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Óvoda marad a budai villa

Talán kevesen tudják, hogy az önkormányzat által mûködtetett 120
férôhelyes Szemlôhegy utcai óvoda épülete a BKV Zrt. tulajdona
volt. A gyönyörû budai villában 1996 óta mûködik a kerület egyik
legnépszerûbb gyermekintézménye. Az önkormányzatnak az ingat-

lant bérlô szerzôdése azonban 2005 végén lejárt. A közlekedési
vállalat irányítói ezzel egyidôben vételi ajánlatot tettek az önkor-
mányzatnak, amellyel ha nem élt volna, az óvoda épületét a BKV
másnak adta volna el. (Folytatás a 3. oldalon)

KORMÁNYZATI DÖNTÉSEK SZORÍTÁSÁ-
BAN. Az önkormányzat pénzügyi stabilitá-
sát alapvetô kérdésnek tartja Láng Zsolt pol-
gármester. A hitelfelvételt mindenképpen el
kívánja kerülni a kerület jelenlegi vezetése,
mindeközben azonban a központi források
csökkenésével kell számolni. Az idei tervek-
rôl nyilatkozik Láng Zsolt. 2. OLDAL

NEM MEGSZORÍTÁS, CÉLZOTT TÁMO-
GATÁS. A december 20-i ülésen a képvise-
lôk módosították a kerületi lakbérrendele-
tet. Dankó Virág alpolgármester elmondta,
hogy a rendelet módosításának kettôs oka
volt: egyrészt a lakástörvényhez való alkal-
mazkodás, másrészt a támogatási rendszer
igazságosabbá tétele. 5. OLDAL

KASS JÁNOS NYOLCVANÉVES. A tavaly
decemberben nyolcvanadik születésnapját
ünneplô mûvész, bár Szegeden született,
mégis életének javát mint igazi budai pol-
gár a Duna jobb partján, Budán töltötte. Itt
van sok évtizede otthona, és mûtermei e
dimbes-dombos vidéken ölelték körbe ihle-
tett óráit, munkáját. 8. OLDAL

Jeges hetek

A tavalyi télhez képest idén már komolyabb
havazás nehezítette meg az autósok és gyalo-
gosok életét. A fôvárosi közgyûlés rendele-
te szerint a házak elôtti járdaszakasz, kerék-
párút, a járda és a kocsiút közötti kiépített
vagy kiépítetlen terület hóeltakarításáról és
síkosságmentesítésérôl az ingatlantulajdo-
nosok kötelesek gondoskodni.

(Folytatás a 7. oldalon)

Nyolcvanéves
lenne Ruttkai Éva
December 31-én, szilveszter napján lett
volna nyolcvanéves minden idôk egyik leg-
nagyszerûbb magyar színésznôje, Ruttkai
Éva. A kerek évforduló alkalmából decem-
ber 29-én a Vígszínház társulata márvány-
táblát helyezett el a II. kerületi Endrôdy
Sándor u. 67/b számú ház falánál, amely-
ben a mûvésznô társával, Latinovits Zoltán-
nal élt.

Ruttkai Éva élete elsô szerepét alig há-
rom évesen játszotta Lakner Artúr gyer-
mekszínházában. A színészmesterségre a
kor egyik legnevesebb színésznôje, Makay
Margit tanította.

(Folytatás a 9. oldalon)
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Kormányzati döntések
szorításában
Az önkormányzat pénzügyi
stabilitását alapvetô kérdésnek tartja
Láng Zsolt polgármester.
A hitelfelvételt mindenképpen el
kívánja kerülni a kerület vezetése,
mindeközben azonban a központi
források csökkenésével kell számolnia.
Ennek ellenére a polgármester bízik
abban, hogy idén új bölcsôde épül,
erôsödik a Városrendészet, és a
meglévô oktatási és szociális
intézményhálózat sem változik.

Hogyan zárta a tavalyi évet költségveté-
si helyzetét tekintve a II. kerület?

Mindenekelôtt köszönöm azok munká-
ját, akik részesei voltak az elmúlt év sikerei-
nek. Mindahhoz, amirôl ma beszámolha-
tok, szükség volt a képviselô-testület, a hi-
vatali apparátus, közvetlen munkatársaim,
és nem utolsósorban a kerület lakóinak
együttmûködésére. Nemegyszer külsô szer-
vezetekkel is meg kellett találnunk a közös
hangot, például a Fôvárosi Önkormányzat-
tal, a BKV-val vagy a környezô kerületek-
kel. Ez nem mindig egyszerû, de az esetek
döntô többségében sikerrel jártunk.

Rátérve a költségvetésre: talán az önkor-
mányzat eddigi legnagyobb sikere, hogy az
egyre nehezedô körülmények között is jól
gazdálkodtunk. Sok más településsel ellen-
tétben a hitelfelvétel semmilyen formájára
nem volt szükség, annak ellenére, hogy a
decemberi ülésen testületünk úgy döntött:
több mint négyszáz millió forintot fordít a
Szemlôhegy utcai óvoda épületének megvá-
sárlására. E kiadással a költségvetés terve-
zésénél még nem számoltunk. Év végére te-
hát a szükséges kiadások fedezésén kívül
tartalékot is képeztünk. Hozzá kell azon-
ban tennem: néhány beruházást rajtunk kí-
vül álló okok miatt nem tudtunk megvalósí-
tani, így az azokra fordítandó összegek is
felhasználhatóvá váltak. Gondolok itt elsô-
sorban a hidegkúti városközpont kialakítá-
sára, a Közép-Magyarországi Regionális Hi-
vatal szerint ugyanis a városközpont rende-

zése nem közérdek, ezért leállíttatta a kisa-
játításokat. Ettôl függetlenül nem mon-
dunk le az új, XXI. századi városkapu meg-
építésérôl. A várt uniós pályázatoknak is
csak a töredékét írták ki, így a tervezett ön-
részekre szánt pénzekbôl is maradt. Bí-
zunk benne, hogy idén több pályázati lehe-
tôséggel élhetünk, mert az egyre szûkülô
források között lassan ez marad az egyetlen
reális esély a fejlesztések megvalósítására.

A még szorosabb gazdálkodás milyen
konkrét intézkedések meghozatalát teszi
szükségessé az idén?

Egyértelmûvé vált, hogy a jelenlegi ten-
dencia folytatódása — vagyis a kötelezettsé-
gek és feladatok bôvülése a központi ªnan-
szírozás szûkülésével — rövid idôn belül el-
lehetetleníti az önkormányzatok mûködé-
sét. Nem elég azonban a kormány hibáira
rámutatnunk, nekünk is minden lehetsé-
ges területen át kell vizsgálnunk gazdálko-
dásunkat, és meg kell találnunk a tartaléko-
kat. Ez egyaránt jelenti mind a kerületi in-
tézményekre, mind a lakosságra vonatkozó
rendelkezések áttekintését. Mindent meg-
teszünk annak érdekében, hogy a szüksé-
ges változtatások a lehetô legkisebb mérték-
ben növeljék a terheket, de bizonyos lépé-
seket nem tudunk elkerülni. Ezek közé tar-
tozik a kommunális adó mérsékelt emelé-
se, illetve az igazságosabb lakbérrendszer.
Az elôbbinél ügyeltünk arra, hogy az eme-
lés egyetlen kategóriában se legyen számot-
tevô, a legmagasabb éves növekedés 2440
forint. Az utóbbi esetben az volt a célunk,
hogy — az eddigiekkel ellentétben — ne ala-
nyi jogon kapjanak támogatást az önkor-
mányzati lakások bérlôi. Azokon akarunk
segíteni, akik valóban rászorulnak. Ezt in-
kább ésszerû döntésnek, mint megszorítás-
nak nevezném.

A leglátványosabb eredmények tavaly a
kerület köztereinek rendbetételéhez kap-
csolódtak. Várható-e újabb intézkedés,
beruházás ezen a területen?

E téren a lakosságtól is sok elismerést
kaptunk, de az említett eredmények a
visszásságokra is rávilágítanak. A megerôsí-

tett Városrendészeti Csoport és a vele szo-
rosan együttmûködô polgárôrszervezetek
ugyanis nagyrészt olyan feladatokat látnak
el, amelyekrôl nem a kerületnek kellene
gondoskodnia. A nálunk látható modell —
amelynek sikere nem kis részben a város-
rendészek jelenlegi vezetôjének köszönhe-
tô — a mostanában sokat emlegetett „ön-
kormányzati rendôrség” elôképe. A szerve-
zet fejlesztése jó és elôremutató döntés,
ám az állam, a fôváros részérôl elengedhe-
tetlen lenne mind a hatáskörök, mind a
ªnanszírozás biztosítása. Ennek hiányá-
ban a Városrendészet csak korlátozott mér-
tékben tudja kielégíteni a lakossági igénye-
ket. A legtöbb esetben nincs lehetôségük
az intézkedésre, az egyre emelkedô létszám
és a mûködéshez szükséges feltételek bizto-
sítása pedig olyan anyagi megterhelést je-
lent kerületünknek, amely elôbb-utóbb va-
lamely más feladat ellátásának rovására fog
menni.

A nehéz gazdasági helyzet lehetôvé tesz
újabb fejlesztéseket és beruházásokat?

Sajnos, egyre kevesebbet, de feladatunk,
hogy ebben a helyzetben is találjunk lehetô-
séget a fejlôdésre. Errôl nem mondhatunk
le. Bizonyos beruházások az önkormányzat
feladatainak megfelelô ellátásához szüksé-
gesek; például a bölcsôdei férôhelyek jelen-
tôs bôvítése. Mások a kerületben élôk köz-
érzetének javítását szolgálják, mint a már
említett városrendészet. Ideális esetben a
beruházási igények többsége biztosítható
lenne pályázati forrásból, s csak kisebb ré- B
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szükre kellene a saját költségvetésbôl áldoz-
ni. Tekintve azonban, hogy a kormányzati
ígéretek és reklámok ellenére a pályázati le-
hetôségek kiszámíthatatlanok, szinte lehe-
tetlen a tervezés. Nem tehetünk mást: szi-
gorú prioritási sorrendet állítunk fel a meg-
valósítandó feladatok között, és az éppen
aktuális helyzethez igazodva törekszünk a
lehetô legtöbbet nyújtani.

A költségvetés mintegy 400 millió fo-
rintos mûködési hiányt hordoz magá-
ban. Szükséges-e a meglévô intézményi
struktúra átalakítása?

Az oktatási intézményhálózat átvilágítása
befejezôdött. A következô hónapban —
vagyis még a 2008. évi költségvetés elfoga-
dása elôtt — kezünkben lesz az egészség-
ügyi intézményekrôl szóló jelentés. Mind-
két esetben arra adtunk megbízást, hogy a
vizsgálatot végzô szakértôk tegyenek javas-
latot a meglévô rendszer racionálisabb mû-
ködésére. Mindannyian hallhattuk: szá-
mos fôvárosi kerület kényszerült arra,
hogy lemondjon középiskoláiról vagy ma-
gánkézbe adja az egészségügyi ellátórend-
szer jelentôs részét. Annak, hogy ezt elke-
rülhessük, ára van: ahol eddig kényelme-
sebben gazdálkodhattak intézményeink,
ott mostantól kisebb áldozatokat kell hozni-
uk. Csak így kerülhetjük el a közalkalmazot-
tak tömeges elbocsátását, és tarthatjuk
fenn azt a szolgáltatási színvonalat, ame-
lyet a kerületben élôk megszoktak. A fenti
elvek alapján készült el az oktatási ágazat in-
tézkedési munkaprogramjának tervezete
is, amelyet ezekben a napokban egyezte-
tünk a kerületi iskolák igazgatóival.

A képviselô-testület tavaly ôsszel dön-
tést hozott új bölcsôde létrehozásáról. A
Szemlôhegy utcai óvoda épületét pedig
több száz millió forintért vásárolták
meg. Nem meggondolatlan lépések ezek
ebben a költségvetési környezetben?

Ahogyan már említettem, nem mondha-
tunk le a fejlôdésrôl. Nemcsak az önkor-
mányzatnak nehéz egyensúlyban tartani a
gazdálkodását.

A kormányzati megszorítások nehézsé-
gei az itt élô családokat is mind jobban sújt-
ják. Egyre több kisgyermekes édesanya
kényszerül arra, hogy a tervezettnél koráb-
ban menjen vissza dolgozni, vagy azért,
mert a család átmenetileg sem tud meglen-
ni jövedelme nélkül, vagy azért, mert a
több éves otthonléttel állását sodorja ve-
szélybe. Bölcsôdei férôhelyeink száma pe-
dig véges; messze elmarad attól, hogy a fel-
merülô igényeket teljesíteni lehessen. Az
új bölcsôde létesítésérôl hozott döntésnél
ezért nem volt választási lehetôségünk. Ez
az az eset, amikor kötelezô forrást találni.

Ami a Szemlôhegy utcai óvodát illeti, a
kerület egyik legnépszerûbb óvodája. Keve-
sen tudják, hogy az épület mindezidáig a
BKV Zrt. tulajdonát képezte, az önkormány-
zat csak bérelte. Mint sok más szervezet, a
BKV is ingatlanjai eladásából próbálja pó-
tolni a gazdálkodásában jelentkezô hiányt.
Tudatták tehát velünk: ha mi nem vásárol-

juk meg az épületet és a hozzá tartozó nagy-
értékû telket, az óvodának meg kell szûn-
nie, hiszen egy esetleges magánbefektetô-
nek nyilván más céljai lesznek az ingatlan-
nal. Ez az ott dolgozó közalkalmazottak el-
bocsátását jelentené, és a gyermekeket
sem tudtuk volna elhelyezni. Szerencsénk-
re hosszú hónapokig tartó tárgyalások után
a BKV végül ªgyelembe vette, hogy az ingat-
lant továbbiakban is óvoda céljára fogjuk
használni, és ezért értékét is méltányosan
állapította meg. Vagyongazdálkodási szem-
pontból tehát nem érte kár az önkormány-
zatot, vagyis szó sem eshet „könnyelmûség-
rôl.”

Mely beruházások nem valósulhattak
meg tavaly, amelyeket eredetileg az uniós
pályázati pénzekbôl kívántak megvalósí-
tani?

Számos oktatási és egészségügyi intéz-
mény felújítását, illetve korszerûsítését ter-
veztük pályázati forrásokból, de ezekre
nem kerülhetett sor. Egy évvel ezelôtt azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy jelentôs összege-
ket lehet majd igényelni akadálymentesí-
tés céljára; ebbôl sem lett semmi. Szeret-
tünk volna bölcsôdei és óvodai férôhelyek
bôvítéséhez is külsô forrást igényelni, de
erre sem nyílt módunk. Ezekre a célokra —
bár amit tudtunk, elkezdtünk saját erôbôl
megvalósítani — továbbra is pályázni kívá-
nunk. Folyamatosan ªgyeljük a lehetôsége-
ket, és ha csak lehet, élünk azokkal. Így si-
került idén utak és kerékpárutak felújításá-
hoz támogatást nyernünk, ám ezek nagyság-
rendje messze elmarad a várttól.

Elsô teljes évét zárta múlt év végén
mint polgármester. Milyennek ítéli a
2007-es esztendôt?

Egy év alatt végzett polgármesteri tevé-
kenységemrôl részletesen beszámoltam a
Budai Napló októberi különszámában.
Nem szeretnék ismételni. Kiemelném
azonban, hogy a mai gazdasági helyzetben
számos önkormányzatot láthatunk eladó-
sodni. Elsôdleges célom, hogy kerületünk
ezt elkerülje, mert meggyôzôdésem, hogy a
hitelfelvételekkel olyan pályára lépnénk,
ahonnan nincs visszaút. A pénzügyi stabili-
tás fenntartása ugyanakkor áldozatokat kö-
vetel mindannyiunktól. Mindenkor töre-
kedni fogunk arra, hogy az itt élôket sújtó
terhek a lehetô legkisebb mértékben növe-
kedjenek, és a rászorulók megkapják a
szükséges támogatást. Ehhez a munkához a
továbbiakban is józan, kizárólag a kerület
érdekét szem elôtt tartó politizálásra van
szükség. Ahogy a múlt évben, úgy a további-
akban is be fogunk számolni döntéseink-
rôl, bizonyítva, hogy azok mindenkor meg-
alapozottan, kerületünk érdekében szület-
nek. Tóth Ildikó

Megmentett ovi
(Folytatás az elsô oldalról)

Láng Zsolt polgármester lapunknak elmondta, egy percig sem volt kétséges, hogy a
Szemlôhegy utcai intézményt minden körülmények között megtartja a kerület.

— Az óvoda bezárása súlyos terheket rótt volna az évek óta amúgy is helyhiánnyal
küzdô intézményhálózatunkra. Ráadásul a hatalmas, mintegy négyezer négyzetméte-
res parkban álló villaépület jó állapotú, tornaszobája, szépen felújított termei és játék-
szerei vannak. A mintegy másfél évig tartó tárgyalássorozat végére került pont de-
cemberi ülésünkön a BKV-val kötött szerzôdésrôl hozott határozattal. A sajnálatosan
hosszú egyeztetési folyamatot hátráltatta a BKV-nál történt vezetôváltás, amely a kö-
zépirányítói szinteket is érintette, így tavaly év elején gyakorlatilag elölrôl kezdtük a
tárgyalásokat. A testületi ülésen is kiemeltem, és itt is szeretném megköszönni Mol-
nár Zsolt képviselônek a segítségét, amit az egyeztetések során nyújtott.

— A II. kerület számára egy fontos és régóta tervezett lépés vált valóra azzal, hogy
a Szemlôhegy utcai óvoda épülete önkormányzati tulajdonba került — emelte ki Mol-
nár Zsolt. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöki tisztjét is betöltô szocialista
képviselô hangsúlyozta, hogy a testület mindegyik frakciója azt tartotta a legfonto-
sabbnak, hogy a gyerekek változatlan körülmények között járhassanak óvodába. —
Az ingatlanokról gördülékenyen zajlottak a tárgyalások Hagyó Miklós fôpolgármes-
ter-helyettessel és Antal Attilával, a BKV vezérigazgatójával, amiért külön köszönete-
met fejeznem ki.

A hosszú tárgyalási folyamat eredményeként létrejött megállapodás alapján az ön-
kormányzat a Bimbó út 170. alatt található telek cseréjével (ahol a 49-es busz meg-
fordul) és 340,46 millió forint megªzetésével a Szemlôhegy utcai telek és a rajta lévô
építmény tulajdonosává vált. ti

D
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A képviselô-testület
ülésén történt
Az önkormányzat tulajdonában lévô laká-
sok bérleti díjának 2008. április 1-jei eme-
lésérôl döntött a testület. Az elôterjesztés-
bôl kiderült, hogy a legutóbbi, 2004-es
rendezés óta módosult a lakások és helyisé-
gek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó törvény, amely kötelezô jelleggel
új alapokra helyezte a lakbér megállapításá-
nak elveit (lásd bôvebben Nem megszorítás,
célzott támogatás címû cikkünket).

Takács Beáta frakcióvezetô az MSZP kép-
viselôcsoportjának véleményét tolmácsol-
va elmondta, hogy egyetértenek a költség-
arányos elvek bevezetésével, és azzal is,
hogy a törvényhez kell igazítani az önkor-
mányzati rendeletet. Takács Beáta a kerüle-
ti bérlakáshelyzetet elemezve kiemelte,
hogy a mintegy 780 bérlemény közül 219
félkomfortos vagy szükséglakás, amelyek
díjának megemelésével egyetértenek. A
szocialista képviselôk azonban szerették
volna elérni, hogy a több mint ötszáz kom-
fortos lakás esetében lépcsôzetesen vezes-
sék be az új tarifarendszert.

Láng Zsolt polgármester kifejtette, hogy a
lépcsôzetes bevezetést a törvény nem teszi
lehetôvé. A rendeletmódosítással igazságo-
sabbá válik a lakbérszámítás, hiszen nem
az alacsony lakbérrel támogatják a rászoru-
lókat, hanem szociális alapon nyújtott se-
géllyel. A polgármester kérte szocialista
képviselôtársait, hogy módosító indítvány-
ban fogalmazzák meg változtatási szándéku-
kat, ôk azonban ezzel nem éltek.

Molnár Zsolt (MSZP) az elvekkel szintén
egyetértve azt kifogásolta, hogy a képvise-
lôknek az anyag nagyságát és súlyát tekint-
ve rövid idejük volt elmélyedni az elôter-
jesztésben.

Póta Gyula, az SZDSZ frakcióvezetôje tá-
mogatásáról biztosította az elôterjesztést,
és arra tett javaslatot, hogy az önkormány-
zat, ha van rá igény, adja el a lakásokat a
bérlôjének, ezzel tovább csökkenthetôek a
bérlakásállomány fenntartási költségei.

A képviselôk végül 23 igen, 6 nem és egy
tartózkodás mellett elfogadták a rendelet-
módosítást.

A képviselô-testület tavaly januárban al-
kotta meg a kerületi építési szabályzatról
szóló rendeletét, amely többek között azt is
kimondta, hogy a közterületi reklámokkal
és reklámhordozókkal kapcsolatosan kü-
lön rendeletben szabályozott elôírások sze-
rint kell eljárni. A rendelet létrehozása
azért is fontos volt, mert a tavaly júniusban
a kerület közterületeinek reklám célú hasz-
nosítására kiírt pályázat nyertesének úgy-
nevezett, de eddig nem körülhatárolt rek-
lámgazdai feladatokat is el kell látnia. A ke-
rület vezetésének szándéka szerint az új
rendelet szabályai és annak betartatása ren-
dezettebbé teszi a most még gyakran rend-
kívül lehangoló lát-
ványt köztereinken.

A rendeletet végül
egyhangúlag fogadta
el a testület, nem

úgy, mint a közterületek reklám célú pályá-
zatának eredményét. A szabad demokraták
véleményét Koncz Imre mondta el; szerin-
tük a pályázat nem felel meg a kiírásban
szerepelô minden elvárásnak. A szabad de-
mokrata politikus szerint a pályázat nem bí-
rálható el, mivel hiányoznak belôle a meg-
valósítani kívánt hirdetési eszközrendszer
mennyiségi, minôségi és elhelyezkedési pa-
raméterei. Koncz azon az állásponton volt,
hogy a pályázat fontos elemének kellett vol-
na lennie a megvalósítás és a reklámgazdai
hasznosítás arculati elemeinek bemutatása
is. Szerinte a reklámszerzôdést a parkolási
társasággal kötött szerzôdés szerint kellene
megkötni.

Láng Zsolt válaszában elmondta, hogy a
pályázat minden elemének megfelel az
amúgy egyetlen pályázó. A polgármester
szerint kifejezetten jogszerûtlen lépés vol-
na, ha visszamenôleg változtatná meg az ön-
kormányzat a pályázati feltételeket. A pol-
gármester arra is kitért, hogy a nyertes cég-
gel kötött szerzôdést részletekbe menô tár-
gyalás elôzi meg, így semmiképpen nem
fordulhat elô, hogy az önkormányzatra néz-
ve hátrányos alku szülessen. A képviselô-
testület a vitát lezárva 24 igen, 5 nem és
egy tartózkodás mellett döntött arról, hogy
a Mahir-Cityposter Kft. és a Pro-Aurum Va-
gyonkezelô Zrt. konzorcium által a reklám-
pályázat második fordulójába benyújtott
ajánlatot elfogadja, és a szerzôdést jóváha-
gyásra a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elé terjeszti.

Tóth I.

NAPIREND ELÔTT. Kunhalmi Ágnes képviselô (MSZP) lakossági
panaszokat tolmácsolva a Pasaréti út 84.-ben folyó társasházépí-
tés környezetet nem kímélô zajhatásáról tett említést. Arra kérte
a Polgármesteri Hivatal illetékeseit, hogy ne csak bejelentés ese-
tén vizsgálják a zajszintet, hanem például egy-egy nagyobb épít-
kezés során ad hoc jelleggel is tegyék meg azt. Szalai Tibor jegy-
zô megjegyezte, hogy a váratlan mérések sem lehetnek megfele-
lôek, hiszen bizonyos zajforrás a környezeti elemek hatására fel-
erôsödhet, és, mondjuk, ami az utcán nem mérhetô túl hangos-
nak, az egy adott lakásban akár elviselhetetlen is lehet.

Kollár György képviselô (SZDSZ) a Margit körút és Kis Rókus ut-
ca sarkán álló társasházat elfedô hatalmas hirdetés kapcsán az
iránt érdeklôdött, hogyan lehetséges, hogy egy nemrég felújí-
tott épületen ismét munkálatok folynak. A képviselô ugyanis ar-
ra járva semmilyen építôipari tevékenységet nem tapasztalt, az
állványok mintha csak azért állnának, hogy reklámfelületet bizto-
sítsanak egy banknak. Szalai Tibor jegyzô válaszából kiderült, a
Városrendészet munkatársai már utánajártak az ügynek, és a
ház képviselôi arra hivatkoztak, hogy igenis folyik ott építkezés.
A Polgármesteri Hivatal keresi azokat a jogi eszközöket, amelyek-
kel az óriásmolinó eltávolítható lesz onnan rövid idôn belül.

Hutiray Gyula (Fidesz—KDNP) egy a közelmúltban a Kis Rókus
utcában elhelyezett megállni tilos tábla elhelyezése okán az
iránt érdeklôdött, hogy a Városrendészet közterület-felügyelôi
hány bírságot szabtak ki a helyszínen. Láng Zsolt polgármester

képviselôtársa felszólalását azzal egészítette ki, hogy a januári
ülésen a Városrendészeti Csoport vezetôje, Vajthó Gábor adjon
részletes, adatokkal alátámasztott jelentést arról, hogy a kerület
bizonyos gócpontjain, többek között a Mammut, a Rózsakert és
a Rózsadomb Center környékén hány esetben bírságoltak az el-
múlt idôszakban. Varga Elôd Bendegúz (MSZP) közbiztonsági ta-
nácsnok arra hívta fel a figyelmet, hogy a közúti közlekedésrôl
szóló törvény módosítása január 1-jétól lehetôvé teszi, hogy a
polgármester által felsorolt területekre kamerát állítsanak. Így ke-
vesebb rendôrre, illetve közterület-felügyelôre lenne szükség.

Ernyey László frakcióvezetô (Fidesz—KDNP) a Buday László és
a Kút utca sarkán egyre inkább elvaduló parkolási helyzetre hív-
ta fel a figyelmet. Egy a közelben mûködô közbiztonsági cég au-
tói gyakran állnak szabálytalanul, sokszor a közlekedés biztonsá-
gát veszélyeztetve. A fideszes politikus annak a véleményének is
hangot adott, hogy a Mammut környékén tilosban parkolókat
az ott posztoló rendôrök a legritkább esetben büntetik meg, sok-
kal inkább az akadozó forgalmat terelgetik, pedig alapvetôen
nem ez lenne a dolguk.
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Nem megszorítás, hanem célzott támogatás
A december 20-i ülésen a képviselôk
módosították a kerületi
lakbérrendeletet. Dankó Virág
alpolgármester kérdésünkre
válaszolva elmondta, hogy a rendelet
módosításának kettôs oka volt:
egyrészt a lakástörvény 2005. évi
módosításaihoz való alkalmazkodás,
másrészt a támogatási rendszer
igazságosabbá tétele.

Jelenleg az önkormányzati tulajdonban ál-
ló lakások lakbére egységesen jóval alacso-
nyabb a piaci lakbéreknél, és nincsen te-
kintettel arra, ki lakik bennük. Miközben
önkormányzati bérlakáshoz nem jutó, ám
szociálisan nehéz helyzetben lévô családok
ezrei — sokszor erôn felül — kénytelenek al-
bérleti díjra, illetve jobb esetben hiteltör-
lesztésre fordítani jövedelmüket, addig a
jövedelmi-vagyoni körülményei alapján rá-
szorultnak nem minôsülô, önkormányzati
lakásban élôk az alacsony lakbéren keresz-
tül támogatásban részesültek.

A módosítás eredményeképpen a bérleti
díjak minden esetben emelkednek majd,
ám azok, akiknek valóban hozzájárulásra
van szüksége, különbözô támogatások for-
májában akár az emelés egészét is visszaigé-
nyelhetik. Így nem megszorításról, hanem
a rászorulók célzott támogatásáról beszél-
hetünk.

Kiket érint alapvetôen a változás és mi-
lyen módon?

Minden önkormányzati tulajdonú lakás
bérleti díja változott, de eltérô mértékben.
A szociális lakáspályázatokon lakáshoz ju-
tott családok közül csupán azokat, akik ko-
rábban komfortos lakás után ªzettek bérle-
ti díjat, hiszen eltöröltük a komfortos és
összkomfortos lakások napjainkra már ide-
jemúlttá vált megkülönböztetését. A többi
bérlô esetében — tekintve, hogy vagyoni, jö-
vedelmi helyzetüket nem ismerjük — elô-
ször mindenki számára piaci lakbért állapí-
tanak meg. Amennyiben a rendeletben
meghatározott feltételeket a bérlô igazolja,
úgy a bérleti díj a költségelvû lakbér mérté-
kéig csökkenthetô. Ezen felül — amennyi-
ben a bérlônek jövedelmi helyzete alapján
arra szüksége van — lehetôség van lakás-
fenntartási támogatás igénylésére. Minder-
re még az elôtt sor kerülhet, hogy az új lak-
bérek életbe lépnének, így senkinek nem
kell attól tartani, hogy akár csak átmeneti

ideig is nagyobb terhet kell viselnie, mint
amennyit elbír.

A módosítás mennyiben javít az önkor-
mányzat pénzügyi helyzetén?

A tavalyi évben a bérlakások fenntartásá-
nak költsége közel kétszerese volt a lakbé-
rekbôl származó bevételeknek. Ez a kerü-
letnek 64 millió forintos veszteséget oko-
zott, amelynek jelentôs része olyan bérlô-
ket támogatott, akik nem szorultak rá arra.
Nincsen pontos adatunk arról, hogy az eme-
lés következtében mennyivel több lakás-
fenntartási támogatást igényelnek majd,
de az egészen biztos, hogy az eddigi veszte-
ségnél kevesebbet. Valós adatokat nyáron
látunk majd, de a hangsúly itt nem a bevé-
tel mennyiségén van, hanem azon, hogy a
pénzt ésszerûen, a szükséges helyekre jut-
tatva használjuk fel. Az egyre nehezedô gaz-
dasági környezetben elengedhetetlen meg-
találni költségvetésünk azon hibáit, ahol fe-
leslegesen költünk, hiszen ennek hiányá-
ban a szükséges kiadásokat csak hitelfelvé-
tellel vagy valódi megszorításokkal tud-
nánk fedezni.

A szocialista frakció nem szavazta meg
a módosítást. Túl gyorsnak ítélték a ren-

deletmódosítás tempóját, ezen kívül
többlépcsôs bevezetést tartottak volna
méltányosnak.

A rendelet módosítására már a lakástör-
vény 2005. évi módosítása után szükség
lett volna. Az akkori szocialista polgármes-
ter a választás évében erre nyilván nem
akart sort keríteni, de a választások után
ezt ô sem kerülhette volna el, tovább várni
nem lehetett.

A szocialista frakció a többlépcsôs beve-
zetést csupán a komfortos és összkomfor-
tos lakásokra megállapított költségelvû lak-
bérek esetében tartotta indokoltnak, ezt
azonban a jogszabály nem teszi lehetôvé,
de értelme sem lenne. Érveik szerint ne-
héz helyzetbe hozzuk a rászoruló családo-
kat, ezért idôt kell adni nekik a felkészülés-
re. Egy ellenzéki pártnál az effajta kommu-
nikáció érthetô. Ám ahogyan már elmond-
tam, koncepcionális változtatásról és nem
egyszerû emelésrôl van szó. A rászorulók
terhei összességében nem növekszenek,
sôt egyes esetekben az igénybe vehetô tá-
mogatás meghaladhatja az emelés mérté-
két, így nincs mire felkészülni.

Tóth I.

Változó bérleti díjak
A képviselô-testület legutóbbi ülésén döntött az önkormányzati tulajdonban lévô lakások bérletidíj-
megállapításának új alapokra helyezésérôl. A módosítás lényege, hogy a díjak fedezzék a lakásokkal
kapcsolatos önkormányzati költségeket. Fontos elv továbbá, hogy az önkormányzat ne a lakásokat tá-
mogassa, hanem a szociális támogatások rendszerén keresztül az arra rászoruló lakókat segítse.

Az eddigi — csupán a komfortfokozatok alapján differenciáló — rendszer helyett a jövôben három
kategória (szociális helyzet alapján, a költségelven, illetve a piaci alapon megállapított lakbér) szerint
állapítják meg a bérleti díjakat, miközben a lakások komfortfokozatát továbbra is figyelembe veszik.

Költségelvû lakbér esetében az önkormányzat lakásra fordított kiadásai térülnek meg. A piaci alapú
bérleti díj — a költségeken felül — nyereséget is tartalmaz. Szociális lakbért a képviselô-testület szoci-
ális lakáspályázat keretében bérbe adott lakások esetében állapíthat meg.

A most elfogadott rendelet alapján fôszabályként piaci alapú lakbért állapítanak meg. Ez legfeljebb
a költségelvû mértékéig csökkenthetô, az erre való jogosultságot azonban a bérlônek kell igazolnia. A
szociális lakáspályázatok keretében bérbe adott lakások bérlôi számára szociális bérleti díjat állapíta-
nak meg.

Költségelvû lakbér fizetésére abban az esetben jogosult a bérlô, amennyiben vagyoni és jövedelmi
körülményei azt indokolják (a rendelet szövegét következô lapszámunkban közöljük). Szintén költségel-
vû lakbér állapítható meg külön indoklás nélkül a három vagy több gyerek eltartásáról gondoskodó
bérlôk, illetve azon bérlô számára, aki 2006. március 31-én nyugdíjas volt vagy nyugdíjszerû ellátásban
részesült és 1994. január 1-jén határozatlan idôre szóló bérleti jogviszonnyal rendelkezett.

2008. január 1-jétôl az önkormányzat mint bérbeadó — a változó általános forgalmi adószabályok-
ra tekintettel — a bérleti díjra áfát számít fel, 2008. március 31-ig azonban a bérlôk által fizetendô dí-
jat az áfával nem emelte meg, ezzel mintegy átvállalta a bérlôktôl az áfa-fizetési kötelezettséget. A
2008. április 1-jétôl fizetendô szociális és költségelvû bérleti díjak esetében az általános forgalmi adó
továbbra sem terheli többletkiadásként a bérlôket, az a rendelet által megállapított bérleti díjak része.

Valamennyi bérlônek január végéig postázzák a 2008. április 1-jétôl fizetendô lakbérekrôl szóló tájé-
koztatást, illetve a költségelvû lakbér megállapításához szükséges nyomtatványokat.

A szociális lakbér — mivel az erre irányuló eljárásokban bérbe adott lakások legalább komfortosak
— 275 Ft/m²/hó, míg a többi lakbér mértékre vonatkozóan az alábbi táblázat ad tájékoztatást.

A 2008. április 1-jétôl érvényes lakbérek (áfát tartalmazó, bruttó összegek)

Költségelvû Piaci alapú

Összkomfortos, komfortos 386 Ft/m²/hó 541 Ft/m²/hó

Félkomfortos 251 Ft/m²/hó 352 Ft/m²/hó

Komfort nélküli 116 Ft/m²/hó 162 Ft/m²/hó

Szükséglakás 77 Ft/m²/hó 108 Ft/m²/hó
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Új vezetô
a Klebelsberg
központ élén

A képviselô-testület
december 20-i ülé-
sén a Klebelsberg Ku-
no Mûvelôdési, Kultu-
rális és Mûvészeti Köz-
pont vezetôjének Dol-
hai Istvánt nevezte ki.
A 32 éves intézmény-
vezetô az év elejétôl

vette át a kulturális központ irányítását.
— Nyíregyházán végeztem történelem

szakon, majd a Marczibányi Téri Mûvelôdé-
si Központban dolgoztam. Színház, dráma,
drámapedagógia témájú könyvek kiadásá-
nak koordinálásával foglalkoztam, de a na-
pi szervezôi tevékenyégben is részt vettem,
majd 2000-tôl az ifjúsági programokért fe-
leltem. Megalakítottuk a Rézmál klubot,
amely felmérések szerint ma az ország
egyik legkedveltebb ifjúsági találkozóhe-
lye. Fiatal és kerületi zenekaroknak adtunk
fellépési lehetôséget, fesztiválokat és tehet-
ségkutató versenyeket szerveztünk, de szá-
mos alkalommal tartottunk író-olvasó ta-
lálkozót is.

A Klebelsberg mûvészeti központ mûkö-
dését folyamatosan nyomon követtem, így

látom, mi az, ami jól mûködik, és min kell
majd változtatni. A vezetôi pályázatomban
három fô területet jelöltem meg, amelyben
az intézmény jövôjének garanciáját látom.
A családi rendezvények, valamint a kurió-
zum jellegû színházi, zenei, komolyzenei
és táncelôadások mellett egy ekkora intéz-
mény gazdaságos és jó színvonalú mûködte-
téséhez arculatváltásra is szükség van. A
Marczibányi tér többek között attól lett si-
keres, hogy felvállalta: a gyerekprogramok-
ra építkezik. Pesthidegkúton is saját arcula-
tot kell kialakítani, ami megkülönböztet
minket az ország többi mûvészeti központ-
jától.

Meglátásom szerint a környezettudatos
nevelés és gondolkodás ötvözése a mûvé-
szettel és kultúrával olyan terület, amely-
ben itthon úttörôk lehetünk, és az egész or-
szág megismeri a központ nevét. Nálunk a
környezetközpontú nevelés és a kultúra pá-
rosítása még újdonság, de Nyugat-Európá-
ban komoly hagyományokkal bír. Pályázato-
kat fogunk kiírni és magunk is pályázunk,
támogatókat keresünk, de az infrastruktú-
rán is javítani kell. A közmûvelôdési felada-
tok és az állandó rendezvények, melyeket
remekül ellátott az intézmény, természete-
sen továbbra is lesznek. Szeretném, ha a
szabadtéri színpad adottságait jobban ki-
használhatnánk, és jó lenne minél több
ªatalt is jobban bevonni a Klebelsberg
programjaiba koncertek vagy fesztiválok
keretében.

Csak személyesen vehetôk át a matricák
A tavalyiak január 31-ig érvényesek

A hivatal a jogosultaknak már megküldte a
kérelemnyomtatványt és a csekket.

Akik elôször igényelnek várakozási en-
gedélyt, vagy nem kaptak ûrlapot, csekket,
azok személyesen kezdeményezhetik a Vá-
rosrendészeti Csoportnál (1024 Lövôház u.
26.) a parkolási matrica kiváltását. Az ezer-
forintos költségtérítést csekken vagy átuta-
lással (számlaszám: 12001008-00201761-
00100004) lehet megfizetni.

A 2008-as matricákat nem postázzák
ki, csak személyesen vagy meghatalmazott
útján vehetôk át a Városrendészeten munka-
napokon 8.30–18 óráig. Az átvételekor be
kell mutatni a kérelmet, a befizetett csekket
vagy az átutalásról szóló banki kivonatot,
valamint a személyi igazolványt és a forgal-
mi engedélyt. A tapasztalatok szerint a tájé-
koztatás ellenére néhányan postán küldték
be a kitöltött kérelmet és az okmányok fény-
másolatát. Az engedélyért nekik is személye-
sen kell befáradni. A meghatalmazottaknak
nem kell a gépjármû-tulajdonos eredeti ok-
mányait magukkal vinni, elég a dokumentu-
mok fénymásolata.

A vállalati autókat kizárólagos joggal
használóknak az engedély kiadásához a
cég 2008-ra szóló igazolására is szükség
van. Gyakori az olyan kérelmezô, aki a más-

hol lakó autótulajdonos kézzel írt használat-
bavételi engedélyével szeretne matricához
jutni. Az új engedélyek február 1-jétôl érvé-
nyesek, de a matricákat a parkolási társaság
csak 4–5 nap alatt regisztrálja. A Városren-
dészet javasolja, hogy senki se halassza az
engedélyek átvételét január utolsó napjaira,
mert elkerülhetetlen lesz a hosszabb várako-
zási idô, és a lassabb regisztráció miatt idô-
közben kiszabott büntetés utólagos törlésé-
vel sem kell bajlódni.

Január 31-e után az engedélyek ügyin-
tézését szintén a Városrendészetnél végzik
(hétfô: 13.30–18, szerda: 8–16.30, péntek:
8–11.30). További információ a 316-2685 és
a 316-2688-as telefonszámon. Kérdések fel-
tehetôk a Városrendészet Közterület-fel-
ügyeletének honlapján is (www.2keruletkoz-
terulet.shp.hu) a Rólunk menüpont alatti
üzenetküldô segítségével.

A PARKOLÁSI DÍJAK nem emelked-
tek idén. A II. kerület vízivárosi öveze-
tében továbbra is 265 forintba kerül
egy órányi várakozás, a rózsadombi
övezetben 210 forintot kell fizetni 60
percért.

Változó építésügy
Az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium 37/2007-es rendelete
nagymértékben megváltoztatja az épí-
téshatósági eljárások jelentôs részét.

Zömében ide tartoznak a nagyobb
építkezések, vagy lakóházak építése.
A rendelet azonban megváltoztatta
az építési engedélyezési eljárások kö-
rét, valamint az építési engedélyhez
kötött munkák körét is. Kisebb átalakí-
tások — építmények, mint garázs, fé-
szer, kerti épületek — építése esetén
bejelentéshez kötött tevékenységeket
határoz meg a rendelet. Nem elegen-
dô bejelenteni a tervezett munkát, a
bejelentésnek ugyanis kötött tartalmi
követelményei vannak, a rendelet töb-
bek között meghatározott tervdoku-
mentációt is elôír.

A munkálatok megkezdéséhez nem
elég a bejelentés. Meg kell várni az
építési hatóság a bejelentés tudomá-
sulvételérôl születô döntését, mert
csak a jogerôs határozat birtokában le-
het munkához látni. Ezek a bejelentés-
hez kötött eljárások várhatóan egysze-
rûsödni fognak, de az ügymenet gyor-
saságát nagyban befolyásolja a beje-
lentési kötelezettség teljeskörûsége
(megfelelô építési jogosultsági igazo-
lás, tervdokumentáció), különben hi-
ánypótlásra lesz szükség, és ilyenkor
más szakhatóságok közremûködését
is igénybe kell vennie a hivatalnak.

Jelentôs változás az eljárásokban,
hogy az építéshatósághoz benyújtott
kérelem elôtt a szakhatóságok állás-
foglalása kérhetô, illetve a rendelet-
ben meghatározott, közvetlen az érin-
tett ingatlan melletti ingatlantulajdo-
nosok, szomszédok elôzetes hozzájá-
rulása beszerzése esetén a lemondó
nyilatkozatokat elôzetesen a kérelem-
hez lehet csatolni. Eddig csak az építé-
si határozat kézhezvételét követôen
volt mód a fellebbezési jogról való le-
mondásra. A mostani módosítás eb-
bôl a szempontból jelentôsen rövidít-
heti az eljárást.

Az új rendelet növeli a tervezôi fele-
lôsséget. A tervezôi nyilatkozatoknak
a továbbiakban ki kell térni az ingat-
lan közmûellátására, vagy a tervezett
kémények alkalmasságára. Ezzel
együtt azonban nincs szükség az elvi
közmûnyilatkozatok, illetve kémény-
seprô szakvélemény beszerzésére.

Az eljárások menete mellett a nyom-
tatványok is módosulnak. Az ûrlapo-
kat az okmányirodán és az önkor-
mányzat internetes oldalán is közzéte-
szi az Építésügyi Iroda, amint a jogsza-
bály és azok mellékletei (ûrlapok, ké-
relmek és tájékoztatók stb.) elektroni-
kus úton is hozzáférhetôk lesznek.
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Takarítsuk
a járdákat
(Folytatás az elsô oldalról)

A jogszabály értelmében az ingatlanok tu-
lajdonosainak (kezelôjének, használójá-
nak) reggel nyolcig kellene végezni a tisztí-
tással, és ha szükséges, napközben több-
ször is meg kell ismételniük a síkosságmen-
tesítést.

A gyalogos- és a gépjármûforgalom zavar-
talan biztosítása érdekében fontos tudni,
hogy a járdáról letakarított havat nyolc mé-
ternél szélesebb úton az úttest két szélén
szabad lerakni, keskenyebb kocsiút esetén
a járda szélén kell összegyûjteni úgy, hogy a
gyalogosoknak másfél méteres sáv szaba-

don maradjon. A hó ne kerüljön fa, lámpa-
oszlop, víz- vagy gázcsap köré, és a vízlefo-
lyókat is szabadon kell hagyni. Bírságra szá-
míthat az a hanyag tulajdonos, társasház
vagy cég, amely nem gondoskodik az utca
takarításáról és síkosságmentesítésérôl.
A lefagyott hó, csúszós járda gyakran okoz
balesetet, aminek jogi következményei is
lehetnek. Az utak takarítása a Fôvárosi
Közterület-fenntartó Zrt., a busz- és villa-
mosmegállóhelyek tisztítása a BKV Zrt. fel-
adata.

Az ünnepek alatt hullott hó a kerületben
is adott munkát a lakóknak. A Városrendé-
szeti Csoporthoz a hóesést követô napok-
ban ugyanakkor számos segítséget kérô jel-
zés érkezett a takarítatlan, veszélyesen csú-
szós járdák miatt. Vajhó Gábor csoportveze-
tô úgy tájékoztatott, hogy a közterület-fel-
ügyelôk havas, hideg idôszakban folyamato-
san járják a kerületet, és felhívják az ingat-
lantulajdonosok ªgyelmét a takarításra. Ed-
dig többnyire elég volt a szóbeli ªgyelmez-
tetés, ám helyenként a néhány óra múlva
végrehajtott ellenôrzéskor helyszíni bírság-
gal kellett nyomatékosítani a járdatisztítás
szükségességét. A felügyelôk tapasztalatai
azt mutatják, hogy mások biztonságát legke-
vésbé a nagyobb cégek és irodák tartják fon-
tosnak, amíg a lakóházak körül ritkábban
találkoznak csúszós járdákkal.

A be nem ªzetett
bírság adóként
hajtható be
Január 1-jétôl a közterület-felügyelôk által
kiszabható helyszíni bírság összege 3000–
20 000 Ft-ig terjedhet közlekedési szabá-
lyok be nem tartása miatt. Fontos változás
az is, hogy a kiszabott, de be nem ªzetett
helyszíni bírság adók módjára hajtható be.

A közlekedési elôéleti pontok (büntetô-
pont) kiszabására jogosult a közterület-fel-
ügyelô az alábbi esetekben: egyes jelzôtáb-
lák utasításainak megszegése (2 pont),
megállás vasúti átjáróban, valamint vasúti
átjáró elôtt (4 pont), megállás kerékpársá-
von, útkanyarulatban, és olyan helyen,
ahol a jármû a fényjelzô készülék vagy jelzô-

tábla észlelését akadályozza (4 pont), meg-
állás kijelölt gyalogos átkelôhelyen, vala-
mint gyalogos átkelôhely elôtt (4 pont),
megállás útkeresztezôdésben és az úttestek
széleinek metszéspontjától számított ötmé-
teres távolságon belül (2 pont).

A Fôvárosi Közterület-felügyelet által el-
lenôrzött területeken a szervezet már alkal-
mazza a szankciókat, a büntetôpontokról
összesítést követôen tájékoztatják az illeté-
kes szervet — tájékoztatta lapunkat a fel-
ügyelet. Ezek a többnyire a tömegközleke-
dést lebonyolító utak, például az Árpád fe-
jedelem útja, a Margit körút, vagy a Moszk-
va tér. Vajthó Gábor, a Városrendészet veze-
tôje elmondta, hogy a II. kerületi Közterü-
let-felügyelet a jogszabály minden új ele-
mét csak türelmi idô után fogja alkalmaz-
ni, így más közterületeken várhatóan febru-
ár 1-jétôl foganatosítják a megváltozott pa-
ragrafusokat.

SÍKOSSÁGMENTESÍTÔK. A hulla-
dékgyûjtô udvarokban környezetba-
rát síkosságmentesítô anyagok is vásá-
rolhatók a járdák tisztán tartásához,
továbbá hóeltakarító eszközök, (hóto-
ló, jégvágó, lapátok, seprôk) is besze-
rezhetôk. Hulladékgyûjtô udvarok:
1037 Testvérhegyi út 10/a, tel.: 439-
2351, 1115 Bánk bán u. 8–10., tel.:
464-5907, 1131 Tatai utca 96., tel.:
329-8437. Nyitva tartás hétfôtôl pén-
tekig 10–18, szombaton 8–14 óráig.

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hét-
fôn, szerdán 10–18-ig, kedden, csütörtö-
kön 9–17-ig, pénteken 9–14-ig tart nyitva
(Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
szervez a Fidesz kerületi szervezete szer-
dánként 16–18-ig (Keleti K. u. 13/b). A
részt venni szándékozók az aktuális hét
keddjéig kérjenek idôpontot (lásd fent).

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁJA ked-
den, csütörtökön16–19 óráig tart nyitva
(1022 Bimbó út 63.). Almássy Kornél or-
szággyûlési képviselô elôzetes idôpont-
egyeztetés alapján fogad; telefon: (70)
362-8283.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
hétfôn, kedden, szerdán és csütörtökön
12–18-ig, pénteken 12–16-ig tart nyitva.
Fazekas u. 19–23., tel.: 212-2978; e-mail:
bp02@mszp.hu.

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes tanács-
adást szervez a Bimbó út 63.-ban csütör-
tökönként 16–18-ig. Idôpont-egyeztetés
a 353-0624-es telefonszámon.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024
Keleti Károly u. 8.) szerdánként 17–18-ig
tart nyitva. Tel.: (20) 269-3777, e-mail: ko-
maromiferenc@ freemail.hu.

AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Margit krt. 48., I. em.) hétfôtôl csü-
törtökig 17–19-ig tart nyitva, tel.: 201-
0453; www.szdszbp02.hu.

Elhunyt
Körmendi János

Életének 81. évében hosszan tartó be-
tegség után január 6-án elhunyt Kör-
mendi János Kossuth- és Jászai-díjas
színmûvész, aki évtizedek óta a II. ke-
rület lakója volt. A magyar színjátszás
jellegzetes és felejthetetlen alakja tá-
vozott, akinek nevéhez számos karak-
ter- és komikusszerep megformálása
fûzôdik.
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Kass János nyolcvanéves

Nem csak Szeged
lehet büszke rá
A tavaly decemberben nyolcvanadik
születésnapját ünneplô Kass János,
bár Szegeden született, s e város
büszkesége és díszpolgára is, mégis
életének javát mint igazi budai polgár,
itt a Duna jobb partján, Budán
töltötte. Itt van sok évtizede otthona,
és mûtermei e dimbes-dombos
vidéken ölelték körbe ihletett óráit,
munkáját.

Kass János 1927. december 26-án született,
s az idei kerek évforduló alkalmából szá-
mos helyen megemlékezések, kiállítások,
ünnepségek voltak és vannak tiszteletére.
Az elmúlt héten például a Bélyegmúzeum-
ban nyílt lányával, Kass Eszter képzômû-
vésszel közös kiállítása, amely graªkai
munkásságába enged bepillantást. Bár az
Iparmûvészeti Fôiskolán 1949-ben kerami-
kus diplomát szerzett, sokoldalú érdeklôdé-
se, tehetsége további tanulásra ösztönözte,
s a Képzômûvészeti Fôiskolán olyan meste-
rek tanítványa volt, mint Hincz Gyula, Ko-
necsnyi György és Kádár György. Itt 1951-
ben kapott oklevelet. 1956–59-ig Derko-
vits-ösztöndíjas, 1960–61-ben a lipcsei
Graªkai és Könyvmûvészeti Fôisko-
la könyvmûvészeti tanszékén tanult.
1965–73-ig az Új írás címû folyóirat
mûvészeti szerkesztôjeként tevé-
kenykedett. Bélyeget 1973 óta ter-
vez, de könyvillusztrátorként és kiál-
lító mûvészként is folyamatosan je-
len van mûvészeti életünkben, és
nemcsak idehaza, de szerte a világ-
ban ismerik, elismerik tehetségét,
munkáit. Mûveit kiállította többek
között Budapesten, Szegeden, Kecs-
keméten, Zágrábban, Torinóban,
Sydneyben, Párizsban, Londonban,
Bolognában, részt vett biennálékon
itthon, de Velencében, Bécsben,
Moszkvában és Tokióban is. Európa
számos országában volt egyéni kiállí-
tása. Elsô jelentôs nemzetközi elis-
merését az 1958-as brüsszeli világki-
állításon aratta, pannója ezüstérmet
nyert. 1954-ben és 1968-ben Mun-
kácsy-díjat kapott, 1977-ben Érde-
mes Mûvész, 1986-ban Kiváló Mû-
vész cím birtokosa lett. 1992-ben a
Magyar Köztársasági Érdemrend
tiszti keresztjével, 1999-ben Kos-
suth-díjjal tüntették ki. 2007-ben a
Magyar Alkotómûvészek Országos
Egyesülete alkotói nagydíjjal tüntet-
te ki. Brnóban, Moszkvában, Po-

zsonyban, São Paolóban, Torontóban, ma-
gyar és német Szép könyv-versenyeken szá-
mos díjat szerzett. Közülük is kiemelkedik
könyvmûvészeti tanulmányainak színhe-
lyén, Lipcsében, az 1966-os és az 1977-es
e tárgykörben rendezett kiállításokon ka-
pott a „Világ legszebb könyve” díjaként
fénylô két aranyérem. A „Világ legszebb bé-
lyege” nagydíjjal is büszkélkedhet. Nyugta-
lan szelleme, örökös tudásszomja, mûvészi
becsvágya újabb és újabb kihívások felé sar-
kallja. Kora nem akadály, legújabb mûvészi
eszköze a John Halassal kikísérletezett
komputergraªka, amely tovább növelte
rangját a nagyvilágban. A Magyar Képzômû-
vészek Szövetsége, a Magyar Fotómûvészek
Szövetsége, az ATIPY ICTA, az ICOGRADA,
valamint a Német Könyvmûvész Szövetség
tagja. Állandó kiállításán megtekinthetô
mûveit a nevét viselô galériában, szülôváro-
sában, Szegeden tárják az érdeklôdôk elé.

A munkásságát ismertetô rövid összefog-
laló után engedjenek meg néhány szemé-
lyes élményt, amely az embert, a szeretetre
és tiszteletre méltó budai polgárt kívánja
olvasóinkhoz közelebb hozni. Az 1970-es
években a Zenemûkiadónál dolgoztam, így
módomban állt a könyv- és kottakészítés

mûhelyeibe is belepillantani. Ez idôben je-
lentek meg Kass János olyan munkái, mint
a Kodály Psalmus Hungaricus, Balázs Bé-
la—Bartók Béla A Kékszakállú Herceg vára,
vagy az elhíresült, gyönyörûen bájos „Kez-
dôknek…” összefoglaló címmel megjelenô
különbözô hangszerekre, sôt kamaramuzsi-
kára is írt kották. „Könyv, kotta, muzsika”
címmel került a televízió képernyôjére egy
hatvan perces összeállítás a Zenemûkiadó
életérôl, amelynek keretében Kass Jánost
is felkerestük a mûtermében. Nem szeret-
te, ha ott zavarják, különösen a stábokat,
de velünk kivételt tett a kedvemért. A jó
hangulatú felvétel közben szó esett a fenti
mûvek megalkotásához, ihletéhez szüksé-
ges környezetrôl is. Nevetve mondta, ha
nem szeretné a zenét, akkor is kénytelen

lenne hallgatni, hiszen mûterme ak-
kor Banda Ede, kiváló gordonkamû-
vész, a Tátrai Vonósnégyes tagjának,
otthona alatt volt…

Egy másik alkalommal Kecskemé-
ten dolgozhattam vele együtt Kodály
Psalmus Hungaricusához készült
graªkái kiállításán. Nagy igyekeze-
tünkben, mivel szorított az idô, eltö-
rött egy vastag üveglap, ami a mûve-
ket óvta. Nem veszekedett, hanem
segített gyorsan intézkedni, hogy a
megnyitóra minden rendben le-
gyen.

Sôt, végül, amikor lebontottuk a
bemutatót és hazaszállítottuk együtt
(hiszen közel laktunk egymáshoz),
még ô köszönte meg munkámat,
amelynek emlékéül ma is büszkén
és boldogan ôrzöm szobám falán a
nekünk dedikált elefántos graªkáját
a könyvbôl, amit ªam választott ki…

Sorolhatnám még számtalan ked-
ves megnyilvánulását, ahányszor
csak találkoztunk, akár véletlenül,
akár hivatalosan, de azt hiszem,
ennyi is elég, hogy megértsék, miért
is vállaltam ôszinte örömmel, hogy a
lapban megemlékezem a 80. szüle-
tésnapjáról. Isten éltesse sokáig!

Pintér Emôke
Illusztráció Bartók Béla—Balázs Béla: A kékszakállú herceg vára
címû mûvéhez
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Történetek
Pasarétrôl
Egyik laptársunk állandó szerzôje Ver-
rasztó Gábor, aki helytörténeti cikkei-
vel hívta fel magára a figyelmet. A de-
cemberben a Napkút kiadó által ki-
adott kötetében a Váncza család
nyolcszáz éves történetét mondja el
hallatlan mesélôkedvvel. „Haladjon
Ön is a korral, süssön Váncza sütôpor-
ral” — jut eszünkbe mindannyiunk-
nak a harmincas évek reklámszlogen-
je. Verrasztó Gábor mûvében azt bizo-
nyítja, hogy a család a magyar történe-
lem minden idôszakában együtt ha-
ladt a korral. Volt közöttük egyházi ve-
zetô, nemesi rangot kapott katona,
színész- és festômûvész, író, fotográ-
fus (tegyük hozzá, hogy nô), gyógy-
szerész, akiknek életét érdemes megis-
merni, és elsôsorban nem a sütôpor
miatt.

Félperces novelláinak második köte-
tével is most jelentkezett Verrasztó Gá-
bor. A mûfajbéli finom utalás Pasarét
régi lakóját, Örkény Istvánt is megidé-
zi, kijelölve ezzel az irónia és a szatíra
között húzódó mezsgyét, amelyen jár-
va furcsa, villanásszerû történetekbôl
áll össze a keserédes mese.

A Pasaréti mesék félperceseinek té-
mája a családi történetekbôl, a pesti
viccbôl, a városi legendákból merítke-
zik. Több kis darabnak azonban sem-
milyen története nincs, hangulatot
idéz, gyakran egy-egy pasaréti estét,
kánikulát vetít elénk, vagy éppen a ta-
vasz hiányát rója fel.

Podmaniczky Szilárd a könyvet ajánl-
va írja: „ A terep üde, friss és szórakoz-
tató, térben és idôben tágas, Hofitól
Kádárig, személyes érzelmektôl lírai
hangig. Aztán eljön a pillanat, mikor
az egész összeáll egyetlen képpé,
mintha nem is kisprózát, hanem bi-
zony nagyregényt olvastunk volna.”

Mazsola,
Manócska
és a többiek
A Budai Táncklub programkínálata pénte-
kenként baba-mama-foglalkozásokkal bô-
vült. A Mazsola Játszó és a Manócska Mu-
zsika foglalkozásain szépirodalmi alkotá-
sok, népköltések, igényes zenei mûvek, nép-
dalok és élô hangszeres játék bevonásával
születik meg a játék öröme. A foglalkozá-
sok drámapedagógiai módszereken alapsza-
nak, az érzelmi és mûvészeti nevelés fon-
tossága mindkét programban érvényesül.

A Mazsola Játszó bábos-énekes tornafog-
lalkozás egy és négy év közötti gyermekek-
nek és szüleiknek. A foglakozásokat egye-
di bábos kellékek, hangszerjáték és ünne-
pi alkalmak színesítik. Minden alkalom
Bálint Ágnes ªguráinak rövid jelenetével

indul. A mozgásos játékok során az életko-
ri sajátosságokhoz igazodva ugyanazt, de
másként játsszák a legkisebbekkel és az
óvoda elôtt álló nagyobb gyermekekkel.
Azok, akik még több énekkel és ölbeli já-
tékkal szeretnének gazdagodni, a Manócs-
ka Muzsika zenei foglalkozáson vehetnek
részt, ahol élô hangszerjátékkal és ének-
szóval veszik körül a pár hónapos babákat
és a három év alatti gyerekeket. Közép-
pontban a mondókák és énekek érzelmi
töltése, ritmusa áll.

A foglalkozásokat Jakabosné Kovács Judit
drámapedagógus vezeti.

A Budai Táncklubban egész évben, heti
rendszerességgel és alkalomszerûen is le-
het csatlakozni a csoportokhoz. Minden
pénteken 9.30-tól Manócska Muzsika,
10.00-tôl és 10.45-tôl Mazsola Játszó. To-
vábbi információ a www.mazsolajatszo.hu
oldalon, vagy Jakabosné Kovács Judit drá-
mapedagógustól a (06 20) 417-8766-os te-
lefonszámon kapható.

Emlékhely a
Ruttkai-Latinovits
házaspárnak
(Folytatás az elsô oldalról)

A gyermekszínházban olyan nagyságokkal
játszhatott együtt, mint Darvas Lili és Som-
lay Artúr. Tíz évig volt gyermekszínész, és
saját bevallása szerint Hevesi Sándor ren-
dezô dicsérô szavainak köszönhette, hogy
végül színésznô lett belôle: „Kislány, ha
nem bízod el magad, belôled nagyon jó szí-
nésznô lesz.”.

1945-ben egy szavalattal lépett fel a Zene-
akadémián, ahol felªgyelt rá Jób Dániel, a
Vígszínház akkori igazgatója, és leszerzôd-
tette. Három hónappal késôbb a beteg Tol-
nay Klári helyére beugorva debütált Mol-
nár Ferenc A hattyú címû vígjátékának fô-
szerepében. 1948-tól 1951-ig a Nemzeti
Színházban játszott, ahol klasszikus dara-
bok sorában szerepelt, úgy gondolta: „szük-
ségem van tanulásra, tapasztalásra, hogyan
kell például verses darabot játszani, ho-
gyan kell sokfélét játszani”. 1950-ben fele-
ségül ment Gábor Miklós színmûvészhez,
és két évvel késôbb megszületett lányuk, Jú-
lia. 1951-ben visszatért a Vígszínházhoz
(akkor hivatalosan a Magyar Néphadsereg
Színháza), amelynek haláláig tagja maradt.

1960-ban Pavel Kohout Ilyen nagy szere-
lem címû drámájának miskolci próbáin ta-
lálkozott Latinovits Zoltánnal, élete nagy
szerelmével. Ahogy Ruttkai Éva egy késôi
visszaemlékezésében elmondta: „Téptük
egymást, de mi értettük egymást legjob-
ban. Amit én csináltam, senki nem tudta
úgy szeretni, mint ô…”

Négy évtizedet átívelô pályája során egyi-
ke volt a legszínesebb, legsokoldalúbb ma-
gyar színésznôknek. Klasszikus és mo-
dern, hazai és külföldi tragédiákban és víg-
játékokban, szinte minden mûfajban kivá-
ló teljesítményt nyújtott.

1987-ben leánya, Gábor Júlia Ruttkai-
emlékdíjat alapított, amellyel az adott nap-
tári év kiemelkedô mûvészi teljesítményét
jutalmazza a Vígszínház társulata. Idén a
színház ifjú mûvésznôje, Danis Lídia vehet-
te át a díjalapítótól a tizennégy karátos
aranygyûrût, amelyen Ruttkai Éva eredeti
aláírása díszeleg. Az 1987-ben elhunyt szí-
nésznôrôl szeretett színháza egy fotókiállí-
tással is megemlékezik, amelyet a Vígszín-
ház büféjének elôcsarnokában tekinthet-
nek meg a látogatók.

pzs

FELNÔTT TÁRSASTÁNC-TANFOLYAM
kezdôknek február 12-én 20 órától a Budai
Táncklubban Dalotti Tibor vezetésével. 8
óra — 8 tánc — 6600 Ft. Jelentkezés Cs. Sza-
bó Mária intézményvezetônél. (1024 Kapás
u. 55., tel.: 201-7992)
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KIÁLLÍTÁSOK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az itt felej-
tett öntöde. Idôszaki kiállítás: Középkori harangöntések ásatási nyomai c. poszterkiállítás. A múzeum
akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
n JANUÁR 20-ig: Tûz és Jég — Földvári Eszter fotókiállítása az M Galériában. (Marczibányi Téri Mûve-
lôdési Központ)
n JANUÁR 31-ig: Jeruzsálem. Kôbányai János fotókiállítása a HOME Galériában. (1021 Üdülô utca
23., (06 30) 990-5806)
n FEBRUÁR 1-ig: Tálos Gyula (1887–1975) belsôépítész, építész, grafikus emlékkiállítása a HAP Galé-
riában, ahol a két világháború között ismert és számos díjjal jutalmazott, késôbb kissé mellôzött belsôépí-
tész munkái láthatóak. Nemcsak belsô tereit és bútorait, hanem képeit és grafikáit is bemutatja a kiállítás.
Az ingyenes kiállítás JANUÁR 2–FEBRUÁR 1., hétfô–péntek 14–19 óra között tekinthetô meg. (1027 Mar-
git krt. 24., földszint)
n JANUÁR 15–FEBRUÁR 8-ig: Gondolatok a mûhelybôl — a Magyar Grafikusmûvészek Szövetsége jubi-
leumi kiállítása a Váci Grafikai Mûhely húszéves fennállása alkalmából. (Vízivárosi Galéria)

SZÍNHÁZ IBS: JANUÁR 10., 24., 19.00: Dumaszínház az IBS-ben. Szerkesztette és a mûsort ve-
zeti: Litkai Gergely. JANUÁR 17., 18.30: Dalok a falvédôrôl. Irodalmi rock’n’roll. Elôadja: Hajdu István,
Szabó Jusztin, Hajdu Gábor (IBS PUB). JANUÁR 18., 19.00: Hair. Musical a Szindra elôadásában. R.: Föl-
dessy Margit. JANUÁR 19., 18.30: Folytassa, Švejk. Zenés sörözgetés a derék katonával (IBS Pub).
19.00: Popfesztivál 2008. A Szindra vizsgaelôadása. R.: Földessy Margit. JANUÁR 20., 19.00: Best Uff
l’art pour l’art. A L’art pour l’art Társulat elôadása. JANUÁR 25., 19.00: Örkény István: Macskajáték.
Sz.: Pásztor Erzsi, Schubert Éva, Földi Teri, Huszár László. R.: Varga Miklós. JANUÁR 26., 19.00: Ray és Mi-
chael Cooney: Minden lében három kanál. Vígjáték két részben. R.: Földessy Margit.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: JANUÁR 13., 18.00: A Pulzus Vonósnégyes hangversenye. Közre-
mûködik Szentpéteri Gabriella (zongora). Mûsoron Mozart F-dúr vonósnégyes és A-dúr zongoraverseny
zongoraötös változata.

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Mûvészi torna. Kedden és csütörtö-
kön 17–18 óráig 4–5 éves óvodások részére. Berczik Sára módszerén alapuló mozgás-, koordináció- és rit-
musérzék-fejlesztô, tartásjavító gimnasztika zongorakísérettel. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kiliánné Ko-
csis Mária, (06 70) 335-6286. Gimnasztika csütörtökön 18–19 óráig, mozgásforma a felnôttek minden
korosztályának. Jelentkezés, érdeklôdés Pilinger Zsuzsa Bothmer-gimnasztika tanárnál, (06 70) 335-
6283. Gerinctorna kedden és csütörtökön 18.30–19.30-ig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Petô Barbara,
(06 30) 370-7322. Jóga szerdán 8–9.45 óráig, tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kovács Károlyné, (06 20)
947-0202; kedden 19.30–21.15 óráig, tanfolyamvezetô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 9418-
773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 11–12 óráig. Szülés utáni baba-mama-torna pénte-
ken 10–11 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Salsa csütörtö-
kön 20–21 óráig. Tanfolyamvezetô: Földi Anikó, (06 20) 315-2781.
n Nôi alakformáló kondicionáló órák kedd-csütörtök reggel 8–9 és este 19–20 óra között. Vezeti Tury
Veronika. Információ: 200-9356. Izomnyújtó, stretching gyakorlatok, kötött ízületû és ülômunkát vég-
zôknek ajánlott kedd-csütörtök 17.30–18.30 között. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. Információ:
(06 30) 975-4752. (Kájoni ház, 1025 Szilfa u. 4., tel.: 392-0860)
n Feldenkrais alternatív mozgásterápiás tanfolyam két helyszínen. A Pasaréti Ferences Alapítvány épü-
letében (1025 Szilfa u. 4.) kedden 10–11 óra között, az ASRAM Jóga és Meditációs Központban (1024

Ady Endre u. 1., I. em.) csütörtökön 17.30–18.30-
ig. Vezeti Heimer István nemzetközi diplomás okta-
tó. Ha szeretne szabadabban és kevesebb megerôl-
tetéssel mozogni, hogy jobban legyûrje a stresszt,
hogy hatékonyabban és kellemesebben végezze
mindennapi tevékenységét, jöjjön el az óránkra!
(Pasaréti Ferences Alapítvány, 1025 Szilfa u. 4. Tel.:
394-3362, (06 20) 973-9489, fsts@chello.hu,
www.feldenkrais-budapest.hu)
n Teniszoktatás. Hat éves kortól kezdô és haladó

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
1024 Fény u. 20–22., tel.: 438-5312

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

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

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

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

GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK

HIDEG NYOMON. Sportteljesítménynek sem utolsó, amit Ben Affleck véghezvitt.
Mert onnan visszajönni, ahonnan ô kapaszkodott vissza, nevezetesen a Gengszterro-
mánc és az Egy férfi naplója címû mûremekek mûvészi mélységeibôl, az bizony egy
profi hegymászónak is becsületére válhatott volna. Affleck visszatérése annál is in-
kább figyelemre méltó, mivel rendezôként, mi több, elsôfilmes rendezôként sikerült
maradandót alkotnia. Mert, ha hiszik, ha nem, a Hideg nyomon kifogástalan bûn-
film, melyen alig lehet fogást találni. És a nyomozás, melynek célja egy elrabolt cse-
csemô mielôbbi megtalálása (úgy tartják, aki nem kerül elô az eltûnéstôl számított
72 órán belül, annak már bottal üthetik a nyomát) még csak nem is a legizgal-
masabb összetevôje Affleck krimijének. Boston kültelkeinek bejárása még az el-
rablók kézre kerítésénél is nagyobb élvezet, és a rendezôt dicséri, hogy a maga
mindennapi sürgés-forgásában sikerült elkapni ezeket a városrészeket. Affleck
ráadásul odáig ment a pofátlanságban, hogy nemcsak rendezôi babérokat szer-
zett, de színészieket is, igaz, utóbbiakat öccse, Casey Affleck számára. Megíté-
lés kérdése, hogy az ifjabb Affleck kamera elôtt mutatott tétovasága a színészi
jelenlét hiányából fakad-e vagy épp ellenkezôleg, nagyon is tudatos törekvés
eredménye. Akárhogy is, épp ez a kezdeti súlytalanság ad végül súlyt az általa
játszott magánnyomozó figurájának.

KG
Amerikai film. Rendezô: Ben Affleck. Szereplôk: Casey Affleck, Morgan Freeman, Ed Harris.

VERS ÉS ZENE. Január 12-én 18 órai kez-
dettel Korhecz Imola és Érdi Tamás elôadó-
estjét tûzte mûsorára a Mûvészetek Palotá-
ja. A „Gondolkodó” koncertek elnevezésû
sorozatban József Attila, Nagy László és Szi-
lágyi Domokos versei, valamint Bartók Béla
zenéje hangzik majd el.

Korhecz Imola Radnóti-díjas elôadómû-
vész és Érdi Tamás zongoramûvész közös
estje a költészet és a zene kapcsolatát helye-
zi új megvilágításba. (1095 Budapest, Ko-
mor Marcell u. 1., telefon: 555-3001,
www.mupa.hu)
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szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben.
Iskolásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû ver-
senyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög András-
nál: (06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.te-
nisz_oktatas.extra.hu
n Teniszoktatás. A Törökvész TSE amatôr oktatás-
ra szakosodott edzôkkel tartja edzéseit. Kezdô és
haladó szinten, egyéni és csoportos oktatás min-
den korosztály részére hat éves kortól. Felnôttek-
nek oktatás, stílusjavítás, páros és egyéni taktikai
edzések, felkészítés amatôr versenyekre, kímélô
idôsoktatás. Egyhónapos intenzív heti háromszor
(13 alkalom). Edzések egész évben, hétköznap 8–
20 óra között II. kerületi (Rózsadomb környéki) pá-
lyákon. Érdeklôdni Gulyás K. Csabánál lehet a (06
30) 250-9122 vagy (06 20) 340-9925-ös telefonszá-
mon.
n SIVANANDA JÓGA: 10x2 órás kezdô jógatanfo-
lyam indul JANUÁR 14-én 10 órakor, 15-én 18.30-
kor és 16-án 16 órakor. Gyakorló hatha jógaórák
péntek este 18.30-tól, kedd és csütörtök délelôtt
10 órától (II., Volkmann u. 10., Jógaközpont), hét-
fôn és szerdán 18.30-tól (II., Gábor Áron u. 47., Ró-
zsabimbó Ovi). Már lehet jelentkezni a tavasszal in-
duló egy éves jógaoktatói képzésünkre! Informá-
ció és bejelentkezés: 397-5258, (06 30) 689-9284,
joga@sivanandajogakozpont. hu, www.sivananda-
jogakozpont.hu
n Mozgástanfolyamok a Baár—Madas Gimnázi-
umban. Babagimnasztika kedd 9.30–10.30-ig (2–
3 éves kor), 10.30–11.15-ig (1–2 éves kor). Vezetô
tanár Németh Erika. Kreatív tánc hétfôn 17–18
óráig (6–8 éves kor), szerdán 17.15–18 óráig (3–4
éves kor), pénteken 16.15–17.15 óráig (5–6 éves kor). Vezetô tanár Németh Erika. Játékos focisuli csütör-
tök 16.15–17-ig (3–4 éves kor), 17–18-ig (5–7 éves kor). Vezetô tanár Almási Éva. Gerincgimnasztika
kedd 8.30–9.30-ig és 18.30–19.30-ig. Vezetô tanár dr. Csider Tibor egyetemi docens. Érdeklôdni lehet Né-
meth Erika táncpedagógusnál: (06 30) 565-1703, nemetheri@freemail.hu (1026 Lorántffy Zs. út 3.).
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fônix Kendo és Iaido Klubban a Kodály Zoltán iskola épüle-
tében. Kendoedzések gyermekeknek 18–19.30-ig és felnôtteknek 19–21-ig minden kedden és pénteken.
Bôvebb információ: (06 30) 601-2025, www.budapestkendo.hu, budapestkendo@gmail.hu (1022 Marczi-
bányi tér 1.)
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kortól füg-
getlenül mindenkinek, aki rendszeres mozgással, rövid idôn belül látványos eredményt szeretne elérni. In-
formáció és órarend: 201-1620, (06 70) 286-3837 vagy (06 30) 539-3797. (1027 Budapest, Margit krt.
48., I. emelet)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜLETE: JANUÁR 9., 30.: Séta a budai he-
gyekben. Találkozó 9 órakor a Moszkva téri óra alatt. JANUÁR 13., 20.: Budai hegység. Találkozó 9 óra-
kor a Moszkva téren a metrókijáratnál. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, www.termeszet-
vedok.hu
n BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET: Bôvebb információ minden páratlan héten csütörtö-
kön 16–17.30-ig a 212-5641-es telefonszámon.

GYEREKEKNEK IBS: Bonbon matiné elôadások: JANUÁR 12., 11.00: Diót-törô. Ismerkedés
a balettel (Táncmûvészeti Egyetem) (Tuba-bérlet 3. ea.) JANUÁR 18., „Almamánia” — Alma zenekar;
9.30: Fuvola-bérlet 3. ea., 11.00: Viola-bérlet 3. ea. JANUÁR 19., 11.00: Farsangi mulatság — Kolom-
pos Együttes (Hárfa-bérlet 3. ea.). JANUÁR 26., 11.00: Hangszerek a tarisznyából — Kobzos Kiss Tamás
(Klarinét-bérlet 3. ea.).
n Helen Doron Early English. Baby’s Best Start — angol nyelvre hangolás, zenei és érzelmi fejlesztés
sok mozgással 3–18 hónapos korig. Angol nyelvoktatás öt korosztályban (1–1,5; 2–3; 3–6; 6–10 és 11–
14 éveseknek). 10–12 éves, az írott és beszélt angol nyelvben alapvetô nyelvi készségekkel rendelkezô
gyermekek számára indul a „Paul Ward’s World” tanfolyam. Jelentkezés és felvilágosítás: Nagy Edit, (06
70) 201-0369, www.helendoron.hu (1024 Keleti K. u. 8.)

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUB: Janu-
ár 18., 15.00–17.00: Nyugdíjasklub — Én is nagymama vagyok. Kötetlen beszélgetés az unokákról Ho-
rányi Annabella pszichológussal. Információ: Kiliánné Kocsis Mária, (06 70) 335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a ha-
gyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)

FIATAL MÛVÉSZEK FÓRUMA. A Klebelsberg Ku-
no Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központ új
sorozatot indít 2008-ban, amellyel lehetôséget sze-
retne teremteni fiatal pályakezdô mûvészeknek, el-
sôsorban klasszikus zenével foglalkozó hangszeres
és vokális elôadóknak a bemutatkozásra. Elsô alka-
lommal, január 17-én 19 órai kezdettel négy fiatal
lány mutatkozik be, akik a zeneirodalom legszebb
vonósnégyeseibôl válogatták koncertjüket. Az Echo
Quartet tagjai, akik a zenei élmény mellett fiatalsá-
gukkal és szépségükkel is meghódítják a közönsé-
get, így vallanak saját magukról: „Együttesünket
azért alakítottuk meg, hogy azokhoz az emberek-
hez is eljuttassuk a klasszikus zenében rejlô örömet,
akikhez eddig még nem jutott el. Hiszünk abban, hogy a ma emberében is van fogé-
konyság az igényes, minôségi zenére, legyen az egy Haydn-vonósnégyes vagy egy
Webber-átirat. Ami pedig az elôadás módját illeti, úgy gondoljuk, Mozart vagy Schu-
bert zenéje még a 21. században sincs rászorulva az elektronikus hangszerekre, látvá-
nyos show-elemekre. Mindannyian hat éves korunk óta foglalkozunk zenével: régi is-
meretség — késôbb barátság —, de legfôképpen sok-sok órányi közös muzsikálás
köt össze minket. Jelenleg valamennyien a Zeneakadémia hallgatói vagyunk. Magyar-
országon kívül a világ számos országában felléptünk már Japántól Amerikáig, Hollan-
diától Spanyolországig. Folyamatosan bôvülô repertoárunkat alapvetôen a klasszikus
zene kincseibôl válogatjuk össze, de a könnyebb mûfajok sem idegenek számunkra:
ismert könnyûzenei örökzöldeket éppúgy játszunk, mint opera- és musicalrészlete-
ket, magyaros dallamokat, vagy éppen filmzenékbôl készített átiratokat. Bízunk ben-
ne, hogy fellépéseink alkalmával közönségünk maradandó és értékes mûvészi él-
ménnyel lesz gazdagabb.”
A kvartett tagjai: Kerényi Dorka — I. hegedû, Bánhegyi Tünde — II. hegedû, Érsek Lilla — brácsa
és Andrási Mónika — gordonka.

SZÓLÓDUÓ GÁLAEST A MILLENÁRI-
SON. Január 15-én 20 órától a táncé lesz a
fôszerep a Millenáris Teátrumban. A kilence-
dik Szóló Tánc és a hetedik Duó Tánc Nem-
zetközi Fesztivál díjazottjainak gálaestjén a
versenyprogramra korábban jelentkezett 75
táncprodukció legjobbjai — a szakmai zsûri
döntése, illetve a közönség szavazatai alap-
ján díjazottak — lépnek színpadra.

A 2008-as évben, immáron kilencedik al-
kalommal megrendezésre kerülô SzólóDuó
Fesztivál szakmai munkájának magas színvo-
naláról neves nemzetközi szakemberek gon-
doskodnak, többek között: Tamara McLong
(Anglia), Bengt Andersson (Svédország),
Marta Trpisovska (Csehország), Lôrinc Kata-
lin és Fenyves Márk. Az est sztárvendége Bo-
zsik Yvette (képünkön) lesz, aki Hommage à
Mary Wigman címmel mutatja be szólópro-
dukcióját. Jegyár: 1500/1900 Ft.
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n KIÁLLÍTÁS: JANUÁR 7–20-ig: Norvégia —
Zábó András fotókiállítása. JANUÁR 11–
27.: Téli tárlat. A Budai Képzômûvész Egye-
sület tagjainak téli tárlata. A kiállítást meg-
nyitja: Meszlényi Tamásné 2008. január 11-én
18 órakor. Közremûködik Peltzer Ferenc gitá-
ron. JANUÁR 21–FEBRUÁR 10.: Cirkusz — a
Magyar Újságíró Szövetség karikatúra-szak-
osztályának kiállítása.
n ZENE: JANUÁR 10., 19.30: Simfonietta
Hungarica újévi koncert. JANUÁR 13.,
14.00: Az operairodalom gyöngyszemei —
Verdi: Traviata. A londoni Covent Garden
Operaház felvétele (1985). Vezényel: Solti
György. Közönségünk a Magyarországon kuri-
ózumnak tekinthetô, magyar felirattal ellátott
operafilmfelvételeket továbbra is havi rendsze-
rességgel, lézer- illetve DVD-lemezrôl tekinthe-
ti meg. A teljes operaelôadás levetítése elôtt
bevezetô elôadást tart dr. Langermann István,
így a zenebarátok nemcsak az aktuális mûvel
ismerkedhetnek meg, hanem a zeneszerzô éle-
tével, hátterével és az adott korral is.
n SZÍNHÁZ: JANUÁR 11., 19.00: Rideg Sán-
dor: Indul a bakterház. Vígjáték két részben,
a Turay Ida Színház elôadása. Km.: Mikó Ist-
ván, Boros Zoltán, Nemcsák Károly, Tóth Ju-
dit, Szacsvay László, Nyírô Bea, Bozsó József,
Gyôri Péter, Szabó Anikó, Rusz Milán, Hábel
Ferenc. Rendezô: Cseke Péter. Jegyár: 2200 Ft;
1800 Ft.
n GYEREKEKNEK: JANUÁR 11., 10.00: (Tá-
dé-bérlet) Vitéz Levente — a Kolompos
együttes zenés mesejátéka. A három elôadás-
ból álló bérlet ára 1300 Ft. Jegyek elôvétel-
ben kaphatók. JANUÁR 20., 11.00: Családi
matiné — Óz, a nagy varázsló. A népszerû
mese színházi elôadásban. Látványos , zenés
produkció (Trambulin Színház). JANUÁR 25.,
14.30: (Mazsola-bérlet) Grim(m)aszkok. A Fi-
gurina Bábszínház elôadása. Tárgyjáték élô-
zenével, minden korosztálynak. Ebben a mû-
sorban közönséges használati tárgyak adnak
elô négy Grimm-mesét (Hófehérke és a hét
törpe, A nyúl meg a sün, Csipkerózsika, Piros-
ka és a farkas), bizonyítván, hogy a fantázia
segítségével minden életre kelhet. A Mazso-
la-bérlet a nagyobb gyerekeknek kínál elô-
adásokat. A három elôadásból álló bérlet ára
1300 Ft. Jegyek elôvételben kaphatók, jegy-
ár: 500 Ft.
n FIATAL MÛVÉSZEK FÓRUMA. JANUÁR
17., 19.00: Az új sorozatban elsô alkalommal
az Echo Quartet — négy fiatal lány, Kerényi
Dorka, Bánhegyi Tünde, Érsek Lilla és Andrási
Mónika — mutatkozik be, akik a zeneiroda-
lom legszebb vonósnégyeseibôl válogatták
koncertjüket. JANUÁR 31-én a Zenemûvésze-
ti Fôiskola operatanszakos hallgatói és Maria
Terese Uribe operaénekesnô tanítványai mu-
tatkoznak majd be.

n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A Hidegkúti Nyugdíjasklub vezetôsége minden tagjának és támogatójá-
nak boldog új évet kíván. JANUÁR 10-én találkozunk 15 órakor. (1028 Máriaremetei út 37.)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: Elsô félévi programokkal kapcsolatos terveinkrôl érdeklôdni a
275-0169-es telefonszámon lehet. Minden klubtársunknak eredményekben gazdag új évet kívánunk!
(1024 Keleti Károly u. 26., Nyelviskola)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Mindenkinek jó egészséget és békés új esztendôt kíván a klub vezetô-
sége annak reményében, hogy FEBRUÁR elsô csütörtökén ismét találkozunk 9–12.30 között. (1024 Mar-
git krt. 48., tel.: (20) 921-6588, 316-5925)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: JANUÁR 16-án 16 órakor találkozunk. (1024 Keleti Ká-
roly utca 13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Legközelebbi klubnapunk elôreláthatólag JANUÁR 23-án 16
órakor lesz. Információ: 394-4424, Bezuk Zsolt elnök. (1024 Keleti Károly utca 13/b)

KLUBOK Mentális problémával élôk klubja minden hónap elsô hétfôjén 16–18 óráig a II. sz.
Gondozási Központban. Megközelíthetô a 49-es busszal a Moszkva térrôl. (1022 Fillér u. 50/b)
n Ami a zárójelentésbôl kimaradt… klub krónikus betegségben szenvedôknek és hozzátartozóik-
nak minden hónap utolsó szerdáján 14.30–16 óráig. (Családsegítô Szolgálat, 1022 Fillér u. 50/b, tel.:
225-7956)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Az egyesület elnöksége tisztelettel köszöni a tagság, a támoga-
tók, az érdeklôdôk egész évi munkáját és közremûködését. 2008-ban is minden csütörtökön 14–18 óráig
és minden hónap második keddjén 14–18 óráig tartunk egyesületi összejöveteleket. JANUÁR 10.: Részle-
tes programismertetés, beiratkozás, jelentkezés. JANUÁR 14., 14.30: Az Adjátok vissza a hegyei-
met! címû film megtekintésa az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Jegyár: 440 Ft. JANUÁR 17.: Szépmûvé-
szeti Múzeum: Picasso, Klee, Kandinskij. Találkozó 10 órakor a Moszkva téren, az óra alatt. JANUÁR 24.:
Zichy Mihály, a rajzolófejedelem a Magyar Nemzeti Galériában. Találkozó 10 órakor a Moszkva téren, az
óra alatt. 2008. I. félévi programtervezetünk minden rendezvényünkön átvehetô. (1024 Margit krt. 64/b.
Bejárat a fôkapu mellett balra a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 216-9812, üzenetrögzítô is; (20) 42-
42-180, fonixke@t-online.hu)
n Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden
kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n Baba-mama-klub a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban szerdánként 10–12 óráig. Az otthon lé-
vô anyukákat és a közösségbe nem járó kicsiket várjuk klubunkba. Szeretnénk, ha klubunk olyan hely len-
ne, ahol az állandó résztvevôk és az alkalmi betérôk is otthonosan éreznék magukat, és saját ötleteikkel
alakítanák ki a klub életét, a foglalkozások témáját. Klubvezetô: Héjja Edit pszichopedagógus. Belépô:
500 Ft/fô + 1 gyümölcs. Információ: 212-2820.
n Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szervezésében minden hónap utolsó hétfôjén: DI-
VAT(SZÍN)HÁZ — a színházi divattól a divatházon át a divatszínházig a Merlin Nemzetközi Színház
Klubjában. (1052 Gerlóczy u. 4.)

TANFOLYAM Akkreditált pedagógus-továbbképzések a Marczibányi Téri Mûvelôdési Köz-
pontban. Februártól induló drámapedagógiai, színházismereti, tánc- és mozgásmûvészeti tanfolya-
mokra lehet jelentkezni. Jelentkezési lap és további információ kérhetô Juszcák Zsuzsától: (06 70) 335-
6285, juszcak.zsuzsa@marczi.hu
n Hobbi lakberendezô tanfolyam indul JANUÁR 30-tól szerdánként a Marczibányi Téri Mûvelôdési Köz-
pontban. A kurzust Molnár Eszter okleveles lakberendezô, antropológus vezeti. Jelentkezés: (06 20) 343-
2440.
n Festôkurzus felnôtteknek keddenként délután a Marcziban. Kurzusvezetô: Makovecz Anna képzômû-
vész. Jelentkezés: (06 20) 573-9339.

Kiállításra invitál a Buday Társaskör
Január 18-án pénteken szakavatott vezetéssel
megtekintjük a Magyar Nemzeti Galériában
(Budavári Palota) Zichy Mihály, a rajzoló fejede-
lem kiállítást. Zichy Mihály az 1880-as évektôl
Munkácsy Mihály mellett a második legismer-
tebb mûvész volt a magyar mûvészetben, kor-
társai „rajzoló fejedelemként” tisztelték. Az
életmûvének bemutatására törekvô tárlat kü-
lönlegessége a hazai köz- és magángyûjtemé-
nyekben ôrzött mûvek kiállítása mellett az a
pontosan száz darabból álló kollekció, amelyet
a szentpétervári Ermitázs kölcsönöz erre a kiállí-
tásra. A csoportos kedvezményes belépôjegyet
(450 Ft/fô) közösen vesszük meg, a tárlatveze-
tés költségét a kerületi önkormányzattól nyert
pályázati pénzbôl fedezzük. Találkozunk a Galé-
ria fôbejárati aulájában 14.30-kor.
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n SZÍNHÁZ: JANUÁR 19., 19.00: Szent Berta-
lan nappala — történelmi játék két részben
az Evangélium Színház elôadásában. Szabó
Magda, a II. kerület díszpolgára emlékére.
n CSALÁDI: SZIAMARCZI! Családi játszó-
szombatok 10–13 óráig. JANUÁR 12.: Diri-
dongó délelôtt. A Diridongó délelôttön mon-
dókázunk, ritmusos gyakorlatokat tanulunk,
sokat énekelünk, körjátékozunk Donáth Zsu-
zsával. JANUÁR 19.: Macskajáték — vidám
kalandozás a macskák birodalmában, báb-ani-
mációs figurák felhasználásával. Játsszák: Kris-
ta Anita és Érsek-Csanád Gyöngyi. JANUÁR
26.: Beszélgetôs mesevetítés Bartos Erika író-
val, az Anna és Peti, A Bogyó és Babóca óvo-
dásoknak szóló sorozat szerzôjével.
n JANUÁR 12., 8–12 óráig: Baba- és gyer-
mekholmivásár. Várjuk azokat, akik gyermek-
ruhákat és egyéb kiegészítôket szeretnének
kedvezô áron beszerezni. Kinôtt, de még jó ál-
lapotban lévô baba- és gyerekruhák, valamint
játékok börzéje.
n TÁNC: JANUÁR 13. és 20., 10–12 óráig: Kô-
ketánc gyermektáncház. Tánc- és énektanu-
lás Sándor Ildikó, Prekler Katalin és moldvai
zenét játszó muzsikusok segítségével. Kézmû-
veskedés Bálint Ágnessel és Huszti Kingával,
1–7 éves korig. JANUÁR 16., 20–01 óráig: Gu-
zsalyas táncház a Somos együttessel. Mold-
vai csángó tánc- és énektanítás. JANUÁR 23.,
20–01 óráig: Guzsalyas táncház a Szigony
együttessel. Gyimesi és moldvai csángó tánc-
és énektanítás.
n KAMASZOKNAK: Csütörtökönként 16.30–
18 óráig: Madarászsuli. Tudnivalók, érdekes-
ségek a madarak világáról általános iskolások-
nak. (Minden második hétvégén terepi foglal-
kozás.) Vezeti: Zsoldos Árpád ornitológus. JA-
NUÁR 12.: 14–18 óráig Denevér Varázslóis-
kola. Zene képben, mozdulatban, szóban.
Mûhelyfoglalkozás 10–16 éves korú gyerekek-
nek.
n ZENE: JANUÁR 20., 15 órakor a Richard
Wagner Társaság rendezvénye. Meixner Mi-
hály zeneesztéta elôadóestje, címe: „A II. Ri-
chard”. Elôadás Richard Straussról, sok zené-
vel, filmvetítéssel.
n ALKOTÓHÁZ: Radírpók. Játékos alkotás,
kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–10 éves
korig. Fonaljáték és mesekönyvkészítés ked-
denként 16–17.30-ig. Vezeti Vadászi Eszter,
(06 30) 272-7022. Selyemfestômûhely kéthe-
tente csütörtökön 17–20 óráig. Gyakorlati se-
lyemfestôkurzus, melyen a résztvevôk elsajátít-
hatják az összes selyemfestési technikát.
Agyagosmûhely hétfônként 15–17 óráig. Ke-
rámiamûhely péntekenként 15–18 óráig. Tûz-
zománckészítô-mûhely szombatonként 10–
13 óráig. Zománckép és ékszer készítése. In-
formáció: Pilinger Zsuzsa, (06 70) 335-6283.

Szent Bertalan
nappala
Január 19-én 19 órai kezdettel láthatja a kö-
zönség Szabó Magda Szent Bertalan nappala
címû történelmi drámáját a Marczibányi
Téri Mûvelôdési Központban. A jubileumi
25. elôadást, amely a nemrég elhunyt írónô-
nek állít emléket, Bánffy György Kossuth-
díjas színmûvész, kerületünk díszpolgára,
a darab fôszereplôje ajánlja: — A dráma azt
meséli el, hogyan és miként távolították el
a ªatal Csokonait a Debreceni Református
Kollégiumból. Az általam életre keltett fô-
kurátor, Domokos Lajos mondja ki az ítéle-
tet legkedvesebb híve, az ifjú költô felett.
Teszi ezt azért, hogy megmentse a biztos
börtöntôl, és azért is, hogy mentse a Kollé-
giumot, amely egyrészt a Martinovics-féle
összeesküvés fészke, ugyanakkor a magyar
értelmiség képzésének fellegvára. Domo-
kos Bethlen Gábor bölcsességével igyek-
szik ôrködni a magyar függetlenség ügye fe-
lett. A történet moralitása példaértékû, és
a magyar történelem bármely idôszakára,
beleértve a 21. századot, áthallása van.

Mikor keletkezett a mû?
Úgy harminc évvel ezelôtt írta Szabó Mag-

da a drámát Macskák szerdája címmel, ez
húsz évvel ezelôtt könyv formájában jelent
meg. Mivel a mû a magyar szellemi függet-
lenségrôl szól, illetve arról, hogyan lehet
évtizedeken át tönkretenni azokat, akik
ezért küzdenek, ami akkoriban meglehetô-
sen kényes témának számított, Szabó Mag-
da — szakmai szóval élve — túlírta a dara-
bot. Az eredeti változat mintegy négy és fél
órás színmû lett volna, ezt kellett Udvaros

Béla rendezô vezetésével úgy átdolgozni,
hogy a mondanivaló, ami mára már elôbúj-
hat a szövegbôl, ne sérüljön. Az írónô is
részt vett ebben a munkában, és a kész da-
rabot látva azt mondta: „Hogy tudtatok eb-
bôl egy ilyen feszes drámát készíteni?”

A darabot az Evangélium Színház elô-
adásában láthatja a Marczibányi Téri Mû-
velôdési Központ közönsége.

Az Evangélium Színház tizenhét évvel ez-
elôtt jött létre Udvaros Béla szervezésében,
aki azóta is mûvészeti vezetôje az intéz-
ménynek. Hitvallásával és darabválasztásai-
val a színház a Nemzeti Színház szerepkö-
rét tölti be, hiszen olyan szerzôktôl ját-
szunk, mint Tamási Áron, Illyés Gyula vagy
Németh László. Se állandó épülettel, se ál-
landó társulattal nem rendelkezik az Evan-
gélium Színház, de olyan összeszokott szí-
nészi gárda kelti életre a ªgurákat, akiknek
szívéhez közel áll ez a magasrendû ügy, a
magyar kultúra ügye.

P. Zs.

Belépô: 2000 Ft, nyugdíjas, diák: 1500Ft. Elô-
jegyzés és információ a 212-2820-as és a (06
70) 335-6289-es számon kérhetô. (www.mar-
czi.hu)

Nem ért véget a Kodály-év
Január 19-én 17 órakor a Móricz Zsigmond Gimnázium aulájában két baráti kó-
rus közös hangversenyén ismét Kodály-mûvek hangzanak fel.

Ma már kevesen vannak olyanok, akik még egy levegôt
szívtak Kodály Zoltánnal a Zeneakadémián, elôadásain,
koncertjein részt vettek és a tudást közvetlenül tôle kap-
ták. Ezen kevesek egyike a kiváló váci kórusvezetô, Bogá-
nyi Tibor, aki szûkebb hazájában és az utóbbi idôben
Finnországban is nemzedékek sorának adta tovább ezt a
tudást, és az általa vezetett kórusok (gyermek- és nôika-
rok, vegyes- és férfikarok) tagjainak közvetítette vezénylé-

sén keresztül hazánk korszakalkotó és zseniális tanárának eszméit.
Ezért is nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Bogányi Tibor elfogadta meghívá-

sunkat, és a Vácról vele tartó egykori kórustagjaival együtt ellátogat kerületünkbe
egy közös koncert erejéig. A hangverseny mûsora kizárólag Kodály-mûvekbôl áll. A
két kórus az ünnepi esztendô elmúltával ilyen módon hosszabbítja meg az ünneplést
és bizonyítja a Kodály-mûvek mindenkori aktualitását.

A mûsorban elhangzik: Adventi ének, Ének Szent István királyhoz, Elsô áldozás,
Sík Sándor Te Deuma, Angyalok és pásztorok, Norvég leányok, Békességóhajtás, Föl-
szállott a páva, Huszt, Sirató, Székely keserves, Szép könyörgés, Mátrai képek.

Közremûködik a váci Új Harmónia énekkar és a pasaréti Szent Antal-kórus, vezé-
nyel: Bogányi Tibor és Déri András. Kodály Zoltán és Szedô Dénes ferences papköltô
barátságáról P. Hidász Ferenc OFM beszél.

A hangverseny a II. kerületi Önkormányzat támogatásával jött létre.
A belépés díjtalan. R. K.
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Egyházi programok
Budapest-Újlak Sarlós Boldogasszony Plébánia
(1037 Bécsi út 34., plébános: Spányi András, www.ujlakitemp-
lom.hu). Miserend: hétfôn 18, kedden és szerdán 6.30, csütörtö-
kön 18, pénteken 6.30, a hónap elsô péntekén 18 órakor is, szom-
baton 18, vasárnap: 9 , 10.30 és 18 óra. (Minden hónapban 21-én
a szentmisét gyermekeinkért ajánljuk fel.)

Gyóntatás: szentmisék elôtt
vagy után, valamint csütörtökön-
ként este 18.45-tôl 19.30-ig.

Szentségimádás: minden csü-
törtökön és minden hónap elsô
szombatján a szentmisék után.

Zsolozsma: pénteken Laudes
(olvasott) 7 órától, vasárnap Ves-
perás (énekes) 17.30 órától.

Litánia: szombat este 17.45-tôl.
Rózsafüzér: minden esti szent-

mise elôtt 17.15, illetve minden
hónap 2-án 15.30-tól a teljes ró-
zsafüzért imádkozzuk Sarlós Bol-
dogasszony tiszteletére.

A plébániai hivatal nyitva hét-
fôn 10–12-ig, kedden 16–18-ig,

szerdán 16–18-ig, csütörtökön 16–18-ig, pénteken 10–12-ig, tel.:
335-3573.

A könyvtár nyitva vasárnaponként 9–10.30-ig (bejárat a plébá-
nia udvaráról).

Karitász: hétfôn 17-tôl 19-ig (1023 Bécsi út 18.)
Hitoktatás: óvodás és I. o.: hétfôn 17–18-ig, II–IV. oszt.: hétfôn

18.30–19:30-ig, V–VIII. oszt.: szerdán 17–18-ig, IX–XII. oszt.:
szerdán 18–19-ig, ifjúsági hittan: hétfôn 18.30–19.30-ig.

Bibliaóra hétfôn 18.30–19.30, pénteken 19–20-ig.
Kóruspróbák: kedden és csütörtökön 19 órakor a Szent István-

teremben, karnagy: Tóth Miklós Zsolt.
Teadélelôtt: minden hónap második vasárnapján a 9-es mise

után a Szent Erzsébet-teremben.
Nyugdíjasklub: keddenként 10 órától a Szent Margit-terem-

ben.
Angoloktatás: kedden és csütörtökön, a kezdôknek 16-kor, a ha-

ladóknak 17-kor a Szent Erzsébet-teremben. A tanfolyam ingye-
nes, csak a tananyag beszerzése jelent költséget.

Országúti Szent István Elsô Vértanú Plébánia
(1024 Margit körút 23., plébános: P. Horváth Achilles, www.orszagu-
tiferencesek.hu). A plébániairoda nyitva tartása a téli idôszak-
ban: hétfôn 8.30–11-ig, keddtôl péntekig 8.30–11.30-ig és 16.30–
18-ig, tel.: 315-0944 (nyitva tartás ideje alatt), fax: 212-4419.

A porta szolgálati ideje mindennap 7.15–12.30-ig, 13.30–20-ig,
tel.: 212-5628, 225-8295. Miserend a téli idôszakban: hétfôn,
kedden, szerdán és csütörtökön 6.30, 8, 18, 19.30, pénteken 6.30,
8, elsô pénteken 10, 18, 19.30, szombaton 6.30, 8, 18, 19.30, vasár-
nap 6.30, 8, 9, 10, 11, 12.30, 18, 19.30. Minden kedden a 18 órai
szentmise után litánia Szent Antal tiszteletére, minden szerdán a
18 órai szentmise után litánia Szent József tiszteletére. Jegyesokta-
tás február 13-án kezdôdik a Margit krt-i ferences plébánián, az
oktatásra folyamatosan várják azoknak a pároknak a jelentkezését
(hétköznaponként a plébánia irodájában), akik az Országúti Feren-
ces Plébánián szeretnének felkészülni a házasság szentségére. Far-
sangi bál: január 26-án 19 órakor a Móricz Zsigmond Gimnázium-
ban rendezik meg az országúti ferences plébánia bálját, jegyek hét-
köznapokon elôvételben válthatók a plébánia irodájában.

Krisztus Király-templom
(1024 Keleti K. u. 39., templomigazgató: Dankó Iván, www.or-
szagutiferencesek.hu). Az iroda telefonszáma: 212-5576 (nyitva

tartás ideje alatt), ügyfélfogadás a telefonon elôre egyeztetett idô-
pontban. Miserend: hétköznap 7.30, csütörtökön 20 órakor is,
szombaton 18.30, vasárnap 8.30 és 11.30. Vasárnap 8–8.15-ig moz-
gássérültek templomba kísérése (erre jelentkezni lehet Renner
Erzsinél a 315-0652-es számon), csütörtökön az esti szentmise
után Szentségimádás, virrasztás, záró szentmise hajnali két óra-
kor.

Kapisztrán Szent János-templom
(1022 Tövis utca 1., templomigazgató: P. Frajka Félix, www.orszagu-
tiferencesek.hu). Az iroda telefonszáma: 438-5250 (fax is); 438-
5251, ügyfélfogadás hétköznaponként a szentmise után; illetve te-
lefonon elôre egyeztetett idôpontban (elsôsorban a késô délutáni
órákban). Miserend a téli idôszakban: hétköznap 7 óra, elsô pén-
teken 18 órakor is, szombat: 7, 18 órakor, vasárnap: 7, 8.30 (diák-
mise), 10, 12, 18 órakor.

Cimbalom utcai Református Egyházközség
(1025 Cimbalom utca 22–24.). Istentiszteletek: január 13-án va-
sárnapi istentisztelet 9.30 órakor, január 22-én ünnepi istentisz-
telet mûsorral egybekötve a Himnusz születésének évfordulójára
emlékezve. Bibliaórák: gyülekezeti: január 10-tôl csütörtökön-
ként este 18 órakor, ifjúsági: január 8-tól keddenként este 19 óra-
kor. Baba-mama-kör: kéthetente szerdán 10–12 óráig.

Pasaréti református templom
(1026 Torockó tér 1., www.refpasaret.hu). Istentiszteletek: vasár-
nap délelôtt két idôpontban, reggel 8 órakor és délelôtt 10 órakor,
ezekkel egyidôben mindig van külön gyermek-istentisztelet is.
Minden hónap utolsó elôtti vasárnapján este 6 órakor is van isten-
tisztelet. Bibliaóra: csütörtökönként este 6 órakor a templom-
ban.

Pasaréti Páduai Szent Antal Ferences Plébánia
(1026 Pasaréti út 137., plébános: p. Ocsovai Grácián OFM, e-mail:
pasaret@ofm.hu, plébánia: pasaret-pleb@ofm.hu, tel./fax: 200-
2623). Miserend: hétköznap: 7.30, 18 óra, vasárnap: 7 , 8.30, 10,
11.30, 18, 19.30 óra; 16 órakor angol nyelvû szentmise, 17.30-kor
ünnepi zsolozsma. Közös szentségimádás: minden reggel 7–7.30,
csütörtökön az esti mise után zsolozsma, zenei áhitat és szentség-
imádás. Szent Antal-litánia: kedden reggel 8 órától. Rózsafü-
zér-imádkozás: hétköznap 17 órától, minden hónap 13. napján:

Hírek
n Ökumenikus imahét. A krisztushívôk egységéért végzett
ökumenikus imahét 2008. január 20-tól 27-ig tart. Alapigéje:
Szüntelen imádkozzatok. Az országos megnyitó istentisztelet
január 20-án, vasárnap 18 órakor a Pozsonyi úti református
templomban lesz.
n Árpád-házi Szent Margit-
szentmise. Árpád-házi Szent
Margit hagyományos ünnepére
a margitszigeti szabadtéri oltár-
nál 2008. január 13-án, vasár-
nap 11 órakor kerül sor, ame-
lyet Erdô Péter bíboros, prímás
mutat be.
n Dr. Székely János püspök-
szentelése. November 14-én a
Szentatya Székely Jánost (Pesthi-
degkút-Ófalu és Széphalom volt
plébánosát) nevezte ki az Eszter-
gom—Budapesti Fôegyházme-
gye segédpüspökévé. Püspökké
szentelése 2008. január 5-én
volt az Esztergomi Bazilikában.
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Bôvül a tanösvény

Tovább épül a mozgásukban korlátozottak
számára is gond nélkül használható tanös-
vény a Nagyréten. A közel egy kilométeres
új szakaszon szintén lesz mintegy százmé-
ternyi rámpa, valamint pihenô- és tûzrakó-
hely. Az útvonalat rehabilitációs szakmér-
nökök segítségével alakították ki. A legme-
redekebb szakasz nem több mint nyolcszá-
zalékos emelkedésû, a nehézségi fokozatot
tábla jelzi elôre. A szakaszt nemcsak a már
meglévô parkolónál lehet megközelíteni,

hanem a Nagyrét utca felôl is elérhetô lesz.
A út mellett tíz állomáson a környék nö-
vény- és állatvilágát bemutató információs
táblákat is kihelyeznek, és újdonság, hogy
Magyarország kôzeteibôl szabadtéri tárla-
tot rendeznek be.

— Tizenöt millió forintba kerül a teljes
beruházás, amelyet tulajdonosi és saját for-
rásból ªnanszíroz a Pilisi Parkerdô Zrt. —
tájékoztatatott Lomniczi Gergely, az erdészet
kommunikációs vezetôje. — A munkálatok
ôsszel kezdôdtek az út kiépítésével és vár-
hatóan tavaszra fejezôdnek be.

*
FAKIVÁGÁS AZ ÜDÜLÔ ÚT KÖRNYÉ-
KÉN. A Pilisi Parkerdô Zrt. az Üdülô utca
és a laktanya kerítése közötti erdôterületen
végez felújító fakitermelést januárban. A
háromhetes munkálatot ôsszel szerették
volna elvégezni, de az idôjárási viszonyok
miatt a talaj maradandó károsítása nélkül
nem lehetett végrehajtani.

A faállomány bontása a már meglévô ªa-
tal fák ªgyelembe vételével, csoportokban
történik, vagyis az idôs fákból is maradnak
lábon olyan csoportok, amelyek késôbb
nem jelentenek balesetveszélyt. A környék
lakosságát korábban levélben értesítették
a munkálatokról.

Iskolai nyílt napok
n Az Áldás Utcai Általános Iskola szeretettel várja a leendô elsô osztályos gyerekeket és

szüleiket a következô programokra: január 15-én 15–16 óráig „Ügyes kezek” és „Énekel-
jünk, játsszunk együtt!” angolul; február 19-én 15–16 óráig „Mesebolt” és „Vedd fel a
ritmust!” angol foglalkozás. Érdeklôdni a következô címen és telefonon lehet: Áldás Ut-
cai Általános Iskola, 1025 Áldás u. 1. Horváth Attiláné igazgató, Szegôné Jordán Judit
igazgatóhelyettes, telefon: 212-4258, 212-2961, e-mail: aldas@aldasuai.sulinet.hu,
web: www.aldasuai.sulinet.hu

n Sulikezdés játékosan. A Budenz József Általános Iskola és Gimnáziumban január 17-
én 16.30-kor indul nagycsoportos óvodások számára a „Sulikezdés játékosan, könnye-
dén” címû, tíz alkalomból álló foglalkozás, amelyre minden gyermeket szeretettel vár-
nak. (1021 Budenz út 20–22., tel.: 394-3177, www.budenz.sulinet.hu)

n Játszóház alsósoknak. A Csik iskola játszóházába várják a nagycsoportos óvodásokat ja-
nuár 16-án, február 13-án és március 12-én, szerdai napokon 17 órától. A gyerekeket a
sok játék, mese és mozgás mellett kézmûves foglalkozás — német nyelven — is várja,
minden alkalommal találkozhatnak a leendô elsôs tanítónénikkel, akik már várják az el-
sô találkozást. (Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, 1027 Medve u. 5–7.)

n Elsôsöket vár a Kodály. Zeneovi minden héten csütörtökön 16.15–16.45-ig kis- és közép-
sô csoportosoknak: népi játékok, gyermekdalok tanítása. 16.45–17.15-ig nagycsoporto-
soknak játékos készségfejlesztés, elôkészítô a zenei meghallgatásra. Vezeti: Vargáné Kör-
ber Katalin és Barabás Edina. Játszóház a leendô tanítókkal január 26-án, február 23-án
szombatonként 10.00–11.30-ig báb, mese, játék, sport, kézmûves foglalkozás és hang-
szeres tanulóink bemutatkozása. Hangversenyek 10–10.30-ig: „A hangszerek csodála-
tos világa” címmel jan. 24-én Hangszerek farsangja, vezeti: Preszter Nóra. Nyílt órák a le-
endô tanítókkal: jan. 22-én 8-tól matematika/ének, 9-tôl matematika/ének, febr. 20-án
8-tól magyar/angol, 9-tôl magyar/angol. A programok ingyenesek, szeretettel várunk
minden érdeklôdôt. Érdeklôdni lehet Nagy Bélánénál (igh.) a 212-5680-as telefonon,
vagy a kodaly@kodaly-bp.sulinet.hu e-mail címen.

n Foglalkozás elsôsöknek. Az Újlaki Általános Iskola (1023 Ürömi u. 64. Tel: 335-0720) a
leendô elsôsök részére játékos tornát és kézmûves foglalkozást tart. A programok házi-
gazdái a leendô tanító nénik, Lendvai Éva és Nyiri Zita. Játékos tornafoglalkozások: janu-
ár 11-én, január 25-én 15.15–16-ig. Farsangi álarcok készítése, kézmûves foglalkozás
február 13-án 16.30-tól.

n „Iskola, iskola, ki a csoda jár oda?” Minden érdeklôdô nagycsoportos gyereket szeretet-
tel várnak a Remetekertvárosi Általános Iskolába (II., Máriaremetei út 71., tel: 275
8675, www.remete.ini.hu, remete@remete.sulinet.hu) iskolanyitogató foglalkozásaikra.
Január 14-én, február 4-én 16-17 óráig. Gyülekezés az iskola portáján.

11.30-kor rózsafüzér, 12-kor szentmise a
Boldogságos Szûz Mária tiszteletére. Porta-
szolgálat: hétfôtôl péntekig 8–12 és 14–20
óráig, szombaton 8–20-ig, vasárnap 8–12-
ig. Plébániai iroda hivatali ideje: hétköz-
napokon 16.30–18.30-ig. A könyvtár nyit-
va csütörtökön 19–20-ig, vasárnap 19–
19.30-ig.

Remetekertvárosi Szentlélek
plébánia
(1028 Máriaremetei út 34., plébános: Var-
ga János, tel.: 397-4558). Miserend: hét-
köznap 18 órakor, szombaton 8 órakor, va-
sárnap 8, 9.30, 18 órakor, francia mise: 11
órakor.

Pesthidegkút—Ófalu
(1028 Templom köz 1., plébános: Gyetván
Gábor, tel.: 376-5454, Széphalomhoz tarto-
zik, tel.: 275-7623, Internet: www.mariare-
mete.hu). Miserend: hétfôn és kedden 7
órakor, szerdán, csütörtökön és pénteken
7 órakor, szombaton 17 órakor, vasárnap 11
órakor.

Széphalom (1028 Kazinczy u. 3., tel.:
275-7623). Miserend: hétfôn és kedden 18
órakor, szerdán nincs, csütörtökön és pén-
teken 18 órakor, szombaton 18.30 órakor,
vasárnap 7.30 és 9 órakor.

Kisboldogasszony Bazilika
Plébánia
(1029 Templomkert 1., plébános: Esterházy
László, tel.: 376-5323., hivatalos órák:
kedd-péntek: 9–10 óráig). Miserend: hét-
köznap: 7 és 10.30 (szombaton 18-kor is),
vasárnap: 7.30, 9, 10.30, 12, 18 órakor. Be-
tegellátás hívásra bármikor. Plébániai cso-
portok: karitász (vezetô: Tulipán Károly-
né), énekkar: minden pénteken 18.30-tól
vannak a próbák.

n A Budai Egyházközségek farsangi
bálját január 26-án 19–3 óráig az ELTE
új, lágymányosi épületében (1117 Páz-
mány Péter sétány 1/a) tartják. A bál fô-
védnöke dr. Erdô Péter bíboros, eszter-
gom-budapesti érsek és dr. Mádl Fe-
rencné, Dalma asszony. A bál díszven-
dégei kárpátaljai magyar fiatalok. Je-
gyek kaphatók: Szent Anna Plébánia-
templom, 1011 Batthyány tér 7., Város-
majori Jézus Szíve Plébánia, 1122 Csa-
ba u. 5., Szent Imre Ciszterci Egyház-
község, 1118 Himfy u. 9. Belépôjegy
büfével 3000 Ft és egy tálca sütemény.
n A Biblia éve. A Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia — protestáns
testvérekkel közösen — a 2008-as
évet a Biblia évének hirdette meg.
n A Pákozd mellett található Don-ka-
nyar Emlékkápolnánál január 12-én
este 6 órakor kezdôdik az emléktûz-
gyújtás, amelynek során a történelmi
egyházak helyi vezetôi emlékeznek a
hôsi halált halt katonákra.
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Duna-parti
pró és kontra
A Budai Polgár 2007. november 30-i
számában az egykori Te+Én
presszóról megjelent írás a Duna-part
II. kerületi szakaszával is foglalkozik. A
cikkíró szerint a presszó épületéért
Vedres György építészt „nem évülô
felelôsség terheli”. A Duna-parti
látképet szerinte kisstílûséggel és
kíméletlen racionalitással tették
tönkre ezzel az épülettel.

Elgondolkodtam ezeken az erôs kijelenté-
seken. Megpróbáltam elképzelni a világ-
örökség részét képezô budai Duna-part ki-
fogástalan, ideális beépítését. És eszembe
jutott mindaz a szótenger, amit errôl az elô-
zô században pró és kontra összeírtak.
1918-ban például egy jegyzett, de megvaló-
sult munkái után ítélve középszerû építész,
Fábián Gáspár hosszú elôadást tartott a Ma-
gyar Mérnök és Építészegyletben a Duna-
part kiépítésének kérdésérôl. Ô is hasonló
indulattal fakadt ki: „Vajjon nálunk, az or-
szág szívében büntetlenül és felelôsség nélkül
lehet bárkinek évszázadokra kiható hibákat,
balfogásokat, bûnöket elkövetni? Vajjon nem
volna-e helyén való a pellengér visszaállítása,
hogy legalább az utódok ismerjék azokat a ne-
veket, melyeknek viselôi annyi helyrehozhatat-
lan kárt okoztak ennek a városnak tudatlan-
ságukkal, kicsinyességükkel, önhitt makacssá-
gukkal?”

Nem Vedres Györgynek akarok az alábbiak-
kal igazságot tenni, hanem a probléma
megoldhatatlanságát akarom érzékeltetni.
Az építész védelmében azért azt az egy mon-
datot érdemes leírni, hogy ô is, mint szak-
társai többsége, nem csak szellemi vezére,
de foglya és áldozata is volt a szocialista épí-
tôiparnak és a tervgazdálkodás beruházói-
nak, az akkori megrendelôknek. A kivitele-
zés milyensége, a felhasználható anyagok

választéka és a vállalati megbízók szellemi
horizontja a kezdeti alacsony szintrôl foko-
zatosan süllyedt egyre mélyebbre, hogy az-
tán a 80-as évek végére a teljes nihilizmus-
ba torkolljon.

No de vissza a minden Duna-partok leg-
jobbikához. Hogyan is nézne ki ez, milyen
szempontok szerint kellene kialakítani?

A már idézett Fábián például szellemes
megoldást talált: ha már a bécsi Ringhez ha-
sonló széles felvonulási utunk nincsen,
ahová a jelentôs középületeket elhelyezhet-
nénk, akkor miért ne hasznosítsuk az isten-
adta szépségû, természetes utunkat, a Du-
nát, illetve ennek két partját. Lám, vannak
is jó példák Pesten: ide épült a Parlament,
az Akadémia, a Vigadó vagy a Vámház. És
Budán is volt középület: a Clark Ádám té-
ren a Kereskedelemügyi Minisztérium ma
már nem álló épülete, a II. kerületi Duna-
szakaszon pedig 1910–14 között készült el a
Bem (akkor: Pálffy) tér déli oldalán a
Magy. Kir. Állami Számvevôség, a mai Kül-
ügyminisztérium régi szárnya. Ez az épület
igazán monumentális lett: az építészek él-
vonalbeliek (Bálint Zoltán és Jámbor Lajos),
a berendezés pazar (többek közt Schmidt
Miksa neves lakberendezô cége dolgozott
benne), a költségvetés nagyvonalú volt.

Tehát a megoldás: középületeket a Duna
partjára! Csakhogy itt jön szembe az az ép-
pen manapság sokat hangoztatott, sôt Buda-
pest kulturális fôvárosi pályázatának egyik
vezérelveként is megjelenô szempont,
hogy biztosítani kell a városlakók számára
a Dunával való kapcsolatot. A középületek
viszont csak elvont (és egyre elvontabb…)
értelemben a közösség épületei, ott nem le-
het szerves viszonyba kerülni a folyóval, rá-
adásul a különbözô minisztériumok megkö-
zelíthetôsége megköveteli, hogy legyen a
parton villamos- és autóközlekedés, a fon-
tos emberek és intézmények védelme pe-

dig állandó kordont
és térªgyelést is rá-
erôltet a hangulatos
korzókra.

Vegyük tovább a po-
zitív példákat. Fábián
szerint ilyen az Ybl
Miklós tervezte Vár-
kert Bazár: önmagá-
ban is gyönyörû és re-
mekül vezeti fel a te-
kintetet a fölötte ma-
gasodó várpalotára.
Igen ám, de ennek a
kulisszaépületnek a
sorsa nem véletlen:
soha nem volt igazi
funkciója, és a rend-
szerváltás óta sem tud-

tak még semmi használhatót kitalálni szá-
mára. Ma-holnap össze is fog dôlni. A tuda-
tosan a Duna-partra komponált épület te-
hát szép, de hasznosíthatatlan és így nem
idôtálló. Vagy ami még ennél is rosszabb:
sokáig megmarad, bár az egész várost felhá-
borítja. Ilyenre is akad példa, ott van mind-
járt Finta József életmûve, a pesti szálloda-
sor. Hát még ha az is közismert lenne, hogy
a szocializmus tündöklô csillaga azért lobbi-
zott egykor, hogy a Forum szállót megket-
tôzhesse, és az általa értéktelennek minôsí-
tett Thonet-ház helyébe egy szintén lépcsô-
zetesen kialakított barna monstrumot tele-
píthessen. Az Intercontinental gigantikus
tûzfaláról pedig, amivel a városlakókat ör-
vendezteti meg három évtizede, most ne is
essék szó.

Legyenek akkor szép terek a parton vé-
gig! Kerületünkben ott van a Bem tér és a
Lukács és Császár fürdô elôtti park. Rend-
ben. Fábiánnal szólva: „mindegyike azt iga-
zolja, hogy nem tudjuk, miért vannak ott,
mit csináljunk velük!” A Pálffy (a mai
Bem) tér közepét egykor egy gépház alkot-
ta, amirôl sokan azt gondolhatták, hogy ez
Gül Baba sírja. Otromba kis putri volt, de
senkinek nem volt útjában, mert a teret
senki sem használta. Ma pedig a Bem tér
maga a téboly: átlósan keresztbe vágja a Fô
utcát és a felsô rakpartot összekötô út, a dé-
li oldalán meg a Bem József utca forgalma
dübörög végig rajta. A tér nem egyéb, mint
egy nagyobbacska foghíjtelek, a Bem-szo-
bor idônkénti megkoszorúzását és az 1989.
március 15-i tüntetést leszámítva a parkba
ember nem teszi a lábát.

Nem jobb a helyzete a Lukács elôtti tér-
nek: az egykor kertészeti értékeket felvo-
nultató park mára egy kietlen parkolóvá,
szemétlerakóvá züllött. Jellemzô, hogy mi-
közben az egész városban kínosan hiányoz-
nak a fák, itt, ahol a lehetô legrosszabb ha-
tást keltik, buján tenyésznek. Ott adnak ár-
nyékot, ahol nem kell, az egész területnek
rendezetlen összhatást kölcsönöznek és a
Császár fürdô nemes homlokzatát is elta-
karják. Egyszóval a terekkel sincs a Duna-
part kisegítve.
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Nem kis beugrószerû terek kellenek, ha-
nem egybefüggô parksáv — érveltek Komor
Marcell és Lechner Jenô építészek a két világ-
háború között. Legyen egy széles prome-
nád a Duna partja! Ez vitathatatlanul a leg-
békésebb és legkevésbé kockázatos, mert
nem visszafordíthatatlan megoldás, de
azért ennek is vannak hátulütôi. Aki isme-
ri a nagy budapesti parkok állapotát, az tud-
ja, hogy szinte lehetetlen nálunk elérni,
hogy egy közpark ne elhagyott pusztaság,
idôvel csövestanya és szemétlerakóhely le-
gyen. Egyszerûen irreális gondolat, hogy a
város, pláne a kis kerületi önkormányzatok
lemondanának a telkek felparcellázásából
származó bevételrôl és még ráadásként hu-
zamosan gondoskodnának a promenád
fenntartásáról is. Nem beszélve arról, hogy
a Duna-part látványának, világvároshoz
méltó megjelenésének kérdése a parkosí-
tással nem lenne megoldva. A második

sor, Budán pl. a Fô utca vonala látszana ki,
és ezzel kellene valamit kezdeni. Mindeh-
hez számítsuk még hozzá a hidak lehajtó
forgalmának elvezetésébôl származó nehéz-
ségeket, a hídfôk okozta gyógyíthatatlan se-
beket a város testében, amikre a parkosítás
biztosan nem lenne gyógyír.

Marad akkor a mindennapok világa, a
kisbetûs élet. Legyenek hétköznapi házak,
bízzuk az ott lakókra a partok arculatának
kialakítását, végtére is ôk élnek ott, maguk-
nak biztos nem rondítanak oda! Csakhogy
sajnos mégis. Egyrészt a város természetes
fejlôdése is ez irányba hatott: a Víziváros-
ban például, amíg Buda önálló volt, a Du-
na-part volt a város széle; az itt álló házak
inkább befelé, a város felé fordultak, in-
nen volt a bejáratuk, ide nézett a szebbik
homlokzatuk.

Az egyesített Budapesten azokon a part-
szakaszokon, ahol a városlakók szabad épí-

tési tevékenysége alakította a látványt, sem-
mivel nem lett kedvezôbb az összkép. Tu-
catházak összevisszasága, különbözô ma-
gasságú, tetôformájú, vagy éppen lapos te-
tôs házak egymás mellett. Ezt a problémát
egy sima építési szabályzat nem tudja kezel-
ni, a tervbizottságok pedig ªnoman szólva
nem mindig a steril esztétika talaján áll-
nak. Okulásul közlök egy fotót, amelyen a
Te+Én-háznak az elôdépülete látható. Ezt a
villát az 1920-as években építették, akkor,
amikor a szomszédos sokemeletes bérház
már régen állt. Egy óriási tûzfal mellé he-
lyezték el tehát ezt az önmagában véve tet-
szetôs neobarokk villát! Két tûrhetô ház
egymás mellett, és mégis: együtt tönkretet-
ték a Margit (ma Bem) rakpart képét a Csa-
logány utca magasságában. Ehhez képest,
és csak a partszakasz összbenyomását mér-
legelve igenis elôrelépés Vedres György
épülete. Rostás Péter

A vízivárosi Fekete Medve Gyógytárról
Buda két legrégibb patikáját Bôsinger Ferenc Ignác nyitotta
meg: az elsôt a Várban, a másodikat a Vízivárosban, az utóbbit
az 1690-es évek legelején. Bôsinger után 1699-tôl Werner Bálin-
té lett a gyógyszertár. Tulajdonosai többször változtak, de mind-
kettônek ugyanazok voltak a gazdái. A vízivárosi a várbelinek fi-
ókjaként mûködött 1851-ig. 1885-ben — az akkor Fazekas tér
(ma Szilágyi Dezsô tér) 6. szám alól — helyezték át a patikát a Fô
utca északibb részébe. A várbeli és a vízivárosi gyógytár szétválá-
sa után az Arany Egyszarvú és az Arany Sas nevek felcserélôdtek,
sokáig egyik sem állandósította a sa-
játját. A vízivárosi Városi és Alvárosi
néven is szerepelt, mígnem késôbb
felvette és megtartotta a Fekete Med-
ve Városi Gyógytár címet.

A Bôsingerre vonatkozó adatok kö-
zül kiemelem: Lipót 1696. május 17-
én nemességet adományozott B. Fe-
renc Istvánnak és hozzátartozóinak.
Érdemei között szerepel, hogy gyógy-
szerészeti tanulmányait bevégezvén
— a dühöngô pestis ellenére — Bécs-
be ment munkálkodni, holott több
patikus esett már áldozatául az
1679-es járványnak. Mindenütt ott
volt, ahol a hazát szolgálhatta kép-
zettségével, emberségével. Öt gyógy-
tárat létesített: Esztergomban, a bu-
dai Várban, Eszéken, a negyediket a
Neoquisticában (visszahódított terü-
let), az ötödiket a budai Víziváros-
ban. Érdemeire való tekintettel Buda
polgármesterévé is megválasztották.

A vízivárosi patikának nem kedveztek a gyakori árvizek. Az
egyik ilyen eseményt örökítette meg északi és déli irányból is Lo-
vich Antal. Az albumin fotó 1876. március 16-án készült az árvíz
borította Fazekas térrôl. A kép jobb sarkában látható a Fekete
Medve Városi Gyógytár (Apotheke) — „homlokán” egy lépô feke-
te medvével. (A déli felvételen ellenkezô irányban, a bal oldalon
„ázik” a patika.) Helytörténeti különlegesség benne az is, hogy a
gyógytár portálját Hunfalvy János rendelte meg 1869-ben. (Hun-
falvy tudós tanár, az MTA tagja, az elsô magyar földrajzpro-
fesszor a budapesti egyetemen, a Magyar Földrajzi Társaság, va-
lamint a Budai Polgári Társaskör elnöke; a szabadságharc bukása

utáni kényszerû rövid kitérôtôl eltekintve — vízivárosi polgár, aki
életének több mint felét itt töltötte: a Fô utcában, majd az erôdí-
tési telkek — Gimnázium utca, Iskola lépcsô, Ilona lépcsô — kör-
nyékén élt, a még életében róla elnevezett Hunfalvy utca elején.
Itt alkotott, méhészkedett és fákat ültetett százával, amelyek kö-
zül sok még ma is gondoskodik a vároldal Duna felôli részének
friss levegôjérôl, és tavasztól ôszig öltözteti-színezi a lejtôt az ar-
ra járók és ott élôk örömére. A bolti kapuzat tervét Heinrich Rozi-
vál — korabeli gyakran foglalkoztatott — híres mérnök készítet-

te. A megrendelésrôl és az engedély
kiadásáról egy 1869. évi tanácsülés ki-
vonata is tanúskodik. Hunfalvy János
innen keltezte leveleit is, és az árvíz
elôtti év (1875) Adressenbuchjában is
itt található a lakáscíme. Hunfalvy fe-
lesége Schmidt patikus egyik leánya
volt. 1849-ben már Hollmann József
lett a gyógytár tulajdonosa, aki már
1828-tól vezette a patikát; valószínû-
leg a Schmidt család révén került az
ô tulajdonába. (A címtárak adatai és
levélbeli említések szerint is mindhá-
rom család közelebbi és távolabbi
tagjai is laktak egyidôben és késôbb
is az épületben, pl. H. Géza, Jászai
Hermina és Jolán.) A központi Szabó
Ervin könyvtár Budapest Gyûjtemé-
nyében Joseph Hollmann Apotheker
aláírásával megtalálható egy fekete
medvés (Aus der Apotheke zum
Schwarzen Baern) irat is.

Érdemes megemlíteni még, hogy a
tér neve (Alsó Vásártér, Cseréptér, Fazekas tér, Szilágyi Dezsô tér)
többször változott ugyan, de a Fô utcáé (Hauptgasse) kezdettôl
fogva változatlan maradt, csak az akkori szokásnak megfelelôen
a számozás rendje változott: kezdetben elindult a számsor— pá-
ros-páratlan — az egyik oldalról emelkedô rendben, majd egy
„csomópontnál” visszafordult az irány, és a számozás folytató-
dott szintén növekvô rendben; tehát oda-vissza irányban egyene-
sen növekedett tovább 1-tôl akár 308-ig is (például a 197–198-
as szám esetében is ez történt), a harmóniát legfeljebb csak egy-
egy tér „zavarta” meg.

Pagurka Anna
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Emlékek a Margit hídról
Nagy érdeklôdéssel olvastam a lap december 14-i számá-
ban a Kerületünk hídja cím alatt Székely Imre összeállítását
a Margit híd történetérôl. Jómagam, aki egész életemet —
most már közel 80 esztendôt — a II. kerületben töltöttem,
ugyancsak átéltem egyet s mást a Margit híddal kapcsolat-
ban, és szeretnék most két kiegészítô információval szolgál-
ni Székely Imre értékes összeállításához.

Az elsô még a híd megépítésének idejéhez kapcsolódik.
Valószínûleg sokan nem tudják, hogy a mi gyönyörû Margit-
szigetünk még nem is olyan régen két szigetbôl állt. Egy, az
1880-as években kiadott — nagy részben még német nyelvû
feliratozású — Budapest Észak szelvény-jelû, 1:25.000 mé-
retarányú katonai térképen jól látható a már megépült Mar-
git híd, a „Margitsziget” alsó csücske azonban még jó 170–
180 méterre van a hídtól. Pontosabban szólva: a Margit-szi-
get (Margarethen Insel) déli végét keskeny csatorna válasz-
totta el egy É—D irányban fekvô, kb. 630 m hosszú és 120 m
széles kis szigettôl, amit a térkép szerint „Kis Óbudai szi-
get”-nek hívtak. És amikor 1900-ban megépítették a „szi-
geti bejáró”-t a Margit hídról, elôbb fel kellett tölteni a két
szigetet elválasztó csatornát, és a híd lábáig az immár egyet-
len Margit-szigetet. Mindez hatalmas földmunkával járt.

A másik kiegészítésem a tragikus 1944. november 4-i
robbantással kapcsolatos. Magam is jól emlékszem arra a
semmi más detonációhoz nem mérhetô, iszonyú robbanás
hangjára, amikor a híd pesti oldala a vízbe omlott (talán
csak ahhoz az óriási detonációhoz tudnám hasonlítani, ami-
kor a Margit körúton veszteglô lôszerszállító vonat robbant
fel, aminek következtében omlott össze az ún. Regent-ház a
Mechwart liget és a Margit körút között 1945 januárjában).

A híd felrobbantásáról Gosztonyi Péter neves történész ír-
ja „Budapest lángokban 1944–1945” c. könyvében (28. ol-
dal): „Német utászok dolgoztak a híd alatt. […] A többi du-
nai híd felrobbantását már november 1-jén elôkészítették.

A Margit híd (viszont) még nem volt aláaknázva. A német
utászok az egyik hídpillérre felerôsített ekrazit gyújtózsinór-
ját rosszul kapcsolták össze. Rövidzárlat keletkezett (és) ez
okozta a robbanást.” És — tegyük hozzá — sok száz szeren-
csétlen civil halálát.

dr. Bánrévy Gábor
Nem árt az óvatosság
Ezzel a pár sorral szeretném felhívni az olyan idôsebb embe-
rek, illetve hozzátartozóik, barátaik, szomszédaik ªgyelmét
is, akik egyedül élnek otthonaikban, és akik új ismeretsé-
gekre tesznek szert, vigyázzanak!

Több esetet is ismerek, amikor kórházi ellátásra szoruló,
vagy a II. kerület egészségügyi intézményeiben kezelésre já-
ró idôs emberek új ismeretségekre tesznek ott szert. Több-
ször elôfordult, hogy nem idevalósi szélhámosok ólálkod-
nak pont az ilyen intézményekben. Beépítik magukat mint
vendég, szimuláns beteg, és idôsebb emberek barátságát ke-
resik, visszaélve hátrányos helyzetükkel, kiszolgáltatottsá-
gukkal, szeretethiányukkal, illetve naivitásukkal. Szisztémá-
juk, hogy belopják magukat az áldozat szívébe, eljátsszák a
segítôt, barátot, majd a kórházi sorstársi viszonyra hivatkoz-
va kezdeményezik a kapcsolattartást, miután a páciensek
már hazatértek otthonaikba. Elôször csak fuvarozzák az idô-
seket, segítôkészségüket bizonyítván, majd idôvel már meg-
hívják ôket a lakásba egy kávéra, sütire. Szép lassan, fokoza-
tosan hónapokkal késôbb, ahogy az emberek megnyílnak
elôttük, lassan begyûjtik az összes információt, adatot a la-
kásról, házról, szomszédokról. Mivel ez egy bizalomra épü-
lô kapcsolat, ezáltal sok idôre van szükségük a terv kivitele-
zéséhez. Néha évek is eltelnek gyanútlanul, mire a lakás,
ahogy az elején eltervelték, átszáll az ô tulajdonukba, ezzel
ellehetetlenítve magát az idôs, jóhiszemû nyugdíjast, kisem-
mizve a rokonokat, örökösöket.

Az ilyen jellegû kapcsolatot azért nem tartom „életszerû-
nek”, mert vajon egy, a város másik részén élô ªatalember-
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Mediterrán hangulat
a Rózsadomb lábánál
Budán köztudottan kevés a
közintézmény, de mindig sok olyan
neves ember lakott errefelé, aki sokat
tett a tudomány, a kultúra területén.
A kevés kivételek egyike a Keleti
Károly utca, amelyben sok fontos
intézmény található, de több neves
embernek is otthont adott. Errôl
tanúskodnak többek között az
épületek falán elhelyezett
emléktáblák.

A Keleti Károly utcát azonban száz évvel ez-
elôtt még nem ez jellemezte, sokkal in-
kább a ritkábban beépített földszintes há-
zak sora, mint amilyen akkoriban volt a Ró-
zsadomb déli és nyugati lejtôje, a Vízivá-
ros, az Országút (a mai Margit körút). Az
1903-ban alapított „érseki”, a mai Rákóczi
gimnázium hatalmas épülete kimagaslott
az apró házak és üres telkek vonulatából. Is-
kolatársaim, az öreg érsekisták mesélték,
hogy így volt ez, amikor tízéves korukban

beiratkoztak az iskolába, érettségijük idejé-
re pedig már felépültek a sokemeletes Mai-
láth-házak, a páros oldalon pedig az intéze-
tek és a bérházak épületei.

Cikkünkben most csak az utca elején, a
páratlan oldal néhány házáról essék szó.
Magának az utcának az elnevezése is több-
ször változott. Hivatalosan 1908-ban Osz-
lop utcának, 1913-tól Heltai utcának nevez-

ték el. Heltai Ferenc közgazdasági írónak,
Budapest fôpolgármesterének itt volt háza,
amely még ma is épségben áll a Kitaibel
Pál utca sarkán. 1921-tôl viseli a statiszti-
kus Keleti Károly nevét, aki az intézmény-
nek igazgatója is volt.

Az Oszlop elnevezésével kapcsolatban el-
fogadott az a nézet, hogy Nepomuki Szent
Jánosnak az utca torkolatánál 1945-ig meg-
lévô oszlopszerû szobráról kapta különös
nevét. Az igazság azonban az, amit a fôvá-
rosi önkormányzat hivatalos utcanévjegyzé-
ke is igazol, hogy 1874-tôl Zöld oszlop utcá-
nak (Grüne Säulen) hívták a Mailáth-telek
sarkán álló zöldszínû telekoszlopról. Ott-
hon nézegetve egykori iskolám évkönyveit,
ezek címlapján is nyomon követhetô az ut-
canév változása (Oszlop-Heltai-Keleti Ká-
roly utca).

A Bimbó út és a Keleti Károly utca sarkán
hatezer négyszögöles park ékeskedett,
amelynek közepén Mailáth Károly gróf
szép kúriát építtetett. Egykori leírások sze-
rint a parkban értékes növények voltak,
amelyek az udvarházat körülvették. A II. vi-
lágháború után a mai nagy bérházak udva-
rán még sokáig látható volt két mitologikus
kôszobor és egy töredék, valamint a hozzá-
juk tartozó, római oltárt utánzó ötmaszkos,
volutás talapzat. Ezek a szobrok nagyon ré-
gen kerültek ide, hiszen a telek — a valami-
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nek miért van szüksége egy idôsebb
ember kapcsolatára, amikor a mai vi-
lágban még a szeretteinkre is alig van
idônk? De ôk idejönnek naranccsal
kedveskedni, vagy felajánlják autós
szolgálataikat a sarkon lévô boltig új-
donsült ismerôsüknek, aki éppenség-
gel még aktív, járó- és utazóképes is
lehet, és aki egyébként minden segít-
séget megkap a környékrôl. A legna-
gyobb baj az, hogy ha ªgyelmeztetni
szeretné ôket a rokon, az ismerôs, ôk
csak legyintenek azzal, hogy a másik
biztos féltékeny és irigyli tôlük a jót.
Sajnos, mire észbe kapnak, már késô.

Ezért igyekszem ily módon, az újsá-
gon keresztül felhívni kerületi ked-
ves, idôsebb lakótársaink ªgyelmét,
hogy ilyen dolgok márpedig nemcsak
a ªlmekben és távoli ismerôssel tör-
ténnek meg, hanem igenis mindenki-
vel megtörténhetnek. Tanuljanak má-
sok kárán!

(Név és cím a szerkesztôségben)
Az elsô nem második
Nagy érdeklôdéssel olvastam a cikkü-
ket az ukrán „Petôªrôl”. Sajnos, egy
komoly hibát is vétettek benne:
1848-ban, amikor Tarasz Sevcsenkót
letartóztatták és elítélték, még I. Mik-
lós (1825–1855) volt a cár. II. Miklós
(1868–1918) akkor még nem regnált.

Kellemes ünnepeket és boldog új
évet kívánok, és további jó munkát!

Kiss Gyôzô

Ha fénylik Vince
„Piroska napján, ha fagy, negyven napig el
sem hagy” — állapították meg dédapáink,
ha az ókeresztény vértanú emléknapján (ja-
nuár 18.) jéggé dermedt a víz a vályúban. A
földmûves családok gazdag esztendôt, bôsé-
ges aratást vártak, amikor vastag hótakaró
borította a vetéseket, és kifejezetten örül-
tek a ködös idônek, mert arra számítottak,
hogy rövidesen beköszönt a langyos tavasz.
Amikor azonban szép, napos idô volt, tisz-
tában voltak vele, hogy igencsak takarékos-
kodniuk kell a tüzelôvel, mert zord-hideg
napok elé néznek, amelyek eltarthatnak hó-
napokig is. A lányokat leginkább a férjhez
menés gondolata foglalkoztatta; sokan hit-
tek benne, ha piros kendôt kötnek a nya-
kukba, párra lelnek abban az esztendôben.

A régi öregek megªgyelték, hogy Fábián
és Sebestyén napjától (ja-
nuár 20.) már rendsze-
rint ébredezik a tavasz.
Miként a gazdák szerte az
országban, így Hidegkú-
ton is sokan vizsgálgat-
ták a szôlôtôkéket és a
gyümölcsfák törzsét,
hogy megindult-e ben-
nük a nedvkeringés. A
metszéssel azonban még
vártak; dédapáink sze-
rint a vértanúk ünnepén
a fák, a bokrok sérthetet-
lenek, nem szabad nyese-
getni az ágakat. Mivel a

nyílvesszôkkel agyonsebezett Sebestyén
csodálatos módon felépült, eleink úgy gon-
dolták, a szentnek gyógyító ereje van. Külö-
nösen pestisjárványok idején sokan imád-
koztak hozzá oltalomért, hogy a fekete ha-
lál „nyilai” kerüljék el a családokat.

Ha a IV. században élt Szent Ágnes ün-
nepnapján (január 21.) borús volt az ég, a
földbôl élôk szomorúan könyvelték el,
hogy sokat fáj majd a fejük a gyenge termés
miatt. A bôrükön tapasztalták ugyanis,
hogy a szomorkás idôt rendszerint hideg,
szeles tavasz és forró nyár követte, ami
nem kedvezett a kapás növények fejlôdésé-
nek. Mivel Vince (január 22.) már a tél vé-
gét jelzi, némely gazda a vízben hajtatott
szôlôvesszôn, a vincevesszôn kipattanó rü-
gyek nagyságából következtetett az ôszi ter-
méskilátásokra. Mások jelképesen meg-
metszettek egy-egy tôkét, és meglocsolták

a földjük négy sarkát szen-
telt borral, hogy az idôjá-
rás kedvezzen a szôlônek.
Voltak, akik méregették
az ereszrôl lógó jégcsa-
pok hosszúságát, hogy
megtudják, mekkora ku-
koricacsöveket törnek
majd. Derûlátásra adott
okot a napsütés, az olva-
dás, mert sokan hittek
benne: „Ha szépen fénylik
Vince, tele lesz borral pin-
ce, padlás, kamra, csûr, így
Mihály édes bort szûr”.

Pintér Csilla

kori majorság — 1812-ben Glogovitz Sán-
dor püspök díszkertje, 1825-tôl Batthyány
Imréé, majd a Prónay család tulajdona
volt. Az itt állt kúriát Mailáth József lebon-
tatta, amikor a telek tulajdonába került, és
helyébe Rainer Károly építésszel mediter-
rán stílusú ötemeletes épületeket emelte-
tett.

Rainer Károly 1897-ben szerzett okleve-
let a mûegyetemen, majd Czigler György és
Hauszmann Alajos irodájában dolgozott,
késôbb önállósította magát. Számos bérhá-
zat, villát, bankot tervezett és épített Buda-
pesten és vidéki városokban. Kerületünk-
ben a Keleti Károly utcai épületeken kívül
az Áldás utcában is több villa dicséri alkotó
munkáját.

Az utcánkban két év alatt felépült olaszos
villasor 1930-ra lett kész. Ezek az épületek
nemcsak szép kivitelükkel nyerték meg a
rózsadombi polgárok tetszését, hanem a
bérházak panziós szolgáltatásai miatt is. Az
épületekben állandó portaügyelet volt, a ké-
nyelmet jelentette többek között a közpon-
ti fûtés, a lift, a mosó- és szárítóhelyisé-
gek, és az, hogy a lakások hô- és hangszige-
teltek voltak. Újdonságként hatott még ab-
ban az idôben ez a boarding-house típus,
ahol minden a bérlôk komfortját szolgálta.

A házak egyik elsô lakója Feszty Masa mû-
vésznô volt, a késôbbiekben itt lakott Ráto-
nyi Róbert is, sok ismert mûvész és közéle-
tünk számos neves szereplôje. A nagy épít-
kezés kölcsöneit Mailáth gróf nem tudta
törleszteni, az épületek a Hitelbank tulajdo-
nába kerültek.

Érdekes megemlíteni, hogy a XIX. század
elsô felében a régi udvarház épülete után a
hóhér, az ítéletvégrehajtó háza következett.

A hóhér városi alkalmazott volt igen ala-
csony ªzetéssel, amit a kivégzettek ingósá-
gainak eladásával egészíthetett ki. A budai
hóhér kötelessége volt a kivégzéseken kí-
vül a kínvallatások vezetése és a testi fenyí-
tések végrehajtása is. A hóhérfoglalkozás a
családon belül öröklôdött, késôbb munka-
köre kiegészült a gyepmesteri feladatokkal,
azaz az elhullott állati tetemek eltakarításá-
val. Társadalmilag megvetett voltuk miatt a
hóhérok, a gyepmesterek a legszegényebb
emberek közül kerültek ki. 1848-ban a vá-
rosi hóhérok állása megszûnt. Az utóbbi
rosszízû emlék is hozzátartozik az utca tör-
ténetéhez.

Székely Imre
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Dráguló viteldíjak
Január elsejétôl jelentôsen, átlagosan
13%-kal drágultak a BKV Zrt. bérletei és je-
gyei. Emellett megváltoztak a bérletek idô-
tartamai, és az éjszakai buszokon külön je-
gyet kell váltania a bérlettel nem rendelke-
zô utasnak.

Húsz százalékkal emelkedettek a bünteté-
si tételek: a helyszíni bírság 6 ezer, míg
csekken beªzetve 12 ezer forintba kerül. A
vonaljegy ára 270 forint, a legdrasztikusab-
ban azonban a már említett éjszakai jára-
tok viteldíja emelkedett, az új jegytípus
350 forintba kerül. Ezeket a jegyeket a
950/A jelzésû busz kivételével a 9-essel
kezdôdô éjszakai buszokon kell megválta-
ni, tehát más járaton még éjfél után sem.
Az általános havi bérletek 8250, a tanuló-
és nyugdíjas bérletek 3250, míg ezek buda-
pesti egyesített változatai, amelyek a hely-
közi buszok és a MÁV elôvárosi járatain is
érvényesek a fôváros határain belül, 9050
és 3550 forintba kerülnek.

Családi jegyet kétezer forintért vehe-
tünk, amellyel egy, illetve két felnôtt (18
éven felüli személy) és 1–7, 14 éven aluli
gyermek a feltüntetett dátumú és azt köve-
tô napon korlátlanul utazhat, de csak együt-
tesen. (A családi állapotot nem vizsgálják.)
A tíz darabos gyûjtôjegy 2350 forintba ke-
rül, míg a 20 darabos megszûnt. A koráb-
ban, akár évekkel ezelôtt megvásárolt je-
gyek továbbra is felhasználhatók. A beígért
kismama- és SMS-jegyeket most nem ve-
zették be, a részletek kidolgozatlanok, al-
kalmazásuk bizonytalannak látszik, az
SMS-jegy pedig a jelenlegi elképzelés alap-

ján nem is nagyon érné meg az utasnak. A
havi és a 30 napos bérleteket egységesítet-
ték, és 30, illetve 31 napig érvényes az utas
által kért naptól számítva. Ez a gyakorlat-
ban annyit jelent, hogy például január 18-
tól érvényesített bérlet február 17-én éjfé-
lig érvényes. Szabatosan a következô hó-
napban a kezdônapot megelôzô nap 24. órá-
jáig utazhatunk vele.

Nem emelkedett viszont a környéki vo-
naljegyek ára, mert arra a Fôvárosi Közgyû-
lésnek nincs kizárólagos ármegállapító-jo-
ga. Így a BKV agglomerációs autóbuszjárata-
in továbbra is 125, illetve 62 (12) forintba
kerül a fôváros határán kívüli szakaszon az
utazás (Törökbálint kivételével). Akinek
bármilyen budapesti bérlete van, vagy csak
a külsô szakaszon utazik, annak nem 270,
hanem csak a már említett sokkal olcsóbb
környéki vonaljegyet kell érvényesítenie,
amelyet szintén elôvételben és nem a kocsi-
vezetônél lehet megvásárolni.

A mi kerületünk körzetében a városha-
tárt átlépô BKV-buszjáratokon a következô
szakaszokon utazhatunk környéki vonalje-
gyekkel: a 22-esen és gyors 22-esen: az Or-
szágos Korányi Intézet és Budakeszi végál-
lomás, a 63-ason: Adyliget—Nagykovácsi
végállomás, a 64-esen és a 164-esen az
Örökzöld utca és a solymári végállomások
között.

Jó hír viszont, hogy a HÉV-pénztáraknál
nem kell a jegyvásárláskor igazolni a ked-
vezményre való jogosultságot, csak a szerel-
vényeken az ellenôrzéskor, így rövidülhet-
nek a Batthyány téren és a Margit hídnál is

a sorok. A HÉV agglomerációs szakaszán
szintén nem változtak a tarifák, de meg-
szûnt a nyugdíjas bérlet, Békásmegyer és
Szentendre között. A fôvárosban továbbra
is érvényes a HÉV-en a nyugdíjas bérlet.

Kertész István

n A BKV 8250 forintos új
havibérlete a megválasz-
tott kezdônap 0 órájától

a következô hónap azonos napját megelôzô
éjfélig érvényes. A bérletpénztárak minden
hónap 2-ától 10-éig a szokásosnál
hosszabb ideig tartanak nyitva.
n 139-es jelzéssel közlekedik az eddigi
139-es gyorsjárat, és kifelé megáll a Budaör-
si úton a Gazdagrét elnevezésû megállóhe-
lyen is. A gyors 3-as autóbuszok ezentúl
megállnak az Építész utcánál a 3-asok meg-
állójában, ugyanakkor a Galvani utcánál
már nem állnak meg.
n A legutóbbi idôszak végleges forgalmi-
rend-változásaiból válogatás: a VI. kerület-
ben a Nagymezô utcában újra lehet közle-
kedni az Andrássy út és a Király utca közötti
szakaszon, a VIII. kerületben a Bródy Sán-

dor utcát is megnyitották a Pollack Mihály
tér és a Múzeum körút között, ahol a tér irá-
nyából csak a körút felé közlekedhetnek. A
Soroksári úton a kifelé haladók nem hajt-
hatnak be balra a Dandár utcába, mert for-
galomba helyezték az új csomóponti ágat.
Budán a Ráth György utcát felfelé a Szé-
kács utcától a Határôr út irányába véglege-

sen egyirányúsították
csakúgy, mint Csepelen a
Vénusz utcát a Tejút utcától a Szabadság
utca felé, a Merkúr utcát pedig a Szabad-
ság utca felôl a Tejút utca irányába.
n A XI. kerületben a Bogdánfy utcában
tart a csatornaépítés, lezárták a Petôfi híd
felé vezetô oldalt, a másik oldalon irányon-
ként csak egy sávban haladhat a forgalom.
n A Szent Gellért téri metróállomás építé-
se miatt a Mûegyetem rakparton a Berta-
lan Lajos utca és a Szent Gellért tér között
irányonként egy sávban lehet közlekedni se-
besség- és súlykorlátozás mellett. A Petôfi
híd felôl érkezôk nem kanyarodhatnak be
balra a Bertalan Lajos utcába.
n A Móricz Zsigmond körtéri metróállo-
más építése miatt lezárták a Fehérvári utat
a Móricz Zsigmond körtérnél.
n A Bocskai úti metróállomás építése mi-
att a Fehérvári útnál a belsô sávot mindkét
irányban elkerítették a forgalom elôl.

A Fôvinform jelenti

www.fovinform.hu

A bérletpénztárak ezután minden hónap 2–10-ig
tovább tartanak nyitva. A sorok január elején
mégis nagyon hosszúak voltak

Globalizáció:
áldás vagy átok?

Budai Liberális Klub
2007. január 14. hétfô, 19 óra

II., Margit krt. 48.

Vendégeink: Csillag István közgazdász,
volt gazdasági miniszter, Lányi András
egyetemi tanár, az Élôlánc Magyarorszá-
gért mozgalom elnökségi tagja.

Moderátor: Seres László újságíró, a Hír-
szerzô vezetô szerkesztôje.

Bôvebb információ: www.budailibera-
lisklub.hu
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Segítô
oroszlánok
A Széchenyi Lions Club 1990-ben, az
elsôk között csatlakozott a Magyaror-
szági Lions Klubok Szövetségéhez.
Megalakulása óta a rászoruló és a hal-
mozottan hátrányos helyzetû gyerme-
kek megsegítésén fáradozik — tájé-
koztatta lapunkat Láng-Miticzky Kata-
lin, a klub alapító tagja és volt kor-
mányzója.

— Mint minden évben, most is
részt vettünk a Hegyhát utcai Nevelô-
otthon gyermekeinek karácsonyi ün-
nepségén, és megajándékoztuk mind
a hetvenhét gyermeket személyre szó-
ló ajándékkal. A Daganatos Gyerme-
kek Bakonyszûcsi Rehabilitációs Ottho-
nának csomagot állítottunk össze.

A Vakok és Gyengénlátók Iskolájá-
nak 250 gyermeke kapott ajándékot.
Három idôsek otthonába vittünk
összesen 330 piperecsomagot, két má-
sodik kerületi, a nyugdíjas pedagógus-
otthonba és a Senectus Idôsek Ottho-
nába, valamint az ürömi Platán ott-
honba. A váci Jávorszky Ödön Kórház
december 20-i karácsonyi ünnepsé-
gén átadtuk a Széchenyi Lions Klub
ajándékát a kórház 560 nôvére számá-
ra egyenként tízezer forint értékben.
December 8-án rendeztük meg klu-
bunk hagyományos jótékonysági bál-
ját, amelynek egymillió forintos bevé-
telét a vak, a siket és vak, a pszichiátri-
ákon kezelt beteg, valamint a halmo-
zottan hátrányos gyermekek megsegí-
tésére kívánjuk fordítani — mondta
végül Láng-Miticzky Katalin.

Betörés után
börtönbe
Rosszul kezdôdött a 2008-as év a betörôk
számára. Január 1-jén 4 óra 25 perckor a
ProSec Biztonságtechnikai Kft. ügyeleti
központjába betörésjelzés érkezett a Török-
vész út 18. szám alatti önkormányzati böl-
csôdébôl. A szolgálat járôrei perceken be-
lül a helyszínre érkeztek, majd átvizsgálták
az épületet, ahol egy felfeszített ajtóra talál-
tak. A járôröknek feltûnt a bölcsôde közelé-

ben egy sietôsen távozó férª, akit visszatar-
tottak, majd értesítették a kerületi rendôr-
kapitányságot és a polgárôröket. Már a hely-
színen kiderült, hogy a feltartóztatott sze-
mély követte el a bûncselekményt. A böl-
csôde vezetôjét rögtön értesítették az eset-
rôl, az elkövetôt pedig elôállították a II. Ke-
rületi Rendôrkapitányságra. A távfelügye-
letre beérkezett riasztásnak és a gyors rea-
gálásnak köszönhetôen lopási kár nem ke-
letkezett, a rongálási kár is minimálisnak
mondható, így az újév elsô bölcsôdei nap-
ján a gyerekek nyugodtan vehették birtok-
ba megszokott játékaikat.

Sértetteket
keresnek
A rendôrség elôzetes letartóztatásba helyez-
te K. Jánost, aki a gyanú szerint 2007. szep-
tember elejétôl október 29-ig tizennégy al-
kalommal követett el vagyon elleni bûncse-
lekményt. K. János — olykor magát bokszo-
lónak kiadva — ªatalkorú személyeket bán-
talmazással fenyegetett meg, majd a megfé-
lemlítettek értékeit (mobiltelefont, iPo-
dot, készpénzt) elvette. A gyanúsított más-
kor felszólította a sértetteket, hogy segítse-
nek megkeresni azt a személyt, aki ismerô-
seit bántalmazta. A mit sem sejtô károsulta-

kat ezek után fenyegette meg, majd eltulaj-
donította értékeiket.

A gyanúsított a bûncselekményeket a
Moszkva tér környékén és az onnan induló
buszok, villamosok vonzáskörzetében, to-
vábbá a Hûvösvölgyben és Pesthidegkúton
követte el. Felmerült a gyanú, hogy K. Já-
nos a III., VI., XII. és a XIII. kerületben is
követhetett el a fentiekhez hasonló cselek-
ményeket. Az elkövetô eleinte hosszabb ha-
jat viselt, majd azt rövidre vágatta. A rend-
ôrség kéri, hogy jelentkezzenek azok, akik-
nek sérelmére a gyanúsított bûncselek-
ményt követett el. Az ügy elôadója Kerék-
gyártó Csaba rendôr fôtörzszászlós, illetve
Gyuricza Viktor rendôr ôrmester. Telefon-
szám: 346-1831.

Változnak az illetékek
Január 1-jétôl az illetékekrôl szóló törvény
(1990. évi XCIII.) közigazgatási hatósági
eljárásra vonatkozó, a napi ügyintézés so-
rán a lakosságot érintô rendelkezései közül
több megváltozott.

Az év elejével hatályba lépett módosítá-
sok közül lényegi változás, hogy a végzés el-
leni fellebbezésért — ha az illetékekrôl szó-
ló 1990. évi XCIII. törvény másként nem
rendelkezik — 3000 forint illetéket kell
ªzetni. Ha a végzés csak az eljárást lezáró
határozat elleni fellebbezéssel együtt tá-
madható meg, és az ügyfél a végzés felül-
vizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat el-
leni fellebbezés illetékét kell megªzetni.

A végrehajtási kifogás illetéke 5000 fo-
rint. A végrehajtási kifogás tárgyában ho-
zott végzés elleni fellebbezés illetéke
10 000 forint.

Az újrafelvételi eljárásért és a közigazga-
tási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-

nos szabályairól szóló törvény szerinti, el-
sô fokon jogerôssé vált határozat elleni
méltányossági eljárásért 2200 forint ille-
téket (általános tételû eljárási illeték) kell
leróni. A másodfokon jogerôssé vált határo-
zat elleni méltányossági eljárásért pedig az
elsô fokú államigazgatási határozat elleni
fellebbezés illetékét kell ªzetni, tekintet
nélkül az alapeljárásban már megªzetett il-
letékre. (A fellebbezéssel érintett, vagy vi-
tatott összeg minden megkezdett 10 000
forintja után 400 forint, de legalább 5000
forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fel-
lebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben
nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke
5000 forint.) Ha a szakhatóságot az eljáró
hatóság keresi meg, a szakhatósági eljárá-
sért ªzetendô illetéket — az alapeljárás ille-
tékével (igazgatási szolgáltatási díjával) egy-
idejûleg — annak kell megªzetnie, akinek
érdekében az eljárás indul.

Az építésügyi hatósági eljárást érintô
fontosabb módosítás, hogy az építésügyi
hatósági eljárás használatbavételi engedély-
re irányul, a kérelmen — önálló rendelteté-
si egységenként — 10 000 forint illetéket,
azokban az esetekben pedig, ahol — külön
jogszabály értelmében — a használatbavé-
telt csupán be kell jelenteni az építésügyi
hatósághoz, 5000 forint illetéket kell a be-
jelentésen leróni.

Az új lakóépület építésének, meglévô la-
kóépület bôvítésének, átalakításának, fel-
újításának, helyreállításának, elmozdításá-
nak építésügyi hatósági engedélyezésére
irányuló eljárásban engedélyezett építési
tevékenységgel egy építésügyi hatósági ha-
tározatban engedélyezett, az életvitelhez
szükséges anyagok és tárgyak tárolására
szolgáló építmények építésügyi hatósági
engedélyezésére irányuló eljárásért - a
gépjármûtároló kivételével — az új lakó-
épület építésügyi hatósági engedélyezésére
irányuló eljárásban meghatározotton túl-
menôen illetéket nem kell ªzetni.

ph

Tankönyvbemutató
A II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Köz-
pont tankönyvbemutatót rendez 2008. ja-
nuár 17-én 13-tól 15.30 óráig a II. Rákóczi
Ferenc Gimnázium aulájában. A rendez-
vény elsôsorban természetesen pedagógu-

soknak szól, az ô tankönyvválasztási mun-
kájuk megkönnyítése volt a cél. De minden
érdeklôdôt nagy szeretettel vár a PSZK, hi-
szen az esemény a diákok és szülôk, mint a
másik érintett fél érdeklôdésére éppúgy
számot tarthat.

ld
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Utólagos hôszigetelés
Mindenki tudja, hogy a régi épületek hom-
lokzatainak utólagos hôszigetelése is kedve-
zô megoldást jelent, de a feladat sokrétûsé-
gével nincsenek tökéletesen tisztában. Álta-
lában a társasházak közös képviselôi bekér-
nek három árajánlatot a kivitelezôktôl az
épület homlokzati hôszigetelésére, az ár-
ajánlatok azonban mûszaki részletekre nem
térnek ki.

Ma már nem jelenthetô ki teljes nyuga-
lommal, hogy: „majd 5 cm vastag hôszigete-
lés elég lesz”. Jártamban-keltemben gyak-
ran látom, hogy bizonyos épületek hibás hô-
szigetelési munkái milyen kártételeket okoz-
hatnak:

A nyílászárók káváiba nem fordítják be tel-
jes értékûen a hôszigetelést, így a hôhíd mi-
att penészesedés alakul ki.

A tetô és fôfal csatlakozásánál a függôle-
ges homlokzati hôszigetelés és a vízszintes
hôszigetelés nem találkozik, a hôszigetelés
folyamatossága megszakad, a koszorúnál
penészesedés jön létre.

A pincei és a földszinti fal csatlakozási sík-
jánál abbamarad a hôszigetelés, így a föld-

szinti padlóvonal síkjában intenzív párale-
csapódás lehet.

És nem utolsó sorban: a fôfalak talajned-
vesség elleni szigetelése elavult, nem mûkö-
dik, a falak „salétromosak”. Elôször a fal
nedvesedését kell meggátolni utólagos fal-
szigeteléssel, ennek hiányában erre a ned-
ves falszerkezetre rátenni a hôszigetelést a
lehetô legnagyobb hiba, pénzkidobás.

Feltétlenül szükséges, hogy az utólagos
hôszigetelés hatékonysága érdekében mér-
nöki közremûködést vegyünk igénybe, vagy-
is a hôszigetelés méretezését, tervezését bíz-
zuk szakemberre, aki képes megteremteni
az egyensúlyt a költségek és a hôszigetelés
hatékonysága között.

Héra Gábor okl. mélyépítô üzemmérnök,
szigetelô szakmérnök

Képek az
áruházban

A II. kerületben lakó Doszkocs Zsuzsa
munkáiból tartottak kiállítást decem-
ber végén a budakalászi Cora áruház-
ban. A festészet és a költészet iránt
egyaránt elkötelezett, számos közös
és több mint húsz egyéni kiállítást ma-
ga mögött tudó mûvész betegsége mi-
att már évek óta a Baba utcai Légzés-
rehabilitációs Osztályon él. Doszkocs
Zsuzsa munkáit az érdeklôdôk megte-
kinthetik a mûvész honlapján, de akár
vásárolhatnak is az alkotásokból.
www.zsdoszkocs.extra.hu

A rejtvény fôsoraiban Ciceró szavait rejtettük el. A 2007/25.
számban megjelent rejtvény megfejtése: „Tapasztalat a böl-
csesség kezdete". A helyes megfejtést beküldôk közül há-
rom kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld Köny-
vesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket kap: Be-
yer László, Pályi Krisztina és Szabó Linda. Gratulálunk,
a nyereményeket személyesen vehetik át a könyvesboltban.
Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1024
Mechwart liget 1. vagy a peter.zsuzsanna@masodikke-
rulet.hu címre legkésôbb 2008. január 25-ig.

A Custos-Zöld
könyvesbolt és
antikváriumban

gazdag választékot
talál humán

tudományokból,
újdonságokból,

mûvészeti könyvekbôl
és határon túli

magyar irodalomból.

1024 Budapest,
Margit krt. 7.
Tel.: 212-5191

KÖSZÖNET. Az Életreform Alapítvány köszönetét fejezi ki azoknak, akik adójuk
1%-ával segítették munkájukat. Az alapítvány az átutalt összeget egészségfejlesztés-
sel kapcsolatos tevékenységre fordítja.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

Referenciával rendelkezô hölgy napi ta-
karítást vállal, esetleg vasalást is. Ugyan-
ott festés, mázolás, tapétázás. Tel.: 276-
1805
Lehetôség az ING pénzintézetnél. Eu-
ro + forint jövedelem, ingyenes kép-
zés. Jelentkezni: (20) 662-8444, (20)
662-8462

OKTATÁS
RING AUTÓSISKOLA 20 éve a Rózsadom-
bon. Miért mennél messzebb, mi itt va-
gyunk helyben. www.budairing.hu, tel.:
2020-521, 14–18 óra között.

INGATLAN
Garázs kiadó a Kis Rókus utcában. Tel.:
376-5739
Fillér utca elején 80 m²-es lakás hosszú
távra kiadó + teremgarázsba egy gépko-
csi részére beállóhely. Tel.: (20) 491-0630
KERESEK 2–3 szobás zöldövezeti, erké-
lyes lakóingatlant. Tel.: (20) 362-2906,
395-2894
Az Iparmûvészeti Fôiskolánál napfényes,
40 m²-es felújított, részben panorámás fia-
talos lakás eladó. Irányár: 14,7 M. Tel.:
(30) 477-3995, 394-4730
Franciás hangulatú kedvenc kislakásom
(30 m²) eladó. Pasarét csendes mellékutcá-
ja, 1928-as építésû szép, polgári ház, II.
emelet, DNY-i fekvés, nagy belmagasság,
erkély, széles panoráma a budai hegyekre.
Igazi ritkaság! Irányár: 17 millió. (Ingatlan-
ügynökségek kíméljenek!) Tel.: (20) 366-
2018
A Mammut mellett 95 m²-es, 5 lakó-, 2
fürdôszoba, teljesen felújított lakás 33 M
Ft irányáron eladó. Tel.: 315-0134, (30)
653-2397
Nyúl utcai 61 m²-es felújított, három-
szobás, kertre nézô nagy teraszos, ga-
lériás, padlástér felé tovább bôvíthe-
tô, tárolós lakás gépkocsibeállóval el-
adó. Irányár: 31 millió Ft. Tel.: (30)
999-5725
INGATLAN ABC INGATLANIRODA (ALA-
PÍTÁSI ÉV: 1995). ELADÓ ÉS KIADÓ IN-
GATLANOKAT KERESÜNK ÉS KÍNÁ-
LUNK A KERÜLETBEN 12 ÉVE. LÔ-
RINCZ PÉTER, TEL.: 351-9578, (70)
383-5004, www.ingatlanabc.net
Eladó, kiadó házakat, lakásokat, telkeket,
kereskedelmi ingatlanokat keres, kínál bel-
városi ügyfélbarát ingatlaniroda külföldi
és magyar ügyfeleinek. ABIS Ingatlan
Centrum, tel.: 413-0185, (20) 945-8059,
abis5@enternet.hu

EGÉSZSÉGÜGY
A SZAKORVOSI TÛ-/LÉZERAKUPUNKTÚ-
RA a Lukács gyógyfürdôbôl a Rózsa-
domb Center Üzletközpontba költö-
zött. Bejelentkezés: 326-1788, (20)
922-5058, dr. Kertész Mária, dr.ker-
tesz.maria@chello.hu, http://akupunk-
tura.mimnet.hu
Leinformálható 65 éves nô idôs sze-
mély felügyeletét gondozással vállal-
ja. Tel.: (30) 320-2565
Fül-orr-gégészeti magánrendelést nyi-
tott gyermekek és felnôttek részére —
kórházi háttérrel — dr. Radvánszky Fe-
renc a II., Lövôház u. 7–9. sz. alatt (a
Mammut II. mellett). Bejelentkezés: (30)
297-9514
GYERMEKBÔRGYÓGYÁSZAT BUDÁN!
Dr. Noll Judit gyermekgyógyász és bôrgyó-

gyász szakorvos évtizedes gyermekkórhá-
zi tapasztalattal 2008 januárjától várja be-
tegeit magánrendelésén. Rendelési idô:
hétfôn 17.30-tól 19.30-ig. Bejelentkezés:
(30) 442-8992. A rendelô címe: 1027 Bem
József u. 24., II. emelet.
Leszoktatjuk a dohányzásról 26 perc
alatt (1 alkalom elég), 7000 Ft, biore-
zonanciás csúcsterápiával az óbudai
Vörösvári úti SZTK-ban. Bejelentke-
zés: (70) 271-9867

VÍZ—GÁZ—VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II.kerületieknek azonnal. Több
évtizedes gyakorlattal, falbontás nél-
kül. Csatornák cseréje, bontása, vízve-
zeték-szerelés. Tel.: 227-7210, (30)
940-0748
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csa-
tornák, fürdôszobai lefolyók, mosoga-
tók falbontás nélküli tisztítása azon-
nal, garanciával. Tel.: 228-6193, (30)
921-0948
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT!
Lefolyók, csatornák gépi tisztítása
azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórend-
szerek, csatornák építése, javítása,
cseréje. Tel.: 228-6193, (30) 921-0948
FÉG gázkészülékek javítása. II., Ördög-
árok u. 20. Tel.: 397-2031
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA
ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL.
TEL.: 310-4018, (20) 915-2678

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hûtôgépek javítása 35
éves gyakorlattal, kiszállási díj nélkül.
Várhidi. Tel.: 250-0921, (20) 972-5032

ELEKTRONIKA
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, helyszínen, ga-
ranciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia,
Nordmende, Vestel, Schneider, Dual.) Tel.:
(20) 471-8871

SZOLGÁLTATÁS
Legolcsóbb megoldás! Utánfutók, au-
tószállító trailerek bérelhetôk kedve-
zô áron a II. kerületben. Traileres autó-
mentés. Tel.: (30) 944-5330

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszere-
lés, bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! Tel.: (30) 857-2653

LAKÁS—SZERVIZ
Építések, felújítások mûszaki ellenôrzése,
állapotfelmérése. Irodák, lakások komp-
lett felújítása. Varga Tibor építômérnök.
Tel.: (30) 211-2799, tvarga99@ma-
il.tvnet.hu, www.avitek.5mp.eu
Tapétázást, festést, mázolást, lakásfelújí-
tást vállalok. Lakástakarítással is. Szép,
pontos munka. Tel.: (30) 447-3603
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKA-
RÍTÁSSAL, PARKETTÁZÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST,
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GA-
RANCIÁVAL. TEL.: 202-2505, (30) 251-
3800

Székek, bútorok nádazását (Thonet)
és restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-
8875
Nyílászárók passzítása, légszigetelése,
festés, mázolás, tapétázás, szônyegpadló-,
parkettafektetés, asztalosmunkák stb. ga-
ranciával. Riener és Tsa, tel.: 276-1805
KÁRPITOS vállalja modern, stílbútorok át-
húzását, javítását bôrrel, szövettel. Aszta-
losmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos, tel.: 256-8285,
(20) 433-6289, www.riederkarpitos.hu

REDÔNY
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, RE-
DÔNY-, RELUXAJAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS. TEL.:
410-7924, (20) 934-5728

FUVAR
FUVARVÁLLALÁS ZÁRT, DOBOZOS,
3,5x2x2 m³ RAKTERÛ KISTEHERGÉPKO-
CSIVAL BUDÁRÓL. TEL.: 395-1217, (70)
316-1533, SZIRÁKI.

TÁRSASHÁZAK
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET
vállalunk tízéves szakmai gyakorlat-
tal. 24 órás gyorsszolgálat, jogi hát-
tér. Tel.: 200-0624, (30) 221-8370, fax:
392-0101, wamag@mail.datanet.hu

KÖNYVELÉS
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó
vállalja kft-k, bt-k, egyéni vállalko-
zók, alapítványok teljes körû könyve-
lését. Tel.: 200-9716

TÁRSKERESÉS
Rózsadomb Contact Elit Társközvetítô.
Alapítva 1990-ben. Társközvetítés felsôfo-
kon. Értékrendünk a megbízhatóság. Tel.:
316-8666, II., Fillér u. 4., V/39. www.rozsa-
dombcontact.hu

EGYÉB

Szôrme. A Fülöp szûcsök harmadik generá-
ciója tisztelettel várja megrendelôit. Készí-
tés, javítás, átalakítás. Hétfôtôl péntekig
12–18 óráig. Tel.: (30) 858-9499. J. Wien-
na Bt., 1027 Varsányi Irén u. 17.

A zöldség—gyümölcsüzlet megnyílt a
Pasaréti út 104-ben a szolgáltatóházban.
Minôség jó áron! Nyitva hétfôtôl szom-
batig 7–19 óráig. Déli egzotikumok, fû-
szernövények, savanyúság! Tel.: (20)
247-3966

Tramontána kötôszalon: Egyedi (kézi,
esetleg gépi) kötött ruhadarabok ren-
delésre, nagy fonalválasztékkal, ho-
zott fonalból is. Modelldarabok eladá-
sa. János kórházhoz közel, telefonos idô-
pont-egyeztetés alapján. Tel.: 356-6009,
www.kotode.hu
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ÉLÔ NYELVEK
SZEMINÁRIUMA

Alapítva: 1949
Angol német francia olasz spanyol

NYELVTANFOLYAMOK
VIZSGÁK

BEIRATKOZÁS: február 6-ig
10.00–18.00 óra között

Telefon: 317-9644
Bp. V., Fejér György u. 8–10.

www.elonyelvek.hu
Elsô óra: február 7-tôl

AKKREDITÁLT INTÉZET,
PROGRAMOK, VIZSGAHELY

Szolgáltatásaink:

• felnôtt- és gyermek-
tüdôgyógyászat, légúti allergológia

• belgyógyászat, kardiológia
• reumatológia
• bôrgyógyászat, kozmetológia
• nôgyógyászat
• ideggyógyászat, pszichiátria,

pszichológia
• hasi, ízületi, nôgyógyászati és

egyéb UH
• hagyományos kínai orvoslás

(biorezonancia, akupunktúra stb.)

Cím: Solymár, Mátyás király utca 11.,
Várhegy üzletház III. emelet
Telefon: (06 20) 242-1442
Web: www.solymarmedicalcenter.hu,
www.smedicalcenter.hu



24. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

A ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.

bérleti hasznosításra felajánlja
a pesthidegkúti zöldövezetben lévô

– 260 m² összterületû, különálló (14 helyiségbôl álló)
irodaépületét. Az irodaépület a Patakhegyi út mellett
helyezkedik el, közvetlen utcai bejárattal és
gépkocsibehajtással, zárt udvarban, parkolóval.

– Épületrészeket (70–300 m²-ig ) tárolási és raktározási célra.

Érdeklôdni: Rozmaring Szövetkezeti Kft.,
1028 Patakhegyi út 83–85. Telefon: 397-6682, 376-5722.

– Óbudán a Vörösvári úti
szakorvosi rendelôben (fszt. 7.)

– Békásmegyeren a Csobánka téri
rendelôben (fszt. 31.)
– A XIII. kerületben:
Gömb utca 48., I/2.

Bejelentkezés: (06 70) 271-9867

Végleg
leszoktatjuk

a dohányzásról
26 perc alatt,

biorezonanciás
csúcsterápiával

Egy alkalom elég.
Január 1-jétôl 7000 Ft

Értesítjük kedves pácienseinket:
a felújított, bôvített fogászati
rendelônkben az esztétikai
fogászat, garanciális
fogpótlások, szájsebészet
mellett amerikai módszerrel
prizmás fogfehérítés,
nagynyomású fogtisztítás,
ultrahangos fogkôeltávolítás,
fogszabályozás.

Szombaton kedvezménnyel!
15 éve mûködô Fogas-Dentál

Szilágyi E. fasor 45/b
213-5735, (06 20) 971-7140

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

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

Pasaréti
NYELVISKOLA

15 HETES

BESZÉDCENTRIKUS
KISCSOPORTOS

Beiratkozás és szintfelmérés hétköznapokon 8–19 óra között!

www.pasaretinyelviskola.com

Budapest
II. Csévi utca 7.
(Pasaréti térnél)

Telefon:
275-1148
275-1149

NYELVTANFOLYAMOK FEBRUÁR
ELEJÉTÔL FOLYAMATOSAN

• minden szinten
• minden napszakban
• különbözô heti óraszámban
• felkészítés emelt szintû érett-

ségire és nyelvvizsgákra

Rustica olasz étterem
a Varsányi és Erôd utca sarkán

n Családias hangulat
n Eredeti olasz ételek, eredeti, friss alapanyagokból: tészták
(penne, ravioli, tagliatelle), halak, rákok, pizza, frissensültek,
saláták, most télen meleg levesek
n Ebéd és vacsora elvitelre
n Olasz és magyar tájborok

Szombaton is nyitva tartunk
Cím: 1027 Budapest, Erôd utca 9.

Nyitva tartás: hétfôtôl szombatig: 12–23 óráig,
Asztalfoglalás és ételrendelés a 212-6940-es telefonszámon

vagy e-mailben: rendeles@rustica.hu


