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Visszaszerzett park,
rendezett piac

Huszonnégy órán át tartó ellenôrzés, élô
kordon és szigorú razzia akadályozta meg,
hogy április 7-én — más szombatokhoz ha-
sonlóan — ócskapiaccá alakuljon a Komjá-
di uszodától a Margit hídig tartó közterü-
let. Az árusokat és a vevôket nem érte várat-
lanul az akció, az önkormányzat szórólapo-
kon és transzparenseken jelezte, hogy nem
tûri tovább az illegális feketepiacot, és ha-
marosan felszámolja azt. A tájékoztatást a
Germanus Gyula park kitakarítása, füvesí-

tése, útjainak rendezése követte. A park
tervszerû visszavételének harmadik eleme
volt a nagyszombati, számos szervezet ösz-
szehangolt fellépésével végrehajtott akció,
amely természetesen ezzel nem ért véget.
Hiszen a valódi cél, hogy az illegális árusok
a következô hetekben, hónapokban se tér-
jenek vissza. A kerületi városrendészet ez-
után is kiemelt feladatának tartja a Germa-
nus parknak és környékének hétvégi ellen-
ôrzését. (Folytatás a 2. oldalon)

SZIGORÚAN SZABÁLYOZOTT
BETEGUTAK. Jelentôsen megválto-
zott a II. kerület egészségügyi ellá-
tottságának színvonala. A szigorú be-
tegutakat kijelölô új rendszer miköz-
ben megtartotta, részben fizetôssé
tette a szabad kórházválasztás lehe-
tôségét. 6. OLDAL

A CSALÁDIAS BUDAI BAROKK
TEMPLOMOK. A barokk építészet
szépsége Budapesten csak itt-ott, el-
szórt emlékeken sejlik fel. A szeren-
csésebb történelmû Prágával és
Béccsel ellentétben nálunk csak hír-
mondói maradtak ennek a korszak-
nak. 14. OLDAL

A KUTYÁT IS VÉDJÜK A KUL-
LANCSTÓL. A kullancsok Európa-
szerte, így hazánkban is már egész
éven át sok betegség kórokozóival
fertôzik meg az embereket és a ku-
tyákat is. A közönséges kullancs
után másodikként a kutyakullancs a
legelterjedtebb. 18. OLDAL

Kerékpáros majális
Az V. Buda Mountainbike Fesztivál április 29–május 1-ig lesz a
hármashatár-hegyi repülôtéren, ennek keretében a II. kerületi
Kaptató Kétkeréken diákversenyt április 30-án 11–12 óra kö-
zött tartják. A nevezés ingyenes, a versenyen bárki indulhat. A
pálya hossza egy kilométer.

Korosztályok: általános iskolások I. korosztály 6–7 év (2 kör),
II. korosztály 8–9 év (3 kör), III. korosztály 10–11 év (4 kör), IV.
korosztály 12–14 év (5 kör).

Díjazás: az egyes korosztályi gyôzteseknek a II. kerületi önkor-
mányzat és a Fény Utcai Piac Kft. szponzorként nagy értékû mo-
untain bike kerékpárokat ajánlott fel (képünkön).

Minden korosztályi kategória ªú és lány gyôztese egy-egy 30–
70 ezer forint értékû kerékpár boldog tulajdonosa lesz. Az önkor-
mányzat vándorserleggel díjazza azt az iskolát, amely az összes
futamot tekintve a legjobban szerepel. A legtöbb diákot rajthoz
állító iskola 100 ezer forintos, a 2. helyezett 50 ezer, a 3. helye-
zett pedig 25 ezer forintos sportszerutalványt kap.

Elônevezés iskolák részére április 20-ig, emellett helyszíni ne-
vezés is lesz.

A verseny rendezôje a Sportaktiv Klub, infó és elônevezés:
www.sportaktiv.hu, info@sportaktiv.hu, joka@t-online.hu

Fôtámogató: Fény Utcai Piac Kft.

Támogatók: CBA, Raiffeisen Bank, Budapest Navigátor.
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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: Riniger Kiadó Kft. Nyomda

Felelôs vezetô: Bertalan László igazgató
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;

Keretes hirdetés: 1/1 old. = 190 000 Ft, 1/2 = 98 000 Ft, 1/4 = 65 000 Ft,
1/8 = 40 000 Ft, 1/16 = 15 000 Ft; árainkat 20%-os áfa
terheli. Hat megjelenéstôl 15%, 11 megjelenéstôl
20% kedvezmény. Zöld szín 10% felárral. Új hirde-
tôink 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: 2007. május 4., lapzárta: 2007. április 24.
Hirdetésfelvétel: 2007. április 24-én 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

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport Tel.: 346-5400

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

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

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

Szociális és Gyermek-
védelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

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

Városrendészeti Csoport 1024 Lövôház utca 26.
Tel.: 316-2688

Mûvelôdési Iroda 1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

Sikeres volt az akció, de nem ért véget
Kisebb hadtest, mintegy nyolcvantagú — közterület-felügyelôk,
polgárôrök, rendôrök, — alkalmi szervezet védte nagypénteken
déltôl huszonnégy órán át az illegális piacozóktól a Germanus Gyu-
la parkot, illetve a Császár—Komjádi uszoda elôtti parkoló terüle-
tét. Nem volt a fôvárosban biztonságosabb és nyugodtabb hely az
Árpád fejedelem úti hetivásárnál nagyszombat délelôttjén. Reggel
már a megújult Germanus Gyula park és Császár—Komjádi uszoda
tiszta parkolója várta az uszodába vagy az MDF-piacra érkezôket.
A Germanus park felújításával egyidejûleg megszûnt az évek óta
tartó zsibvásár, és az ócskapiac után maradt szeméthegyek sem
csúfították a környezetet.

Az illegális árusok évek óta, engedélyek nélkül próbáltak túlad-
ni portékájukon hétvégenként, miközben teljesen birtokukba vet-
ték a parkot, a játszóteret és az uszoda elôtti parkolót. A közös akci-

óban a II. kerület Városrendészete és a Fôvárosi Közterület-fel-
ügyelet, valamint a II. és a környezô kerületek és települések pol-
gárôrei és a rendôrség tartották távol az árusokat.

— Huszonnégy órán keresztül, péntek déltôl szombat délig tar-
tott az akciónk, amelynek során feketeárut foglalt re a rendôrség,
és a több száz illegális piacozó sem települhetett vissza a parkba —
tájékoztatott Vajthó Gábor, a Városrendészeti Csoport vezetôje. Hoz-
zátette, hogy az akció során ellenôrizték a környezô utcákat, a Mar-
git híd környékét, de a Zsigmond teret, a Dékán utcát és a Moszk-
va teret is ªgyelték.

*
A Germanus Gyula park fôvárosi kezelésben lévô park, de a mosta-
ni rendbetétel számláit a II. kerületi önkormányzat állta mintegy
kétmillió forint értékben. Kiemelt fôvárosi közterületként a Fô-
kert Zrt. feladata, hogy folyamatosan gondozza a Germanus par-

Bolhapiac hulladéka helyett… …rendezett, kellemes park.
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kot. Radnóczi Péter, a Zöldfelület-gaz-
dálkodási Alosztály vezetôje elmond-
ta, hogy a rossz állapotban lévô park-
ban eddig nem sok mindent lehe-
tett karbantartani a kialakult helyzet
miatt, de a hivatal továbbra is a Fô-
kert Zrt-t bízza meg a terület gondo-
zásával. A fôváros a rendelkezésre ál-
ló anyagi forrásokhoz mérten a lehe-
tô legnagyobb odaªgyeléssel fogja
gondozni a területet.

A Városrendészeti Csoport közte-
rület-felügyelôi, a kerületi polgár-
ôrökkel együtt — összesen 25–30 fô
— a további hétvégéken is ªgyelnek
a parkra. Már péntek délutántól el-
lenôrzik az uszoda elé behajtó autó-
kat, és akiknél árut találnak, azokat
nem engedik be a parkolóba.

Vajthó Gábor városrendészeti csoportve-
zetô szerint még legalább két alkalommal
kell komolyabb erôkkel felvonulni ahhoz,
hogy az illegális piacozók véglegesen fel-
hagyjanak azzal a szándékukkal, hogy
visszatelepülnek a Germanus Gyula park-

ba, utána a rendszeres, visszatérô ellenôr-
zés elég lesz.

Az április 7-i razziát követôen a koráb-
ban a parkban legtöbbször pokrócról vagy
papundeklirôl árusítók egy része a Margit
hídnál, a Batthyány téren, a Zsigmond té-
ren, a Moszkva téren, a Déli pályaudvar

mellett és a Vörösvári úton próbált alkalmi
piacot teremtve megszabadulni portékájá-
tól. Az akció szervezôi ezzel számoltak, és
az új helyszíneket keresô árusokat nem en-
gedték letelepedni. Hírek jöttek még arról
is, hogy többen a XI. kerület egyik utcájá-
ban pakolták ki árujukat. ti—sza

…hogy rendezett lett a Germanus park és környéke?
Keszthelyi Mihályné

A XII. kerületbôl min-
den hétvégén kilátoga-
tok az MDF-piacra, és
szembetûnô a változás.
Idôszerû volt megszün-
tetni a rendezetlen bol-
hapiacot, ahol azért oly-
kor lehetett jó és olcsó

dolgokat vásárolni. Egy kevésbé frekven-
tált helyen kellene létesíteni a városban
egy hasonló piacot, azt támogatnám, csak
a termelôi piacot ne szüntessék meg.

Kamocsay Ignác
Rendszeresen járok a pi-
acra, és mindig nagy és
balkáni káosszal szem-
besültem. Eddig senki
sem merte megtenni
ezt a lépést, sokkal kul-
turáltabb lett a kör-
nyék, úgyhogy maximá-

lisan egyetértek a döntéssel. Sok volt a lo-
pott holmi, elôfordult, hogy a feltört pin-
cénkbôl eltûnt franciakulcsomra bukkan-
tam a bolhapiacon.

Dr. Márkus Sarolta
Örülök, hogy rendbe
hozzák a környéket,
de az MDF-piac remé-
lem, hogy megmarad,
mert sokan járnak ide
közelsége és jó árai mi-
att. A park megújulá-
sát fontosnak tartom,

mert nagyon elhanyagolt volt, pedig ren-
geteg külföldi járt erre. Remélem, hogy
folyamatos lesz a park karbantartása és ôr-
zése.

Mit szól hozzá?

Berczik Sára emlékére

A Csokonai-díjas Budai Táncklub és a Berczik Sári Néni Alapítvány idén ötödik alkalommal rendezte meg
az Országos Berczik Sára Emlékversenyt a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban. Az egész napos
rendezvényen gyermek és felnôtt csoportok mutattak be látványos mozdulatmûvészeti és
kéziszergyakorlatokat, klasszikus balettet és modern táncokat.

A vadgesztenyefák
védelmében
A fákat károsító levélaknázómoly ellen a
kártevôk kirajzásakor a levelek permetezé-
sével, vagy a szer kéreg alá injektálásával le-
het védekezni. A kerületi vadgesztenyefák
megmentése érdekében az önkormányzat
több éve akciót szervez. A közterületen álló
fákat az önkormányzat permetezteti, és a
magántelkeken elô fák védekezési költségé-
hez harminc százalékos támogatást nyújt.

További információ: Bogár István zöldfe-
lületi ügyintézôtôl, telefon: 346-5448.

Permetezés: Kiss András, 1025 Buda-
pest, Szikla utca 10., telefon: (20) 977-
2621.

Injektálás: Kovács Zoltán, Oberleitner-
Agro Bt., 8754 Galambok, Ady utca 105., te-
lefon: (30) 237-2829.

Láng Zsolt polgármester köszönetét fejez-
te ki az akcióban résztvevôknek, és felhív-
ta a ªgyelmet a példaértékû együttmûkö-
désre.

— Mintegy nyolcvan ember közremû-
ködésével sikerült megtisztítani a terüle-
tet és elküldeni az illegális piacozókat.
Az összehangolt mûveletben részt vettek
a II. kerület városrendészetének és a Fôvá-
rosi Közterület-felügyeletnek a közterü-
let-felügyelôi, az I., II., III., XII. kerületi, a
zuglói, az erzsébetvárosi, a Budapesti Pol-
gárôr Szövetség központi szerveinek és a
szentendrei polgárôrségnek a tagjai, vala-
mint a kerületi rendôrség járôrei.Láng Zsolt polgármester és Szalai Tibor jegyzô
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Ó, régi versek:
rozsdás fegyverek
Az elôzô évekhez hasonlóan, idén is mara-
toni szavalással ünnepelte a Fillér Utcai Ál-
talános Iskola április 11-ét, a Költészet Nap-
ját. A megnyitót és az elsô verset, Reményik
Sándor Ó, régi versek címû költeményét a II.
kerület polgármestere, Láng Zsolt mondta
el. „Felnôtté válva mindig a változatlant, az
örökérvényût keressük — hangoztatta a pol-
gármester. — Ilyen örök érték a vers, a ze-
ne, a kultúra. Ezek mutatják meg, hogy hon-
nan jövünk és merre tartunk, és ezek ad-
nak kapaszkodót a mindennapok kihívásai-
ban.”

Idén hatodik alkalommal rendezte meg
az iskola a versmondó napot — tudtuk meg
Kerekes Zsolt igazgatótól. A folyamatos, meg-
szakítás nélküli szavalás délután fél négyig
tartott, és összesen négyszázötvennyolc ver-
set mondtak el a gyerekek, köztük más isko-
lákból érkezô diákok és óvodások is, vala-
mint a felnôtt szavalók.

ÁTHELYEZETT MUNKANAPOK
ÉS HOSSZÚ HÉTVÉGE. A Polgár-
mesteri Hivatal munkarendje a má-
jus 1-jei ünnep miatt módosul: ápri-
lis 20-án pénteken szerdai, április
21-én szombaton pénteki munka-
nap és ügyfélfogadási rend szerint
fogadják az ügyfeleket. Április 30-án
hétfôn azonban zárva tart a hivatal.

MUSKÁTLIVÁSÁR. Az önkor-
mányzat április 22-én vasárnap a Pál-
völgyi-barlangnál 10 órától, vala-
mint április 28-án szombaton reggel
hét 7 órától muskátlivásárt rendez,
amely a készlet erejéig tart. Szomba-
ton két helyszínen vásárolhatják
meg a virágokat: a Polgármesteri Hi-
vatal papkerti parkolójában (a Ma-
gyar Autóklub elôtt), valamint Pesthi-
degkúton a Máriaremetei út 80.
(volt Petôfi Mûvelôdési Központ)
alatt. Egy ember legfeljebb tíz darab
muskátlit vásárolhat „egyet fizet, ket-
tôt kap” elven.

CIVIL SZERVEZETEK SZAKRE-
FERENSE: dr. Szigeti Szilvia, tel.:
(06 30) 560-3928, e-mail: szigeti.szil-
via@masodikkerulet.hu. Postacím:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.

TÁRSASHÁZI TANÁCSADÁS.
Minden kedden 17 órától ingyenes
jogi tanácsadás társasházaknak a ke-
rületi Polgármesteri Hivatalban
(1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

GESZTENYEFÁKAT ÜLTETETT a
Szilágyi Erzsébet fasorban a Hew-
lett-Packard vállalat április közepén.
A cég évek óta használt nyomtatási
kellékeket gyûjt vissza és hasznosít
újra, amelyek után pénzt különít el
környezetvédelmi célra. Az össze-
gyûlt pénzbôl a Fôkert Zrt. két ütem-
ben 35 fát helyezett ki a fasorban.

KODÁLY-TANÍTVÁNYOKAT KE-
RESNEK. A Szabó Ervin-könyvtár
Budai Régiójának könyvtárai találko-
zót szerveznek Kodály Zoltán tanítvá-
nyainak. Olyan Kodály-tanítványok
jelentkezését várják, akik szívesen
részt vennének idén októberben egy
közös beszélgetésen és koncerten.
Jelentkezni Szirtes Katalinnál lehet a
Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Török
utcai Könyvtárában (1023 Török u.
7–9., tel.: 212-1103).

Nagy Rákóczis
Találkozó
Hagyományteremtô szándékkal tavaly
rendezték meg az elsô Nagy Rákóczis Ta-
lálkozót. Az iskola vezetése, tanárai idén
március 30-án nyitotta meg kapuit az
egykoron a Rákócziban tanult öregdiá-
kok elôtt. Több százan jöttek el ismét a
jó hangulatú rendzevényre, hogy régen
látott iskolatársaikkal találkozzanak.

A városszeretet fái
A szárazságnak és a városi levegônek ellen-
állóbb gömbszivarfákat ültetett a Margit
körúti ferences templom, a Keleti Károly
utcai és a Tövis utcai templom közössége
április 14-én. A Ribáry utca Marczibányi té-
ri és Bimbó úti végén összesen húsz facse-
metét telepítettek. A több tucat résztvevôt
megmozgató, családias délutánon a közös-
ség felnôtt és ifjú tagjai a területet biztosító

önkormányzat képviseletében Láng Zsolt
polgármesterrel és Fekete László képviselô-
vel együtt a fák ültetésében segédkeztek,
amíg a legfiatalabbak rajzoltak, festettek és
papírmadarakat hajtogattak a facsemeték
díszítésre. Fejérdy Péter szervezô elmondta:
a városmissziós év alkalmából határoztak
úgy, hogy a jövôre gondolva, a lakóhely
iránti szeretet jelképeként szimbolikusan
fákat ültetnek a kerületben.

szg
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Idôalagút
a televíziózásról
Új kiállítással és rendezvénysorozattal gaz-
dagodott a Millenáris — ezt sajtótájékozta-
tón jelentette be Hajnóczy Árpád, a Millená-
ris novemberben kinevezett vezetôje. Az
Intervízió elnevezésû kiállítás a televízió-
zás múltját, jelenét és jövôjét mutatja be és
egészen augusztus 17-ig látogatható. Egy be-
rendezett folyosón közel száz kiállított
tárgy szerepel, többek között kamerák, kü-
lönbözô gyártmányú televíziók, vagy a súgó-
gép megjelenése elôtt alkalmazott néger,
vagyis egy fekete palatábla. Be lehet menni
a Magyar Televízió elsô, Pye-Morris típusú
közvetítôkocsijába, és megismerhetjük a
régen népszerû sorozatok szereplôit is. De
ezúttal nem csupán egy technikatörténeti
kiállításról van szó, hanem a legmoder-
nebb technológiával készült készüléket is
megcsodálhatjuk, illetve aktív résztvevôi le-
hetünk a gyakorlati mûsorkészítésnek. A lá-

togatókat folyton változó és egyedi progra-
mokkal várják (lásd a 13. oldalon), emel-
lett neves tévés személyiségeket is meghív-
tak, akik közül David Attenborough, Ted Tur-
ner, a CNN alapítója, Leonard Katzman, a
Dallas producere, Jamie Oliver is elfogadta
a meghívást. Egyes csatornák szponzorálá-
sával tv-szigeteket alakítottak ki, ahol isme-
retterjesztô ªlmek láthatók majd, valamint
élô adások és tévétörténeti elôadások zajla-
nak majd. A kiállítás fôszponzora az ötven-
éves Magyar Televízió.

TÛZGYÚJTÁSI TILALOM ÁPRILIS KÖZE-
PÉTÔL. Tûzgyújtási tilalom lépett életbe áp-
rilis 12-tôl a Pilisi Parkerdô területén. Az er-
dészet intézkedésére azért volt szükség,
mert a száraz idôjárás következtében az
utóbbi hetekben több helyen kigyulladt az
erdô. A tûzgyújtási tilalom visszavonásig ér-
vényes, és a kijelölt tûzrakóhelyekre is vonat-
kozik. Az erdôkbe vezetô utakon és a tûzra-
kóhelyek mellett táblák hívják fel a kirándu-
lók figyelmét a tilalomra, amelybek megsze-
gôit megbírságolják és feljelenthetik.

MENTSÜK MEG ZÖLD PÉTERT! A Millenáris sajtótájékoztatóján részt vett Láng
Zsolt polgármester is, aki elmondta, hogy a 2001-ben megnyitott Millenáris park
egyik legközkedveltebb helye a Zöld Péter játszótér lett, ahová átadása óta rengeteg
második kerületi gyerek, anyuka és család jár, és akik igazi közösségi térként használ-
ják a játszóteret. Az önkormányzat mindig is küzdött, és most is küzd a Zöld Péter ját-
szótér fennmaradásáért, hiszen a Ganz-privatizáció során az a terület, ahol a játszó-
tér fekszik, magánbefektetôk tulajdonába került, akik irodaházat szeretnének építeni
a területen. Az átadás óta eltelt hat év, és a képzômûvészek által létrehozott egyedi
játékok, amelyek különleges értéket képviselnek, és amelyeket annyira szeretnek a
gyerekek, komoly felújításra szorulnak — tette hozzá a polgármester.

A Jövô Háza Kht. megkereste az önkormányzat vezetését, mivel kizárólag saját for-
rásból nem tudják finanszírozni a felújítást, a polgármester pedig ígéretet tett arra,
hogy segítséget nyújtanak a lehetséges szponzorok, támogatók felkutatásában, illet-
ve a lakosság közremûködését kérik abban, hogy a játszótér felújításához szükséges
pénzeszközöket közös összefogással elôteremthessék.

A szervezôk kérik, hogy felajánlásaikat a zoldpeter@jovohaza.hu e-mail címen te-
gyék meg.

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

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

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁ-
JA kedden és csütörtökön16–19 órá-
ig tart nyitva (1022 Bimbó út 63.).

Almássy Kornél országgyûlési kép-
viselô idôpont-egyeztetés alapján fo-
gad; telefon: (06 70) 362-8283.

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes ta-
nácsadást szervez kerületi irodájá-
ban (1022 Bimbó út 63.) csütörtö-
könként 16–18-ig. Elôzetes idôpont-
egyeztetés munkanapokon 8–16-ig
a 353-0624-es telefonszámon.

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

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁ-
JA hétfôtôl csütörtökig 12 és 18 óra
között, pénteken 12 és 16 óra kö-
zött tart nyitva. 1024 Fazekas utca
19–23., telefon: 212-2978; e-mail:
bp02@mszp.hu.

KÁVÉ MELLETT. Porkoláb Mátyás
képviselô (MDF) minden hónap elsô
és harmadik szerdáján 9–10-ig a
Széphalom bevásárlóközpont kávé-
zójában várja az érdeklôdôket.

Föld Napja
2007. április 22., 11–16 óráig

a Pál-völgyi-barlang kôfejtôjében (1025 Szépvölgyi út 162.)

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága és a II. kerületi önkormányzat rendezésében

n 11–11.30-ig: Megnyitó: Füri András igazgató (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság),
Láng Zsolt polgármester (Budapest II. kerületi Önkormányzat)

n 11.30–12-ig: Ne féljünk a kullancstól! — Védekezzünk ellene! Kapiller Zoltán elôadá-
sa és fórum

n 13.30–14-ig: Új turistakalauzok: Börzsöny, Pilis—Visegrádi-hegység, Budai-hegy-
ség, a Cartographia Kft. sajtótájékoztatója

n 14–15-ig: Kellemetlen igazság — Al Gore könyve kapcsán hômérsékleti rekordokról, ki-
bocsátás-kereskedelemrôl beszélget Gadó György Pál, a könyv fordítója és Hunyady Ad-
rienn, a KVVM Klímavédelmi és Energia Osztályának munkatársa

n 15–16-ig: Gryllus Vilmos koncertje, aki elénekli többek között a Duna-Ipoly Nemzeti
Park 10 éves évfordulójára írt cincérdalt

n Állandó programok a sátorban: kézmûves bemutatók és foglalkozások, kézmûves ter-
mékek vására, természetvédelmi kiadványok vására

n Egész nap: játékos természetismereti vetélkedô, civil sor, virágvásár, madáretetô
vásár, véradás, étkezési lehetôség: hagyományôrzô ételek és italok.
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A szigorúan szabályozott
betegutakon sokan
eltévedhetnek
Jelentôsen megváltozott a II. kerület
egészségügyi ellátottságának
színvonala. A szigorú betegutakat
kijelölô új rendszer miközben
megtartotta, részben fizetôssé tette a
szabad kórházválasztás lehetôségét.
Április 1-jétôl csak beutalóval és
ingyenesen csupán a kijelölt
kórházban kezelik a betegeket. II.
kerületiek esetében ez leginkább a
János-kórházat jelenti.

Buda gyermekkórház nélkül

Az I. kerületben tartott, az átalakítás kérdé-
seit érintô, a budai gyermekellátásról szóló
tanácskozáson a Budai Gyermekkórház ko-
rábbi vezetôi — Blatniczky László, Péter Fe-
renc — több évtizedes visszalépésnek tekin-
tik az egészségügyi minisztérium intézkedé-
sét. Azzal érveltek, hogy a világon minde-
nütt a gyermekgyógyászati centrumok ki-
építése jelenti a jövôt. A kormány mostani
döntésével különbözô kórházakba, itt Bu-
dán több területen ráadásul nem is gyer-
mekkórházba, hanem felnôttgyógyításra
berendezkedett intézményekbe vihetik
csak a kis betegeket. Péter Ferenc azt is fel-

vetette: érthetetlen, hogy míg a pesti olda-
lon 1000, a budain csak 85 úgynevezett ak-
tív ágyat ªnanszíroz az OEP. Madarasi An-
na, a gyermekkórház orvosigazgatója sze-
rint az Egészségügyi Minisztérium az átszer-
vezéssel lassú agóniára ítélte intézményü-
ket. Abban a János-kórház és a Budai Gyer-
mekkórház orvosai is egyetértenek, hogy a
gyermekgyógyászatban értelmezhetetlen
fogalom a krónikus ágy, hiszen az ápolásra
szoruló gyerekeket a saját érdekükben, a
gyorsabb gyógyulás reményében az esetek
döntô hányadában hazaadják. Péter Ferenc
szerint Budapesten nem lenne szükség
több mint 20 krónikus gyerekágyra, ehhez
képest az átszervezés után az OEP több
mint 250 ilyen típusú ágyat ªzet majd.

Aránytalan elosztás

A Frankel Leó úti Irgalmasrendi Kórházat
is súlyosan érintette az egészségügyi re-
form. Az intézményben úgy látják, hogy a
területi ellátási kötelezettséget aránytala-
nul osztották el a kórházak között. Bene
Krisztián fôigazgató példaként említette:
amíg az egyik osztályukon 150 területileg
hozzájuk tartozó beteg jut egy ágyra, addig
más intézményben ez a szám a 15 ezret is el-
érheti. Az egy ágyra jutó lakosságszámnak
lehetôség szerint nem szabadna néhány
százaléknál nagyobb mértékben eltérni a
különbözô kórházak között. Az Országos
Egészségügyi Pénztár a kórházak ªnanszí-
rozását is részben ennek alapján végzi, ami
a kórház számára jelentôs anyagi hátrányt
okoz. Az igazgató felhívta a ªgyelmet, hogy
a túléléshez szükséges, akár 8–10 százalé-
kos elbocsátás már a képzett egészségügyi
személyzet munkaviszonyát veszélyezteti.
A kórház — a szomszédos kerületek támoga-
tásával — folyamatosan tárgyal az egészség-
biztosítóval a szerzôdés módosítása és az
arányosabb elosztás érdekében. A megbe-
szélések most megtorpantak az egészség-
ügyi miniszter távozása miatt alig haladnak
az egyeztetések. A fôigazgató ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy továbbra is felkészül-
ten várják a betegeket.

Áprilistól az Országos Reumatológiai és
Fizioterápiás Intézetben (ORFI) 22 kerület
és a Budapest környéki agglomerációs tele-
pülések betegeit fogadják és délután 4-tôl
a mozgásszervi betegségben szenvedôk
ügyeletét is ôk látják el.

— A kórházban a vizitdíj bevezetése mel-
lett is valamelyest emelkedett a betegek

Beutalási rend a II. kerületi lakosok részére
Szakmacsoport ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · fekvôbeteg-intézmény
Addiktológia* ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Nyírô Gyula Kórház
AIDS-diagnosztika és terápia* ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent László Kórház
Alkohológia* ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Allergiológia és klinikai immunológia* ·  ·  · Szent Margit Kórház
Aneszteziológiai és intenzív betegellátás ·  ·  · Szent János Kórház
Angiológia, phlebológia, lymphológia* · Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Ápolás ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Belgyógyászat ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Bôr- és nemibeteg-gyógyászat ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Semmelweis Egyetem
Csecsemô- és gyermekgyógyászat ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Drogellátás* ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Endokrinológia, anyagcsere és diabétesz* · Semmelweis Egyetem
Érsebészet* ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Semmelweis Egyetem
Fogászat és szájsebészet ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Fül- orr- gégegyógyászat ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Csecsemô- és gyermek fül-orr-gégészet* · Semmelweis Egyetem
Gyermekszemészet* ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Semmelweis Egyetem
Gyermekneurológia*·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Semmelweis Egyetem
Gyermek-tüdôgyógyászat*·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Semmelweis Egyetem
Gyermek-gasztroenterológia* ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Semmelweis Egyetem
Csecsemô- és gyermekkardiológia* ·  ·  ·  · Semmelweis Egyetem
Gasztroenterológia ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent Margit Kórház
Gyermek- és ifjúsági pszichiátria*·  ·  ·  ·  ·  · Vadaskert Alapítvány
Gyermeksebészet*·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Haematológia* ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Semmelweis Egyetem

Idegsebészet ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Infektológia ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent László Kórház
Kardiológia·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Kézsebészet·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Állami Egészségügyi Központ
Krónikus ellátás ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Nephrológia ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Péterfy Sándor Utcai Kórház
Neurológia ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Onkológia ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · ONKI
Ortopédia ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Perinatalis intenzív centrum ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Semmelweis Egyetem
Plasztikai (égési) sebészet* ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Bethesda Gyermekkórház
Pszichiátria·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Rehabilitáció·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Reumatológia ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · ORFI
Sebészet ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Stroke* ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Semmelweis Egyetem
Sugárterápia, onkoradiológia*·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · ONKI
Sürgôsségi betegellátás, oxyológia ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent Imre Kórház
Szemészet ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Szívsebészet* ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Semmelweis Egyetem
Szülészet-nôgyógyászat ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Traumatológia ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház
Tüdô- és mellkassebészet·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · OKTPI
Tüdôgyógyászat ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · OKTPI
Urológia ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Szent János Kórház

(Forrás: Országos Egészségügyi Pénztár honlapja)
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Kórházak:

n Állami Egészségügyi Központ: 1091
Budapest (júliusban alakul meg az intéz-
mény)
n Bajcsy-Zsilinszky Kórház: 1106 Mag-
lódi út 89–91., tel.: 432-7500
n Bethesda Gyermekkórház: 1146 Bet-
hesda u. 3., tel.: 364-9020
n Nyírô Gyula Kórház: 1135 Lehel u.
59., tel.: 451-2600
n Országos Korányi Tbc és Pulmonoló-
giai Intézet (OKTPI): XII., 1529 Pihenô
út 1., tel.: 391-3200
n Országos Onkológiai Intézet (ONKI):
1122 Ráth György u. 7–9., tel.: 224-
8600
n Országos Reumatológiai és Fizioterá-

piás Intézet (ORFI): 1027 Frankel Leó út
25–29., tel.: 438-8300
n Péterfy Sándor Utcai Kórház: 1076 Pé-
terfy S. u. 8–20., tel.: 461-4700
n Semmelweis Egyetem, központ: 1085
Baross u. 23., tel.: 267-6000 (ezen a szá-
mon adnak tájékoztatást a különbözô
osztályok elérhetôségérôl)
n Szent Imre Kórház: 1115 Tétényi út
12–16., tel.: 464-8600
n Szent János Kórház: 1125 Diós árok
1–3., tel.: 458-4500
n Szent László Kórház: 1097 Gyáli út 5–
7., tel.: 455-8100
n Szent Margit Kórház: 1032 Bécsi út
132., tel.: 250-2170
n Vadaskert Alapítvány: 1021 Hûvösvöl-
gyi út 116., tel.: 392-1400

Amit az ellátási kötelezett-
ségrôl és a beutalásról tud-
ni kell:
A területi ellátási kötelezettséggel ren-
delkezô kórháznak kötelezô ellátni azt
a beteget, aki az adott területen lakik,
és beutalóval érkezik. Akinek más kór-
házba szól a beutalója, akkor az a kór-
ház csak akkor láthatja el ôt, ha ezzel
a területéhez tartozó betegek ellátá-
sát nem veszélyezteti. Ha beutaló nél-
kül vagy más helyre szóló beutalóval
keres fel valaki egy kórházat, akkor ne-
ki az ellátása költségének 30 százalé-
kát, legfeljebb 100 000 forintot kell fi-
zetnie. Sürgôsségi ellátást az ország
bármely kórházában mindenki több-
lettérítés nélkül kap.
Szabad kórházválasztás
Ha a háziorvos szakmailag indokolt-
nak tartja, lakhelyétôl függetlenül bár-
melyik kórházba beutalhatja a bete-
get. A háziorvosnak ebben az esetben
egyeztetnie kell a kiszemelt kórházzal,
mert csak a területileg illetékes intéz-
mény köteles ellátni a hozzá tartozó
beteget.

száma, de komolyabb nehézségek nélkül al-
kalmazkodtunk az új helyzethez — mondta
Poór Gyula fôigazgató. A számos szakambu-
lanciával mûködô ORFI-ban továbbra is
402 ágyon gyógyítanak, ami elegendô a be-
tegek ellátásához, de mint a fôigazgató je-
lezte, az ambuláns tevékenység erôsödése
lesz a jellemzô.

Buda súlyponti kórháza a János

A János kórház illetékesei, Kázmér Tibor fô-
igazgató és Nyulasi Tibor fôorvosi igazgató
mindenek elôtt azt kívánták tisztázni, hogy
a kórházakkal kapcsolatos döntés politikai,
és ôk szükségszerûen végrehajtják azt, ak-
kor is, ha annak nem minden elemével ér-
tenek egyet. A János-kórház a jövô gyógyá-
szatában kiemelt szerepét annak köszönhe-
ti, hogy az ellátás teljes spektrumát képes
ellátni a hét minden napján huszonnégy
órán keresztül. Az még számukra is kérdés,
hogy a meglévô szakmai lehetôség megkap-
ja-e a szükséges infrastruktúra-fejlesztés-
hez az anyagi támogatást. Az elsô tíz napról
számot adva, arról tájékoztatták lapunkat,
hogy az új rendszerben szakmailag és tech-

nikailag is képesek ellátni a megnöveke-
dett betegszámot. Kázmér Tibor arra is ki-
tért, hogy a megnövekedett ellátási kötele-
zettség például a belgyógyászaton nem je-
lent gondot, de az már most érzékelhetô,

hogy a szülészeti és nôgyógyászati osztá-
lyon a most engedélyezett ágyszám nem
lesz elegendô a kibôvült terület ellátására.
A János-kórház vezetôi szerint a Kútvöl-
gyi-kórház épületének integrálásával alap-

Lellei fôorvos a Jánosban folytatja. A Szent János Kórház vezetése arról tájékoztat-
ta lapunkat, hogy a Budai Gyermekkórház fül-, orr- és gégészete, illetve az idegen-
test-ügyelet (amikor a gyerek lenyel olyasmit, amit nem kellett volna: pénz, játék) áp-
rilis 15-tôl részben náluk folytatja mûködését. Lellei István fôorvos vezetésével össze-
sen három orvos munkáltatója lett április közepétôl a János-kórház.

Láng Zsolt polgármester a budai gyermekek egészségügyi ellátásának változá-
sáról tartott tanácskozáson kifejtette, hogy olyan horderejû átalakítást, mint
amilyenen most a magyar egészségügy átesett, szakmai és társadalmi vitának
kellett volna megelôznie:

— Ámokfutás, ami kórházügyben az elmúlt hónapokban történt, és nem jól
kidolgozott, kiérlelt reform végrehajtását kényszerítik most az orvostársadalom-
ra — véli a polgármester, aki azt is elmondta, hogy a II. kerületi családok életé-
nek része volt a Budai Gyermekkórház, amelyért anyagi áldozatokra is kész volt
az önkormányzat az elmúlt másfél évtizedben. Kilenc éve a II. kerület jelentôs,
mintegy százmillió forintos támogatásával a fôváros legszebb és egyik legjob-
ban felszerelt épületébe költözhetett a kórház. Ráadásul a kezdetek óta ott a le-
hetôség, hogy sebészeti osztállyal bôvítsék azt, és így már komplett gyermek-

gyógyászati centrumként mûködhetne a nemzetközi elvárásoknak megfelelôen.
Láng Zsolt szerint a kormány hibáit nehéz lesz korrigálni, hiszen a gyermekkórhá-

zat lassú agóniára ítélte, és a másik jelentôs, kerületünkben található intézményt, az
OPNI-t bezáratta. A polgármester szerint mindként döntésnek beláthatatlan követ-
kezményei lesznek, amelyek jelentôsen csökkentették a budai oldalon élô emberek
biztonságérzetét.

A tanácskozáson Nagy Gábor Tamás, a Várnegyed polgármestere, országgyûlési
képviselô bejelentette, hogy a Legfôbb Ügyészséghez és a Fôvárosi Bírósághoz for-
dult a Budavári Önkormányzat az egészségügyi minisztérium ágyszámokkal kapcsola-
tos, a Budai Gyermekkórházra vonatkozó határozatával szemben. A miniszteri határo-
zat szerintük sérti az önkormányzati törvényt és az alkotmányt.

B

Az Országos Egészségügyi Pénztár által közzétett lista tájékoztató jellegû, mert az el-
látási területek a fenntartók egymás közötti megállapodásai szerint, illetve a mûkö-
dési engedélyezési eljárásban még módosulhatnak. A listán szereplô szakterületek
közül a csillaggal jelöltek esetében a megjelölt szolgáltatót kizárólag a speciális vizs-
gálatokat, beavatkozásokat igénylô, bonyolultabb vagy súlyosabb esetek ellátására
jelölték ki. Ezeknél az általános ellátásokat (például mandulamûtét, gyermekek
sérvmûtéte) a betegek továbbra is a területileg illetékes alapkórházban vagy a közeli
súlyponti kórházban vehetik igénybe.
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Elsô kórházaink
Budán
Mostanában a sajtó, a rádió, a tévé
sokat foglalkozik kórházainkkal —
nézzünk körül, hogy a régebbi
idôkben merre is voltak kórházak
kerületünkben vagy a környékünkön,
ismerkedjünk az elmúlt korok
egészségügyével.

A XVIII. században Buda kórházai, ispotá-
lyai kicsinyek voltak. Az aggok menhelyei,
a szegényházak és a betegek kezelésének
házai, a kórházak még sokszor nem külö-
nültek el egymástól. Az ápolók ritkán vol-
tak képzettek, munkájuk sok esetben nem
volt veszélytelen a fertôzöttség, a higiénia
kezdetleges állapota miatt. A betegeket a
felcserek, alacsony képzettségû orvosok ke-
zelték, az ápoló személyzetet rosszul ªzet-
ték.

1710-ben, a város törökök alóli felszaba-
dulását követôen járvány, a pestis pusztí-
tott. A pestises betegeket a mai Széna tér
melletti szükségépületekbe, az ideiglene-
sen összetákolt barakkokba szállították.
Ezek az épületek
sok esetben csak
elkülönítô házak
voltak, ahogy ak-
koriban nevez-
ték, Kontumaz-
H a u s o k , a z a z
vesztegzár alatt ál-
ló fekvôbeteghá-
zak. A járvány el-
múltával a faba-
rakkokat kôhá-
zakká építették
át, a XIX. század
elején már emele-
tesre fejlesztet-
t é k . A z é p ü l e t
földszinti része
volt a tulajdon-
képpeni kórház,
míg az emeleti inkább a szegényeknek szol-
gált menedékül. 1846-ban a Városi Polgári
Kórodát már Szent János Kórháznak emlí-
tik. A szabadságharc alatt sok honvédet
ápoltak itt. Abban az idôben a kórházi rész-
leg már nyolc kórteremben száz ággyal mû-
ködött. Érdekes megemlíteni a régi ba-
rakk-kórházról, hogy a nagyszombati egye-
tem Budára költöztetése idején (1777) hat
éven át két szobában a klinikai oktatás is
itt folyt. — 1753-ban a Margit körúti fron-
ton, az épület közepén egy Szent János tisz-
teletére felszentelt templom is épült, aho-
vá a késôbb kiépített járdáról néhány lép-
csôn lefelé lehetett bejutni.

A kórház az egyre fejlôdô Buda részére ki-
csinek bizonyult, ezért a fôváros elhatároz-
ta egy újabb kórház építését. 1898-ban fel-
épült az új Szent János Kórház — Rendelôin-

tézet a XII. kerületi Diósárok utcában . A ré-
gi Szent János Kórház 1932-tôl már csupán
mint szegényház mûködött. A második vi-
lágháború súlyos károkat okozott az épület-
ben, 1946-ban — mûemlékügyünk nem
csekély kárára — az épületegyüttest lebon-
tották, helyén a Csalogány utcai fronton
Mávaut-, késôbb Volán-autóbusz állomás
létesült, a Margit körúti szakaszán kis park
látható.

A XIX. század elsô felében a Fô utcában a
Flórián-kápolna közelében mûködött a ví-
zivárosi katonai kórház. A polgári lakosság
ennek nem sok hasznát vette, legfeljebb
csak annyiban, hogy a katonák legalább a
polgárság betegágy-szükségletét nem vet-
ték igénybe. A fennmaradt adatok szerint
az 1848–49-es szabadságharc utáni idôk-
ben itt mintegy háromszáz hadªt ápoltak
egyszerre.

A régi felhévízi ispotály közelében, Mar-
czibányi István ajándékából a Császár für-
dô gyógyvizével az irgalmas rend orvosai
évente mintegy másfélezer beteget gyógyí-
tottak az 1850-es évektôl, a XX. század ele-
jétôl pedig a Frankel Leó úti kórházukban
is folytatták tevékenységüket.

Ezzel az épülettel szemben, a Török utca
és a Frankel Leó út találkozásánál lévô kis
háromszögletû téren fekvô egykori épület-

ben helyezték el a budai tébolyda betegeit.
A téren most Somogyi József Anya gyerme-
kével címû szobra áll. A tébolyda bôvítésé-
nek érdekében építették fel Ludwig Zettl
bécsi mûépítész tervei alapján a lipótmezei
romantikus palotát.

A Fô utcában, közel a Batthyány térhez az
Erzsébet-apácák kórházában nôi betegeket
ápoltak. Ez a korabeli szóval említve „kóro-
da” ma szociális otthon.

Befejezésül említsük meg, hogy Pest, Bu-
da és Óbuda egyesítésekor (1873) a város-
ban 163 orvos és 62 seborvos dolgozott,
ami azt jelentette, hogy minden 450 lélek-
re jutott egy orvos. Vidéken viszont nem
volt ilyen kedvezô a helyzet, ott csak 17 ezer
emberre esett egy orvos és 8 ezerre egy se-
bész.

Székely Imre

A régi Szent János Kórház fôhomlokzata a XIX. század végén

vetôen javulna a kórház infrastrukturális
helyzete. A gyermekgyógyászattal kapcso-
latban is jelezte, hogy a megkapott plusz fel-
adatok közül a legkevesebb problémával a
gyermektraumatológián számolnak. De a
kötelezô proªlbôvítéshez — ilyen például a
fejlôdésneurológia — pénzre és fejlesztésre
van szükség.

Korlátozással, de fogadhat

Az idén hetvenéves fennállását ünneplô Bu-
dapesti Szent Ferenc Kórház Molnár Lajos,
azóta leköszönt egészségügyi miniszter
döntése alapján nem kapott területi ellátá-
si kötelezettséget a kerületben. Ez azt jelen-
ti, hogy a kerület beteg polgárait egy más in-
tézetnek — kardiológiai és belgyógyászati
megbetegedések esetén a János-kórháznak
— kell ellátni. Tahy Ádám, a kórház igazga-
tó-fôorvosa azonban mégsem látja teljesen
reménytelennek a helyzetet:

— Kórházunknak megadatott ugyanak-
kor az a lehetôség, hogy abban az esetben,
ha a beteg kezelôorvosa, családorvosa akár
saját meggyôzôdésébôl, akár a beteg kérésé-
re a II. kerületi (vagy az ország bármelyik
településén lakó) polgárt az intézetünkbe
utalja, azt a beteget járóbetegként vagy
szükség esetén fekvôbetegként kivizsgál-
hatjuk, gyógyíthatjuk és rehabilitációs ke-
zelésben részesíthetjük. Ha a beteg kórházi
felvételére van szükség, akkor kórházunk-
nak a rendelet szerint a betegnek vagy a be-
utaló orvosnak írásban kell nyilatkoznunk
arról, hogy fogadjuk ôt. Ezt a befogadó nyi-
latkozatot a legnagyobb örömmel fogjuk ki-
adni a II. kerületi polgároknak.

A Szent Ferenc kórház lehetôségeit az ak-
tív, gyógyító betegellátás terén a teljesít-
ményvolumen-korlát limitálhatja, de Tahy
fôorvos bízik abban, hogy erre csak ritkán
kerül sor. A döntés a kórház aktív ágyait lé-
nyegesen csökkentette ugyan, de a szívbete-
gek rehabilitációjára és a krónikus belgyó-
gyászati betegek ellátására még a korábbi-
nál is nagyobb lehetôsége van.

Tahy Ádám azt is hangsúlyozta, hogy vál-
tozatlanul várják a II. kerületi betegeket, és
buzdítják is ôket és családorvosaikat, hogy
szükség esetén keressék fel a kórházat.

— Nagyon sok idôs ember rendkívül ne-
hezen tûri a változásokat, ugyanakkor az is-
merôs kórház biztonságot ad neki, ha fáj-
dalmában, kínjában ismerôs arcokkal talál-
kozik. A Szent Ferenc Kórház a kardiológi-
ai, belgyógyászati, cukorbeteg és gasztroen-
terológiai ambulancia mellett a szívbete-
gek ambuláns rehabilitációs programját is
változatlanul folytatja. ld—szg—ti

D
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Versenyek,
tréningek,
elôadások
A II. kerületi Pedagógiai Szolgáltató
Központ minden év ôszén és tavaszán
szakmai napokat szervez valamilyen
aktuális és sokakat érdeklô, érintô
kérdéskörben. Az idén tavasszal
megrendezett esemény központjában
a kompetenciafejlesztés gyakorlati
megvalósítása állt.

A kerületi pedagógusok magyar, történe-
lem, idegen nyelv, matematika, könyvtár-
használat, informatika, biológia és földrajz
órákat látogathattak, bepillanthattak óvo-
dai foglalkozásokba, részt vehettek tanu-
lás-módszertani tréningen és ötletbörzén.
A több mint egy hétig tartó rendezvény ke-
retében számos izgalmas, a fenti kérdést
más és más oldalról megvilágító elôadás is
elhangzott.

A pedagógiai napok nyitó eseménye a ke-
rületi mûvészeti verseny döntôje volt. A ve-
télkedôrôl Pap Éva, a PSZK munkatársa el-
mondta: „Minden második évben kerül
sor a II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató
Központ nagyszabású komplex mûvészeti
versenyére a kerület általános iskolás diák-
jai számára. A verseny alkotói arra töreked-
tek, hogy a részt vevô gyerekek a felkészü-
lés és versenyzés során abban az egység-
ben tanulmányozzák, éljék át egy-egy kor-
szak magyar irodalmát, képzô- és zenemû-
vészetét, amelyre a hagyományos iskolai
oktatás keretei között általában nincs lehe-
tôség. A verseny csapatverseny, a csapatok
hatodik, hetedik, nyolcadik osztályos tanu-
lókból állnak, vagyis a versenykiírás az osz-
tályközösségtôl független csoportmunkára
ösztönöz. Az idei verseny témája a század-
forduló magyar mûvészete volt, és inspirá-
ló, méltó környezetben, a Bartók Emlékház-
ban zajlott március 26-án. A döntôbe hat
iskola ötfôs csapata jutott az elôzetes írás-
beli forduló alapján. Itt tíz feladatban mér-
ték össze tudásukat a résztvevôk, s végül

hármas holtverseny, vagyis nagy izgalmak
után egy ráadásfeladat döntötte el a végsô
sorrendet: elsô az Áldás Utcai Általános Is-
kola, második a Fillér, majd az Újlaki, a
Csik Ferenc, a Máriaremete-Hidegkúti
Ökumenikus Általános Iskola, és hatodik a
Szabó Lôrinc Kéttannyelvû Általános Isko-
la lett. Nagy köszönet illeti a Bartók Béla
Emlékházat és Vásárhelyi Gábort, akik
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a ver-
seny helyszíne maga is élmény legyen, és
közelebb vigye Bartók zenéjét a gyerekek-
hez.”

A záróesemény szintén egy verseny volt.
Ezúttal a ªzika, kémia, földrajz, biológia és

technika tárgyakban jeleskedô tanulók
mérték össze tudásukat. A jó hangulatú,
igényesen megrendezett vetélkedônek a II.
Rákóczi Ferenc Gimnázium adott otthont.
A résztvevôk a rendezvény után érdekes kí-
sérletekkel tarkított elôadást hallgathattak
a Csodák Palotája Öveges-termében, ahol
az ünnepélyes eredményhirdetésre is sor
került. Elsô helyen a Kodály Zoltán Ének-
zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zene-
iskola csapata, másodikon az Újlaki Általá-
nos Iskola tanulói, a harmadikon pedig a
Pitypang Utcai Általános Iskola versenyzôi
végeztek.

P. Zs.

Ha jól érzi magát,
teljesít
Vass Vilmos, a veszprémi Pannon Egyetem docense a
II. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ meghívá-
sára tartott rendkívül érdekes elôadást a fejlesztô ér-
tékelésrôl a Tavaszi Szakmai Napok keretében.

— Az értékelés nem tartozik a tanári munka hálás
feladatai közé — mosolyog Vass Vilmos —, pedig nap mint nap gyakoroljuk. Ha azon-
ban megfelelô módon és gyakorisággal értékeljük a tanuló teljesítményét, az való-
ban segíteni tudja tanulását és fejlôdését.

Mennyiben más ez, mint a hagyományos osztályozás?
Megkérdeztünk tanárokat, hogy a gyerekek a tudásért vagy az osztályzatért tanul-

nak-e, és a válasz egyértelmûen az utóbbi mellett szólt. Ahhoz, hogy a gyerekek szá-
mára is a tudás és fejlôdés legyen a cél, sokkal jobban be kell vonni ôket saját értéke-
lésükbe. Nagyon fontos, hogy tudja a tanuló, hol tart éppen, és reális képe legyen sa-
ját képességeirôl, elômenetelérôl. A tanulás folyamatában a motivációnak elsôdleges
szerepe van. Ezt kellene tehát értékelni, méghozzá gyakran és interaktív módon, az-
zal a céllal, hogy meghatározzuk a tanulási igényeket, és ehhez igazítsuk a tanítást. A
közös munka — közös felelôsség elve az osztálytermekben is igaz. Ráadásul, a gyerek
érzi, hogy bevonták ôt is, hogy nemcsak elszenvedôje, de alakítója is az események-
nek. Az érzéseknek, attitûdnek, mint már említettem, óriási jelentôségük van. Ha a ta-
nuló lelkileg is jól érzi magát, tud teljesíteni.

Hogyan lehet ezt megvalósítani?
Mindenképpen megfelelô osztálytermi légkör kell hozzá, amelyben tanár és diák

együtt tud mûködni. Rengeteg ötlet merült fel már eddig is a fejlesztô értékelés gya-
korlati megvalósításában. A tanulók kitölthetnek például idôrôl idôre önértékelési kér-
dôíveket, vagy tanulási naplót vezethetnek, amelyben leírják hozzáállásukat egy-egy
tárgyhoz. Alkalmat kell teremteni arra, hogy a tanár és diák megbeszélhesse a diák ta-
nulási technikáját és stratégiáját. A rendszeres visszacsatolás is fontos. Például a kilé-
pôkártya. Ez azt jelenti, hogy óra végén a tanulók felírhatják egy kis papírra, milyen-
nek értékelték ôk az órát. Hogy érdekes volt-e vagy unalmas, értették-e a magyaráza-
tot, vagy már az elején elvesztették a fonalat. Ilyen kártyát én is szoktam kérni az elô-
adásaimon, és higgye el, nagyon tanulságos!

Van, ahol már gyakorlat a fejlesztô értékelés?
Vannak olyan oktatási intézmények, ahol az elmúlt években nagy hangsúlyt fektet-

tek az önértékelésre, a személyre szabott értékelésre, és ezzel párhuzamosan a fejlô-
dés nyomon követésére. Ez a magyar iskolák mintegy tíz, tizenöt százalékára
jellemzô. Reményeim szerint a többi intézményben is elindul ez a program,
és talán hat, nyolc év múlva már széles körben elterjed a fejlesztô értékelés al-
kalmazása.

Hasznos lenne elôször a tanárképzésben bevezetni az ilyen módon tör-
ténô értékelést, nem utolsó sorban azért, hogy a jövô tanárai már maga-
biztosan alkalmazhassák a módszert.

Biztató tény, hogy a felsôoktatásban megjelent a mesterszintû (master le-
vel) képzés. Ebben a szakaszban kilenc kompetencia köré tervezik a tananya-
got. Az egyik éppen az értékeléssel, megkockáztatom, a fejlesztô értékeléssel
kapcsolatos. Elindultunk tehát az úton, és én optimista vagyok, hiszen tanár-
nak, diáknak és szülônek is egyöntetû érdeke, hogy nyomon kövesse, mi tör-
ténik a tizenkét év alatt, amíg a kis elsôsbôl érettségizett ifjú válik. P. Zs.
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KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám öntômester életérôl. Ajándékba kapott
tüzes lovak. Vasalógyûjtemény. Kerekesszékkel és babakocsival is bejárható, megtekinthetô hétfô kivé-
telével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-4370)
n ÁPRILIS 12-tôl: Ismertek? — Nem ismertek? Hajnal László Endre válogatott portréfotográfiái. A ki-
állítás megtekinthetô az Új Színházban évadzárásig minden nap 10 órától 18 óráig és az elôadások elôtt,
valamint a szünetekben. www.ujszinhaz.hu; 269-6021 (1061 Budapest, Paulay E. u. 35.)
n ÁPRILIS 21-ig: Erzsi, Piri, Sári, Mariska, Rozáli, Ella, Bella, Juci, Karolina, gyertek vacsorázni! Bukta
Imre kiállítása a Godot Galériában. Nyitva kedd-péntek: 10–18, szombat 10–13 óra között. (1075 Ma-
dách út 8., tel.: 322-5272, www.godot.hu)
n ÁPRILIS 22-ig: Tavaszváró Hímes Csodák. Kiállítás a Míves Tojás Gyûjtemény Múzeumi Intézmény kiál-
lítási anyagából a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. Megtekinthetô kedd kivételével
minden nap 11–19 óráig. (1051 Szent István tér 15.)
n MÁJUS 25-ig: Kiss Tibor építész (1899–1972) emlékkiállítása a HAP Galériában. A kiállítás megtekint-
hetô: hétfô-péntek 14 –19 óráig. (Margit krt. 24., földszint)
n JÚNIUS 30-ig: „Play Art” — tendenciák napjaink képzômûvészetében. (Marczibányi Téri Mûvelôdé-
si Központ)

SZÍNHÁZ IBS: ÁPRILIS 26-án 19.00: És Rómeó és Júlia… W. Shakespeare után szabadon. Elô-
adja: Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter. 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! (IBS Étterem) Km.: Somogyi
András, Kovács András Péter, Szabó Kristóf. 28-án 19.00: Paul Portner: Hajmeresztô (bûnügyi társasjá-
ték 2 részben) a Szindra elôadása. 29-én 19.00: Galt MacDermot—James Rado—Gerome Ragni: Hair.
Musical a Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. MÁJUS 6., 19.00: Popfesztivál 2007. A Szindra vizs-
gaelôadása. R.: Földessy Margit. 10-én 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! Szerkesztette: Litkai Gergely.
Km.: Kôhalmi Zoltán, Dombovári István. 12-én 19.00: Örkény István: Macskajáték. Fôszerepben: Pásztor
Erzsi, Schubert Éva, Földi Teri, Huszár László. R.: Varga Miklós. 13-án 19.00: Hair. 16-án 18.30: Dalok a
falvédôrôl — irodalmi rock ’n’ roll. Elôadja: Hajdu István, Szabó Jusztin, Hajdu Gábor (IBS PUB). 18-án
19.30: Guelmino Sándor—Mácsai Pál: Mi újság, múlt század? Történelmi játék egy részben. R.: Widder
Kristóf. (IBS Kamaraszínpad) 19-én 19.00: Hair. 20-án 19.00: Agatha Christie: Egérfogó (klasszikus krimi
2 részben). R.: Földessy Margit. 23-án 19.00: És Rómeó és Júlia… W. Shakespeare után szabadon. Elô-
adja: Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter. 24-én 19.00: Hair. 24-én 19.00: Dumaszínház az IBS-ben!
Szerkesztette: Litkai Gergely Km.: Bödôcs Tibor, Lorán Barnabás.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: ÁPRILIS 27-én 18.00: Bogányi Bence (fagott) és Bogányi Gergely
(zongora) hangversenye. Jegyár 2000 Ft. 29-én 11.00: Farkas Gábor zongorahangversenyei 2/2. Köz-
remûködik: Polyák Valéria (ének). Mûsoron Bach, Mozart, Chopin, Liszt, Debussy, Rahmanyinov, Kodály
és Bartók mûvei. Jegyár: 2000 Ft. MÁJUS 4-én 18.00: A Vonósnégyes mesterei 2/2. A Kodály Vonósné-
gyes hangversenye. Mûsoron Mozart, Beethoven, Kurtág és Bartók mûvei. Jegyár: 2000 Ft. 6-án 11.00:
Muzsikus családok 2/1. Vendégek: Selmeczi György, Kincses Margit, Selmeczi János, Selmeczi Gá-
bor, Selmeczi Borbála és ifj. Selmeczi János. Közremûködik: Herczku Ágnes és Kálmán Tamás. Váloga-
tás Bach, Brahms, Schumann, Bartók és Selmeczi György mûveibôl. Jegyár: 2000 Ft. 11-én 18.00: Bartók
Zeneakadémiája 2/1. Kiss Noémi (ének) és Somlai Petra (fortepiano) hangversenye. Válogatás Hayn,
Mozart, C. Ph. E. Bach és Franz Xavér Mozart mûveibôl. Jegyár: 1200 Ft. 13-án 11.00: Muzsikus csalá-
dok 2/2. Vendégek: Szokolay Sándor, Szokolay Balázs, Szokolayné Szôke Diána, Szokolay Ádám,
Szokolayné Pásztor Edina, ifj. Szokolay Ádám, Szokolayné Szesztay Sára és Szokolay Dongó Balázs.
Válogatás Bartók és Szokolay Sándor mûveibôl. Jegyár: 2000 Ft.

n IBS: ÁPRILIS 27-én 19.00: Free Style Chamber
Orchestra koncert. MÁJUS 4., 19.00: „Szabad a
szving!” — A Cotton Club Singers koncertje. 14-
én 18.00 és 20.30: Malek Andrea Band koncert.
17-én 19.00: Latin táncest a Latinos szervezésé-
ben (IBS PUB terasz). 18-án 19.00: Szûcs Gabi
koncertje. Km.: Cséry Zoltán (zongora, keyboar-
dok), Glaser Péter (nagybôgô, basszusgitár), Ker-
tész Márton (gitár), Markó Ádám (dobok). 18-án
19.00: Nosztalgia táncest a Nautilus zenekarral
(IBS Étterem). 25-én 19.00: Tango & Piazzola. A

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

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

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

MILLENÁRIS PARK
1024 Fény u. 20–22., tel.: 438-5312

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

KLEBELSBERG 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

FELFORGATÓKÖNYV. Senkit se ijesszen el a szellemeskedô cím: a Felforgatókönyv
(eredeti címe: Stranger Than Fiction) a jobb komédiák közül való, melynek megtekin-
tése, már ha tartalmasabb szórakozásra vágyunk, kifejezetten javallott. Pirandellónál
hat szereplô keresett szerzôt, minálunk egyetlen karakter rohangál fejvesztve, hogy
kitalálja, miféle sztoriban, komédiában avagy tragédiában szerepel. Szerencsétlen
adóellenôrrel valami hasonló történik, mint Gregor Samsával, akit Kafka változtatott
csótánnyá: Harold Crick egy nap arra ébred, hogy egy rejtélyes nôi hang — mint ké-
sôbb kiderül: Crick történetének írója — narrálja minden mozdulatát. Kellemetlen ér-
zés rádöbbenni, hogy nem anyánk, hanem a fantázia szülöttei vagyunk, még kelle-
metlenebb pedig, ha ez a fantázia egy kimondottan labilis idegállapotú írónôhöz
tartozik. Merész felütés ez, különösen egy hollywoodi sztároktól (Will Ferrell, Dus-
tin Hoffman, Emma Thompson) hemzsegô filmtôl, sok filmest már ennyitôl is ha-
talmába kerített volna a teljes elégedettség, a Felforgatókönyv azonban még en-
nél is tovább megy. Mer nemcsak hidegen okos, de joviálisan szórakoztató is len-
ni. Egyfelôl ugye elkerülhetetlen, hogy ne a valóság és a fikció viszonyának, az al-
kotás folyamatának elvont kérdései kerüljenek terítékre, másfelôl viszont mindeze-
ket a filmidegen, tanáros dilemmákat egy — nincs rá jobb szó, vagy ha van is, az
momentán nem jut az eszünkbe — bájos és emberi történet szövetébe sikerült be-
ledolgozni. kg
Rendezte: Marc Forster, szereplôk: Will Ferrell, Dustin Hoffman, Emma Thompson, Maggie
Gyllenhaal.

VIGYÁZZ, KÉSZ, FESS! Június 3-án 10 órá-
tól festôversenyt hirdet a Buket (Budai Kép-
zômûvész Egyesület) a Klebelsberg központ-
ban. Az alkotóknak (kortól és képzettségtôl
függetlenül) Pesthidegkút szépségeit kell be-
mutatni tetszôleges technikával. A vásznat
vagy kartont 10 órakor a jelentkezési helyen
le kell pecsételtetni, ezt követôen örökíthe-
tik meg rajta Hidegkút legendáit, történe-
tét, középületeit, tájait. A 16 óráig leadott
alkotásokat nemzetközi zsûri rangsorolja.
Az eredményhirdetés után a képeket a mû-
vészek hazavihetik, tovább fejleszthetik. A
kiállításra elôkészített alkotásokból a Buket
tárlatot rendez. Az elsô harminc pályamû-
vet a Klebelsberg központban, majd a bécsi
Bezirksmuseumban állítják ki. Nevezési díj
500 forint, tizennégy éves kor alatt ingye-
nes. Érdeklôdni és jelentkezni Magyar Ari
festômûvésznél, a Buket elnökénél lehet a
(06 30) 210-2131-es telefonszámon vagy e-
mail-ben a magyarari@t-online.hu címen.
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Szenvedélyes tangó. Tangóest. Km. az Art’s Har-
mony Tango Ensemble és az Argentintangó Tánc-
színház. 31-én 19.00: Latin táncest a Latinos szer-
vezésében. (IBS PUB terasz)
n ÁPRILIS 22., 17.00: Budavári Lantestek a Buda-
pesti Történeti Múzeum Gótikus Termében. Galan-
terie. Barokktól a klasszikáig. Kónya István ba-
rokklantestje. További információ a www.lant.hu
oldalon. (Budavári Palota E Épület)
n ÁPRILIS 22., 24., 26., 29., 20.00: Szép magyar
tánc a Magyar Állami Népi Együttes táncosaival
és vendégelôadókkal. (Hagyományok Háza, I.,
Corvin tér 8.; tel.: 225-6049, www.hagyomanyok-
haza.hu)

MOZGÁS Ingyen torna a szabadban.
Helyszín a II. kerületi Gárdonyi Géza út és Balogh
Ádám köz sarkán lévô sportpályán. Érdeklôdni az
esti órákban a 200-2215-ös telefonszámon lehet.
n FELDENKRAIS alternatív mozgásterápiás tan-
folyam kedden és/vagy csütörtökön 10.30–11.30-
ig Heimer István nemzetközi diplomás oktató veze-
tésével. „Feldenkrais módszere az egyik leghatáso-
sabb a mozgásszervi megbetegedések, az izomme-
revedés, a krónikus fej-, hát- és ízületi fájdalmak
esetében, balesetek és operációk után.” Már az el-
sô óra után érezni fogja a különbséget! Tel.: 394-
3362, (20) 973-9489, feldenkrais@chello.hu,
www.feldenkrais-budapest.hu
n Teniszoktatás. Kezdô és haladó szintû oktatás
hatéves kortól, felsô korhatár nélkül, egyéni és cso-
portos foglalkozásokkal. Iskolásoknak hétköznap
15 órától. Felnôtteknek stílusjavítás, páros és egyé-
ni taktikai edzések, felkészítés amatôrversenyekre, kímélô idôsoktatás. Egy hónapos intenzív felkészítés,
heti háromszor. Jelentkezés: (20) 340-9925 vagy (30) 250-9122, www.torokvesz.fw.hu.
n Teniszoktatás Budán. Kezdô és haladó szintû oktatás ötéves kortól, felsô korhatár nélkül, egyéni és
csoportos foglalkozásokkal. Egész nyáron tenisztábor a Margitszigeten napi kétszeri oktatással. Jelentke-
zés Ördög Andrásnál: (20) 983-4098, (30) 579-2869.
n SIVANANDA JÓGA: Haladó jógatanfolyam indul ÁPRILIS 24-én 18.30–20.30-ig. 10x2 órás kezdô jó-
gatanfolyam indul ÁPRILIS 27-én 17.30–19.30-ig. Egyéves jógaoktatói képzés indul MÁJUS 7-én. Infor-
máció és bejelentkezés: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont. hu, www.sivananda-
jogakozpont.hu
n Salsaoktatás a Vasas Pasaréti Sportcentrumban. Rendkívüli tavaszi bérleti akció! Minden férfi-nôi pá-
rosnak a bérlet ára 12 800 Ft/8 alkalom. A bérlet csak együttes jelenlétnél érvényes. Az akció március-ápri-
lis hónapban megvásárolt bérletekre vonatkozik. Kezdôknek szombaton 19–20 óra, haladóknak 20–21
óra között. Részvételi díj 1200 Ft/óra. Beíratkozás és bérletvásárlás a helyszínen a tanfolyam kezdete
elôtt. (Gumitalpú cipô javasolt.) (1026 Pasaréti út 11–13. Tel.: 212-5246. Tánctanár: Santiago.)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜLETE: ÁPRILIS 25., MÁJUS 5., 8., 16. és
23.: Séta a budai hegyekben. MÁJUS 13.: Piknik a Budakeszi Vadasparkban. Találkozó 9.00 órakor a
Moszkva téren az óra alatt (16-án a metrókijáratnál). MÁJUS 19.: Kisvasúttal a Börzsönybe. Találkozó
7.30-kor a Nyugati pu. jegypénztárnál. Táv: 14 km. További információ: www.termeszetvedok.hu, tel.:
316-3053.
n BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET: ÁPRILIS 29–30.: Bakony-hegység. Országos kéktúra.
Szállás Bakonybélen. Találkozó 5.30-kor a Déli pu. jegyváltó csarnokában. Költségek: szállás kb. 2500 Ft,
utazás kb. 4600 Ft. MÁJUS 5.: Májusi piknik, Izsák-Fekete fenyves. Találkozó 7.30-kor: Kôbánya-Kis-
pest, a jegypénztárak elôtt. MÁJUS 10.: Bakony-hegység. Országos kéktúra. Találkozó 6.40-kor a Déli
pu. jegypénztárak elôtt.

GYEREKEKNEK IBS: Bonbon matiné elôadások: ÁPRILIS 22-én 11.00: „Tavaszvárók”. Va-
sas Mûvészegyüttes (Maci-bérlet 5. ea.). MÁJUS 27., 11.00: Gyereknapi mulatság. Bonbon Matiné Extra.
„Négyszögletû Kerek Erdô” a Bojtorján Együttessel és kreatív játékokkal.
n MILLENÁRIS: ÁPRILIS 28–29., 9.00–18.00: Nyakunkon a nyár! Millenáris Vidámpark. Fogadó, szín-
pad: 11.00: Kolompos Színház: Vitéz Levente. 12.30: A Weiner Leó Zenemûvészeti Szakközépiskola
növendékeinek koncertje. 13.30: Szélkiáltó-koncert. 15.00: Palya Bea-koncert: Álom-álom, kitalá-
lom. 17.00: Ghymes-koncert: „Csak a világ végire…” Park — Vásártér: 11.00 és 14.30: Aprók tánca
Halmos Katával, muzsikál a Fakutya zenekar. 15.30: Méhes Csaba és a Méhek. Programok mindkét na-
pon: Fogadó: 9.00–18.00: A Budai Rajziskola-Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Szakközépis-
kola kiállítása, a Genius Tehetséggondozó Iskola kiállítása. Fogadó — Padlás elôtere: 9.00–18.00: Szá-

n Állandó programok: Hétfô 15.30–17.30: Sakkszakkör. 18.00–
20.30: Gombfociszakkör a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. A
foglalkozásokat Rollinger Károly tartja. Hétfô, kedd és csütörtök
9.00: Tücsök Zene és Diridongó zenei foglalkozás. Kedden
16.30: Gong (színjátszócsoport). 14–20 óráig: Bridzsklub. Szer-
da 10.00–12.00: Baba-mama-klub. 16.15: Tücsök Zeneóvoda.
20.00–01.00 óráig: Guzsalyas táncház. Moldvai és gyimesi csángó táncház ének- és tánctanítással,
zenél a Somos és a Szigony zenekar. Vasárnap 10–12-ig: Kôketánc gyermektáncház 1–7 éves korig.
Csütörtökön 16.00–17.30: Radírpók — játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–8 éves
korig. 16.30–18.30: Kaktusz (színjátszócsoport 11–15 éves korig). 16.30–18.00: Madarászsuli.
n Az Alkotóház kézmûves programjai: Szerdán 17–20-ig: Fürge ujjak — kötés, horgolás. Pénte-
ken 15–18-ig: Kerámia. Hétfôn 18.00–20.30: Kosárfonás. Szombaton 10–13-ig: Tûzzománkészítô
mûhely. Minden páros héten csütörtökön 17–20-ig: Selyemfestô.
n Új programok: Szerdánként 18 órától és péntekenként 11 órától terhestorna. Péntekenként 10
órától szülés utáni baba-mama-torna. Keddenként 16.30–17.30: Körte rajziskola gyerekeknek (5–
15 éves korig). 18–19.00: Dali festôiskola felnôtteknek.
n NYUGDÍJASKLUB: ÁPRILIS 27., 15.00–17.00: Vetítés és elôadás Indiáról, jógabemutató. Ven-
dég: Kovács Erzsébet jógaoktató.
n ZENE: ÁPRILIS 28., 19.00: Kaláka koncert. Akusztikus koncert felnôtteknek.
n KIÁLLÍTÁS: ÁPRILIS 19–MÁJUS 2.: „Lukács-fíling” — Lippay Ágnes fotográfus kiállítása. (M
Galéria a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházi elôterében.)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: ÁPRILIS 13–MÁJUS 8.: Tér-képek — festmények, grafikák, faszobrok.
Oláh Mátyás, Szôcs Miklós „Tui”. (1027 Kapás u. 55. Tel.: 201-6925)
n ÁPRILIS 21–22. és 28–29., 9.00: XVI. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál Fô-
városi Találkozója. Fôvárosi elôdöntôk. A fesztiválon általános iskolák színjátszócsoportjai mutatják
be elôadásaikat.
n ÁPRILIS 21., 8.00–12.00: Baba- és gyerekholmivásár.
n ÁPRILIS 21., 10.00–14.00: PÁHOLY — budapesti drámamûhely — drámapedagógusok baráti kö-
re, szakmai fóruma.
n Nyári táborainkra már lehet jelentkezni! További információ www.marczi.hu

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR MÁJUSI
PROGRAMJA. A könyvtár honlapján a kö-
vetkezô programokat találhatják az érdeklô-
dôk: Májushoz kapcsolódó népszokások:
néhány mondat a hónapra jellemzô népha-
gyományokról, történetükrôl. Jeles napok.
Múzeumok világnapja. Színészmúzeum:

Várkonyi Zoltán. Minden hónapban új já-
ték Rejtvény 12 éven aluli gyerekeknek cím-
mel. Az internet használatát segítô egyéni
foglalkozás minden kedden és csütörtökön
14–15 óráig júliusig. Elôzetes jelentkezés a
könyvtárosoknál. Május 3-án 10–15 óráig,
4-én 12–18 óráig és 5-én 10–13 óráig hasz-
nált dokumentumok árusítása lesz a
könyvtár elôtt. Május 5-én 10–14 óráig ta-
vaszi kézmûves foglalkozás. A könyvtár va-
sárnapokon, valamint május 1-jén, 26-án és
27-én zárva tart. A könyvtár nyitva tartása:
hétfô, szerda, péntek: 12–19; kedd, csütör-
tök: 10–16; szombat: 10–14 óra között. Elér-
hetôségek: honlap:www.fszek.hu/könyvtára-
ink/budai régió, tel.: 212-1103, e-mail:
fszek0204@fszek.hu. (1023 Török u. 7–9.)
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mítógépes kvízjáték. Fogadó — Padlás és Teátrum — Hajó: 9.00–15.30: „Szabadság, tanulás, alternatí-
vák” — konferencia a Millenárison. Fôvédnök: Horn György. 9.00–18.00: Gyermekekrôl — felnôttek-
nek. Mit mutat a gyermekem rajza? — GEKKO fejlesztôpedagógiai mûhely és játszóház. Iskolás lesz
a gyermekem — a gyermekpszichológus válaszol. Park — Vásártér: 9.00–18.00: TÁBOREXPO — nyári
táborozási lehetôségek, erdei iskolák, szabadidôs programok határon innen és túl. Könyvkiadók bemuta-
tói, gyerek- és ifjúsági könyvek vására. A Játékcéh bemutatója és kiállítása. Szabadtéri Színpad: 10.00–
18.00: Mûvészeti és alternatív iskolák bemutatói. A szabadtéri programokra, valamint 2 éves kor alatt
a belépés díjtalan. A Fogadó színházi elôadásaira és koncertjeire a napijegy: 900 Ft. MÁJUS 1.: Muzsikáló
Majális a Millenárison. Folyamatos programok 10.00–17.00: Májusi kézmûves szélforgató; Baba-Ház
apróknak; Paprika Jancsi csúzlizdája; Világfa — regélô meselabirintus. 10.30: Májusfadíszítés — síp-
pal, dobbal, gólyalábas maskarás garabonciásokkal. 10.00: Tekergô táncház — mese a hangkígyókról.
Hangszer és játékbemutató. 11.30: Szeredás Együttes: A három bajusz. Gyimesi csángó magyar népme-
se a három bajusz fivérrel, akik a különleges képességû állataik segítségével (számoló szamár, éneklô ka-
kas, táncoló kecske) elindulnak a király udvarába. Írta és rendezte: Rumi László. 15.00: Garabonciás Gólya-
lábas Utcaszínház: A Nap és a Hold elrablása. 17.00: Szeredás Együttes: Alföldi maskarás mulatság
muzsikával, tánccal. A belépés díjtalan. MÁJUS 5.: Japán gyermeknap. Fotókiállítás Kyoto és a japán vi-
lágörökség részeinek legszebb fotóiból. Japán kimonóbabák, azaz kimonóba öltöztetett bábuk. 10.00–
17.00: Japán játszóház — ismerkedés a japán játékokkal: otedama, kendama, yoyo, denden daiko, ko-
ma, daruma otoshi. Origami, kalligráfia Hiragana és katakana tábla — ismerkedés a japán szótagírás-
sal. 10.30-tól minden órában japán mesesarok! 11.00 és 14.00: Harcmûvészeti bemutató: karate, aiki-
do és kendo. 16.00: A Liszt Ferenc Zeneakadémia japán növendékeinek koncertje. A koncert után ja-
pán tánctanítás, zenés ritmusjátékok. Partner: Japán Nagykövetség. A belépés díjtalan.

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: ÁPRILIS 24-én: Beszélgetôs klubnap.
MÁJUS 8.: Pünkösd hava, májusi jeles napok. MÁJUS 15.: 14 évesek vagyunk! Összejöveteleinket
minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületi nyugdíjas polgárt a hagyomány-
ôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: ÁPRILIS 25-én: Budapest környéki kirándulás (Pécel, Isaszeg,
Fót). MÁJUS 2.: Barangolás a Vértes-hegység környékén. 9–11.: Kirándulás Mariazell vidékére. 16.:
Látogatás Ócsán (templom, tájház). 23.: Arborétum-látogatás. 30.: Kirándulás a Mátra környékére
(Fallóskút, Galyatetô, Gyöngyöspata). A programok részletei felôl a keddi klubnapokon lehet érdeklôdni,
valamint a 275-0169-es telefonszámon az esti órákban. (Közéleti Mozgalom, 1024 Keleti K. u. 22., infor-
máció: 275-0169, rögzítô is.)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden páros héten csütörtökön 16 órától. Filmklub ala-
kult, ahol érdeklôdésünknek megfelelô filmeket vetítenek, ezekkel színesítjük a klubnapokat. Idôskori és
aktuális betegségekrôl és a megelôzésrôl körzeti orvosunk tart elôadást. (1028 Máriaremetei út 37.,

tel.: 376-8678)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: ÁPRILIS 24.:
Máriazell-Lilienfeld egynapos kirándulás. MÁ-
JUS 8.: Puchberg-Schneeberg. 15.: Stájerország
— Graz. 29.: Baden bei Wien — Mayerling. Jog-
tanácsosunk, dr. Kovács Ilona változatlanul várja
az érdeklôdôket minden hónap elsô csütörtökén
10 órától. (1024 Margit krt. 48., tel.: (06 20) 921-
6588, 316-5925)

KLUBOK Baba-mama-klub szerdánként
9.30–13.00-ig. (Kájoni ház, tel.: 392-5464, Szilfa
u. 4.)
n Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör. Ká-
vé, üdítô, sütemény. (MDF-iroda, 1022 Bimbó út
63.)
n Ami a zárójelentésbôl kimaradt… klub króni-
kus betegségben szenvedôknek és hozzátarto-
zóiknak minden hónap utolsó szerdáján 14.30–16
óráig. (Családsegítô Szolgálat, 1022 Fillér u. 50/b,
tel.: 225-7956)
n Mentális problémával élôk klubja minden hó-
nap elsô hétfôjén 16–18 óráig. Hozzátartozók ré-
szére problémaelemzô beszélgetés minden hónap
utolsó hétfôjén 15–17 óráig. Filmvetítés minden
hónap második csütörtökén 15.45-tôl a II. sz. Gon-
dozási Központban. (1022 Fillér u. 50/b)
n Internet kortalanul. Családias internetes klub
idôsebbek számára a Klebelsberg központban. Sze-
retettel várnak mindenkit, aki szeretne megismer-
kedni a számítógéppel. Csütörtökön kezdô 8.30–
10.15-ig, haladó I. 10.30–12.15-ig, pénteken hala-
dó II. 9.30–11.15-ig. Érdeklôdni a helyszínen vagy

n GYEREKEKNEK: ÁPRILIS 29., 11.00–12.30: Napraforgók — mûvészeti játszóház. Vezeti Né-
meth Ilona, az Iparmûvészeti Egyetem tanára, a Stúdió K színház bábtervezô mûvésze. Jegyár:
400 Ft.
n KIÁLLÍTÁS: ÁPRILIS 26-ig: Utazás — az elsô tíz év. Schmidt Viktor fotókiállítása. Megtekint-
hetô naponta 10–18 óráig, április 21-én 10–14 óráig. MÁJUS 6-ig: „Idesereglik, ami tovatûnt…”
— József Attila összes fényképe. Kiállítás a Petôfi Irodalmi Múzeum gyûjteményébôl. Megtekint-
hetô naponta 10–19 óráig. MÁJUS 4–24-ig naponta 10–18 óráig: Mazzag István festômûvész ki-
állítása. Festészetét a széles gesztusok, a gomolygó formák, az impresszionisztikus színvilág és a
nagy méretek jellemzik. Érzékenyen és egyénien vegyíti a színekben gazdag, lágy, gomolygó formá-
kat a keményebb, jelszerû, falfirkamotívumokkal. Megnyitó: MÁJUS 3-án 18 órakor.
n KLUB: ÁPRILIS 22., 19.00: Dalnokklub. Dalok, megzenésített versek. Házigazda a Radványi—Ba-
log—Borzsák trió. Vendég a Göncölszekér együttes. Belépô: 400 Ft.
n ZENE: MÁJUS 15., 19.00: Koncz Zsuzsa-koncert. A koncerten felcsendülnek az elmúlt évtize-
dek slágerei, továbbá a legújabb, „Egyszerû ez ...” címmel megjelent verslemez dalai. Az album vá-
logatás a magyar irodalom klasszikusainak költeményeibôl és az új költôgenerációhoz tartozó köl-
tôk verseibôl. Elôvétel: jegyrendeles@kulturkuria.hu. Jegyárak: 8400 Ft (1–8. sor); 7500 Ft (9–12.
sor); 6900 Ft (13–15. sor). MÁJUS 13., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei: Beethoven: Fide-
lio. Közönségünk a Magyarországon kuriózumnak tekinthetô opera-filmfelvételeket továbbra is ha-
vi rendszerességgel tekintheti meg. A teljes operaelôadás levetítése elôtt bevezetô elôadást tart dr.
Langermann István.
n SZÍNHÁZ: MÁJUS 5., 19.00: Jean Letraz : Tombol az erény. Vígjáték két részben. Rendezô: Cse-
ke Péter. Szereplôk: Szacsvay László, Kautzky Armand, Sára Bernadette, Incze Ildikó, Cseke Péter,
Laklóth Aladár, Haffner Anikó. MÁJUS 17., 19.00: Mro¾ek: Striptease. Komédia egy részben. Ren-
dezô: Taub János. Szereplôk: Eperjes Károly, Gáspár Sándor, Janovics Sándor.
n MÁJUS 2., 18.30: Az emigráns. Játékfilm Márai Sándorról. Rendezôk: Dárday István, Szalai
Györgyi. Fôszereplôk: Bács Ferenc, Gyöngyössy Katalin, Balsai Mónika, Welker Gábor. Jegyár:
500 Ft.

FOLYTATÓDIK A
DZSESSZLÁNC.
Május 3-án 20 órá-
tól a Tóth Viktor Ter-
cett koncertjét hall-
hatják a dzsesszbará-
tok a Millenáris Fogadóban. A Tóth
Viktor Tercett (Tóth Viktor, altszaxo-
fon [képünkön]; Szandai Mátyás, bô-
gô; Jeszenszky György, dob) 2004 au-
gusztusában alakult és a Sziget feszti-
válon mutatkozott be. A tercett mûso-
rát a zenekarvezetô-szaxofonos kom-
pozíciói alkotják, amelyek a kompo-
nált és a szabad zene határán lebegô,
a pillanat energiáját megragadni vá-
gyó szellemiségben íródtak, és adják
elô ôket. A zenekar tagjai korábban
már több más formációban is játszot-
tak együtt, épp ezért zenei összjáté-
kuk kiforrott, elôadásmódjuk lendüle-
tes és kreatív. Elsô lemezük 2005 áprili-
sában jelent meg. Az est vendége
Dresch Mihály szaxofonos lesz.
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a klub vezetôjénél, Polgár Máriánál lehet a (06
30) 211-2313-as telefonszámon. (Klebelsberg
Kultúrkúria, 1028 Templom u. 2–10.)

n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Gyönyö-
rû napsütés, remek program, baráti hangulat volt
a jellemzô az elsô kirándulásunkra. Reméljük, a töb-
bi is ilyen lesz. A kellemesebb idôben egyre többet
merészkedünk ki a kiállítások, koncerttermek zárt
terébôl a napfényben tündöklô, újjáéledô termé-
szet virágzó frissességébe, hogy mi magunk is meg-
újuljunk. Ehhez járulnak hozzá azok a kirándulása-
ink, melyek már a hétvégeket is alaposan kihasznál-
ják. Ajánlatunk: ÁPRILIS 28–MÁJUS 1.: Krakkó kin-
csei (4 nap, 3 éj, félpanzió, 2 ágyas zuh.-wc. szo-
bák), ár: 29 000 Ft/fô, biztosítással, idegenvezetô-
vel. MÁJUS 17–20.: A tavasz pompája Wachau-
ban, avagy a legszebb osztrák Duna-szakasz (4
nap, 3 éj, félpanzió, 2 á. zuh.-wc. szobák), ár:
39 000 Ft/fô biztosítással, idegenvezetôvel. Egyesü-
leti összejövetelek: minden hónap elsô és harma-
dik csütörtökén 15 órától a Margit krt. 64/b sz.
alatt. Tájékoztatás, jelentkezés, információ telefo-
non: 216-9812 (rögzítô is), mobil: (06 20) 968-
7001, e-mail: geza89@t-online.hu vagy fonixke@
t-online.hu.

ELÔADÁSOK Az Optikai, Akusztikai,
Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület
Sztereo-képtechnikai Bizottsága legközelebb MÁ-
JUS 2-ÁN 17 órától tart összejövetelt METESZ szék-
házban (Fô utca 68., III. emelet 316.). Téma: itáliai
úti beszámoló, monó képekkel. MÁJUS 16-ÁN 17
órától a térbeli képek alap-geometriájáról és hasz-
nálatáról beszélgetnek.

A véletlen rendszerek
és az olvasásra felkészülô agy
A Mindentudás Egyetemén április 23-án két elôadást hallgathatnak az érdeklôdôk.
Az elsô 17.30-kor kezdôdik, és a Fields-díjas francia matematikus professzor, a 39
éves Wendelin Werner tartja Véletlen rendszerek címmel.

Sok olyan nagyon nagy számú elembôl álló rendszer létezik, melyben az elemek
egyenként véletlenszerûen viselkednek. Megvizsgálhatjuk azonban ezeknek a rend-
szereknek a kollektív, magasabb szintû tulajdonságait is. Kiindulhatunk például az
olyan fizikai rendszerekbôl, melyekben az alacsony szintû rendezetlen struktúrákból
szervezettebb, magasabb szintû rendszerek alakulnak ki. A francia matematikus elô-
adásában azt mutatja be, hogyan lehet matematikailag leírni az ilyen rendszereket;
mind az általánosabb esetben, amikor a magasabb szintû viselkedés (majdnem) de-
terminisztikus, mind a kevésbé általános esetben, amikor a magasabb szintû struktú-
ra véletlenszerûséget mutat.

Ugyanazon a napon, április 23-án a megszokott idôpontban, tehát este 19.30-tól
Csépe Valéria Miért csak az ember olvas? címmel tart elôadást. A beszéd az ember
evolúciójának olyan terméke, amelyre agyunkat a természet már megszületésünk
elôtt felkészítette. Ugyanígy felruházta volna azokkal a mechanizmusokkal is, ame-
lyekre támaszkodva akár formális oktatás nélkül is megtanulunk olvasni? A mai pszi-
chológia és idegtudomány válasza az, hogy nem, illetve nem teljesen. Egy modern
eszköztárral felvértezett kutatási irány azt keresi, mi jellemzi a tipikusan fejlôdô
agyat, amely 6–7 éves korra elôkészül arra, hogy olvasni fog. Egyre inkább láthatóvá
válik, hogy az olvasó agy legalább kétféle átalakuláson megy
át: egyes mûködései formálódnak, élesednek, mások viszont új-
onnan szervezôdnek, rátelepednek más mûködésekre. Bár az
evolúciósan csak nagyjából elôkészített rendszer meglepôen jól
mûködik, nem mindig hibátlan. Az agy evolúciós hibaüzenetei
az olvasási zavarok. Megismerésük érthetôvé teszi a diszlexia
valódi természetét. Az elôadásra a (06 30) 303-0310-es telefon-
számon, illetve a www.mindentudas.hu honlapon lehet jelent-
kezni (Millenáris Park, Teátrum, 1024 Fény u. 20–22.).

Rejtélyes mûvek tárlata
A Vízivárosi Galéria egyik fontos feladatának tekinti a II. kerületben élô mûvészek al-
kotásainak bemutatását. Az április 13-án nyílt Tér-képek címû tárlat Oláh Mátyás fes-
tômûvész és Szôcs Miklós Tui faszobrász mûhelyébe engednek bepillantást. A két al-
kotóban nem csupán az a közös, hogy mindketten az ötvenes éveiket tapossák és ke-
rületünk lakói, mûvészetük stílusa is sok rokon vonást mutat. Ezt hangsúlyozta meg-
nyitó beszédében Wehner Tibor mûvészettörténész is:

— Oláh és Szôcs munkáiban érzôdik a primitív és naiv mûvészetek, azaz az ôsfor-
rás felé fordulás. A képek és a szobrok egyaránt a Kelet világát idézik, szimbolikusak,
a dolgok lényegére koncentrálnak. Egyik mûvészt sem lehet kategóriák közé szoríta-
ni, mert egyéni úton járnak, magánmitológiát teremtenek. nem törôdve a trendekkel
és az érvényesüléssel. Tisztelik az anyagot, mint az egyszeri és megismételhetetlen
megtestesülést, munkáikat gondos és finom megmunkáltság jellemzi. De a dekoratív
külsô mögött mindig érzékelhetô a lét kételyének motoszkálása.

Oláh Mátyás pasztellszínekkel monokróm képeket fest. Ábrái geometrikusak és or-
ganikusak, alakjai sejtelmesek és derengôk. Képi szûkszavúságával a mélységes mély
múltba vezeti el nézôit. Szôcs Miklós az egzotikus, nemes fafajtákat a legközönsége-
sebb rétegelt lemezzel ötvözi. Titokzatos tájak szobrai elevenednek meg keze alatt.
Formáinak rendje öntörvényû: a kint és bent, zárt és nyitott, telített és üres játéka te-
szi mozgalmassá azokat. Mûveiben
maga a transzcendencia kel életre.

— Rejtélyes mûveik láttán nem kije-
lentések, hanem kérdések fogalma-
zódnak meg a látogatóban — mond-
ta végezetül Wehner Tibor.

A tárlat május 8-ig tekinthetô meg
keddtôl péntekig 13–18 óráig, szom-
baton 10–14 óráig a Vízivárosi Galériá-
ban (1027 Kapás u. 55.. tel.: 201-
6925).

AZ INTERVÍZIÓ KIÁLLÍTÁS kedden, szer-
dán és pénteken 10–18-ig, csütörtökön 10–
20-ig, hétvégén 10–19 óráig várja az érdek-
lôdôket a Millenáris B épületében.

Szerdánként 15–17.30-ig a Nemzeti
Audiovizuális Archívum (NAVA) és a filmtor-
tenet.hu filmklubja. Egyik héten filmvetítés,
elôtte Hirsch Tibor filmesztéta bevezetôje, a
másik szerdán tematikus válogatás korabeli
filmhíradókból a NAVA támogatásával. Ápri-
lis 25.: Húsz óra, május 9.: A tizedes meg
a többiek, május 23.: Angi Vera, június 6.:
Veri az ördög a feleségét. Május 2.; május
16.; 30; június 13.: Világhíradó, TV elôtt is
volt Híradó.

Csütörtökönként 18–19.30-ig Kultúrház
élôben Erdôs Gábor vezetésével. Április
21-tôl május 26-ig szombat délelôttönként
kitelepül a kiállításra a Hálózat TV médiais-
kolája. Elméleti és gyakorlati foglalkozásai-
kon az oktatók mindenkit szívesen látnak.
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A családias budai
barokk templomok
A barokk építészet szépsége
Budapesten csak itt-ott, elszórt
emlékeken sejlik fel. A szerencsésebb
történelmû Prágával és Béccsel
ellentétben nálunk csak hírmondói
maradtak ennek a korszaknak. Éppen
ezért különös figyelmet érdemel a
budai barokk templomok csoportja,
amely nemcsak a XVIII. századból
fennmaradt legszínvonalasabb, de
egyúttal egymáshoz sokféle szállal
kapcsolódó budai épületekbôl áll.

A III. kerületben a kiscelli trinitárius, a II.
kerületben az újlaki plébánia-, a Margit
körúti ferences templom és a Fô utcai
Szent Flórián-kápolna, illetve az I. kerületi
Batthyány téri Szent Anna és a tabáni Szent
Katalin plébániatemplom egy stíluskört
képviselnek, és ennek úgyszólván családi
okai vannak.

Az egykori Margit körúton épített ágosto-
nos templom, amelyet II. József adott a fe-
renceseknek, Nöpauer Máté, neves budai
építész tervei szerint készült 1752-tôl egé-
szen a század 80-as éveiig. Nöpauer úgy
lett a budai céh mestere, hogy elvette an-
nak a Hamon Kristófnak az özvegyét, aki a
Bomba (ma Batthyány) téri templom terve-

zôje és haláláig kivitelezôje volt.
A korabeli céhszokások szerint egy mes-

ter halálakor annak özvegye örökölte a mes-
terjogot, és ezzel az építkezések folytatásá-
nak jogát is. Ez természetesen nem jelen-
tette azt, hogy asszonyok irányították volna
a munkát. Egy rátermett pallér végezte ezt
helyettük, akinek egyébként is feladata
volt, hogy a mestert helyettesítse és képvi-
selje az építkezéseken. Az ilyen „beugrás-
nak” gyakran házasság lett a vége, amely
mindkét félnek, valamint a családnak és a
céhnek is elônyös volt. Az özvegy és a gyer-
mekek családfôt kaptak, a pallér bejutott
az erôsen korlátozott létszámú céhbe, ezen

kívül a megkezdett és félbemaradt munkák-
nak is megvolt a folytatója.

Szerencsés esetben a mester özvegye a
férj halálakor még ôrizte üdeségét. Hamon-
né özveggyé válásakor, 1748-ban 34 éves
volt és már tíz gyermek édesanyja. Mégis
igazi hitvesi életet folytatott az ekkor mind-
össze 19 esztendôs új férjével is, legalábbis
erre utal, hogy 1852 ôszéig, négy év alatt há-
rom újabb gyermeket hozott világra. Nöpa-
uer az özveggyel nem csak Hamon mester-
jogát, de stílusát is átvette: az ágostonos
templom kinézete sokat köszönhet a Bat-
thyány téri templomhoz készített Hamon-
féle terveknek.

Ugyanakkor a Margit körúti templom ut-
cai homlokzatának bizonyos vonásai emlé-
keztetnek a kiscelli, egykori trinitárius
templom hasonló részére. Ez utóbbi temp-
lomot egy bécsi építész, Johann Entzenhof-
fer tervezte, de az építésvezetô Nöpauer ne-
velt ªa, Schaden János Mihály volt. Továb-
bi kapcsolat a Margit körúti templom és a
kiscelli között, hogy az egykori ágostonren-
diek a fôoltárukat Kiscell kegyúrnôjének,
Zichy Miklós özvegyének, Berényi Erzsébet-
nek köszönhetik. Saját udvari szobrászával
és építészével, Bebó Károllyal és Jäger Já-
nos Henrikkel állíttatta a Szent István meg-
kövezését ábrázoló oltárt. Az elsô keresz-
tény mártírként tisztelt szent, aki — miköz-
ben halálra kövezték — gyilkosai lelki üdvé-
ért fohászkodott, az ágostonos rend védô-
szentje volt. Az oltár egyúttal a magyar
Szent István királyt is dicsôítette, amennyi-
ben egy kegyképen megjelenô Máriának a
szoboralakban jelen lévô Szent István aján-
lotta fel az országot. A fôoltár két oldalán
Szent Kajetán, pestis ellen védô szent és az
adományozó grófnô névadó szentje, Szent
Erzsébet szobra állt.

Az oltár tervezôje, Jäger János Henrik
egyébként baráti szálakkal kötôdhetett Nö-
pauerhez, hiszen esküvôi tanúja volt.

A budai ferences templom festményei,
azaz az oltárképek és a mennyezet freskói a
nagy osztrák festô, Franz Anton Maul-
bertsch mûhelyének alkotásai. Minden va-
lószínûség szerint egy Felix Ivo Leicher ne-
vû festôsegéd készítette ôket az 1770-es
évek elején. Az egyetlen kép, amelyben Ma-
ulbertsch saját kezû mûvét sejtik a mûvé-
szettörténészek, a jobb oldali elsô mellék-
oltár. Ez Bari (Myrai) Szent Miklóst ábrá-
zolja, aki a hajósok védôszentje, mivel cso-
datette egy vihar lecsendesítése volt.

A Magyarországon egyébként rengeteg
helyen dolgozó Maulbertsch — szintén az
özvegy Zichy grófnô révén — a kiscelli
templom egy oltárképét is elkészítette: itt
Szent József halálának vízióját tárta a hívek
elé.

Az újlaki templom Hamon Kristóf tervei
szerint kezdett épülni és a Batthyány téri-
hez hasonlóan szintén Nöpauer fejezte be
1853-ban. Érdekessége ennek a templom-
nak, hogy eredetileg a homlokzatán közé-
pen volt a torony, csak éppen Nöpauer
nem számolt a talaj nedvességével, és az
eredeti tornyot már 1757-ben le kellett
bontani, mivel az elkezdett ferdülni, hátra-
felé dôlni. Helyette szintén Nöpauer építet-
te a ma is látható tornyot 1765-ben a hom-
lokzat déli oldalára.

A tabáni Szent Katalin templom aszim-
metrikus tornya ugyancsak Nöpauer mûve,
és itt is egy már meglévô templom átépíté-
sét bízták rá: a templomot eredetileg
Obergruber Keresztély budai kômûvesmes-
ter tervezte.

Az 1759–61 között épült Szent Flórián-
templom, a Szent Flórián-kórház kápolná-
ja a Fô utcában viszont már Nöpauer saját
tervei szerint épült. Az egytornyos kis
templom Christ János Antal pékmester bô-
kezû adományából épült. Az ereje teljében
lévô építômester, aki ekkorra már megépí-
tette fômûvét, a várbeli Táncsics utcai Erdô-
dy-palotát, ebben a kis kápolnában mutat-
ta meg, hogy igazán jó képességû építész.
Az a stílus és szerkesztési mód, amely a
nagy templomok esetében a homlokzato-
kat kissé szárazzá, monotonná teszi, itt ki-
tûnôen bevált. A remek arányokon és a ki-
érlelt formákon érezhetô a budai késô ba-
rokk építészet zamatos helyi íze, a családi-
as kisváros atmoszférája.

Rostás Péter

A Margit körúti ferences templom
a századfordulón

Az újlaki templom
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Pongrácz Zoltán
emlékére
Pongrácz Zoltán Erkel-díjas zeneszerzô,
valamikor a Keleti Károly utcai Érseki Ka-
tolikus Gimházium tanára, 95 éves korá-
ban április 6-án meghalt. 1912-ben szüle-
tett Diószegen (ma Szlovákia). Középisko-
láit az Érseki Katolikus Gimnáziumban
mint bentlakó végezte. Zenei tehetsége
már diákkorában kitûnt, szinte minden is-
kolai ünnepélyen zongorajátékával szere-
pelt, az egyes hangszeres elôadóknak pe-
dig kísérôje volt. Már ekkor foglalkozott
zeneszerzéssel, Radványi Kálmán taná-
runk Szívkirály címû színdarabjához ô ír-
ta a kísérôzenét. A vasárnapi diákmisé-
ken gyakran ô orgonált. 1926-ban a
templom felszentelésekor az Angster-fé-
le orgonát ô szólaltatta meg elôször,
amelynek aztán hosszú idôn át orgonistá-
ja is volt. Az iskolával, az öregdiákokkal
élete végéig tartotta a kapcsolatot, az ér-
sekisták találkozóin mindig résztvett.

A Zenemûvészeti Fôiskolán zeneszer-
zést tanult, 1930–35 között Kodály tanít-
ványa volt. Szülôföldjén népdalokat gyûj-
tött, amelyekbôl jó néhányat késôbb
megjelenô tankönyvében is közölt.

A karnagyképzôt Bécsben végezte Ru-
dolf Nilius tanítványaként. A berlini Hum-
boldt egyetemen összehasonlító zenetu-
dományt tanult. Utrechtben, a holland ki-
rályi egyetemen elektronikus zenével fog-
lalkozott.

Tanulmányútjai után hazatérve volt is-
kolájában, a Keleti Károly utcai intézet-
ben tanított éneket és zenét. Saját tan-
könyvét használtuk, amely nem szokásos
énekkönyv volt, a zeneelmélet mellett ze-
netörténetet is tartalmazott.

1940-ben az Operaház korrepetitora-
ként dolgozott, majd a rádió karnagya és
zenei szerkesztôje lett. A háború után
részt vett a békéstarhosi zeneiskola meg-
alapításában. Mint karmester Budapes-
ten, Debrecenben, Berlinben és Lipcsé-
ben szerepelt. Debrecenben a Kodály Zol-
tán Zenemûvészeti Szakiskolában taní-
tott, itt írta többek között az Odysseus
és Nausikaa címû operáját, amelyet
1960-ban nagy sikerrel mutattak be.

1992-tôl a Magyar Mûvészeti Akadé-
mia tagja volt, majd alelnöke lett.

Fontosabb mûvei: Pastorale, Szimfónia
(a bemutatón Ferencsik János vezényelt),
Karácsonyi kantáta, Hat soliloquium, Fa-
fúvós ötös, továbbá oratóriumok, kóru-
sok, népdalfeldolgozások, elektronikus
mûvek. Monográfiát írt a cigányzenérôl
(Népzenészek könyve), Mai zene, mai
hangjegyírás, Az elektronikus zene. Szá-
mos elismerésben létesült (Érdemes Mû-
vész, a Magyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztje, Erkel Ferenc-díj).

Székely Imre

Ékezetek nélkül
Márait élete végéig elkíséri a Budapestrôl magával vitt írógép, amelynek legnagyobb
és pótolhatatlan értéke, hogy ékezetes betûi nem kényszerítik kompromisszumra.
Anyanyelvén, amely mindvégig valódi otthona és hazája volt, írhat, ameddig egészsé-
ge engedi. Márai Sándor minden mást — ideológiát, elvet, pénzt — elutasítva kapasz-
kodott a magyar ékezetekbe, a kultúrába és a mûveltségbe. 18 évvel Márai halála
után úgy tûnik, kultúránk legkisebb vesz-
tesége az ékezet.

Dárday István és Szalai Györgyi a ªkció
és a dokumentum mûfaji határán egyen-
súlyozva készített ªlmet Márai Sándor
életének utolsó éveirôl. Márai 1948-ban
negyvennyolc évesen (1900-ban szüle-
tett, és április 11-én) dönt úgy, hogy
emigrál. Feleségével, Matzner Ilonával,
Lolával elôbb Svájcban és Olaszország-
ban élnek, majd 1952-tôl halálukig (Lola
1986-ban, Márai pedig 1989 januárjá-
ban hunyt el) az Egyesült Államokban él-
nek a szó legszorosabb értelmében emig-
ráns életet. Márai Magyarországon sem
tartozott a nagy társasági emberek közé,
arisztokratatikusan visszahúzódva vallot-
ta magát polgárnak. Külföldön sem ke-
reste az emigráció vagy a kulturális köz-
élet kegyét.

Dárday István és Szalai Györgyi ªloló-
gusi alapossággal rekonstruálta két idôs
haza nélküli, a múltban élô embernek,
Márainak és feleségének a mindennapja-
it. A ªlm mégsem a XX. századi magyar
irodalom meghatározó egyéniségérôl
szól, sokkal többet tudunk meg az Egye-
sült Államok idôs- és beteggondozásá-
ról, arról, hogy magányosnak és öregnek
lenni egy ismeretlen kulturális és nyelvi
közegben mennyire lehangoló. Bács Fe-
renc Márai és Gyöngyössy Kati Lola szere-
pében mindent elkövet, hogy hitelesen
ábrázolja Philemon és Baucis modern ko-
ri történetét. A ªlm teli van fájdalmas és
nehéz pillanattal, de az egész mû egye-
netlenségeit ezek sem simítják el. Ha Má-
rai Naplóit olvassuk, mindannyiszor
szembe találjuk magunkat szemérmessé-
gével. Az emigráns szerzôi mintha errôl
nem vettek volna tudomást.

Tóth Ildikó
Május 2-án 18.30-tól a Klebelsberg köz-
pontban is levetítik a filmet.

A Márai naplófeljegyzései alapján készült filmet a
Költészet Napján Láng Zsolt, a II., és Nagy Gábor
Tamás I. kerületi polgármester meghívására több
százan nézhették meg a T-Com Krisztina körúti
székházában. A vetítés végén Dárday István,
Az emigráns rendezôje a mû születésérôl beszélt.

Helyreigazítás
A Budai Polgár 6. számában a Margit körúti
ferences templom egy elveszett biedermei-
er oltárképérôl emlékeztünk meg. Ezt egy
amatôr festô, a Császárfürdô egykori bérlô-
je, Reder Antal Sebestyén festette. A bizo-
nyára bájosan naiv, dilettáns mûvet az
1950-es években eltávolították és helyébe
egy kortárs festô, Istókovits Kálmán
(1898–1990) Szent József halálát ábrázoló
oltárképét tették. Tévedésbôl azonban
nem ez a kép, hanem a templom fôoltárá-
nak fotója került írásunk mellé illusztráció-
képpen, amiért ezúton kérünk elnézést.

„…és lehull nevedrôl az ékezet…”
(Márai Sándor: Halotti beszéd)
Kaján Tibor karikatúrája
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Amikor
a kevesebb több
Mellbevágó élmény volt a nyolcvanas
évek elején elôször végigsétálni
Bécsben a csillogó és csábító
kirakatok között, bemenni az
áruházakba, persze, kizárólag csak
nézelôdni. Nem gondoltam volna
akkor, hogy alig telik el pár év, és
itthon is hasonló szentélyekben
hódolhatunk a fogyasztás istenének,
sôt, sokan meg is csömörlünk tôle. Ez
a jelenség késztette Pellach Emese
életvezetési tanácsadót is arra, hogy
gazdasági jellegû életvezetési
elôadásokat tartson — májustól a
Klebelsberg központban is.

— Azt tapaszta-
lom a környeze-
temben, hogy az
emberek renge-
teget panaszkod-
nak, boldogtala-
nok, nem érzik
jól magukat a bô-
r ü k b e n . M á s-
részt több mint
harminc ország-

ban megfordultam, ahol mindig az érde-
kelt, hogyan élik hétköznapjaikat az ottani
emberek. Nagyon sokszor találkoztam apró
trükkökkel és pofonegyszerû ötletekkel,
amik sokat segítenek a mindennapok meg-
oldásában. Ezt a mentalitást kellene ne-
künk, magyaroknak is elsajátítanunk. Töb-
bek között ez indított arra, hogy elkezdjek
összeállítani egy anyagot, amit mostanra
egy huszonnégy órás tanfolyam keretében
tudok megosztani a hallgatósággal.

Milyen témákról esik szó?
A bevezetô részben az elmúlt hatvan év

hagyományait vesszük sorra. Hogyan éltük
hétköznapjainkat, milyen problémákkal
küszködtünk, milyen megoldásokat talál-
tunk. Megnézzük ennek a lelki hátterét is.
Azután igyekszem bemutatni valós és vélt
szükségleteinket, valamint azt, hogyan be-
folyásolják igényeinket a reklámok. Bele
se gondolunk, mennyi felesleges dologra
adunk ki pénzt.

Nem lehet, hogy az emberek tisztában
vannak ezzel, csupán nem akarják meg-
fosztani magukat attól a kis örömtôl,
amit egy barkácskészlet vagy nejlonharis-
nya megvásárlása jelent?

Nem, mert a lelki szükségleteinkre lelki
választ kell adnunk, és nem anyagit. A fo-
gyasztói társadalomban, ha felmerül bármi-
lyen igény, az elsô válasz: vedd meg! Pedig
sok más módon is kielégíthetôk a szükség-
letek. Fontos, hogy reális képet alkossunk
a körülöttünk lévô világról ahhoz, hogy
mérlegelni és dönteni tudjunk. Az egyén fe-
lelôssége és tudatossága a kulcs a problé-
mák megoldásához.

Melyik generációhoz szól a tanfolyam?
A legveszélyeztetettebbek véleményem

szerint azok a ªatalok, akik a rendszervál-
tás körül születtek, reklámokon nôttek fel,
és lételemük a vásárlás.

Ahogy mostanában mondjuk: soppin-
golnak és plázáznak.

A nyugdíjasok sokkal jobban szokták ér-
teni, mirôl beszélek, talán mert életük ki-
sebb részét élték az „agymosós” idôszak-
ban. A kismamákat pedig fôleg az érdekli,
hogyan tudnának környezettudatosabban
vásárolni és háztartást vezetni, mivel ôket
gyermekeik jövôje foglalkoztatja legin-
kább. Minden korosztályt más terület érint
és érdekel, ezért az elôadások témái is min-
dig a hallgatóságtól függnek.

Péter Zsuzsa

Bôvebb információt az elôadóról és elôadásai-
ról a www.hogyantakarekoskodjunk.hu hon-
lapon találhatnak az érdeklôdôk.

VIII. MUSICA
SACRA

CIVITATIS
2007

A II. kerületi önkormányzat tisztelet-
tel meghív minden érdeklôdôt a ke-
rületben mûködô egyházi kórusok
Lukin László emlékére tartott hang-
versenyére

a Móricz Zsigmond Gimnáziumba
(II., Törökvész út 48–54.)

április 20-ára 19 órai kezdettel.

Köszöntô: Láng Zsolt polgármester.
A mûsort Tarnai Katalin vezeti.

A belépés díjtalan. Helyfoglalás ér-
kezési sorrendben.
Részletes program a www.budai-
polgar.hu és lapunk elôzô számá-
ban olvasható.

V
I II . M

usica Sacra Civita
tis

–
20

07

Életmódnap
Május 12-én 10–18 óráig az egészsé-
gé lesz a fôszerep a Kultúrkúriában.
Bemutatókon, elôadásokon, mûhely-

munkákon ismerkedhet meg közönsé-
günk egészséges életmódprogramok-
kal, fitnesz és wellness módszerekkel.
A legtöbb elôadást gyakorlati bemuta-
tó követi, amihez közönségünk is csat-
lakozhat. Bemutatóval és tanácsadás-
sal várja az érdeklôdôket Béres Ale-
xandra, az Elsô benyomás — Imázs és
Siker Tanácsadó Stúdió, a Wella, a
Napfényes Élet Alapítvány és a Schris-
tophspa Szalon. Lesz jógabemutató
és jógaóra, Mauri masszázs-bemutató
és egész napos masszázs, bioélet-
mód-elôadás, valamint elôadás a refle-
xológiáról, és kipróbálással egybekö-
tött gyakorlati bemutató (kéz, fül,
fej). Fellépnek Vattai Rita hastáncos ta-
nítványai és a Budagyöngye Fitness
Se. Fit-Kid csoportja. A vendégek meg-
kóstolhatják a Napfényes Étterem
egészséges ételkülönlegességeit.
(1028 Templom u 2–10.)
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Az osztályidegen
világbajnok
Április kilencedikén ünnepelte
nyolcvanadik születésnapját Harmath
Zoltán, a magyar evezôssport
kiemelkedô egyénisége. A sokszoros
magyar bajnok, a késôbbi többszörös
veterán világelsô Bimbó úti lakásában
emlékezett velünk a régi idôkre.

— Alig egy éve, hogy végleg abbahagy-
tam a rendszeres munkát: 2005 végéig he-
tente négyszer a Péterfy kórházban, egy al-
kalommal pedig a Telki Magánklinikán dol-
goztam. 2006. január else-
jén azonban új életet kezd-
tem: azóta csak a családé
és a pihenésé a fôszerep.
Nagyon szeretek például
bridzsezni, de korábban
erre sem volt elég idôm.

Ötvenhárom éven át
megszakítás nélkül prak-
tizált a Péterfy kórház-
ban, szeretett sportágá-
val, az evezéssel pedig
még sokkal korábban
megbarátkozott.

Tizennyolc éves korom-
ban, 1945-ben a Pannónia
Evezôs Clubban ültem elôször hajóba. A vi-
lágháborút követô években klubunk szá-
mos névváltozáson ment át. Elôbb a Postás
lett a gazdánk, majd következett a Hitel-
bank, a VM Egyetértés, hogy azután végül
az MTK-nál kössünk ki. Közben hazai és
külföldi versenyek során igen gyakran gyôz-
tes hajóban ültem, 1951-ben fôiskolai világ-
bajnokságot is nyertem, ám az 1952-es
olimpiára sikereim dacára sem kerülhet-
tem ki. Bár ezt soha nem mondták meg
szemtôl szembe, de egészen bizonyos,
hogy mellôzésemben az osztályidegenné
minôsítésem volt az egyik oka. A legutolsó
dobást az 1954-ben összejött nyolcasunk
jelentette, amelynek óriási szurkolótábora
volt. Mi voltunk a maszekok, azaz a közpon-
ti irányítástól függetlenül igyekeztünk jók
lenni. Százas nagyságrendû szurkolótábo-
runk buzdítása minden más hangot elnyo-
mott a versenyeken. Amikor a hatalom ezt
a nyolcast is ellehetetlenítette, abbahagy-
tam a versenyzést. Ez 1954 végén történt,
amikor egyébként már második éve orvos-
ként dolgoztam.

Az evezésben tehát érdemei alatt kezel-
ték, hivatásában viszont annál nagyobb
megbecsülés övezte.

Nyolc évig voltam kórboncnok, majd
1961-tôl a sebészet lett a fô területem. Há-
rom szakvizsgát szereztem, s én alapítot-
tam meg az elsô endoszkópos laboratóriu-
mot Magyarországon.

Közben az evezésnek évekre hátat fordított.
Személyes okokból öt évig be sem tettem

a lábamat az MTK evezôstelepére. Azután
megbékéltem volt edzômmel, Hollósy Fri-
gyessel. A hatvanas évek végén viszont bete-
geskedésem miatt tûntem el újabb öt évre.
1973-ban például olyan gyenge voltam,
hogy a margitszigeti fedettben nem tudtam
keresztben átúszni a medencét. Ezután va-
lahogy csak egyenesbe kerültem, olyannyi-

ra, hogy 1974-ben, a né-
metországi Lübeckben egy
nemzetközi regattán már
én is benne ültem abban a
nyolcasban, amely magabiz-
tosan verte az elôzô évi Vb-
n gyôztes egységet. 1975-
ben, Bécsben azután meg-
nyertem az elsô, veterán vi-
lágbajnoki aranyérmemet
is. Ettôl kezdve ez a nyolcas
tíz éven keresztül sehol
nem szenvedett vereséget.
Közben a londoni (1948)
olimpia bronzérmesével,
Zsitnik Bélával kettesben

is összeültem. Vele 1987-ig alkottam igen
eredményes párost, majd az ô visszavonulá-
sát követôen 1991 és 2001 között a Kanadá-
ban élô Sándor Istvánnal párban versenyez-
tük a veterán Vb-ken. Éveken át tagja vol-
tam a Nemzetközi Evezôs Szövetség (FISA)
orvosi bizottságának, s döntô érdemem
volt abban, hogy 1996-ban Magyarország
rendezhette meg a Velencei tavon a vete-
rán Vb-t, amelyen több mint ötezren indul-
tak.

Végül ez a páros is befejezte. Azóta már
csak saját magával harcol napról napra.

Van a lakásomon egy „régi vágású” evezô-
pad, amellyel minden reggel háromszáz hú-
zást teljesítek, így kezdôdik a nap.

Famíliája is ennyire benne él a sportban?
A feleségem örül, hogy otthon minden

nap evezek, mert jó erôben vagyok. A ªam
egyébként Torontóba került, a lányom pe-
dig sokáig Svájcban élt, de az ô családja az
utóbbi években ismét itthon van. Férje, az
egykori kitûnô teniszezô, Kuchárszky Zol-
tán viszont idônként kiutazik a tanítványai-
hoz. Kép és szöveg: Jocha Károly

Squash-siker
Az idei Országos Magyar Kupán a Marczibányi téri City Squash Club férfi csapata az
elôkelô második helyet szerezte meg.

A csapat tagjai: Reiser Dávid, Cséffalvay Dániel, Krasznai Gábor, Pásztor Gergely, Er-
délyi Ákos, Weltner László, Boros Áron.

Evezôs évadnyitó
Április 15-én, vasárnap tartotta a Margitszi-
geten a Magyar Evezôs Szövetség a XVII.
gróf Széchenyi István Emlékverseny és
Sportnap címmel meghirdetett egész na-
pos programot, amely egyben az idei eve-
zôs versenyidény hivatalos megnyitója is
volt. Képünkön balról Bús Balázs III. és
Láng Zsolt II. kerületi polgármester koc-
cint Dávid Imrével, a szövetség elnökével.

A Reumaház
tíz éve
A Magyar Reumatológia Haladásáért Alapít-
vány székháza a közelmúltban ünnepelte
tízéves jubileumát. Az Ürömi utca 56. alatt
szerdánként és péntekenként várják a gyó-
gyulni vágyó betegeket, valamint a sokak
életét megnehezítô kór gyógyítása iránt ér-
deklôdô szakembereket. Amikor tíz éve fel-
épült a székház, a Magyar Reumatológosok
Egyesületének szándéka szerint meghatáro-
zása oktatási és módszertani központ volt.
Ma már csak úgy nevezik: „az Ürömi”. Az
itt dolgozó gyógytornászok sok betegnek se-
gítettek, és személyre szabott, magas szín-
vonalú tevékenységükkel a betegek és a
szakma elismerését is kivívták. Újság is ké-
szül itt a betegeknek (Reuma Híradó) és tu-
dományos folyóirat az orvosok számára.

Kedvezményes egyéni és csoportos
gyógytorna-lehetôséget kínál az ala-
pítvány. Helyszín: l023 Ürömi u. 56.
Egyéni gyógytornához érdeklôdni le-
het telefonon az alapítvány székhe-
lyén (326-3396) vagy a gyógytorná-
szoknál: (06 20) 942-6233 és (06 20)
436-8649.

Csoportos frissítô, erôsítô torna a
csontritkulásban szenvedô és mozgás-
szervi problémákkal küszködô idôsö-
dô korosztály számára szerdánként
15–16 óráig, illetve 16–17 óráig. Reu-
matoid artritiszes betegeknek csopor-
tos foglalkozás szerdánként 11–12
óra között. Érdeklôdni lehet telefonon
az alapítvány székhelyén (326-3396)
vagy a (06 30) 306-0760-as mobilszá-
mon. www.reumatologia.hu, e-mail:
mra@reumatologia.hu
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A kutyát is védjük
a kullancstól
A kullancsok Európa-szerte, így
hazánkban is már egész éven át sok
betegség kórokozóival fertôzik meg
az embereket és a kutyákat is. A
kullancsok családjának 42 faja honos
Magyarországon, ezek közül a
legnagyobb számban a közönséges
kullancs a legelterjedtebb, ôt követi
másodikként a kutyakullancs.

A látó vérszívó…

A szemmel rendelkezô, így látó kullancsok
a gyepi növénytársulásokat lakják, és a fû-
szálak árnyékos fonákján megkapaszkod-
va, áldozatukra alulról másznak fel. E stra-
tégiát alkalmazza például a kutyakullancs
is (Dermacentor reticulatus), amely ôshonos
a somogyi legelôkön és a Hortobágyon is. A
belföldi turizmusnak köszönhetôen a kutya-
kullancs mára megtelepedett a falvak, a vá-
rosok, valamint a fôváros kertjeiben és köz-
parkjaiban is. A gyepen bóklászó emberre
vagy kutyára mászva elôszeretettel bújik a
zokniba vagy a láb szôrzetébe, és a lábujj kö-
zötti bôrbe fúrja magát, ahol viszonylag
hosszabb ideig marad észrevétlen.

…és a vak

A szemnélküli vagy más néven vak kullan-
csok a lombos erdôk, kertek, parkok lakói.
Tájékozódásuk fô szerve az elülsô lábaikon
lévô Haller-szerv, amely biológiai, kémiai
és ªzikai radarként üzemel, képes vele fel-
deríteni, bemérni a közelébe kerülô poten-
ciális áldozatot. Ahhoz, hogy ily módon tá-
jékozódjanak a szemmel nem rendelkezô
kullancsok, magasra (1,5–2 méterre) kell
mászniuk a cserjék vagy facsemeték levelei-
nek árnyékot adó fonákjára. A leveleken a
tapadókorongos karomban végzôdô lábaik-
kal kapaszkodó élôsködôk fentrôl vetik ma-
gukat áldozatukra, ahogyan teszi ezt példá-
ul a közönséges kullancs (Ixodes ricinus).

Veszélyek a budai régióban

Tudott, hogy a budai övezetben elterjedt
kullancsok leginkább az agyvelô- és az agy-
hártyagyulladás vírusát terjesztik. A beteg-
ség ellen manapság a kirándulók és a ter-
mészetben dolgozók többsége beoltatja ma-
gát és gyermekeit.

Kevésbé közismert azonban az, hogy az
OEK Járványügyi Osztályának statisztikái
szerint 2005-ben a Lyme-kórban megbete-

gedett emberek többsége, 18,6%-a buda-
pesti, míg 8%-a a fôvárosi agglomeráció te-
lepüléseinek lakója. Az országban háromfé-
le borrelia baktérium (B. afzelii, B. garinii,
B. sensu stricto) okozza e betegséget. A felso-
rolt kórokozók közül az elsô általában bôr-
és mozgásszervi-, a második idegrendsze-
ri, míg a harmadik elsôsorban ízületi és
mozgásszervi kórképeket alakít ki kutyáink-
ban is. Egy 2005-ben végzett vizsgálat a ne-
gyedik borrelia-fajt (B. spielmanii) is kimu-
tatott a budai hegyekben gyûjtött kullan-
csokban.

A budai kerületekben az elmúlt években
Lyme-kóros kutyabetegek számának nagy
növekedése miatt a szakemberek javasol-
ják, hogy a gondos gazdi a házi kedvencet
is oltassa be a Lyme-kór ellen. Az oltás
nem védi négylábú kedvencüket a másik sú-
lyos kutyabetegség, a babesiosis ellen,
ezért állatorvosuk ajánlására egész éven át
rendszeresen alkalmazzanak kullancs el-
len ható készítményeket.

Elôzzük meg, ûzzük el!

A kullancsokat a patikában kapható kul-
lancs-eltávolító kanállal szedjük ki a ku-
tyánkból is.

A rendkívül fertôzô vérszívó ellen védjük
kertjeinket, parkjainkat. Számoljuk fel a
kullancsbehurcoló erdei állatok számára al-
kalmas búvóhelyeket (bozótosokat, fa- és
gyommal benôtt kôrakásokat), s gyakorta
kaszáljanak.

A természetbe induláskor könnyen ellen-
ôrizhetô öltözetet vegyünk fel, amelyet a ki-
rándulás elôtt fújjunk le kullancsriasztó
szerrel. Gyermekeinket és kutyáinkat ne en-
gedjük a vadak által látogatott bozótosokba.

Kutyáink kullancs elleni kezelésével
nemcsak kedvencünket közvetlenül, ha-
nem közvetve, általuk a kertjeinkbe, parkja-
inkba történô kullancsbehurcolást is meg-
akadályozhatjuk, s ennek kapcsán magun-
kat is védjük a kullancsoktól.

Mecséri István

A kirándulók tízparancsolata
1. A természet veszélyeitôl ne rettegjen! Ismerje meg azokat, védekezzen ellenük, és biz-
tonságban dolgozhat, vagy töltheti szabadidejét a természetben.
2. Kirándulószezon elôtt adassa be magának és gyermekének a kullancs terjesztette agy-

velô- és agyhártyagyulladás elleni védôoltást!
3. Évszaknak megfelelô öltözetben járja a természetet, 4–5 óránként kullancsriasz-
tóval fújja le csecsemôjét, és gyakran tartson kullancsvizitet.
4. Kutyája hosszú szôrét nyírassa le. Elôzze meg a kullancsok támadását azzal,
hogy rendszeresen alkalmaz kutyájára kullancsok ellen ható cseppeket, nyakör-
vet.
5. Ritkán lakott nyaralóját kora tavasszal, óvatosan takarítsa, hiszen sarkokban,
spaletták réseibe rejtôzködve vészelik át a telet a vadméhek.
6. Gyermekét és kutyáját ne engedje a vadak által gyakorta látogatott helyekre.
7. Magas füves bozótosban ne táborozzon, és legelô állat nyers tejét ne igya!
8. Kullancscsípés esetére legyen a házi patikájában és hátizsákjában kullancs-eltá-
volító kanál.
9. Az eltávolított kullancsot mûanyag dobozban, hûtve tárolja, mert egy arra al-
kalmas laboratóriumban vizsgálatra küldve, kiderülhet, hogy fertôzött volt-e a
Lyme-kór valamelyik baktériumával.
10. Betegségtünetek jelentkezésekor azonnal forduljon orvoshoz.
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Ki vesz vért?
Kapás utcai szakrendelô, labor (vérvétel) 2007. március 21.
és március 22. Azon szinte egyetlen kerületi lakosnak hit-
tem magam, akit a háziorvos vérvételre ítélt. A háziorvosi
rendelôben feltûrt ingujjal, összeszorított fogakkal és be-
csukott szemmel, hôsként suttogtam, hogy most szúrjon.
Vártam a tû bôrreccsentô behatolását az alkaromba, a csípô,
másra nem emlékeztetô fájdalmat, de semmi. Lassan, óvato-
san kinyitottam a szemem. A kedves asszisztensnô moso-
lyogva közli: „nincs ªola”. Nem értettem. Valami ilyesmit ér-
zett a középkorban Giordano Bruno is, amikor nem találták
a máglyát meggyújtó fáklyát. Azt hitte, megúszta. Nincs
ªola. Nincs, már a hónap eleje óta, mert a Kapás utcai ren-
delô március elseje óta nem szállít és nem is fog szállítani
vérvételre alkalmas ªolákat a háziorvosi rendelôkbe. Vért
ezután csak a szakrendelô intézetben vesznek le.

Felöltöztem, kiªzettem a háziorvosi 300 forintos vizitdí-
jat, és a kapott beutalóval elballagtam a Kapás utcába. Fél ki-
lencre értem oda. Az elsô emeletre vezetô lépcsôn már csak
kisebb közelharc árán tudtam feljutni, mert a vérvételre vá-
rakozó kerületi honpolgárok a lépcsôt is kisajátították vára-
kozási célra. Az emelet elôtere, a jobb oldali (fogorvosi) fo-
lyosó tömve volt a laborra várakozóktól. A sorszámot osztó
kis ablakhoz kígyózó sor közepén ismerôssel találkoztam,
aki már 50 perce állt a sorban. Tisztán látszott, hogy ha beál-
lok én is, soha nem kerülök sorra, mert a kiírás szerint vér-
vétel (éhgyomorra) csak reggel 9 óráig van. Itt pedig 100
korgó gyomrú ember állt elôttem. A közismerten jó helyzet-
felismerésemnek köszönhetôen nem álltam be a sorba.

Másnap reggel korán keltem, mert vérvételre siettem.
Szerencsésnek mondhattam magam, mert nem kellett egé-
szen a fogorvosi rendelô elé állnom, hiszen korán jöttem,
és csak a negyvenhatodik voltam. Közel egy óra után az ab-
lakhoz értem, ahol leadtam a beutalómat, kiªzettem az

újabb 300 forintos vizitdíjat, és 15 perc után túl voltam a
mûtéten. Leültem az elôtérben egy oda kihelyezett padra,
és kis gézdarabkát szorítottam a nyílt sebre. A labor ajtaja
kivágódott, és egy harcias fehér ruhás amazon ellentmon-
dást nem tûrôen kijelentette, „9 óra múlt öt perccel, a vér-
vétel befejezôdött”. Még vagy tízen álldogáltak a sorban meg-
váltott vizitdíjjeggyel. Azonnal ölbe kaptam ruháimat, és
szaladtam le a lépcsôn. Szégyelltem magam, mert túl va-
gyok rajta, és nem akartam hallani a perpatvart, ami a beje-
lentést követte. A büfében megreggeliztem, és elgondolkoz-
tam, hogy mi a jó ebben az új rendszerben. A ªolát nem spó-
rolja meg senki, hiszen a vért le kell venni valahol. De a vi-
zitdíjat most kétszer kell kiªzetni, az egy helyett. Elôször a
háziorvosnak, akinek meg kell írni a beutalót, a betegnek le
kell menni a Kapásba, és sorba kell állni egy órát, amit ré-
gen nem kellett. Mindezért ªzet a Kapás utcának is még
300 forintot. Élek a gyanúval, hogy ebben az új kerületi
rendszerben nem a beteg, hanem a vizitdíj volt a fontosabb.

név és cím a szerkesztôségben
Február 15-tôl a vizitdíj bevezetése óta a háziorvosoknak maguk-
nak kell a vérvételhez szükséges eszközöket beszerezni és ªnanszí-
rozni, mivel a vizitdíjat a vérvételi tevékenységért is ôk kapják.
Intézetünk a vizsgálati anyag feldolgozásáért, leletkiállításért vi-
zitdíjat nem szed.

Intézetünk a kerületben dolgozó háziorvos kollégákat errôl ér-
tesítette, tájékoztatva a vérvételi eszközök beszerzési helyeirôl.
Március 1-jéig a háziorvosok még térítésmentesen kaphatták tô-
lünk a ªolát. Azok helyett a háziorvosok helyett, akik nem éltek
ezzel a lehetôséggel, a Kapás utcai Rendelôintézet laboratóriu-
ma veszi le a vért a betegtôl. A vérviteli lehetôség tehát továbbra
is fennáll a háziorvosi rendelôkben, de az ahhoz szükséges eszkö-
zöket a háziorvosoknak kell biztosítaniuk.

dr. Póka Beatrix orvosigazgató
II. ker. önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
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A méhnyakrák
megelôzésért
Budapesten, a Semmelweis Egyetem II. szá-
mú Szülészeti és Nôgyógyászati Klinikáján
Pajor Attila vezetésével megnyílt hazánk el-
sô HPV-centruma. A HPV betûszó a hu-
mán papilloma vírust takarja, amelynek bi-
zonyos típusai 99,7%-ban felelnek a méh-
nyakrák kialakulásáért. Az elsô hazai HPV-
központ létrehozásában szerepet játszott,
hogy az utóbbi idôben jelentôsen bôvültek
a tudományos ismeretek a HPV-fertôzés-
rôl, forradalmian új lehetôségek mutatkoz-
nak a vírusfertôzés megelôzésében és a
már kialakult fertôzés kezelésében, ezáltal
magának a méhnyakráknak a megelôzésé-
ben, továbbá a lakosság részérôl is komoly
igény mutatkozik a komplex megelôzô vizs-
gálatokra, a széles körû információkra és
tanácsadásra.

A méhnyakrák Magyarországon az emlô-
tumor után a második leggyakoribb dagana-
tos betegség a nôk körében. 2006-ban ha-
zánkban 1535 új rosszindulatú méhnyakel-
változást ismertek fel, és a méhnyakrák-ha-
lálozási rátánk tízszer magasabb a fejlet-
tebb európai országokhoz viszonyítva. Pe-

dig a méhnyakrák — az emlôrákkal ellentét-
ben — megelôzhetô: védôoltással vagy az
idôben diagnosztizált HPV-fertôzés esetén
alkalmazott immunerôsítô és mûtéti terá-
pia alkalmazásával.

A betegség kialakulásáért a legfrissebb
kutatások szerint 99,7%-ban a humán pa-
pilloma vírus tehetô felelôssé. A vírusnak
mintegy 40 típusa okoz genitális (nemi
szervi) fertôzést, melyek közül jelenleg 15
jelent kockázatot a méhnyakrák kialakulá-
sa szempontjából. A kockázat mértéke elté-
rô. A HPV 16 és 18 típusának jelenléte ve-
zethet leginkább rákmegelôzô állapothoz,
illetve daganat kialakulásához. Mellettük
vannak olyan további onkogén (rákkeltô) tí-
pusok, amelyek csak közepes vagy kis mér-
tékben veszélyesek a méhnyakrák elôidézé-
sét illetôen.

A HPV-centrumba elsôsorban a már ak-
tív szexuális életet élô 16 év feletti hölgye-
ket várják, hiszen a partnerkeresés idôsza-
kában a legmagasabb a HPV-fertôzés koc-
kázata. A fertôzés korai felismerése és keze-
lése kulcsszerepet tölt be a méhnyakrák ki-

alakulásának prevenciójában. Az itt jelent-
kezô nôk komplex ellátásban részesülnek,
ami magában foglalja a nôgyógyászati vizs-
gálatot, a rák- és a HPV-szûrést, a beteg fel-
világosítását és szükség esetén a terápiás ja-
vaslat megbeszélését.

TI
A vizsgálatra a 459-1500/3360-as telefonszá-
mon lehet bejelentkezni hétfôtôl péntekig 8–15
óráig.

Minden harmadik partnerváltás után
számíthatunk a HPV-fertôzés jelenlétére
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Eladó mûemlék
A fôváros értékesíteni kívánja a
Heinrich István utcai, mûemléki
védettség alatt álló Magyar Szentföld
templomot, amelynek megépítését —
tervezôjének, Molnár Farkasnak halála
után és a politikai változások
következményeként — félbehagyták
az 1940-es évek végén.

A 350–400 millió forintot érô, rendkívül
rossz állapotban lévô ingatlant a fôváros
nem adhatja el, ugyanis az a földterület,
amin az épület áll, a fôváros és a II. kerület
közös és osztatlan tulajdona. A területen,
amelyhez a védettség alatt álló, soha el
nem készült épület tartozik, több lakott ön-
kormányzati bérlakás is található.

Az ingatlan helyzetét a fôvárosi és a kerü-
leti önkormányzat egyaránt rendezni kíván-
ja, mert a jelenlegi állapot fenntartása
hosszú távon nem lehet cél. A probléma
megoldásának kulcsa a bérlôk helyzetének
rendezése, ami gyakorlatilag a megfelelô
cserelakás biztosítását jelenti az ott élôk-
nek. Tekintve az önkormányzat jelenlegi la-
kásállományát, ez nem egyszerû feladat, és
meglehetôsen idôigényes is. Az ingatlanról
ráadásul nem írtak alá használati megálla-

podást sem. A II. kerület olyan döntést
még nem hozott, melybôl az értékesítési
szándék egyenesen következne. Amennyi-
ben az értékesítésrôl döntés születik, a
szükséges szakvélemények (forgalmi érték-
becslés, bérleti jog értékének meghatározá-
sa stb.) természetesen el fognak készülni.

A Magyar Szentföld torzóban maradt
temploma tavaly januártól mûemléki vé-
dettség alatt áll. Ha eladják, funkcióbeli

megkötés nélkül használhatja az új tulajdo-
nos, de le nem bontathatja, és vigyáznia
kell az épületre. th

MAGYAR SZENTFÖLD. A fiatalon
Szentföldön tapasztalatokat szerzett fe-
rences szerzetes, Majsai Mór 1932-ben
dönt úgy, hogy Jézus szülôföldje tizenkilenc szent helyének hû mását megépíti a ma-
gyar fôvárosban. A grandiózus tervhez Molnár Farkast, a kor egyik legjelentôsebb épí-
tészét sikerült megnyernie. Molnár ekkoriban számos villát tervez a Pasaréten, a Ró-
zsadombon, ekkoriban készül el a Pasaréti téri buszvégállomás és templom új épüle-
te. A negyven és huszonöt méter tengelyméretû ellipszis alapra húszméteres héjkupo-
lát tervezett, körben húsz karcsú vasbeton oszloppal. A bejárati kapu a jeruzsálemi
Szent Sír-bazilika fôbejáratának másolata. Az építkezés 1940-ben kezdôdött, és a há-
ború alatt végig folyt, sôt azután is egészen 1949-ig, amikor is a politikai klímaválto-
zások nem kedveztek a nagyszabású templom- és zarándokhely-építéseknek. 1951-
ben az ÁVH a szerzeteseket az addig elkészült oltárokkal és mûalkotásokkal együtt el-
távolította a félkész épületbôl, amelyet a legutolsó idôkig használtak erre-arra, az ál-
lagmegóvásra azonban, úgy tûnik, nem futotta. Elôször múzeum, majd gyermekott-
hon, késôbb kollégium lett belôle. 1975-tôl a Fôvárosi Levéltár egyik külsô raktára-
ként üzemelt egészen 2004-ig, amikor az itt tárolt várostörténeti dokumentumokat a
Teve utcai új épületbe szállították. Azóta üresen áll.

A csomagtartóban se hagy-
junk semmit!
Egy hete a II. kerület, Szépvölgyi út (Gör-
gényi út vége) erdei parkolóban, a Kecs-
kehegy alján (rendkívül sok ott a sze-
mét, több konténernyi fekszik a földön)
kocsival leparkoltunk, és a húsvéti bevá-
sárlás elôtt gyönyörû napsütés lévén,
kétéves kisfiammal rövid sétára indul-
tunk. Válltáskámat a kocsi csomagtartó-
jába tettem, hogy kisfiam cipelésében
ne akadályozzon. Visszatérve az öreg,
húsz év körüli Opel hátsó oldali ablaka
be volt törve. A hátsó ülés elôre feszítve,
a táskám a bevásárlókosaramból eltûnt.
A tolvajnak szerencséje volt, kivétele-
sen sok pénz (több tízezer forint), mo-
biltelefon, éves BKV-bérlet, az összes
iratom, több gyerekem TAJ-kártyája, di-
ákigazolványa (7 gyermekünk van) is
benne volt. A II. kerületi rendôrségen
bejelentettük. Az ügyeletes rendôrtiszt
azt a felvilágosítást adta, hogy ez azon a
környéken gyakori eset, elôzô pénteken
három lopás történt.

Ezt a levelet figyelemfelhívásnak is
szánom. Rajtunk már ugyan nem segít,
de tudom, ha valaki nekem elôtte emlí-
ti, hogy zárt csomagtartóban se szabad
semmit hagyni, mert azt is feltörhetik,
most nem kerültem volna ilyen nehéz
helyzetbe.

Név és cím a szerkesztôségben

Az olvasó írja…Több járôr
a közterületeken
A II. kerületi közterület-felügyelet április
2-tôl az újonnan alakult, önálló egységként
mûködô Városrendésze-
ti Csoport részeként
mûködik. A közterület
rendjét érintô feladato-
kon kívül a csoport vég-
zi a közterület-foglalá-
sok teljes ügyintézését,
segíti a polgárôr- és a
közrend érdekében te-
vékenykedô civil szerve-
zetek mûködését, vala-
mint napi kapcsolat-
ban áll a rendôrséggel,
egyben bûnmegelôzési,
oktatási és tájékoztatá-
si feladatokat is ellát.

— A szervezetet ha-
marosan hét új munka-
társ erôsíti, közülük né-
gyen a közterületen jár-
ôrözô kollégákkal dol-
goznak majd — tájékoztatta lapunkat az át-
szervezésrôl Vajthó Gábor csoportvezetô. —
Külön munkatárs intézi a közterület-fogla-
lási engedélyeket, illetve látja el a diszpé-
cseri feladatokat. Önálló részlegek lesznek
felelôsek Víziváros, Pesthidegkút és a kerü-
let központjának rendjéért. A bôvült lét-
szám szükség esetén már az éjszakai, hétvé-

gi feladatok ellátását is lehetôvé teszi, és
emellett a jól bevált rendôr—közterület-fel-
ügyelô járôrpárosok is erôsítést jelente-
nek.

Az átállás várhatóan április végére fejezô-
dik be. A csoportvezetô kiemelte, hogy a jö-
vôben a Fôvárosi Közterület-felügyelettel

is szorosabban együtt-
mûködnek, így remé-
nyei szerint a fôvárosi,
illetve a kerületi tulajdo-
nú közterületeken is
összehangoltabb lesz a
felügyelôk fellépése.

A közterület-felügye-
let bôvülô honlapján ha-
marosan minden II. ke-
rületi, a közterületek
rendjéért tenni akaró ci-
vil szervezet és polgárôr
egyesület helyet kap. Az
internetes oldal már
most könnyebbé teszi
az ügyintézést, a jogor-
voslati ügyek jelentôs
része elektronikus úton
zajlik, és nemsokára a
közterület-foglalási ké-

relmeket a honlapon keresztül is lehet in-
tézni. Távolabbi célként a szomszédos kerü-
letekkel való szervezett együttmûködés ki-
alakítását jelölte meg a csoport vezetôje,
hozzátéve, hogy a Germanus parki akció né-
ven ismertté vált vizsgafeladat fényesen bi-
zonyította az együttmûködés hatékonyságát
és szükségszerûségét. szg

Kádár Bálint építész 2002-es látványterve, amely a
Szentföld templom eredeti tervei alapján készült
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Harmat szépségre
„Süss fel nap, Szent György nap,/kertek alatt
a kisbárány maj’ megfagy” — a naphívogató
gyerekdal így festi le a szeszélyes áprilist.
Bár a néphit szerint Szent Györgytôl (24-e)
kezdôdik az igazi tavasz, ilyenkor még ha-
vazhat. Bármilyen idô volt, a rómaiak meg-
ülték pásztorünnepüket (Paliliát), amit né-
pünk Szent György napjához kötött. A juhá-
szok, a pásztorok ekkor hajtják ki a jószá-
got a legelôre. István királyig nyúlik vissza
az ókeresztény katonaszent hazai tisztelete:
állattartók, méhészek, lovagok, katonák,
fegyverkovácsok, vándorlegények, cserké-
szek választották oltalmazójuknak. Lóhá-
ton ábrázolták, amint legyôzi dárdájával a
sárkányt, a gonosz megtestesítôjét. A ke-
resztények üldözésekor levetette díszes öl-
tözetét, és közéjük állt, mire a hatalom bör-
tönbe zárta, kínozta és lefejeztette. Jézus vi-
gasztalta szenvedésében.

Mivel rontáselhárító nap volt hajdan a
szent ünnepe, dédapáink a kapura, az istál-
lóajtóra tûzött zöldággal — nyírfagallyal, bo-

dza- és vadrózsaággal — védekeztek a go-
nosz kártétele ellen. A gazdák különféle
praktikákkal igyekeztek óvni az állatokat:
láncon, fejszén, ekevason, tojáson, a gazd-
asszony kötényén hajtották át a marhát,
hogy megvédjék a betegségektôl, távolt tart-
sák tôle a boszorkányt. Némelyek az apró-
szentek-napi vesszôvel suhintottak rá,
vagy temetôi csipkebokor alól szedett gaz-
zal füstölték körbe. Mások harmatot gyûj-
töttek lepedôvel, hogy fejôs állataik jól te-
jeljenek. Mivel dédanyáink szerint a föld
ereje, zsírja van a szentgyörgy-harmatban,
meg is mosakodtak benne, hogy szépek,
egészségesek legyenek.

Ekkor szegôdtek el a pásztorok, a bére-
sek, és általában Szent Mihályig maradtak
szolgálatban. Ahogy szerte az országban,
vélhetôen Hidegkúton is elvetették a kuko-
ricát, a babot, az uborkát, a dinnyét. Déd-
anyáink kémlelték az eget, mert tudták,
hogy a György-napi meleg esô aranyat ér.
Füleltek is, hogy kuruttyolnak-e békák,
mert ha megszólaltak, korán jött a nyár.
Megªgyelték, hogy a békazene ahány nap-
pal megelôzte Szent Györgyöt, annyival ko-
rábban jött a dér Szent Mihály elôtt. A gaz-
dák bô gabonaterméssel számoltak, ha a
varjú már nem látszott ki a vetésbôl. A bú-
za az életet jelentette, ezért megszentelték
Márk evangélista ünnepén (25-e). Mivel a
földet is szentelés érte, a Buda vidéki néme-
tek úgy gondolták, ilyenkor már mezítláb
is lehet járni. Nagyanyáink megbecsülték a
szentelménybôl tépett szálakat: imakönyv-
ben ôrizték, rakták kenyeres kosárba, fon-
tak belôle koszorút templomi zászlóra, bú-
csúkeresztre. Sok faluban megáldották a
szôlôt is, hogy jégverés ne fenyegesse a szü-
retet.

Pintér Csilla

Magyar-lengyel
barátság az
öltözködésben is
A lengyel nemzet ruházatának történetbôl
láthattak és hallhattak ízelítôt az érdeklô-
dôk Történelmi sztriptíz címmel. A II. kerü-
leti Lengyel Kisebbségi Önkormányzat szer-
vezésében ruhabemutatóval egybekötött
elôadást tartottak, amelyen Tápolcai László,
az ELTE történésze a lengyel nép származá-
sáról és történelmérôl beszélt, majd Anna
Sieradzka, a varsói egyetem professzora egy-
kori festményeken és a restaurált ruhák ké-
pein keresztül mutatta be az öltözködési
kultúra változását a középkortól egészen az
1900-as évekig. A férª és nôi viseletek
elemzésébôl kiderült, hogy a magyar és len-
gyel nemzet történelmét nemcsak a csatáro-
zások, vagy uralkodók kötik össze, hanem
az egykori divathullám is rányomta bélye-
gét a közös múltra. Ruházataink lényege-
sen eltértek a nyugati országok öltözékétôl.

— Megpróbálunk aktívan részt venni a
II. kerület életében, és számos ªgyelemfel-
keltô rendezvényt szervezni, hogy minél
többen megismerhessék a lengyel nép tör-
ténelmét, kultúráját — emelte ki Nagy Ger-
gely, a kisebbségi önkormányzat elnökhe-
lyettese. Mint mondta, törekvésükben a II.
kerületi önkormányzat is rendszeresen se-
gítséget nyújt. Felhívta a ªgyelmet arra is,

hogy a két nép között jóval több a közös vo-
nás, mint sokan gondolnák, és a kisebbsé-
gi rendezvényekkel pontosan ezekre szeret-
nének rámutatni.

Szabad Európa
Estek
A Szabad Európa Estek áprilisi vendé-
ge Járai Zsigmond, az MNB volt elnö-
ke lesz április 24-én kedden 18 órakor.
Házigazda: Bándy Péter önkormányza-
ti képviselô, a Magyar Demokrata új-
ságírója. Helyszín: a Fidesz II. kerületi
irodája (1024 Keleti Károly u. 13/b).

Föld napi
felhívás
A Föld napja alkalmából tisztítsuk
meg közösen kerületünk egyik leg-
szebb részét, a József-hegyi kilátót! Ta-
lálkozzunk április 22-én reggel 9 óra-
kor a kilátónál. Óvjuk együtt környeze-
tünket!

Ôrsi Gergely elnök,
FIB II. ker. Szervezete

Elôadás
az unióról
Az Otthonunk Európában a II. kerület
Alapítvány EU Klubjának következô
meghívott vendége Hegyi Gyula Euró-
pa parlamenti képviselô. Az elôadás
témája: Új tagállamok, új politikai
eszmeáramlatok és ideológiák az
EU-ban 2000–2007 között. Minden
érdeklôdôt szeretettel várnak. Az elô-
adás idôpontja: április 27., 17 óra,
helyszín: 1027 Fazekas u. 19–23.

Egy százalék
Az 1998-ban közhasznúvá minôsített Bp.
II. kerületi Központi Polgárôrség Egyesü-
let köszönetet mond a 2005. évben felaján-
lott 1 százalékért. A befolyt összeget —
186 662 forint — az egyesületi járôrgépko-
csik üzemanyag-ellátására fordítottunk.
Hálás köszönettel vettük az idei felajánlásu-
kat is. Adószámunk: 18082580-1-41, bank-
számlaszám: 11702036-20648572.

*

Ha Ön is szeretné, hogy növekedésnek in-
duljon a szülések száma Magyarországon,
támogassa összefogásunkat! Támogassa
összefogásunkat személyi jövedelemadójá-
nak elsô és második százalékával! Elsô 1%-
unkat stratégiai partnerünk, az Egészség-
Vár Alapítvány gyûjti, adószáma: 18075962-
1-42, a másodikat a Közösség a Születés
Méltóságáért, technikai száma: 1122;
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Nyugdíjas kluboknak
és társadalmi szervezeteknek
A pályázatokat egy példányban, a Budapest
Fôváros II. kerület Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda (1024 Budapest Mechwart li-
get 1.) részére címezve, A Költségvetési Bi-
zottság által kiírt pályázat megjelöléssel kell
benyújtani. A pályázaton elnyert összeget a
pályázó bankszámlájára utalja át az önkor-
mányzat. A kapott összeg felhasználásáról
a pályázóknak számlamásolatokkal igazolva
kell elszámolniuk legkésôbb 2008. január
15-ig. Ellenkezô esetben az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/a § (2) be-
kezdés értelmében a kapott pályázati
összeg visszatérítendô az önkormányzat ré-
szére. A pályázaton elnyert összeg személyi
jellegû kiªzetésekre nem fordítható. Nem
kaphat támogatást az a szervezet, amely a
korábban kapott támogatással nem, vagy
hiányosan számolt el. A határidôn túl beér-
kezô, a fenti kiírás szerint hiányos, pontat-
lan pályázatokat a Bizottság érvénytelennek
tekinti.

A pályázat benyújtási határideje: 2007.
május 15.

A pályázatok elbírálásáról a benyújtástól
számított egy hónapon belül minden pályá-
zó írásbeli értesítést kap. A pályázattal kap-
csolatban egyéb kérdéseikkel Rudolfné Rom-
váry Noémihez fordulhatnak a 346-5415 te-
lefonszámon.

I. Nyugdíjasklubok

A pályázat célja: a II. kerületben — kivétel,
amelyek a Pesthidegkúti Városrészi Önkor-
mányzat által kiírt hasonló pályázaton ve-
hetnek részt — önálló jogi személyként,
vagy valamely befogadó jogi szervezet kere-
tében mûködô nyugdíjasklubok támogatá-
sa, lehetôleg a klubszerû mûködés általános
kereteinek és mûködtetésének biztosításán
túlmutató konkrét események, programok,
rendezvények támogatásán keresztül. A pá-
lyázaton felosztható keretösszeg 2 millió Ft.
A kitûzött célnak megfelelôen általános mû-
ködési költségekre a támogatás nem, vagy
csak kivételesen ítélhetô meg.

A benyújtandó pályázat tartalma (az aláb-
bi, kötött sorrendben):

— a pályázó nyugdíjasklub megnevezé-
se; önálló jogi személy esetén a bírósági be-
jegyzô határozat száma és kelte, nyilvántar-
tásba vételi száma; nem önálló jogi személy
esetén a befogadó szervezet fenti adatai
(neve, cégbírósági bejegyzô határozat szá-
ma és kelte, nyilvántartásba vételi száma,
székhelye, levelezési címe, képviselôjének
adatai); székhelye (postai cím, telefon), leve-
lezési címe (postaªók adatai)

— a pályázó nyugdíjas szervezet érdemi
tevékenységének bemutatása (max. fél gé-
pelt oldal)

— a képviselô(k) neve és címe, telefonszá-
ma;

— pénzforgalmi adatai (számlavezetô
bank neve, számlaszám, adószám);

— regisztrált tagok száma a pályázat be-
nyújtásakor (fô);

— a regisztrált tagokból a II. kerületben
lakók száma (fô);

— tervezett éves költségvetésének nagy-
sága (Ft-ban); kizárólag a tagdíjakból befo-
lyó bevételek (Ft-ban);

— a pályázat évét megelôzô 3 évben az
önkormányzat által ugyanezen céllal kiírt pá-
lyázatán pályázott-e, sikeres pályázat ese-
tén a támogatás összege;

— A 2007-ben tervezett, vagy már meg-
valósult események, programok, rendezvé-
nyek leírása külön-külön (amelyekhez a tá-
mogatást igénylik): megnevezése, idôpont-
ja; célja (az elérni kívánt cél részletes ismer-
tetése); részletes költségvetése; a megvalósí-
táshoz szükséges teljes összköltség (Ft); az
igényelt támogatás felhasználásának megje-
lölése (ez az adott esemény, program, ren-
dezvény egy, vagy több eleméhez — példá-
ul belépôk, utazási költségek, étkezés, élel-
miszer, eszközök stb. — hozzárendeléssel
történjen, ezek között azonban a szervezet
általános mûködésével kapcsolatos tétel
nem lehet).

II. Társadalmi szervezetek

A pályázat célja: A II. kerületben mûködô
társadalmi szervezetek támogatása — kivé-
tel, amelyek a Pesthidegkúti Városrészi Ön-
kormányzat által kiírt hasonló pályázaton
vehetnek részt — lehetôleg a szervezet tag-
ságán túlmutató, a lakosság szélesebb kö-
rét érintô, megmozgató programok, rendez-
vények támogatásán keresztül. A kitûzött
célnak megfelelôen mûködési költségekre
támogatás nem ítélhetô oda.

A pályázaton felosztható keretösszeg
2 000 000 Ft.

A pályázat tartalma (az alábbi kötött sor-
rendben):

— a pályázó társadalmi szervezet megne-
vezése, bírósági bejegyzô határozat száma
és kelte, nyilvántartásba vételi száma; szék-
helye (postai cím, telefon), levelezési címe,
képviselô neve, címe, telefonszáma;

— pénzforgalmi adatai (számlavezetô
bank neve, számlaszám, adószám);

— a pályázó szervezet érdemi tevékenysé-
gének bemutatása (max. fél gépelt oldal);

— a pályázat évét megelôzô 3 évben az
önkormányzat által ugyanezen céllal kiírt pá-
lyázatán pályázott-e, sikeres pályázat ese-
tén a támogatás összege;

— a tervezett, vagy 2007. évben már
megvalósult program, rendezvény leírása:
megnevezése, idôpontja; célja (az elérni kí-
vánt cél részletes leírása); a meghirdetés
módja; a megcélzott, bevonni kívánt lakos-
sági kör;

— a program, rendezvény részletes költ-
ségvetése, a megvalósításához szükséges
teljes összköltség; az igényelt támogatás
összege; a program, rendezvény igényelt tá-
mogatáson felüli rész fedezetének meglété-
re vonatkozó nyilatkozat, illetve azok forrá-
sának megjelölése és ezen belül a saját for-
rás összege (aránya); az igényelt támogatás
felhasználásának megjelölése (ez a prog-
ram, rendezvény egy vagy több eleméhez
történô hozzárendeléssel történjen, ezek kö-
zött a szervezet általános mûködésével kap-
csolatos tétel nem lehet).

Pesthidegkút területén
mûködô szervezeteknek
A pályázat célja a II. kerületen belül Pesthidegkút területén mûködô szervezetek tá-
mogatása, lehetôleg a szervezet tagságán túlmutató, a lakosság szélesebb körét érin-
tô, megmozgató programok, rendezvények, szolgáltatások támogatásán keresztül. A
kitûzött célnak megfelelôen mûködési költségekre támogatás nem ítélhetô oda. A pá-
lyázatokat egy példányban, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat részére címez-
ve (1028 Budapest, Máriaremetei út 37.), PH. VÖK. által kiírt pályázat megjelöléssel
kell benyújtani. A pályázaton elnyert összeget a pályázó bankszámlájára utalja át az
önkormányzat. A kapott összeg felhasználásáról a pályázóknak számlákkal igazolva,
meghatározott formában kell elszámolniuk 2008. március 28-ig, ellenkezô esetben
a kapott pályázati összeg visszatérítendô az önkormányzatnak. Nem kaphat támoga-
tást az a szervezet, amely a korábban kapott támogatással nem, vagy hiányosan szá-
molt el. A bíráló bizottság a határidôn túl beérkezô pályázatokat érvénytelennek te-
kinti, a kiírás szerint hiányos vagy pontatlan pályázatokat hiánypótlásra kötelezheti!
A pályázat benyújtási határideje: 2007. május 14.

A részletes pályázati kiírás beszerezhetô a Hidegkúti Közösségi Házban (Máriareme-
tei út 37.) vagy letölthetô a www.masodikkerulet.hu, illetve az www.e-pesthideg-
kut.hu honlapról.

@
Az önkormányzat által meghirde-
tett pályázatok részletes kiírásai,
felhhívásai, mellékletei, ûrlapjai le-
tölthetôk a www.masodikkeru-
let.hu/palyazatok címrôl.

www.masodikkerulet.hu
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Ha számít, mennyit fogyaszt a háza
Passzívház — 1,5 m³ földgáz fûtési energia egy évben

Az épületeket utólagosan szigeteljük, a régi ablakokat, ajtókat ki-
cseréljük a fejlesztések és kutatások eredményei révén egyre jobb
hôtechnikai értékekkel rendelkezô új nyílászárókra. A feladatunk,
hogy ªgyeljünk ezek után jobban a szellôztetésre, ami nem min-
dig egyszerû. Egyrészt az alaprajzi kialakítás miatt, hiszen a terve-
zésnél ez ritkán merül fel szempontként. Másrészt hajlamosak va-
gyunk rá, hogy elfelejtsük vagy jelentéktelennek ítéljük meg, amíg
nincs látványos hatása a nem elegendô légcserének. Pedig a leve-
gô minôsége sok szempontból fontos, jentôsége vitathatatlan.
Szellôztetni kell, ami viszont nagy hôveszteséget okoz, még akkor
is, ha valaki helyesen teszi ezt. A szellôztetéssel elveszítjük azt az
energiát, amit egyébként nyereségként könyvel-
hetnénk el, az emberek, a világítás, a háztartási
és technológiai berendezések hôleadásából.
Ezért logikus gondolat volt, ami 1988-ban me-
rült fel elôször, hogy építsenek olyan házat,
ahol a hôveszteséget minimalizálják, és a hô-
nyereséget maximálisan hasznosítják. Az elv,
hogy zárjuk le jól a házat a külsô hatások ellen, jó
épületszerkezetekkel, kitûnô nyílászárókkal.
Amennyire lehet, használjuk ki a szoláris energi-
át, és alakítsunk ki olyan szellôzô rendszert,
amelynél hôcserélôn keresztül adódik át az elve-
zetett használt levegô hômennyisége a beveze-
tett friss levegônek. Így eltûnik a nagy negatív
elôjel a szellôztetés mellôl. Tehát az elv egyszerû-
nek tûnik, de gondos tervezést és a részletekre

odaªgyelést igényel. Hiszen itt nem engedhetjük meg magunknak
pl. egy vasbeton erkélylemez hôhídhatását, ennél a szemléletnél
más szerkezeti kialakítást kell betervezni. Van a tervezésnél olyan
fogás is, amit már nagymamáink házainál is alkalmaztak. A veran-
dának energetikai funkciója is volt, hiszen elômelegítette télen a
bejövô kinti hideg levegôt, és a téli hónapokban ezen a helyiségen
keresztül történt a lakószobák szellôztetése. Ugyanezt az elvet kö-
vetve mûködik egy jól megtervezett üvegház is, hozzáépítve a lakó-
szobához. Télen a napenergiát felfogva, késleltetve is továbbítani
tudja a hômennyiséget a belsô térnek, ezzel éjszaka is hasznosul a
napközbeni nyereség, nyáron pedig gátolja a lakótérben a túlmele-

gedést. Ez egy lehetôség, de más építészeti kiala-
kítással és térszervezéssel is követhetjük a
passzívház-szemléletet. Hihetetlennek tûnik, de
már sok németországi példát végigjárva meggyô-
zô az ott lakók elégedettsége. Különösen csalogat
pl. egy iskola tervezésénél ennek a szemléletnek
a követése, hiszen, ahol sok ember van, ott nagy
a hônyereség, másrészt egy iskolában különösen
fontos a jó levegôminôség biztosítása.

Aki idegenkedik a szemlélettôl, talán mégis el-
gondolkodik azon, mennyi lehetôség van a mes-
terséges energia felhasználásának csökkentésé-
re egy épület tervezése során. (x)

Sigray Judit okl. építészmérnök
Sigray+Partner Építész Iroda

Tel./fax.: 398-7564, (06 30) 270-6007Forrás: Caparol Katalog

Törökvész gála
Május 24-én 17 órától rendezzük meg isko-
lánk hagyományos gálamûsorát. A Kodály
Zoltán Év tiszteletére és követve eddigi tra-
díciónkat, nagy hangsúlyt kap mûsorunk-
ban a hagyományôrzés és a valódi értékek
ápolása. így közönségünk ízelítôt kaphat
népzenei, furulya, népi játék és néptánc

összeállításunkból, valamint legügyesebb
zeneiskolásaink, versmondóink elôadásá-
ból. Az esemény fényét két énekkarunk sze-
replése is emeli, ezenkívül meglepetés mû-
sorszám is várja az érdeklôdôket.

Minden szülôt és nagyszülôt, régi és jö-
vendôbeli diákunkat nagy szeretettel vá-
runk az iskola aulájába. (Törökvész Úti Álta-
lános Iskola, 1025 Törökvész út 67–69.).

Helyettes szülôket
keresnek
A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület he-
lyettes szülôi hálózatába családok jelentke-
zését várja, amelyek saját otthonukban szí-
vesen gondoskodnának olyan 3 évesnél
ªatalabb kisgyermekekrôl, akiknek szülei
kórházi tartózkodásuk, lakásproblémájuk,
esetleg munkabeosztásuk miatt rövid ideig
nem tudják ellátni szülôi feladataikat. Je-
lentkezés a 343-6680-as, a (06 20) 961-
9359-es , (06 70) 317-5354-es vagy a csak
vezetékes vonalról hívható, ingyenes szá-
mon: (06 80) 505-006, hétfôtôl szerdáig
9–16, pénteken 9–14 óráig.

Születés Hete 2007
a kerületben is
Május 6-án, anyák napján kezdôdik a Szüle-
tés Hete 2007 országos rendezvénysorozat.
Az egyre szélesebb körben ismert tájékozta-
tó, szakmai és kulturális rendezvény már
ötödik évfordulóját éli meg a Tavam (Társa-
ság a Várandósság és Anyaság Megszentelé-
séért ) szervezésében.

Az ország 52 településén, 1545 helyszí-
nen várják a várandósság, szülés, születés,
gyermekágy, gyermeknevelés és párkapcso-
lati témákat felölelô elôadások, beszélgetô-
körök, foglalkozások, ªlmvetítések az ér-
deklôdôket. A rendezvény célja számos le-
hetôség megmutása, hogy ezek alapján
egész évben „táplálkozhassanak” a család-
tervezô, várandós és kisgyermekes szülôk,
családok. A Születés Hete rendezvénysoro-
zatban találkozhatunk Novodomszky Évával,

Somával, Rúzsa Magdival, Hoppál Borival és
Kriston Andreával.

A tizennégy budapesti helyszín közül az
egyik itt a II. kerületben Grilla Stúdiója
(Margit krt. 58., www.grilla.hu), ahol má-
jus 7-tôl 11-ig folyamatosan lesznek prog-
ramok, a szülésfelkészítéstôl a gyermekne-
velésig, ªlmekkel színesítve. A stúdió állan-
dó vendége Nagy-Kálózy Eszter lesz.

Otthon Segítünk
Szolgálat
Még pár napig lehet jelentkezni az április
második felében kezdôdô ingyenes felké-
szítô tanfolyamra, amelyre olyan szülôk
vagy nagyszülôk jelentkezését várják, akik
önkéntes segítségnyújtásra vállalkoznak,
és idejüket (heti 3–4 óra), barátságukat
ajánlják fel az arra rászoruló kisgyermekes
családoknak. Bôvebben Csikorné Vásárhelyi
Helgánál, (06 20) 226-3231.


