatt veszti el édesany-
ját, Erikát, édesapját, Mihályt és Szauder Verát, akiért érdemes volt megváltozni, aki
mellett nem volt nehéz hûnek maradni. A Klétka kisrealista eszközökkel rajzolja elénk
a rendszerváltás elôtti Magyarországot, és benne egy családregény végét.

Bächer korábbi mûveiben már láthattuk, hogy értô szeretettel mesél Budapestrôl,
Wekerle vagy Újlipócia története magával ragadóan jelenik meg anekdotáiban. Bä-
cher most átkelt a Dunán, s mint egy elôkelô, de kicsit idegen nôrôl, úgy beszél Budá-
ról: a gimnáziumról, a majorról, kocsmákról és végül, de sokszor a kórházról.

A Klétka igazi kulcsregény, a kitalált nevek mögött valódi személyek rejtôznek: írók,
tanárok, mérnökök. Aki például a nyolcvanas évek közepén járt az akkor még a Lo-
rántffy úton mûködô Móricz gimnáziumba, az sok ismerôsre bukkan majd a regényt
olvasva. Ez azonban csupán a könyv legfelsô rétege, mint ahogy a címadó orosz kife-
jezés, a klétka is több mindent jelent, kalitkát például. Meg sejtet is, ami e regénynek
az egyik legutálatosabb, de legfontosabb szereplôje. ti
Bächer Iván: Klétka. Ulpius-Ház Könyvkiadó, 2006. Ára: 2580 Ft.

Klebelsberg központ
n KIÁLLÍTÁSOK: JANUÁR 14-ig: A remetei templom története. JANUÁR 12., 17.00: BUKET — ki-
állításmegnyitó. Megtekinthetô január 13–25-ig naponta 10.00–18.00 óra között.
n GYEREKEKNEK: JANUÁR 19., 14.30: A furfangos csodadoktorok — a Maszk Bábszínház elô-
adása. JANUÁR 26., 10.00: Gyerekszínházi sorozat óvodásoknak. Csalavári Csalavér (Tádé bérlet),
a miskolci Csodamalom Bábszínház elôadása. JANUÁR 28., 11.00–12.30: Napraforgók — mûvé-
szeti játszóház a színek varázslatairól. Találkozás Van Gogh-gal és barátaival. Új, mûvészeti játszó-
házi sorozatunkkal szeretnénk elkalauzolni a gyerekeket a mesélô színek birodalmába. A diavetítés-
sel kísért, rajzolással és beszélgetéssel színesített foglakozások célja, hogy a résztvevôk játékosan is-
merkedjenek meg a különbözô korszakokkal, festményekkel, szobrokkal és épületekkel. Az elsô al-
kalommal az impresszionisták világában barangolunk. Vezeti: Németh Ilona, az Iparmûvészeti
Egyetem tanára, a Stúdió K színház bábtervezô mûvésze. Jegyár: 400 Ft.
n Minden szombaton 10.00–12.30: Galambos Erzsi és Csicsó gyerekszínháza 4–7 éves korig. Já-
tékvezetôk: Galambos Erzsi színész (színpadi játék), Léner Péterné (Csicsó) drámapedagógus (krea-
tív játék), Eck Imréné Végvári Zsuzsa balettmûvész, a Pécsi Balett egykori koreográfusa (színpadi
mozgás), Jándi Zsuzsanna festômûvész (jelmezkészítés, kézmûves játék). Részletes információk a
www.galamboszinhaz.atw.hu weboldalon
n KLUB: JANUÁR 31., 18.00: Erdélyi utazási klub. Felvilágosítás: Miskolczi Endre András, tel.: (06
30) 556-4027.
n ZENE: JANUÁR 13., 19.00: Hevesi Imre és a La Bomba zenekar mûsora. Fergeteges, tüzes la-
tin-amerikai, indián, kubai, mexikói, spanyol, zsidó és retró-, rock’n roll, funky-, diszkózenékbôl
összeállított program.
n JANUÁR 19., 10.00: Muzsikus Klébzelet. Zenetörténeti oknyomozás péntek délelôttönként Eck-
hardt Gábor zongoramûvész, tanár vezetésével. A sorozat befejezô része: Jegyár: 500 Ft.
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Pesthidegkúti
Baráti Kör
Ismét szeretettel várjuk az érdeklôdô-
ket a Pesthidegkúti Baráti Kör követke-
zô összejövetelére a Klebelsberg Kuno
Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti
Központba (1028 Templom u. 2–10.)
január 17-én szerdán 17–19 óráig. A
2005-ben alakult baráti kör célja,
hogy a Pesthidegkutat szeretô polgá-
rok idôrôl idôre találkozhassanak és
kötetlen beszélgetések során megvi-
tathassák településrészünkkel kapcso-
latos problémáikat, eseményeket, örö-
meinket és bosszúságainkat. (A talál-
kozókon részt vettek döntése alapján
az összejöveteleket minden hó harma-
dik szerdáján tartjuk!)

Szeretettel várjuk tehát az érdeklô-
dôket korra, nemre és pártállásra te-
kintet nélkül!

Porkoláb Mátyás

Meghívó
A Nemzeti Fórum Egyesület II. kerületi
szervezete meghívja és várja tagjait, le-
endô tagjait és minden érdeklôdô ke-
rületi polgárt 2007. január 24-én szer-
dán 17 órakor kezdôdô rendezvényé-
re. Vendég: Pilhál György író, újság-
író, a Magyar Nemzet fômunkatársa.
Helyszín: a Fidesz II. kerületi Irodája,
1024 Keleti Károly u. 13/b.

A II. KERÜLETI FLOORBALL (TEREMHO-
KI) DIÁKOLIMPIA január 20–21-én 8–18
óráig lesz a Testnevelési Egyetem D csarno-
kában. A verseny célja a sportág népszerûsí-
tése, a II. kerületi iskolák tanulói számára
versenyzési és játéklehetôség biztosítása, va-
lamint selejtezés, illetve felkészülési lehetô-
ség a budapesti és az országos diákolimpiá-
ra. Nevezni írásban a Budenz József Általá-
nos Iskola és Gimnázium címén, 1021 Bu-
denz út 20–22. vagy faxán (394-3177) le-
het, valamint küldhetik a letay@axelero.hu
e-mailre és a (06 70) 252-5038-as telefon-
számra az iskola és lehetôleg a csapatveze-
tô nevének, többféle elérhetôségének, a csa-
pat nemének és korcsoportjának megjelölé-
sével.
A II. KERÜLETI SAKK DIÁKOLIMPIA
JÁTSZMÁIRA január 16-án, 23-án és 25-én
15 és 19 óra között kerül sor a Budenz Jó-
zsef Általános Iskola és Gimnáziumban. Ne-
vezni kizárólag írásban, a versenyzôk nevé-
nek és születési idejének pontos megadásá-
val a Sport és Szabadidô Centrum címére
(1023 Budapest, Kolozsváry T. u. 11., fax:
335-0689, e-mail: sportcentrum@freema-
il.hu, harmatibal@freemail.hu) lehet. Hely-
színi nevezést a szervezôk nem fogadnak el.

Kerületünk
sportértékei:
a Vasas SC
A Vasasban eddig is nagyon sok kerületi di-
ák sportolt, és a bôvülô szabadidôs sporto-
lási lehetôségeket kihasználva sok felnôtt
kerületi lakos is igénybe veszi az egyesület
nyújtotta szolgáltatásokat. A klub elnöke,
Markovits László büszke arra, hogy e nagy
múltú egyesület vezetôje lehet.

— Az alapítás óta, az elmúlt közel 96 év-
ben rövidebb-hosszabb ideig 29 szakosz-
tály mûködött összesen, köztük a ma is ku-
riózumnak számító gyeplabda-, motorcsó-
nak-, motorkerékpár-autó szakosztály. Je-
lenleg három létesítményünkben 16 szak-
osztály mûködik. Ezek közül a II. kerület-
ben a Vasas Pasaréti Sportcentrum ad he-
lyet a kosárlabda-, vívó-, atlétika-, sakk-,
aerobik-szakosztálynak, illetve az utánpót-
lás labdarúgó- és a teniszszakosztálynak is
van itt egy-egy kihelyezett bázisa. A férfi,
valamint utánpótlás vízilabdázók a Komjá-
di uszodában edzenek, a síszakosztály a Já-
nos-hegyen mûködik. Ezen felül aktív, mû-
ködô szakosztályunk még a mûkorcsolya, a
szabadidôsport, valamint a természetjáró-
szakosztály.

A szakosztályok közül melyek inkább
azok, amelyeket versenyzésnek, és me-
lyek azok, amelyeket szabadidôsportnak
lehet tekinteni?

A nevébôl is következtethetô, hogy a ter-
mészetjáró és a szabadidô-szakosztály a sza-
badidô kellemes, hasznos eltöltését tartja
feladatának. Ezen felül az ökölvívó-birkó-
zó szakosztálynál mûködik felnôtt hobbi-
csoport, de értelemszerûen az atlétika-, te-
nisz-, sakk-, illetve a síszakosztályban is ta-
lálhatók hobbisportolók a versenyzôk mel-
lett. Kifejezetten versenysport-orientált az
öt csapatsportág, amely kivétel nélkül az el-
sô osztályban kezdte el a 2006/2007-es baj-
noki szezont, így a kézilabda, a labdarúgás,
a kosárlabda, a vízilabda, a röplabda (itt
vannak törekvések felnôtt hobbicsoport ki-
alakítására a már létezô utánpótláscsoport
mellett), egyéni sportágaknál pedig a vívás
és a mûkorcsolya.

A szakosztályok közül melyikben fektet-
nek igazi hangsúlyt az utánpótlás nevelés-
re?

A Vasas Sport Club célja, hogy pár éven
belül az ország egyik legnagyobb és szakma-
ilag is a legjobb utánpótlás-bázisa legyen.
Minden szakosztályunknál gyerekek százai
lepik el délutánonként az edzôtermeinket,
létesítményeinket. Az eredmények bizo-
nyítják, hogy kiváló utánpótlás-nevelés fo-
lyik már most is kivétel nélkül szinte az
összes szakosztálynál, hiszen idén az ökölví-
vó Bacskai Balázs junior világbajnokságon,
a kardvívó Szilágyi Áron a junior Európa-
bajnokságon lett aranyérmes, de utánpót-
láskorú atlétáink is kiváló eredményekkel

tértek haza számos versenyrôl. Csapat-
sportágainknál a nôi röplabda serdülô és
junior korosztály és a vízilabda utánpótlás
serdülô csapata is megnyerte a bajnoksá-
got, míg az ifjúsági kézilabdázó lányok a
bajnokságban elért harmadik helyezés mel-
lett megnyerték a korosztályos Magyar Ku-
pát is. Ahhoz, hogy még sikeresebb legyen
az utánpótlás-nevelés, elengedhetetlen
mindegyik létesítményünkben a megfelelô
infrastruktúra, a megfelelô szolgáltatási
színvonal kiépítése.

Az elmúlt évben megújult a Pasaréti
Sportcentrum. Hogyan talált egymásra a
Vasas Sport Club és az MKB-Eurolea-
sing?

2004. december 1-jén másfél éves elôké-
szítést követôen írtuk alá a Kincstári Vagyo-
ni Igazgatósággal a vagyonkezelôi jog átvéte-
lérôl szóló szerzôdést. A szerzôdés értelmé-
ben a Vasas 49 évre kapta meg a vagyonke-
zelôi jogot, azaz maga rendelkezhet ingatla-
naival, létesítményeivel — természetesen a
törvényi keretek betartása mellett. Ez alap-
feltétele annak, hogy a mai modern sport
elvárásainak megfelelôen tudjuk fejleszte-
ni létesítményeinket, hasznosítani ingat-
lanjainkat. Ennek elsô lépéseként jött lét-
re az MKB Euroleasing Rt-vel való együtt-
mûködés 2005 elején, amelynek eredmé-
nyeként létrehoztuk a Vasas—Pasarét Kft-t
50–50 százalékos tulajdonrésszel. A megál-
lapodásunkban az MKB Euroleasing vállal-
ta, hogy 3 év alatt minimum 500 millió fo-
rintot fordít a Pasaréti Sportcentrum fej-
lesztésére és mûködtetésére. Az MKB Euro-
leasing volt az egyetlen olyan érdeklôdô,
amely nem üzleti, profitorientált vállalko-
zásban gondolkodott, hanem a Vasas Sport
Clubbal összhangban, elsôsorban egy gye-
rek- és szabadidô-sportcentrum létrehozá-
sát álmodta meg, ahol a felnôttek és a Va-
sas SC sportolói is igényes sportszolgálta-
tást vehetnek igénybe.

Végül 1 év alatt 1 milliárd forintot fordí-
tott az MKB-Euroleasing a Vasas Pasaréti
Sportcentrum felújítására, amelynek kere-
tében a statikai, mûszaki, infrastrukturális
javításokat követôen felújították és világí-
tással látták el a teniszpályákat, a labdarú-
gópályát, amely mûfüves borítást is kapott,
az atlétikapályát mûanyag borítással látták
el, a teniszcsarnokot egy gyönyörû szép ko-
sárlabdacsarnokká alakították át. Emellett
a legkorszerûbb gépekkel felszerelt kondi-
terem, spinningszoba, aerobik-, táncte-
rem (salsaoktatás) várja a sportolni, mo-
zogni vágyókat. 2006 szeptemberétôl mû-
ködik Pasaréten a Sportegészségügyi Cent-
rum, amelyben sportorvosi rendelô, keze-
lô-rehabilitációs helyiség, valamint kondi-
cionáló-gyógytorna céljára tornaterem is
található.

Dechert Áron
További információ az egyesületrôl és a
sportolási lehetôségekrôl: 1026 Pasaréti út
11–13., e-mail: pasaret@pasaretsportcent-
rum.hu, tel.: 212-5246, fax: 801-0029,
www.vasassc.hu
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Lótuszvirágok
és a nagy gané
A Felhévíz benzingôzös káoszában,
az állandósult dugók kulisszájaként
szolgáló lerobbant épületekben
kevesen látják meg, hogy Buda egyik
féltenivaló kincse rejtôzik a József-
hegy lábánál, a Frankel Leó út két
oldalán.

Úgy 800 éven át ez a terület, az egykori Gé-
zavásár a Duna jobbpartjának sajátos arcu-
latú települése volt; ma keresi a helyét, és
egyelôre nem akadt értô döntéshozó, aki
esélyt adott volna az újjászületésére.

A híres budai a 40–60°C-os melegvíz-
nek két fô forrásvidéke van: az egyiket a kö-
zépkorban Alhévíznek hívták, ez a mai Ta-
bán területére esett, a másikat Felhévíz-
nek, ez a mai Bem tértôl a Zsigmond térig
terjedô terület. Mindkét település fontos
kikötôhely volt: az úgynevezett pesti a mai
Erzsébet híd, a másik pedig a jenôi rév,
amely nagyjából a Lukács fürdô és a Margit
híd budai lábánál volt található.

A középkori révészek a Duna mentén el-
szórtan elhelyezkedô helységek közti forga-
lom bonyolításával komoly üzleteket bonyo-
lítottak. Volt is állandó civakodás, pereske-
dés az egyes révészcéhek között. A konflik-
tus abból adódott, hogy a kikötôkompok a
visszaúton is fizetô kuncsaftokkal akartak
hajózni, ám ezt a viszonylatot az illetô kikö-
tôt birtokló révészcéh magának tartotta
fenn. Így például a pesti révészek elcsalo-
gatták a Budáról Jenôre, majd Pestre utazni
kívánókat a jenôi révészektôl azzal, hogy
alákínáltak azok viteldíjainak, és ugyan-
azon összegért, amelyért a jenôiek a Buda-
Jenô összeköttetést szolgáltatták, ôk még
Pestre is átjutást ígértek. Cserébe a jenôi-
ek elkötötték a pesti kompokat, vagy oly-
kor megakadályozták a kikötésüket a jenôi
révben, és nagyon szellemesen csak lej-

jebb, egy trágyadombnál engedték kikötni
a pesti hajókat. Ez utóbbit — amint a Felhé-
víz középkori állapotait nagy láttató erôvel
bemutató Kubinyi Andrástól tudjuk — a la-
tin nyelvû perirat nemes magyar egyszerû-
séggel „nagy ganénak” nevezi. A pontos he-
lyét ennek nem tudjuk, de a genius loci
mintha ma is itt kísértene a Török utca és a

Frankel Leó út kereszte-
zôdésénél...

Az értékes kikötô fö-
lött a XII. században a
johannita rendi keresz-
tes lovagok rendelkez-
tek; rendházuk a Fran-
kel Leó út, Margit körút
és Török utca által hatá-
rolt tömb helyén volt. A
felhévízi keresztes lova-
gok békés szerzetesek
voltak, betegápolással
foglalkoztak, ôk mûköd-
tették a Szentlélek kór-
házat, amelyben töb-
bek között a meleg hô-
források gyógyító erejét
is kihasználták.

A kikötô tulajdonjo-
gát a johannitáktól a XIII. század második
felében királyi segédlettel a Nyulak-szigeti
(ma Margitsziget) apácák kapták meg. Fel-
hévíz urai e két szerzetesrend és Buda váro-
sa voltak. Utóbbinak vásártartási joga volt
a kikötô közelében. A nagy felhévízi az or-
szág egyik legjelentôsebb vására volt, min-
den évben pünkösdkor került rá sor. Ilyen-
kor még külföldrôl is érkeztek kereskedôk,
nem beszélve a pes-
ti vásározók hadai-
ról. Nem csoda,
hogy a dunai átkelé-
sek üzletéért nem
egyszer verekedé-
sekbe torkolló küz-
delem folyt.

Még a dunai kikö-
tô üzemeltetésénél
és a révészkedés-
nél is perspektivi-
kusabb üzletet biz-
tosított azonban
Felhévíz másik ter-
mészeti adománya,
a melegvíz. Már
említettük a ter-
málvízzel való gyó-
gyítást, amely a ko-
ra újkortól komoly
idegenforgalmi vonzerôvel bírt. A már a ró-
maiak által is ismert és vélhetôen fürdô-
nek használt víz biztosította Buda eleste,
1541 után Felhévíz török kori újjászületé-

sét. A Császár fürdô ma is meglévô török
magja, Veli bej fürdôje a XVI. században
épült, az egykori Szentlélek kórház helyére
pedig iszlám szerzetesek (bektasidervisek)
költöztek, akiknek rendfônöke a legendás
Gül Baba volt. E szentéletû zarándokok
még a XIX. században is fel-feltûntek a kör-
nyéken, persze elsôsorban a Rózsák Atyja
szent sírját jöttek látogatni, de ha már itt
voltak, a szállásért cserébe hasznosították
különleges tudásukat, amint errôl 1842-
ben a mai Lukács fürdô helyén állt Császár-
malom tulajdonosnôje beszámolt. A mol-
nárnénak ugyanis napok óta tartó heves fej-
fájása volt, amikor a szomszédban megszál-
ló dervis átjött hozzá. „A török elôször fel-
gyûrte köntösének hosszú ujját, aztán kezével
érintette a földet, és olyan vonzást húzott végig
testemen, mintha meg akarna mágnesezni.
Majd ösztövér, csontos ujjaival megnyomkodta
halántékomat, aztán megint a földhöz ka-
pott, és csakugyan jobban lettem”. A csodaté-
vô vándor szerzetesek azután a XIX. század
végén már nemkívánatosak lettek, s egye-
dül Gül Baba sírkápolnája, meg az alatta fu-
tó utca neve emlékeztet az itt zajló valami-
kori török életre.

A felhévízi állandó melegvíz lehetôvé tet-
te, hogy a területen olyan malmok létesülje-
nek, amelyek télen is üzemelnek, amikor a
dunai vízimalmok a folyó befagyása miatt
nem. Ezt az egyedi természeti adottságot
már a középkor végén igen fontos gazdasá-
gi erôvé konvertálták. A malmokat a hegy
lábánál feltörô és a Dunába lefolyó forrás-
víz hajtotta. A lezúduló víz erejét a XV. szá-
zad óta kétféleképpen fokozták: egyrészt
föld alatti csatornákban vezették a vizet,
amely így csak a ciszternába csapó kerékla-
pátokat hajtotta, azaz koncentrálták a víz
energiáját, másrészt megépítették a ma is
meglévô, de csak kevesek által ismert gá-
tat, amelynek révén létrejött a környék rej-
tett kincse, a Malomtó. Ez a melegvíztározó

egyúttal a források szabályozója is. Amikor
a XIX. század végén megpróbálták lecsapol-
ni — mondanunk sem kell, hogy egy nagy-
szabású urbanisztikai ötletroham, útszéle-

Császármalom és Császárfürdô 1859-ben

Felhévíz madártávlatból 1686-ban
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Változik a
gépjármûadózás
Az országgyûlés által meghozott, egyes pénzügyi
tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXI. törvény jelentôs mértékben módosította a
gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt
(továbbiakban: Gjt.). Az adó alapja differenciál-
tan lett szabályozva, vagyis a korábbiakban alkal-
mazott öntömeg- és terhelhetôséggel növelt öntömeg
mellé új elemként került be a teljesítményen alapu-
ló adóztatás.

A) Személyszállító gépjármû — kivétel az autó-
busz — esetén az adó alapja a hatósági nyilvántar-
tásban feltüntetett teljesítmény (kW-ban kifejez-
ve). Ha a nyilvántartás a teljesítményt csak lóerô-
ben tartalmazza, azt 1,36-dal osztva eredményezi
a kW-ban kifejezett teljesítményt. Személyszállí-
tó gépjármû: a személygépkocsi, a motorkerék-
pár, a hatósági nyilvántartás szerint személyszállí-
tásra szolgáló más gépjármû, valamint az autó-
busz.

Az adó mértéke a gépjármû gyártási évében
és az azt követô 3 naptári évben 300 Ft/kW; a
gyártási évet követô 4–7. naptári évben 260 Ft/
kW; a gyártási évet követô 8–11. naptári évben
200 Ft/kW; a gyártási évet követô 12–15. naptári
évben 160 Ft/kW; a gyártási évet követô 16. és az
azt követô naptári években 120 Ft/kW. Összefog-
lalva megállapítható, hogy teljesítmény alapján
zömében a személyautók, valamint a motorke-
rékpárok lesznek adóztatva. Az autóbusz a fent
írott fogalommeghatározás alapján szintén sze-
mélyszállító gépjármû, de a törvény ezt az adó-
tárgyat az öntömeg szerinti adóztatás kategóriájá-
ba sorolja.

Új szabály még, hogy 2007. január elsejétôl a
személyszállító gépjármûvek esetében a katalizá-
tor után nem jár adókedvezmény. Így a korábbi
20-, 30-, valamint 50%-os adókedvezmény meg-
szûnik.

Példánk egy 1120 kg öntömegû, 66 kW teljesít-
ményû, szabályozott katalizátorral ellátott sze-
mélyautó, amelyet 2002-ben gyártottak és helyez-
tek forgalomba.

Mennyi lesz a 2007. évi adó? Személyautó ese-
tén nincs jelentôsége az öntömegnek, valamint a
katalizátornak, miután adókedvezmény nem ve-
hetô figyelembe. Az adó mértékének megállapítá-
sakor mindig a gyártási évet kell alapul venni,
mely jelen esetben 2002. Az adót 2007-ben vetik
ki, ami a gyártási évet követô 5. év, tehát az adó
mértéke kilowattonként 260 Ft. Az autó teljesít-
ménye 66 kW, így az évi adó: 260 Ft/kW×66 kW =

17 160 Ft. 2006-ben ugyanezen gépjármû után
11 520 Ft adót kellett fizetni (12×1200×0,8 =
11 520 Ft).

B) Autóbusz, nyergesvontató és lakópótkocsi
adójának alapja a hatósági nyilvántartásban fel-
tüntetett saját tömeg (önsúly). Az adó mértéke az
adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja
után 1200 Ft.

C) Tehergépjármû — ide tartozik a pótkocsi is
— adójának alapja a hatósági nyilvántartásban fel-
tüntetett saját tömege (önsúlya), növelve a terhel-
hetôsége (raksúlya) 50%-ával. Az adó mértéke itt
is minden megkezdett 100 kilogramm után 1200
Ft.

A B) és C) pontban írott adótárgyak esetében a
szabályokat a Gjt. módosítása sem az adótárgy,
sem az adómérték vonatkozásában nem érintet-
te. Közös szabály, hogy itt adókedvezmény is jár.
Az 5–8 környezetvédelmiosztály-jelzéssel ellátott
autóbusz és tehergépjármû után 20%, a nyerges-
vontató után 30%; a 9–12 környezetvédelmiosz-
tály-jelzéssel ellátott autóbusz és tehergépjármû
után 30%, nyergesvontató után 50% adókedvez-
mény jár.

A mozgáskorlátozottak adómentessége:
2007. január elsejétôl — a jelenlegihez képest —
jelentôsen szigorodik a mozgáskorlátozottakra vo-
natkozó adómentesség szabálya. Adómentesség
csak a súlyos mozgáskorlátozott személy tulajdo-
nában, vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú
személyt szállító, vele közös háztartásban élô szü-
lô, nevelôszülô, mostoha- és örökbefogadó szülô
tulajdonában lévô, egy darab, 100 kW teljesít-
ményt el nem érô, nem személytaxiként üzemelô
személygépkocsi vonatkozásában adható. Ha a
mentességre jogosult több személygépkocsival
rendelkezik, akkor a mentesség kizárólag a leg-
kisebb teljesítményû személygépkocsi után jár.

Az adóalanyiság tárgykörében a törvény egyér-
telmûvé tett egy korábbi szabályt, vagyis a magán-
személy halála, illetve szervezet megszûnése ese-
tére vonatkozó adófizetési kötelezettség alakulá-
sát. Eszerint az adóalany halála, illetve szervezet
megszûnése esetén a következô évtôl az a személy
(szervezet) lesz az adóalany, akit a halálesetet
vagy a megszûnést követôen a hatósági nyilvántar-
tásba elsôként tulajdonosként vagy üzembentar-
tóként bejegyeztek.

A gépjármûadó éves összegét egyedi határozat-
ban állapítják meg, melyet a lehetô legrövidebb
idôn belül, tértivevényes levélben postázza a hiva-
tal. Az adó elsô félévi összegének megfizetése a
határozat jogerôre emelkedését követô 15 napon
belül történik. A második részlet a szokásoknak
megfelelôen 2007. szeptember 15-ig lesz esedé-
kes. Pénzügyi Iroda, Adócsoport

sítés keretében —, akkor a melegvízforrá-
sok elapadtak. Ezért és csak így maradha-
tott meg a lótuszvirágokat úsztató egyedül-
álló tünemény. Azért az urbanisztika is ka-
pott egy koncot, mert a Frankel Leó út Lu-
kács fürdô és Malomtó közötti szakasza vol-
taképpen egy nem is túl rövid híd, amely-
nek a pilléreit a Malomtó partjáról lehet
csak látni. Szép mérnöki teljesítmény volt
ez 1895–96-ban, de meglennénk az autó-
forgalom nélkül is.

A legfontosabb gazdasági tényezô évszáza-
dokig a malom volt itt. Eleinte fôleg csak
gabonaôrlésre használták a vízierôt, ké-
sôbb azonban sok egyéb kézmûves telepe-
dett meg: szövô-, tímár-, szûcsipar malma-
ira hajtották a lapátok a vizet, gazdag pékek
mûködtek a településen, s Luxemburgi
Zsigmond kincstartója, Országh Mihály
egy muránói üvegmûvest is idetelepített,
nyilván a munkára fogott vízierôt figyelem-
be véve. Mátyás király idejében a mai Lu-
kács-fürdô helyén volt az udvart ellátó vas-
hámor, amely a Felvidékrôl ideszállított va-
sat dolgozta fel. Ezt a négy sarokbástyával
védett, késôbb Császármalomnak nevezett
épületet a török is stratégiai üzemnek hasz-
nálta: puskaporgyártás folyt benne. 1686
után, egészen a XIX. század második feléig
megmaradt e furcsa épület malomfunkció-
ja, hogy aztán a századfordulón átadja a he-
lyét a Raj Rezsô által tervezett Lukács fürdô-
nek, amelyet természetesen ugyanabból a
forrásból fakadó melegvíz táplál, mint Má-
tyás vashámorát. Az egykori vasüzem a
XIX. századi festmény alapján sokkal festô-
ibbnek hat, mint a kaszárnya jelleget öltô
mai fürdôépület.

A környék a XIX. századra már teljesen
elvesztette a kézmûiparos törzslakosságát,
ekkor már inkább szôlôtulajdonosok lak-
ták, és fôleg fogadók népesítették be Felhé-
vízet. Ekkor nyerte el e városrész a mind-
máig ôrzött klasszicista jellegét. Nem sok
ilyen van Budapesten, és úgy tûnik, ezzel
sem tud mit kezdeni a város. Fürtökben
parkoló autók, rendezetlen utak és járdák,
összedôlni akaró házak és ezek között ron-
da és szívtelenül ideállított modern kórház-
monstrumok. Lássuk meg Felhévízben a ro-
mantikát, tekintsünk a történetére: van
benne velencei üveg és lótuszvirág — meg
persze ott van a nagy gané is.

Rostás Péter

Császármalom és balra a Malomtó1860-as évek

V. ORSZÁGOS BERCZIK SÁRA EMLÉKVERSENY. A Budai Táncklub március 24-én
a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban rendezi meg a versenyt mozdulatmûvé-
szet, mûvészi torna kéziszergyakorlat, klasszikus balett és modern tánc kategóriák-
ban; gyermekeknek (10–14 éves korig, csak csoportban), ifjúsági korosztálynak (14–
18 éveseknek) és felnôtteknek (18 év felett). A gyermekkorosztály kivételével minden
korcsoportban indulhat a csoportos produkció mellett szóló és duett is. Egy csoport
csak egy koreográfiával indulhat. A nevezési díj szóló és duett esetében 4000, csopor-
toknak 5000 Ft. Nevezési határidô: február 9. Jelentkezni a Budai Táncklubtól igé-
nyelt jelentkezési lapon személyesen, postán vagy faxon lehet Cs. Szabó Mária intéz-
ményvezetônél (Budai Táncklub, 1027 Kapás u. 55., tel./fax: 201-7992).


