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Bezárnak négy
budai kórházat
Lapunk nyomdába adásakor érkezett a hír,
hogy véglegesnek tekinthetô döntés szüle-
tett a kórházak ügyében. A hét megszünte-
tendô közép-magyarországi kórház közül
négy a budai hegyoldalon fekszik, s kerüle-

tünk két jelentôs egészségügyi intézménye,
az Országos Pszichiátriai és Neurológiai In-
tézet (OPNI), valamint a Budai Gyermek-
kórház is az áldozatok között van.

(Folytatás a 4. oldalon)

FÔVÁROSI ÉS KERÜLETI KÖ-
ZÖS ÜGYEK. Tarlós István Láng
Zsolt polgármester vendégeként a II.
kerületben jelentette be egy új civil
szervezet megalakítását január 31-
én. A Budapest Mindenkié Egyesület
az alapító szándékai szerint a mosta-
ni fôvárosi vezetés azon elvével kí-
ván szakítani, hogy Budapest csak a
fôvárosiaké. 3. OLDAL

MEGÚJULT A MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT. Január 27-én ünnepi gá-
lamûsorral nyitotta meg kapuját a
felújított Marczibányi Téri Mûvelôdé-
si Központ. A 135 millió forintból
megújult épület ismét teljes gôzzel
üzemel. 7. OLDAL

VIZITDÍJ FEBRUÁR 15-TÔL. Bi-
zonyos esetekben fizetnünk kell, ha
orvoshoz megyünk a jövô hét kö-
zepétôl. Tájékoztatónkból megtud-
hatják, hogy mely esetekben és kik
mentesülnek a vizitdíj megfizetése
alól. 12. OLDAL

A Pitypang iskola diákjai vehették fel az elsô láthatósági mellényeket azokból, amelyeket a II. kerület
biztosított az összes önkormányzati fenntartású általános iskolában tanuló gyermek részére. A hétezer
mellény ezen a héten minden diákhoz eljut. Az átadáson Láng Zsolt polgármester kérte a tanulókat,
hogy szürkület után feltétlenül viseljék a sárga mellényt, akár gyalogosan, akár kerékpárral közlekednek.

Takács Beáta frakcióvezetô, Nagy Zoltán, az OPNI fôigazgatója és Láng Zsolt polgármester
a január 30-i közös sajtótájékoztatón

Gépjármûvek
átírásához kell az
adóigazolvány
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja
az ügyfeleket, hogy gépjármû-tulaj-
donszerzés (gépjármûátírás) esetén az
átírási illetéket 2007. január elsejétôl
a Magyar Államkincstár által vezetett
APEH Fôvárosi illetékek beszedési
számlára kell megfizetnie az új tulaj-
donosnak.

A befizetés azonosítása az adóazo-
nosító jel vagy az adószám alapján tör-
ténik. A hivatal felhívja az ügyfelek fi-
gyelmét, hogy ügyintézéshez minden
alkalommal hozzák magukkal a 10
számjegyû adóazonosító jelet tartal-
mazó adóigazolványukat. Jogi sze-
mély esetén a cégkivonat tartalmazza
ezt az adatot.
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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

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

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. február 23., 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

február 13-án 17–18-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

február 15-én 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu).

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

* 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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Fôvárosi és kerületi
közös ügyek
Tarlós István Láng Zsolt polgármester
vendégeként a II. kerületben jelen-
tette be egy új civil szervezet megala-
kítását január 31-én. A Budapest
Mindenkié Egyesület az alapító poli-
tikus szándékai szerint a mostani fô-
városi vezetés azon elvével kíván sza-
kítani, hogy Budapest csak a fôvárosi-
aké:

— Budapest a magyar nemzet elsô
városa, amelynek fejlôdése kihat az
egész országra. Örömömre szolgál,
hogy a budapesti kerületvezetôk kö-
zül legelôször Láng Zsolt csatlakozott
egyesületünkhöz, akit arra is megkértem,
hogy alapító tagként vegyen részt a közös
munkában. Nem csak fôvárosi szervezet kí-
vánunk lenni. Amit azt az is jelez, hogy már
Szita Károly, Kaposvár polgármestere is tag-
ja civil közösségünknek — mondta Tarlós
István.

A fôvárosi közgyûlés legnagyobb létszá-
mú képviselôcsoportjának, a Fidesz—
KDNP frakciójának vezetôje az elkövetkezô
hetekben az összes kerületi polgármestert
felkeresi. A látogatássorozat elsô állomása
volt a II. kerület.

— Nem olyan ellenzéke szeretnénk len-
ni a mostani fôvárosi vezetésnek, amely
csak kritizál. Törekszünk arra, hogy min-
den helyzetre, gondra a nekünk nem tetszô
mellé tegyük a párhuzamos megoldási ja-
vaslatot. De hogy szakmailag komoly prog-
ramot tudjunk kidolgozni, ahhoz ismer-

nünk kell a kerületek fejlesztési koncepció-
ját, azokat a területeket, amelyek fokozott
támogatást igényelnek. A következô hetek-
ben sorra járom a fôvárosi kerületeket, és
szakértôkbôl álló tanácsadó testület segítsé-
gével júniusra kész lesz Budapest egészére
vonatkozó fejlesztési tervünk.

Arra a kérdésre, hogy miért városré-
szünk az elsô állomás, Tarlós István el-
mondta: az október 1-jei önkormányzati vá-
lasztások elôtti kampányban kiváló munka-
kapcsolat alakult ki közte és Láng Zsolt kö-
zött.

— Közös gondolkodásunknak és azonos
értékrendünknek is köszönhetô, hogy a po-
litikai kapcsolaton túl baráti viszony ala-
kult ki közöttünk. Ráadásul tizenhat évig
voltam Óbuda polgármestere, és mindig
ªgyelemmel kísértem a szomszédvár II. ke-
rület fejlôdését, ügyeinek alakulását.

Tarlós István Láng Zsolttal folytatott meg-
beszélésével kapcsolatban két témát emelt
ki. A kerületben mûködô kórházak sorsát
érintô kormányzati intézkedések elleni kö-
zös fellépésben állapodtak meg. Tarlós Ist-
ván szerint minden eszközzel meg kell vé-

deni a rendkívül jó szakmai háttér-
rel rendelkezô intézményeket. Ezen
túl a megbeszélésen szóba került a
fôváros kerületet érintô fejlesztési
terve. A fôvárosi frakcióvezetô el-
mondta — az illetékes fôvárosi szak-
emberekkel és a BKV vezetôivel va-
ló egyeztetés után —, hogy Budapest
költségvetése, amelyet a napokban
fogadnak el, a tervezetthez képest
például ötmilliárd forinttal keveseb-
bet kap a kormányzattól útfelújítá-
sokra. Elképzelhetô, hogy a Fillér ut-
ca, Máriaremetei út és a Pusztaszeri
út utolsó szakaszának régóta terve-

zett felújítása tovább tolódik.
Láng Zsolt polgármester bízik a közös

munka sikerében, hiszen, mint elmondta,
a kerületek és a fôváros hosszú évek óta egy-
másra vannak utalva, többnyire csak közö-
sen tudnak fejlesztéseket megvalósítani.

— Remélem, a jövôben az eddigieknél
szorosabb együttmûködés alakul ki városré-
szünk és a fôváros között. A kerületünket
érintô kérdésekben szakértôi konzultációk
elôzik majd meg a döntéseket. Tarlós Ist-
ván felajánlotta, hogy a fôvárosi Fidesz—
KDNP-frakció vezetôjeként mindent meg-
tesz ennek az együttmûködésnek a szoro-
sabbá tételéért. Bízom abban, hogy a követ-
kezô években a központi megszorítások el-
lenére sikerül terveinket megvalósítani, és
további fejlesztéseket véghezvinni a kerü-
letben — tette hozzá Láng Zsolt.

ti

Február elsejétôl bôvült a ªzetô parkolási övezet
Februártól a Szilágyi Erzsébet fasor — Trombitás út — Garas ut-
ca — Marczibányi tér — Ribáry utca — Bimbó út — Ady Endre
utca — Szemlôhegy utca — Rómer Flóris utca — Margit utca —
Mecset utca — Margit körút által határolt területre bôvült a Mar-
git körúton kívüli fizetô parkolási övezet. A lakók kérelemre térí-
tésmentes várakozásra jogosító, éves parkolási engedélyt kaphat-
nak, ha nincs gépjármûadó-hátralékuk. Az engedély kiadásáért
ezerforintos költségtérítést kell fizetni. Az ingyenes lakossági vá-
rakozási engedély igényléséhez szükséges nyomtatványt és a
csekket az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit körút 47–

49.), csak formanyomtatványt a kerületi Közterület-felügyeletnél
(1024 Budapest, Lövôház u. 26.) szerezhetnek be az érintett la-
kók. A kérelmet levélben küldhetik vissza (postacím: 1277 Buda-
pest 23., Pf. 21. Lakosságszolgálati Csoport), vagy az Ügyfélszol-
gálati Központban elhelyezett gyûjtôládákba dobhatják be. A do-
kumentumok ellenôrzését követôen postai úton küldi meg a hi-
vatal az egy évre érvényes matricát, amelyet a gépkocsi szélvédô-
jére, jól látható helyre kell kiragasztani. A 2006-os évre kiadott
matricák idén január 31-ig voltak érvényesek.

szg

A parkolási helyzet a Marczibányi téren a fizetôparkolás bevezetése elôtt és után



4. OLDAL ÖNKORMÁNYZAT BUDAI POLGÁR

Vészhelyzet
(Folytatás az elsô oldalról)

Láng Zsolt polgármester elfogadhatatlannak és álságosnak tartja
azt a döntési mechanizmust, amelynek keretében kialakul a meg-
maradó és bezárandó kórházak listája. Miközben az egészségügyi
miniszter látszólag a Regionális Egészségügyi Tanácsok (RET) ke-
zébe adja a döntést, a háttérben a kormánypártok egyezkedésének
eredményeként alakul ki az egészségügy jövôje.

— Felháborítónak tartom azt, ami egészségügyi reform címszó
alatt zajlik. Fejetlenség, kiszámíthatatlanság, egymásnak ellent-
mondó hírek kórházak bezárásáról, ágyszámok leépítésérôl. Válto-
zatlanul bízom benne, hogy a Budai Gyermekkórház és az OPNI be-
zárása csak rémhír, és végül a szakmai érvek erôsebbnek bizonyul-
nak a politikai szempontoknál. A kerület vezetôjeként megpróbá-
lok mindent megtenni annak érdekében, hogy megakadályozzam
e két rangos, országosan és nemzetközileg elismert kórház meg-
szüntetését. Nagyon valószínûnek tartom ugyanis, hogy a két intéz-
mény vesztét az okozta, hogy értékes telkeken állnak.

Indokolatlanul sokat vagyunk betegek?

— Indokolatlanul sokat vagyunk betegek. A magyar egészségügy
túlságosan kórházközpontú. — Ilyen és ehhez hasonló indokok
hangoznak el az egészségügyi reform megalapozásaként. Már-már
el is hisszük, hogy szeretünk betegek lenni, s valóban mindennel
szaladgálunk az orvoshoz, azonban a racionalizálásról kiszivárgó
hírek elültetik bennünk a gyanút, itt talán másról is szó lehet —
mondja Dankó Virág alpolgármester, aki a Közép-Magyarországi
RET-ben a II. kerületi önkormányzatot képviseli.

— Az egészségügy átszervezésérôl szóló törvény a megmaradó
kórházi ágyszámokról való döntést a RET-re bízta. A Molnár Lajos
egészségügyi miniszter által javasolt ágyszámokat ugyan a RET el-
utasította, de a miniszter a döntések határidejét kitolta. Ehhez ké-
pest értelmezhetetlen, hogy háttéralku született ebben a fontos
kérdésben.

Szakmailag nincs magyarázat

A káosz az elmúlt hetekben kezdôdött, amikor a Közép-Magyaror-
szági RET vezetôsége az egészségügyi miniszter javaslatánál radiká-
lisabb kórház-átalakítási tervet terjesztett elô. Az OPNI esetében
— az eredeti javaslattal ellentétben — a maradék 704 ágy felszámo-
lását is indokoltnak tartotta.

Szakmai érveket sorakoztatott fel Szolnoki Andrea, a fôvárosi köz-
gyûlés egészségügyi bizottságának elnöke amellett, hogy a régió-
ban egyetlen kórház se szûnjön meg, csupán racionalizálás történ-
jen.

A múlt vasárnapi lovasberényi informális egyeztetésen született
döntés szerint azonban az átalakított kórházi struktúrába már
nem férnének bele a budai kórházak. Igaz, ez utóbbi fórum aligha
tekinthetô szakmainak, hiszen a hírek szerint a miniszterelnök és
a koalíciós pártok egyeztetésén a szakmát egyedül az egészségügyi
miniszter képviselte.

Azonos vélemény a kabát újragombolásáról

A veszélyt érezve, a kerület politikusai az OPNI-ban január 30-án
— pártállásra való tekintet nélkül — közös sajtótájékoztatóval hív-
ták fel a ªgyelmet a bizonytalan állapotokra. Láng Zsolt polgármes-
ter szerint az orvosi szakmához méltatlan helyzet alakult ki. Mind
a testület szocialista képviselôcsoportjának vezetôje, mind a pol-
gármester leszögezte, hogy a legvégsôkig elmennek annak érdeké-
ben, hogy megmentsék a kerületi kórházakat.

Takács Beáta, a képviselô-testület MSZP-frakciójának vezetôje
szerint kevesen vitatják, hogy a hazai egészségügy reformra szo-
rul, de a mostani lépések beláthatatlan következményekkel lehet-
nek a kerületi orvoslás egészére.

— A kabátot meggyôzôdésem szerint újra kell gombolni. Önma-
gában egy terület ellátottságát ágyszámok átszervezésével nem le-
het megoldani. Olyan országos hatáskörû intézmények, mint az

OPNI, illetve a Budai Gyermekkórház, nem pusztán a környezô te-
lepülések betegellátásában vesznek részt.

A II. kerület polgármestere az OPNI megszüntetésével kapcsola-
tosan úgy nyilatkozott, hogy pártállásra való tekintet nélkül össze
kell fogni a 139 éve mûködô intézmény bezárásának elkerülése ér-
dekében.

— Hétszázezer ember pszichiátriai és neurológiai ellátásáért fe-
lelnek az itt dolgozó orvosok — érvelt Láng Zsolt. — Az agyi kataszt-
rófák — amelyek ma hazánkban elôkelô helyet foglalnak el a veze-
tô halálokok listáján — gyógyítását az intézetben mûködô Stroke-
központ világszínvonalon végzi. Egy szakmai szervezet felmérése
Észak-Amerika és Európa 180 hasonló központja közül a hatodik
helyre sorolta a Hûvösvölgyi úti centrumot. Ugyanilyen fontos és
megôrzendô érték az idôskori betegségeket kezelô geriátriai, vala-

Az OPNI szakszervezete is tiltakozásának adott hangot, s janu-
ár 30-ára demonstrációt szervezett az Intézet megszüntetése
ellen. A megmozduláson több százan vettek részt, köztük az
intézet munkatársai, a gyógyulni vágyó betegek, hozzátarto-
zóik, valamint a környék lakói és a civil szervezetek képviselôi.
Az intézet munkatársainak képviseletében elsôként Tar Aran-
ka szakszervezeti vezetô szólalt fel, a szimpatizánsok nevében
Csoóri Sándor költô, a kerületi kórházak megszüntetését el-
lenzô II. kerületi önkormányzat képviseletében pedig Dankó
Virág alpolgármester jelent meg az eseményen. Az intézmény
kápolnájában megtartott tüntetésen számos felszólaló érvelt
a több mint száz éves létesítmény fennmaradása mellett, és
szakmai szempontokat hangsúlyozva élesen tiltakoztak az
esetleges bezáratás ellen.

Értékes ingatlanok…

B
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mint a széles körû terápiás módszerekkel gyógyító pszichoterápiai
részleg is.

Bár a telek, ahol az intézet elhelyezkedik, páratlan adottságok-
kal bír, s így értékesítése a költségvetés számára szép bevételt
ígér, a ªskális gondok orvoslása nem élvezhet magasabb priori-
tást, mint a betegek érdekei. Mindannyian egyetértünk abban,

hogy racionalizálás szükséges, azonban egy belvárosi zajos, forgal-
mas kórház aligha kedvez a pszichiátriai betegek felépülésének —
tette hozzá Láng Zsolt.

Az intézet bezárása ellen Nagy Zoltán, az intézet fôigazgatója szak-
mai érveket sorakoztatott fel, és — egyebek között — kiemelte,
hogy a pszichiátriai és neurológiai betegségek gyógyítása során fo-
kozott jelentôséggel bír a szoros orvos-beteg viszony, amelyet az
intézmény részlegeinek más kórházakhoz való csatolása ellehetet-
leníthet. A fôigazgató szerint szakmai hiba lenne az is, ha az orvos-
lásban összetartozó pszichiátriát és neurológiát elválasztanák egy-
mástól, különös tekintettel arra, hogy a fôvárosi kórházvezetôk el-
zárkóznak a pszichiátriai ágyak átvételétôl. Nagy Zoltán arra is ki-
tért, hogy az intézmény rendkívül leromlott állapota miatt a felújí-
tás nem várathat magára, ezért kidolgozott fejlesztési stratégiával
kell rendelkezniük, amelynek fontos eleme lenne egy tôkeerôs be-
fektetô. Ez a koncepció azonban úgy képzeli el a bôvítést és a felújí-
tást, hogy a meglévô szakmai színvonal nem csökkenne.

A kerületi kórházak sorsának alakulását nyomon követhetik a kerü-
leti honlapon, illetve két hét múlva megjelenô lapszámunkban. A múlt
héten megkérdezett intézményvezetôk többsége még bízott abban, hogy
a végsô döntés kedvezô lesz számunkra. A most megjelent hírek azon-
ban új helyzetet teremtettek. TÓTH I.

Ágyszám. Egy aktív ágy háromszor-négyszer annyi bevételt, azaz for-
rást biztosít a kórháznak, mint egy úgynevezett krónikus, ápolási, ill. re-
habilitációt szolgáló ágy, viszont ez utóbbi költségigénye megközelíti
az aktív ellátás költségigényét, annak mintegy 75%-a.
Kiemelt kórház. Súlyos vagy speciális ellátást igénylô betegek ellátá-
sára az országban összesen 39 kórház lesz hivatott. Budapesten a kis-
tarcsai Flór Ferenc Kórház, a Honvédkórház–BM-kórház–Máv-kórház–
Országos Gyógyintézeti Központ, a Semmelweis Egyetem, az Országos
Kardiológiai Intézet, az Országos Onkológiai Intézet, a Bajcsy-Zsilinszky
Kórház, a Szent János kórház, az Uzsoki, a Jahn Ferenc és a Szent Imre
kórház látná el ezt a feladatot. A tervek szerint ezekben az intézmé-
nyekben kezelhetnek csak daganatos betegeket, itt végezhetnek szív-
mûtétet és szervátültetést. Közöttük egyetlen kerületi kórház sincs.
Területi kórház. Országosan 120–130 úgynevezett területi kórház a
jelenleginél jóval kevesebb ággyal mûködhet majd a jövôben. A decem-
berben elfogadott kórháztörvény minden régióra meghatározta, hogy
az egyes területeken — belgyógyászat, sebészet, onkológia, nôgyógyá-
szat — hány ágy mûködhet.

… értékes gyógyítómunka.

Szenvedélybetegek ellátása
és átmeneti gondozás
Az önkormányzat ellátási szerzôdést kötött a Református Egyház
Válaszút Misszió Drogkonzultációs Irodájával a szenvedélybetegek
közösségi ellátásának biztosítására, amelynek célja a szenvedély-
betegek lakókörnyezetben történô gondozása, továbbá gyógyulá-
suk és rehabilitációjuk elôsegítése. A Válaszút Misszió Drogkon-
zultációs Irodáját felkeresô második kerületi lakcímmel rendelke-
zô betegek, illetve hozzátartozóik a számukra legmegfelelôbb ellá-
tásban, illetve programban vehetnek részt, vagy segítséget kaphat-
nak a megfelelô kezelési helyre való eljutáshoz. A szolgáltatás
igénybe vétele térítésmentes. (1122 Krisztina krt. 5. — Csaba u. 3.
sarok, hétfô-csütörtök: 9–19 óra, péntek: 9–18 óra, telefon: 224-
0122, 224-0123, www.valaszut.hu, e-mail: valaszutiroda@freema-
il.hu.

Hasonló tartalmú szerzôdés született az önkormányzat és a Fe-
hér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel a 0–3
éves korú gyermekek átmeneti gondozása ellátásának biztosításá-
ra. A helyettes szülôi hálózat olyan esetben kínál megoldást a csa-
ládoknak, ha a gyermek elhelyezése, ellátása ideiglenes jelleggel a
családban nem oldható meg a szülô egészségügyi állapota, életveze-
tési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása ese-
tén, s a gyermek átmeneti gondozását a törvényes képviselô maga
is kéri. A helyettes szülôi segítségnyújtással elkerülhetô a gyer-
mek családból való indokolatlan kiemelése, amennyiben a család
életkörülményei a gondozás idôszaka alatt a Családsegítô és Gyer-
mekjóléti Központtal való családgondozás segítségével rendezôd-
nek. Az átmeneti gondozás idôszakában a családdal való kapcsolat-
tartás biztosítását a helyettes szülôi hálózat vállalja. A szolgáltatást
igénybe vételére jogosult az a 0–3 év közötti gyermek, akinek a tör-
vényes képviselôje, illetve a gyermek II. kerületben bejelentett la-
kóhellyel rendelkezik.

Elérhetôség a (06 80) 505-006-os zöld számon (hétfô-csütör-
tök: 9–16 óra, péntek: 9–14 óra), tel./fax: 343-6680, e-mail: egye-
sület@feherkereszt.hu, Rabi Edina, (06 20) 961-9359.

Ingyenes szûrés
A lakosság nagy hányadát érintô szív-és érrendszeri megbete-
gedések megelôzése érdekében a II. kerületi Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálat — Pulzus Egészségközpont ingyenes
szûrôvizsgálatra biztosít lehetôséget, melynek keretében élet-
mód-tanácsadásra, illetve fokozott rizikófaktorok esetén to-
vábbi vizsgálatokra kerül sor.

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

Betegjogi képviselôk
Balázs János a Szent János Kórház, a Budai Gyermekkórház és a II.
kerületi járóbetegellátás, valamint dr. Mihályi József a II. és XII. ke-
rület felnôtt és gyermek házi- és fogorvosi betegjogi képviselôje.
A betegjogi képviselô nem a beteg ügyvédje, hanem egy a szolgálta-
tóktól független, államilag fenntartott közalapítvány megbízásá-
ból végzik munkájukat az egészségügyi törvény és a betegjogi rend-
szert elôíró rendelet alapján. A két betegjogi képviselô azt kéri, ha
betegként bárkinek panasza van orvosára vagy az ellátásra, keres-
se meg ôket. Elérhetôségüket a kórházakban és rendelôkben is
megtalálják. Betegjogi fogadóóra minden szerdán 16.30–18.30-ig
a Kapás utcai rendelôintézet I. emeletén (1023 Kapás utca 22.),
tel.: (06 20) 489-9658.
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Kilencven
tartalmas év
Január 17-én töltötte be kilenc-
venedik évét Tomaj Ernô rubin-
diplomás pedagógus, akit eb-
bôl az alkalomból Dankó Virág
alpolgármester köszöntötte.
Tomaj Ernô több mint három
évtizeden át dolgozott pedagó-
gusként, ebbôl huszonnyolc
tanéven keresztül igazgatta az
egykori Frankel Leó, a mosta-
ni Újlaki Általános Iskolát. Ma
is teljes szellemi frissesség-
ben, boldog, tartalmas életet él feleségé-
vel. Tomaj Ernô elmondta, hogy az utóbbi
idôben emlékiratainak megírásával foglal-
kozik, amit családjának szán, és amelynek
lassan a befejezéséhez közeledik. Az alpol-

gármester köszöntését megelôzô napon csa-
ládja körében ünnepelte születésnapját,
többek között egyetlen dédunokájával, aki
ugyanaznap töltötte be elsô életévét, mint
dédapja a kilencvenediket. LD

Járdányis sikerek
Kiemelkedô sikereket értek el a Járdányi
Pál Zeneiskola növendékei a XI. Országos
Zeneiskolai Zongoraverseny fôvárosi válo-
gatóján. Várallyai Fülöp, Werner Miklós és
Oláh Eszter nívódíjat kapott, tanáruk Ger-
gelyné Knapp Éva és Vimmer Erika. Medgyesi
Zsolt, aki szintén Knapp Éva növendéke, va-
lamint Spengler Krisztina, Ránki Fülöp és Vi-
da Mónika, akik Becht Erzsébet tanítványai,
kiemelt nívódíjban részesültek, és bejutot-
tak a nyíregyházi országos döntôbe.

A Palotás várja
leendô elsôseit
A Palotás Gábor Általános Iskola pedagógi-
ai programjában az ép értelmû, de a nyelvi
képességekben fejlesztésére szoruló gyer-
mekek oktatását-nevelését vállalta. Olyan
tanulókat fogad elsô osztályába, akiknek be-
szédproblémák miatt (diszlexia, diszkalku-
lia, diszgráªa, megkésett beszédfejlôdés)
rendszeres logopédiai ellátásra van igé-
nyük, szükségük. Az osztályok maximális
létszáma tizenkét fô. A nevelôtestületben
logopédusok, gyógypedagógusok, tanítók,
szaktanárok, fejlesztô pedagógusok, gyógy-
testnevelô, iskolapszichológus, pedagógiai
asszisztensek együttesen munkálkodnak
azon, hogy a gyermekek megkaphassák azt
a segítséget, amellyel az általános iskolai
követelményeket teljesíteni tudják.

A különleges gondozáshoz való jog alap-
ján a tanulóknak szükségleteik szerint egyé-
ni, illetve kiscsoportos foglalkozásokat is
biztosít az iskola minden évfolyamon. A be-
vezetô szakasz három év (kis és nagy elsô
és a második osztály), amelyben az elsô két
év az olvasás-írás és számolási készség biz-
tos alapokra helyezése a legfontosabb célki-
tûzés.

Az iskoláról bôvebb tájékoztatás kapható
a www.palotas-logosuli.sulinet.hu honla-
pon. (1021 Budapest, Ötvös János utca 7–
9., telefonszám: 391-4830, (06 30) 606-
7722)

A nagy tervrôl
A Nagy Terv Ifjúsági Természet- és Környe-
zetvédelmi Program híres kutatók, pro-
fesszorok és érdekes emberek közremûkö-
désével klubdélutánokat tart a II. Rákóczi
Ferenc Gimnázium (1024 Keleti Károly u.
37.) média- (esetenként fizika-)termé-
ben. Február 14-én 16 órától Árvai György bi-
ológus, méhész mutatja be a génmanipulá-
ció hatását az élô szervezetekre. Február 20-
án Fritsch Ottó erdômérnök tart elôadást Az
erdôkrôl másképpen címmel. További in-
formáció kérhetô Takáts Mónika program-
vezetôtôl: (06 20) 580-0716, takatsmoni-
ka@nagyterv.hu

Átszervezések szak-
középiskolákban
Az oktatásügyben tervezett átszervezések
érzékenyen érintik a kerületünkben lévô,
de a fôvárosi önkormányzat fenntartásá-
ban mûködô középiskolákat. A II. kerületi
önkormányzat Mûvelôdési Irodájának in-
formációi szerint a Kalmár László Számítás-
technikai Szakközépiskolából a 9–12. évfo-
lyamos tanulók a III. kerületi Bláthy Ottó
Titusz Informatikai Iskolában folytathatják
tanulmányaikat. A szakképzés a Petrik La-
jos Szakképzô Központba (XIV. kerület) és
a Közgazdasági Szakképzô Központba (X.
kerület) kerül majd át. A Földes Ferenc Ke-
reskedelmi Szakközépiskola 9–12. évfolya-
ma az I. kerületben található Hunfalvy Já-
nos Fôvárosi Gyakorló Kéttannyelvû Külke-
reskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskolá-

ba, a szakképzés pedig a VIII. kerületi
Szász Ferenc Kereskedelmi Szakképzô Köz-
pontba integrálódik. A Thán Károly Gimná-
zium, Szakközépiskola és Szakiskola a ter-
vek szerint ezután csak általános képzést
nyújt a 9–12. évfolyamos tanulóknak, akik-
nek érettségi után lehetôségük lesz OKJ-s
szakképzést választani. A szakképzés ebbôl
az intézménybôl is a Petrik Lajos Szakkép-
zô Központba kerül át.

Az idén középiskolába jelentkezô tanu-
lók sikeres felvételi esetén a jogutód intéz-
ményekbe kerülnek. Azoknak, akik a meg-
szüntetendô tanintézménnyel jogviszony-
ban állnak, de nem fogadják el a jogutód is-
kolában felkínált helyet, a Beiskolázási Iro-
da és a Fôvárosi Pályaválasztási Intézet se-
gít majd iskolát találni. A Mûvelôdési Iroda
vezetôje hangsúlyozta, hogy a fenti infor-
mációk egyelôre tájékoztató jellegûek, vég-
sô döntés február 22-ig várható.

P. ZS.

Munkaerôpiaci tréningek
a Családsegítô Szolgálatnál
Tavaly októberben indult és most fejezôdött be az a tizenkét alkalomból álló foglalko-
zássorozat, amelyet a II. kerületi Családsegítô Szolgálat szervezett álláskeresôk részé-
re. A heti egy alkalommal tartott csoportfoglalkozásokon, amelyeket Horváth Ágnes
intézményvezetô irányított, a tagok elemezték az elhelyezkedést nehezítô objektív és
szubjektív körülményeket, megbeszélték a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
írásával, az állásinterjúval és a béralkuval kapcsolatban felmerülô kérdéseket.

A tréning sikeresen zárult, idôközben három résztvevônek sikerült megfelelô mun-
kahelyet találni. Az utolsó foglalkozásra a csoport még el
nem helyezkedett tagjai jöttek el, hogy megköszönjék a segít-
séget, és emlékül az egyik csoporttárs — Szabó Attila grafi-
kus — akvarelljét (képünkön) ajándékozták a Családsegítô
Központnak.

A foglalkozások befejezôdtek ugyan, de a szerdánkénti Tea-
ház (10–14 óráig) az álláskeresôk számára továbbra is lehetô-
séget biztosít ingyenes internet- és telefonhasználatra és ta-
nácsadásra. (Családsegítô Szolgálat, 1022 Fillér u. 50/b, tel.:
225-7956)
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Várja vendégeit a
megújult mûvelôdési
központ
Január 27-én ünnepi gálamûsorral
nyitotta meg kapuját a felújított
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ.
Elsôként Láng Zsolt polgármester
köszöntötte az intézmény dolgozóit
és a vendégeket. Emlékeztetett arra,
hogy fennállása óta számtalan
mûvésznek adott otthont
a mûvelôdési központ, amely mára
országos hírnévnek örvend elsôsorban
a drámapedagógia, a színházi nevelés,
valamint a kortárs mûvészetek
ápolása terén végzett
tevékenységének köszönhetôen.

A polgármester büszkeségének adott han-
got, amiért az önkormányzat szinte erôn
felül támogatta az épület megújulását, egy-
ben akadálymentesítését.

A közös ünneplés másik apropója a Cso-
konai Vitéz Mihály alkotói és közösségi díj
átadása volt, amelyet az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium ítél oda minden évben
amatôr mûvészeknek. Idén alkotói díjjal
Keserû Imre drámatanárt, Novák Zsuzsanna
koreográfust, Durányik László karnagyot,
Szabadi Mihály koreográfus-táncgyûjtôt,
Báron László nyugalmazott fôiskolai do-
censt, Borsos István szobrászt, valamint
Szathmáry-Király Ádám fotómûvészt jutal-
mazták. Közösségi díjban a Zala Megyei Nép-
mûvészeti Egyesület, a Szivárvány Citerazene-
kar, a Bokréta Néptánc Együttes, a Bartók Béla
Férªkar és a Soproni Fotóklub Egyesület része-
sült. Az ünnepi mûsor a fenti elôadók pro-
dukcióiból adott ízelítôt.

Az intézmény megújulásának kapcsán
Szakall Judit igazgatóval még az ünnepélyes
megnyitó elôtt beszélgettünk.

— Nagy öröm számomra, hogy ilyen
szép lett az épület. Hosszú évek óta lépés-
rôl lépésre újítottuk fel és korszerûsítettük
a mûvelôdési központ különbözô helyisége-
it, technikai berendezéseit. 1998-ban ke-
rült sor a színházterem rekonstrukciójára,
amire az önkormányzat százmillió forintot
adott, 2000-ben a Vízivárosi Galéria,

2001-ben a Budai Táncklub szépülhetett
meg szintén önkormányzati pénzbôl; hu-
szonöt-, illetve hetvenmillió forintból. A
mostani átalakítási munkák az elôteret, va-
lamint az onnan nyíló helyiségeket, mosdó-
kat, a bejárati ajtót érintették. A most befe-
jezôdött, ôsz óta zajló beruházás százhar-
mincötmillió forintba került, és szintén ki-
zárólag a II. kerületi önkormányzat ªnan-
szírozta.

Most végre méltó környezetben folytat-
hatjuk eddigi tevékenységeinket. Nálunk
számtalan gyermekeknek szóló program
van, kezdve a baba-mama-klubtól a külön-
bözô kézmûves és zenés foglalkozásokon
keresztül a színházi nevelésig. Nagyon büsz-
ke vagyok arra, hogy idén immár negyedik
alkalommal adhatunk otthont az Országos
Gyermekszínházi Szemlének, amelynek ke-
retében hazánk legkiválóbb gyermekszín-
házi produkcióit láthatja
majd a közönség. Ezek a prog-
ramok és a résztvevôk egy-
aránt megérdemlik a kultu-
rált, igényes és esztétikus
környezetet, amely természe-
tesen visszahat az idelátoga-
tókra is. Egyre többen jön-
nek el rendezvényeinkre, és
egyre nô az igény további
programokra.

— Többek között a talán
legrangosabb fôvárosi kultu-
rális rendezvényhez, a Buda-

pesti Tavaszi Fesztiválhoz kapcsolódó Frin-
ge Fesztiválnak is helyszíne lesz idén a Mar-
czibányi Téri Mûvelôdési Központ — kap-
csolódik be a beszélgetésbe Németh Katalin
igazgatóhelyettes. — Nálunk zajlik majd az
a tehetségkutató verseny, amelynek gyôzte-
sei különbözô hazai és külföldi fesztiválo-
kon léphetnek fel. Három nap alatt hatvan
színházi produkciót láthat majd a közön-
ség, de a zenei kategóriák fellépôi is itt fog-
nak bemutatkozni. A másik megtisztelô
megkeresés az Európai Dokumentum és
Antropológiai Fesztivál szervezôitôl jött,
akik kifejezetten nálunk szeretnék megren-
dezni idei seregszemléjüket. Ez is egy na-
gyon rangos, sokszínû, elsôsorban doku-
mentum- és ismeretterjesztô ªlmeket fel-
sorakoztató rendezvény lesz.

Péter Zsuzsa

Koncertterem a zeneiskoláknak
A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ rekonstrukciójával régi adósságát törlesztet-
te a kerület, hiszen egy országosan ismert intézmény újulhatott meg — mondta Dan-
kó Virág alpolgármester. A közeljövô kulturális fejlesztései közül az alpolgármester
fontosnak tartja, hogy a Kodály Zoltán iskolának és a Járdányi Pál Zeneiskolának egy
300 fôt befogadó koncerttermet kell építeni. Saját erôbôl azonban az önkormányzat
ezt nem tudja megvalósítani.

— A bôvítésre pályázati úton szeretnénk többletforrást biztosítani. A mûvészeti okta-
tást nyújtó intézményeket központi minôsítésnek vetik alá, és csak akkor válhatnak tel-
jes jogú zeneiskolává, ha teljesítik a feltételeket. Koncertterem hiányában nem kapják
meg a teljes állami támogatást, ami az iskolát és a kerületet egyaránt rosszul érintené.
A támogatás elnyerése azonban a városrész kulturális életében jelentôs lépés lenne —
tette hozzá az alpolgármester. Jelezte, hogy az önkormányzat igyekszik fenntartani a
kultúrára, sportra fordítható pénzösszegek arányát. Az önkormányzat nem szeretne
feladatokat megszüntetni, de ésszerû racionalizálásra mindenképpen szükség van.
Dankó Virág fontosnak tartja, hogy elkészült a támogatandó feladatokat részletezô
sportkoncepció és -rendelet. A kerület részt vesz az Országos Labdarúgópálya Létesíté-
si Programban, amelynek keretében iskolaudvarokat újítanának fel és sportpályákat lé-
tesítenének. A sport- és kulturális célra kiírt pályázat terén is várható változás. Az alpol-
gármester kiemelte, hogy a helyi sportszervezetek eddig a sportcélú pénzek hetven szá-
zalékát kapták meg, ezt az arányt most az iskolák javára szeretnék megfordítani.
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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 FEBRUÁR 15–MÁRCIUS 9.: A Mûvészcsaládok sorozat keretében Romvári Márton, Romvári János
— festmények, grafikák, installációk. Mûvészek a II. kerületben. (Vízivárosi Galéria, 1027 Kapás u. 55.
Tel.: 201-6925)
n FEBRUÁR 24-ig: Eleven hús. Az OCTOGONart Galéria Szöllôsi Géza eddigi és legújabb munkáiból mu-
tat be nagyszabású válogatást a Körzôgyárban. Nyitva: kedd-szombat 12.00–18.00 óráig. (1056 Molnár
u. 35. Tel.: 201-6959, (06 20) 924-9478, www.korzogyar.hu, http://www.szollosi.eu/)
n FEBRUÁR 24-ig: Kortárs magánygyûjtemények. Válogatás Bélai György gyûjteményébôl a Godot Ga-
lériában. (1075 Madách út 8., tel.: 322-5272, www.godot.hu)
n JÚNIUS 30-ig: „Play Art” — tendenciák napjaink képzômûvészetében. (Marczibányi Téri Mûvelôdé-
si Központ)

SZÍNHÁZ IBS: FEBRUÁR 11-én 18.30: Švejk vagyok. Zenés sörözgetés egy derék katonával és a kö-
zönséggel. Elôadja: Mikó István (IBS PUB). 19.00: És Rómeó és Júlia… W. Shakespeare után szabadon.
Elôadja: Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter. 15-én 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! (IBS PUB) Szerk.: Lit-
kai Gergely. Km.: Badár Sándor, Szôke András. 17-én 19.00: Paul Portner: Hajmeresztô (bûnügyi társasjá-
ték 2 részben), a Szindra elôadása. 18-án 19.00: Galt MacDermot—James Rado—Gerome Ragni: Hair —
a Szindra elôadása. R.: Földessy Margit. 22-én 19.00: Szépségem titkai. Galla Miklós önálló estje. 23-án
19.00: Agatha Christie: Egérfogó (klasszikus krimi 2 részben). Fôsz.: Pásztor Erzsi, Gallusz Nikolett. R.:
Földessy Margit. 24-én 19.00: Örkény István: Macskajáték. Fôsz.: Pásztor Erzsi, Schubekrt Éva, Földi Teri,
Huszár László. R.: Varga Miklós. 25-én 19.00: Popfesztivál 2006. A Szindra vizsgaelôadása. R.: Földessy
Margit. 100. jubileumi elôadás!

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: A Bartók Vonósnégyes hangverseny ciklusa az együttes 50. születés-
napja tiszteletére. FEBRUÁR 18., 11.00: Bartók: II. vonósnégyes. Beethoven: e-moll „Razumovszkij”
vonósnégyes. MÁRCIUS 4., 11.00: Haydn: d-moll Erdôdy-vonósnégyes. Csajkovszkij: D-dúr vonósné-
gyes. MÁRCIUS 18., 11.00: Kodály: II. vonósnégyes. Debussy: g-moll vonósnégyes.
n FEBRUÁR 16., 19.00: Kék szivárvány. Jótékonysági célú, gyimesi csángó hagyományôrzô mûsor. Elôad-
ja egy negyven fôs adatközlô zenészekbôl, táncosokból, énekesekbôl álló társulat. A mûsor bevételét a
gyimesközéploki csángó hagyományôrzô ház létrehozására fordítják. (Hagyományok Háza, 1011 Corvin
tér 8. Tel.: 225-6079, www.hagyomanyokhaza.hu )
n FEBRUÁR 25., 16.30: Fergeteges kántorkoncert. Tizenhét kántorhallgató és tanáraik közös koncertje
a Frankel Leó úti Zsinagógában. Közremûködik: Neumark Zoltán zongoramûvész, valamint a kántorok és
kántorhallgatók. (1023 Frankel Leó út 49., www.frankel.hu)

MOZGÁS Feldenkrais alternatív mozgásterápiás tanfolyam Heimer István nemzetközi diplomás
oktató vezetésével kedden és/vagy csütörtökön 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.

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

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

LORA. Herendi életmûve a Lorával együtt három nagyjátékfilmre rúg, s hogy ezek kö-
zül a rendezô mit vállal és mit nem, kiderül a várost beborító filmplakátokból. A Vala-
mi Amerika rendezôjétôl — olvashatjuk az artisztikus, éjfekete háttérbe beleveszô szí-
nészfejek felett, ezek szerint tehát a Magyar vándor nincs és nem is volt, ami, jobban
belegondolva, nem is tûnik rossz alternatívának. Egy másik, s jóval szalonképesebb
magyarázat szerint azért csak a Valami Amerika szerepel a posztereken, mert a Lorá-
val Herendi elsô filmjéhez kanyarodott vissza: mai arcokat, a húszas-harmincas
korosztály fejfájásait felvonultató történetet mesél, igaz, nem a vígjáték nyelvén,
hanem a szívhez szóló melodrámák modorában. Dávid, a yuppie éttermes össze-
jön Lorával, a szépséges kékharisnyával. Dávid öccse, Geri is szemet vetett a lány-
ra, ám sokáig kell még fájdalmas szaxofonszólókat nyomnia (és mogorván néz-
nie), míg szíve választottja az övé lesz. A happy endig családi tragédiákon és a va-
lósággal köszönôviszonyban sem lévô szituációkon keresztül vezet hôseink útja,
ami már csak azért is sajnálatos, mert Herendi igazán szimpatikus filmes, színészei
pedig az ifjú gárda válogatott kiválóságai. A Lora szomorú igazsága szerint a ma-
gyar film még mindig csak két végletet ismer: Tarr Béla világvégéit és a reklámvi-
lág steril csillogását.

-kg-
Rendezô: Herendi Gábor, szereplôk: Lucia Brawley, Nagy Péter, Fekete Ernô.

TERASZ KIÁLLÍTÁSSAL. A Paksi halász-
csárda helyén nyílt Menta terasz nemcsak
gasztronómiai élvezeteket kínál a vendégek-
nek. Február 8-án Konkoly-Thege György
fotómûvész képeibôl nyílt kiállítás, amely
Bali szigetének trópusi élôvilágát, lakóinak
ôsi szokásait mutatja be. A kiállítás március
8-ig látható. (1022 Margit krt. 14., tel.:
336-1250)
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Jelentkezni 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: 10x2 órás kezdô jógatanfolyam indul FEBRUÁR 9-én 17.00–19.00-ig, 21-én
18.30–20.30-ig. Haladó tanfolyam indul 13-án 18.30–20.30-ig. Alkalmanként is látogatható, folyama-
tos gyakorlást biztosító jógaórák aktív jógázók számára hetente ötször: hétfôn és pénteken 18.30-tól,
szerdán 18.00-tól, kedden és csütörtökön 10.00-tôl. Információ és bejelentkezés: 397-5258, (06 30) 689-
9284, joga@sivanandajogakozpont. hu, www.sivanandajogakozpont.hu
n Alakformáló, kondicionáló torna: kedd-csütörtök 8–9-ig, 19–20-ig. Tartásjavító és osteoporosis-
megelôzô gyógytorna idôsebbeknek kedd-csütörtök 11–12.30-ig. Mazsi-torna kedden 16.30–17.30-ig
bölcsôdés, csütörtökön 17–18 óráig óvodás korú gyerekeknek. (Kájoni ház, tel.: 392-5464)
n Mozgástanfolyamok: kreatív gyermektánc 3–10 éveseknek, játékos foci, képességfejlesztô mozgá-
sóra 3–7 éveseknek, babagimnasztika 1–3 éveseknek, gerincgimnasztika felnôtteknek. Érdeklôdni le-
het Németh Erika táncpedagógusnál a (06 30) 565-1703-as mobilszámon és a http://tancesmozgas.fw.hu
honlapon. (Baár—Madas iskola, 1026 Lorántffy Zsuzsanna út 3.)
n Salsaoktatás a Vasas Pasaréti Sportcentrumban. Kezdôknek szombaton 19–20 óra, haladóknak 20–21
óra között. Részvételi díj 1200 Ft/óra. Beíratkozás a helyszínen a tanfolyam kezdete elôtt. (Gumitalpú cipô
javasolt.) 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: FEBRUÁR 16-án 9.30: Vivaldi: A négy év-
szak. A látható zene. BA-LU EUfórikusok. (Kandúr-
bérlet 4. ea.) 17-én 11.00: Maszkabál. Gryllus Vil-
mos mûsora (Tigris-bérlet 4. ea.). 23-án: Maszka-
bál. Gryllus Vilmos mûsora, 9.30-kor Malacka-bér-
let 4. ea., 11.00-kor Hattyú bérlet 4. ea.
n HAGYOMÁNYOK HÁZA: Aprók tánca: Pénte-
kenként a gyerekek 17.00–19.00-ig kézmûvesked-
hetnek, játszhatnak, táncolhatnak, énekelhetnek,
mesét hallgathatnak, ismerkedhetnek az esztendô
népszokásaival. FEBRUÁR 23.: Táncház és mulat-
ság. Az estek házigazdája Bodó-Bán János. Muzsi-
kál a Kollégák zenekar. A táncház programja:
19.30–21.00: tánctanítás, 21.30-tól mulatság.
(1011 Corvin tér 8.)
n Kreatív gyermektánc minden hétfôn 15.30–
16.30-ig 5–7 éveseknek. Részvételi díj: 3600 Ft/4 al-
kalom. 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 al-
kalom. Vezeti Németh Erika táncpedagógus, (06
30) 565-1703. (Klebelsberg központ)
n Kézmûves szakkör szombat délelôttönként 10-
tôl 12 óráig az emeleti zeneteremben. Részvételi
díj: 600 Ft/fô vagy 2000 Ft/hó. Nagycsaládosoknak
családi 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. Érdeklôd-
ni lehet: parafonia.dpg.hu. (1025 Szilfa utca 4.,
tel.: 392-5464)

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJAS-
KLUB: FEBRUÁR 13.: Farsang a klubban. Csak
klubtagoknak! FEBRUÁR 20.: Képzeletbeli baran-
golás távoli tájakon. Diavetítés. Összejövetelein-
ket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretet-
tel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas
polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022
Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR
14-én: Disznótoros ebéd Nagymaroson. 21-én:
Látogatás a Nemzeti Múzeumban. 28-án: Kirán-
dulás és városnézés Szolnokon. MÁRCIUS 7.: Bu-
dakörnyéki séta. 14-én: Kastélylátogatás Fejér

Klebelsberg központ
n GYEREKEKNEK: FEBRUÁR 11., 11.00: A kis hagymafiú. A Maszk Bábszínház elôadása. Vidám,
commedia dell’arte hangulatú marionett-elôadás nagyméretû bábokkal, látványos színpadképpel
és paravánnal, operai hangulatú zenével. Jegyár: 800 Ft. FEBRUÁR 16., 10.00: Tádé-bérlet. A téli
tücsök meséi. A Ciróka Bábszínház elôadása. Jegyár: 500 Ft. Február 23., 14. 30: Mazsola-bérlet.
Mátyás király szárnyai. A MárkuSzínház elôadása. Az elôadás a III. Gyermekszínházi Szemlén I. he-
lyezést ért el. Jegyár: 500 Ft. FEBRUÁR 23., 18.00: Magyar táncház gyerekeknek. Magyar táncok,
népi játékok, énekek, mondókák. Vezeti: Csatai László (Csidu) és Csatai Luca. Zenél Bese Botond és
Nyíri László. Részvételi díj: 400 Ft/fô. FEBRUÁR 25., 11.00–12.30: Napraforgók — mûvészeti ját-
szóház a színek varázslatairól. A foglalkozáson az impresszionisták világában teszünk kirándu-
lást. Vezeti: Németh Ilona, az Iparmûvészeti Egyetem tanára, a Stúdió K színház bábtervezô mûvé-
sze. 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 KIÁLLÍTÁS: FEBRUÁR 20-ig: Színésznôk kalapban. Válogatás az Országos Színháztörténeti Mú-
zeum és Intézet gyûjteményébôl. FEBRUÁR 23–MÁRCIUS 4.: Karikaturista kerestetik. Kiállítás az
amatôr karikaturistáknak szóló pályázatunkra beküldött legjobb munkákból.
n KLUBOK: Filmklub: FEBRUÁR 15.: Go, Trabi, go (1991, r.: Peter Timm). 22-én: Az utolsó met-
ró (1980, r.: François Truffaut). A vetítések 18.30-kor kezdôdnek. A klubot szervezi és a vetítés utá-
ni beszélgetést vezeti: Majoros Sándor író. 14-én 16.00: Helytörténeti kör. 21-én 17.00–19.00:
Pesthidegkúti Baráti Kör. 28-án 18.00: Erdélyi utazási klub. A havi rendszerességû klub ingyene-
sen látogatható. A februári alkalom egyben vitaindító fórum, ahová várják azokat az érdeklôdôket,
akiknek szívügye Erdély. Várják véleményüket az erdelyiklub@wadventure.hu e-mail címre vagy
postán a Kultúrkúria címére. A beérkezett vélemények között egy csíksomlyói búcsún való részvé-
telt sorsolnak ki. Bôvebb felvilágosítás: Miskolczi Endre András, tel.: (06 30) 556-4027.
n ZENE: FEBRUÁR 11., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei. Verdi: Nabucco — a New York-
i Metropolitan Operaház elôadásában. A vetítés elôtt dr. Langermann István tart bevezetôt. A tel-
jes elôadás-sorozatra a bérlet ára 1600 Ft, az egyes elôadásokra szóló jegyek ára 400 Ft. Diákok-
nak, nyugdíjasoknak, mozgáskorlátozottaknak ingyenes.
n SZÍNHÁZ: FEBRUÁR 28., 19.00: Noelle Renaude: Mádám Ka. Sanzonos-groteszk egy felvonás-
ban az AKT Színház elôadásában. Rendezô: Lippai Krisztina. Párizsban elveszett egy mádámka. Sen-
ki sem keresi. Pedig van neki tornabérlete, idegtépô anyósa, ôszinte gyerekei, csalfa férje, beszélô
madara. Jegyár: 1000 Ft.
n FEBRUÁR 24., 15.00–18.00: Humorpercek. A Klebelsberg központ által meghirdetett amatôr
humoristáknak szóló pályázat döntôje. A zsûri tagjai: Maksa Zoltán, Sinkó Péter, a Rádiókabaré mû-
sorszerkesztôje, Litkai Gergely, a Dumaszínház fôszerkesztôje. 19 órától gálamûsor. Maksaméta,
Maksa Zoltán elôadása. A Tyúkszínház abszolút humoros jelenléte — Dolák-Saly Róbert és Laár
András mûsora. A Klebelsberg központ által meghirdetett amatôr humoristáknak szóló pályázat
nyertes mûvei. Jegyár: 1800 Ft.

KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ. FEBRU-
ÁR 8., 15.00: Farsangi mulatság a Testvér-
kék ferences óvoda számára. 11., 11.00:
A l i g l á t-
szom, még-
is játszom.
Sólyom Ta-
más mûsora
g y e r e k e k-
nek. Közben
álarckészítés
és büfé. 16.,
18.30: Film-
klub: Howard Hawks: El dorado (1967,
fsz.: Robert Mitchum, John Wayne). 24.,
16.00: Zarándoktalálkozó azon testvérek-
nek, akik 2006-ban részt vettek a nyári gya-
logos zarándoklaton. Márciusi elôzetes:
MÁRCIUS 1-jén 17.00 órakor Lehár Ferenc
operettjeibôl hallhatunk összeállítást. Mû-
vészeti vezetô: Nemessányi Éva. (1025 Szilfa
utca 4.)
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megyében. 21-én: Kirándulás Ópusztaszerre. 28-
án: Városnézés Veszprémben. A programok részle-
tei felôl a keddi klubnapokon lehet érdeklôdni, va-
lamint a 275-0169-es telefonszámon az esti órák-
ban. (Közéleti Mozgalom helyisége, 1024 Keleti K.
u. 22., információ: 275-0169, rögzítô is.)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 22-én
zártkörû farsangi vigasság lesz a klubhelyiségben.
Klubnapok minden páros héten csütörtökön. Az
idei gyógyüdülésünket a nyár végén Cserkeszôlôre
tervezzük. Színházbérleteink már élnek. Kirándulá-
sainkat anyagiaktól függôen tervezzük vonattal
vagy busszal. Tervezzük múzeumok és nevezetes
épületek meglátogatását. Klubnapot minden pá-
ros csütörtökön 15 órakor tartunk. (1028 Máriare-
metei út 37., tel.: 376-8678)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET
II. KERÜLETI SZERVEZETE: FEBRUÁR 21., 16.00:
Vendégünk dr. Horváth János képviselô, az or-
szággyûlés korelnöke. MÁRCIUS 21., 16.00: Kirá-
lyaink tömegsírban. Hankó Ildikó elôadása a ma-
gyar királysírokról. (1024 Keleti K. u. 13/b, tel.:
212-5030).
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Minden csü-
törtökön 9–12.30-ig várjuk barátainkat. Elôzetes ta-
vaszi programjainkból: MÁRCIUS 20.: Autóbuszos
kirándulás: Kelet-Szlovákia gyöngyszeme, Kassa
szépségei, történelmi nevezetességei (Dóm, Rákó-
czi Mauzóleum). MÁRCIUS 27.: Burgenlandi ba-
rangolás: Liszt Ferenc szülôháza, a Batthyány csa-
lád ôsi vára, temploma, kriptái. (1024 Margit krt.
48., tel.: (06 20) 921-6588, 316-5925)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Köszön-
jük a sok támogató e-mailt és telefont. Közkívánat-
ra bôvítjük programunkat, valamint a Van Gogh-ki-
állításra is szervezünk egy újabb látogatást. A teljes
elsô félévi ajánlatunkat átvehetik az egyesületi na-
pokon, illetve kérésre elküldjük e-mailen. Kínála-
tunk március végéig: FEBRUÁR 16.: Schiff András
koncertje a Mûvészetek Palotájában, ingyenes
(csak egyesületi tagoknak). MÁRCIUS 1.: Szeretet-
versek Balassitól-Wass Albertig, Murányi László
elôadása sok verssel és zenével (csak egyesületi ta-
goknak). MÁRCIUS 6.: Van Gogh-kiállítás. MÁRCI-

US 20.: A New York-palota meglátogatása vezetéssel. MÁRCIUS 22.: Noszvaj-Bogács, 3500 Ft/fô (kas-
tély, termálfürdô, pincesor). MÁRCIUS 29.: Bécs, az osztrák kultúra fellegvára, 3800 Ft/fô. Egyesületi
összejövetelek: minden hónapban az elsô és harmadik csütörtökön 16.00 órától. (Margit krt. 64/b, tel.:
216-9812, (06 20) 968-7001, e-mail: geza89@t-online.hu

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 belépés
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-iroda, 1022 Bimbó út 63.)
n Ami a zárójelentésbôl kimaradt… klub krónikus betegségben szenvedôknek és hozzátartozóik-
nak minden hónap utolsó szerdáján 14.30–16 óráig. (Családsegítô Szolg., 1022 Fillér u. 50/b, tel.: 225-
7956)
n Mentális problémával élôk klubja minden hónap elsô hétfôjén 16–18 óráig. Hozzátartozók részére
problémaelemzô beszélgetés minden hónap utolsó hétfôjén 15–17 óráig. Filmvetítés minden hónap má-
sodik 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 Má-
tyus Dezsônél, tel.: 397-3026, (30) 393-6948 vagy a helyszínen. (Klebelsberg központ)
n Hidegkúti Bélyeggyûjtôk Klubja csütörtökön 17.00–19.00 óráig. A résztvevôk gyûjtési tanácsokkal és
meghatározásokkal gazdagodhatnak, tapasztalatokat, illetve magyar és külföldi bélyegeket cserélhetnek,
felértékeltethetik gyûjteményüket. Vezeti: Faragó Sándor filatelista, 50 év gyûjtôi múlttal. Jelentkezés és
érdeklôdés: Szôke Szilárd, 392-0874.
n Internet kortalanul. Családias internetes klub idôsebbek számára a Klebelsberg központban. Szeretet-
tel várnak mindenkit, aki szeretne megismerkedni a számítógéppel. Érdeklôdni a helyszínen, vagy a klub
vezetôjénél, Polgár Máriánál lehet a (06 30) 211-2313-as telefonszámon. (1028 Templom u. 2–10.)

n Állandó programok: Hétfô, kedd és csütörtök 9.00: Tücsök
Zene és Diridongó zenei foglalkozás. Kedden 16.30: Gong (szín-
játszócsoport). 10.00–12.00: Baba-mama-klub. 14–20 óráig:
Bridzsklub. Szerda 10.10: Iciri-piciri táncház. 16.15: Tücsök Ze-
neóvoda. 20.00–01.00 óráig: Guzsalyas táncház. Moldvai és gyi-
mesi csángó táncház ének- és tánctanítással, zenél a Somos, a Szi-
gony és a Fanfara Complexa zenekar. Vasárnap 10–12-ig: Kôketánc gyermektáncház 1–7 éves ko-
rig. Csütörtökön 16.00–17.30: Radírpók — játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–8
éves korig. 16.30–18.30: Kaktusz (színjátszócsoport 11–15 éves korig). 16.30–18.00: Madarászsuli.
n Az Alkotóház kézmûves programjai: Szerdán 17–20-ig: Fürge ujjak — kötés, horgolás. Pénte-
ken 15–18-ig: Kerámia. Hétfôn 18.00–20.30: Kosárfonás. Szombaton 10–13-ig: Tûzzománkészítô
mûhely. Minden páros héten csütörtökön, legközelebb FEBRUÁR 22-én 17–20-ig: Selyemfestô.
n NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 9-én: Látogatás a Magyar Tudományos Akadémián. 16-án: Far-
sangi mulatság lengyel barátainkkal.
n KIÁLLÍTÁS: M Galéria — a mûvelôdési központ színházi elôterében. FEBRUÁR 11-ig: Csokonai-
díjjal kitüntetett képzômûvészek kiállítása. FEBRUÁR 14–MÁRCIUS 4-ig: „Átutazók” — fotókiál-
lítás epilepsziával és más egészségügyi problémával élô fiatalok alkotásaiból, a XI. Epilepszia
Nap keretében.
n FEBRUÁR 10., 14.00–18.00: Denevér Varázslóiskola. Egy zene — egy kép, avagy farsang az átöl-
tözés, a zene és a tánc jegyében. Foglalkozásunk kiindulópontja három híres festmény és három ked-
velt zenemû. Bepillantunk a festmények szereplôinek mindennapjaiba, sôt, bele is bújunk a bôrükbe.
A zene segítségével a kép szereplôit megmozdítjuk, és a foglalkozás végére az is kiderül, hogy hon-
nan jöttek, hova tartanak. A mulatságra és a farsangi fánkra mindenkit szeretettel várunk! Házigaz-
dák: Cickafark, Sir Pinty, M. Petrezselyem.
n FEBRUÁR 10.: Színházi lecke. Módszertani nap színházzal foglalkozóknak, a színházi alkotómun-
káról többet tudni akaróknak. Gyermek- és diákszínjátszó csoportvezetôknek, rendezôknek, drámata-
nároknak, színház- és drámaszakos hallgatóknak, mûvészeti iskolák tanárainak, közmûvelôdési szak-
embereknek, szakmabeli és szakmán kívüli érdeklôdôknek. További információ kérhetô Juszcák Zsu-
zsától, tel.: (06 70) 335-6285, juszcak.zsuzsa@marczi.hu.
n FEBRUÁR 17., 8.00–12.00: Baba- és gyermekholmivásár.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: FEBRUÁR 15–MÁRCIUS 9.: A Mûvészcsaládok sorozat keretében Romvá-
ri Márton, Romvári János — festmények, grafikák, installációk. Budapest II., Mûvészek a II. kerü-
letben. (1027 Kapás u. 55. Tel.: 201-6925)
n BUDAGYÖNGYE KÖZÖSSÉGI HÁZ: Ritmikus gimnasztika. A foglalkozások a mûvészi torna gim-
nasztikai elemeire épülnek, kiegészítve az aerobik ritmikus, táncos mozdulatsoraival. Szerdán és pén-
teken 15.30–16.30-ig és 16–17-ig kisiskolások részére. Tanár: Bánhidi Borbála. Moderntánc és szín-
padi mozgás általános iskolások részére hétfôn és csütörtökön 15–16 óráig. Tanár: Taródi Nóra. Eu-
ro-gym — Alakformálás, kihívás, harmónia. Kedden és csütörtökön 18.15–19.15-ig. Tanár: Török Re-
náta. Bôvebb felvilágosítást Peregovits Margit ad naponta 14–19 óra között. (1021 Hûvösvölgyi út
12. Tel.: 394-1477)

TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR. Segítséggel
az interneten — a világháló használatát se-
gítô egyéni foglalkozás minden kedden és
csütörtökön 14.00–15.00 óra között. Elôze-

tes jelentkezés a
könyvtárosoknál.
Minden hónapban
friss programok a
könyvtár honlapján.
Februárhoz kapcso-
lódó népszokások.
Jeles napok: Nem-
zetközi anyanyelvi
nap. Színészmúze-
um: Rajz János.
Minden hónapban

új játék a honlapon, Rejtvény 12 éven aluli
gyerekeknek címmel.

A könyvtár nyitva tartása: hétfô, szerda,
péntek 12.00–19.00-ig, kedd, csütörtök
10.00–16.00-ig, szombat 10.00–14.00-ig,
www.fszek.hu/könyvtáraink/budai régió (a
térképen a Török utcai könyvtárat jelzô kari-
kára kattintás), 1023 Török u.7–9. Tel.: 212-
1103, e-mail: fszek0204@fszek.hu
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n MICVE KLUB:: FEBRUÁR 10., 19.00: Vendég: Csomós Imre író. A szerzô mûveibôl Garai Róbert szín-
mûvész olvas fel részleteket. 17-én 20.00–21.00: Táncoljanak a fekete lakkcipôk! Nosztalgiabuli a ’70–
’80–’90-es évek legjobb zenéire. A Budai Micve Klub, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület és a Bálint Zsi-
dó Közösségi Ház közös táncestje. Helyszín: Bálint Zsidó Közösségi Ház (1065 Révay u. 16., tel.: 311-
9214). Belépô: 1300 Ft. Játszik a Garden Party tánczenekar. 18-án 18.00: A Lábnyomok nyomában címû
elôadás-sorozat ötödik része: A magyarországi haszidizmus, sok történet és legenda. Elôadó: Deutsch
Gábor egyetemi tanár. 28-án 18.00 órakor: Zájin Ádár — Mózes születésének és halálának emlékére
tartandó halvacsora. (1027 Frankel Leó út 49., tel.: 326-1445; www.frankel.hu)

MEGKERÜLT AB-
LAKKÉPEK. Feb-
ruár 18-án 10 óra-
kor Andor Loránd
festômûvész
(1906–1966) elve-
szettnek hitt és
nemrég megtalált

Keresztút ablakfestményeit ünnepélyes ke-
retek között helyezik el a rózsadombi Krisz-
tus Király templomban, a volt érseki gimná-
zium múzeumában. Az esemény kapcsán a
résztvevôk megemlékeznek a mûvészrôl és
a stációképek kalandos megkerülésérôl,
majd megtekintik a stációkat a karzaton lé-
vô múzeumban. 11.30-kor a mûvész emlé-
kére szentmisét mondanak. A mise után
12.30-kor meghallgatható és megnézhetô a
2000-ben újjáépített harangjáték a temp-
lom tornyában. (1024 Budapest, Keleti Ká-
roly u. 39.)

CIVIL ÁLDOZATOKRA EMLÉKEZNEK
A FARKASRÉTI TEMETÕBEN. Az emlé-
kek szépülnek, gyengülnek, színezôdnek,
pedig a valóság nem változik. Ilyen való-
ság, hogy 1944 áprilisától 1945 február-
jáig hadi cselekmények következtében ár-
tatlanok tízezrei haltak meg Budapesten.
Elôször az értelmetlen bombázások,
majd az ugyancsak értelmetlen ostrom
szedte civil áldozatait.

Budapesten a tragédia jelképévé vált a
Margit körúti Regent-ház, valamint a Fô
utcai lakóházak felrobbanása. Ma sem
tudni, hányan maradtak az eltakarított
romok alatt. A két épületben elhunytak-
nak a Farkasréti temetôben egymás mel-
lé állítottak síremléket.

Az idén immár harmadik alkalommal
tart civil kezdeményezésre ünnepi meg-
emlékezést a síroknál a Nemzeti Emlék-
hely és Kegyeleti Bizottság. Az emlékezés
megvalósítja napjainkban a társadalmi
összetartást. Közjogi méltóságok éppúgy
fejet hajtanak, mint a parlamenti pártok,
civil szervezetek képviselôi, a budai kerü-
letek lakosai, tanulói.

A szervezôk várnak mindenkit, aki egy
szál virág elhelyezésével kíván emlékezni
az áldozatokra.

Idôpont: 2007. február 13. 11 óra,
helyszín: Farkasréti temetô (1124 Buda-
pest, Németvölgyi út 99. 19/1 parcella, ci-
vil áldozatok síremléke).

A HIDEGKÚTI ÉRDEKVÉDÔ EGYESÜLET
elnöksége február 23-án 16 órára a Klebels-
berg Kultúrkúria színháztermébe (Templom

utca 2–10.) összehívja az egye-
sület rendes évi közgyûlését,
oda várva minden egyesületi ta-
got és belépni kívánó érdeklô-
dôt. A közgyûlés napirendjén

szerepel a tisztújítás. Amennyiben a közgyû-
lés határozatképtelen, úgy az egy órával ké-
sôbb megismételt közgyûlés a jelenlévô ta-
gok számára tekintet nélkül határozatképes-
nek minôsül. Az egyesület egyúttal lakos-
sági fórumra invitálja az érdeklôdô hideg-
kúti polgárokat 18 órai kezdettel. A fóru-
mon az egyesület vezetôsége tájékoztatást
ad az elôkészületben lévô Ófalui Szabályozá-
si Tervrôl, a nemrégiben a képviselô-testület
által elfogadott Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzatról és egyéb, Pesthidegku-
tat érintô fontos témákról (M0-s hidegkúti
szakasza, végállomási fejlesztése, a Szabad-
ság utcai sportpálya tervei, a Templom utcai
Spar-építkezés helyzete), amelyekrôl friss in-
formációval rendelkezik az elnökség. A la-
kossági fórumon minden érdeklôdôt szíve-
sen látnak. 1286 Bp., Pf. 13.; civil@pesthi-
degkut.hu, www.pesthidegkut.hu

PESTHIDEGKÚTI BARÁTI KÖR. Ismét sze-
retettel várjuk az érdeklôdôket a Pesthideg-
kúti Baráti Kör következô összejövetelére a
Klebelsberg Kuno központba (1028 Temp-

ÚJ HELYEN A RAIFFEISEN JAZZ
KLUB. Az öt éve indult koncertsorozat
februártól a Millenáris Park Fogadóban
várja az improvizatív zene híveit. 2002 és
2006 között az IBS Színpadon negyven
nagysikerû koncertet tartottak, ahol
olyan kiemelkedô elôadóknak tapsolhat-
tak az egybegyûltek, mint Pege Aladár, a
Babos Project Special, a Trio Midnight, a
Balázs Elemér Group vagy a világhírû kla-
rinétmûvész, Joe Muranyi. A honi tehet-
ségek egyik legígéretesebbike, Bolla Gá-
bor szaxofonos is e klubban adta egyik el-

sô fontos koncertjét,
akárcsak a Montreux-i
versenygyôztes Szôke Ni-
koletta vagy az Egyesült
Államokban diplomá-
zott zongoravirtuóz,
Oláh Tzumo Árpád.

A Raiffeisen Jazz Klubban estérôl esté-
re egy-egy fiatal, illetve a középgeneráci-
óhoz tartozó, elismert magyar dzsesszfor-
máció kap fellépési lehetôséget. A meg-
szólaló zenekarokhoz egy-egy vendégszó-
lista csatlakozik, aki játékstílusában, ze-
nei világát tekintve jól illeszkedik az alap-
csapathoz. A következô alkalommal a ko-
rábbi vendégmuzsikus saját zenekarával
lép fel, a hozzájuk érkezô újabb vendég-
mûvész pedig ismét elôrevetíti a követke-
zô koncert alapfelállását.

Legközelebb március 1-jén 20 órakor a Csep-
regi Hip-Bop (Csepregi Gyula — tenorszaxo-
fon, Rátonyi Róbert — zongora, Tóth Gyula —
gitár, Horváth Plútó József — bôgô, basszusgi-
tár, Dörnyei Gábor — dob) együttes lép fel, a
vendég Kaszás Péter (dob) közremûködésével.

Civil szervezetek, pártok hírei lom u. 2–10.) február 21-én szerdán
17–19 óráig a Zenei percek címû összejö-
vetelre, ahol a Kiss Zenede mûvészei ad-
nak koncertet. A 2005-ben alakult baráti
kör célja, hogy a Pesthidegkutat szeretô
polgároknak idôrôl idôre találkozhassa-
nak — klubszerû összejövetel formájá-
ban —, és kötetlen beszélgetések során
megvitathassák településrészünkkel kap-
csolatos problémáikat, eseményeket, örö-
meinket és bosszúságainkat. (Az összejö-
veteleket minden hó harmadik szerdáján
tartjuk.) Szeretettel várjuk az érdeklôdô-
ket korra, nemre és pártállásra tekintet
nélkül! Porkoláb Mátyás

AZ EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁRÓL. A
Magyar Demokrata Fórum II. kerületi
szervezete elôadást rendez Reformot,
de ésszerûen az egészségügyben cím-
mel március 2-án pénteken 17 órakor.
Az elôadás helye a Bimbó út 63. alatti
MDF-iroda, elôadó: dr. Pusztai Erzsébet.

A NEMZETI FÓRUM EGYESÜLET II. ke-
rületi szervezete meghív-
ja és várja tagjait, leendô
tagjait és minden érdek-
lôdô kerületi polgárt
2007. február 22-én 18
órakor kezdôdô rendezvényére. Vendé-
günk Jakab István, a Magosz elnöke, az
Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottságá-
nak alelnöke. Helyszín: a Fidesz II. kerüle-
ti Irodája (1024 Keleti Károly u. 13/b).

Csepregi Gyula
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A 2006. évi CXV. törvény elrendeli,
hogy a 2007. február 15-tôl a járóbe-
teg-szakellátáson megjelenô biztosított
betegeknek vizitdíjat kell ªzetniük az
egészségügyi ellátás megkezdése elôtt.

A sürgôs esetek kivételével az ellátás
csak a vizitdíj megªzetése után, illetôleg a
fizetés alóli mentesség igazolása után
kezdhetô meg. Amennyiben az ellátás
elôtt a biztosított nem ªzeti meg a vizitdí-
jat — a mentesség és a sürgôsség eseteit
kivéve —, az ellátás az Egészségbiztosítá-
si Alapból nem  ªnanszírozható, így a be-
teg az ellátás teljes térítési díját köteles
megªzetni a szakrendelésen található té-
rítési lista szerint.

A mentességet a külön tájékoztatón
szereplô dokumentumokkal vagy a szak-
rendelések által kiadott mentességi kár-
tyával lehet és kell igazolni a díjªzetés
mellôzése érdekében. A mentességi kár-
tyára való jogosultságot az ellátó szakren-
delés orvosa állapítja meg, de a Közpon-
ti kartonozó ellenôrzi a betegirányítás al-
kalmával.

A törvény szerint a mentességet nem
élvezô pácienseknek minden alkalom-
mal be kell ªzetniük a vizitdíjat, de a 21.
alkalomtól kezdôdôen az illetékes ön-
kormányzatnál kérhetô a díjak visszaª-
zetése. Fôszabály: csak a 300 Ft-os vizitdí-
jak igényelhetôek vissza a 21. alkalomtól.

A szociálisan rászorulóknak szintén
kell vizitdíjat ªzetniük, mert a számuk-
ra különbözô jogcímen folyósított ellátá-
saik összegét 2007. február 15-tôl kezdô-
dôen a vizitdíjªzetési kötelezettségük
miatt megemelik.

Minden orvos és beteg között megvaló-
suló gyógyító vagy diagnosztikai célú ta-
lálkozás a vizitdíj ªzetése szempontjá-
ból külön alkalomnak számít. Alkalom-
nak számít továbbá az egészségügyi szak-
dolgozó által a betegen végzett diagnosz-
tikai célú ellátás is.

Amennyiben a vizitdíj megªzetése
után nem látják el a beteget, azt a szolgá-
lat visszatéríti.

Ugyanazon szolgáltatónál adott na-
pon több szakrendelés igénybevétele
esetén is csak egyszer kell megªzetni a
vizitdíjat.

A fogászati alapellátás, a háziorvosi
szolgálat és a MAMMA Klinika nem a
II. kerületi Egészségügyi Szolgálat része-
ként mûködô egészségügyi szolgáltató,
ezért ezek igénybe vételéhez külön vi-
zitdíjat kell kiªzetni.

A vizitdíj 300 Ft a következô esetek-
ben:
n beutalóval érkezô beteg
n beutaló nélkül érkezô beteg a követ-
kezô szakrendeléseken: Bôrgyógyászat;
Fül-orr-gégészet; Nôgyógyászat; Onkoló-
gia; Pszichiátria; Szemészet; Sebészet;

Urológia; Az elsô alkalommal beutalás-
sal igénybe vett bôr- és nemibeteg-gon-
dozó, tüdôgondozó és onkológiai gondo-
zó, valamint kúraszerû ellátás a gondo-
zásba vettek részére.

A betegúttól való eltérések esetén
emelt összegû vizitdíj, illetve a részle-
ges térítési díj ªzetendô, ha valaki
n A kizárólag beutalóval igénybe vehetô
járóbeteg-szakellátást — elôzetes idô-
pont kérése után — beutaló nélkül kíván-
ja igénybe venni (600 Ft vizitdíj ªzeten-
dô). Diagnosztikai célú ellátások (rönt-
gen, ultrahang, laboratórium) csak és ki-

zárólag orvosi beutalás alapján vehetôk
igénybe.
n Az ellátást nem a beutaló szerinti
egészségügyi szolgáltatónál kívánja elô-
zetes idôpont kérése után igénybe venni
(600 Ft vizitdíj ªzetendô).
n Sürgôsségi ellátást indokolatlanul
vesz igénybe (1000 Ft vizitdíj ªzeten-
dô).

A szakellátásra beutalt biztosított is-
mételt orvosi beutalás nélkül jogosult
igénybe venni a járóbeteg-szakellátást,
ha annak keretében ismételt ellátása in-
dokolt.

A vizitdíj ªzetésével kapcsolatos

VIZITDÍJ

Be kell fizetni Mentesül a befizetés alól

Sürgôs szükség
esetén nyújtott

ellátás

Társadalombiztosítással
NEM rendelkezô

beteg
Társadalombiztosítással

rendelkezô
beteg

A

Orvos által igazoltan
sürgôsségi eset

N

Bôrgyógyászat
Fül-orr-gégészet
Nôgyógyászat
Onkológia
Pszichiátria
Szemészet
Sebészet
Urológia

}

Vizitdíjat nem, de az ellátásért
a térítési jegyzék alapján fizet0 Ft

Orvos által igazoltan
sürgôsségi esetnem 1000 Ft

Beutaló nélkül is
igénybe vehetô
szakrendelés

Beutalóköteles
szakrendelés

300 Ft

300 Ft

Az elsô alkalommal beutalással
igénybevett bôr- és nemibeteg-
gondozó, tüdôgondozó és
onkológiai gondozó, valamint
kúraszerû ellátás a gondozásba
vettek részére

Intézményünkbe szóló
beutalóval 300 Ft

Más intézménybe szóló
beutalóval 600 Ft

Beutaló nélkül
Beutaló nélkül az orvos
szakmai indokok alapján
a beavatkozást, vizsgálatot

A területi ellátási kötelezett-
ségbe nem tartozó beteg
ellátása területi ellátási
érdekbôl

megtagadhatja!

megtagadható!

600 Ft

1
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A beutalónak tartalmaznia kell a be-
tegadatok mellett a beutaló orvos 5 je-
gyû pecsétszámát, a beutaló munkahe-
lyének 9 jegyû azonosítóját, illetve a be-
utalás alapjául szolgáló ellátás tényét iga-
zoló 8 vagy 9 jegyû naplószámot.

Kérjük, hogy ezt Önök is ellenôriz-
zék, mert adathiány esetén a következôk
szerint kell eljárnunk:
n A Központi kartonozó munkatársai
elôjegyzési idôpontot adnak, amikorra
a hiányzó adatok pótlása szükséges, vagy
n beutaló nélküli igénybe vételnek
kell tekintenünk az ellátást, amely a

beutalóköteles rendelésen az emelt
összegû vizitdíj (600 Ft) megªzetését te-
szi szükségessé (a már beªzetett díj utá-
ni különbözet rendezésében kollégáink
segítségét kérjék).

Természetesen a beutalóköteles szak-
rendelésekre beutaló nélkül érkezô be-
teg a korábban idôpontra bejelentkezett
betegek ellátását nem akadályozhatja.

A vizitdíj beªzetése a Központi karto-
nozó helyisége elé felállított automaták-
ba történik 10, 20, 50, 100 Ft-os ér-
mékkel.

Az automata a vizitdíj beªzetésérôl

kétpéldányos nyugtát ad ki, melyet a
Központi kartonozó munkatársai a be-
teg adatait tartalmazó etikettel érvé-
nyesítenek, majd a megfelelô szakren-
delésre irányítják a beteget.

A nyugta mindkét példányát magával
viszi a beteg a rendelésre, ahol a vizsgá-
lat megkezdése elôtt a rendelô példá-
nyát átadja az ellátó orvosnak. Az ellá-
tás végeztével a szakrendelés 2 példány-
ban Ambuláns lapot nyomtat ki, mely-
bôl az egyik az Öné. A másik Ambuláns
laphoz tûzi az orvos a vizitdíj megªzeté-
sét igazoló nyugtát.

Megkérjük Önt, hogy a szakrendelô-
ben maradó példányon aláírásával iga-
zolja, hogy a törvényben és rendeletek-
ben szabályozott tájékoztatásokat az ellá-
tás, illetve a gyógykezelés alternatíváiról
megkapta; az orvost a jelenlegi kezelése-
ikrôl, szedett gyógyszerekrôl tájékoztat-
ta. Ez utóbbi nagyon fontos a korrekt ke-
zelés elkezdésében, beállításában.

Kérjük továbbá, hogy amennyiben a
legalacsonyabb térítési díjú gyógyszer
receptre történô felírását nem fogadja
el, azt szintén aláírásával igazolni szíves-
kedjen.

Amennyiben további szakrendelésre
beutalás történik ugyanezen a napon,
az orvos a másik rendelésre a számítógé-
pes rendszeren keresztül irányítja Önt
át. (Ekkor nem kell újabb vizitdíjat
ªzetnie.) Ez természetesen minden kül-
sô telephelyen található szakrendelé-
sünkre is érvényes. (Tölgyfa u. 10., Feke-
te Sas u. 6., Margit krt. 99., Fillér u. 4–
6., Községház u. 12.) — nem értve ide a fo-
gászati alapellátásokat, háziorvosi szolgá-
latokat.

Ha a beutalás más napra szól, akkor
nyomtatott beutalót kap, amely után az
akkori megjelenés alkalmával majd — a
mentesség eseteit kivéve — ismételten
vizitdíjat kell ªzetnie (300 Ft).

Amennyiben Ön külsô telephelyün-
kön már az adott napon ellátásban ré-
szesült, ismételt vizitdíj ªzetésére nin-
csen szükség, amennyiben a Központi
kartonozóban a beªzetést igazoló nyug-
tát vagy számlát bemutatja. A nyugta
sorszámának rögzítése után ez természe-
tesen az Ön tulajdona marad.

A rendelkezések és lehetôségek értel-
mezésében munkatársaink készséggel
állnak rendelkezésükre.

Kérjük betegeink szíves türelmét,
hogy az új törvényekbôl és rendelkezé-
sekbôl adódó többletfeladatokat szolgá-
latunk munkatársai kellô odaªgyeléssel
és az Ön megelégedettségére minél gyor-
sabban elvégezhessék!

Köszönjük segítségét és megértését!
a Budapest II. kerületi Önkormányzat

Egészségügyi Szolgálata

általános tájékoztató

IZITDÍJ

B Mentesül a befizetés alól

S ztosítással
N delkezô

b g
Alanyi jogon Szerzett jogon

O

Nem kell újabb vizitdíjat
fizetni ugyanazon egészség-
ügyi szolgáltatónál az
aznapi további járóbeteg
szakellátásért!

B

e az ellátásért
a k alapján fizet0

Ft

M
Ft

B

t

t-
s

Ft

18 év alatti gyermek
ellátása

Terhesgondozás

Gyermekágyas anyák
gondozása

Kötelezô népegészségügyi
ellátások

Meghatározott
szûrôvizsgálatok

Sürgôsségi vagy kötelezô
gyógykezelésnek minôsülô
esetek

Járványügyi tevékenység

Katasztrófa-egészségügy

Hajléktalanok ellátása

Fogvatartottak ellátása

Tartós orvosi
kezelésben részesülôk
(mentességi kártyát kapnak):

Orvos által elrendelt,
de nem orvos által végzett
ellátások:

•

•

•

•

•
•

•

•

megbetegedésben szenvedôk
Vesebetegek dialízis-kezelése és

az azzal összefüggô vizsgálatok
Veleszületett vérzékenységben

szenvedôk kezelése
Véradással összefüggô

vizsgálatok
Cukorbetegek kezelése
Szerv- és szövetátültetésre

várók, ill. transzplantáltak
HIV-fertôzés és AIDS-betegség

kezelése
Súlyos pszichózisok

Rosszindulatú daganatos

•
• Gyógytorna (kezelôlap)

Fizioterápia (kezelôlap)
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Újra Millenáris,
újra Ability Park

A Millenárisból
Jövô Háza Köz-
ponttá átnevezett
intézmény ismét
visszakapja erede-
ti nevét — ezt Haj-
nóczy Árpád no-
vemberben kine-
vezett igazgató je-
lentette be sajtó-
tájékoztatóján.
Az egy hónapig

zárva tartó kétezer négyzetméteres kiállító-
csarnokot újra megnyitották, az eddigi kiál-
lítás néhány megmaradt installációja mel-
lett február elejétôl a már 2004-ben is itt
vendégeskedô Ability Park kapott helyet,
bár ezúttal valamivel szerényebb kialakítás-
ban. A kiállítócsarnok jelen állapotában fé-
lig üres, ám az ígéretek szerint hamarosan
itt rendezik meg az 1% Civil Jövô Feszti-
vált, amely az esélyegyenlôség területén te-
vékenykedô civil szervezeteknek biztosít
bemutatkozási lehetôséget. Hajnóczy Ár-
pád igazgató elmondta, hamarosan há-
rom- négyhavonta váltakozó tematikus ki-
állítások sorozata indul a — továbbra is Jö-
vô Háza nevet viselô — kiállítócsarnokban;
márciusban a televíziózást, nyáron pedig
az internetet bemutató tárlat nyílik, ezt a
zöld energiák, a klímaváltozás témáját fel-
dolgozó kiállítás váltja. A Millenáris továb-
bi programjairól szólva az igazgató kiemel-
te, hogy céljuk egy nemzetközi viszonylat-
ban is versenyképes kulturális centrum lét-
rehozása, amelyben ismeretterjesztô, okta-
tási és szórakoztató programokat szervez-

nek és fogadnak be. Példaként megemlítet-
te a Világsztárok-sorozatot, amelyben nem-
zetközi élvonalbeli zenészek lépnek fel,
mint Rhoda Scott vagy Deodato.

A Millenáris mûködtetését költséghaté-
kony módon képzelik el, az idén közel har-
madával megcsappant állami források mel-
lett állandó támogatóként piaci szereplô-
ket is hangsúlyosan szeretnének bevonni.
Elsô, a televíziózás történetét feldolgozó ki-
állításuk szponzorálásához a Magyar Televí-
ziót és a T-Home-ot igyekeznek megnyer-
ni. A munkatársak harmadát elbocsátó Mil-
lenárisnak az Ability Park mûködése
2007-ben 60 millió forintjába kerül, vi-
szont a kiállítás és a hozzá kapcsolódó prog-
ramok száz fogyatékkal élô számára biztosí-
tanak folyamatos munkalehetôséget, en-
nek forrásait az Ability Park teremti elô. A
fenntartó gazdasági tárca két, összesen 100
milliós programot is a központra bízott: az
eMagyarország Program további fejleszté-
sét és mûködtetését, valamint a Tessedik-
program (digitális középiskola) koordinálá-
sát. ld

A KÉPVISELÔ-TESTÜLET követ-
kezô ülését február 15-én tartja a
Polgármesteri Hivatal házasságkötô
termében (1024 Mechwart liget 1.)

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

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).

INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁST szervez a Fidesz kerületi
szervezete szerdánként 16–18-ig
(1024 Keleti K. u. 13/b). A részt ven-
ni szándékozók az aktuális hét kedd-
jéig kérjenek idôpontot nyitvatartási
idôben (lásd fent).

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

Almássy Kornél országgyûlési kép-
viselô (MDF, listás) elôzetes idôpont-
egyeztetés után fogadja a kerület
polgárait, tel.: (06 70)362-8283.

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes ta-
nácsadást szervez kerületi irodájá-
ban (1022 Bimbó út 63.) kedden-
ként 16–18-ig. Elôzetes idôpont-
egyeztetés munkanapokon 8–16 óra
között a 353-0624-es számon.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Keleti K. u. 8.) minden szerdán
17 és 18 óra között tart nyitva. Tel.:
(06 20) 269-3777.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁ-
JA hétfôtôl csütörtökig 12 és 18 óra
között, pénteken 12 és 16 óra kö-
zött tart nyitva. 1024 Fazekas utca
19–23., tel.: 212-2978.

KÁVÉ MELLETT. Porkoláb Mátyás
képviselô (MDF) minden hónap elsô
és harmadik szerdáján 9–10-ig kö-
zött a Széphalom bevásárlóközpont
földszinti kávézójában várja az érdek-
lôdôket kötetlen beszélgetésre.

Átalakítják a fekvôrendôröket
Az önkormányzat ôsz óta több mint egy tucat helyszínen végezte el a sokak által és
gyakran jogosan kritizált megépítésû fekvôrendôrök átalakítását. Az építmények ma-
gasságát csökkentették, a hosszát megnövelték, és a jobb észrevehetôség érdekében
fényvisszaverô prizmákat helyeztek el elôttük. A forgalomcsillapított útszakaszokon a
maximalizált 30 km/órás sebességgel haladva az autó károsodása nélkül is át lehet
hajtani az átalakított szigeteken. A jelentôsebb sebességtúllépést azonban ezek a fek-
vôrendôrök sem engedik. A Településüzemeltetési Bizottság az idei költségvetés jóvá-
hagyása után dönthet további forgalomcsillapító bukkanó átépítésérôl. A kerület ter-
vei között szerepel, hogy a gyalogosok biztonsága érdekében a zebrák elôtt is fény-
visszaverô elemeket helyeznek el az aszfaltburkolaton.

Viharos hírek
Az utóbbi hetek szeles idôjárása ország-

szerte komoly károkat okozott. A II. kerü-
letben szerencsére személyi sérülésrôl
nem kell beszámolni, de a viharos idô mi-
att sok helyen volt szükség gyors beavatko-
zásra.

— A Budapest II. kerület Központi Polgár-
ôr Egyesület a rendôrség és a Polgári Véde-
lem felkérésére a január 18-i vihar ideje

alatt 13 fôvel és négy gépkocsival vett részt
a felderítési, mentési és elhárítási felada-
tokban — tájékoztatott Farkas Elôd, a szerve-
zet elnöke. A polgárôrök délutántól más-
nap reggelig leszakított kaput, kidôlt fákat,
elszabadult kukákat távolítottak el az utak-
ról, járdákról, és folyamatosan ªgyelték és
jelentették, hol alakult ki balesetveszélyes
helyzet. A kritikus területek ôrzésérôl gon-
doskodtak, és több hajléktalan személyt kí-
sértek biztonságos, fedett helyre.
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Ferencsik-centenárium
A magyar zenei élet kiemelkedô
egyénisége, Ferencsik János száz éve
született. A jeles évforduló alkalmából
az Operaházban, illetve a Mûvészetek
palotájában több ünnepi eseményre
— hangversenyre, kiállításra
emléktábla-avatásra, a Ferencsik
Alapítvány ezévi díjának átadására —
kerül sor. A kegyelet virágait sírjánál,
a Farkasréti temetôben helyezték el
tisztelôi.

Immár huszonkét éve nincs közöttünk,
épp annyi ideje, mint amennyit II. kerületi
lakosként a Csopaki utcai házában élt.

Ferencsik János 1907. január 18-án szüle-
tett Budapesten. Elsô lépéseire a karmeste-
ri pálya felé így emlékezett egy interjúban:
„A békeidôk bástyasétányán vasárnap dél-
elôttönként katonazenekar muzsikált.
Ezek a délelôttök 3–4 éves koromban nagy
élvezetet nyújtottak, és a karmester ôszin-
te bámulatom tárgya volt, akit otthon sámli-
ra állva szorgalmasan utánoztam. A zene-
kar is én voltam dünnyögés formájá-
ban…”. Elsô hangszereiként a cimbalmot

és a karácsonyra kért hegedût említi, majd
a háború után zeneakadémista albérlôjük
pianínója keltette fel érdeklôdését. Kisgim-
nazistaként énekelt a diákmisék kórusá-
ban, s otthon ezeket az egyházi énekeket
próbálta elôször elpötyögni. Olyannyira si-
került elsajátítani e mûveket, hogy Bodrogi
Lajos, a krisztinavárosi plébániatemplom
kántora és orgonistája felªgyelt a tehetsé-
ges ªúra. Egyre több feladatot bízott rá, így
különösebb elôtanulmányok nélkül egé-
szen belejött az orgonálásba, bár a hegedü-
lést sem hagyta abba. Mentora, atyai jóba-
rátja 13–14 éves korában komolyabban is
elkezdte tanítani. A templomi énekkaron
keresztül került közelebbi kapcsolatba az
énekes mûfajjal. Zenei fejlôdését segítette
az is, hogy a kántor másodállásban szalon-
zenekarokban is játszott, s oda is elküldte
olykor helyettesíteni, így számos hangsze-
res játékát „pótolhatta” szükség esetén har-
móniumjátékával. Muzsikált többek között
a Gellért szálló teraszán és a Sztambul kávé-
házban, de a késôbbiekben a krisztinaváro-

si polgári kaszinó tánciskolájában is. Mes-
tere beajánlotta a Nemzeti Zenede orgona-
tanárához, Sugár Viktorhoz, aki tandíjmen-
tes hallgatóként azonnal felvette a nagyne-
vû intézménybe. Tanulmányai mellett arra
is lehetôség nyílt, hogy új mentora Corvin
moziban mûködô, a némaªlmeket kísérô
zenekarában is harmóniumozzék. Mellék-
szakként Lajtha Lászlónál zeneszerzést, Fle-
ischer Antalnál hangszerelést és partitúraol-
vasást hallgatott. Karnagyképzésben azon-
ban nem vett részt, mégis az lett mûvészi
pályájának meghatározója.

Húszévesen került az Operaházba Flei-
scher ajánlatára. Az akkori igazgató elôször
ªzetés nélküli „inasként” foglalkoztatta.
Radnai Miklós direktor lassan eresztette a
mélyvízbe, eleinte csupán harmóniumo-
zott, olykor orgonált, majd énekesekkel
korrepetitorként foglalkozhatott, s csak ez-
után lett ténylegesen tagja az intézmény-
nek. Az ott töltött évtizedek sikereit az
1930. március 13-i elsô — Rimszkij-Korsza-
kov: Seherezádé balettjének — dirigálása
nyitja meg. Elsô beugrása, egyben az elsô
operavezénylés Humperdinck Jancsi és Ju-
liska címû mûvének elôadása volt. Ezt köve-
tôen egyre magasabbra ívelt a pályája, s
operai mûködése mellett tanított a Nemze-
ti Zenedében, 1932-tôl pedig a Székesfôvá-
rosi Zenekart vezette és késôbb annak utód-
ját, az Állami Hangversenyzenekart. Kirob-

banó sikerre vitte az Operaház zenekará-
nak élén Bayreuthban a Szent Erzsébet le-
gendáját Liszt halálának ötvenedik évfordu-

lóján 1936-ban. Ô vezényelt az országot el-
hagyni készülô Bartók Béla és felesége,
Pásztory Ditta búcsúestjén 1940-ben, vala-
mint a Csodálatos mandarin milánói Sca-
la-beli bemutatóján 1942-ben, amely há-
rom évvel elôzte meg az itthoni premiert.

Egyre magasabbra ívelt pályája, és egyre
nehezebb feladatokra vállalkozott. Itthoni
munkája mellett évekig dolgozott rendsze-
resen a bécsi Operában, igaz, 1950-tôl 57-
ig nem mehetett külföldre. Munkabírására
mi sem jellemzôbb, mint hogy közvetlenül
a háború után Ferencsikkel indul meg a
hangversenyélet a még sérült Zeneakadémi-
án, s ugyanekkor a Magyar Rádió zenekará-
nak vezetését is elvállalta.

Kossuth-díjat kétszer kapott (1951-ben
és 61-ben), de ezen kívül és számos egyéb
hazai és külföldi elismerést kiérdemelt pá-
lyája során. Szinte megszámlálhatatlan kon-
certjeinek, opera- és balettbemutatóinak,
lemez- és rádiófelvételeinek sora. Bejárta
majd’ az egész világot, kivételes rangot sze-
rezve mûvészetének és általa a magyar kul-
túrának. Nemcsak orgonálni, zongorázni,
korrepetálni és dirigálni szeretett, hanem
tanítani is. A ªatalok zenei nevelésére külö-
nösen sok gondot fordított, rendszeresen
vezényelte a Szent István Gimnázium szim-
fonikus zenekarát. Tartalmas életútja 1984
júniusában ért véget.

Pintér Emôke

Háry János az Operában. Fél évszázada, 1957 decemberében Kodály Zoltán 75. születésnapján: a
komponista, a címszereplõ (Palló Imre) és a karnagy, akinek emlékét tábla õrzi egykori lakóhelyén, a
Csopaki utcában

DÍSZPOLGÁR KERESTETIK. A kitüntetésre javaslatot tehet a polgármester, a képvi-
selô-testület tagjai és bármely kerületi választópolgár. A kitüntetések odaítélésérôl a
képviselô-testület minôsített többséggel dönt.

A javaslatok benyújtásának határideje 2007. február 28. A kitüntetések átadása jú-
niusban, a Kerület Napja rendezvénysorozat keretében történik.

A javaslatokat rövid indoklással, a javaslattevô nevének és lakcímének feltüntetésé-
vel postán vagy személyesen a Mûvelôdési Iroda címére kell küldeni: 1024 Mechwart
liget 1., telefon: 214-2269, 214-2271.



16. OLDAL ÉLETMÓD BUDAI POLGÁR

Szent Bálint két arca
Február 14. Valentin, vagy
magyarosan Bálint napja. E név
hallatán sokan talán csak a boldog
vagy éppen boldogtalan szerelmekre
gondolnak, holott Szent Bálint
nemcsak a szerelmesek, hanem az
epilepsziában szenvedôk védôszentje
is. Innen ered az idén tízéves Valentin
Ház elnevezése, amely az Országos
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
területén és támogatásával mûködô
rehabilitációs és foglalkoztató
központ. Itt beszélgettünk Bieliczky
Edit gyógyfoglalkoztató terapeutával.

— Immár hagyomány nálunk, hogy a Mar-
czibányi téri Mûvelôdési Házban minden
év február 14-én megemlékezzünk az epi-
lepszia napjáról. Ilyenkor mind a szakmá-
nak, mind az epilepsziával élôknek próbá-
lunk újat nyújtani, beszélünk gyógyításról,
pszichoszociális fejlesztésrôl, rehabilitáció-
ról. De nemcsak a Valentin Ház jubilál, ha-
nem az Epilepszia Központ is Ez ma a legna-
gyobb létszámú és az epilepsziaellátás min-
den területét átfogó központ, amely Halász
Péter professzor vezetésével fejlôdött és
nyerte el jelenlegi formáját. Az Epilepszia
Központ harminc éve mûködik az Országos
Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben, en-

nek megünneplése február 16-án lesz az
OPNI Tanácstermében.

Milyen programokat láthatnak az idei
Valentin-napon az érdeklôdôk?

A tudományos elôadások, valamint a
gyermek és felnôtt betegek színi elôadása
mellett ªlmvetítés lesz két uniós pályázat,
a HEFOP Életfonal és az EQUAL Árnyék-
ból a fénybe projekt eredményérôl. A
ªlm, amely egyébként a szociális szakma
ªlmfesztiválján díjazott lett, mások mel-
lett a Valentin Ház mindennapjairól, a kép-
zésekrôl, a foglalkozásokról és a munkába
állításról is szól.

Hogyan tudnak segíteni ezek a projek-
tek?

A társadalmi elôítélet, a stigma talán en-
nél a betegcsoportnál jelentkezik a legjob-
ban. A program abban segít, hogy miköz-
ben képzést biztosítunk számukra, szociali-
záljuk ôket „a munka világába”. Fontos,
hogy az EQUAL projektben már nem kí-
nált, hanem az általuk választott képzése-
ken vesznek részt, és közben a nem szer-
zett vagy elvesztett képességeket segítünk
fejleszteni, ezáltal felkészítjük ôket a már
nem védett terep várható nehézségeire.

Milyen hatással van az epilepszia a
munkaképességre?

Sokan talán nem tudják, hogy a beteg
csak a roham idejére kerül „beteg állapot-
ba”, egyébként teljesen normális munkaké-
pességû. Az igazi beilleszkedési problémát
inkább az jelenti, hogy ezeket az embere-
ket gyerekkoruk óta nagyon, talán túlzot-
tan is óvták, védték a szüleik. Ezt hívjuk ta-
nult tehetetlenségnek. Sokszor úgy nônek
fel, hogy szinte ki sem teszik a lábukat ott-
honról egyedül. Nehezen alkalmazkodnak
a kinti világhoz, nem dolgoznak, nincse-
nek kortárskapcsolataik. Gyakran tapasztal-
juk, hogy eljönnek hozzánk már felnôtt em-
berek, és itt kezdenek el „kamaszodni”.
Olyan dolgokat tapasztalnak meg közösség-
rôl, barátságról és önállóságról, amit egyéb-
ként kamaszkorban szoktak a ªatalok.

Hogyan lehet elérni az önállósodást, a
társadalomba való visszatalálást?

Különbözô egyéni és csoportterápiákon,
foglalkozásokon vesznek részt. Mentor fog-
lalkozik a kliensekkel. A fejlôdést az önálló
életvezetési, stresszkezelési, neuropszicho-
lógiai fejlesztések, munkábaállítási progra-
mok, táncterápiás, kommunikációs, kéz-
mûves, irodalmi és zenei foglalkozások se-
gítik. A mozgás is fontos részét képezi min-
dennapjainknak. Van pingpongasztalunk,
bordásfalunk, a szabadban kosárlabdázni,
tollasozni szoktunk. Kirándulni, táborozni
járunk, ahol úszni, lovagolni tanulhatnak.
Öröm és büszkeség látni, ahogy kinyílnak,
szinte újjászületnek a ªatalok. Járt hozzánk
egy ªú, aki sok rohamon, sok mûtéten volt
már túl. Azután jött egy lány, az édesanyja
és a testvére kísérte mindig. Teljesen önál-
lótlan volt, sírós, depressziós, soha azelôtt
nem járt sehová. Nálunk találkoztak, las-
san megismerték és megszerették egy-
mást. Ôk ma már egy pár, vidéken élnek,
szépen boldogulnak, és ami a lényeg: jól
vannak. Így találkozik a Valentin Házban
Szent Bálint két arca.

Péter Zsuzsa

Epilepszia-nap
Február 14-én a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban tizenegyedik alka-
lommal rendezik meg az Epilepszia-napot.

A programból: elôadások: 14.15: Rásonyi György: Korszerû szemlélet a fel-
nôttkori epilepszia diagnosztikájában és kezelésében. 14.45: Altmann Anna:
Korszerû szemlélet a gyermekkori epilepszia diagnosztikájában és kezelésé-
ben. 15.15–15.45: Fórum a betegszervezetek képviselôinek részvételével. 16
órakor: Átutazók — fotókiállítás a Pillanat Galériában. Adorján Katalin (Mo-
soly Alapítvány) nyitja meg az epilepsziával és más egészségügyi problémá-
val élô fiatalok alkotásaiból összeállított kiállítást. 16.30-kor színielôadások:
Nyitnikék Színpad (Valentin Ház): A kis herceg. Színrôl színre (Budai Gyermek-
kórház, Epilepszia Centrum). 17.15: Filmvetítés: A munka világában: képzési
és foglalkozatási programok (Budapest-Bethel Epilepszia Centrum Alapít-
vány). Támogatók: Magyar Epilepszia Liga, Budapest-Bethel Epilepszia Cent-
rum Alapítvány. Információ: www.epilepszia.hu, üzenet: bekesj@opni.hu

Hazánkban ma mintegy hatvanezer
epilepsziás beteget tartanak számon.
Ha beleszámítjuk a hozzátartozókat
is, a betegség több százezer embert
érint. Az epilepsziát okozhatja veleszü-
letett rendellenesség, de balesetek, ví-
rusfertôzések (például agyhártyagyul-
ladás), illetve alkohol- és drogelvonás
szövôdményeként is jelentkezhet. A
betegség súlyossága a jelentéktelen-
nek tûnô kisebb rosszullétektôl a
nagy rohamokig változhat. Az orvos-
tudomány fejlôdésének, az egyre haté-
konyabb gyógyszerezési és mûtéti le-
hetôségeknek köszönhetôen ma már
ritkábban fordulnak elô igazán nagy
rohamok. Egy közvélemény-kutatás ta-
núsága szerint a magyar társadalom
mégis az epilepsziás betegeket tolerál-
ja legkevésbé.

A Valentin Házban
készült alkotás címe:
A galamb
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Zebra-ügyek
Átkelô a Máriaremetei úton
A pesthidegkúti Francia iskola koráb-
ban azzal a kéréssel fordult az önkor-
mányzathoz, hogy járjon közben egy
intézményhez közeli gyalogátkelôhely
kialakításában. A szabványos zebra
megvalósítására a napokban elkészül-
tek a tervek. Ezek alapján a Máriare-
metei úton további helyszíneken is ki-
alakítanak majd biztonságos gyalogát-
kelôket, illetve, ahol az út szélessége
lehetôvé teszi, a gyalogosokat jobban
védô középszigetet építenek. Elképze-
lések szerint a beruházás a szeptembe-
ri iskolakezdésre valósulhat meg,
ugyanis a fôvárosi önkormányzat ter-
vei alapján idén befejezik az útszakasz
tavaly megkezdett felújítását, és ezzel
együtt festhetik fel a zebrákat.
Veszélyes gyalogátkelô
A Körszálló és a Fogaskerekû végállo-
mása közötti zebrán tavaly két olyan
baleset is történt, ahol iskolás gyereke-
ket ütöttek el. Valószínûleg mindkét
esetben a buszsávban szabálytalanul
érkezô autók okozták a gázolást, a
baleset szenvedett diákok és társaik
egyöntetûen azt állították, hogy zöld
jelzésen indultak el a zebrán. A balese-
tek elszenvedôi a Baár—Madas iskolá-
ból tanítás után hazatérô gimnazisták
voltak. Az iskola igazgatója, Tombor
László érdeklôdésünkre elmondta,
hogy az útszakasz és a kijelölt gyalo-
gos átkelôhely a fôvárosi önkormány-
zat kezelésében van, akiknek levélben
hívták fel a figyelmét a balesetveszé-
lyes átkelôre. Az iskola három okot je-
lölt meg, és egyben három megoldást
is javasolt a veszély csökkentése érde-
kében. Egyrészt a buszsávban szabály-
talanul érkezô autók figyelmét sárga
villogó lámpával hívnák fel arra, hogy
a sávot csak buszok és az arra jogosul-
tak használják, másrészt a túlságosan
rövid ideig tartó zöld jelzés idôtarta-
mát meghosszabbítanák. A levélben
az igazgató felhívta a figyelmet arra
is, hogy a Moszkva tér felôl érkezô au-
tók hamarabb kapnak piros jelzést,
mint a János kórház irányából érke-
zôk, ezért kérte, hogy hozzák szink-
ronba a két közlekedési jelzôlámpát.
Tombor László emellett minden lehet-
séges fórumon felhívta a diákok figyel-
mét a veszélyes átkelôre.

Megújító
fakitermelés
A Pilisi Parkerdô Zrt. Budapesti Erdészete
a tél folyamán, a tartós fagyok beálltával az
Üdülô utca és az egykori laktanya közötti er-
dôrészben az erdô megújítása érdekében
fakitermelést végeztet. A munkálatokkal
várhatóan egy hét alatt végeznek az erdé-
szet szakemberei. Az érintett II. kerületi
45 H jelû erdôrészlet 120 éves fákból áll,
amelyek alatt megjelentek a ªatal cseme-
ték. A természetközeli erdôgazdálkodás ke-

retében azért szükséges az idôs fák egy ré-
szének kivágása (szakszóval bontás), hogy
az új nemzedéknek növô teret, életlehetô-
séget és fényt biztosítsanak. A területen fô-
leg bükk- és kocsánytalan tölgyfákból álló
erdô nevelése a cél. Az erdôrészlet egész te-
rületérôl mintegy 70–80 darab fát vágnak
majd ki. A közút szélén álló fákat kosaras
darus kocsiról, míg az erdô belsejében lévô-
ket hagyományos technológiával termelik
ki. A keletkezô faanyagot az erdészet elszál-
lítja. A fakitermeléskor a földre kerülô
gallyakat és ágakat géppel aprítják, majd el-
terítik a talajon a megfelelô tápanyag-
visszapótlás érdekében.

Korcsolyázók
Kerületünk egyik diák sportegyesülete
az 1989-ben alakult Budapesti
Korcsolyázó Diák Sportegyesület.
Tapolcsányi Lászlóné, a korcsolyázókat
tömörítô sportklub titkára a
kezdetekrôl szólva a kalandos és ad
hoc-jellegû megalakulást idézi fel.

— Két lelkes apukára volt szükség ahhoz,
hogy a jelenlegi formában létezhessünk.
Az 1980-as évek elején az Áldás utcai isko-
lában két apuka, Csizmadia Ferenc és Szö-
rényi Béla Áldás DSE néven diák sportkört
szervezett, melynek keretein belül 15–20
gyerek rendszeresen járt heti 2–3 alkalom-
mal a foglalkozásokra. 1989-ben megszûnt
a DSE, és ekkor a szülôkkel megalakítottuk
a Budapesti Korcsolyázó Diák Sportegyesü-
letet, melynek ekkor 30–35 versenyzôje

volt több korosztályból. Vezetôedzônek
Csizmadia Ferencet nevezték ki, aki azon-
ban sajnálatosan nagyon korán elhunyt.

— Téved valaki, ha azt gondolja, hogy a
korcsolyázás csupán csak arról szól, hogy
az ember felmegy a jégre és csúszkál, hi-
szen a jeges edzések mellett száraz edzések
is vannak: futás, görkorcsolya. kondi, ke-
rékpár. A korcsolya mellett nyáron kerék-
pároztak az egyesület versenyzôi a BVSC szí-
neiben. Bizonyára ismerôs Pataki Ibolya és
Szabolcsi Szilvia neve a kerékpársportból.
Mindketten a BKDSE versenyzôi is voltak.

Szabolcsi Szilvia többszörös Schort Track
Magyar Bajnok. Kezdettôl fogva az ország
legeredményesebb rövidpályás gyorskor-
csolyacsapata volt a BKDSE, mindig nagy
csatákat vívtak a vidéki egyesületekkel, töb-
bek között a pécsiekkel.

Igen lelkes szülôi gárda támogatta min-
den csapatnál a gyerekek sportolását, ren-
geteg idôt, pénzt és fáradtságot nem kímél-
ve. Több családból testvérpárok is sportol-
tak az egyesületben, így mindig is családias
hangulat uralkodott a BKDSE-ben.

Az egyesület számos versenyzôje váloga-
tott színekben is versenyzett, többszörös if-
júsági és felnôtt magyar bajnokok kerüle-
tek ki a BKDSE-bôl. „Versenyzôink a Téli
Olimpiákon is szerepeltek, legnagyobb si-
kerünk nôi váltóban egy Európa-bajnoki 5.
helyezés. Az egyesület legismertebb nagy-
pályás sportolója Tóth Ágota, aki magyar
bajnoki címmel büszkélkedhet.

Az egyesület több versenyzôje elvégezte a
TF szakedzôi szakát, többek kö-
zött Kútvölgyi Erzsébet, Bánhi-
di Ákos, Kun Bálint Tibor, Ta-
polcsányi Krisztina és Tapolcsá-
nyi Zsolt. Az 1990-es évek ele-
jén mûkorcsolya és jégtánc szak-
osztállyal bôvült az egyesület re-
pertoárja. Sportolóink személy-
re szabott edzéstervek alapján
végzik a munkát, hogy minél ha-
tékonyabb fejlôdést érjünk el.
Az egyesület sportolói hetente
hat alkalommal edzenek napi
2–3 órát. Az edzések helyei: a
Mûjégpálya, a Normafa, a Görze-
nál, a Gyakorló Jégcsarnok, a A1
Wellness Centrum.

Az utóbbi években, sajnos, anyagi nehéz-
ségekkel küzdött az egyesület, és nagy segít-
séget jelent a II. kerületi Önkormányzat
éves támogatása, hiszen az egyesület ön-
fenntartó, mindent a szülôk ªzetnek, ôk al-
kotják a vezetôséget is.

A jégtánc szakosztály edzôi Remport Gab-
riella és Nagy Sándor, a nagypályás gyors-
korcsolya szakosztály edzôje Tapolcsányi
Zsolt.

Információ a sportolási lehetôségekrôl:
Tapolcsányi Zsolt, tel.: (06 20) 252-1552.

Dechert Áron

Edzés után a mûjégpályán az 1990-es évek végén
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Ha számít, mennyit fogyaszt a háza
Utólagos hôszigetelés

Az energiaárak drasztikus emelkedése minden ember számára
még világosabbá tette, hogy a „mesterséges” energiával spórolni
kell. Az épületek energiaveszteségének csökkentésére csak most
terelôdik valódi ªgyelem, pedig az összes energiafogyasztásnak ez
teszi ki több mint az 50%-át. Tehát éppen ideje, hogy ne csak az
autóvásárlásnál tegyük fel a kérdést, mennyit fogyaszt. A beveze-
tésre kerülô energiatanúsítvány dokumentálja az épület energeti-
kai minôségét, és ennek megfelelôen osztályozza majd. Az épüle-
tek túlzott energiafogyasztása az egész világot érintô problémát
okoz. Az energiatudatos felújításnak nemcsak környezetvédelmi
jelentôsége van, hanem az épület minôsége és értéke is nô. Épüle-
tenként változó, melyik épületrész felújításával (pincefödém, tetô
szigetelése, nyílászárók felújítása) mennyivel csökkentjük a hô-
veszteséget. Ha nincs lehetôség a teljes felújításra, gyakran a hom-
lokzat utólagos hôszigetelése bizonyul a leghatékonyabbnak.

A gyakorlatban az utólagos hôszigetelés kiválasztása és a kivitele-
zés lebonyolítása sokszor a szomszédoktól kért tanácson alapszik,
vagy elsô lépésként kivitelezôt keresnek. Ha csak egy m²-árat ka-
punk a kivitelezésre, a hôszigetelô anyag vastagságának megadásá-
val, ez több szempontból is hibás eljárás.

A falszerkezeteknek nemcsak falvastagságuk, hanem különbözô
anyaguk és anyagtulajdonságaik is vannak. Ezen tulajdonságok
szerint kell a felmérés után elvégezni a hôtechnikai és páratechni-
kai számításokat a tervezett új hôszigetelt falazatra. A hôszigetelô
anyag és rendszer kiválasztásánál több szempontot is ªgyelembe
kell venni, pl. fontos-e az épület hangszigetelésének javítása. A
hôszigetelés vastagságának méretezésénél törekedni kell arra,
hogy ne csak a mai elôírásnak megfelelô energetikai értéket érjük
el, hanem optimalizáljuk a hôszigetelés mértékét is. Páratechni-
kai számításokkal ellenôrizzük, hogy nem történik-e párakicsapó-
dás a tervezett rétegrendben. Ügyelni kell a felújítási tervnél a
részletekre is. Apróságnak tûnik, de pl. fontos hôhídcsökkentô
szerepe van annak, ha az ablaknál befordítjuk a hôszigetelést.

Ha árkalkulációt végzünk a szóba jövô hôszigetelô rendszerekre,
bevizsgált rendszereket hasonlítsunk össze. A késôbbiekben a
nem megfelelô, és mennyiségû anyaghasználat miatt például haj-

szálrepedések keletkezhetnek a homlokzaton. A vízfelvétel pedig
nemcsak állagvédelmi problémát okoz, hanem jelentôsen rontja a
hôszigetelô képességet is.

A kivitelezôtôl kért árajánlatban és késôbb a megállapodásban
is szerepeljenek a felhasználásra kerülô anyagok és mennyiségek.
Egyrészt csak így hasonlíthatóak össze a különbözô árajánlatok,
másrészt így ellenôrizhetô, hogy az ajánlatban szereplô anyagok és
mennyiségek kerülnek-e beépítésre.

Az energiatudatos felújításnak a fûtésszámla csökkenése mellett
számos más elônyét is élvezhetjük. A jobb hôérzet, kellemesebb
nyári klíma mellett javulnak az épületªzikai tulajdonságok is.

Azok az ingatlantulajdonosok pedig, akik új épület beruházásá-
ba kezdenek, kihasználhatják az épületªzikai ismeretek és fejlesz-
tések adta lehetôségeket az energiatudatos tervezésben.

Sigray Judit okl. építészmérnök
Sigray+Partner Építésziroda,

tel./fax.: 398-7564, (06 30) 270-6007
(x)

Bírságra panasz
Hogy az intézkedések számához viszonyítva
sok vagy kevés a beérkezô panasz, illetve
milyen arányban bizonyulnak megalapo-
zottnak a reklamációk, a közterület-fel-
ügyeletnél folyamatosan vizsgálják. A tava-
lyi 13 ezer intézkedésbôl négyszáz alkalom-
mal tettek panaszt az ügyfelek, abból is
csak néhány bizonyult jogosnak. A felügye-
lôk leggyakrabban szabálytalan várakozás
miatt rónak ki helyszíni bírságot (THB), a
panaszok döntô többségét viszont jellemzô-
en ugyanazokkal az indokokkal nyújtják be
a felügyelethez.

„Nem tartom jogszerûnek a bírságot,
nem követtem el szabálysértést!” Ilyen
esetben a KRESZ-könyv segítségével gyor-
san tisztázódik az ügy — mondják a közterü-
let-felügyelôk. Miért csak engem büntet-
tek meg, a mellettem állót miért nem? —
teszik fel gyakran a kérdést. A bírsággal
szemben ennek nincs szerepe, ugyanakkor

valószínû, hogy a má-
sik autó még nem
állt ott, amikor a fel-
ügyelô ellenôrzött.
Persze, kérdés le-
het: mi bántja job-
b a n a p a n a s z o s t ,
hogy megbüntették, vagy, hogy a másikat
nem?

„Miért ilyen sok a bírság?” Amellett,
hogy a bírság mértéke nem lehet panasz
tárgya, érdemes tudni, hogy a szabálysérté-
si eljárás esetén kiszabható bírság maximá-
lis összegének harmadánál nagyobb bírsá-
got a II. kerületben még nem szabott ki fel-
ügyelô.

A „csak 10 percre álltam meg”, vagy „a
beteg rokonomat kísértem fel a lakásá-
ba”, illetôleg a „rosszul lettem, hogy lehet-
nek ilyen kegyetlenek?” érvelésekkel is
gyakran találkoznak a közterület-felügyelet-

nél. A szervezetnél vallják: ezek a legnehe-
zebb esetek, mert gyakran szinte lehetet-
len megmagyarázni a felháborodott autós-
nak, hogy érvelése nem látszik a magára ha-
gyott autón. A közterület-felügyelet munka-
társai különösen a két Mammut közötti,
„megállni tilos” táblával jelölt területeken
találkoznak az átlagnál is több hirtelen
„rosszulléttel”. Az autósok találékonyságá-
ra jellemzô, hogy volt olyan kerületi sofôr,
aki szerint egy ismeretlen személy tolta a ti-
losba lezárt gépkocsiját, így büntetést sem
hajlandó ªzetni. „Egybôl bírságolás? A
ªgyelmeztetést nem ismerik?” — érkez-
nek sokszor a közterület-felügyelet irodájá-
ba, ahol elmondták, hogy az összes intézke-
désnek mintegy negyede ªgyelmeztetés.
Nem ritkán nyomdafestéket nem tûrô szi-
dalmakat harsogva jön egy-egy gépkocsive-
zetô, miközben csupán ªgyelmeztetés sze-
repel a cédulán.

A közterület-felügyelet ellenben hangsú-
lyozza: ôk is véthetnek munka közben, de a
hibát minden esetben belátják, és elnézést
kérnek a tévedésért. szg

külsô falak

kb.
tetô
kb.

ajtók és
ablakok
kb.

Pincepadló
és -fal kb.

50% 15%

25%

10%
Egy régi építésû családi ház hôvesztesége
(forrás: WDV Systeme/Fachverband Wärmedämmverbundsysteme e.V.)
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Gyógyulás
luxuskivitelben
A gyógyítás szolgálat és szolgáltatás
is egyben — vallja dr. Illanitz Elemér, a
Dr. Rose Klinika vezetôje, aki
Magyarországon eddig ismeretlen
színvonalú egészségügyi szolgáltatást
nyújt pácienseinek egyedülálló
környezetben, különleges
körülmények között. A Roosevelt
téren álló épület hatodik emeletén
ezer négyzetméteren megnyílt
magánklinika arra törekszik, hogy a
legmagasabb szolgáltatási színvonalat
nyújtsa minden szakterületen, 24 órás
ügyelettel, a legmodernebb orvosi
mûszerek és gépek segítségével, a
páciensek igényeit maximálisan
figyelembe véve.

Praktizáló orvosként nyilván sok tapasz-
talatot gyûjtött mind az állami egészség-
ügy, mind a magánrendelések területén.
Miért gondolta, hogy az egészségügyben
másfajta megközelítésre van szükség?

Orvosként azt tapasz-
taltam Magyarorszá-
gon, hogy még a magán-
rendelôk és magánkli-
nikák között sem meg-
oldott, hogy tényleg mi-
nôségi szolgáltatást
n y ú j t s a n a k . Nô g y ó-

gyászként én is nyitottam egy magánrende-
lôt, amelyet a lehetôségekhez mérten fel-
szereltem, de kellemetlen volt minden har-
madik betegnek azt mondani, hogy a kór-
házba jöjjön be majd, mert korszerû ultra-
hangos készülék csak ott található. A ma-
gánrendeléseikre az orvosok megveszik
ugyan a szükséges berendezéseket, de mi-
vel a komolyabbak több tízmillió forintba
kerülnek, nyilván csak gyengébb minôsé-
gût engedhetnek meg maguknak. Rá kel-
lett jönnöm, hogy az állami egészségügy ke-
retei között jobban megvannak a feltételek
a gyógyításhoz, ha kicsit elavultak is, de
rendelkezésre állnak a gépek, mint a rönt-
gen, vagy említhetjük akár a laborvizsgála-
tok elvégzését is. A gyakorlatban tehát így
mûködik a rendszer: az emberek elmen-
nek a magánrendelôkbe, és ªzetnek azért,
hogy egy rosszabb szolgáltatást vegyenek
igénybe. Emellett természetesen vannak
olyan magánklinikák is, ahol nagyobb lép-
tékben próbáltak gondolkodni, és az álta-
luk nyújtott szolgáltatások színvonala
ugyan meghaladja az államiét, de meg se
közelíti a maximálisan elvárhatót.

A Dr. Rose Klinika mennyiben nyújt töb-
bet a már meglévô magánszolgáltatóknál?

A klinika létrehozásánál az volt az elsôd-
leges szempont, hogy a maximumot nyújt-

suk minden tekin-
tetben. Mind a szak-
rendelôk felszerelt-
sége, mind a klini-
ka belsôépítészeti kialakítása, mind a bel-
városi helyszín azt a célt szolgálják, hogy a
pácienseink a lehetô legjobb körülmények
között gyógyulhassanak. Külföldrôl is ér-
keztek látogatóink, és azt volt az általános
vélekedés, hogy ilyen magas szolgáltatási
színvonal még Amerikában is ritkán fordul
elô. Az összes gépünk vadonatúj, tehát
nem leselejtezett, a kórházban már kiszol-
gált, hanem a legkorszerûbb és legjobb mi-
nôségû orvosi gépek. Többek között van
röntgengépünk, mammográªás berendezé-
sünk, négydimenziós ultrahang-készülé-
künk. A Dr. Rose Klinikán berendeztünk
egy mûtôt, ahol egynapos mûtéteket tu-
dunk elvégezni, rendelkezésünkre áll egy
gasztroenterológus torony, van fül-orr-gé-
gészeti operációs mikroszkópunk is. De
megemlíthetem azt a Magyarországon ed-
dig még nem alkalmazott piacvezetô lézer-
berendezést is, amely csúcsminôséget kép-
visel a szépészetben. Pácienseink általános
állapotának felméréséhez rendelkezésünk-
re áll egy a Mûegyetemen kifejlesztett, a
test hôtérképét feltáró gép, a kapott ered-
ményt pedig proª berendezések segítségé-
vel adott esetben alá tudjuk támasztani,
vagy meg tudjuk cáfolni.

A tizenegy vizsgáló, a kényelmes váró,
a kellemes környezet mind a páciensek
kényelmét szolgálja.

Szakrendelôinkben minden szakma kép-
viselteti magát, 24 órás eléréssel, tehát éj-
jel-nappal felkereshetnek bennünket a be-
tegek, kérésre akár házhoz is mennek az or-
vosok. Különösen a gyerekeknél fontos,
hogy baj esetén akár éjjel is segítséget kap-
janak a szülôk. Nekem is vannak gyereke-
im, és többször szembesültünk azzal, hogy
— teljesen érthetô módon — a gyerekorvo-
sok péntek délután kikapcsolják a mobilte-
lefonjukat, és legkorábban hétfôn délelôtt
lehet ôket elérni. Nálunk 24 órás gyerek-
rendelés lesz, és ha szükséges, személye-
sen keresi fel orvosunk a beteget.

Úgy gondolom, sok esetben csak rugal-
masság kérdése az, hogy a páciens érdeké-
ben változtassunk a bevett gyakorlaton. Ter-
hesség esetén az AFP-vizsgálathoz szüksé-
ges vérvételt vagy az egyéb, a terhesgondo-

zás részét képezô vizs-
gálatokat akár otthon
is el lehet végezni,
van például modern
hordozható ultra-
hang-készülékünk is.
Tehát, ha valakinek ar-
ra van igénye, akár ké-
nyelmes körülmé-
nyek között, a saját
otthonában is elláthat-

ják, kórházi színvonalon. Erre a mostani
egészségügyi rendszerben eddig nem volt
lehetôség. Mi igyekszünk a páciens igényei-
hez maximálisan alkalmazkodni.

Véleményem szerint az egészségügyet is
meg lehet közelíteni a szolgáltatás szem-
pontjából: próbáljunk meg gyógyítani, de
elsôsorban szolgáltatni. Ennek részét képe-
zi, hogy a hagyományosan kialakult orvos
és beteg közötti fölé- és alárendeltségi vi-
szonyt szeretnénk átalakítani partneri vi-
szonnyá, ahol a páciensek is elmondhatják
igényeiket, és amennyiben az nem ellenke-
zik az orvosi tankönyvekben leírtakkal, az
orvos változtathat a bevett gyakorlaton.

A klinika hangulata, berendezése távol
áll a megszokott rideg kórházi környezet-
tôl, inkább egy ötcsillagos szállodára em-
lékeztet.

A legmagasabb színvonalra törekedtünk.
Abból indultunk ki, hogy ha az emberek szí-
vesen járnak olyan éttermekbe vagy több-
csillagos szállodákba, amelynek belsôépíté-
szeti kialakítása rendkívül igényes, akkor
miért ne lehetne egy kórház is ilyen jelle-
gû? Csak az egészségügy nem kínál kelle-
mes feltételeket a gyógyuláshoz. A beteg-
nek lehetôsége nyílik választani, hogy a te-
tôteraszunkon ülve teát iszik, miközben a
Bazilikára vagy a Budai Várra nyíló kilátás-
ban gyönyörködik, vagy továbbra is egy kór-
ház alagsorában vár órákig egy vasszéken
ücsörögve az orvosra, aki majd továbbküldi
egy másik szakorvoshoz, aki viszont csak
néhány nap múlva rendel. A Dr. Rose Klini-
kán minden vizsgálatot egy helyen el tu-
dunk végezni a labortól a röntgenig, a kü-
lönbözô szakorvosok egymás mellett ren-
delnek, és ha szükséges, még meg is tudjuk
mûteni. A pácienseink panaszait, legyen az
egy fülfájás vagy egy komolyabb probléma,
itt a helyszínen orvosolni tudjuk.

Klinikánk maximális biztonságot nyújt
luxus körülmények között, minden szakte-
rületen, 24 órás ügyelettel, a legmoder-
nebb orvosi mûszerekkel. Ha valaki a part-
nerünk lesz, bármilyen problémája akad,
akkor a legbiztosabb kezekben lesz. Komo-
lyabb probléma esetén megkeressük Ma-
gyarországon azt a legjobb szakembert, aki
az ô betegségére a legjobb megoldást tudja
nyújtani, és végigkísérjük az útján. Úgy
gondolom, ennél többet nem lehet nyújta-
ni az egészségügy területén, és ez Magyaror-
szágon egyedülálló. (x)
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