
ADYLIGET–BUDAKESZI-ERDÔ–BUDALIGET–CSATÁRKA–ERZSÉBETLIGET–ERZSÉBETTELEK–FELHÉVIZ–GERCSE–HÁRSAKALJA–HÁRSHEGY–HÛVÖSVÖLGY–KÔVÁR–KURUCLES–LIPÓTMEZÔ–MÁRIAREMETE–NYÉK–ORSZÁGÚT

PÁLVÖLGY–PASARÉT–PESTHIDEGKÚT-ÓFALU–PETNEHÁZYRÉT–REMETEKERTVÁROS–RÉZMÁL–RÓZSADOMB–SZEMLÔHEGY–SZÉPHALOM–SZÉPILONA–SZÉPVÖLGY–TÖRÖKVÉSZ–ÚJLAK–VÉRHALOM–VÍZIVÁROS–ZÖLDMÁL

A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA | WWW.BUDAIPOLGAR.HU | XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM | 2008. JANUÁR 25.

Hiába korlátoz a kerület,
ha a fôváros enged

Úgy tûnik, feleslegesen hozott a képviselô-
testület szigorú szabályokat 2005 végén a
kerület levegôjét szennyezô és útjait rongá-
ló nagy teherautók behajtásának korlátozá-
sáról. Az utcákon járva nem tapasztalha-
tunk jelentôs, az életminôséget alapvetôen
javító változást. Láng Zsolt polgármester ál-
láspontja szerint a fôvárosi önkormányzat
cinikus, az itt élôk érdekeit ªgyelembe
nem vevô hozzáállása miatt megoldhatat-
lan a helyzet. Kiderült, hiába hoz a kerületi
önkormányzat súlyos szankciókat kilátásba
helyezô, a 12 tonna össztömegû teherautó-
kat kitiltó határozatot, ha annak végrehajtá-
sáért nem ô, hanem a fôváros felel. Látható-
an a súlyos forráshiánnyal mûködô fôváros-
nak fontosabb a behajtási engedélyekért
szedett pénz, mint az utak állapotának vé-
delme és az ott élôk nyugalma.

(Folytatás a 3. oldalon)

SZABÓ MAGDÁRA EMLÉKEZETT A KE-
RÜLET. Egy gombostût nem lehetett leejte-
ni a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
színháztermében január 19-én az Evangéli-
um Színház Szent Bertalan nappala címû
elôadásán, amellyel az önkormányzat tavaly
elhunyt díszpolgárára, Szabó Magdára em-
lékezett. 6. OLDAL

ÚGY SZERETLEK, AHOGY VAGY. Másfél
évtizedes hagyomány, hogy január közepén
összegyûlnek a hidegkúti Ökumenikus isko-
lában az ökumenikus, katolikus és reformá-
tus általános iskolák pedagógusai egy egész
délelôttös találkozóra, lelki építkezésre.
Idén január 14-én tartották meg a tanácsko-
zást. 8. OLDAL

A TRIATLON UTÁN GELLÉRT A FÔSZE-
REPLÔ. Molnár Erika 2004-ben, az athéni
olimpián zárta le triatlon-pályafutását. Ami-
kor kisfiával várandós lett, szegre akasztot-
ta a futócipôjét, úszódresszét, no meg a ke-
rékpárját, és a családi örömök mellett dön-
tött. A kerületünkben élô olimpikonnal be-
szélgettünk. 21. OLDAL

Nyárra végleges
helyére kerül
a Zöld Péter
Január elejéig használhatták a gyerekek a
Millenáris parkban található Zöld Péter ját-
szóteret. A népszerû népmese-játszótér a
park magántulajdonú területén feküdt,
amelynek mostani tulajdonosa a Wallis In-
gatlan Zrt. A cég a helyszínen irodaházat
épít, illetve újít fel, de a játszótér sorsának
rendezésére is ígéretet tett: a megújult
Zöld Péter játszótér az eddigi helyétôl nem
messze, felújítva várja majd a kicsiket idén
nyártól.

(Folytatás az 5. oldalon)

Javaslatokat várnak díszpolgári címre
A kerület polgárai idén is javaslatot tehetnek arra, hogy a képviselô-testület kinek
adományozza a díszpolgári címet és a II. Kerületért Emlékérmet.

A javaslatokat február 28-ig rövid indoklással, a javaslattevô nevének és lakcímé-
nek feltüntetésével postán vagy személyesen a Mûvelôdési Iroda címére kell külde-
ni: 1024 Budapest, Mechwart liget 1., telefon: 214-2269, 214-2271. Az elismerése-
ket június 21-én, a Kerület Napján adják át.

A Budapest Fôváros II. kerület Díszpolgára cím adományozható annak a magyar
vagy külföldi állampolgárnak (posztumusz is), aki életmûvével, kiemelkedô munkás-
ságával a kerületben vagy országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános el-
ismerést szerzett, további emberi magatartása alapján köztiszteletben áll, valamint
hozzájárult a kerület jó hírnevének öregbítéséhez, elismerésre méltó hagyományai-
nak gazdagításához.

A II. Kerületért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a kerü-
let fejlesztésében a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely terüle-
tén kiemelkedôen hasznos munkát végeztek, és ennek révén a kerület értékeit növe-
lô maradandó eredményt értek el.
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BUDAI POLGÁR A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban

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

Szabó Gergely (szabo.gergely@masodikkerulet.hu)
Munkatársak: Péter Zsuzsanna, Székely Imre

Fotók: Eisenmann József
Szerkesztôség: 1024 Keleti Károly u. 15/a, (tel./fax: 316-3410),

e-mail: budaipolgar@masodikkerulet.hu
Tördelés: Tramontána (356-6009)
Nyomda: Ringier Kiadó Kft. Nyomda, f. vez.: Bertalan László ig.

Terjesztés: Göncruszka Kft.
Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1680 Ft, 11–20 szóig szavanként +168 Ft;

Apróhirdetés, közületi: 4400 Ft + 20% áfa;
Apróhirdetés-felvétel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport,

1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5624, ..25, ..27;
Keretes hirdetés: fekete-fehér: 1/1 old. = 205 000 Ft, 1/2 = 110 000 Ft,

1/4 = 70 000 Ft, 1/8 = 45 000 Ft, 1/16 = 16 500 Ft;
színes: 1/1 old. = 255 000 Ft, 1/2 = 135 000 Ft,
1/4 = 85 000 Ft, 1/8 = 55 000 Ft, 1/16 = 20 000 Ft;
árainkat további 20%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink
elsô hirdetésének árából 15% kedvezmény.

Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; tel./fax: 316-3410, tel.: 212-5641.
A hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk.
Kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza.

Következô megjelenés: 2008. február 8., lapzárta: 2008. január 30.
Hirdetésfelvétel: 2008. január 30-án 11 óráig

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

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

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

Tel.: 346-5602

* kedden és csütörtökön
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00

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

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

* hétfôn és pénteken délelôtt
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport Tel.: 346-5400

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

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

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

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

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

Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

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

Gyámhivatal
1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 212-2784

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

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

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

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

Ü G Y E L E T E K

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

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

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

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

F O G A D Ó Ó R Á K

dr. Láng Zsolt
polgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5430

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Dankó Virág
alpolgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5471

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Bándy Péter
Fidesz—KDNP, 11. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

dr. Csabai Péter
Fidesz—KDNP, 10. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Dömök Lászlóné
Fidesz—KDNP, 6. vk.

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

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

Ernyey László
Fidesz—KDNP, 1. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Fekete László
Fidesz—KDNP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 670-6688

KDNP II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 29.

Gárdos Pál
Fidesz—KDNP, 13. vk.

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

Hutiray Gyula
Fidesz—KDNP, 14. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Káplán Tibor
MSZP, listás

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

Kaposi Péter
Fidesz—KDNP, 2. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

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

Margit krt. 48., I. emelet
Koncz Imre
SZDSZ, 5. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 931-1379

Korodi Enikô
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Kunhalmi Ágnes
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 410-1425

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

Lánszki Regô
Fidesz—KDNP, 16. vk.

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

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

Legény Béla
Fidesz—KDNP, 9. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 560-5596

dr. Molnár Zsolt
MSZP, listás
országgyûlési képviselô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-2978, (20) 466-8418,
zsolt.molnar@mszp.hu

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

Ôrsi Gergely
MSZP, listás

minden hónap elsô szerdáján
17–18-ig, elôzetes idôpont-egyez-
tetés (06 20) 420-4031

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

Porkoláb Mátyás
MDF, listás

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

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

MDF II. kerületi Iroda,
Bimbó út 63.

Póta Gyula
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
316-5295

Rataj János
MSZP, listás

hónap elsô szerdája 17–18-ig
idôpont máskorra 212-2978,
hívható munkanapon 12–18-ig

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

Riczkó Andrea
Fidesz—KDNP, 3. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Skublicsné
Manninger Alexandra
Fidesz—KDNP, 12. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Soltész Attila
Fidesz—KDNP, 4. vk.

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

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

Takács Beáta
MSZP, listás

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

dr. Varga Elôd Bendegúz
MSZP, listás

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

Varga Tibor
Fidesz—KDNP, 7. vk.

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

Vaszil Krisztián
Fidesz—KDNP, 17. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

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

Margit krt. 48., I. emelet
dr. Szalai Tibor
jegyzô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5486

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

dr. Nagy Gábor Tamás
országgyûlési képviselô,
1. választókerület

február 13-án 18 óra
bejelentkezés a téma
megjelölésével: (06 20) 594-9763

Fidesz I. ker. Iroda
1011 Fô utca 28.

március 12-én 18 óra
bejelentkezés a téma
megjelölésével: (06 20) 594-9763

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

február 7-én 18 óra Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

február 14-én 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

* A Fidesz II. kerületi irodájának telefonszáma (212-5030) hétfôn és szer-
dán 10–18-ig, kedden és csütörtökön 9–17-ig, pénteken 9–14-ig hívható
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Évente ezernyi teherautó
a kerület útjain
(Folytatás az elsô oldalról)

Több mint két éve, 2005. december 12-én lépett életbe a II. kerü-
let jelentôs részét — a Szépvölgyi út, Lajos utca, Margit körút, Hû-
vösvölgyi út és Nagykovácsi út által határolt területet — érintô súly-
korlátozás. A rendelkezés alapján a kerület útjait csak külön enge-
dély birtokában használhatják a 12 tonnánál nagyobb össztömegû
tehergépjármûvek. Az engedélyek kiadásával a Fôvárosi Közleke-
dési Ügyosztály által felügyelt Fôvárosi Szállítási Tanácsadó Kft-t
bízta meg a kerület. Az ellenôrzést a kerületi Városrendészeti Cso-
port közterület-felügyelôi végzik.

Szalai Tibor jegyzô lapunkat arról tájékoztatta, hogy a kft a megál-
lapodás több pontját nem tartotta be.

— Az egyeztetéskor a II. kerületi önkormányzat kikötötte, hogy
minden beérkezett kérelemrôl tájékoztatást kér a Polgármesteri
Hivatal, mivel azokat ismerni, illetve véleményezni kívánta. Egyet-
len olyan igazolást sem lehetett volna kiadni, amely úgynevezett
behajtási engedélyt kér. Csak olyan tehergépkocsiknak adtunk vol-
na hozzájárulást, amelynek a II. kerület az úti célja. Az úgynevezett
biankóengedélyek kiadásának mellôzését is kértük, hiszen ezeken
nem szerepel rendszám, és lehetôvé teszi, hogy egy cég egyetlen
engedély birtokában több gépjármûvet is üzemeltethessen. Azt is
kértük, hogy az engedélyeken tüntessék fel a pontos útvonalat,
hogy a kerületi Városrendészet ellenôrizni tudja annak betartását.

A jegyzô által felsorolt, a megállapodásban lefektetett kívánal-
mak közül azonban alig valósult meg valami. Az elmúlt két évben
közel 2000 engedélyt adott ki a Fôvárosi Szállítási Tanácsadó Kft.
A szám nagysága egyértelmûvé tette, hogy a korlátozó intézkedé-
sek nem hozták meg a várt eredményt. Ráadásul a közterület-fel-
ügyelôknek sem volt korlátozó eszköz a birtokukban, hiszen az el-
lenôrzött jármûvek majd’ mindegyike rendelkezett engedéllyel.
Ezért az önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy felbontja a fôvá-
rosi céggel kötött szerzôdését, és a XII. kerülethez hasonlóan saját
hatáskörbe vonja az engedélyek kiadását is.

— A Polgármesteri Hivatal felkészült a változtatásra — mondta
Szalai Tibor —, az érintett irodák bevonásával a januári képviselô-
testületi ülésre elkészült elôterjesztés szerint az engedélyeket a ke-
rület adta volna ki, és mivel az ellenôrzés is a mi kezünkben ma-
radt volna, sokkal hatékonyabban védhettük volna a kerület útjait.
Csak indokolt esetben, szigorúan meghatározott érkezési és elha-
gyási útvonallal készültek volna az engedélyek. Ezenfelül úgyneve-
zett útüzemeltetési hozzájárulást is szedett volna a kerület. A cé-
lunk az volt, hogy a Polgármesteri Hivatal közlekedési szakembe-
rei tudjanak minden engedélyrôl, illetve érdemben befolyásolhas-
sák, hogy merre közlekednek a nagy tehergépjármûvek. Csakis így
lett volna csökkenthetô a lakóutcák elviselhetetlen terhelése. A

vállalkozókat a rendszer arra ösztönözte volna, hogy 12 tonnánál
kisebb össztömegû gépjármûvekkel hajtsanak be az övezetbe.

Arra a kérdésre, hogy miért kell errôl a kérdésrôl feltételes
múlt idôben beszélni, a jegyzô keserûen jegyezte meg, úgy tûnik,
hiába dolgozott a hivatal:

— A fôvárosi közgyûlés tavalyi utolsó, decemberi ülésén módo-
sítva korábbi rendeletét, az engedélyek kiadását közvetlenül a fô-
polgármester hatáskörébe utalta. Hozzáteszem, ezzel egyidôben
azok díját jelentôsen meg is növelte. Megszûnt tehát az a lehetô-
ség, hogy a kerületek adják ki az engedélyeket — tette hozzá Szalai
Tibor jegyzô. Tóth Ildikó

Széna tér bódék nélkül
Tavaly hozott határozatot az önkormányzat Településüzemeltetési Bizottsága ar-
ról, hogy az utcaképet évtizedek óta rontó Széna téri pavilonsor közterület-fogla-
lási engedélyeit bevonja, és az üzemeltetôket azok lebontására kötelezi. Augusz-
tusban már eltûnt egy bódé, a többitôl a napokban vehetett búcsút a kerület.

Szalai Tibor jegyzô arról tájékoztatta szerkesztôségünket, hogy az idei parkosítá-
si szerzôdések megkötése után már tavasszal füvesítik a területet, ahol virágágyá-
sokat is kialakítanak, valamint padok elhelyezését is tervezi az önkormányzat.

A Széna teret szintén évtizedek óta csúfító buszvégállomás azonban még jó ide-
ig marad. A II. kerületi önkormányzat levélben kérte a Volánbusz Zrt-t, hogy szá-
molja fel az amúgy is rossz állapotú, csúcsforgalomban nehezen megközelíthetô
állomást, de erre a megkeresésre nemleges válasz érkezett. Közlekedési szakembe-
rek szerint a Széna téri buszvégállomást a 4-es metró elkészülte után telepítenék
ki a város távolabbi területére, legvalószínûbb, hogy az Etele tér környékére.

Láng Zsolt polgármester felháborodottan
vette tudomásul a fôvárosi közgyûlés dönté-
sét:

— Megdöbbentünk az eljáráson, amely
nem a jobbítás szándékával, hanem csak a
fiskális érveket szem elôtt tartva született.
A fôváros csakis a számára elônyös módon
változtatta meg korábbi rendeletét. A fôpol-
gármesternek például az engedély kiadása

elôtt nem kötelezô egyeztetnie az adott kerülettel, ami elfo-
gadhatatlan, hiszen az általunk védeni szándékozott kisebb
utcáknak szinte mindegyike kerületi fenntartású. A fôváros
annyi nagy súlyú teherautót küld a II. kerületbe, amennyit
akar, ô beszedi az engedélyekért járó pénzt, de a tönkrement
utak felújítását nekünk kell kigazdálkodni. Elvették tôlünk a le-
hetôséget, hogy a kerületet jól ismerve mi dönthessünk az en-
gedélyek kiadásáról. Természetesen ilyen könnyen nem nyug-
szunk bele ebbe az igazságtalan döntésbe. A fôváros ugyanis
hatáskört vont el a kerülettôl mint az utak fenntartójától,
ezért bízunk benne, hogy jogi lépésekkel jobb belátásra bír-
hatjuk a fôváros vezetését.
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Szociális lakás
rászorulóknak
A képviselô-testület tavalyi utolsó ülésén,
december 20-án hozott döntést a kerületi
szociális lakásokról.

Szieberth Istvánné, az Egészségügyi, Szoci-
ális és Lakásügyi Bizottság tagja, a Lakás-
ügyi Albizottság elnöke elmondta, hogy az
önkormányzat immár nyolc esztendeje pá-
lyázat útján évente tíz lakást juttat rászoru-
lóknak.

— Az idei pályázatot júliusban írtuk ki,
amelynek beadási határideje szeptember-
ben járt le. Az Egészségügyi, Szociális és La-
kásügyi Bizottság decemberi utolsó ülésén
tett javaslatot a képviselô-testületnek a pá-
lyázat nyerteseire. Összesen 101 pályázat ér-
kezett, amelybôl 35 volt érvénytelen, mert
a pályázóknak vagy magasabb volt a jövedel-
mük a meghatározottnál, vagy nem rendel-
keztek hároméves bejelentett második ke-
rületi lakásviszonnyal. Továbbá négy pályá-
zót, akik a Lajos utcai, idôközben megürült
bérlakásokra is pályáztak
és ott nyertek, itt már nem
kellett ªgyelembe ven-
nünk. Így 62 érvényes pá-
lyázat alapján kellett a ren-
delkezésre álló tíz szociális
lakás bérlôirôl döntenünk.
A tíz lakásból minden év-
ben egy lakást egy sérült
embernek, illetve egy mási-
kat állami gondozottaknak
juttatunk. Idén egy olyan ál-
lami gondozásból kikerülô
párt választottunk, akik
most várják elsô gyermekü-
ket. A további nyolc lakás-

nál a bizottság elsôsorban a gyerekeseket
részesítette elônyben. A végsô döntés ered-
ményeként házaspárok vagy gyermekeiket
egyedül nevelô anyák 3, illetve 2 gyerekkel
kaptak lakásokat. Így az önkormányzat a tíz
lakással 33 személynek tudott lakhatást biz-
tosítani öt évre.

Az önkormányzat lakáskoncepciójának
másik alappillérét a 2003-ban átadott, a
Széchenyi-tervbôl kapott támogatással fel-
épült Lajos utcai bérlakások képezik. Ak-
kor az elkészült ötven lakásba öt évre költöz-
tek be a lakók, vállalva, hogy elôtakarékos-
sági szerzôdést kötve öt év alatt igyekeznek
rendezni a lakáshelyzetüket. Ez néhányuk-
nak az öt év letelte elôtt sikerült. A meg-
ürült lakásokba csak 2008 végéig lehetett
pályázat útján bérleti jogot nyerni. A 2008-
as év végével lejár mind az ötven lakás bér-
leti szerzôdése, így az idén kiírjuk az új pá-
lyázatot, amely tartalmazni fogja a bérbe-
adás feltételeit. Várható, hogy aki már eleve
lakás-elôtakarékossági szerzôdéssel ren-
delkezik, elônyt fog élvezni az elbírálásnál
— tette hozzá Szieberth Istvánné.

lud

Munkatársat
keres a hivatal
Budapest Fôváros II. kerületi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala (1024
Mechwart liget 1.) pályázatot hirdet
az Ügyfélszolgálati Központ (Okmány-
iroda) szervezeti egységhez okmány-
ügyintézô munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek: középiskolai vég-
zettség és az OKJ szerint: nyilvántartá-
si és okmányügyintézôi szakképesítés.
A pályázat tartalmazza a pályázó
n szakmai önéletrajzát, mely részlete-

zi eddigi tevékenységét,
n a végzettségét, szakképesítését iga-

zoló okiratok másolatát,
n erkölcsi bizonyítványt vagy annak

másolatát.
Ellátandó feladatok: okmányirodai
igazgatási feladatok: a kinevezés hatá-
rozatlan idôre szól, betölthetô a pályá-
zat elnyerésének idôpontjától.

A besorolást és illetményt, vala-
mint egyéb juttatásokat a Köztisztvise-
lôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény és a helyi Közszolgálati sza-
bályzat elôírásai szerint határozzák
meg. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: a Belügyi Közlönyben törté-
nô megjelenést (január 21.) követô
15. nap. A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: a benyújtási határidôt követô
30. nap. A pályázat benyújtásának
helye és további információ: Buda-
pest Fôváros II. kerületi Önkormány-
zat Képviselô-testületének Polgármes-
teri Hivatala Humánpolitikai Csoport-
ja, telefon: 346-5464 vagy 346-5463.

Fôvárosi lakásrezsi-támogatások
Távhôszolgáltatási díjkompenzációra jogosult az a lakossági
fogyasztó, aki
n a Fôtáv Zrt. távhôszolgáltatása után közvetlenül vagy közve-
tetten díjªzetésre kötelezett,
n megªzeti a számla díjkompenzációval csökkentett összegét,
n családjában az egy fôre jutó havi nettó jövedelem nem halad-
ja meg a 60 000 Ft/fôt,
n vagy gyermekét egyedül neveli és havi nettó jövedelme nem
haladja meg a 65 000 Ft/fô összeget.

A kompenzáció összege lakásonként májusban és december-
ben 2500 Ft, júniustól novemberig 800 Ft, januártól áprilisig ha-
vonta 4500 Ft.
Víz, csatorna és szemétszállítási kompenzációra jogosult az
a lakossági fogyasztó, aki
n a víz, csatorna és szemétszállítási szolgáltatások után díjªze-
tésre kötelezett,
n megªzeti a számla díjkompenzációval csökkentett összegét,
n családjában van olyan személy aki az illetékes kerületi önkor-
mányzattól a kérelem beadásának idôpontjában idôskorúak jára-
dékában, rendszeres szociális segélyben, vagy rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben, vagy rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban, vagy közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik,

vagy a beadás idôpontjában ilyen kérelme elbírálása igazoltan
folyamatba van, vagy igazoltan közhasznú munkát végez;
n vagy családjában az egy fôre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg a 60 000 Ft/fô összeget, vagy gyermekét egyedül
neveli, egyedül élô esetén az egy fôre jutó jövedelem nem halad-
ja meg a 65 000/fô összeget.

A vízdíjkompenzáció havi összege 650 Ft, a csatornadíjé havi
650 Ft, a szemétszállításé havi 500 Ft. A díjkompenzáció az
igénylés benyújtását követô hónaptól, de legkorábban 2008
márciusától állapítható meg.

A díjkompenzáció igénylôlapját a II. kerületi Ügyfélszolgálati
Központban (1024 Margit krt. 47–49.), a Pesthidegkúti Kirendelt-
ségen (1028 Máriaremetei út 37.) valamint ügyfélfogadási idô-
ben (lásd 2. oldal) a Szociális és Gyermekvédelmi Irodában
(1024 Káplár utca 2/c-d) 2008. január 21-tôl lehet felvenni, és
ott kell legkésôbb 2008. december 31-ig leadni.

Amennyiben a kérelmezô 2007-ben igénybe vette a távhôszol-
gáltatási vagy víz-, csatorna- és szemétszállítási kompenzációt és
van vele együtt lakó, nyugellátásban részesülô személy, egyszeri
fûtési támogatásban részesül, melynek összege távfûtéses la-
kás esetén 16 000 Ft, egyéb fûtés esetén 12 000 Ft. A támoga-
tást számlajóváírás formájában folyósítják.
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FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Budapest II. kerületi Szervezete újra el-
kezdte a díjmentes tanácsadást minden
héten csütörtökön 14–16 óra között az
Ügyfélszolgálati Központban (1024 Mar-
git krt. 47–49.).

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Kedden-
ként 17 órától ingyenes jogi tanácsadás
társasházaknak a Polgármesteri Hivatal-
ban (1024 Mechwart liget 1.).

CIVIL SZERVEZETEK SZAKREFE-
RENSE: dr. Szigeti Szilvia, tel.: (30) 560-
3928, e-mail: szigeti.szilvia@masodikke-
rulet.hu. Postacím: 1024 Budapest, Mech-
wart liget 1.

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hét-
fôn, szerdán 10–18-ig, kedden, csütörtö-
kön 9–17-ig, pénteken 9–14-ig tart nyitva
(1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
szervez a Fidesz kerületi szervezete szer-
dánként 16–18-ig (1024 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.

Áprilistól már átutalással is
fizethetô az iskolai ebéd
Több levelet és telefont is kapott szerkesztôségünk az iskolai étkezési díj befizetési
módjának megváltozása miatt. Kiderült, hogy januártól postai csekket visznek haza a
gyerekek, és a szülônek két hete van arra, hogy azt befizesse és az igazolószelvényt
beküldje, vagy bevigye az iskolába. Többen a régi rendszert tartanák üdvösnek, so-
kak számára azonban megnyugtatóbb, hogy a gyereknek így nem kell több ezer fo-
rinttal jönnie-mennie.

Dankó Virág alpolgármester elmondta, hogy a változtatást elsôsorban a gyerme-
kek biztonsága érdekében hozta meg az önkormányzati intézmények gazdasági
ügyeit intézô Intelig:

— Hozzánk is érkeztek az új befizetési eljárással kapcsolatban levelek, e-mailek és
telefonok. Megértem a szülôk aggodalmát és a változtatással szembeni bizalmatlan-
ságot. Rövidesen, a tavaszi félév második felére már megoldható lesz, hogy a szülôk
átutalással intézzék a befizetést. így a postán való sorban állás kényelmetlensége is
megszûnik, és a készpénzzel kapcsolatos kellemetlenségeket is ki tudjuk küszöbölni.
A fizetési napokon az iskoláknak több százezer forintot — nagyobb intézménynél ez
akár milliós tétel is lehetett — kellett kezelnie, de gyakran elôfordult az is, hogy a
gyermek elveszítette a pénzt, nem kis bosszúságot okozva ezzel a családnak — tette
hozzá Dankó Virág. TI

Nem marad
játszótér nélkül
a Millenáris
(Folytatás az elsô oldalról)

A Wallis Ingatlan Zrt. és a kivitelezést vég-
zô Market Építô Zrt. tavaly év végén felkér-
te a Millenáris Park kert- és a mesejátszó-
tér eredeti tervezôit, hogy a játszótér jelen-
legi állapotának felmérésében és az áthelye-
zés megszervezésében mûködjenek közre
— áll a Wallis Zrt. vezérigazgató-helyettese,
Báthory Balázs lapunkhoz eljuttatott közle-
ményében. Eszerint nyárra készül el az új,
EU-konform játszótér. A Wallis közlemé-
nyében foglaltak szerint biztonságosabb és
jobb minôségû lesz a játszóhely, amely
azonban jellegét és kinézetét tekintve alap-
vetôen nem változik.

A játszótér egyedi kivitelezésû, szobrá-
szok és iparmûvészek által létrehozott ele-
meit 2007 májusában a biztonságos mûkö-
dés érdekében a II. kerületi önkormányzat
közremûködésével a Millenáris felújíttat-
ta. Idén január elején a kivitelezô költségé-
re elbontották, ideiglenesen raktározzák.
Egyes elhasználódott szerkezeti elemeket a
visszaépítés során kicserélnek, de a játéko-

kat és szobrokat eredeti formájukban állít-
ják majd vissza.

A Wallis Ingatlan 2008 folyamán két új
irodaházat alakít ki a Millenáris mellett. A
park Fény utca — Lövôház utca felé esô szé-
lén épül fel egy új épület, és ezzel egy idô-
ben felújítják a jelenleg is meglévô, a Teát-
rummal szemben álló rossz állapotú épüle-
tet. A zöldterületek aránya nem módosul je-
lentôsen, mértéke a törvény által biztosí-
tott minimum felett marad. A tervezett
építkezésrôl tavaly augusztus közepén tar-
tott lakossági fórumot a Millenáris park-
ban az építtetô-beruházó cég. A tervek sze-
rint — az elôírásoknak megfelelôen — mély-
garázs is épül a helyszínen, amelyet a két
épület között helyeznek el, tetején zöldfelü-
letet alakítanak ki. ld
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Szabó Magdára
emlékezett a kerület
Zsurnaliszta szófordulattal élve, egy
gombostût nem lehetett leejteni a
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
színháztermében január 19-én az
Evangélium Színház Szent Bertalan
nappala címû elôadásán, amellyel az
önkormányzat tavaly elhunyt
díszpolgárára, Szabó Magdára
emlékezett.

Láng Zsolt polgármester köszöntôjében a ke-
rület kulturális életének gazdagságára hív-

ta fel a ªgyelmet, és a hagyományok tiszte-
letének fontosságát hangsúlyozta. A polgár-
mester meghívását elfogadva az egykori pá-
lyatárs és barát, Lator László Kossuth-díjas
író, költô és mûfordító idézte fel Szabó
Magda alakját az elôadás elôtti percekben.

— Mert rá aztán igazán ki-kiáradt a ke-
gyelem: a nyelv, az elsô otthon, élete színte-
reit adó Debrecen, a sokféle jót, a többnyi-
re rejtett, csak egyszer-egyszer kifeslô fe-
szültséget gerjesztô család, a neki olyannyi-
ra ismerôs felmenôk, a rokonság. Belôlük
lesznek majd, s nemcsak a Régimódi törté-

net vagy a Für Elise, hanem más, csak közve-
tetten önéletrajzi regényei szinte fogható-
an valóságos, más-más helyzetben más-
más oldalukat mutató alakjai. Itthon a hiva-
tásos ítészek nemigen akarták elhinni,
hogy akinek ilyen elképesztôen népes olva-
sótábora van, nagy irodalmat csinál. Köz-
ben jutott ideje arra is, hogy gyerekeknek
írjon verset, mesét, lenyûgözô történetet —
méltatta Lator László Szabó Magdát.

A Bánffy György és Bitskey Tibor fôszerep-
lésével bemutatott darabot Udvaros Béla
rendezte. A Csokonai Vitéz Mihály debrece-
ni református kollégiumból való kicsapa-
tásának XVIII. század végi történetét elme-
sélô mû alkalmat teremtett az írónônek,
hogy kifejtse álláspontját a mûveltség fon-
tosságáról, a szabadság nélkülözhetetlensé-
gérôl és a szükséges kompromisszumok
vétlen áldozatairól. th

Bánffy György és Bitskey Tibor voltak az elôadás fôszereplôi. Csokonait
a fiatal színész, Szabó Péter alakította

Lator László, Szabó Magda pályatársa és barátja, elfogadva Láng Zsolt
meghívását a megemlékezésen rövid beszédben idézte fel az írónô alakját

Barátságból
született koncert
Tavaly, Kodály Zoltán születésének
125. évfordulóján számos
rendezvényen emlékeztek
országszerte a világhírû zeneszerzôrôl
és zenepedagógusról. Vannak
azonban, akik úgy érzik, hogy a
jubileumi év leteltével sem szabad
félretenni a Kodály-mûveket.

Az igazi érték éppen arról ismerszik meg,
hogy valahányszor meghallgatjuk, megnéz-
zük vagy elolvassuk, mindig találunk ben-
ne új és izgalmas felfedeznivalót. Ez vezé-
relte a pasaréti Szent Antal Kórust is, ami-
kor Kodály egynemû és vegyeskari mûvei-
bôl állított össze gyönyörû hangversenyt,
amelyre fellépôként meghívta a váci Új Har-
mónia Énekkart is. Az emberi hang a leg-
csodálatosabb hangszer, fôleg, ha egyszer-
re több száz torokból zeng a dal. Ezzel az él-

ménnyel gazdagodhattak azok,
akik eljöttek a Móricz Zsig-
mond Gimnáziumba meghall-
gatni a két baráti kórus közös
koncertjét. A mûvek vezénylé-
sén két karnagy osztozott, a há-
zigazda Déri András és a váci
vendégek vezetôje, Bogányi Tibor, aki még
személyesen is ismerhette Kodály Zoltánt.
Bogányi Tiborral a hangverseny után be-
szélgettünk.

— Sajnos, nem volt olyan szerencsém,
hogy Kodály tanítványa lehessek. De ami-
kor a Zeneakadémiára jártam, Kodály még
sokszor megfordult ott. A Zeneakadémia
önmagában is egy szentély, és Kodály jelen-
léte csak tovább növelte ezt a varázslatot.
Emlékszem, egyszer bejött hozzánk szol-
fézsórára, végignézte, és javaslatokat tett ta-
nárnônknek, Hegyi Erzsébetnek, hogy még
milyen feladatokkal „terheljen” minket.

Kodály második feleségét, Sa-
roltát azonban jól ismertem,
hiszen csoporttársak voltunk
egészen addig, amíg Kodályné
nem lett belôle.

Volt szerepe Kodálynak az
Ön pályaválasztásában?

Feltétlenül. Eredetileg orgo-
naszakra jelentkeztem, ahová
nem vettek fel, majd másod-
szor már — az orgona mellett
— próbálkoztam a karvezetôi
szakkal is. Sikerült. Vásárhelyi
Zoltán tanár úrnak köszönhetô-

en már az elsô hónapokban beleszerettünk
a karvezetésbe és Kodálynak nemcsak a kó-
rusmûveibe, hanem egész szellemiségébe.
Kodály és Vásárhelyi között szoros kapcso-
lat volt. Abban az idôben kezdték bemutat-
ni Kodály kórusmûveit, amelyeket a Vásár-
helyi vezette énekkarok adtak elô. Ô vezé-
nyelte a Rádió Énekkarát, a Honvéd Mû-
vészegyüttest és a Zeneakadémia kórusát
is. Fellépés elôtt mindig tárgyalt Kodállyal.
Mi, a tanítványai ebben nevelkedtünk, és
nekem olyan szerencsém volt, hogy ahhoz
az egyetlen évfolyamhoz tartoztam, ame-
lyet Vásárhelyi tanár úr öt éven át tanított. B
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Középiskolai felvételi
Január végén központi írásbeli vizsgát tesz-
nek a középiskolákba készülô diákok. A fel-
vételi az elsô igazi megmérettetés a ªatalok
számára, és a megfelelô középiskola kivá-
lasztása nem könnyû feladat.

A többcélú intézmény keretében mûkö-
dô középiskola (12 és 13 évfolyamos iskola)
nem tarthat felvételi vizsgát azoknak a tanu-
lóknak, akik az intézményben mûködô álta-
lános iskolával tanulói jogviszonyban áll-
nak. A felvételi kérelmeket a pedagógiai
programban meghatározottak alapján kell

elbírálni. A felvételi kérelmek elbírálásá-
nál a halmozottan hátrányos helyzetû tanu-
lókat elônyben kell részesíteni.

A felvételi kérelem (jelentkezési lap és ta-
nulói adatlap) továbbításának idôpontja:
2008. február 15. A tanulói adatlapok mó-
dosításának idôpontjáról az általános isko-
lák tájékoztatják az érintetteket.

A központi írásbeli felvételi vizsga idô-
pontja a hat és nyolc évfolyamos iskolákba
jelentkezôk számára: január 25., 14 óra. A
kilencedik évfolyamra jelentkezôk számá-

ra: január 26., 10 óra. Pótnap: január 31.,
14 óra. Az általános felvételi eljárás febru-
ár 18-tól március 7-ig tart. Ezen belül az
egyes iskolák által megjelölt idôpontokat a
felvételi tájékoztató tartalmazza.

A felvételt hirdetô középfokú iskola ápri-
lis 23-ig megküldi a felvételrôl vagy elutasí-
tásról szóló értesítést a jelentkezônek és az
általános iskolának. (A kilencedik évfo-
lyamnál alacsonyabb évfolyamra jelentke-
zô tanulók esetén az elutasításról nem kell
értesíteni az általános iskolát.)

Jogorvoslati kérelem benyújtásának ha-
tárideje a határozat kézhezvételétôl számí-
tott nyolc nap. A jogorvoslati eljárás befeje-
zése a fenntartónál május 30.

Írásbeli és szóbeli felvételik idôpontja
n BUDENZ JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1021 Budapest, Budenz út 20–22.): Központi írásbeli: január 26.,

10 óra, pótnap: január 31., 14 óra. Szóbeli: február 25–26., 14.30 óra, pótnap: március 3., 14.30 óra.
n CSIK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1027 Budapest, Medve u. 5–7.): Központi írásbeli: január 26., 10 óra,

pótnap: január 31., 14 óra. Szóbeli: február 25–29. között, külön értesítés szerint.
n KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1028 Budapest, Szabadság u. 23.): Központi írásbeli: január

26., 10 óra, pótnap: január 31., 14 óra. Szóbeli: március 3., 13 óra, pótnap: március 4., 13 óra.
n KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ZENEISKOLA (1022 Budapest, Marczibányi tér 1.):

Központi írásbeli: január 26., 10 óra, pótnap: január 31., 14 óra. Szóbeli: február 25., 15 óra, pótnap: február 27., 15 óra.
n SZABÓ LÔRINC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1026 Budapest, Pasaréti út 191–193.): Írásbeli: február 18., 14 óra,

március 3., 14 óra. Szóbeli: március 3., 14 óra, március 6., 14 óra.
n MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM (1025 Budapest, Törökvész út 48–54.): 4 évfolyamos és 5 évfolyamos nyelvi elôkészítô: Köz-

ponti írásbeli: január 26., 10 óra, pótnap: január 31., 14 óra. Helyi írásbeli, angol/német: február 20. Szóbeli: február 27–március
7. 6 évfolyamos: Központi írásbeli: január 25., 14 óra, pótnap: január 31., 14 óra. Helyi írásbeli, angol: február 20. Szóbeli: febru-
ár 27–március 7.

n II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM (1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.): 4 évfolyamos és 5 évfolyamos nyelvi elôkészítô: Köz-
ponti írásbeli: január 26., 10 óra, pótnap: január 31., 14 óra. Iskolai írásbeli, angol, német, rajz: február 23., 10–13 óráig. Szóbe-
li: március 5–7., 14 óra, külön egyeztetés szerint. 6 évfolyamos: Központi írásbeli: január 25., 14 óra, pótnap: január 31., 14 óra.
Szóbeli: március 5–7., 14 óra.

Ön is kórustag volt?
Fiatal koromtól kezdve énekeltem ének-

karban. A váci Vox Humana kórusnak egé-
szen addig tagja voltam, míg nem kerültem
a Zeneakadémiára.

Kodály egyik legfontosabb gondolata
az volt, csakis mûvészi érték való a gyer-
meknek. Ön ezt saját családjában is bizo-
nyította, hiszen négy gyermeket nevelt,
akik a zenét mind életpályájuknak válasz-
tották, köztük a legªatalabb Kossuth-dí-
jasunk, Bogányi Gergely zongoramûvész.

Ebben nem volt semmi tudatosság. Ha
nem lett volna bennük afªnitás, nem erôl-
tettük volna. Mi nem zenemûvészeket akar-
tunk nevelni, de a muzsika része volt az éle-
tüknek, a mindennapjaiknak. Nálunk ott-
hon mindig szólt zene, legtöbbször Bach or-
gonamûvei. Kicsi korukban még fogalmuk
sem volt, mi ez, de beléjük ivódott. Gyaní-
tom, Bachnak nem kis része van abban,
hogy mind a négyen muzsikusok lettek.

Bach a kedvenc zeneszerzôje?
Igen, ráadásul szinte csak Bach-mûveket

játszom, és elemzem ôket.
A mûsorfüzetben az áll, hogy két baráti

kórus közös koncertje ez a mai. Honnan
a kapcsolat?

Déri Andrással régi barátságban va-
gyunk. És egy barátságból sok minden szü-
lethet, például ez a koncert is. Ô sokat járt
hozzánk Vácra, és segített. Ha kellett, szó-
lampróbát tartott, ha kellett, vezényelt,
vagy kísért zongorán, illetve orgonán. Az ô
ötlete volt az is, hogy a pasaréti kórus fér-
ªtagjai és a váci férªak közös kórust alakít-
sanak. Így jött létre az Unicum férªkar,
amely már több díjat is nyert, legutóbb
Bécsben és Olaszországban. A két vegyes-
kar is lépett már fel együtt, éppen Kodály

Psalmus Hungaricus címû mûvét énekel-
tük.

Érzôdött az elôadáson, hogy összeszo-
kott társaság énekel együtt.

Pedig az elsô közös próbánk a mai napon
volt, nem sokkal az elôadás elôtt. Azt mond-
tam biztatásképpen a tagoknak, hogy ahol
a két kórusvezetôt harmincévnyi barátság
köti össze, és mindkét kórus tagjai szeretik
és nagy örömmel éneklik ezeket a fantaszti-
kus mûveket, ott baj nem lehet.

Péter Zsuzsa

D
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Úgy szeretlek,
ahogy vagy
Immár másfél évtizede
hagyomány, hogy január közepén
minden évben összegyûlnek a
hidegkúti Ökumenikus iskolában
az ökumenikus, katolikus és
református általános iskolák
pedagógusai egy egész délelôttös
találkozóra, lelki építkezésre. Idén
január 14-én tartották meg a
tanácskozást, amelyen Láng Zsolt
polgármester és Ötvös Zoltán, a
Mûvelôdési Iroda vezetôje is részt
vett.

Láng Zsolt polgármester köszöntôjében ki-
emelte a hitre nevelés fontosságát, meglátá-
sa szerint a keresztény iskolák és közössé-
gek munkája a jövô felé mutat, mert a peda-
gógusok áldozatos munkája, amit a szeretet
vezérel, apránként az egész társadalmat
megváltoztathatja, a jövônk pedig azon mú-
lik, hogy magyarként, keresztényként, eu-
rópaiként tudunk-e gondolkodni. A peda-

gógusok tanácskozásán Bárány Béla hitokta-
tási felügyelô a nevelés és a hitre nevelés
kérdéseirôl (lásd keretes írásunkat), Pröhle
Gergely, az evangélikus egyház országos fel-
ügyelôje a korszellem és a nevelés kapcsola-
táról tartott elôadást. A szünetet követôen
Bíró László, a Magyar Katolikus Püspöki
Kar családreferens püspöke a 2008-as Bib-
lia éve kapcsán a Bibliáról és családokról
beszélt, végül Kovács Gergely pesthidegkúti
református lelkész tartott záró áhitatot.

Csere István, a Máriaremete-Hidegkúti
Ökumenikus Általános Iskola igazgatója el-
mondta, hogy idén nyolc iskola pedagógu-
sai vettek részt az immár hagyományos ta-
lálkozón. Négy iskola teljes tanári kara kép-
viseltette magát, így az Ökumenikus, a Pan-
nónia Sacra Általános Iskola, a Julianna Re-
formátus Általános Iskola, valamint a mo-
nori Ady Endre Utcai Általános Iskola. Az
igazgató kiemelte, hogy az esemény remek
lehetôség a pedagógusok közti párbeszédre
és kapcsolatok mélyítésére. Csere István
hozzátette, hogy ezen iskolák pedagógusai
közös szellemi mûhelyt is alkotnak, ta-
vasszal például éppen az Ökumenikus isko-
lában gyûlnek majd össze, hogy az ott már
használatban lévô interaktív táblák kap-
csán a tapasztalataikat megosszák egymás-
sal, továbbá a rendszeresen megrendezett
mûhelynapok keretében a pedagógusok
egymás iskoláinak napi életébe is betekint-
hetnek.

ld

Iskolahívogató
A Törökvész Úti Általános Iskolában
(1025 Törökvész út 67–69, tel. 325-
6580) február 13-án 17 órakor: tánc-
ház a leendô elsôs tanítókkal. Február
27.: 8–10 óráig nyílt órák a leendô el-
sôs tanítókkal. Elsô óra angol az elsô
osztályban (Polyikné V. Judit, Tóth
Éva). Második óra informatika az elsô
osztályban (Makkos Eszter, Pinczési
Zsuzsa).

A Gyermekek Háza Alternatív Ala-
pozó Program február 18-án 9 óra-
kor kezdôdô tájékoztatójára szeretet-
tel vár minden érdeklôdô szülôt, aki-
nek gyermeke 2008 szeptemberében
kezdi az elsô osztályt. Program: 9 óra-
kor tájékoztató az iskola mûködésé-
rôl, 11 órakor bemutató órák. (1028
Szabadság u. 23., a Klebelsberg Kuno
Általános Iskola és Gimnázium épüle-
tében, www.gyermekekhaza.hu)

A Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Álta-
lános Iskola és Gimnázium (1026 Pa-
saréti út 191–193., tel.: 394-3887) a
leendô elsôsöknek február 6-án 9.15-
tôl nyílt napot tart. Program: 9.15-tôl
12 óráig a tanítónôk bemutató órái,
12-tôl igazgatói tájékoztató. Helyszín:
Fenyves utcai telephely (1026 Buda-
pest, Fenyves u. 1–3.) Várják az érdek-
lôdô szülôket.

Iskolabemutató, játszóház nagy-
csoportos óvodásoknak. Január 26-án
szombaton 10–11.30-ig a Kodály is-
kola tornacsarnokában mese, zene,
sport és kézmûves foglalkozás várja
az érkezôket. A program „Kodály és a
népzene” címmel az iskola kórusainak
és néptáncosainak elôadása, kézmû-
ves foglalkozás, hangszeres tanulóik
elôadása, táncház. Nyílt órák a leendô
tanítókkal: február 20-án 8-tól ma-
gyar-angol, 9-tôl magyar-angol. Ko-
dály Zoltán Ének-zenei Általános Isko-
la, Gimnázium és Zeneiskola — Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény,
1022 Marczibányi tér 1., tel.: 212-
5680, e-mail: kodaly@kodaly-bp.suli-
net.hu, www. kodaly-bp.sulinet.hu

A Baár—Madas Református Általá-
nos Iskola felvételt hirdet elsôsorban
református vallású gyerekek számára
a 2008 ôszén induló elsô osztályába.
Az iskoláról és a felvétel részleteirôl
részletes tájékoztatást adnak a nyílt
napon, amelyet február 13-án szer-
dán 7.45-kor tartanak a jelentkezôk
szüleinek. A jelentkezéshez szükséges
adatlapot az iskola portáján, illetve a
nagyobb budapesti és fôváros környé-
ki református gyülekezetek lelkészi hi-
vatalában lehet beszerezni. Az iskola
címe: 1022 Budapest, Lorántffy Zsu-
zsanna út 3. Az adatlap beküldési ha-
tárideje február 28.

GYAKORLATI TANÁCSOK A GYEREKNEVELÉSRÔL. Bárány Béla hitoktatási fel-
ügyelô gyermekeink nevelésének alapelveirôl beszélt. Kiemelte, hogy a gyermek aján-
dék és nem tulajdonunk, aki általunk, de nem belôlünk van. Egy példával érzékeltet-
ve: a szülô az íj, gyermeke a nyílvesszô, de mindkettô az íjász, Isten kezében van. Ô re-
píti messzire a nyílvesszôt, de csak akkor, ha az íj, vagyis a szülô, szilárd és megbízha-
tó. Fontos, hogy legyünk jelen gyermekünk életében, álljunk mindig készen elfogad-
ni, meghallgatni ôt. A háttérben maradva, de mindig jelen lenni, imádsággal kísérni
az útján, hiszen Isten rajtunk keresztül gondoskodik a gyerekrôl. Ha egy ügy kapcsán
nem értünk egyet valamiben gyermekünk viselkedésével, elôbbre jutunk, ha nem te-
szünk neki szemrehányást, nem szidjuk, netán zsaroljuk, hanem azt kérjük tôle: se-
gíts megértenem, ebben mi a jó. Érezze az elfogadást, érezze: úgy szeretlek, ahogy
vagy, feltételek nélkül. Ha egy gyerek új utakat keres, az mindig valamilyen hiányér-
zetbôl fakad, az mindig valaminek a következménye, amit csak akkor érthetünk meg,
ha nem felülrôl, hatalmi szóval utasítjuk vagy ítéljük el, hanem az ô hullámhosszára
próbálunk hangolódni. Fontos a példa-
adás, és az is, hogy otthon mivel találja
szemben magát. Becsületességgel, igazlel-
kûséggel és egyeneslelkûséggel? Nem vala-
mit kell adnunk, hanem önmagunkkal kell
tanítanunk. És végül: a legnehezebb elen-
gednünk ôt, pedig be kell látnunk, mióta a
köldökzsinórt elvágták, gyermekünk egyre
csak távolodik tôlünk.

Bárány Béla Pröhle Gergely Csere István
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Egy sikeres
generációért
Az elmúlt tanévben vezette be az
Áldás Utcai Általános Iskola második,
ötödik és hetedik évfolyamán
a kompetenciaalapú oktatást,
amelynek eredményeirôl és
tapasztalatairól egész napos
konferencián adtak hírt.

A tanácskozást Láng Zsolt polgármester nyi-
totta meg, aki beszédében a pedagógusi
munka felelôsségét emelte ki. Ígéretet tett,
hogy az önkormányzat mind szakmailag,
mind anyagilag a jövôben is minden támo-
gatást megad az iskoláknak, hogy egy sike-
res generáció nôhessen fel a kerületben.

A kompetenciaalapú oktatás esélyeirôl
Pála Károly közoktatási szakértô beszélt a
szép számmal egybegyûlt pedagógusoknak.
Mint elmondta, az Európai Unió minden
tagországa ilyen típusú oktatást kíván meg-
valósítani, bár az egyes országok nem
ugyanott tartanak a közös úton. Az eredmé-
nyek leginkább a nemzetközi PISA-felmé-
résben tükrözôdnek, ahol, sajnos, nem iga-
zán érünk el jó eredményeket. Szövegértés-
bôl és matematikából 2000 óta nem sike-
rül elérni a magyar tanulóknak az európai
átlagot, természettudományokból ugyanak-
kor 2003-ban és 2006-ban is átlag felül tel-
jesítettek iskolásaink. Másik érdekesség,
hogy minél magasabb osztályt nézünk, an-
nál gyengébb eredmények születnek.

Pála szerint a magyar iskolák legnagyobb
baja, hogy csupán az ismeretek — azon be-
lül is nagyon sok felesleges ismeret — át-
adása zajlik, és hiányzik ezek alkalmazásá-
nak gyakorlása. Szintén gondot jelent,
hogy a mai iskolások tudásuk mintegy het-
ven százalékát nem az iskolából szerzik.
Ezt a tudást egyrészt ellenôrizni, másrészt
használni lehetne-kellene az oktatási intéz-
ményekben. A harmadik probléma, hogy a
mai magyar iskola nem veszi ªgyelembe a
gyerekek eltérô képességeit. Többféle intel-
ligencia mûködik egy emberben, és ezek
közül az iskola csupán a verbális és logikai
intelligenciát díjazza. Háttérbe szorul a vi-
zuális, zenei, kinetikus, praktikus vagy in-

terperszonális intelligencia, holott az ilyen
képességekkel bíró gyerekek hasznos és ér-
tékes tagjai egy osztályközösségnek, akik-
kel jó lehet dolgozni, és a megfelelô mód-
szerrel jó eredményeket lehet elérni.

Az elmúlt tanév tapasztalatairól az Áldás
Utcai Általános Iskola igazgatója, Horváth
Attiláné is elmondta, hogy a  gyerekek szíve-
sen vesznek részt a programban.

— Jobban élvezik az órákat, különös te-
kintettel az új technikai eszközökre, fôleg
az úgynevezett aktív táblára. Ez a korosztály
amúgy is otthonosan mozog a digitális vi-
lágban, és örömmel kamatoztatják tudásu-
kat az órákon. Mi is örülünk, mert azt lát-
juk, hogy a számítógépet már nemcsak já-
tékra használják.

Pála Károly a kompetenciát mint a tu-
dás, a képességek és az attitûd együttesét
deªniálta. Ezek szerint a gyerekek atti-
tûdje, a tanuláshoz való viszonya kedvezô
irányba változott.

Az új módszer egyik lényegi eleme ponto-
san az, hogy élmény legyen a tanulás. Nem
elég felkelteni a tanuló ªgyelmét, ébren is
kell tartani. Ez az alapja annak, hogy képes
legyen az élethosszig tartó tanulásra, ami a
modern ember számára létfontosságú. Az
órákon a képességfejlesztés és ismeretszer-
zés aránya az elôbbi javára változott, ettôl
több a gyerekek sikerélménye. A csoport-
munkának köszönhetôen pedig javult kö-
zöttük az együttmûködés, holott eddig in-
kább a versengés volt jellemzô. A mi isko-
lánkba nagyon sok jó képességû tanuló jár,
hiszen annak idején az iskola az emelt óra-
számokkal a tehetséggondozásra helyezett
hangsúlyt. A csoportmunkának köszönhe-
tôen a gyerekek megtanulnak együttmûköd-
ni társaikkal, akik viszont sok segítséget
kapnak a csoporttól, nem szoronganak az
órán, és szép lassan kiderül, hogy melyi-
küknek mi az erôssége, ki miben jó.

Mennyiben más a tananyag?
A tárgyakat nem elszigetelten, hanem

összefüggéseikben tárgyalja. Egy témát
több oldalról közelít meg, és elsôsorban al-
kalmazható tudást közvetít. Nem kínál kész
ismereteket, hanem rávezeti a tanulókat.

Mérhetôek már az eredmények?
Az elsô megmérettetés a nyolcadikosok

beiskolázása lesz. A központi felvételi, vala-
mint az OKÉV-mérések is ma már kompe-
tenciaalapúak, ezek tehát jól fogják tükröz-
ni az eredményeket, és mi nagyon optimis-
tán állunk elébük. P. Zs.

Golding A legyek ura címû regényét dolgozzák fel
a nyolcadikosok az interaktív tábla segítségével

Csoportmunka földrajzórán az ötödik osztályban

Nyílt napok
A Fillér Utcai Általános Iskola emelt
szintû angolos osztályába jelentkezôk-
nek február 13-án közös magyar nyel-
vû foglalkozást tart Mélyvölgyiné Pin-
tér Judit. Február 27.: angol nyelvû
foglalkozást tart Ádász Edina, Tóth
Enikô. Német nemzetiségi tagozatra
jelentkezôknek: Február 13.: magyar
nyelvû foglalkozást tart Pátkai Sándor-
né (Edit néni) leendô tanító. Február
27.: német nyelvû foglalkozást tart
Honos Pia. A foglalkozások mindig
16.00–16.45-ig tartanak. (1022 Fillér
u. 70–76. Telefon: 326-6606)

A Pitypang Utcai Általános Iskolá-
ban február 5-én 16 órakor a leendô
alsós tanítónôkkel találkozhatnak.
(1025 Budapest, Pitypang u.17., tel.:
325-8827)

A Klebelsberg Kuno Általános Is-
kola és Gimnáziumban március 5-
én 8–11-ig nyílt órák, majd 11–12 órá-
ig az iskola igazgatója tart tájékozta-
tást. (1028 Szabadság u. 23. Telefon:
397-4569)

A Máriaremete-Hidegkúti Ökume-
nikus általános Iskola február 21-én
és 22-én 9 órától nyílt napot tart, ek-
kor meglátogathatják az alsó tagozat
óráit. (1028 Községház u. 10. Telefon:
397-4479)

Nyolcadikosoknak
A Marczibányi téri Kodály iskola vár-
ja a kiváló szintû mûvészeti nevelés és
az idegen nyelvtanulás iránt érdeklô-
dô, nyolcadikos diákok jelentkezését
gimnáziumi tagozataiba. (www.ko-
daly-bp.sulinet.hu, dr. Föglein Ferenc-
né igazgatóhelyettes, tel.: 212-5680)

Szépkiejtési verseny
A Bimbó Egyesület 2007. december 17-én,
a II. kerületi önkormányzat, a Harmat Ki-
adó, a Nap Kiadó, az Apáczai Kiadó és az Eu-
rópa Kiadó támogatásával rendezte meg a
Móra Ferenc Szépkiejtési Versenyt kerületi
középiskolásoknak. A versenyre több mint
negyven diák jelentkezett. A legjobbak ki-
választását szakértô zsûri segítette, amely-
nek tagjai Gálª Melinda, a Duna TV munka-
társa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
tanára, Tomasevics Zorka szinkronrendezô,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára
és Fort Krisztina, a Színmûvészeti Egyetem
beszédtanára voltak. A Móra Ferenc Szépki-
ejtési Verseny a Baár—Madas Református
Gimnázium sikerét hozta, hiszen az elsô há-
rom helyezett, Mátyás Dénes, Bujáki Kamil-
la és Szöllôsy Dániel is az iskola diákja. A
gyôztesek pénz- és könyvjutalomban része-
sültek, amelyet Kenessei Péter, az egyesület
elnöke adott át.
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A Pénzügyôr-pálya
egykor lôtér volt
Egy éve a Gázmûvek pályáján tartja hazai
mérkôzéseit a II. kerületi Pénzügyôr SC csa-
pata. A megsüllyedt gyep helyreállítása
több tízmillió forintba kerül.

A Pénzügyôr SC Pasaréti úti pályája egy
részén egykor lôtér húzódott. A betonfalak-
kal szegélyezett létesítményt idôvel feltöl-
tötték és befüvesítették. 2006. december
31-én egy kisebb földmozgás miatt több he-
lyen megsüllyedt a pálya, amit azóta sem
tudtak helyreállítani, a mély gödröket leke-
rítették, hogy ne történjen baleset.

— Várhatóan február elején nekilátha-
tunk a pálya felújításának — jelezte Juhász
György elnök, aki elmondta, hogy közbe-
szerzési pályázatot írtak ki a kárelhárító

munkálatok elvégzésére. A rekonstrukció
több tízmillió forintos tétel, ami fedezi a
felmérést, a régi lôtér feltárását, szakszerû
feltöltését és a füvesítést. Az elnök szerint
a Pénzügyôr gárdája tavasszal valószínûleg
még a Gázmûvek pályáján kénytelen futbal-
lozni, de az ôszi szezonnak már a hazai gye-
pen vághatnak neki.

Jövô télen már az
atlétáké is a Vasas
A Pasaréti Sportcentrum sorsa egy igazi si-
kertörténet kerületünk életében. Málló fa-
lak, elsorvadó sportélet helyett gyerekek
és ªatalok tömegei sportolnak itt kiváló kö-
rülmények között. 2005 elejétôl másfél év
alatt egymilliárd forintot fordítottak az
ugyancsak lerobbant állapotban lévô Pasa-
réti úti Vasas sporttelep fejlesztésére.

Markovits László, a Vasas sportklub ügyve-
zetô elnöke lapunknak elmondta, a fejlesz-
tés ezt követôen sem állt meg, az elmúlt

több mint egy évben felújították a Pasaréti
úton lévô patinás épület homlokzatát, és
egy újabb mûfüves focipályát is kialakítot-
tak a területen lévô régi salakos teniszpálya
helyén. A Pasaréti úti sportpálya az elmúlt
években az MKB Euroleasing jóvoltából telje-
sen megújult, megszépült, az elnök büszke
az elért eredményekre. További nagymére-
tû fejlesztéseket nem terveznek, a kiváló
körülmények között jelenleg sportszakmai
kérdésekre szeretnének koncentrálni, a jó
eredmények eléréséhez ezúttal minden fel-
tétel adva van.

Arra a kérdésre, hogy a tavalyi évtôl elté-
rôen az atlétáknak miért kell idén télen fe-
dett sátor helyett a szabad ég alatt, illetve
külsô területen lévô sportcsarnokban edze-
ni, Markovits azt válaszolta, hogy ennek
pusztán technikai oka van. A sporttelepet
üzemeltetô Vasas-Pasarét Kft. vezetôsége
úgy ítélte meg, hogy a sátrat kivitelezési
problémák miatt — elsôsorban biztonsági
okokból — idén nem állítja fel, de mindent
megtesznek, hogy a 2008/9-es téli szezon-
ban ismét sátorban készülhessenek az atlé-
ták, akik az eddigi körülményekhez képest
összességében sokkal jobb feltételek mel-
lett sportolhatnak, hiszen többek között sa-
lakos futópálya helyett rekortánpályán edz-
hetnek — tette hozzá. ld

Gyermekvasutas tanfolyam indul
A MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút felvételt hirdet 4., 5. és 6. osztályos tanu-
lók számára a február 2-án 9 órakor, Hûvösvölgyben induló gyermekvasutas tanfolya-
mára. A megnyitó napján reggel szülôi értekezletet tartanak, a gyerekek pedig egész
napos foglalkozáson vesznek részt. A jelentkezés feltétele a szülô és az iskola írásos
hozzájárulása, legalább 4-es tanulmányi eredmény és orvosi alkalmasság. A négy hó-
napos képzés heti egy nap elfoglaltságot jelent, felváltva pénteken délután a Belvá-
rosban, illetve szombaton egész nap a Gyermekvasút valamelyik állomásán. A tanfo-
lyam díjmentes, csak a szombati egész napos alkalmakra kérnek étkezési hozzájáru-
lást. Jelentkezési lap beszerezhetô a Gyermekvasút állomásain és a budapesti iskolák-
ban, illetve letölthetô a www.gyermekvasut.hu internetes oldalról. További informá-
ció: www.gyermekvasut.hu vagy Füstös István vezetô oktatónál az oktatas@gyermek-
vasut.hu, illetve a (06 20) 331-4011-es telefonszámon.

Zugligeti
disznósirató
A Zugliget ôsidôk óta híres vendéglá-
tásáról, mulatságairól. Régebben a
majorsági összejövetelek, a szüreti vi-
galmak, a vadászatok és a kiskocsmák
hangulata vonzotta ide az embereket.

Február 10-én 9 órától ismét meg-
rendezik a korábbi esztendôkben si-
kert aratott, Zugligeti Disznósirató né-
ven ismert disznótoros mulatságot. A
mûsoros rendezvény megtekintése in-
gyenes, az ételekért és italokért azon-
ban — a támogató tagokon kívül —
mindenkire az étlap szerinti árak vo-
natkoznak.

A szervezôk ezt a rendezvényt is fel-
használják a hagyományôrzô tevé-
kenység kiszélesítésére. Az egyéni tá-
mogatók ötezer forintos hozzájárulás-
sal segíthetik a Disznósirató színvona-
las megrendezését, ennek ellentétele-
zéseképp asztalfoglalásra jogosító ki-
tûzôt, oklevelet, valamint étkezési
bónt kapnak. Ez utóbbi sült vér, friss
töpörtyû és disznótoros ebéd fogyasz-
tására és a feldolgozott malacból ké-
szített kóstoló hazavitelére jogosít. Az
oklevél tulajdonosai elônyt élveznek
az egyesület további rendezvényein
az 58-as Kisvendéglôben, valamint a
jégpálya használatánál is (például bér-
let esetén).

Pályázati pénzbôl
új eszközök
A Mûvelôdési Iroda az elmúlt év no-
vemberében pályázatot nyújtott be a
Fôvárosi Közoktatásfejlesztési Közala-
pítvány felhívására. A II. kerületi ön-
kormányzat 5,6 millió forintot kapott,
amelybôl a Kolozsvár Utcai Óvoda, a
Szemlôhegy Utcai Óvoda, a Törökvész
úti Kézmûves Óvoda, a Virág árok
Óvoda, a Szabó Lôrinc Kéttannyelvû
Általános Iskola és Gimnázium, a Fillér
Utcai Általános Iskola, a Máriaremete-
Hidegkúti Ökumenikus Általános Isko-
la, valamint a Móricz Zsigmond Gim-
názium eszközigényeit igyekszik kielé-
gíteni. Az óvodák új kerékpárokat, rol-
lerokat, öltözôszekrényeket, mágne-
ses táblákat, székeket és asztalokat
kapnak, a Szabó Lôrinc iskola szintén
bútorokkal, valamint nyomtatókkal és
monitorokkal gazdagodhat. A pályá-
zati elôírásoknak megfelelôen az ön-
kormányzat mintegy kilencszázezer fo-
rintos önrészt vállalt, amely összegbôl
az Ökumenikus iskola egy komplett ve-
gyi fülkét rendezhet be.
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Vár a Holnap Háza
Múlt év novemberében kezdte meg a
mûködését a Mozgássérültek Állami
Intézetében (MÁI) a Holnap Háza,
amely nappali rehabilitációs
intézmény, létrehozását az Európai
Unió támogatta. Mozgássérült
emberek számára komplex
rehabilitációs szolgáltatásokat
biztosítanak.

A komplex rehabilitáció egészségügyi, men-
tálhigiénés, oktatási, képzési, foglalkoztatá-
si és szociális tevékenységekben a különbö-
zô szakterületek együttmûködésével megva-
lósuló folyamat, melynek célja a fogyatékos
személy képességeinek fejlesztése, a társa-
dalmi életben való részvételének szinten
tartása, valamint önálló életvitelének elôse-
gítése.

A Holnap Háza új szociális szolgáltatás
megszületését jelenti az országban, mely a
felnôtt fogyatékos emberek munkaerôpiac-
ra történô (vissza)térését rendszerszerû-
en, az egyén képességeinek és igényeinek
megfelelôen végzi. A nappali ellátás kikü-

szöböli a tartós intézményi ellátás okozta al-
kalmazkodási-önellátási készségek vissza-

fejlôdését, azaz a hospitalizációt, s lehetô-
vé teszi a fogyatékos emberek számára a
megszokott környezetben való életet.

A Holnap Háza szolgáltatásaival szerve-
sen kapcsolódik a MÁI szakmai koncepció-
jához. A modern eszközökkel és a rehabili-
tációs szemléletnek megfelelôen igénye-
sen kialakított, akadálymentes környezet-
ben a komplex rehabilitáció minden ele-
me megvalósul. Az egyén rehabilitációs
igényei alapján kialakított fejlesztési terv
értelmében összetett szolgáltatásokat nyúj-
tunk: egészségügyi (mozgásterápia és sze-
mélyi segítségnyújtás), mentálhigiénés
(egyéni és csoportos esetkezelés), képzé-
si-oktatási (akkreditált felnôttképzési
programok), szociális (szociális, életveze-
tési és mentálhigiénés tanácsadás, szociá-
lis információs szolgáltatás, egyéni és cso-
portos esetkezelés) és munkavállalási
(munkavállalási tanácsadás, többféle pró-
bamunkahely). Egy-egy szolgáltatás termé-
szetesen külön-külön is igénybe vehetô.
Kiegészítô szolgáltatásként életvitelt segí-
tô eszközök mûhelye (www.gurulo.hu), me-
legétkeztetés, közösségi szabadidôs tevé-
kenységek, támogató szolgálat és szállító-
szolgálat áll rendelkezésre. A szolgáltatáso-
kért különbözô mértékû szolgáltatási díjat
kell ªzetni.

HOLNAP HÁZA NAPPALI REHABI-
LITÁCIÓS KÖZPONT — 1022 Buda-
pest, Marczibányi tér 3., tel./fax: 315-
3264; holnaphaza@merek.hu, www.
holnaphaza.hu. Jelentkezés kitöltött
igényfelmérô lappal lehetséges.

Felújítás elôtt
a Komjádi
Nem titok, hogy alaposabb rekonstrukció-
ra szorul a Császár-Komjádi Sportuszoda.
Tavaly tavasszal nagyobb visszhangot ka-
pott, hogy a tetôrôl takarólemezek szakad-
tak le, és a medence mellé hullottak. Az

uszoda tervezett felújításáról olyan hír lá-
tott napvilágot, hogy heteken belül új he-
lyet kell keresni az úszás kedvelôinek. A
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszol-
gáltató Intézet tájékoztatása szerint errôl
egyelôre nincs szó, de az intézmény felújítá-
sával kapcsolatban február közepére már
konkrétumokról tudnak beszámolni. Az
uszoda addig is rendben üzemel és fogadja
a vendégeket.

Asztalifoci-verseny a Pitypangban
A Magyar Asztali-labdarúgó Szövetség és az ország legnagyobb utánpótlás-nevelô
egyesülete, a Rózsadomb Bázis SE február 9–10-én 10–19 óra, illetve 9–14 óra között
tartja a Pitypang Kupát, amely egyben a 2008-as EB kvaliªkáció I. fordulója. Helyszín:
Pitypang Utcai Általános Iskola (1025 Pitypang u. 17.). A belépés díjtalan. A szerve-
zôk várják újonc, 8–16 év közötti játékosok jelentkezését a versenyre. Nevezni febru-
ár 6-án 18 óráig lehet ingyenesen a (06 20) 360-1601-es telefonszámon. Minden ér-
deklôdôt szeretettel várnak!

FÔPRÓBA AZ ÉRETTSÉGI ELÔTT. A
Felvételi Információs Szolgálat január
26-i nyilvános próbaérettségi vizsga-
napján lehetôséget biztosít arra, hogy
mindenki felmérhesse tudását valós
vizsgakörülmények között. A részvétel-
hez elôzetes regisztráció szükséges a
www.fisz.hu oldalon, az info@fisz.hu
címen vagy a 473-0769-es, 473-0770-
es számon. A kijavított és pontszámo-
zott feladatsorokat minden résztvevô
visszakapja postacímére, így kiderül,
hogy az emelt- vagy a középszint áll-e
közelebb jelenlegi tudásához.

ADOMÁNY AZ ISKOLÁNAK. A Re-
metekertvárosi iskolának az Iskolatá-
mogatási Programja keretében 630
ezer forint értékû pénzügyi-gazdasági
oktatási csomagot adományozott a
Citibank.

GYERMEKFELÜGYELÔKET KERES-
NEK. A II. kerületi Önkormányzat Csa-
ládsegítô és Gyermekjóléti Központja
gyermekszeretô, tapasztalattal rendel-
kezô (szakirányú, közép- vagy felsô-
fokú végzettségû) gyermekfelügyelô-
ket keres. Szakmai önéletrajzzal és bi-
zonyítványmásolattal jelentkezni le-
het az intézmény címén (1022 Buda-
pest, Fillér u. 50/b) vagy telefonon
(225-7956) idôpont-egyeztetéssel Bo-
kor Csillánál.
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KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az itt felejtett ön-
töde. Idôszaki kiállítás: Középkori harangöntések ásatási nyomai c. poszterkiállítás. A múzeum aka-
dálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
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 FEBRUÁR 1-jéig hétfôtôl péntekig 14–19 óra között tekinthetô meg. (II., Margit krt.
24., földszint)
n FEBRUÁR 10-ig: Kiállítás a 2008. évi Csokonai-díjjal kitüntetett képzômûvészek alkotásaiból az M
Galériában. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ)

SZÍNHÁZ IBS: JANUÁR 26., 19.00: Ray és Michael Cooney: Minden lében három kanál. Vígjá-
ték két részben. R.: Földessy Margit. FEBRUÁR 1., 24., 19.00: Hair — musical a Szindra elôadásában. R.:
Földessy Margit. FEBRUÁR 2., 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! (IBS Pub) Szerkesztette és a mûsort ve-
zeti Litkai Gergely. Km.: Kovács András Péter, Felméri Péter. FEBRUÁR 9., 21.: 19.00: Ray és Michael Coo-
ney: Minden lében három kanál. FEBRUÁR 10., 19.00: John Osborne: Dühöngô ifjúság — dráma két
felvonásban R.: Földessy Margit (IBS Kamaraszínpad). FEBRUÁR 14., 18.30: Dalok a falvédôrôl. Irodal-
mi rock ’n’ roll. Elôadja: Hajdu István, Szabó Jusztin, Hajdu Gábor (IBS PUB). FEBRUÁR 16., 18.30: Foly-
tassa, Švejk. Zenés sörözgetés a derék katonával (IBS Pub). FEBRUÁR 16., 19.00: Paul Portner: Hajme-
resztô (bûnügyi társasjáték 2 részben) a Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. FEBRUÁR 21., 18.30:
Dumaszínház az IBS-ben! (IBS Pub). Szerk.: Litkai Gergely. Km.: Aranyosi Péter, Kôhalmi Zoltán. FEBRU-
ÁR 22., 19.00: Örkény István: Macskajáték. Km.: Pásztor Erzsi, Schubert Éva, Földi Teri, Huszár László.
R.: Varga Miklós.

ZENE IBS: FEBRUÁR 8., 19.00: New Orleans-i Karnevál — a Chameleon Big Band koncertje.
FEBRUÁR 17., 19.00: „Báli hangulatban” — a Reményi János Nôi Énekkar farsangi koncertje az IBS
Pro Cultura támogatásával. FEBRUÁR 23., 19.00: Tabányi Mihály, a harmonikakirály estje. FEBRUÁR
29., 19.00: „Tango Harmony” — tangóest az Art’s Harmony Tango Ensemble, Kulik Johanna és Gellai
Tamás elôadásában.

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 kö-
zött. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. Infor-
máció: (06 30) 975-4752. (Kájoni ház, 1025 Szilfa
u. 4., tel.: 392-0860)
n Feldenkrais alternatív mozgásterápiás tanfo-
lyam két helyszínen. A Pasaréti Ferences Alapít-
vány épületében (1025 Szilfa u. 4.) kedden 10–11
óra között, az ASRAM Jóga és Meditációs Központ-
ban (1024 Ady Endre u. 1., I. em.) csütörtökön
17.30–18.30-ig. Új tanfolyam a Sivananda Jógaköz-

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

KALANDOROK. Új magyar közönségfilm a mozikban — aki e hírre nem rezzen
össze, bizonyára nem látta a Casting minden vagy a Megy a gôzôs (vagy… és a felso-
rolás még hosszan folytatható) címû filmeket. Aki viszont látta ôket, most bizonyára
legszívesebben befogná a fülét, és magára húzná az ajtót, pedig épp most kéne mo-
ziba menni, mert a Kalandorok miatt érdemes. Érdemes azért, mert nem kell rögtön
a fôcím alatt kínosan feszengeni, és még akkor sem, amikor a fôhôs, a lecsúszott bár-
zenész nagyfiával együtt útnak indul, hogy felkeresse a kedves nagypapát, aki magá-
hoz rendelte a család pesti felét erdélyi otthonába. Talán csak akkor kell egy kicsit,
amikor a poénok fogyni kezdenek, de ez már a visszafele vezetô út, és akkor is
ott van a három színész, Haumann Péter, Rudolf Péter és Schruff Milán (mint
nagyapa, apa, unoka) akik közül Rudolfra még akkor is érdemes figyelni, ami-
kor veszélyes közelségbe kerül az Üvegtigrisben megszokott lalizáshoz. Akár-
hogy is, Rudolfon olyan jól áll a balekság, hogy azt Budapest-Erdély-Budapest vi-
szonylatban is jó elnézni, nem beszélve a hátsó ülésrôl folyamatosan elôrebeszé-
lô Haumannról, akinek igazán hálás homlokráncolások és nagyapai perlekedé-
sek jutottak a forgatókönyv jóvoltából. Paczolay Béla filmje messze nem hibát-
lan alkotás, de kisebb kudarcaival együtt is szerethetô mozi, amibôl akár egy tu-
catnyit is el bírnánk viselni.

KG
Rendezte: Paczolay Béla, szereplôk: Haumann Péter, Rudolf Péter, Schruff Milán.

A 2008. ÉVI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
DÍJBAN részesültek kiállítással egybekö-
tött gálamûsora január 26-án 16 órakor a
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban.

A Csokonai Vitéz Mihály alkotói és közös-
ségi díjat minden évben az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium ítéli oda a nem hivatá-
sos, mûvészeti munkát végzô egyéni alko-
tóknak, mûvészetpedagógusoknak, mûvé-
szetiegyüttes-vezetôknek. A gálamûsorban
fellépnek népzenei együttesek, modern- és
néptáncegyüttesek, leánykórus, színházi tár-
sulat, koncertzenekar. Közremûködik Sebô
Ferenc zeneszerzô és Fesztbaum Béla szín-
mûvész. Köszöntôt mond Kovácsné Bíró Ág-
nes, az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közmûvelôdési Fôosztályának fôosztályveze-
tô-helyettese és az est fôvédnöke, dr. Láng
Zsolt, a II. kerület polgármestere.

Ingyenes belépôk igényelhetôk személye-
sen vagy telefonon a mûvelôdési központ-
ban: 1022 Marczibányi tér 5/a, 212-2820,
438-1020.
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pontban, 1026, Volkmann u. 10. Elsô kedvezmé-
nyes óra (500 Ft) JANUÁR 18-án 10 órakor. Vezeti
Heimer István nemzetközi diplomás oktató. Ha sze-
retne szabadabban és kevesebb megerôltetéssel
mozogni, hogy jobban legyûrje a stresszt, hogy ha-
tékonyabban és kellemesebben végezze mindenna-
pi tevékenységét, jöjjön el az óránkra! Információ:
394-3362, (06 20) 973-9489, fsts@chello.hu,
www.feldenkrais-budapest.hu.
n Teniszoktatás. Hat éves kortól kezdô és haladó
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 a (06 30)
250-9122 vagy (06 20) 340-9925-ös számon.
n SIVANANDA JÓGA: 10x2 órás kezdô jógatanfo-
lyam indul JANUÁR 24-én csütörtökön 18.30-kor,
FEBRUÁR 1-jén pénteken 16 órakor. Gyakorló hat-
ha jóga-órák pénteken 18.30-tól, kedden és csü-
törtökön 10 órától, csütörtökön 16 órától (II., Volk-
mann u. 10., Jógaközpont), hétfôn és szerdánként
18.30-tól (II., Gábor Áron u. 47., Rózsabimbó Ovi).
Haladó jógatanfolyam indul JANUÁR 29-én kedden 18.30-kor. Információ és bejelentkezés: 397-5258,
(06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont. hu, www.sivanandajogakozpont.hu
n Mozgástanfolyamok a Baár—Madas Gimnáziumban. 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 hétfô 17–18 óráig (6–8
éves kor), szerda 17.15–18 óráig (3–4 éves kor), péntek 16.15–17.15 óráig (5–6 éves kor). Vezetô tanár
Németh Erika. Játékos focisuli csütörtök 16.15–17-ig (3–4 éves kor), 17–18-ig (5–7 éves kor). Vezetô ta-
nár Almási Éva. Gerincgimnasztika kedd 8.30–9.30-ig és 18.30–19.30-ig. Vezetô tanár dr. Csider Tibor
egyetemi docens. Érdeklôdni lehet Németh Erika táncpedagógusnál: (06 30) 565-1703, nemetheri@free-
mail.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 Margit krt. 48., I. em.)

GYEREKEKNEK IBS: Bonbon matiné elôadások: JANUÁR 26., 11.00: Hangszerek a tarisz-
nyából — Kobzos Kiss Tamás (Klarinét-bérlet 3. ea.). FEBRUÁR 2., 11.00: A négy évszak — M. Kecskés
András pantomimjátéka (Furulya-bérlet. 4. ea.). Rózsa Sándor, a betyárok Jancsija — Bartha Tóni Báb-
színháza: FEBRUÁR 8., 9.30-kor Zongora-bérlet 4. ea., FEBRUÁR 9-én 11-kor Gitár-bérlet 4. ea. A rezes-
banda — Academia Brass Quintet: FEBRUÁR 15., 11-kor Hegedû-bérlet 4. ea., 14-30-kor Trombita-bér-
let 4. ea. FEBRUÁR 16., 11.00: Daloskönyv III. — Gryllus Vilmos (Tuba-bérlet 4. ea.). FEBRUÁR 23.,
11.00: A charlestontól a rock and rollig — Jumpers Táncegyüttes (Hárfa-bérlet 4. ea.). Hétmadár —
Katáng Zenekar: FEBRUÁR 29., 9.30-kor Fuvola-bérlet 4. ea., 11 órakor: Viola-bérlet 4. ea.
n A 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: FEB-
RUÁR 1., 15–17-ig: Farsang. Farsangi hangok — Kôvári Eszter Sára operaénekes és Ponó Lili zongoramû-
vész farsangzáró koncertje. Részletek hangzanak el Strauss, Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Offenbach, Schu-
bert mûveibôl. Az elhangzó darabokról rövid ismertetést is hallunk. Információ: Kiliánné Kocsis Mária,
(06 70) 335-6286.

Gondolatok
a mûhelybôl
Szinte már hagyomány, hogy a
Vízivárosi Galéria az új eszten-
dôt grafikai kiállítással kezdi —
tudtuk meg Olescher Tamástól,
a galéria vezetôjétôl, aki az idei
évkezdésre ünnepi, jubileumi
tárlatot szervezett. A Váci Or-
szágos Grafikai Mûhely nem-
rég ünnepelte fennállásának
huszadik évfordulóját, és eb-
bôl az alkalomból rendezett ki-
állítást a Kapás utcában a Ma-
gyar Grafikusmûvészek Szövet-
sége és A Magyar Grafikáért Alapítvány. A tárlatot P. Szabó Ernô mûvészettörténész
nyitotta meg, aki beszédében a mûhely elmúlt két évtizedét elevenítette fel: „ A Váci
Grafikai Mûhely szervezése a nyolcvanas években kezdôdött, de az ottani munka a ki-
lencvenes években vált igazán jelentôssé, magas szakmai színvonalúvá: ma már a leg-
igényesebb alkotók is szívesen dolgoznak ott. Ez a kiállítás a mûhelymunka dicsérete.
Dicsérete a szakszerûségnek és technikának, amelyet a mûhely biztosít, és a figyelem-
nek, amellyel a mûvésztársadalom fordul a mûhely felé. Az ott készült alkotásokból
mára komoly gyûjtemény alakult ki, amelynek egy részét értékesítik, hogy a bevétel-
bôl újabb támogatások és díjak szülessenek, más részük pedig idôrôl idôre az érdek-
lôdô közönség elé kerül.”

A mostani gyûjteményes kiállítás huszonkét mûvész grafikáit mutatja be. A tárlat
február 8-ig, keddtôl péntekig 13–18 óráig, szombaton 10–14 óráig tekinthetô meg
a Vízivárosi Galériában. (1027 Kapás u. 55. Telefon: 201-6925)

HUMORPERCEK. Február 16-án a jelen és
a jövô humoristái egy színpadon lépnek fel
a Klebelsberg Kultúrkúriában. A Mûvelôdési
Központ által meghirdetett, amatôr humo-
ristáknak szóló pályázat döntôje 15 órakor
kezdôdik. A zsûri tagjai Maksa Zoltán humo-
rista, Litkai Gergely humorista, a Dumaszín-
ház fôszerkesztôje és Trunkó Barnabás hu-
morista lesznek. Ezt követôen 19 órától 22
óráig humorban bôvelkedô gálamûsort te-
kinthetnek meg a nézôk. Fellép Maksa Zol-

tán a Best of Maksa címû mûsorával, Éles Ist-
ván A duzzogó népet szolgálom címû mûso-
rával, majd Stand up comedy következik,
amelyben Kovács András Pétert, a Magyar
Rádió 2006-os humorfesztiváljának gyôzte-
sét ismerheti meg a közönség. Végül kide-
rül, hogy melyik pályamû nyerte el a zsûri
tetszését, és elhangzanak a pályázat nyertes
produkciói is. A döntôn a részvétel ingye-
nes, a gálamûsorra a jegyár 1800 Ft.
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n KIÁLLÍTÁS: FEBRUÁR 10-ig: Cirkusz — ka-
rikatúrakiállítás. A Magyar Újságíró Szövet-
ség karikatúra-szakosztályának kiállítása. FEB-
RUÁR 12–25.: Karikaturista kerestetik! Válo-
gatás az amatôr humoristáknak szóló pályáza-
tunkra beérkezett munkákból. A tárlat megte-
kinthetô hétköznap 8–19 óráig, hétvégén 10–
18 óráig.
n ZENE: FEBRUÁR 10., 14.00: Az operairoda-
lom gyöngyszemei. Strauss: Salome. A berlini
Operaház felvétele (1990). Vezényel: Sinopoli.
Szereplôk: Catherine Malfitano, Simon Estes,
Leonie Rysanek. Puccini: Gianni Schicchi. A
milánói Scala elôadása (1983). Vezényel: Ga-
vazzeni. Fôszerepô: Joan Pons. Közönségünk
a Magyarországon kuriózumnak tekinthetô
— magyar felirattal ellátott — opera-filmfelvé-
teleket továbbra is havi rendszerességgel, lé-
zer- illetve DVD-lemezrôl tekintheti meg. A tel-
jes operaelôadás levetítése elôtt bevezetô elô-
adást tart dr. Langermann István, így a zene-
barátok nemcsak az aktuális mûvel ismerked-
hetnek meg, hanem a zeneszerzô életével,
hátterével és az adott korral is. FEBRUÁR 7.,
19.30: Mesterkoncertek és ifjú mesterek. A
Solti Kamarazenekar koncertje. A 2008. téli-
tavaszi bérlet elsô elôadása. Puccini: Krizanté-
mok. Antoin de Lohyer: Gitárverseny (közre-
mûködik: Csiky András). Leoncavallo: Dalok
(közremûködik: Mukk József, Pitti Katalin). Gri-
eg: a-moll zongoraverseny (közremûködik: Fal-
vai Anna). Jegyár: 1600 Ft. Bérlet ára az öt elô-
adásra: 6400 Ft.
n SZÍNHÁZ: FEBRUÁR 9., 19.00: Edward Al-
bee: Nem félünk a farkastól. Színmû három
felvonásban. A Gózon Gyula Kamaraszínház
elôadása. Fordította: Elbert János. Martha:
Igó Éva, George: Vallai Péter, Honey: Csonka
Szilvia, Nick: Selmeczi Roland. Rendezô: Csi-
szár Imre. Egy bölcsebb és egy tapasztalatla-
nabb házaspár találkozik. A fiatalság és a
megélt évek gôgje, mindkettô kétségbeesett
tudatlansága és ennek leplezése. Humorral,
rettenetes és szinte felülmúlhatatlan kegyet-
lenséggel, együgyûséggel, agresszióval és ren-
geteg alkohollal.
n GYEREKEKNEK: FEBRUÁR 1., 15., 29.,
18.00: Magyar táncház gyerekeknek. Veze-
ti: Csatai László (Csidu) és Csatai Luca. Zenél
Bese Botond és Nyíri László. Részvételi díj:
500 Ft/fô. FEBRUÁR 2., 15–18 óráig: Farsan-
goló — Csiribiri családi délután. Farsangi ze-
nebona, szanaszét: az Alma együttes zenés
mûsora. Bandi bohóc- és zsonglôrmûsora. A
belépés díjtalan. FEBRUÁR 8., 10–11 óráig:
Pöttöm mesék — a Vaskakas Bábszínház elô-
adása. Jegyár: 500 Ft. FEBRUÁR 17., 11.00: A
varázskastély titka — a Maszk Bábszínház
elôadása. Népmesébôl-mondából kibontako-
zó, wayang-bábos élôszereplôs elôadás repü-
lô manókkal, varázslatokkal.

n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: JANUÁR 29.: Beszélgetôs klubnap. FEBRUÁR 5.: Farsang a klubban.
Csak klubtagoknak! 12.: Böjtelô hava, februári jeles napok. Sok szeretettel várunk minden kerületünk-
ben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 7., 15.00: Farsangi mulatság a klubtagok és a meghívott ven-
dégek részére, filmvetítés, zene. (1028 Máriaremetei út 37.)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 6.: Bartók Béla Emlékház. FEBRUÁR 13.: Ebéddel
egybekötött klubösszejövetel. FEBRUÁR 20.: Balatoni jégkirándulás (az idôjárás függvényében). FEB-
RUÁR 27.: Látogatás az Állami Operaházban. Elsô félévi programok átvehetôk a keddi klubnapokon. A
részletek felôl érdeklôdni a 275-0169-es telefonszámon lehet. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Elsô féléves programjainkból: MÁRCIUS 4.: Burgenlandi barango-
lás — Kismarton. MÁRCIUS 18.: Húsvét elôtt Bécsben, séta a Burgban. (1024 Margit krt. 48., tel.: (20)
921-6588, 316-5925)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: (1024 Keleti Károly utca 13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Legközelebbi klubnapunk FEBRUÁR 8-án 16 órakor lesz. Infor-
máció: 394-4424, Bezuk Zsolt elnök. (1024 Keleti Károly utca 13/b)
n TERE-FERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB alakult 2007 májusában. Jelenleg 62 tagunk van, hidegkúti, re-
metei, budaligeti és adyligeti lakosok. Eddigi tevékenységünk a minden hónap elsô hétfôjén tartott klub-
délutánokon felül két kirándulás, kerti szalonnasütés, gulyásparti, és decemberben adventi zsúr Schubert
Éva színmûvész Ady-estjével megkoronázva. Hívunk és várunk tagjaink sorába minden, a polgári, nemzeti
értékrendet támogató nyugdíjast. Legközelebbi összejövetelünk FEBRUÁR 4-én hétfôn fél 5-kor lesz, a
Klebelsberg Kuno Kultúrközpontban. További információ: Küzdy Lászlóné: 376-8773.

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜLETE: JANUÁR 30.: Séta a budai hegyek-
ben. Találkozó 9 órakor a Moszkva téren az óra alatt. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465,
www.termeszetvedok.hu

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 Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden
kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)

TIZENKÉT BÔR címmel nyílik kiállítás február 15-én 18 óra-
kor Lelkes A. Gergely festômûvész képeibôl a Klebelsberg
Kultúrkúriában. Az alkotó így vall mûvészetérôl: „…olyan
periódusba értem, ahol fontossá vált, hogy a képeimben le-
gyen egy tovább nem bontható biztos alap, amelyen meg-
vethetem a lábam. Ahonnan elindulok, ahová rendszeresen
visszatérek; meghatározva ezzel a kép és a festési folyamat
alapvetô ritmikáját.”

A tárlatot, amelyet március 2-ig tekinthetnek meg az ér-
deklôdôk, Novotny Tihamér mûvészeti író nyitja meg.
(1028 Templom u. 2–10. Tel.: 392-0874, www.kulturku-
ria.hu)

A MESTERKONCERTEK és ifjú mesterek téli-tavaszi bérletajánlata ismét izgalmas koncer-
teket ígér a Klebersberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központban:

Február 7., 19.30: a Solti kamarazenekar koncertje, mûsoron Puccini: Krizantémok; An-
toin de Lohyer: Gitárverseny, közremûködik: Csiky András; Leoncavallo: Dalok, közremûkö-
dik: Mukk József és Pitti Katalin; Grieg: a-moll Zongoraverseny, közremûködik: Falvai Anna.

Március 20., 19.30: Schubert-est. D-dúr Sonatina, A-dúr Sonata,
A-dúr Pisztrángötös, közremûködik: Kovács Anikó hegedûn, Eck-
hardt Gábor zongorán, Balogh Endre csellón, Mohácsi Gyula brá-
csán és Buza Vilmos nagybôgôn.

Április 24., 19.30: a Solti kamarazenekar estje. Mûsoron: Beetho-
ven: F-dúr románc, Mozart: G-dúr zongoraverseny, közremûködik:
Falvai Sándor; Beethoven G-dúr románc, közremûködik: Banda
Ádám; Chopin: e-moll Zongoraverseny, közremûködik: Falvai Sán-
dor.

Május 25., 19.30: A Grazioso Nemzeti Filharmonikusok Kama-
razenekarának koncertje, tiszteletbeli mûvészeti vezetô: Kocsis Zoltán: Mozart-est.

Plusz egy koncert: május 29., 20 órától A Bánfalvi quartet kamarestje. Mûsoron: Bach:
D-dúr Szvit, Csajkovszkij: Rokokó variációk, zongorán közremûködik: Hernádi Hilda. Schu-
bert: A halál és a lányka.

A bérletek ára: 6400 Ft, a koncertekre a jegyek ára: 1600 Ft. Tel.: 392-0860.
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n ZENE: FEBRUÁR 4., 19.00: A Calcutta Trió
indiai zeneklubja.
n IRODALOM: FEBRUÁR 5., 18.30: Kex és
tea. Kortárs irodalmi est, vendég: Oravecz
Imre Kossuth-díjas költô, mûfordító.
n CSALÁDI: SZIAMARCZI! Családi játszó-
szombatok 10–13 óráig. JANUÁR 26.: Be-
szélgetôs mesevetítés Bartos Erika íróval. Az
Anna és Peti, a Bogyó és Babóca óvodásoknak
szóló sorozat szerzôje lesz a vendégünk. FEB-
RUÁR 2.: Tündér Lala és a tündérek birodal-
ma. A játékot Szabó Magda gyönyörû mesere-
génye ihlette. FEBRUÁR 9.: Csipesz — krea-
tív mûvészeti játszóház. Játékos alkotómûhe-
lyünk témája az átváltozás, maszkot készí-
tünk, melynek segítségével átléphetünk egy
mesebeli világba.
n FEBRUÁR 2., 8–12 óráig: Baba- és gyer-
mekholmivásár. Várjuk azokat, akik gyermek-
ruhákat és egyéb kiegészítôket szeretnének
kedvezô áron a vásáron beszerezni. Kinôtt, de
még jó állapotban lévô baba- és gyermekru-
hák, valamint játékok börzéje.
n TÁNC: JANUÁR 27., 10–12 óráig: Kôke-
tánc gyermektáncház. Tánc- és énektanulás
Sándor Ildikó, Prekler Katalin és moldvai ze-
nét játszó muzsikusok segítségével. Kézmûves-
kedés Bálint Ágnessel és Huszti Kingával, 1–7
éves korig. JANUÁR 30., 20–01 óráig: Guzsa-
lyas táncház a Somos együttessel. Moldvai
csángó tánc- és énektanítás. FEBRUÁR 3.,
10–12 óráig: Mackó Bál a Kôketánc gyermek-
táncházban. Gyere mackós ruhában, hozd el
a legkedvesebb macidat is. FEBRUÁR 6., 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 26., 15–18 óráig: Titánok — Filmzabá-
lók. Programsorozat 12–18 éveseknek.
n SZÍNHÁZI LECKE: FEBRUÁR 9.: Módszerta-
ni nap színházzal foglalkozók számára, a
színházi alkotómunkáról többet tudni akarók-
nak a Magyar Drámapedagógiai Társaság és a
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ szerve-
zésében. A II. kerület pedagógusai a rendezvé-
nyen ingyenesen vehetnek részt. A fény, a tér
és a zene színházi alkalmazásának alapleckéi,
mûhelytitkai. Ami tanulható, és ami nem ta-
nulható, de talán elleshetô. Rendezvényünk-
kel elsôsorban a gyakorló színjátszó-rende-
zôk, mûvészeti csoportvezetôk, a színházi ne-
velés szakemberei, drámatanárok számára sze-
retnénk segítséget nyújtani —, de szeretnénk
megszólítani a szakterületen most indulókat,
a kezdôket, és várjuk az érdeklôdôket is.

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.)
n MICVE KLUB: FEBRUÁR 2., 19.00: Romantikus zongoramuzsika — négykezes koncert. Elôadók: Bos-
nyák Csilla és Takáts Judit. Mûsoron Schubert, Brahms, Grieg, Debussy mûvei. FEBRUÁR 4,, 17.00: A Vö-
rösmarty kertészcsapat találkozója. FEBRUÁR 9., 19.00: Klubest, csevegés, játék, teázás, film: Élj és
boldogulj! Francia-brazil-izraeli filmdráma, egy Izraelbe került etióp kisfiú megrázó története. FEBRUÁR
16., 19.00: Vendégünk: Darvas Ferenc zenész, zeneszerzô. Kevés beszélgetés, sok szép zene. A híres hu-
morista Darvas Szilárd fia. Filmzenék, dalok szerzôje, a fél színésztársadalom zongorakísérôje, klassziku-
sok, örökzöldek, sanzonok, musicalek mûvészi elôadója. Beszélgetôtársa: Bóta Gábor (1023 Frankel Leó
út 49. Telefon: 326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: JANUÁR 31.: Wass Albert irodalmi emlékest. FEBRUÁR 4.:
MTA Mûvészeti Gyûjtemény. A látogatás és a tárlatvezetés díjtalan. FEBRUÁR 14.: Operaház. FEBRUÁR
21.: A Mediciek fénykora. Szépmûvészeti Múzeum (6000 Ft/ fô). Mind a három alkalommal találkozó
10.30-kor a Moszkva téren az óra alatt.

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. Vezeti Molnár Eszter okleveles lakberendezô, antropológus. Jelentkezés: (06 20) 343-2440.
n Festôkurzus felnôtteknek keddenként délután a Marcziban. Kurzusvezetô: Makovecz Anna képzômû-
vész. Jelentkezés: (06 20) 573-9339.
n A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban januártól képzô- és iparmûvészeti kurzus indul, mely egy-
ben lehetôséget biztosít mûvészeti egyetemekre való felkészülésre is. A tanfolyamokat vezeti Kéry Bálint
Bence. Idôpontok: szerda, péntek 16 órától 20 óráig. Telefon: (06 30) 537-7653, (06 30) 350-9228.
n Orosz nyelvtanítás anyanyelvi tanártól a The Boyd Scool Nyelviskola szervezésében a Független Peda-
gógiai Intézetben (1027 Frankel Leó út 6.) a Margit hídnál. Érdeklôdni, jelentkezni: (06 30) 407-8707.

KARNEVÁLI HANGULAT AZ IBS-EN.
Február 8-án 19 órai kezdettel a Chame-
leon Big Band lépfel az IBS színpadon. A
Chameleon Big Band azon kevés dzsessz-
együttes közé tartozik, amely rendre telt-
ház elôtt játszik. Igazi kaméleonok ôk!
Egyszer latinos hangulatban telik az
egész este, máskor a szving-klasszikusok
vannak túlsúlyban. A dzsessz-rock mû-
sort pár hét múlva akusztikus koncert kö-
veti. Legközelebb a kisebbik formáció, a
Small Band lép fel teljesen más atmosz-
férát teremtve; bizonyítva, hogy díszle-
tek és fényáradat nélkül is megállják a he-
lyüket a hazai zenei palettán. És persze
ott vannak a nagykoncertek, amikor ezek
a különbözô stílusok egy este találkoz-
nak. Elôször csodálkozunk, hogy a Rosan-
na, a Georgia On My Mind, az Oye Como
Va, a Garden Party és a Sweet Georgia
Brown mit keresnek egymás mellett. A
különbözô mûfajokat az elôre gondosan
kitervelt és megszerkesztett mûsor kap-
csolja össze. Közben észre sem vesszük,
hogy mi is részesévé váltunk a mûsor-
nak: tapsolunk, énekelünk, jár a lábunk-
ban a boogie. És a koncert végére érez-
zük: ez így volt egy egész!

Az IBS színpadon új mûsorral mutatkoznak be a kaméleonok, amely a New Orle-
ans-i Karnevál nevet kapta. Az est sztárvendége Nagy Iván, a Benkó Dixieland Band
harsonása lesz, aki a New Orleans-i zene világát képviseli, valamint a szaxofonvirtuóz
Zsemlye Sándor is tiszteletét teszi, aki a karneváli hangulathoz járul hozzá.
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51/1995. (XII. 18.) Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselô-testületének önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérérôl
egységes szerkezetben a 17/1997. (V. 12.), a 2/2001. (I. 30.), a 34/2003 (XI. 27.), a 46/2003. (XII. 18.),

valamint a 33/2007. (XII. 22.) módosító rendeletekkel.

Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselô-testülete a lakások és helyiségek bér-
letére, valamint elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Ltv.) 34. § (1) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján — a Buda-
pest Fôváros Közgyûlésének 17/2006. (IV. 14.)
Fôv. Kgy. rendeletének szabályaira tekintettel
— a II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) tulajdonában álló lakások lak-
bérérôl a következô rendeletet alkotja.

ELSÔ RÉSZ
Általános rendelkezések

I. FEJEZET
A rendelet hatálya és az értelmezô

rendelkezések
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormány-
zat tulajdonában álló valamennyi lakásra, ide-
értve a szükséglakásokat is.

(2) A rendelet az Önkormányzat tulajdoná-
ban álló lakásokra már fennálló, illetve azokra
létrejövô lakásbérleti szerzôdésekre vonatkozik.

(3) E rendeletet kell alkalmazni azokra az ön-
kormányzat tulajdonában lévô lakásokra fennál-
ló lakáshasználati jogviszonyokra is, amelyek la-
kásügyi hatósági kiutaló határozat nélkül jöttek
létre, ha a lakás használója díjat ªzet.

(4) A rendelet alkalmazása során a polgár-
mestert kell bérbeadónak tekinteni akkor is, ha
a bérbeadásról más döntött. A polgármester a
bérleti díjjal kapcsolatos bérbeadói jogkörének
gyakorlására megbízást adhat.

2. §
(1) A bérlô a lakás használatáért és a bérbeadó
által a szerzôdés keretében nyújtott szolgáltatá-
sokért köteles lakbért fizetni.

(2) Ha a bérleti szerzôdés másként nem ren-
delkezik, a bérbeadó által a bérleti szerzôdés
keretében nyújtott szolgáltatás különösen:

a) az épület karbantartása,
b) lakás karbantartatása a bérleti szerzôdés-

ben és az Ltv.-ben meghatározott esetekben,
c) az épületben a közös használatra szolgáló

területek és helyiségek tisztántartása és megvi-
lágítása, az épület központi berendezéseinek
karbantartása, felújítása.

(3) A rendelet hatálybalépése elôtt létrejött
bérleti szerzôdések esetén a bérbeadó által a
szerzôdés keretében a bérlônek nyújtott szolgál-
tatásokra — ha a felek másként nem állapod-
nak meg — a szerzôdés megkötésekor hatályos
rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A rendelet alkalmazásában:
a) a lakás alapterületének megállapításánál a

lakás összes (lakó-, fôzô-, egészségügyi, közle-
kedô- és tároló) helyisége teljes területének az
1,90 méter szabad belmagasságot elérô részét

— az ilyen magasságot el nem érô résznek pe-
dig a felét —, továbbá a loggia és a zárt (fedett
és oldalról átlátást gátló módon kialakított) er-
kély területének ugyancsak a felét kell számítás-
ba venni. Ennek során a lakás belsô lépcsôje fel-
sô szintjének az alapterületét figyelmen kívül
kell hagyni, s az alapterület számításánál a kere-
kítés szabályait kell alkalmazni.

b) a lakás helyiségei megállapításánál a va-
kolt falsíkok között — a padlószint felett egy
méter magasságban — mért méreteket, továb-
bá a beépített bútorok által elfoglalt területet
kell számításba venni. Nem szabad azonban a
helyiség alapterületébe számítani a falsíkokon
kívül esô területet (az ajtóknál és ablakoknál lé-
vô beugrásokat, a 0,5 négyzetméternél kisebb
alapterületû falfülkéket, stb.) és a falsíkokból ki-
ugró falpillérek által elfoglalt területet.

MÁSODIK RÉSZ
A lakbérek mértéke

II. FEJEZET
A lakbér fajtáira és mértékére vonatkozó

szabályok
3. §

Az önkormányzati lakás lakbérének mértékét
a) szociális helyzet alapján, vagy
b) költségelven, vagy
c) piaci alapon
történô bérbeadás figyelembevételével kell

megállapítani.
3/A §

(1) A bérlô jövedelmi és vagyoni körülményei-
nek vizsgálatával, szociális helyzet alapján törté-
nô bérleti díj megállapítására abban az esetben
kerülhet sor, ha a lakásbérleti jogviszony létesí-
tésére

a) szociális alapon pályázat útján,
b) a Képviselô-testület egyedi döntésével,
c) törvényben elôírt kötelezettség teljesítésé-

vel kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított lakbért

fizet az a bérlô, aki 2001. január 1. napját köve-
tôen vagyoni és jövedelmi viszonyaira tekintet-
tel pályázat útján, illetve a Képviselô-testület
egyedi döntése alapján szerzett bérleti jogot.

(3) Amennyiben a bérlô fennálló vagyoni, jö-
vedelmi körülményei nem felelnek meg a 3/B §
(1) bekezdésében foglalt feltételeknek, a lakás
— amennyiben e rendelet másképp nem rendel-
kezik — kizárólag piaci alapon adható bérbe.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja alapján megálla-
pított bérleti díj legfeljebb a határozott idejû
bérleti szerzôdés idôtartamára, illetve határo-
zatlan idejû szerzôdés esetén jelen rendelet ha-
tálybalépését követô 5 éves idôtartamra állapít-
ható meg.

(5) A szociális helyzet alapján bérbe adott la-
kás lakbérének mértéke: bruttó 275 Ft/m²/hó.

3/B §
(1) A bérlô jövedelmi és vagyoni körülményei-
nek vizsgálatával, költségelven meghatározott
bérleti díj megállapítására jogosult a bérlô, az
alábbi feltételek együttes fennállásának igazolá-
sa esetén:

a) Bérlô vagy házastársa (élettársa), illetve a
vele egy háztartásban élô vagy együtt költözô
közeli hozzátartozója tulajdonában, bérleté-
ben, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ha-
szonélvezetében, használatában nincs másik be-
költözhetô lakás,

b) A bérlôvel a lakásba együtt költözô vagy
befogadott, vele közös háztartásban élôk egy
fôre jutó havi jövedelme nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek háromszorosát, egyedülálló esetén három
és félszeresét, és

c) A bérlô vagy vele közös háztartásban élô
közeli hozzátartozója nem rendelkezik olyan va-
gyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek 250-szeresét meghaladja.

(2) Ha a bérlô, az önkormányzati bérlakás
hasznosításával összefüggésben jövedelemhez
jut, akkor nem állapítható meg az (1) bekezdés
rendelkezései szerinti bérleti díj, vagy azt meg
kell vonni.

(3) A bérlô jövedelmi és vagyoni körülményei-
nek vizsgálata nélkül, költségelvû bérleti díj
megállapítására kerül sor, ha

a) a 2006. március 31-én nyugdíjas vagy
nyugdíjszerû ellátásban részesülô, 1994. január
1-jétôl határozatlan idôre szóló bérleti jogvi-
szonnyal rendelkezô bérlô esetében — a bérleti
szerzôdés megszûnéséig, de legfeljebb a bérlô
haláláig — amennyiben a bérlô jogosultságát
igazolja;

b) a Polgármesteri Hivatal, a közalkalmazotta-
kat foglalkoztató helyi önkormányzati intézmé-
nyek, a helyi rendôrség szakemberállománya
lakhatásának segítésére fenntartott bérlakások
esetében;

c) a helyi önkormányzati intézményekben le-
vô munkakörökkel kapcsolatos lakások eseté-
ben;

d) a bérlô a saját háztartásában három vagy
több gyerek eltartásáról gondoskodik.

(4) A költségelven bérbe adott lakások lakbé-
rét úgy kell megállapítani, hogy az abból szár-
mazó bevétel a bérbeadó Önkormányzatnak az
épülettel, az épület központi berendezéseivel
és a lakással, a lakásberendezésekkel kapcsola-
tos ráfordításait fedezze. A ráfordításokat, illet-
ve bevételeket kerületi szinten kell meghatároz-
ni.

(5) A bérlônek a lakbér mellett a bérbeadó ál-
tal biztosított külön szolgáltatások díját is meg
kell fizetnie.
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(6) A 2008. április 1-je után bérbe adott, illet-
ve lakásbérleti jogviszony folytatása alapján bér-
be adott, növelô-csökkentô tényezôkkel nem
rendelkezô lakás költségelvû lakbérének mérté-
ke:

a) komfortos vagy összkomfortos lakás ese-
tén bruttó 386 Ft/m²/hó

b) félkomfortos lakás esetén bruttó 251 Ft/
m²/hó

c) komfort nélküli lakás esetén bruttó 116 Ft/
m²/hó

d) szükséglakás esetén bruttó 77 Ft/m²/hó
3/C §

(1) Kizárólag piaci alapú bérleti díj állapítható
meg, amennyiben e rendelet másképp nem ren-
delkezik.

(2) A piaci alapon bérbe adott lakás lakbérét
úgy kell megállapítani, hogy az önkormányzat
ebbôl származó bevételei nyereséget tartalmaz-
zanak.

(3) A 2008. április 1-je után bérbe adott, illet-
ve lakásbérleti jogviszony folytatása alapján bér-
be adott növelô-csökkentô tényezôkkel nem ren-
delkezô lakás piaci alapú lakbérének mértéke:

a) komfortos vagy összkomfortos lakás ese-
tén bruttó 541 Ft/m²/hó

b) félkomfortos lakás esetén bruttó 352 Ft/
m²/hó

c) komfort nélküli lakás esetén bruttó 162 Ft/
m²/hó

d) szükséglakás esetén bruttó 108 Ft/m²/hó.
3/D §

(1) A bérlô szociális helyzet alapján vagy költ-
ségelven megállapított bérleti díj megállapítá-
sát kezdeményezheti/kérheti, ha a jelen rende-
letben foglalt feltételeknek megfelel, és igazol-
ja a feltételek fennállását, de ilyen esetben a
bérbeadó csak a feltételek igazolását követô hó-
nap elsô napjától állapíthat meg a bérlô részé-
re szociális helyzet alapján vagy költségelvû bér-
leti díjat, visszamenôleges megállapításnak
nincs helye.

(2) A bérlô jövedelmi és vagyoni körülményei-
nek vizsgálatával, szociális helyzet alapján vagy
költségelven megállapított bérleti díj esetén a
bérlô köteles minden év március 1. és március
31. napja között a bérbeadó felé jövedelmi és
vagyoni körülményeit igazolni. Ha a bérlô a bér-
leti szerzôdést az elsô felülvizsgálatot megelô-
zô év szeptember 30. napja után kötötte meg,
akkor az elsô felülvizsgálatra a szerzôdéskötést
követô második évben, március 1. és március
31. napja között kerül sor. A bérlô minden kü-
lön felhívás nélkül köteles a felülvizsgálatnak
eleget tenni, és az ahhoz szükséges okiratokat
a bérbeadó részére becsatolni. Ha a bérlô a fe-
lülvizsgálatnak nem tesz eleget, az elmulasz-
tott felülvizsgálati év május 1. napjától a bérbe-
adó által közölt piaci alapú bérleti díjat köteles
fizetni.

3/E §
2008. január 1. és 2008. március 31. napja kö-
zötti idôszakban alkalmazandó bérleti díj brut-
tó lakbérnek minôsül.

A lakbér mértékét csökkentô tényezôk
4. §

(1) A költségelven vagy piaci alapon meghatáro-
zott lakbér mértékét legfeljebb húsz százalék-
kal csökkenteni kell, ha a lakás

a) alagsorban (a lakószoba padlószintje leg-
alább 15 cm-rel, de a belmagasság 2/3-át meg
nem haladó mértékben a terepszint alatt) van;

b) három- vagy ennél többszintes lakóépület
földszintjén vagy I. emeletén van, és vala-
mennyi lakószoba ablaka az épület zárt udvará-
ra néz;

c) felvonó nélküli lakóépület IV. vagy ennél
magasabb emeletén van;

d) a komfortfokozatra megállapított feltéte-
leknek megfelel, de a lakásban konyha (fôzôfül-
ke) helyett fôzôszekrény vagy fürdôszoba he-
lyett zuhanyozó (mosdó-) fülke van.

(2) Ha a lakás mûszaki állapota miatt (pl. a la-
kás aládúcolt, egészségre ártalmas, nedves
stb.) a lakbér mérséklésérôl a rendelet hatályba
lépése elôtt döntést hoztak, ez a rendelet ha-
tálybalépése után akkor érvényes, ha a polgár-
mester megerôsíti. A megerôsítést a rendelet
hatálybalépésétôl számított 120 napon belül a
bérlônek kell kérnie. Ez a rendelkezés nem vo-
natkozik arra az esetre, ha a mérséklésrôl bíró-
ság döntött.

(3) Ha a lakás mûszaki állapota miatti lakbér-
mérséklés a (2) bekezdés alapján megerôsítésre
kerül, a lakbéremelés 5. §-ban meghatározott
korlátját ennek figyelembe vételével kell alkal-
mazni.

5. §
Ha a 2. § (4) bekezdés, a 3. és 4. §-ok együttes
alkalmazásával megállapított lakbér 150 száza-
léknál nagyobb mértékben haladná meg a ren-
delet hatálybalépését közvetlenül megelôzôen
fizetett lakbért, a lakbér mértékét csak 150 szá-
zalékkal lehet növelni.

III. FEJEZET
A lakbérre vonatkozó sajátos szabályok

6. §
(1) A társbérletben használt lakások esetében a
lakbért az egyes társbérlôk között megosztva
— a (2) bekezdés szerint kiszámított terület
alapján — kell megállapítani.

(2) A társbérleti lakásrészek alapterületének
megállapításánál

a) az egyes társbérlôk által kizárólagosan
használt helyiségek teljes területét, továbbá

b) a közösen használt helyiségek területét az
egyes társbérlôk által kizárólagosan használt
helyiségek területének a lakás teljes területéhez
viszonyított arányában kell számításba venni.

(3) A társbérleti lakásrészt az egész lakás fû-
tési módja, melegvízellátása és közmûvesítettsé-
ge, valamint a társbérlô által kizárólagosan és a
más társbérlôkkel közösen használt (fôzô- és
egészségügyi) helyiségek figyelembevételével
megállapítható komfortfokozatnál eggyel ala-
csonyabb komfortfokozatúnak, legalább azon-
ban komfort nélkülinek kell tekinteni.

(4) Ha a társbérleti lakásrészhez fôzôhelyiség
használata nem biztosított, a lakásrészt ilyen
esetben is komfort nélkülinek kell tekinteni.

A lakbér módosítása
7. §

(1) A lakbért módosítani kell, ha a lakás alapte-
rületében vagy komfortfokozatában, illetôleg a
lakbér mértékét csökkentô tényezôkben válto-
zás következik be. Ha a bérlô saját költségén
olyan komfortfokozatot növelô beruházást vég-
zett, amelyet a bérbeadó bérbeszámítás útján

vagy más módon nem térített meg, a lakbér az
alacsonyabb komfort szerint növelhetô.

(2) Ha a lakás társbérleti jellege megszûnik, a
lakbért az egész lakás komfortfokozatának
megfelelô mértékben kell megállapítani.

HARMADIK RÉSZ
Vegyes rendelkezések

IV. FEJEZET
A lakbér mértékének megállapítása

8. §
(1) A rendelet hatálybalépésekor fennálló szer-
zôdések esetén a lakbér mértékét — a jelen ren-
deletben meghatározott kivételekkel — piaci
alapon kell megállapítani.

(2) Ha a bérleti szerzôdés a rendelet hatályba-
lépése után jött létre, a bérlô által fizetendô lak-
bért e rendelet alapján kell meghatározni.

(3) Az új lakbért e rendelet hatálybalépésétôl
számított kilencven napon belül kell a bérlôvel
közölni. A lakbér összegét a kerekítés szabályai
szerint kell megállapítani.

(4) A polgármester a lakbér mértékének közlé-
sére — ideértve a 7. §-on alapuló módosítást is
— az ingatlankezelôi feladatokat ellátó szerv-
nek megbízást adhat. Ha a közölt lakbért a bér-
lô vitatja, az ingatlankezelô köteles a polgármes-
ter állásfoglalását kérni. Ez a rendelkezés nem
érinti a lakbérvita eldöntésére irányuló kereset-
indítás lehetôségét. A polgármestert feladata el-
látásában a Polgármesteri Hivatal segíti.

(5) A rendelet alapján megállapított új lak-
bért a rendelet hatálybalépésétôl kezdve kell fi-
zetni.

V. FEJEZET
A külön szolgáltatások díja

9. §
(1) A bérbeadót a bérlô részére nyújtott külön
szolgáltatásokért külön díj illeti meg, ennek
mértékére és a díjért járó szolgáltatásokra a kü-
lön jogszabályok, illetôleg a bérleti szerzôdés
rendelkezései az irányadók.

(2) A bérlô a bérbeadónak a kapunyitásért, a
kaputelefon-szolgáltatásért, a vízellátásért és a
csatornahasználatért, a központi fûtés- és me-
legvízellátásért, a szemétszállításért, a felvonó-
használatért, a rádió- és televízióadók vételé-
nek biztosításáért, a közös használatra szolgáló
helyiségekben lévô olyan berendezések haszná-
latáért, amelyek egyedi fogyasztása mérhetô, a
jogszabályban meghatározott díjat köteles
megtéríteni.

(3) Társasházban lévô lakások esetében a (2)
bekezdésben meghatározott külön szolgáltatá-
sokért a bérlô legalább olyan összegû díjat kö-
teles fizetni a bérbeadónak, mint amennyit a la-
kás után az Önkormányzat fizet.

Hatálybalépés
10. §

E rendelet 1996. év január hónap 1. napján lép
hatályba.

@A képviselô-testület határoza-
tai és rendeleti letölthetôk a
www.masodikkerulet.hu-ról.

www.masodikkerulet.hu
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Kerületi nôi szerzetesrendek
Szociális Testvérek Társasága
A szervezetet 1923-ban Slachta Margit alapította Budapesten, a
társaság nemzetközi központja ma is hazánk fôvárosában van. Cél-
juk, hogy hivatásos és képezett munkásokat adjanak az egyháznak
és a társadalomnak a karitatív, a szociális, a mozgalmi és a közéleti
munka területén. Egyházközségi tevékenységük mellett a testvé-
rek részt vettek a szociális munkában megyei, városi és járási szin-
ten, és 1937-ben megalapították a Katolikus Nôi Szociális Képzôt.
Vezetôként dolgoztak a kor jelentôs katolikus nômozgalmaiban. A
nôk állampolgári jogainak védelmére és érvényesítésére Slachta
Margit létrehozott egy politikai pártot, a Keresztény Nôi Tábort. A
Szentlélek Úristen tiszteletének terjesztésére alapították a Szentlé-
lek Szövetséget.

A Szociális Testvérek mintegy ezer üldözöttet bújtattak, vala-
mennyi rendházuk telve volt velük, közülük majdnem százat sze-
mélyesen a késôbb vértanúhalált halt Salkaházi Sára nôvér men-
tett meg, a nyilasok 1944 telén végeztek vele.

1945–48 között Slachta Margit országgyûlési képviselôként pró-
bálta érvényesíteni az evangéliumi elveket a közéletben. 1949-
ben politikai okokból el kellett hagynia az országot.

1950 és 1989 között a társaság illegalitásban tovább mûködött.
A szétszóratáskor a magyar kerületben 160 fogadalmas testvér élt.
Az illegalitás éveiben hat testvér összesen 11 évet töltött börtön-
ben. Ebben az idôben nagy titoktartás közepette új belépôkkel gya-
rapodott a közösség. A magyar kerület 69 új fogadalmas testvérrel
gyarapodott az illegalitás rejtett éveiben. 1950 és 1990 között Ró-
nai Paula, Gerstner Ida Helga, Szôke Pálma és Kálmán Orsolya test-
vér voltak a magyar kerület kockázatvállalásra kész, áldozatos elöl-
járói.

A rendszerváltozás óta a testvérek közvetlenül szolgálják az
evangelizációt hitoktatással, evangelizációs kurzusok, lelkigyakor-
latok tartásával és saját lelkiségi lapjuk, A Lélek Szava kiadásával.
Részt vesznek a cigány pasztorációban, a hajléktalanok szolgálatá-
ban, a karitászmunkában plébániai és egyházmegyei szinten egy-
aránt. Bekapcsolódtak különféle egyházi és lelkiségi mozgalmak-
ba (cserkészmozgalom, életvédelem, nômozgalom). A társaság lét-
száma ma Magyarországon: 89 örökfogadalmas testvér, 5 ideigle-
nes fogadalmas testvér, 5 jelölt és 2 jelentkezô. 41 kültag kapcsoló-
dik ígérettel a Társasághoz.

A közösség magyarországi anyaházának Szentlélek Kápolnája
(1028 Ördög árok 7.) a lelki otthona a nagycsaládos úgynevezett
Waigand-közösségnek, minden vasárnap 9-kor szentmisén
együtt van a családok apraja-nagyja. Ez olyan lehetôség, amit külö-
nös örömmel fogadnak a kisgyermekes családok. Szentmise után
bábozás és ministránsképzés is folyik.

Nagyböjtben újraindul az imaiskola a Biblia jegyében, február
7-tôl kéthetente 19–21 óra között. Fiatal leányok számára életúthi-
vatás-tisztázó kurzust tartunk, heti találkozókkal, lelki elcsendese-
désre. Szociális-karitatív szolgálatra indítást érzôk számára havi
lelkiségi és továbbképzô alkalmakat tartunk.

Bôvebb információ: Sztrilich Ágnes magyarországi elöljáró,
sss.ker@hcbc.hu, tel.: 376-8390, 1029 Bátory László u. 6. Szabó
Katalin az érdeklôdôk, ismerkedôk felelôse: katalin.sz@frees-
tart.hu, tel.: 376-9791. Ifjúság- és hivatáspasztorációs csoport:
Szentes Judit, tel.: 788-1124, benedi17@freestart.hu, dr. Tóth Anna,
tel.: (06 30) 447-1598, tannasss@freestart.hu, Kiss Mónika, tel.:
(06 30) 433-8501, kissm21@freemail.hu.

Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció

Budán, Budapest szívében alakult az Assisi Szent Ferenc Leányai
Kongregációnk a XIX. században. A Kongregációt az 1851. decem-
ber 14-én Alsó-Ausztriában született Brunner Anna alapította, aki
25 évesen lépett be egy linzi ferences közösségbe. Innen 1889-
ben került Magyarországra, ahol Gömöri grófot és beteg unokahú-
gát ápolta. Gömöri fôtisztelendô szorgalmazására Budapesten egy

nôvérközösség szervezésébe kezdett Szent Ferenc szellemében, Is-
tennek elkötelezve magukat az elhagyott betegek szolgálatára. An-
na 1894-ben fogalmazta meg az elsô szabályzatot. A kongregáció
ezt az évet tekinti alapítása esztendejének. „Legyetek szilárdak az
imában és a szent szegénységben! Maradjatok meg a szeretetben és a bi-
zalomban Isten iránt! Gondoljatok mindig a ti szent hivatástokra!” —
így szól az 1911-ben elhunyt Anna üzenete.

A rend alapítási napja Jézus Szíve ünnepéhez kötôdik, mert
1901. június 25-én (Jézus Szíve napján) kapta meg az elsô egyházi-
lag engedélyezett szabályt. 1935-tôl a rend pápai jogú, 1940-tôl
pedig az Assisi Szent Ferenc I. és II. rendjéhez csatlakozik.

A rend életében kiemelkedô jelentôségû idôszakot ölel fel az a
34 év, mely alatt Kuczera M. Flóra volt az általános elöljáró. Hivatali
ideje alatt épült az anyaház a II. kerületben (1912-ben a Tárogató
úton a volt Budagyöngye kórház) és a Szent Ferenc Kórház (a Szé-
her úton 70 évvel ezelôtt) is, ezenkívül 1935-ig összesen 22 házat
létesítettek. A kongregáció hivatása a betegápolás és a tanító-neve-
lô, egyházi szolgálat. A nôvérek betegápolást végeztek többek kö-
zött Zircen, Tatabányán, Celldömölkön, Újpesten, Dorogon, Óz-
don, Diósgyôrött, Kecskeméten, Mezôhegyesen, Makón, Belénye-
sen, Aradon.

A feloszlatáskor, 1950-ben 250 ferences nôvérnek kellett kivo-
nulnia munkahelyérôl. Wagner M. Bernadett anya, az általános elöl-
járó segítette a szétszórt nôvéreket a legnehezebb idôkben. Aki te-
hette, valamilyen módon megmaradt a betegek szolgálatában. Álla-
mosított tulajdona közül a Széher úti kórházat 1996 januárjában
kapta vissza a szerzetesrend.

A Budapesti Szent Ferenc Kórházban a gyógyító tevékenység a
tavaly hozott minisztériumi döntés után csökkentett aktív ágy-
számmal OEP-szerzôdés alapján belgyógyászati és kardiológiai
osztályokon folytatódik. A belgyógyászat 21 aktív, 40 krónikus
ággyal, a kardiológia 24 aktív és 20 kardiológiai rehabilitációs
ággyal mûködik. A fekvô- mellett járóbeteg-ellátás is folyik az in-
tézményben. Mindenkit szívesen fogadnak kivizsgálásra belgyó-A
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gyászati, kardiológiai, diabétesz, gasztroenterológiai ambulanciá-
kon. Bár a kórház területi kötelezettsége Budakeszire, Nagyková-
csira és Budajenôre vonatkozik a korábbi II. kerület helyett, de
szeretettel várják a kerület polgárait is háziorvosi beutalóval. A be-
tegellátással kapcsolatos információk a www.szentferenckorhaz.hu
honlapon találhatók.

A Széher úti rendházban jelenleg tizennégyen élnek. A nyolc
idôs és hat ªatalabb nôvér mindegyike hozzájárul a közösségépí-
téshez. A közösség számára fontos a napot az Eucharisztia közös
ünneplésével (szentmise) kezdeni, a közös imákon részt venni. El-
sôdleges apostoli tevékenységük az ima, amely az egész ferences
lelkiség lényege. Így válnak Krisztus munkatársaivá, és ez minden
tevékenységük elôfeltétele. Az idôs nôvérek fôleg imáikkal támo-
gatják a ªatalok munkáját. A kórházban két ªatal nôvér végez be-
tegápoló szolgálatot, egy jelölt egészségügyi adminisztrátor, há-
rom ªatal nôvér pedig a betegek lelki gondozását végzi a tarto-
mány szolgálatával párhuzamosan. A test gyógyítása, ápolása mel-
lett a lélek sebeire is szeretnének gyógyírt adni. A betegek igény-
lik a szeretetet, látogatást, szükségük van meghallgatásra, empati-
kus jelenlétre.

Mindennap 15 órától az Irgalmasság órájában együtt imádkoz-
nak a betegekkel és néhány dolgozóval a kórház kápolnájában, feb-
ruárban a Mária Rádió közvetítésével lélekben az otthon fekvô be-
tegekkel is. Vasárnap 10 órától szentmise van a kórház kápolnájá-
ban. A 15 órás imaórára és a szentmisére mindenkit szeretettel
várnak.

Bôvebb információ: Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció,
Velebny M. Lucetta tartományi elöljáró, 1021 Széher út 71., tel.: (06
30) 689-3271, 200-8301, e-mail: szferencleanyai@cfsf.t-online.
hu, www.cfsf.t-online.hu.

Ünnepek

n Február 2.: Gyertyaszentelô Boldogasszony (Jézus bemu-
tatása a templomban) — A negyvennapos Jézust Mária és
József a zsidó szokásoknak megfelelôen elvitte a jeruzsálemi
templomba, és bemutatták a törvényben rendelt áldozatot is:
egy pár gerlicét vagy két galambªókát. Itt találkoznak az agg
Simeonnal és hangzik el Simeon próféciája (vö. Lk 2,22–35.).
Simeon által minden ember találkozott Istennel. Február 2-án
Krisztussal, a világ világosságával való találkozást ünnepelik.
Ennek a szimbóluma az ezen a napon megszentelt égô
gyertya.
n Február 3.: Szent Balázs ünnepe — Szent Balázs püspök,
vértanú Kr. u. 316-ban született. Diocletianus római császár
idejében sok csodás gyógyítást vitt véghez. A hagyományok
szerint egy kislányt, aki a torkán akadt halszálka miatt fuldok-
lott, úgy gyógyított meg, hogy a gyermek álla alá kereszt alak-
ban álló két égô gyertyát tartott. Ennek emlékére Szent Ba-
lázs ünnepén és az azt követô vasárnapon minden szentmise
után balázsáldás van, amely abban áll, hogy a pap két kereszt-
alakba illesztett gyertyát tart a hívek álla alá, miközben e sza-
vakkal imádkozik: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjá-
rására mentsen és ôrizzen meg téged az úr a torokbajtól és
minden más bajtól az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek
nevében. Amen.”
n Február 6.: Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete — A
pap hamvazószerdán és az azt követô vasárnap (nagyböjt el-
sô vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben
ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá le-
szel!”. A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztu-
lást. Az ôskeresztények a vezeklés részeként hamut szórtak a
fejükre, erre emlékezik a hamvaszkodás. A hamu az elôzô év-
ben megszentelt és elégetett barka hamuja. Hamvazószerdán
kezdôdik a negyvennapos böjt, amely hamvazószerdától hús-
vét vasárnapig tart. (Valójában nem negyven, hanem negy-
venhat nap, ugyanis a közbeesô hat vasárnap nem böjti nap.)

Dorottya diója
„Ahány csillag, annyi kereszt aratáskor”
— szögezték le dédapáink, ha derült volt
az ég Pál apostol ünnepének (január 25-
e) éjszakáján. Bár Jóraforduló Pál rend-
re enyhüléssel jár, a földbôl élôk szerint
akármilyen az idô, annak ellenkezôjére
is számíthatnak. Dédanyáink hajnaltól
sürögtek; pálpogácsát sütöttek sok
tyúk- és libatojás reményében. Mivel
nem bíztak semmit a véletlenre, a gú-
nárt megetették fokhagymával, hogy
egészséges és vérmes legyen, ne tétlen-
kedjen a tojók körül.

Vakíthatott napsütés, fújhatott szél,
havazhatott Gyertyaszentelô Boldog-
asszonykor (február 2-a), sokan így is, úgy is a tavasz közeledtét ol-
vasták ki az idôjárásból. Ha csorgott az eresz, némelyek fázósan
összehúzták magukon a kabátot, mert tudták, hogy odébb van a ki-
kelet. Amikor a csapatostól megjelenô madarak vizet ittak a kerék-
nyomból, a tapasztaltabbak összevágták a venyigét, gyûjtögetni
kezdték a gallyakat, mert tisztában voltak vele, hogy elkel még a
melege. Mások aszályra számítottak, ha a jég keményen tartotta
magát, nem olvadt. A családok gyertyát szenteltettek: a nagy nyári
égzengések idején a szentelmény lángjával igyekeztek távol tartani
a villámcsapásokat a portától. A hétszer szentelt gyertyát az öregek
különösen hatásosnak gondolták viharoszlatásra.

Balázs napján (3-a) a jámbor lelkek almát szenteltettek, mert
hittek benne, hogy az megóvja ôket a torokfájástól. A balázsjáró is-
kolások sok helyen korán útnak indultak, és dudaszó kíséretében
bekopogtak a házakhoz adományért. A köszöntôjükért-énekükért
kapott élelmiszert kosarukba rakták, a szalonnát vasnyársra tûz-
ték és elvitték a tanítójuknak. Az így összegyûlt adomány beletarto-
zott a kántortanító ªzetségébe. Amikor a Dorottya-nap (6-a) verô-
fényes volt, vélhetôen a hidegkúti gazdák is bô termésre számítot-
tak. Az ókeresztény vértanú ünnepén némelyek diót szenteltettek
a tyúkoknak, mert sok tojást reméltek a Dorottya-diótól. Amikor
havazott, a gazdálkodók elhúzódó telet vártak, bár tapasztalták:
„Ha Dorottya szorítja (hideg van), Julianna tágítja (enyhülést hoz)”.
A gyakorlatias asszonyok azt is megªgyelték: „Eljön Szent Dorottya,
és kiszárítja a ruhát a kerítésen.” Pintér Csilla

Szent Dorottya és a
gyermek Krisztus,

Báli szezon
Budabál. A Budai Református Egyházközség február 2-án 19 órá-
tól tartja ötödik Budabálját. A jótékonysági rendezvény bevételé-
bôl az erdélyi Marosbogát református árvaházát támogatják. Hely-
szín: a Szabó Dezsô Katakombaszínház díszterme (1054 Szabadság
tér 2.). A bál fôvédnökei: dr. Nagy Gábor Tamás és Gundel Takács
Gábor. Díszvendég: Bánffy György. Információ: 1011 Szilágyi De-
zsô tér 3., tel.: 457-0109.

A budai egyházközségek farsangi bálját január 26-án 19–3
óráig az ELTE lágymányosi épületében (1117 Pázmány P. sétány 1/
a) tartják. A bál fôvédnöke Erdô Péter bíboros és Mádl Ferencné.
Jegyek kaphatók: Szent Anna-templom, 1011 Batthyány tér 7., Vá-
rosmajori plébánia, 1122 Csaba u. 5., Szent Imre-egyházközség,
1118 Himfy u. 9. Jegy büfével 3000 Ft és egy tálca sütemény.

Az Országúti Ferences Plébánia hagyományos farsangi bálját
január 26-án 19 órától 1.30-ig tartják a Móricz gimnáziumban
(1025 Törökvész út 48–54.). Belépô elôvételben 1500 Ft, helyszí-
nen 2000 Ft, kapható hétköznap a Margit körúti plébániatemp-
lom irodájában, vasárnaponként a misék után.

A pasaréti egyházközség bálját a Móricz Zsigmond Gimnázi-
umban február 1-jén pénteken 19-tôl 2 óráig tartják. Belépôk
kaphatók a pasaréti ferences plébánia portáján (1026 Pasaréti út
137.). Felnôttjegy: 1500 Ft, 14 év alatt 500 Ft, de a nagycsaládok
számára kedvezményt biztosítanak.
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A jószívû vendéglôs
A másfél évszázada született, nemes
lelkû Glück Frigyes és kora fényévekre
van tôlünk, a monarchia szállodás
világa egy távoli, ragyogó
állócsillagnak tûnik.

Az 1858-ban, vendéglátós családba szüle-
tett Glück Frigyes kiváló képzést kapott
Svájcban és Franciaországban. Hazatérve
mindössze 27 évesen fô szervezôje volt a
nagy 1885-ös Országos Kiállításon a buda-
pesti szállodások és vendéglôsök pavilonjá-
nak. Eredetileg a Fehér Hattyú szálloda
volt a Glück családé a Rákóczi út mai VII.
kerületi oldalán, majd 1884-ben megörö-
költe nagybátyjától, Langheinrich Andrástól
a szemközti Pannónia Szállodát. (Ez ma is
áll: az 1865-ben épült, nemrég felújított,
gyönyörû romantikus épületben a Rákóczi
út elején az ELTE menzája mûködött.)

A Keleti pályaudvartól befelé a P betûs
szállodák vonalában a századfordulón el le-
hetett készíteni a vidékrôl Budapestre érke-
zôk társadalmi rétegmetszetét. Lentrôl föl-
felé a Park Hoteltôl a Palace-on át a Pannó-
niáig. Az akkor még rövid „o”-s Pannonia
hotel kimondottan a vidéki dzsentrik szál-
lodája volt. Darabka kedélyes kisváros, egy
békebeli fogadó a nagyváros szívében. En-
teriôrjeit Glück különös odaªgyeléssel ala-
kította ki 1892-ben, majd újította meg
1898-ban, végül 1928-ban, három évvel ha-
lála elôtt még egyszer. Üvegtetôs, pálmafás
télikertje, szecessziós ebédlôje és irodája,
valamint neorokokó olvasóterme, ahol egy
nagy körasztal körül a napilapokat nyugod-
tan végig lehetett böngészni, már a kortár-
sak számára is szemet szúróan többet ért
egyszerû hotelbelsônél. A hazai iparmûvé-
szet ügyének (akkor még volt ilyen…) elô-
mozdítóját látták a tulajdonosban, üdvözöl-
ve az igényes berendezést.

Glück Frigyes, akinek neve egybeforrt ez-
zel az intézménnyel — pedig balkézrôl el-
igazgatta a Royal szállót is — elkötelezett ha-
zaª volt. Nem magyarkodó (mint például a
már említett Palace homlokzata), hanem
ôszinte, már-már naiv patrióta. Egy anek-
dota szerint 1919-ben, amikor éppen a
nép nevében zár alá vették értékes fest-
ménygyûjteményét, maga serénykedett
büszkélkedve még további képeket a listára
vetetni, hagy gyarapodjék az egyébként is a
nemzetnek szánt gyûjtemény. Lelki alkata
— egy nagy gyermeké — mégsem ütött el a
XIX. századi átlagpolgárétól: hitt a munká-
ban, a szakmájában, a tárgyakban, a kör-
nyezet szebbé tételében, a hazájában. Hitt
a boldogságban.

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumnak remek ötlete volt, hogy
róla készített kiállítást. Kiváló téma Glück
élete, hiszen azon túl, hogy szállodás volt,
országosan ismert mûgyûjtôként is tevé-

kenykedett. Gyûjteménye is egy kicsit gye-
rekes személyiségre vallott, hiszen vala-
hogy mindent a szakmája szemüvegén át lá-
tott. Igaz viszont, hogy az evôeszközök, ku-
pák, poharak, tányérok, kések, kulcsok,
órák, kárpitok és bútorok egyedi iparmûvé-
szeti ritkaságok: faragott elefántcsont nye-
lû étkészlet, reneszánsz bársony, török se-
lyemhímzés, velencei üvegpoharak, közép-
kori kulcsok, vésett vas kések. Utóbbiak-
ból az Iparmûvészeti Múzeum kölcsönzött
is néhányat a kiállításra.

Gyûjtötte a XVII. századi németalföldi
festményeket, amelyek — megint csak a
vendéglátós szakma! — a mindenféle élel-
miszerekbôl összeállított csendéletek meg-
festésében találták meg a mûvészi kifejezés
útját.

A kiállítás nem feledkezik el a városfej-
lesztô Glückrôl sem. Ki tudja ma már, hogy
a János-hegyi Erzsébet-kilátót Glück kez-
deményezésére építették a mai monumen-
tális alakjára? A kilátópontot Sisi is több-
ször felkereste, hosszú évekig gondolkod-
tak egy méltó építményen, de eredményre
csak Glück kezdeményezése vezetett. Or-
szágos gyûjtést kezdeményezett 1904 áprili-
sában, amihez az általa igazgatott Budapes-
ti Szállodások és Vendéglôsök Ipartestülete
rögtön 50 000 koronát ajánlott fel. Glück
Frigyes és a másik szállodás-mítosz, Gun-
del János egy beadványban fogalmazta meg
a létesítendô építménynek szánt szerepet a
királyné kultuszában: „...e szent helyen, s
melyet a kései utódok hálatelt kegyelete a ma-
gyar nemzet búcsújáró helyévé fog avatni s fel-
építetik a megdicsôült védôszentünk nevét vise-
lô Erzsébet királyné kilátótornyot, hogy [...] bi-
zonyítéka legyen, nemcsak a hagyományos
magyar királyhûségnek, a magyar hazaszere-
tetnek, hanem hangos hirdetôje annak az ide-
ális kegyeletnek is, mellyel ezen évezred meg-
próbáltatásain átment nemzet annak az an-
gyaljóságú fejedelemasszonynak megszentelt
emlékét ápolja, ki népünket igaz szeretettel fo-
gadta nagy szívébe!”

A Klutzinger Pál által készített terveket a
neoromán stílus felkent hazai apostola,
Schulek Frigyes kicsit kipofozta, és a kilátó
végül 1910-re elkészült.

A Látó- (alias Gugger-) hegyi kilátó szin-
tén Glück kiránduló-szenvedélyének kö-
szönheti létét, csakúgy, ahogy a Normafa
környéki szobrok (Márkus József, Norma-
fa-emlék, Halmos János), amelyeket egy
ifj. Pelzmann János nevû szobrásszal készít-
tetett el 1906-ban.

Glück közéleti tevékenysége szinte átte-
kinthetetlen: budapesti törvényhatósági bi-
zottsági tag, szakcikk- és szakkönyv-szerzô
(„Az ínyesmesterségrôl”), pincérszakszótá-
rak szerkesztôje (francia-, német- és an-
gol—magyar nyelvûek), ipartestületi veze-
tô, tanoncotthon-alapító, pincérképzô tan-
folyam szervezôje.

A vendéglátóipari múzeum vállalkozását
csak dicsérni lehet. Fontos és érdekes em-
berrôl készítettek kiállítást. A kivitelezés
azonban már sokkal kevésbé örvendetes.
Egy múzeum attól múzeum, hogy eredeti,
hiteles tárgyakat mutat meg a látogatónak.
Nem tablókat, nem reprókat, nem szövege-
ket. Ezek a mûvházba, a földalattiba vagy tu-
domisén hova valók. Ha eltûnnek a tárgyak
egy múzeumból, akkor az azt jelenti, hogy
elveszíti létalapját. Onnantól kezdve felna-
gyított könyvvé válik, amit egy mozdulattal
be lehet csukni…

Glück Frigyesrôl, a tárgyak szerelmesé-
rôl nem szabadna tárgyak nélkül beszélni.

Rostás Péter

A MECÉNÁS. Glück Frigyes, a szállo-
dás, a városatya, a mûgyûjtô és a turis-
ta. A Magyar Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeum kiállítása. 1051
Szent István tér 15., tel.: 212-1245,
fax.: 269-5428. Látogatható március
30-ig, kedd kivételével minden nap
11-tôl 19 óráig.
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A triatlon után
Gellért a fôszereplô
Szemtelenül fiatal, csinos hölgy
Molnár Erika, aki korát illetôen akár
még javában versenyezhetne is. Ô
azonban már 2004-ben, az athéni
olimpián lezárta sportpályafutását.
Amikor ugyanis jelentkezett a kis
Gellért, azonnal szegre akasztotta a
futócipôt és az úszódresszt, no meg a
kerékpárt és a gyermekvárás, a családi
örömök mellett döntött. A
Rózsadombon élô, közelmúltbeli
triatlonozó kiválósággal a ma két és
fél éves Gellért társaságában sikerült
beszélgetni.

— Szinte körbejártam a fôvárost, hiszen a
Ferencvárosban láttam meg a napvilágot,
majd Angyalföldön is éltem, iskoláimat vi-
szont Újpesten végeztem, hogy azután
hosszú idôre itt, a II. kerületben
kössek ki — sorolta egy szuszra éle-
te eddigi állomásait az 1976-ban
született Erika. —1987-ben jelent-
keztem az elsô edzésemre, és ter-
mészetesen én is olimpiai bajnok
szerettem volna lenni.

Hol tette meg az ehhez vezetô
elsô lépéseket?

Bár papíron a Tungsram atléti-
kai szakosztályába kellett leigazol-
nom, az elsô perctôl kezdve a triat-
lonozás foglalkoztatott. Pedig ez a
világszerte rendkívül népszerû
sportág akkoriban még a legki-
sebb gyerekcipôk egyikében járt
itthon, s az olimpiák programjára
is csak 2000-ben került fel. Az
úszásból, kerékpározásból és futásból álló
összetett sportággal a Budai XI. SE-ben,
egy teljesen amatôr klubban ismerkedtem
meg Szabó Géza edzô irányításával, de sok
hasznos tanácsot kaptam Baranyai László-
tól is.

Azután, ahogy az lenni szokott, Ön is le-
cserélte nevelô egyesületét egy nagyobb
klubra.

1991-ben az egyik úszóedzésen látott
meg a korábbi olimpiai ezüstérmes öttusá-
zó, Horváth László, akinek megakadt a sze-
me rajtam. Röviddel késôbb már az akkor
alakult Újpesti TE triatlonistáival edzet-
tem, ott is fejeztem be versenyzôi pályafutá-
somat 2004-ben.

Végülis a nagy cél nem sikerült, nem
lett olimpiai bajnok...

Azt hiszem, minden gyerek, amikor ko-
molyan belevág a versenysport bármelyik
szakágába, a legnagyobb célt tûzi ki maga
elé. Azután menet közben persze elôbb
vagy utóbb majd’ mindenkinek lejjebb kell
tennie a mércét. Én például azt hittem, tu-

dok úszni, azután kiderült, hogy a verseny-
sportban az én tudományom édeskevés.
Kezdettôl fogva ez volt a leggyengébb szá-
mom, s ez is maradt. Jószerivel alig tudtam
fejlôdni, pedig a jó rajt a mi sportágunk-
ban is fél sikerrel érhet fel.

Mire jutott ebben az elsô próbában, a
klasszikus triatlon ezerötszáz méteres
úszószámában?

A legelsôkhöz viszonyítva legalább két
perc hátránnyal szoktam kikászálódni a víz-
bôl, ami a kivülállók számára nem tûnik
olyan katasztrofális különbségnek, pedig
valójában az. A negyven kilométeres kerék-
pározásban ugyanis a nôk csak a legritkább
esetben fognak össze, mindenki a maga pe-
csenyéjét igyekszik sütögetni. Pedig egyéni
kezdeményezésekkel gyakorlatilag lehetet-
len ledolgozni az olykor már induláskor
egy kilométernyi hátrányt. Érdekes módon

a férªak ezekben a szituációkban sokkal
bajtársiasabbak. Ôk összefognak, bolyozás-
sal, váltott vezetéssel igyekeznek minél kö-
zelebb kerülni a szökevényekhez, ami így
sokkal könnyebben sikerülhet.

Ha kerékpározásban nem éri utol az
elôl haladókat, még mindig adott a lehe-
tôség az utolsó résztávon, a tíz kilométe-
res futásban.

Akkor azért már minden egy kicsit nehe-
zebben megy, persze, nem lehetetlen. Igazi
nyerési esélyei azonban leginkább akkor
vannak az embernek, ha a kerékpározás vé-
gén ott tud helyezkedni az elsô bolyban.
Amennyiben ezt sikerül kiharcolni, akkor
valóban minden lehet.

Ön kitûnô futónak számított.
Ez valóban így volt, s amikor kerékpáro-

zásban rá tudtam ragadni az élen haladók-
ra, onnan kezdve komoly esélyeim voltak.
Így történt ez 1997-ben is, amikor egy év-
ben két Világ Kupa fordulót is megnyer-
tem: Stockholmban, majd a mexikói Can-
cunban.

Akik ismerik a sportág viszonyait, tud-
ják, egy ilyen Világ Kupa gyôzelem rend-
kívüli produkciónak számít. Ezen részsi-
kerekhez képest az olimpiákon nem járt
szerencsével.

Ha valamikor, hát 2000-ben, Sydney-
ben kellett volna jól szerepelnem, de há-
rom hónappal korábban derült ki, hogy
egyéb gondok mellett súlyos vashiánnyal
küzd a szervezetem. Arra is késôn jöttek
rá, hogy ki kellene venni a mandulámat,
amire végül már csak az olimpia után kerül-
hetett sor. A 2004-es athéni ötkarikás játé-
kok pedig már nem az én olimpiám volt.
Kisªam, Gellért érkezése a versenysport
végét is jelentette számomra. Talán vihet-
tem volna többre is, ha azonban azt is be-
számítom, hogy a juniorok világbajnoksá-
gán egyéniben harmadik, csapatban elsô
lettem, s a futásból és kerékpárból álló du-
atlonban ugyancsak világbajnoki bronzére-
mig vittem, s egy felnôtt triatlon Európa-
bajnoki ötödik helyezésem is van egy csa-
patezüst mellett, akkor azért azt hiszem,
nagy panaszra nincs okom.

A visszavonulását követôen hogyan ala-
kult az élete?

Egyértelmûen a kisªam lett a
legfontosabb, akinek reményeink
szerint lesz még egy kistestvérkéje
is elôbb-utóbb. Egyébként a pá-
rom, Kiss Gergô László — ô civil-
ben ügyvéd — is komoly verseny-
sportbéli múlttal rendelkezik: ifjú-
sági Európa-bajnok volt a 400 mé-
teres vegyesúszásban, s eljutott az
atlantai olimpiára is. A sport tehát
továbbra is mindennapos téma ná-
lunk. Igyekszem sportszerûen él-
ni, igen gyakran kimegyek a Mar-
gitszigetre egy-egy jó futásra, nyá-
ron a Balatonon úszhatok, telen-
ként pedig síelni is elmegyünk né-
hány napra.

Feltehetôen vannak civilben is
tervei, vágyai?

Érdekes módon mindig más kerül az
utamba, mint amit szeretnék. Elôbb testne-
velô tanár akartam lenni, majd az edzôség
gondolata foglalkoztatott. Ezzel szemben
közgazdász diplomát szereztem Miskolcon,
ingatlanbecslô szakképesítésem is van,
ezekben a hónapokban pedig a Testnevelé-
si Egyetem speciális bébiúszásoktató képzé-
sén veszek részt. Ha igaz, májustól már hi-
vatalosan is foglalkozhatok a legkisebbek,
a félévesek úszásoktatásával.

Mint egykori élsportoló, gondolom, kí-
váncsian várja a rohamosan közeledô pe-
kingi olimpiai játékokat?

Nagy érdeklôdéssel követem majd az ese-
ményeket. Természetesen minden magyar-
nak drukkolok az eredményes szereplé-
sért. Azok pedig, akiket megismerhettem
Sydneyben és Athénban, s még Pekingben
is ott lehetnek majd, érthetô módon a töb-
bieknél is közelebb állnak hozzám.

Kép és szöveg:
Jocha Károly.
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n A mozgáskorlátozot-
tak 1000 Ft-tal olcsób-
ban, 7250 Ft-ért vásárol-

hatnak havibérletet a BKV központi és a
Moszkva téri pénztáraiban.
n A Szabadság híd lezárása miatt villamos-
pótló buszok járnak 47-49V jelzéssel a De-
ák Ferenc tér és az Etele tér között az Erzsé-
bet hídon át, valamint 149V jelzéssel a De-
ák Ferenc tér és a Fehérvári út között körfor-

galomban a Kálvin tér és a Fôvám tér érinté-
sével az Erzsébet, illetve a Petôfi hídon át. A
233-as expressz járat a Campona és a Ka-
zinczy utca között közlekedik a Szent Gel-
lért tér érintésével az Erzsébet hídon át.
n A Szabadság híd budai oldalán a XI. kerü-
letben Szentimrevárosnak nevezték el a
Szent Gellért tér, a Bartók Béla út, a Fehérvá-
ri út, a Bocskai út, a Karolina út, az Alsó-
hegy utca, a Ménesi út, a Mányoki út és a
Kelenhegyi út által határolt városrészt.
n A BAH csomópontban megváltozott a
forgalmi rend: új buszsávokat jelöltek ki,

így a Hegyalja úton a lefe-
lé jövô buszok a felfelé ha-
ladó forgalmi sáv mellett haladnak el, és a
Jagelló út felôl közelítik meg a csomópon-
tot, illetve a felfelé haladó buszoknak is kije-
löltek egy szakaszt az útpálya jobb oldalán.
n A védett és a korlátozott forgalmú öve-
zetekbe (Belváros, Vár, Margit-, Óbudai-szi-
get, János-hegy, Város-, Népliget, Bazilika,
Opera, Fô tér környéke, pesti és budai súly-
korlátozott) szóló behajtási engedélyek dí-
jai változtak, és ezentúl csak rendszámra
szólók adhatók ki. Rosta Marian

A Fôvinform jelenti

www.fovinform.hu

Hosszabb útvonalakon
A Budapesti Közlekedési Zrt. december ele-
jén átadta a Fôvárosi Közgyûlés illetékes
szakbizottságának azt a dokumentációt,
amelyben — többek között — a budai villa-
mosjáratok átalakításának terve is szere-
pel. Ez utóbbi jelentôs beruházással jár
majd, de jobb eljutást tesz majd lehetôvé.
A legalább két ütemben megvalósuló elkép-
zelést rögzítô kormányhatározatban a BKV
Zrt. mint projektgazda szerepel, a témát
„Budai fonódó villamosközlekedés megte-
remtése” elnevezéssel tüntették fel. Ezzel
lehetôvé válik, hogy erre a célra támogatás
is kérhetô legyen az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból.

A budai oldal villamosközlekedését több
építkezés is befolyásolja majd a jövôben,
ezért annak ellehetetlenülését csak a forga-
lom átszervezésével lehet elkerülni. A szak-
emberek már régóta hiányolják az észak-
déli villamostengelyeket, és szeretnék az át-
szállások számát is csökkenteni. Az elsô ko-
molyabb átszervezésre a Szabadság híd lezá-
rása kényszerítette a közlekedési vállala-
tot. Mivel a dél-budai villamosoknak nem
volt más vágánykapcsolatuk, csak a Moszk-
va téri és a Batthyány téri irányok jöhettek
szóba. Ezért hozták létre a budapesti gya-
korlatban szokatlanul hosszú Hûvösvölgy—
Budafok-járatot. Természetesen más villa-
mosvonalak is változtak, de mindezek csak
ideiglenes jelleggel. A jövôben számolni
kell a budai szennyvízgyûjtô építésével,
ami miatt a Batthyány tér környékén kell
egy idôre szüneteltetni a villamosok forgal-
mát. Ezért célszerû lenne, ha mielôbb elké-
szülne a Frankel Leó út—Török utca—Mar-
git körút és a Margit körút felôl a Moszkva
tér — Krisztina körút összekötôvágánya. Ez-
zel részben kiváltható lenne a 86-os busz,
amely az építkezés alatt várhatóan csak kor-
látozottan közlekedhetne, illetve a 19-es és
a 41-es villamosok, amelyek ebben az idô-
szakban nem jöhetnek el a Batthyány térig,
és így metrókapcsolatuk sem lesz. A késôb-

biekben azonban ezek a villamosok nem-
csak a Batthyány térig, hanem a Margit hí-
dig, illetve Óbuda felé is járhatnának.

Eszerint a budai fonódó villamoshálózat
megteremtését jelenleg két ütemben hoz-
nák létre. Az elsôben, 2008–2009-ben a
már említett egykor volt Török utcai vonal
visszaépítésére, a Moszkva tér részleges át-
építésére (csak villamosforgalmi szem-
pontból), az itt lévô végállomások radikális
csökkentésére, a Villányi úti végállomás
korszerûsítésére és Budafokon, mintegy
600 méteres pályahosszabbítással, a Buda-
fok-Belváros MÁV állomásig szintén a villa-
mos visszaépítésére kerülne sor. Ezen kí-
vül környezetvédelmi célokból pályakorsze-
rûsítéseket, sôt még füves pálya kialakítá-
sát is tervezik ebben az idôszakban. A be-
csült költségek mai áron 2891 millió forin-
tot tennének ki.

A második ütemben, 2009 és 2011 kö-
zött jelentôsebb fejlesztésekre is sor kerül-
ne. Új vonal épülne ki a Batthyány tér és a
Margit híd között, valamint a Szent Gellért

tér és az Infopark (Lágymányosi híd budai
hídfô) szakaszon, a Mûegyetem rakparton.
A költségek is jelentôsebbek lennének,
összesen 9,8 milliárd forint, mai áron be-
csülve. A Margit híd környékén az új villa-
mosvonal nyomvonalára jelenleg legalább
hétféle változat létezik; hogy végül melyik
valósulhat meg, azt szakértôk vizsgálják, de
a lakosságnak is lesz beleszólása.

A tanulmány szerint már az elsô ütem-
ben jelentôs eredmények várhatók, számí-
tásaik szerint a napi 192 ezer érintett utas
többségének rövidül az utazási ideje, és 5
ezerrel csökken az átszállások száma is.

Kertész István

A tanulmányban nem szereplô elôny,
hogy Óbuda és Újlak felôl a villamosok
metrókapcsolatot kapnak (Batthyány
tér), és bôvülhet azok közlekedtetésének a variációja is. Ez azért fontos, mert remél-
hetôleg közben újra átadják a Szabadság hidat, ami megint jelentôs villamosviszony-
lat-átszervezést von maga után. Egyelôre még nincs eldöntve, hogy a Móricz Zsig-
mond körtéren összekötik-e a Villányi úti és a Fehérvári úti vágányokat. Ha igen, ak-
kor teljesen átalakulhat a budai oldalon a ma megszokott villamoshálózati struktúra.
A Margit híd felújítása kapcsán ma még úgy tudni, hogy a villamosok lényegében
mindig átjárhatnak, ez azonban a munkálatok során változhat, ami szintén kikénysze-
ríthet ideiglenes villamosvonal-módosításokat.

A távlati tervekben jelentôs óbudai villamosfejlesztések is szerepelnek, ami azért is
fontos, mert a sok Dél-Buda felôl érkezô szerelvény nem mehet egyetlen útvonalon
tovább Észak-Buda felé. Egyrészt, így nem váltaná ki legalább részben a ma sûrûnek
mondható buszközlekedést, másrészt, a jelenlegi 17-es villamos nem érinti Óbuda
legforgalmasabb térségét, a Flórián tér környezetét. Továbbá, mint a távlati elképze-
lés is számol vele, az esztergomi vonatig kívánatos meghosszabbítani a bécsi úti villa-
mos pályáját.
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Levegôszonda a
Széna téren és
Hidegkúton
A fôvárosban tizenegy ponton mérik
automata mérômûszerek Budapest
levegôjének szennyezettségét. A II.
kerületben két mérôállomás is
üzemel, egyik a forgalmas Széna
téren, a másik Pesthidegkúton.

Az ország területét lefedô Országos Lég-
szennyezettségi Mérôhálózatot a 90-es
években azzal a céllal hozták létre, hogy
pontos és naprakész adatokat biztosítsa-
nak a hazai és nemzetközi szervezetek, vala-
mint a lakosság számára a környezeti leve-
gô minôségérôl. A mérôhálózat folyamato-
san fejlôdik, jelenleg 55 mérôállomás méri
a levegôszennyezô anyagokat, a fôvárosban
tizenegy helyszínen szondázzák a levegôt.

A II. kerületben két ponton, a Széna téri
parkban (Margit krt. 68.) és Pesthidegkú-
ton, a Községház utcában (az Ökumenikus
iskola és az orvosi rendelô között) helyez-
tek el automata mérômûszerekkel felsze-
relt konténerállomást. A 2003-ban felújí-
tott és bôvített mérôhálózat többnyire a
gépjármû-közlekedésbôl és lakossági fûtés-
bôl származó kén-dioxid, nitrogén-oxid,
nitrogén-dioxid, szén-monoxid, valamint
az ózon és a 10 mikron átmérônél kisebb
szálló por jelenlétét mérik. A két kerületi
állomás ezeken kívül szénhidrogén-szár-

mazékokat (benzol, toluol, xilol) is ki tud
mutatni.

A berendezések az Országos Légszennye-
zettségi Mérôhálózat részeként mûködnek,
és folyamatosan mérik a fenti kiemelt lég-
szennyezô anyagokat. Az adatok online mó-
don jutnak az országos adatközpontba, és
órás átlagok formájában jelennek meg a kö-
zönségtájékoztató rendszereken, ahol órán-
ként frissülnek. A rendszert a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium felügyeli, az
illetékességi területük szerinti Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelôségek üzemeltetik. Az Országos Lég-
szennyezettségi Adatközpont a Vituki Kht.
Levegôtisztaság-védelmi Referenciaköz-
pontban mûködik. A légszennyezettségi in-
dex alapján a levegô kiváló, jó, megfelelô,
szennyezett vagy erôsen szennyezett minô-
sítésû.

Attól függôen, hogy a mért értékek mi-
lyen mértékben és mennyi ideig haladják
meg az egészségügyi határértéket, tájékozta-
tási és riasztási határértékeket vezettek be
az Európai Unió ajánlásának ªgyelembevé-
telével. Az érvényes jogszabálynak megfele-
lôen járnak el a lakosság tájékoztatásában,
mint azt az év elsô napjaiban meg is tették,
amikor a szállópor koncentrációja huzamo-
sabb ideig a megengedettnél magasabb
volt. A Széna téri állomáson olykor elôfor-
dul, hogy nitrogén-oxidok vagy szállópor
esetében jóval az egészségügyi határérték
felettiek az értékek. Ettôl függetlenül a ke-
rület levegôje jó minôségû, fôként a pesthi-
degkúti egység mér szinte minden tekintet-
ben kiváló értékeket. Ha a zöld területen
nem jók az eredmények, akkor Magyaror-
szág és a környezô országok levegôje sem
tiszta. A belvárosi területeken inkább az au-
tók szennyezik a levegôt, és jellemzôen a
csúcsforgalomban rosszabbak az adatok,
de kerületünk jó szellôzése miatt nem le-
het ok aggodalomra.

Az érdeklôdôk az internet segítségével fo-
lyamatosan nyomon tudják követni az or-
szág és a határ menti mérôállomások adata-
it a www.kvvm.hu/olm oldalon.

Szabó G.

Kevesen tudják, hogy a Széna téren álló konténer a levegô szennyezettségét mérô állomás. A sajátos,
XXI. századi népi díszítômûvészet ezt a tárgyat sem kímélte, graffitik csúfítják oldalait.

Margit híd
felújítása —
már az idén
Várhatóan az év második felében
megkezdôdhet a Margit híd felújítá-
sa, jelentôs forgalomkorlátozásra
azonban csak jövôre, a Szabadság híd
rekonstrukciójának decemberi befeje-
zése és az M0-ás északi Duna-híd át-
adása, forgalomba helyezése után le-
het számítani — nyilatkozta Nyáry
Krisztián, a fôpolgármesteri hivatal
kommunikációs igazgatója hétfôn az
MTI-nek.

Szinte egyetlen ép szerkezeti elem
sincs már a Margit hídon, amelyen leg-
utóbb harminc évvel ezelôtt végeztek
felújítást. A hídon a rozsda az úr, hul-
lanak a betonelemek és elöregedett
az aszfaltfelület. A Margit híd felújítá-
sa nem halasztható tovább. A Fôváro-
si Önkormányzat tervei szerint már
idén megkezdôdhet a rekonstrukció.
Legalábbis az elôkészület.

A Fôpolgármesteri Hivatal tájékozta-
tása szerint a munkakezdéssel meg
kell várni az M0-ás körgyûrû részét
képzô, jelenleg jó ütemben épülô
Megyeri híd szeptember elejére terve-
zett megépülését és a jelenleg lezárt
Szabadság híd téli megnyitását, mert
szeretnék elkerülni, hogy egy idôben
két nagy forgalmú átkelôt is elzárja-
nak a gépjármûvek elôl. Lapunknak je-
lezték, hogy a közlekedést nem akadá-
lyozó munkákat addig is szeretnék
megkezdeni, így nem kizárt, hogy az
állványozás, vagy a járdák átépítése el-
indulhat.

A munkálatok idejére azonban jelen-
tôs forgalomkorlátozásra kell számíta-
ni. A Margit hídon a villamos és a BKV
autóbuszainak közlekedését folyama-
tosan biztosítanák, a gépjármûforgal-
mat egy-egy oldalon szeretnék fenn-
tartani, ezzel enyhítve a várható közle-
kedési dugókat. Jelenleg a kivitelezô
kiválasztására kiírt közbeszerzési eljá-
rás zajlik. A híd fôvárosi és állami for-
rásból — mintegy 13,3 milliárd forint
— készülhet el. A fôváros erre 7,3 mil-
liárd forintot irányzott elô hétéves fej-
lesztési tervében. A többi pénzt uniós
forrásból, az állam által kiírt pályáza-
ton kívánja megszerezni az önkor-
mányzat. Az összegbôl nemcsak meg-
újulna a híd, hanem kiszélesítenék a
sávokat, valamelyest csökkentenék a
híd közepén a kanyar ívét, építenének
egy kerékpárutat, a gyalogosok pedig
a villamosmegállótól zebrán juthat-
nak át a Margitszigetre. A híd mûsza-
ki átadásának-átvételének határideje
2010. május 31. szeg
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A kellemetlen lehelet
A betegség súlyossága nemegyszer fordí-
tott arányban van a panaszokkal, például
egy felsôlégúti huruthoz, hörghuruthoz tár-
suló véres köpet nagyobb riadalmat kelt,
mint egy mellhártyagyulladás, vagy egy ví-
rusfertôzéskor jelentkezô 40 fok körüli láz
érthetô módon félelmet keltôbb lehet,
mint egy vesemedence-gyulladás. Sokszor
egy kellemetlen panasz több szorongást,
lelki torzulást okoz — ilyen például a bûzös
lehelet, a kellemetlen szájszag —, mint egy
orvosilag nehezebb eset. A kellemetlen le-
helet negatív auraként valósággal is körül-
lengi az ettôl szenvedôt, és ezt fátumként,
sorscsapásként élik meg a betegek, pedig a
panasz hátterének tisztázásával a baj sok-
szor orvosolható.

Elôször is el kell különíteni azokat az ese-
teket, amikor veleszületett anyagcsereza-
var részeként — sokszor kellemetlen test-
szaghoz társulva — fordul elô. Ezek az ese-
tek ritkák, és az egyéb, feltûnôbb tünetek
miatt már kisgyermekkorban kivizsgálá-
sok történnek. „Furcsa” szájszag az ún. ace-
tonos lehelet (olyan, mint a körömlakkle-
mosó illata), ami gyakran elôfordulhat az
amúgy egészséges gyermekeknél is. Egy
többszöri hányással járó gyomor-bélfertô-
zés, gyomorrontás vagy egy kezdôdô cukor-
betegség, illetve rosszul beállított inzulinte-
rápia során szintén elôfordul. Az esetek
többségében azonban nem errôl van szó.

Milyen betegségek és miért okozhatnak
bûzös leheletet? Leggyakoribb ok a száj-
üregben, az orrmelléküregekben, a fog-
ínyen zajló gyulladás, de egy krónikus nát-
ha vagy a szuvas fogak szintén okként áll-
hatnak a háttérben. Elôfordulhat, hogy va-
lamilyen idegentest bújik meg az orrban, a
garat felsô részében, és az ezzel okozott
gyulladásos reakció a felelôs. Elôfordul,
hogy egy krónikus szájüregi fertôzés, vér-
zés okozza a kellemetlen tüneteket, sôt a
nyelv ªnom ízlelôbimbói is elváltoznak, el-
színezôdnek, és ún. fekete szôrös nyelv ala-
kul ki.

Ha a panaszok hátterét jól kivizsgáljuk,
kiderül, hogy mindig vannak egyéb elválto-
zások is. Ez lehet egy krónikus nátha, gá-
tolt orrlégzéssel, éjszakai köhögéssel,
gennyes orrfolyással. Az ismétlôdô, lázzal
is társuló mandulagyulladás szintén „bû-
nös lehet”. Ha a gyomorszáj záródása nem

tökéletes és a gyomorsav, illetve a gyomor-
tartalom visszajut a nyelôcsôbe, ott égô,
maró érzést okoz, esetleg kisebb hányások-
hoz vezet. A fogszuvasodás kezdete nem lát-
ványos, sokszor még panaszt sem okoz,
vagyis nem gondolunk rá. Helyes táplálko-
zással, rendszeres szájhigiénével megelôz-
hetô. Ez különösen fontos azoknál a gyer-
mekeknél, akiknek a szülei is sokat szen-
vedtek fogfájástól, és így a rossz fogak kiala-
kulására való hajlam nagyobb.

Külön kell szólni azokról az esetekrôl,
amikor a szájszagot csak a beteg, esetleg
egyik vagy másik családtag érzi, és körülte-
kintô vizsgálatok nem igazolnak semmi-
lyen betegséget, sôt szájszagot sem. Ilyen-
kor a beteg a szájszagtól való félelmében ki-
rekeszti magát. Gyakran, szinte kényszere-
sen mossa a fogát, mentolos cukrot és rágó-
gumikat fogyaszt, és távolságtartóan visel-
kedik. Ha az elvégzett vizsgálatok negatív
eredménnyel záródnak, pszichológiai segít-
séget kell igénybe venni.

Elôfordul, hogy az elmondottak egyiké-
rôl sincs szó, hanem egy sajátos családi jel-
legzetességgel állunk szemben, amelynek
hátterében egyéni anyagcserezavar, rend-
hagyó táplálkozás állhat. Ilyenkor jogosan
fordulunk a közérzetjavító, ízesített termé-
kekhez. A panasz jellege miatt sokan nehe-
zebben teszik meg az elsô lépést az orvosi
rendelô felé, pedig ezt a félelmet legyôzve
nagy eséllyel megszabadulhatnak a lelkü-
ket rágó, viselkedésüket befolyásoló kelle-
metlenségtôl.

Onódy Gábor dr.

A hóvirág titkai
A hótakaró alól kikandikáló hóvirágot az
emberiség már nagyon régóta ismeri. A gö-
rögök a fehér virágairól tejvirágnak hívták.
A bókoló virágok a szerénységet jelképe-
zik. A tavasz a télben idôjárás következté-
ben kerületünk kertjeiben folyamatosan
bújnak elô a hóvirágok az avar alól.

A virág egyik rejtélye a szirma-
iból fakad. A növény sejtközi já-
rataiban levegô van festékanyag
helyett. A levegô és a fény vissza-
verôdése okozza, hogy a fehér vi-
rágok szinte világítanak az avar-
ban. Szükség is van erre a hival-
kodó magatartásra, mert a meg-
porzáshoz a rovarok segítsége
szükséges. A pollenszállító rova-
rok a lepellevelek között a virág
belsejébe jutva a virágmézet ke-
resik, közben a pollen a szôrös
lábukra, a páncélzatra tapad,
amellyel a termékenyítést elvég-
zik. Szerencsés virág, mert eb-
ben az idôszakban virágos nö-
vényként egyedüli, és a rovarok
könnyedén megtalálják, manap-
ság is ez történik.

A termôt és a porzót a virágszirmok vé-
dik. Amennyiben szép napos idô van és a
virág szétterül, a virágszirmok belsô olda-
la, borús idôben a külsô szirmok növekedé-
se erôteljesebb.

A megtermékenyített növény a magvait
szétszórja a területen. A magvak külsô ré-

szén húsos réteg található, amelyet a han-
gyák nagyon szeretnek. Ezt a húsos réteget
„hangyakalácsnak” hívják. A kis rovarok a
magvakat a föld alá vonszolják, megteremt-
ve a mag termôrétegbe jutását és annak ki-
kelését biztosítva. Ez a jutalmuk a cipekedé-
sért.

A magvak csírázása még ôsszel megin-
dul. Levélképzôdményeikbôl kis vésôszerû
alakzatot fejlesztenek, amellyel áttörik a fe-
lettük levô talajréteget. A magból kifejlô-

dött hagyma gyökereket ereszt,
amelyek folyamatosan rövidül-
nek, és behúzzák a hagymát ab-
ba mélységbe, ahol a legkedve-
zôbben fejlôdhet. Az idôsebb
hagymák kis ªókákat nevelnek,
majd kolóniát alkotnak, amely-
nek növekedése következtében
hô termelôdik, ez képes megol-
vasztani a felette levô hóréte-
get.

A hóvirág csodálatos virítását
annak köszönheti, hogy a hagy-
májában rengeteg tartalék táp-
anyagot halmoz fel. Az asszimi-
lációs feladattal sietnie kell,
mert ha a felette levô fák kilom-
bosodnak, már nem kap elegen-
dô fényt.

Bánhídi János
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Köszönet
A Gyermekek Háza I. Alapítvány
(adószáma: 18090006-1-41) a felaján-
lott egy százalékokból 1 050 977 Ft-
ot kapott 2007-ben. A befolyt össze-
get szakmai programok kidolgozásá-
ra, valamint a fejlesztô szoba felújítá-
sára, eszközeinek bôvítésére fordítot-
ták.

*
A Gyermekek Évszázada Alapítvány
köszönetet mond mindazoknak, akik
2006. évi személyi jövedelemadójuk 1
százalékát a Virág árok 8. Óvoda javá-
ra felajánlották. Az 1 747 362 forintos
adományt buszos kirándulásokra, mú-
zeumi belépôkre, kulturális progra-
mokra, vizuális eszközök és szerepjá-
ték fejlesztését szolgáló játékok vásár-
lására fordítjuk.

A rejtvény fôsoraiban G. B Shaw mondását rejtettük el. A
2007/26. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Az okos
ember kevés szóból is ért". A helyes megfejtést beküldôk
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-
Zöld Könyvesbolt és Antikvárium által felajánlott könyveket
kap: Mocskonyiné J. Mária, Novák Ferenc és Tóth De-
zsôné. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik
át a könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Pol-
gár rejtvénye”, 1024 Mechwart liget 1. vagy a pe-
ter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb
2008. február 8-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

Autóból lopott
kártyát használt
Lopás miatt folytat eljárást ismeretlen tet-
tes ellen a II. kerületi Rendôrkapitányság.
Az elkövetô 2007. október 9-én 20 óra 15
és 30 perc között a Gyöngyvér utcában par-
koló egyik személygépkocsiból egy kézitás-
kát, egy laptoptáskát, okmányokat, és bank-
kártyát tulajdonított el. A bankkártyát a tet-
tes 2007. október 9-én 21 óra 6 perckor és
21 óra 11 perckor a III. kerületi Heltai Jenô
téren lévô bankautomatánál két alkalom-
mal használta, sikertelenül. A rendôrség
kéri, hogy aki a képen látható férªt felisme-

ri, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a
bûncselekménnyel kapcsolatban érdemle-
ges információval rendelkezik, hívja a
346-1830 vagy a 346-1800/133-as telefon-
számot, illetve névtelensége megôrzése
mellett tegyen bejelentést az ingyenesen
hívható (06 80) 555-111 „Telefontanú”
zöld számán, vagy a 107, 112 központi se-
gélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Szigorúbb
büntetések
A Városrendészeti Csoport Köz-
terület-felügyelete februártól
mérlegelés nélkül a maximális
büntetési tételt alkalmazza
egyes, gépjármûvel elkövetett
szabálysértések esetén. A fel-
ügyelet saját tapasztalata és a la-
kossági visszajelzések alapján
döntött a szigorítás mellett. A ki-

szabható legmagasabb, azaz 20 ezer forin-
tos bírságot ró ki a Mammut üzletházak kör-
nyékén, a Rózsadomb Center és a Rózsa-
kert Bevásárlóközpont elôtt szabálytalanul

várakozó autókra. Szintén a leg-
szigorúbb bírságra számíthatnak
azok, akik a mozgáskorlátozottak-
nak fenntartott helyet foglalják
el jogtalanul, vagy a KRESZ szabá-
lyaival ellentétes módon a keresz-
tezôdésekben és a gyalogátkelô-
helyek környékén akadályozzák a
forgalmat és a gyalogosok közle-
kedését.

Feladta magát
Kiraboltak egy kiskereskedést a Hidegkúti
úton január 4-én délután három óra körül.
Egy 50 év körüli férª bántalmazta az alkal-
mazottat, majd elvette a bevételt és gyalogo-
san elmenekült. A tettes nem sokkal az ese-
tet követôen önként jelentkezett a rendôr-
ségen, ahol megbánást tanúsított.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA

MAGYAR—NÉMET—ANGOL családok ré-
szére keresünk bébiszittereket, gondozó-
kat nem csak eü. végzettséggel, rugalmas
munkaidôben. Folyamatos interjúk a csalá-
dok részérôl. 1000–1500 euró/hó. Hívjon
bizalommal! Érdeklôdni: 785-4983, (30)
519-1438
Exkluzív óbudai ruhajavító üzletbe minô-
ségi munkát végzô (lehet kezdô is) varró-
nôt keresek, vagy bedolgozót. 1035 Mik-
lós u. 9. Tel.: (20) 375-5366
Idôs nô gondozásába besegítenék, vásár-
lás stb., heti 3–4 alkalommal. Tel.: 316-
6256
Fodrászt, kozmetikust, pedikûröst ke-
resek Moszkva tér közeli üzletembe
vendégkörrel és váll. ig-al rendelkezô
részére, igen elônyös feltételekkel. Ér-
deklôdni: (30) 9-717-333

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.
Kisiskolások délutáni foglalkoztatása,
elsôsök fejlesztése Adyligeten. Ház-
hoz is megyek. Tel.: (70) 408-5578
Bio fôzôtanfolyam, biokonyha alapjai
az egészségért. Tel.: (70) 408-5578
ANGOLT TANÍTOK (üzletit is) a Toron-
tói  Egyetem  képesítésével, gyakorló
tolmácsként, a beszélgetéstôl a nyelv-
vizsgáig bármilyen igény szerint. Tel.:
(20) 482-2270, 320-1825
Angoltanár Máriaremete környékén
nyelvvizsgákra felkészítést vállal. Tel.:
(20) 567-5466
Angoltanár vizsgákra felkészít. Tel.:
(30) 343-8351
Németországban élt diplomás nyelvtanár-
nô német korrepetálást, érettségire, nyelv-
vizsgára felkészítést vállal. Tel.: (20) 920-
4569
Német iskolába járó 5. és 7. osztályos fia-
im mellé keresek tanárt délutáni tanulás-
hoz. Tel.: (20) 934-2078
Francia nyelvoktatás minden szinten be-
szédközpontú módszerrel a Moszkva tér-
nél. Tel.: 315-1262, (30) 212-4527
Magántanodánk felkészítést vállal min-
den szinten matematikából, fizikából, nyel-
vekbôl, több évtizedes referenciákkal. Tel.:
250-2003, (20) 934-4456
MATEMATIKA-, FIZIKAOKTATÁS, felkészí-
tés felvételire, érettségire, egyetemre,
nagy gyakorlattal, a Moszkva térnél. Tel.:
316-8462, (20) 927-6473
Matematikatanítás közép-, általános
iskolásoknak gyakorlott szaktanárnál.
Tel.: 200-7764, (30) 480-0605
Kémia-, biológiatanítás gyakorlott kö-
zépiskolai tanárnál. Tel.: (30) 264-
5648

INGATLAN
ARCHIMEDIA ÉPÍTÉSZ IRODA. Teljes
körû építészeti tervezés. Tel.: (30)
680-4088, archimedia@t-online.hu,
www.archimedia.extra.hu
Sürgôsen eladó lakást, házat keresek
a Belvárosban és Budán. Tel.: (70)
202-7094
KERESEK 2–3 szobás zöldövezeti erké-
lyes lakóingatlant. Tel.: (20) 362-2906,
395-2894

A Fillér utca elején 80 m²-es lakás hosszú
távra kiadó + teremgarázsban egy gépko-
csi részére beállóhely. Tel.: (20) 491-0630

Budakeszin kiadó januártól egy új építé-
sû háromszintes ház 20 m²-es terasszal, ki-
látással a jánoshegyi kilátóra. Nagy nap-
pali, 2 hálószoba, 2 fürdôszoba, konyha
és hall, zárt garázs, szép kert. Fûtés ve-
gyes tüzelésû kazánnal. Költségek: épít-
ményadó (27 000 Ft/év), fogyasztás után
áram- és vízdíj. Gáz nincs. A ház bérleti dí-
ja igényesen bebútorozva vagy bútorok
nélkül 100 000 Ft/hó + 2 hónap kaució.
Tel.: (30) 241-6554

A Rózsadombon, erdô szélén, zsákutcá-
ban csendes, kertkapcsolatos 100 m²-es la-
kás hosszú távra kiadó. Tel.: (30) 984-
4468

II. kerületben forgalmas helyen, igényes,
szép környezetben, bevezetett fodrász-
szépségszalonnak kialakított 100 m²-es
üzlethelyiség kiadó. Tel.: 315-1740, (20)
951-2608

Eladó (69 M Ft) vagy kiadó (1300 euró) a
Pasaréti téren egy elegáns, színvonalasan
felújított 124 m²-es lakás. Központi elhe-
lyezkedése miatt alkalmas lehet magánor-
vosi célokra, ügyvédi irodának vagy bármi-
lyen más reprezentatív szolgáltatást nyúj-
tó helynek. Érdeklôdni lehet: (70) 383-
0386 vagy info@dacapo.hu.

Eladó a Pasaréti téren egy 1932-ben épült
elegáns, de felújításra váró négyszintes,
összesen 550 m² alapterületû társasház.
Központi elhelyezkedése miatt alkalmas
lehet klinikának, bankközpontnak, hotel-
nek, magániskolának, illetve óvodának,
vagy bármilyen egyéb budai központú,
stratégiai szolgáltató egységnek. Érdek-
lôdni lehet: (70) 383-0386, vagy info@
dacapo.hu.

A II., Petrezselyem u. 15–19-ben tulajdo-
nostól eladó parkosított belsô kertes, 10
éves, liftes házban egy 43 m²-es elsô eme-
leti lakás. Tel.: (20) 480-1356

A II., Zöldkô utcában 1994-ben épült
150 m²-es 1 + 4 hálós sorházi lakás
garázzsal eladó. Irányár: 78 M Ft. Tel.:
(20) 932-5005, 316-9408

A Pusztaszeri úton 78 m²-es II. emele-
ti nappali + 2 hálós, 9 m²-es loggiás
lakás eladó. Ára 38,9 M Ft. Tel.: (30)
960-8862, 316-9408

A Rózsadomb közepén 1735 m²-es te-
lek eladó. Közvetítôk kerüljenek! Tel.:
(30) 342-7132

A II., Tárogató úton I. emeleti 70 m²-es 3
szobás, loggiás, cirkós, DNY-i lakás tulajdo-
nostól eladó, kocsibeállóval. Irányár: 34,9
M Ft. Tel.: (30) 491-4021

Az Iparmûvészeti Fôiskolánál napfé-
nyes 40 m²-es felújított, részben pano-
rámás fiatalos lakás eladó. Irányár:
14,7 M Ft. 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

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

BUDAI HG-BEN erdôkkel körülvett 3 x
250 négyszögöl üdülô-lakó, Bicskén 930
négyszögöl biozártkert ELADÓ-kiadó. Tel.:
(20) 946-7553

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 ÉS KIADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT,
TELKEKET, KERESKEDELMI INGATLANO-
KAT KERES, KÍNÁL BELVÁROSI ÜGYFÉLBA-
RÁT INGATLANIRODA KÜLFÖLDI ÉS MA-
GYAR ÜGYFELEINEK. ABIS INGATLAN
CENTRUM. TEL.: 413-0185, (20) 945-
8059, abis5@enternet.hu

KERESÜNK-kínálunk ELADÓ, KIADÓ la-
kásokat, házakat, telkeket. 14 éve
Önökért, folyamatos, gyors, korrekt
ügyintézés. www.amadex.hu, tel.:
315-0031, amadex@t-online.hu, (30)
944-0088.

A BudaGold Ingatlan Center ügyfelei
részére keres-kínál eladó és kiadó la-
kásokat, házakat, villákat, telkeket és
irodákat. Tel.: 315-1020, www.buda-
gold.hu, www.budaivillak.com

A START Ingatlan Kft. külföldi és bel-
földi ügyfelei részére keres kiadó és
eladó ingatlanokat. start@hunga-
ry.net, www.startingatlan.hu, tel.:
(20) 950-6561, 316-9408.

EGÉSZSÉGÜGY

A Mammut Bevásárlóközpont mellett, ele-
gáns orvosi rendelôben rendelési idô ki-
adó. Tel.: (20) 971-0550, (30) 984-0330

Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Dam-
janich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idô-
pont-egyeztetést a 321-6819-es vagy a
(20) 341-5980-as telefonszámon kérek.

Ifj. dr. Decker Iván és dr. Huszár Tamás fo-
gászati és szájsebészeti rendelôje új cí-
men mûködik. Teljes körû fogászati ellá-
tás, mûgyökér-beültetés, esztétikus koro-
nák, lézerkezelés, komputeres röntgendi-
agnosztika. Bejelentkezés telefonon: 316-
9918, (30) 948-8609. A rendelô címe:
1022 Bimbó út 9., IV. em.

FOGSOROK, hidak, javítása soron kí-
vül. Fogszabályozó, FOGFEHÉRÍTÔ.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz me-
gyünk! Egészségügyiseknek és taná-
roknak KEDVEZMÉNY! FOGÁSZATI
HÁTTÉR biztosított. Tóthné Hûvôs Ka-
talin fogtechnikus mester, 1013 Krisz-
tina krt. 51., fszt. 1. Tel.: (30) 222-
3016

Dr. Erdôs Judit fogszakorvos fôorvos janu-
ártól a II., Tölgyfa u. 10.-ben rendel. Tel.:
212-2915, (70) 946-3831

Vérzik az ínye? A fogínysorvadás legkor-
szerûbb kezelésére szakosodott rendelônk
a Nyugatinál várja Önt. Tel.: 33-23-782

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

Ne szívja tovább! Éljen egészségeseb-
ben! DOHÁNYZÁSLESZOKTATÁS GA-
RANCIÁVAL a Városmajor utcában.
Tel.: (30) 977-7675

Végre van megoldás hajszálértágulatok
(seprûvéna, rosacea) megszüntetésére!
Mikrohullámos terápia egyedülállóan ha-
tékony mód, vérzés, kötözés, mellékhatás
nélkül. Tel.: (30) 960-0933, II., Csatárka út
65., www.naturklinika.hu.

Kedvezményes végleges szôrtelenítés,
nyárra élvezheti elônyeit! Fájdalommente-
sen áll + bajusz: 7000 Ft, hónalj + biki:
15 000 Ft, Hyaluronos bôrfeltöltés, acne-,
pigment-folteltávolítás. Tel.: (30) 960-
0933, II., Csatárka út 65., www.naturklini-
ka.hu.

Fül-orr-gégészeti magánrendelést nyi-
tott gyermekek és felnôttek részére —
kórházi háttérrel — dr. Radvánszki Ferenc
a II., Lövôház u. 7–9. sz. alatt (a Mammut
2. 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:
hétfô 17.30-tól 19.30-ig. Bejelentkezés:
(30) 442-8992. A rendelô címe: 1027 Bem
József u. 24., II. emelet.

ELEKTROAKUPUNKTÚRÁS ÁLLAPOTFEL-
MÉRÉS (szervek, góckeresés), kinezioló-
gia, fülakupunktúra, fogyókúra, sav-bázis
egyensúly. Tel.: (20) 312-1420

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

Csontkovács-akupresszôr rendel a Hû-
vösvölgyi út 54. alatt, a Videoton
székházban csütörtökönként 14–18
óráig. Idegbecsípôdések, ízületi blok-
kok, porckorongsérvek, nyaki eredetû
szédülések megszüntetése. Fülaku-
punktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter
természetgyógyász. Tel.: (30) 945-
8477

Fájdalommentes ALLERGIA- ÉS CANDI-
DAVIZSGÁLAT. BIOREZONANCIÁS terá-
piával allergia, candida KIOLTÁSA, bôrbe-
tegségek, szenvedélybetegségek, légúti-
nôgyógyászati, érrendszeri betegségek,
emésztési-mozgásszervi problémák, fejfá-
jás kezelése, stresszoldás a Vivien talpai
Gyógycentrumban, 1024 Fillér u. 10. Tel.:
316-2596

Talpmasszázs, talpdiagnosztika, fül-
gyertyázás, SPA(aqua) méregtelenítés,
számítógépes lúdtalpbetét-készítés,
reiki, testmasszázs, hajdiagnosztika,
talpmasszázs-oktatás. „Vivien talpai”
orvos-természetgyógyász Rendelô, II.,
Fillér u. 10. Tel.: 316-2596

Gyógymasszôr! Nagy Ákos, tel.: (20)
234-1837, várja vendégeit az Elagri stúdi-
óban (II., Zivatar u. 11.) vagy házhoz
megy, megbeszélés szerint.

Húszféle masszázs, testi-lelki kényezte-
tés, fogyasztó és méregtelenítô progra-
mok. www.eletformastudio.hu, tel.: (30)
867-5447.

VÍZ—GÁZ—VILLANY
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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ-
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több
évtizedes gyakorlattal, falbontás nél-
kül. Csatornák cseréje, bontása, vízve-
zeték-szerelés. Tel.: 227-7210, (30)
940-0748
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VÍZÓRASZERELÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE
teljes körû ügyintézéssel. Mindenne-
mû vízszerelési munkák rövid határ-
idôvel, garanciával. Tel.: 455-0912,
www.vizszereles.hu

Víz-, fûtésszerelés, burkolás, teljes fel-
újítás, ázások megszüntetése. Készülé-
kek javítása, cseréje garanciával. Ba-
lázs János épületgépész technikus.
Tel./fax: 362-4050, (20) 917-0697

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, FÜRDÔSZOBA-FEL-
ÚJÍTÁS, JAVÍTÁSOK. Tel.: (20) 391-5982,
291-9239

FÛTÉSSZERELÉS, FÛTÉSRENDSZER JAVÍ-
TÁSA a radiátorcsöpögéstôl a teljes
felújításig, garanciával. Tel.: 216-
2603, www.futesszereles.hu

FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE
BUDÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK,
CIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA,
CSERÉJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL.
Tel.: 2-150-250, www.lakasszerviz.hu

FÉG gázkészülékek javítása. II., Ördög-
árok u. 20. Tel.: 397-2031

FÉG SZERVIZ. CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJ-
LEREK vízkôtelenítése, csapok, WC-k javí-
tása azonnal, garanciával. Tel.: (30) 924-
8010, 359-5033

GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gáz-
szivárgás és CO mûszeres vizsgálata. Ta-
mási József gázszerelô, II., Lorántffy Zsu-
zsanna út 5. Tel.: 214-1606, (20) 926-
5362

Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, tel-
jes körû kivitelezés. Gázmûveknél va-
ló engedélyeztetés. Készülékek javítá-
sa, cseréje. Nagy László épületgépész.
Tel.: (30) 944-6513

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelô mester. Tel.: (20) 9-344-
664, 246-9021. ELMÛ által minôsített
vállalkozás.

VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁM-
HÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA
ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL.
TEL.: 310-4018, (20) 915-2678

VILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT
BUDÁN. Hibaelhárítás, javítások még
AZNAP, GARANCIÁVAL. Tel.: 2-150-
250, www.lakasszerviz.hu

Minôsített villanyszerelô-mester vál-
lalja cserépkályhák, hôtárolós kály-
hák kiépítését, villanytûzhely, villany-
bojler vízkôtelenítését, javítását, éj-
szakai áram mérôhelyének kiépítését.
Gáz EPH, érintés-, villám-, tûzvédelmi
felülvizsgálatokat. Tel.: (20) 530-0344

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

HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE
BUDÁN. Javítás, vízkôtelenítés, csere,
értékesítés (pl. 80 l: 23 900 Ft-tól)
még AZNAP, GARANCIÁVAL. Tel.: 2-
150-250, www.lakasszerviz.hu

MIKROHULLÁMÚ SÜTÔK SZERVIZE és
egyéb háztartási gépek javítása garanciá-
val. 1026 Szilágyi Erzsébet fasor 29. Tel.:
(20) 546-6304

ELEKTRONIKA
SZÍNES TELEVÍZIÓ javítása helyszínen
mindennap. Tel.: 243-9462, (30) 940-
1802, Paál.

Antennaszerviz: Mûholdas, hagyomá-
nyos antennák szerelése, javítása; el-
osztások, jelerôsítés garanciával. Tel.:
(20) 934-4360

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

SZÍNES TELEVÍZÓK SZERVIZE: videók,
cd-, dvd-, hifi-készülékek javítása ga-
ranciával. 1026 Szilágyi Erzsébet fa-
sor 29. Tel.: (20) 546-6304

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
FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS teljes körû ga-
ranciával, garantált áron. Gépészet, szá-
razépítések, kômûvesmunkák. Tel.: (20)
990-9309, Kókai Dénes.

Építések, felújítások mûszaki ellenôrzése,
állapotfelmérése. Irodák, lakások komp-
lett felújítása. Varga Tibor építômérnök.
Tel.: (30) 211-2799, tvarga99@mail.
tvnet.hu, www.avitek.5mp.eu

Bádogos és tetôfedések, magas és la-
postetôk javítása 1986 óta. Farkasréti kis-
iparos, tel.: (20) 944-9015, 249-2664.

BÁRMI ROSSZ: (30) 307-8272, barmi-
rossz@t-online.hu

Zárak szerelése, javítása 0–24 óráig
315-1287. Tel.: (30) 574-5333, (20)
234-4190

LAKATOS, VÍZ-, GÁZ-, VILLANYSZERE-
LÉS, AJTÓ, ABLAK JAVÍTÁSA, BÚTO-
ROK SZERELÉSE. 1026 SZILÁGYI E. FA-
SOR 29. TEL.: (20) 546-6304

Riasztó, kaputelefon, síkmágnes kapuzár
szerelése, javítása. IG. ELEKTRONIKA. Tel.:
(30) 964-3538, 306-3516

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. Urbanek, frimari@en-
ternet.hu. Tel./fax: 214-7442, (20)
978-7429

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁ-
ZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKA-
RÍTÁSSAL, PARKETTÁZÁST, PARKETTA-
CSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST,
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GA-
RANCIÁVAL. TEL.: 202-2505, (30) 251-
3800

Tapétázást, festést, mázolást, lakásfelújí-
tást vállalok. Lakástakarítással is. Szép,
pontos munka. Tel.: (30) 447-3603

Székek, bútorok nádazását (Thonet)
és restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-
8875

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

Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor min-
denféle ajtók, ablakok illesztését, javítá-
sát, átalakítását, zárak cseréjét, szigetelé-
sét vállalom garanciával. Lakásfelújítás. A
felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604, (70)
550-0269

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

KERT
Fakivágás. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
Tel.: (20) 485-6547

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

Redôny, reluxa, szalagfüggöny, napellen-
zô, szúnyogháló, függönykarnis készítése,
javítása. Tel.: 356-4840, (30) 954-4894

Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfaj-
ta redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napel-
lenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932

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

Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, ingyenes felmé-
rés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, (20)
972-0347, (30) 589-7542

TÁRSASHÁZAK
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT, IN-
GATLAN ÉRTÉKBECSLÉSÉT SZAKKÉPESÍ-
TÉSSEL VÁLLALJUK. KERKUSKA KFT., TEL.:
(30) 977-6612

Szakvizsgával, II. kerületi irodával, tel-
jes körû ügyintézéssel közös képvise-
letet vállalunk társasházak részére.
Tel.: 326-0091, (30) 352-9931, e-mail:
kozoskepviselo@asztik.t-online.hu

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

Társasházak képviseletét vállalom,
több éves kerületi gyakorlattal. Lugo-
si Márta. Tel.: (30) 489-0939, (30) 433-
1006, tlugo@freemail.hu

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

VÉTEL—ELADÁS
Antikváriumunk könyveket, teljes
könyvtárakat, régi képeslapokat, vit-
rintárgyakat, metszeteket, térképe-
ket, festményeket, cd-ket, hangleme-
zeket, dvd-ket vásárol készpénzért.
Díjtalan kiszállás. Tel.: 332-0243, (20)
922-0001

Zongora, pianínó vétele-eladása, javí-
tás, hangolás. Tel.: 239-7138, (20)
470-2091

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

MÛGYÛJTÉS
Salom, Salom Antikvitás 30 éve a
szakmában! Üzletünk részére kere-
sünk festményeket, Zsolnay-kerámiá-
kat, aranyékszereket (briliáns), arany
karórákat, ezüsttárgyakat, bútorokat,
szônyegeket. Azonnali kp.fizetés, szál-
lítás. Ingatlanvásárlással is foglalko-
zunk. Tel.: 362-3910, (20) 941-6574

Öreg porcelánfigurát, fajansz vázát,
padlóvázát venne magánszemély. Tel.:
201-3711

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket,
bútorokat, porcelánokat, álló fali dísz-
órákat, csillárokat, KÖNYVEKET, papír-
régiségeket, ezüstöket, bronzszobro-
kat, perzsaszônyegeket stb. Teljes ha-
gyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 281-
3926, (30) 462-8883

HÉBER ANTIK GALÉRIA. Értékbecslô-
ink a legmagasabb áron vásárolnak
festményt, bútort, órát (kar-, asztali, fa-
li, álló), porcelánt (herendi, Zsolnay),
ezüstöt (evôeszköz, dísztárgy stb.), szô-
nyeget (hibásat, kopottat is), aranyék-
szert, hangszert, zongorát, varrógé-
pet, könyveket. Hívjon bizalommal. El-
érhetôség: 365-4657, (20) 415-1536

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

KÁNYA KATA Társközvetítô Iroda. Ezt az
évet már ne töltse egyedül! Tel.: 214-
9441, www.kanyakata.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.

Kárpótlási  jegyet  legmagasabb  áron
vásárolok. Azonnali készpénzfizetés.
Tel.: (20) 575-1411, 334-2620

Családokhoz közvetítünk leinformálható
bébiszittereket, idôsgondozókat, házveze-
tôket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 205-
8700, (20) 359-5918

Ausztriai gyönyörû hegyi szállóban üdülé-
si jog eladó. Pihenésre, turistáskodásra ki-
váló. Tel.: (20) 321-0665

Tramontána kötôszalon: Babahordó
poncsók; egyedi (kézi, esetleg gépi) kö-
tött ruhadarabok rendelésre, nagy fo-
nalválasztékkal, hozott fonalból is.
Modelldarabok eladása. János kórház-
hoz közel, telefonos idôpont-egyeztetés
alapján. Tel.: 356-6009, www.kotode.hu

KÉPKERETEZÉS
MÛVÉSZPOSZTEREK

DARVAS POSZTERGALÉRIA
Budagyöngye Üzletközpont Telefon: 200-1006
Mammut Üzletközpont Telefon: 345-8274
Westend Üzletközpont Telefon: 238-7461
Deák tér (Anker köz 1.) Telefon: 266-4244
Központ: VIII. Nap u. 29. Telefon: 219-3209



ÉLÔ NYELVEK
SZEMINÁRIUMA

Alapítva: 1949
Angol német francia olasz spanyol

NYELVTANFOLYAMOK
VIZSGÁK

PESTEN és BUDÁN

BEIRATKOZÁS: február 6-ig
10.00–18.00 óra között

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

www.elonyelvek.hu

AKKREDITÁLT INTÉZET,
PROGRAMOK, VIZSGAHELY
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luxus-
lakások

(06 1) 789-9106 (06 20) 944-0997

1026 Szilfa u. 4.
Adószám: 18096026-1-41

köszönettel fogadja jószol-
gálati, közösségi feladatai-
nak ellátására, a Kájoni Já-
nos Ferences Ház mûködé-
si költségeinek fedezésére
a kerületi polgárok adójá-
nak 1%-át.

Jelzáloghitel és
személyi kölcsön
Hazai bankok kínálatából
az önnek legmegfelelôbb

ajánlat.
Nyugdíjasoknak,

BAR-listásoknak és akár
sürgôs esetben is.

Ingyenes ügyintézés,
személyes tanácsadás.

Keressen bizalommal:
Tel.: 225-0602

XII., Városmajor u. 13.,
fszt. 5.

gabriela@jlakft.t-online.hu



2008/2 HIRDETÉS 29. OLDAL

Nyelvtanulás magolás nélkül!
Több mint 5 éve használjuk a
„Brain Turbo”módszert angol
és német nyelvoktatásra.
Közel 900 fôt oktattunk eze-
ken a nyelveken alap-, közép−,
középhaladó szinteken.
A tanfolyam ideje alatt ez
40x45 perces órákból áll
(20x45 perc ún. gépi óra, vala-
mint 20x45 perc tanári elôhí-
vásos óra); hozzávetôlegesen
1500–1800 szót tanul meg
magolás nélkül szintenként.
Megtanulja ezen idô alatt
ezek automatikus használatát
is. Ez azt jelenti, hogy beszé-

de szinte anyanyelvû szintet ér el. Mindez napi 45 per-
cet vesz el Öntôl 40 munkanapon keresztül.

Nincs házi feladat! Nincs magolás!
Hagyományos módszerekkel

ezt a tudást 250–300 óra alatt szerzi meg!
Vannak méréseink arról is, hogy ez a tudás maradandó!

Bôvebbet a www. arvisurazrt.hu honlapon talál.
Jöjjön el hozzánk, ingyenesen kipróbálhatja a berendezést!

ARVISURA-2003 ZRT. — 1027 Kapás u. 31.
Tel.: (06 1) 299-0131, fax: (06 1) 299-0130

Mobil: (06 30) 505-9772 — www.arvisurazrt.hu

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

HOGY A TA
D

V
KEZD

ASZ JÓL Ô JÖN...

Kertépítés
Kivitelezés
Kertgondozás
Szakszerû metszés
Tetôkertek, teraszok
Öntözött zöld tetôkertek, teraszok
Belsôtéri növényszigetek

CITI KERT
kertépítészet

Tel.: (06 20) 977-0751
Tel./fax: 316-6732
www.citikert.hu

–10% AKCIÓ!
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Ajánlatunk legkésQbb 2008.01.27-ig megrendelt autókra érvényes.
Konkrét ajánlatokért és részletekért forduljon értékesítQ munkatársainkhoz.

A modell átlagfogyasztása: (vegyes) 6,1�9,6 l/100 km; CO -kibocsátása:
(vegyes) 146�278 g/km. Nyomdai hibákért felelQsséget nem vállalunk.

A tájékoztatás nem teljes körq. A képen látható autók illusztrációk.

2

Az Opel Maxabo fenntartja a jogot az ajánlat módosítására.

Auto-Fort
Budapest, Szentendrei út – Csillaghegy elágazásánál
Tel.: 452-9730 Fax: 452-9793 E-mail: piramis@autofort.com

Megérkezett az új Ford Focus!

MEGHÍVÓ NYÍLT HÉTVÉGÉRE!
2008. február 9–10.


