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

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

A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA | WWW.BUDAIPOLGAR.HU | XVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM | 2007. JÚNIUS 1.

Megszépül
a Zöld Péter játszótér

Befejezôdött a Millenáris Parkban lévô köz-
kedvelt játszótér felújításának elsô üteme.
A képzômûvészek által 2001-ben létreho-
zott, iparmûvészeti nívódíjjal is jutalma-
zott egyedi játékszerek mára elhasználód-
tak, elkoptak. A felújítás során rendbe hoz-

ták, felújították és újrafestették az eleme-
ket, a játékok alá pedig megfelelô ütéscsilla-
pító réteg került. A felújításra a forrást a Jö-
vô Háza Kht. biztosította.

(Folytatás a 3. oldalon)

NEM ELÉG ZÁRHATÓVÁ TEN-
NI A PARKOKAT. Hosszú évek óta
küzd az önkormányzat azért, hogy a
Fillér és Pengô utca sarkán található
park és játszótér eredeti funkcióját
visszanyerhesse. A társasházak által
körbevett terület esténként átalakul,
hajléktalanoké, csavargóké lesz a fô-
szerep. 2. OLDAL

A FELSZÁMOLÁS GONDJAI.
Megkezdôdött az OPNI felszámolá-
sa. A parlament egy bizottsága és
egy albizottsága kihelyezett ülésén
vizsgálta, sérül-e a pszichiátriai bete-
gek testi és lelki egészséghez való jo-
ga a bezárás során. Mint kiderült, a
felszámolás nem fejezôdik be az
idén. 6. OLDAL

TÁBOROK 2007 NYARÁN. Ahol
nincs tevékeny nagymama, és a szü-
lôk szabadsága sem elegendô, a nyá-
ri táborok kínálhatnak megoldást a
gyerekek szabadidejének tartalmas
kitöltésére. 14. OLDAL

Koncz Zsuzsa fellépésével folytatódott a Klebelsberg központ nagysikerû klubkoncertsorozata. Demjén
Ferenc márciusban, Zorán és Edvin Marton áprilisban volt vendége a hidegkúti mûvelôdési háznak.
A kultúrkúria munkatársainak tájékoztatása szerint a júliusi fellépô is igazi meglepetés lesz.

Közmeghallgatás
Budapest Fôváros II. Kerületi Önkor-
mányzat képviselô-testülete

2007. június 7-én csütörtökön
16 órai kezdettel

közmeghallgatást tart, amelyre ezú-
ton meghívja a kerület lakosságát és a
kerületi szervezetek képviselôit.

A közmeghallgatáson az állampol-
gárok és a helyben érdekelt szerveze-
tek képviselôi közérdekû kérdést és ja-
vaslatot tehetnek.

Helyszín:
Móricz Zsigmond Gimnázium
(1025 Törökvész út 48–54.)

Közérdekû javaslatot, kérdést a köz-
meghallgatás ideje alatt a helyszínen
is feltehetnek az érdeklôdôk.
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BUDAI POLGÁR A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban

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

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

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

e-mail: budaipolgar@masodikkerulet.hu
Tördelés: Tramontána (356-6009)
Nyomda: Ringier Kiadó Kft. Nyomda

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, -25, -27;

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. június 15., lapzárta: 2007. június 5.
Hirdetésfelvétel: 2007. június 5-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

Nem elég zárhatóvá
tenni a parkokat
Hosszú évek óta küzd az
önkormányzat azért, hogy a Fillér és
Pengô utca sarkán található park és
játszótér eredeti funkcióját
visszanyerhesse. A társasházak által
körbevett terület esténként átalakul,
hajléktalanoké, csavargóké lesz a
fôszerep, akik gyakran kannás bortól
jókedvre derülve hangoskodnak és
randalíroznak hajnalig.

A kosz, a szemét és a szétvert padok, játszó-
szerek látványa nem vonzza oda a környé-
ken élôket. Egy éve úgy tûnt, megoldást ta-
lált az önkormányzat, a lakók kérésére kör-
bekerítették a parkot, és éjszakára zárható-
vá tették.

A kerítés azonban csak ideig-óráig jelen-
tett megoldást. A bezárt kapun átmászva a
hajléktalan emberek és a csavargók min-
dent ugyanúgy folytattak, mint ahogy azt
tették korábban. Láng Zsolt polgármester
szerint a kerületben élôk és az önkormány-
zat számára is az egyik legjelentôsebb a haj-
léktalanok okozta problémák kezelése:

— Tisztában vagyok azzal, hogy minden
modern nagyvárosnak meg kellett tanulnia

együtt élnie a hajléktalanokkal és a koldu-
sokkal. De az önkormányzatunk nem tûrhe-
ti azt sem, hogy lassan nincs olyan közterü-
leti parkja, ahol szívesen találkozunk a ba-
rátainkkal, ahová aggodalom nélkül levihet-
jük gyermekeinket játszani. A Fillér és Pen-
gô utca környékén élôk számára ismét élhe-
tôvé kívánjuk tenni a sarkon lévô parkot és
játszóteret. Bírjuk a Fôvárosi Közterület-
fenntartó Zrt. ígéretét, hogy hamarosan ki-

tisztítja a területet, a játszóteret az önkor-
mányzat megbízásából a Pannon Park Fo-
rest Kft. hozza rendbe. A Polgármesteri Hi-
vatal Városrendészeti Csoportjának közte-
rület-felügyelôi pedig külön munkát vállal-
va este 9-tôl éjfélig, együttmûködve a pol-

gárôrökkel — és szükség esetén a rendôr-
séggel — a kerítés kapujának bezárása után
az oda bemászni kívánókat meg fogják eb-
ben akadályozni. Az ott hangoskodókkal,
szemetelôkkel szemben pedig szigorúan el
fognak járni.

Láng Zsolt szerint az összehangolt akció
eredményeként egy hónapon belül a Fillér
és Pengô utca sarkán barátságos környezet
várja az oda érkezôket. (TH)
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A kicsiké volt a játszótér
a gyermeknapon is
(Folytatás az elsô oldalról)

A felújított játszóteret Láng Zsolt polgármester és Hajnóczy Árpád, a
Jövô Háza kht. ügyvezetô igazgatója adta át a gyerekeknek. A továb-
bi munkálatok elvégzéséhez azonban szükség van a lakosság és a
környék vállalkozóinak támogatására, ezért az önkormányzat és a
kht. munkatársai Mentsük meg Zöld Pétert néven mozgalmat indí-
tottak. Láng Zsolt és Hajnóczy Árpád magánfelajánlásukkal — tíz-
tízezer forinttal — hozzájárultak a civil kezdeményezéshez, illetve
a Boiron Hungária Kft. a megnyitás alkalmával felajánlott százezer
forintot. A támogatók névsorát a Támogatók falán fogják közzéten-
ni. Jelenleg három helyszínen helyeztek el adománygyûjtô dobozo-
kat: a Millenáris Parkban a Jövô Háza kiállítás pénztárainál, a Foga-
dó recepciós pultjánál és a CIB Bank Lövôház utcai ªókjánál.

Magánemberektôl és cégektôl várnak beªzetéseket a CIB Bank-
nál vezetett, 10700598-44913702-51100005 számú, elkülönített
bankszámlára. A CIB Lövôház utcai ªókjában (a Mammut II. mel-
lett), a Millenáris Fogadó épületében és a Jövô Háza Kiállítás elôte-
rében egy-egy pénzgyûjtôdobozt is elhelyeztek. ld

A felújított játszóteret Láng Zsolt polgármester és Hajnóczy Árpád,
a kht. ügyvezetô igazgatója adta át a gyerekeknek.

VÁLTOZÓ TULAJDONVISZONYOK. A Zöld Péter játszótér a
Millenáris Park részeként 2001-ben egy magánkézben lévô te-
rületen épült fel. A terület tulajdonosa évekig az Apisolato
Hungary Kft. volt, amelytôl a Millenáris Kht. (majd Jövô Háza
Kht.) bérelte a játszótér területét. Mivel a második kerületi ön-
kormányzat szerette volna megôrizni a kerületi gyerekeknek a
játszóteret, ezért erre a részre változtatási tilalmat rendelt el
2001-ben, amely a jogszabályok értelmében három év múlva,
2004-ben megszûnt. Ekkor az önkormányzat a korábbi negy-
venszázalékos beépíthetôségi arányt tíz százalékra csökken-
tette. Az Apisolato Kft. kártérítési eljárást kezdeményezett az
önkormányzat ellen, az eljárás jelenleg is folyamatban van,
annak ellenére, hogy a játszótér alatt fekvô területet eladták.
Az önkormányzat az új tulajdonossal a lehetséges beépítést il-
letôen olyan megállapodásra törekszik, amely megfelel a kör-
nyéken lakók érdekeinek, és amely a Millenáris és környéke jel-
legét alapvetôen nem változtatja meg.

Elkészülhet
a Vadalma utca
A tervek szerint idén elkészül a pesthideg-
kúti Vadalma utca hiányzó aszfaltburkolata,
miután a képviselô-testület a megépítendô
utak közé sorolta a szakaszt. Az addig hasz-
nált, kiépített út korábban egy lekerítetlen
telken keresztül haladt át és érte el a Bercsé-
nyi utcát. Az ingatlan azonban új tulajdo-
noshoz került, aki jogszerû építkezésbe kez-
dett és elzárta a telket, így az utat máshol je-

lölték ki, de az aszfaltozás a tervezési mun-
kák és az engedélyezés elhúzódása miatt
még nem készült el. Az arra járók, ott élôk
hosszú ideje várják az út megépülését, hi-
szen járda és burkolt út hiányában nagyon
megnehezült ott a gyalogosközlekedés. La-
punknak többen is jelezték, hogy a környé-
ken sok az idôs lakó, valamint hogy télen és
esôs idôben alig lehet közlekedni. A Polgár-
mesteri Hivatalban elmondták, hogy az
építkezéshez szükséges közbeszerzési eljá-
rás már folyamatban van, és várhatóan júli-
us-augusztusban készülhet el az út.

Fogadóórák
Koncz Imre önkormányzati képviselô
(5. vk., SZDSZ) következô fogadóóráját jú-
nius 1-jén tartja a Pitypang Utcai Általá-
nos Iskolában (1025 Pitypang utca 17.)

Balsai István országgyûlési képviselô kö-
vetkezô fogadóóráját június 14-én csütör-
tökön 18 órától a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Mechwart liget 1.), valamint június
21-én, szintén csütörtökön 18 órától a Pest-
hidegkúti Közösségi Házban (1028 Máriare-
metei út 37.) tartja.

Fenyves-búcsú
Idén bezárja kapuit a Fenyves Utcai Általá-
nos Iskola — az épület nem, ott tovább fo-
lyik a tanítás —, jogutód intézménye a Sza-
bó Lôrinc Kéttannyelvû Általános Iskola és
Gimnázium lesz. Az iskola vezetése szere-
tettel várja a jelenlegi és volt fenyveses diá-
kokat, szülôket, pedagógusokat és dolgozó-
kat a június 14-én 17–20 óráig tartandó ba-
tyus búcsúztatóra (1026 Budapest, Fenyves
utca 1–3.). A batyukban lehetnek lelket
vidító szép emlékek és testet vidító finom-
ságok.

Csak tisztítva hatékony
A Polgármesteri Hivatal felhívja a lakosság figyelmét,
hogy a szélsôséges idôjárásra tekintettel fokozottan
ügyeljenek a csapadékvíz-elvezetô árkok tisztán tartá-
sára. Idén még csak az átlagos csapadékmennyiség
kis része hullott le. A hirtelen lezúduló csapadék az el-
tömôdött vagy gazos árkokban nehezebben folyik el,
és a gyorsan felgyülemlett víz komoly károkat okoz-
hat. Az ingatlanok elôtti területen a tulajdonosok kö-
telessége az árkok karbantartása, az átereszek, a hor-
dalékfogók és más területek karbantartásáról az ön-
kormányzat gondoskodik.



4. OLDAL KÉT HÉT BUDAI POLGÁR

Polgárôri segítség
a közterületeken
Kerületi polgárôr egyesületekkel
kötött megállapodást az
önkormányzat. A Városrendészeti
Csoport koordinálásával a közrend
biztosításában vesznek részt
rendszeresen a szervezetek tagjai.

Megkötötték az idei együttmûködési megál-
lapodást a II. kerületi Önkormányzat és a
kerületi polgárôr szervezetek képviselôi. A
kerület részérôl Láng Zsolt polgármester,
Szalai Tibor jegyzô és Varga Elôd Bendegúz
közbiztonsági tanácsnok látta el kézjegyé-
vel a dokumentumot, a helyi polgárôrségek
képviseletében Markos György a Budapest
II. kerület Bûnmegelôzési Polgárôr Egyesü-
let, Farkas Elôd Örs a Budapest II. kerület
Központi Polgárôr Egyesület, Fogarasi Gá-
bor pedig a Hidegkúti Polgárôr Egyesület
képviseletében írta alá az egyezményt.

A május 25-i eseményen a polgármester
elmondta, kiemelten és a pártpolitikát tá-
vol tartva kezelik a kerület közbiztonságá-
nak kérdését:

— A rendôrség szemlátomást elérte a tel-
jesítôképessége határát, ezért a polgárôr-
ség szerepe mára megkérdôjelezhetetlen-
né vált. Hiába fejlôdik egy város vagy egy
kerület, ha a lakosság közbiztonságérzete
alacsony marad.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a pol-
gárôrség segítsége nélkülözhetetlen, és az

önkormányzat minden tôle telhetô támoga-
tást megad mûködésükhöz. Az eseményen
részt vett Kardos Pál, a Budapesti és Agglo-
merációs Polgárôr Szervezetek Szövetségé-
nek elnöke, aki példaértékûnek ítélte a ke-
rület és a szervezetek között létrejött megál-
lapodást. Mint mondta, biztos benne, hogy
a polgárôr szervezetek többszörösen hálál-
ják majd meg a kerületi támogatást. A meg-
állapodás értelmében a szervezetek a Város-
rendészeti Csoport koordinálásával a kerü-
leti közterületek általános rendjének bizto-

sítása és az állampolgárok biztonságának
és komfortérzetének javítása érdekében
mûködnek együtt az önkormányzattal. Er-
re a célra a polgárôrségek idén három mil-
lió forintos támogatást kapnak.

*
Vajthó Gábor, az együttmûködést koordiná-
ló Városrendészeti Csoport vezetôje el-
mondta, hogy a polgárôrségek tagjai a la-
kosság védelmében, veszélyhelyzetek meg-
elôzésében, a környezet és a természet vé-
delemében (avarégetésre és a parlagfû elle-
ni védekezésre vonatkozó szabályok ellen-
ôrzése, hóeltakarításra és síkosságmentesí-
tésre való felszólítás), általános bûnmeg-
elôzési tájékoztatásban, a fiatalok közleke-
dési, bûnmegelôzési oktatásában, az önkor-
mányzati rendezvények biztosításában egy-
aránt részt vesznek. A parkok és játszóte-
rek rendszeres ellenôrzésében, a közterüle-
tek általános rendjének, tisztaságának el-
lenôrzésében, az illegális szemét és hulla-
déklerakás megelôzésében is kiveszik ré-
szüket.

Szabó G.

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.).

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁ-
CSOK. Az Országos Fogyasztóvédel-
mi Egyesület Budapest II. kerületi
Szervezete a díjmentes tanácsadást
újra elkezdte minden héten csütörtö-
kön 14–16 óra között a II. Kerületi
Önkormányzat Ügyfélszolgálati Iro-
dájában (1024 Margit krt. 47–49.).

Sok boldogságot,
Bori néni!
Május 20-án tartotta századik szüle-
tésnapját Hortobágyi Józsefné. Az ün-
nepeltet családtagjai körében Soltész
Attila, az Egészségügyi, Szociális és La-
kásügyi Bizottság elnöke köszöntötte
az önkormányzat képviseletében. Bori
néni Vácszentlászlón született, és
1970-ben költözött a II. kerületbe. Tíz-
éves korában már belekóstolt a mun-
ka ízébe, azóta dolgozott többek kö-
zött hivatalban, kiadónál, és sok társa-
dalmi munkát is vállalt. Szabadidejé-
ben baráti társaságával a mai napig
nagy kártyacsatákat vívnak. A remek
egészségnek örvendô Bori néninek
két gyermeke, három unokája és négy
dédunokája van, akikkel szerencsére
naponta találkozhat. Mint mondta: a
hosszú élet titka a sok munka mellett
az a szeretetteljes légkör, amit csak a
család nyújthat.

Kerületi gólok a Margitszigeten
Az önkormányzat focicsapata május 9-én
részt vett a fôvárosi önkormányzat kispá-
lyás labdarúgó tornáján. A margitszigeti
sporteseményen a II. kerületiek jó játékkal
és szép gólokkal hozták a csoportmeccse-
ket, az elôdöntôbe azonban egy szerencsé-
sebb gárda juthatott tovább. A csapat tag-
jai: Dombóvári Imre, Dulai Zoltán, Fülöp Zol-
tán, Kaposi Péter, Moldován Ferenc, Mol-
nár Zsolt, Munkácsi Tamás, Ôrsi Gergely,
Szôke Csaba, Varga Elôd Bendegúz, Vaszil
Krisztián, Vígh Attila.

Markos György, Farkas Elôd Örs, Fogarasi Gábor, Láng Zsolt, Szalai Tibor és Varga Elôd Bendegúz
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A felszámolás
gondjai
Megkezdôdött az Országos
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
felszámolása. A parlament egy
bizottsága és egy albizottsága
kihelyezett ülésén vizsgálta, sérül-e a
pszichiátriai betegek testi és lelki
egészséghez való joga a bezárás
során. Az ülésen kiderült, hogy több,
az OPNI betegeinek befogadásra
kijelölt kórház még nem készült fel
arra, hogy átvegye a Lipót ágyait.

A Magyar Országgyûlés Emberjogi, Kisebb-
ségi, Civil és Vallásügyi Bizottsága, vala-
mint az Egészségügyi Bizottság ellenôrzô al-
bizottsága kihelyezett ülést tartott az Orszá-
gos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben
(OPNI) május 22-én. Az ülésen az intézet
vezetôin kívül részt vett az Egészségügyi Mi-
nisztérium jogi és gyógyszerészeti szakál-
lamtitkára, Baraczka Mariann és kabinetve-
zetôje, Matejka Zsuzsanna.

A tanácskozáson, amelyen Donáth László
kivételével szocialista képviselôk nem je-
lentek meg, Nagy Zoltán, az OPNI fôigazga-
tója elmondta, továbbra is bizonytalan, mi-
kor kerülhetnek át az intézet osztályai a be-
fogadásra kijelölt kórházakba. A bizonyta-
lanságot az is fokozza, hogy azt sem lehet
még tudni, a dolgozók közül hányat és mely
intézmények vesznek át. A felszámolási el-
járásért sem tudni, ki felel, hiszen az azt
irányító fôigazgató és miniszteri biztos mel-
lé a Lipótmezô ingóságainak védelmére ki-
jelölték az Egészségügyi Készletgazdálkodá-
si Intézetet (EKI). Nagy Zoltán elmondta, a
kijelölt kilenc befogadó kórház közül több
jelezte, legfeljebb csak jövôre lesz alkal-
mas arra, hogy átvegye a Lipót ágyait, így
több mint valószínû, hogy a felszámolás át-
húzódik 2008-ra. Baraczka Mariann szakál-
lamtitkár a tanácskozáson azt ígérte, hogy a
megszüntetett osztályok — köztük a gyer-

mekpszichiátria — addig az épületben ma-
radnak, amíg a kijelölt kórházakban nincs
meg a hely a fogadásukra. Baraczka Mari-
ann szerint az élethez és a testi egészség-
hez való jogi feltételeket biztosították.

— A végrehajtáskor akadnak ugyan ne-
hézségek, de ezek felülvizsgálattal kiküszö-
bölhetôk — vélte a tárca szakállamtitkára,
Baraczka Mariann.

Az Országos Pszichiátriai Társaság elnö-
ke, Kulimay Tamás szerint az OPNI jogutód
nélküli megszüntetésével lefejezték a ma-
gyar pszichiátriát. A pszichiátriai betegek
beutalási rendje és az aktív kórházi ágyak
elosztása sérti az ellátásokhoz való egyenlô
hozzáférés alkotmányos jogát. Kulimay pél-
daként hozta föl, hogy míg az Európai Unió
ajánlása szerint tízezer lakosra öt aktív pszi-
chiátriai ágynak kellene jutni, addig a fôvá-
rosban ez a szám három. A társaság elnöke
bejelentette, a kialakult, ahogy ô fogalma-
zott, katasztrofális helyzet miatt a kormány-
fôhöz fordulnak.

Az ülés idején még az állampolgári jogok
országos biztosának helyetteseként, Takács
Albert (aki azóta az igazságügyi és rendésze-
ti miniszteri poszt várományosa) is azon a
véleményen van, hogy aggályos az OPNI be-
tegeinek elhelyezése, és felmerült ezzel
kapcsolatban az alkotmányos visszásság
gyanúja is.

Matejka Zsuzsa, az egészségügyi tárca ka-
binetvezetôje úgy fogalmazott, együttérez-
nek e keserves folyamat minden résztvevô-
jével. A kórházátalakításokra kiírt 7,5 milli-
árd forintos minisztériumi pályázatból az
OPNI, illetve az intézetet befogadó kórhá-
zak is részesülnek majd.

Nagy Zoltán az ülésen arra is kitért, hogy
az elôzô egészségügyi minisztert arra kérte,
ha mindenképpen be kell zárni az intéze-
tet, akkor ez az ott dolgozók méltóságának
sérülése nélkül történjék. A fôigazgató er-
re most nem sok esélyt lát.
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Láng Zsolt polgármester meghívását elfogadva május 23-án Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgármestere,
Tarlós István, a fôvárosi Fidesz—KDNP-frakció vezetôje, valamint Pesti Imre, a Fôvárosi Közgyûlés
Egészségügyi és Szociális Bizottságának alelnöke tájékozódó látogatást tett az OPNI-ban Nagy Zoltán
fôigazgatónál. A vendégek felajánlották, hogy mindenben a bezárásra ítélt intézmény segítségére
lesznek. Láng Zsolt kiemelte, továbbra is fontosnak tartják a kerületben a szakirányú ellátás további
biztosítását.

Nagy Zoltán fôigazgató körbevezette az
intézetben a bizottsági tagokat.

Marad a tilalom
A Közép-magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatal törvénysértônek
minôsítette a XII. kerületi önkormány-
zat egészségügyi intézményekre vo-
natkozó változtatási tilalmát. Így vár-
hatóan hasonló határozat születik a
II. és III. kerület hasonló döntéseirôl is.
Mint ismeretes, a II. kerületi képvise-
lô-testület három évig tartó építési és
változtatási tilalmat rendelt el idén
márciusban az egészségügyi átalaku-
lás során érintett két kerületi intéz-
mény, az OPNI és a Budai Gyermekkór-
ház területére. A közigazgatási hivatal
vezetôje, Forgács Imre szerint a változ-
tatási tilalom elrendelésekor a testület
településrendezési szempontokat ve-
het csak figyelembe, és nem lehet tu-
lajdonjog korlátozására alkalmazni.
Láng Zsolt polgármester lapunknak el-
mondta, az önkormányzat továbbra is
fenntartja a területekre vonatkozó vál-
toztatási tilalmat:

— A törvény minden betûjét betart-
va alkottuk meg rendeletünket, ráadá-
sul a kerületben ellenzékben lévô
MSZP-s és szabad demokrata képvise-
lôkkel együtt. Az önkormányzatnak ez
az egyetlen eszköze arra, hogy a kerü-
let lakosainak érdekeit érvényesítse,
és egészségügyi intézmény helyére ne
engedjen például lakóparkot építtet-
ni. A közigazgatási hivatal állásfoglalá-
sa a mi határozatunkról még nem szü-
letett meg. Bízom benne, hogy a tes-
tület szakmailag és jogilag megalapo-
zott döntésében semmi kivetnivalót
nem találnak; ha igen, akkor arra kell
gondolnom, hogy annak politikai oka
van — tette hozzá Láng Zsolt polgár-
mester.

A közigazgatási hivatal törvényessé-
gi észrevétele nem kötelezi az önkor-
mányzatot; a jogi vitát az Alkotmány-
bíróság döntheti el.
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A járóbeteg-ellátás változatlan
a gyermekkórházban
Második kerületben élô füles-
mandulás gyermek anyukájaként
magam is gyakran megfordultam a
Budai Gyermekkórház falai között.
Most, amikor Badacsonyi Szabolcshoz,
a kórházat igazgató közhasznú
társaság ügyvezetôjéhez igyekeztem,
a megszokott gyerekzsivaj helyett
szokatlan csend és nyugalom honolt a
folyosókon.

— Azt tapasz-
taljuk, hogy a
kórházunkat is
érintô változá-
sok miatt a szü-
lôk elbizonyta-
lanodtak: nem
tudják ponto-
san, mikor, mi-
lyen problémá-
val fordulhat-
nak hozzánk .

A járóbeteg-ellátás változatlan formában
továbbra is mûködik. Ebbe beleértendô az
ortopédiai és fül-orr-gégészeti szakrende-
lés is, bár ezeken a területeken a fekvôbe-
tegosztály megszûnt. Ha tehát a gyermek-
nek megfájdul a füle, vagy az újszülöttet csí-
pôszûrésre utalja a gyermekorvos, minden-
kit biztatok, forduljanak bátran szakorvosa-
inkhoz. Azért is fontos errôl minden érin-
tettet értesíteni, mert éppen annak követ-
keztében, hogy a fekvôbeteg-ellátás meg-
szûnt, a járóbetegek fogadására és kezelésé-
re megnôtt a kórház kapacitása, ezzel
együtt csökkent az elôjegyzési és várakozá-
si idô.

A kórházak átalakulása nem fejezôdött
még be. Felröppent a hír, hogy bizonyos
gyógyintézmények összevonásával egy
Budai Egészségközpont kezdhetné meg
mûködését. Ez a Budai Gyermekkórházat
is érintené.

Döntés még nem született, az elôbb emlí-
tett tevékenységeinket azonban az esetle-
ges összevonás nem befolyásolja. Az, hogy

megvalósul-e az összevonás, és ha igen, mi-
lyen formában, egyelôre bizonytalan. Sok-
féle szakmai változat készült, amelyek mö-
gé gazdasági számításokat végeznek jelen-
leg is a szakemberek.

Mi az Ön álláspontja?
Ugyanaz, amit eddig is hangsúlyoztunk:

azt szeretnénk, ha végre egységes gyermek-
szakellátás jönne létre Budán, amely önál-
ló központként, egy helyen mûködhetne.
Nem lenne szerencsés, ha egy nagy kórhá-
zon belüli gyermekosztály próbálná megol-
dani ezt a feladatot, mert az folyamatos le-
épülésre kárhoztatná a régió gyermekellátá-
sát, amely így is jelentôs mértékben meg-
nyomorodott a szerkezeti átalakulások kö-
vetkeztében. Szakmailag indokoltnak tart-
juk, hogy ez a központ a mi kórházunk bázi-
sán alakuljon meg. Erre vonatkozóan már
javaslatot is tettük, hiszen viszonylag gyor-
san, és kevesebb anyagi ráfordítással kezd-
hetné meg itt egy gyermekcentrum a mûkö-
dését, mint bárhol máshol. Remélem,
hogy érveinket a tulajdonos, a fôvárosi ön-
kormányzat is elfogadja majd.

Mi lesz a kórház sorsa, ha továbbra is
csak járóbetegeket fogadhatnak?

Pusztán a járóbeteg-ellátás és a rehabili-
táció bevétele a mostani számítások sze-
rint nem lesz elégséges ahhoz, hogy a Bu-
dai Gyermekkórház hosszú távon fennma-
radjon. De hiszek abban, hogy ez nem tör-
ténhet meg, hogy az intézményünk és az itt
folyó munka nem eshet áldozatul a változá-
soknak.

PZS

A Budai Gyermekkórház értesíti kedves
betegeit, hogy az intézményben a járóbe-
teg-ellátás változatlan. Az alábbi szakren-
deléseken várják a gyermekeket tovább-
ra is: allergológia, audiológia, általános
gyermekgyógyászat, bôrgyógyászat, dia-
bétesz, diabétesz pszichológia, dietetika,
endokrinológia, fizioterápia, gasztroente-
rológia, gégészet, gyógytorna, haemato-
lógia, immunpathológia, kardiológia, laboratórium, nephrológia, neurológia, gyer-
meknôgyógyászat, obesitás, ortopédia, pszichológia, pszichiátria, pulmonológia,
röntgen, szemészet, ultrahang. További információk a 345-0615-ös telefonszámon
8–16 óra között, www.budaigyk.hu.

A vizitdíj
visszaigénylésérôl
A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
tájékoztása szerint az adott naptári év-
ben igénybe vett háziorvosi ellátásért,
illetve járóbeteg szakellátásért fize-
tett, eredeti nyugtával vagy számlával
igazolható vizitdíj összege húsz-húsz
alkalom felett az illetékes jegyzôtôl
visszaigényelhetô.

Fontos, hogy a 20 alkalmat külön
kell számolni mind a háziorvosi (fogor-
vosi) alapellátás, mind a járóbeteg (fo-
gászati) szakellátás esetén. A befize-
tett vizitdíjak számát naptári éven-
ként kell számolni. Emelt összegû vizit-
díj visszaigénylésére nincs lehetôség.
Minden vizitdíj-visszaigénylési alka-
lommal az elsô 20 eredeti nyugtát be
kell mutatni. Elvesztés esetén másola-
tot nem fogadnak el. A 21. alkalom
után lehet a visszaigénylést kérelmez-
ni. A II. kerületben lakóhellyel rendel-
kezôk a kérelmet formanyomtatvá-
nyon, legkésôbb a tárgyévet követô
60 napon belül a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Gyermekvédelmi Irodá-
ján (1024 Káplár u. 2/c-d), ügyfélfoga-
dási idôben (hétfôn 13–17.30-ig, szer-
dán 8–16-ig, pénteken 9–13-ig) sze-
mélyesen vagy postai úton (1277 Bu-
dapest 23, Pf. 21.) adhatják be.

A kérelemhez csatolni kell a 20 alkal-
mat igazoló számlát vagy nyugtát (kü-
lön a háziorvosi ellátások során fize-
tett vizitdíjról kiállított nyugtákat
vagy számlákat, külön a szakrendelé-
sek során fizetett vizitdíjról kiállított
nyugtákat vagy számlákat) és a vissza-
igényelni kívánt vizitdíj (20 alkalom fe-
letti) befizetését igazoló számla vagy
nyugta eredeti példányát.

A kérelemrôl a jegyzô — 15 napon
belül — határozattal dönt. A határoza-
tot (a 20 darab eredeti vizitdíj vissza-
igénylésére jogosító nyugtával együtt)
postázza, és folyósítja a megállapított
összeget. A visszatérítést az ügyfél ha-
tározati példányának bemutatásával
minden hónap harmadik péntekén 9–
11.30 között személyesen is át lehet
venni a Szociális és Gyermekvédelmi
Irodán (1024 Káplár u. 2/c-d).
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Kiegészítés az Elsô kórházaink Budán
címû cikkhez

A budaiak és a fôváros, de a vidék felhábo-
rodását is közvetítem, amikor az Orszá-
gos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
(OPNI) megszüntetését és teljes felszámo-
lását szeretném szóvá tenni. Ennek a kivá-
ló környezetben épült, nagy történelmi
múlttal rendelkezô és nemzetközileg is el-
ismert intézménynek a felszámolása meg-
bocsáthatatlan vétek. Az országosan is
közkedvelt intézménynek nagyon sok volt
beteg köszönheti visszanyert egészségét,
például én is, 2002-ben történt teljes le-
bénulásom után az itt folyó kiváló kórházi
ápolásnak köszönhetem újra helyreállt
egészségemet.

A lipótmezei Országos Tébolyda (ma:
OPNI) az ország egyik legnagyobb mére-
tû, ma is eredeti tevékenységében mûkö-
dô mûemlék épülete.

II. Lipót (1790–92) uralkodása idején
adták ki azt a rendeletet, amelyben egy or-
szágos betegellátó intézet alapítását irá-
nyozták elô. Addig a bécsi tébolydában he-
lyezték el a magyar betegeket, 1812-tôl
azonban egy tiltó rendelet szerint ide ma-
gyarokat már nem lehetett elhelyezni.
Ezért a reformkorszak kezdetétôl foglal-
koztak a magyar tébolyda építésének meg-
valósításával. Schwartzer Ferenc 1848-ban
tett javaslatában Budán a Lipótmezôt tar-
totta a legalkalmasabb helyszínnek. A te-
lek Gôb Lipót budai molnármester birtoka
volt, így az ô nevébôl származik a Leopold-
feld (Lipótmezô) elnevezés. Ferenc József
1857-es magyarországi látogatásakor az
Országos Tébolyda létrehozását támogat-
ta, és megépítésére 1858. április 9-én pá-
lyázatot írtak ki. A munkálatok 1860-ban
kezdôdtek Zettl Lajos építészeti tanácsnok
terve alapján, de az építkezést Drasche
Henrik fejezte be. Az Országos Tébolyda
1868. december 6-án nyitotta meg a ka-
puit.

Az épület és a park gyönyörû fáival
mintegy 70 hektárt ölel fel. Az intézet fô-
épülete, a bejáratnál a portásházzal, a ker-
tészlakkal és a hatalmas parkjával a ma-
gyar romantikus építészet igényesen ki-
alakított és máig szinte változatlan formá-
ban megôrzött, kiemelkedô jelentôséggel
bíró együttese. Az épület középkorias ele-
mei, sarokbástyaszerû kialakítása, sarok-
tornyocskái, konzolsorai, továbbá a góti-
kus elemek következetes alkalmazása az
1850-es évek végének divatját mutatják.
A négyszintes épületnek, a jellegében is
zárt intézetnek öt belsô udvara van. A ro-
mantikus részletek közül az oszlopfôk nö-
vénydíszes faragványait lehet kiemelni.
Az épület homlokzatán az elsô emeleti ta-
nácsterem elôtt boltíves, kôoszlopokon
nyugvó, párkányos erkély húzódik. Kas-

télyszerû megjelenését a kocsibehajtó és
az erkély alatti kocsifeljáró, valamint a ba-
rokk kastélyokat is idézô tömbalakítása is
fokozza. Az intézmény kertjét, a növé-
nyek és a rendkívül értékes fák telepíté-
sét, a sétautak kialakítását 1865-ben ter-
veztették meg. 1913-ban végzett felújítá-
sa idején építették be a római katolikus
kápolnát, amelynek ólomkeretbe foglalt
színes üvegablakait Nagy Sándor festômû-
vész tervei alapján Róth Miksa híres üveg-
festô alkotta meg.

Az épület ma is a fôváros egyik büszke-
sége, Magyarország elsô hatalmas kórhá-
za. Az elsô betegcsoportokat a pozsonyi
és ausztriai elmeosztályokról szállították
ide. Az intézmény Schnirch Emil igazgatá-
sa alatt kezdte meg mûködését. Vezetése
idején alakult ki az intézet teljes mûködé-
se, mely a betegellátáson kívül az egyete-
mi oktatásra is kiterjedt.

Az eltelt 139 év alatt az intézet hatalmas
fejlôdésen ment keresztül. Kutatómunká-
ja és eredményei alapján nemzetközileg
is elismert gyógyintézetté vált. Az Orszá-
gos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
ma fô feladatának tekinti az elmebetegek
megbélyegzettségének megszüntetését.
Évek óta nagy gondot fordít a betegek sze-
mélyiségjogainak tiszteletben tartására.

Ma már kevés az olyan ember, aki a „Li-
pót” szó hallatán a hûvösvölgyi bolondok
házára gondolna, mivel ez a korszerû
gyógyintézet már régen túllépett azon,
hogy csupán az elmebetegek gyógyításá-
val foglalkozzon. Napjainkban sok a lelki-
beteg, gyógyításra, ápolásra, segítségre
szoruló ember. Jelenleg ezt a komoly fel-
adatot, az elesettek gondozását, gyógyítá-
sát végzi a lipótmezei, hûvösvölgyi kórház
és szanatórium.

Csodálkozom, hogy miért nem hallatja
szavát a mûemlékvédelem. Errôl a nagy
nemzeti értékû, XIX. századi múlttal ren-
delkezô, mindenki által kedvelt gyógyító
intézményünkrôl nem szabad lemonda-
ni. Nem lehet egyszerûen szétdarabolni,
különbözô helyekre szétosztani, mert ez
így alkot egységet.

Bíró László ny. középiskolai tanár

Az olvasó írja…
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 Budapest, Bim-
bó 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.

KODÁLY-TANÍTVÁNYOKAT KERESNEK.
A Szabó Ervin-könyvtár Budai Régiójának
könyvtárai találkozót szerveznek Kodály Zol-
tán tanítványainak. Olyan Kodály-tanítvá-
nyok jelentkezését várják, akik szívesen
részt vennének idén októberben egy közös
beszélgetésen és koncerten. Jelentkezni Szir-
tes Katalinnál lehet a Fôvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Török utcai Könyvtárában (1023
Budapest, Török utca 7–9., telefon: 212-
1103).
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Gyermekkorban
kell elkezdeni
Május 15-én díjkiosztóval ért véget a IV. Or-
szágos Gyermekszínházi Szemle, amelyet a
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban
tartottak. A közel egy héten át tartó rangos
rendezvénysorozat színvonalát jellemzi,
hogy Sándor L. István, Pogány Judit és Uray
Péter hetven csoport gyerekelôadásaiból vá-
logatott, amelyek közül végül a legjobb
húsz kapott meghívást a szemlére. A díjki-
osztón Sándor L. István a megindult párbe-
széd és a szakmai beszélgetések fontossá-
gát hangsúlyozta, Pogány Judit, a zsûri tag-
ja Zsámbéki Gábor gondolatát idézte beszé-
dében: a színházat értô és szeretô ember
nevelését gyermekkorban kell elkezdeni.
Szakall Judit, a mûvelôdési központ igazga-
tója külön köszönetét fejezte ki a II. kerüle-
ti önkormányzatnak és a Nemzeti Kulturá-
lis Alapnak a kiemelkedô támogatásért. El-
mondta, hogy a bemutatott darabokról egy
kiadvány készült, melyet az ország vala-

mennyi mûvelôdési házába eljuttatnak, így
lehetôség nyílik arra, hogy az intézmények
a szakmailag zsûrizett elôadások kínálatá-
ból válogatva meghívják a produkciókat. A
II. kerületi önkormányzat díjait Láng Zsolt
polgármester adta át. A fôváros díjait Török
Zsuzsa nyújtotta át a társulatoknak. A zsûri
tagjai Pogány Judit, Csáki Judit és Gáspár
Máté voltak.

Pályi János Órajáték címû vásári bábmisztérium-
játéka zárta a szemlét

A IV. Országos Gyermekszínházi Szemle díjazott elôadásai

n A II. kerületi Önkormányzat fôdíját (200 000 Ft értékben) egyedi hangvételû és érzé-
kenyen megformált meséjéért a Tintaló Társulás Nem akarok többé boszorkány len-
ni! címû elôadása (kollektív rendezés) kapta.

n A Fôvárosi Önkormányzat fôdíját (200 000 Ft értékben) a legkisebbek bátor és komp-
lex vizualitású megszólításáért a Budapest Bábszínház Hamuban sült mese címû elô-
adása (rendezô: Csató Kata) kapta.

n A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ fôdíját (200 000 Ft értékben) gondosan ki-
munkált kollektív alkotásáért a Stúdió „K” Diótörô Ferenc és a nagy szalonnahábo-
rú címû elôadása (rendezô: Fodor Tamás) kapta.

n Az Assitej Egyesület (Gyermek és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetségének
Magyar Központja) Üveghegy díját kimagasló drámatanári és rendezôi erényeiért a Bár-
ka Színház Iskola a határon címû elôadása (rendezô: Vidovszky György) kapta.

n A II. kerületi Önkormányzat különdíját (100 000 Ft értékben) kortársi látványvilágá-
ért a Bóbita Bábszínház Rigócsôr király címû elôadása (rendezô: Kuthy Ágnes) kap-
ta.

n A Fôvárosi Önkormányzat különdíját (100 000 Ft értékben) kiváló színházi nevelési
programjáért a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ Fogságban címû elôadása
(rendezô: Perényi Balázs) kapta.

n A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ különdíját (100 000 Ft értékben) a gyerme-
kek játékát idézô egyszerû formák bátor használatáért, illetve az elôadás vizuális és zenei
világáért a Békés Megyei Napsugár Bábszínház Ágról szakadt Tilinka címû elôadá-
sa (rendezô: Rumi László) kapta.

A legjobbakat értékes díjakkal jutalmazta a zsûri:
Gáspár Máté, Pogány Judit (képünkön) és Csáki Judit

Több százan
a kihívás napján

A II. kerületi Önkormányzat és a II. kerüle-
ti Sport és Szabadidô Centrum egész napos
rendezvénnyel, elsô alkalommal csatlako-
zott az egész világon elterjedt Kihívás Nap-
ja (Challange Day) sporteseményhez. A Ko-
lozsvári Tamás utcai sporttelepen május
23-án reggel 6 és este 9 között mintegy hat-
százan próbálták ki tudásukat valamely
sportágban. A kerületi iskolások és felnôt-
tek egyenlô arányban vettek részt az önkén-
tes sportnapon, amelyen többek között
volt futás, kerékpározás, aerobik, kötélhú-
zás, íjászat, frizbi, de a legnagyobb érdeklô-
dés a labdajátékok iránt mutatkozott.

Ismét családi nyílt
nap a lovardában
A Pasaréti Lovas Hagyományôrzô Kht. sze-
retettel várja a lovas sportágak iránt érdek-
lôdôket ötödik ingyenes családi nyílt napjá-
ra június 10-én vasárnap 10 órától. A prog-
ramok közt lesznek különféle — western,
szakmai és díjugrató — lovas bemutatók,
de a Mozgássérültek Állami Intézetének la-
kói is lóra pattannak. Délután 1 órától pe-
dig a próbalovagláson bárki részt vehet. A
program teljes ideje alatt büfé, kisállat-si-
mogató áll rendelkezésre, a gyerekeknek
külön meglepetéssel készülnek a szerve-
zôk. Elôzetes bejelentkezés a honvedlovar-
da@freemail.hu e-mail címen. (1026 Hi-
dász u. 2/d)
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Ifjú mûvészek a színpadon

Véget értek a kerületi Gyermek Mûvészeti Fesztivál döntôi a Mar-
czibányi Téri Mûvelôdési Központban. Az eseményt idén tizenhe-
tedik alkalommal rendezték meg, és minden eddiginél nagyobb
létszámban, közel ezer általános iskolás korú gyermek vett részt a
bemutatókon. A fesztiválon, amelyen minden kerületi iskola kép-
viseltette magát, a diákok magas színvonalú, igen értékes produk-
ciókat mutattak be. Egész éves kimagasló szakmai munkájukért ju-
talomban részesültek Gál Gabriella és Lorenzné Farkas Zsuzsanna, a
Járdányi Pál Zeneiskola tanárai, Létay Dániel, a Budenz József Álta-
lános Iskola, dr. Vasné Légrády Mariann, a Fillér Utcai Általános Is-
kola, Záchné Ádám Izabella, a Szent Angéla Általános Iskola és Gim-

názium, Mikes Viktória, az Áldás Utcai Általános Iskola, valamint
Szabó Ágnes és Molnárné B. Ágnes, a Pitypang Utcai Általános Iskola
pedagógusai. Az idei fesztiválon öt iskola, a Pitypang, a Budenz, az
Áldás, a Kodály, valamint a Járdányi Pál Zeneiskola nyújtott kima-
gasló teljesítményt. Ajándékukat az intézmények vezetôi vehették
át Ötvös Zoltántól, a Mûvelôdési Iroda vezetôjétôl és Skublicsné Man-
ninger Alexandrától, a Közoktatási, Közmûvelôdési, Sport és Infor-
matikai Bizottság tagjától.

A fesztivál gálamûsorára az arany minôsítést szerzett elôadások
közül válogattak a szervezôk.

PZS

Elment egy nagyszerû ember
A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
munkatársai közül elment egy nagyszerû
ember, Morvay Edit. Döbbenten vettük a
hírt május 4-én este, aznap délelôtt az iro-
dájában lett rosszul, a mentôk és a kórházi
orvosok már nem tudtak rajta segíteni.

Ô volt a mûvelôdési központ reklám- és
sajtóreferense. Végtelenül szerény, vissza-
húzódó egyéniségét csak lassan engedte
megismerni. Különösen érzékeny volt a kö-
rülötte élôk, vele együtt dolgozók gondjá-
ra, bajára, de a saját problémáit nehezen
tárta fel másoknak.

Munkáját rendkívül precízen, lelkiisme-
retesen végezte. Csak azt láttuk, tapasztal-

tuk, hogy a programjaink egyre több helyen
jelennek meg, Edit egyre több személyes
kapcsolatot teremtett. A Budai Polgárral és
a napilapokkal, televíziókkal, rádiókkal köz-
vetlen, napi kontaktusban állt. Az alapos,
mindenre kiterjedô lelkiismeretes munká-
ja nagyon fog hiányozni a ház szakmai életé-
ben. Mégis sokkal fájdalmasabb számunkra
személyének elvesztése. Csak néhány nap
telt el halála óta, de máris rettenetes az ûr.
Nagyon hiányzik. Nyugodjon békében! Mor-
vay Editet a Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központ saját halottjának tekinti.

A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
munkatársai

A gálán fellépô gyerekek és csoportok:

Báthori Benjámin 4. o., gordonka (Pesthidegkúti Waldorf Iskola, Járdányi
Pál Zeneisk. 2. o.), tanár: Lorenzné Farkas Zsuzsa. n Vereb Márk 4. o.,
vibrafon (Fillér Utcai ÁI, Járdányi Pál Zeneisk. 3. o.), tanár: Kirkósáné
Magda Tünde. n Steinbach Marcell 5. o., gitár (Áldás Utcai ÁI, Járdányi
Pál Zeneisk. 2. o), tanár: Pétery Tibor. n Vida Mónika 5. o., zongora (Jár-
dányi Pál Zeneisk. 5. o), tanár: Becht Erika. n Zempléni Ábel 2. o.,—Vö-
rös Gergely 3. o., furulya—gitár (Kodály Z. Ének-Zenei ÁI, Gimn. és Zene-
isk. 1. o.), tanár: Farkas Gergô, Fodor Ferenc. n Ács Zsanett, Lipovecz
Réka 3. o., fuvola (Kodály Z. Ének-Zenei ÁI, Gimn. és Zeneisk. 1. o.), ta-
nár: Kárász Ilona. n Tóth András 7. o., hárfa (Budenz J. ÁI és Gimn.), ta-
nár: Batta Judit. n Urbán István 5. o., trombita (Ökumenikus ÁI, Kiss Ze-
nede AMI), tanár: Hoós Sándor. n Dudás Bálint 4. o., zongora, Skublics
Domonkos 4. o., cselló (Járdányi Pál Zeneisk.), tanár: Lorenz Zsuzsa, B.
Gál Gabriella. n Koós Máté 6. o. (Budenz J. ÁI és Gimn.), tanár: Szántó-
né Csányi Zsuzsa. n Flanek Szilvia (Ökumenikus ÁI), tanár: Lakó Márta.
n „Katicák csoport” 1/a (Budenz J. ÁI és Gimn.), tanár: Szabadosné Gó-
lya Éva. n Kátai Zsófia 5. o., (Szabó Lôrinc Kéttannyelvû I és Gimn.) ta-
nár: Antal Csilla. n Cinkelányok (Budenz J. ÁI és Gimn.), tanár: Németh-
né Pénzes Györgyi és Salamon Dóra. n Napvirág Tánccsoport (Remete-
kertvárosi ÁI), koreográfus-csoportvezetô: Csatai László. n Szt. Angéla
Tánccsoport (Szt. Angéla ÁI és Gimn.), koreográfus-csoportvezetô: Ti-
már Mihály. n Gyermek Jazz Csoport (Budai Táncklub), tanár: Puskás Ju-
dit. n Hajós Júlia 6. o., (Áldás Utcai ÁI), tanár: Somogyváry Katalin és
Kézér Gabriella. n Pitypang-IBS csapat (Pitypang Utcai ÁI), tanár: Engel
Bettina. n Deák Kamilla (Pitypang Utcai ÁI), tanár: Sum Anikó. n Balogh
Sára—Makofka Blanka (Budai Táncklub), tanár: Szollás Erzsébet. n Ma-
zurka (Budai Táncklub), tanár: Bárány Ilona.
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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 Ismertek? — Nem ismertek? Hajnal László Endre válogatott portréfotográfiái. A kiállítás megte-
kinthetô az Új Színházban évadzárásig minden nap 10-tôl 18 óráig és az elôadások elôtt, valamint a szü-
netekben. www.ujszinhaz.hu; 269-6021 (1061 Paulay Ede u. 35.)
n JÚNIUS 3-ig: „Visionari” — Valóság és fantázia az olasz kortárs mûvészetben. Kiállítás a Koller Galé-
riában. (Budai Vár, 1014 Táncsics M. u. 5., www.kollergalery.com)
n JÚNIUS 12-IG: Lossonczy Tamás Ollószóló 2. címû kiállítása a Közép-európai Egyetem kiállítótermében
látogatható hétköznap 10–18 óra között. A tárlat a II. kerületi Párizsi Kék Szalonban (1026 Szilágyi Erzsé-
bet fasor 17–21.) bemutatott montázsgyûjtemény, az Ollószóló párja. Mindkét kiállításon az idôs mûvész
montázstechnikával készült legújabb alkotásait tekinthetik meg az érdeklôdôk. (1051 Nádor u. 9.)
n JÚNIUS 22.: Play art — festmények, szobrok, grafikák. Bálind István, Harasztÿ István, Hecker Péter,
Kovách Gergô, Lossonczy Tamás, Nemes Nikolett, Pittmann Zsófia, Rainer Máté, Roskó Gábor, Szalay Pál,
Szurcsik József mûvei. (Vízivárosi Galéria)
n JÚNIUS 23., 18–02 óráig: Múzeumok Éjszakája. A programok a Múzeumok Éjszakája programsorozat-
ra váltott belépôvel látogathatók. Felnôtt belépô 1200 Ft, kedvezményes belépô 600 Ft. A jegyek elôvétel-
ben is megválthatók jegypénztárunkban. (Millenáris Park)
n JÚNIUS 30-ig: „Play Art” — tendenciák napjaink képzômûvészetében. (Marczibányi Téri Mûvelôdé-
si Központ)
n JÚNIUS 30-ig Somogyi Ferenc szobrász „Fából, vésôvel, lebegnek, tünemények" címû kiállítása lát-
ható a Tommies Cafe-ban (II., Margit krt. 56. H-P: 9–23, Sz: 11–24. Tel.: (06 70) 216-1716)
n JÚNIUS 30-ig: Wegenast Róbert festômûvész, díszlettervezô és Csavlek Etelka keramikus-iparmû-
vész, operaénekes, Liszt Ferenc-díjas, Érdemes mûvész alkotásaiból nyílt tárlat a Pro-Top-Art Galériában.
A kiállítás elôzetes egyeztetés szerinti idôpontban tekinthetô meg. Bejelentkezni a (06 20) 544-4120-as te-
lefonszámon lehet. (1029 Elôd vezér u. 26.)
n JÚLIUS 6-ig: Lélegzô látóhatár. Sulyok Gabriella grafikusmûvész kiállítása a HAP Galériában. (1024
Margit krt. 24. H-P 14–19 óráig)
n JÚLIUS 13-ig: Fajó János: A Tárgytól a formáig 1950–1965 címû kiállítása a Fény Galériában. (1024
Moszkva tér 3. Tel.: 315-0432, feny_galeria@tar.hu. Nyitva tartás: H-P 12–18 óráig)
n AUGUSZTUS 31-ig: Intervízió a Millenárison. Szerdánként: 15–17.30-ig a NAVA — Nemzeti Audiovi-
zuális Archívum — és a filmtortenet.hu filmklubja. Az egyik héten filmvetítésen vehetnek részt a látoga-
tók, amit Hirsch Tibor filmesztéta bevezetôje elôz meg, a másik hét szerdáin tematikus válogatást láthat-
nak a NAVA támogatásával korabeli filmhíradókból. Csütörtökönként 18–19.30-ig Kultúrház Live — kul-
turális showmûsor Erdôs Gábor vezetésével. Péntekenként a Duna Tévé „szigetén” a mozirajongók igazi
ritkaságokat nézhetnek meg. A mozizós hétzárók keretében a nézôk ritkán vetített játékfilmeket és olyan
friss dokumentumfilmeket is láthatnak, mint az idei Kamera Hungária-díjas Józsi nôvér és a sárga bicikli.
Az értôk ugyanakkor különleges kortárs irodalmi feldolgozásoknak is örülhetnek, aki pedig a rövidfil-
met szereti, az sem marad hoppon: egy hétvégén keresztül látható a Duna Mûhely válogatása. Szombat
délelôttönként a Hálózat TV médiaiskolája települ ki a kiállításra. Itt tartják meg mind az elméleti, mind a
gyakorlati foglalkozásaikat. További információ: www.intervizio.hu. (Millenáris Park)

SZÍNHÁZ IBS:. JÚNIUS 7., 18.30: Švejk vagyok — zenés sörözgetés egy derék katonával és a
közönséggel. Elôadja: Mikó István. Km.: Suha Kálmán (IBS Pub). JÚNIUS 10., 19.00: Galt MacDermot—
James Rado—Gerome Ragni: Hair. JÚNIUS 21., 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! Szerk.: Litkai Gergely.

Km.: Badár Sándor, Szôke András.
n JÚNIUS 26., 20.00: Carlo Goldoni: Két úr szol-
gája. Komédia. A szerzô születésének 300. évfordu-
lója alkalmából. Szereplôk: Balázs Péter, Sánta An-
namária, Faragó András, Szabó Máté, Huszárik Ka-
ta, Laklóth Aladár, Makrai Pál, Vásári Mónika, Lá-
zár Balázs. Rendezô: Balogh Bodor Attila. Jegyár:
1800 Ft, további elôadások: JÚLIUS 4.; JÚLIUS 11.
(Amfiteátrum)

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

HALÁLBIZTOS. Annyi idegen szó kering Quentin Tarantino új filmje körül, hogy nem-
csak szemüveg kell a szinopszis kibetûzéséhez, de szlengszótár és filmtörténeti kézi-
könyv is. Kezdjük az elején: az eredeti cím, a Grindhouse azt a fajta mozit jelöli, ahol
a mester feltehetôen kamaszkora legértékesebb éveit töltötte. A grindhouse-ban kiló-
ra mérték a filmet, abból is az olcsó, nem is túl higiénikus fajtát, melynek legfôbb att-
rakciói a félórás autósüldözések, közszemlére tett testrészek, illetve zombi sorozat-
gyilkosok voltak. Különösen a slasher-filmekre mutatkozott nagy kereslet. Az olyan ol-
csóságokra, melyekben névtelen sorozatgyilkosok üldöznek minden különösebb
ok nélkül karcsú tinédzsereket, hogy gyilkos vágyaikat kielégíthessék. Lehet ször-
nyülködni, de a mûfaj ettôl még létezett, sôt mi több, virágzott is a boldog, pszi-
chedelikus hetvenes években. Minthogy a Halálbiztos sem szól másról, mint egy
fentebb már vázolt pszichopatáról, aki ártatlan szépségeket üldöz, megkerülhetet-
len a mûfaji elôtörténet. Ezek a puszta tények, az azonban már korántsem ilyen
egyértelmû, hogy a rendezô különbejáratú rajongásán túl van-e bármi létjogosult-
sága is egy slasher-filmnek ma a mozikban. Gyanítjuk, lenne, de Tarantino még ah-
hoz is lusta, hogy egy valamirevaló slasher-t összedobjon. A Halálbiztos ugyanis
nem egy lenézett mûfaj rehabilitálása vagy szeretetteljes megidézése, hanem egy
újabb Tarantino-szobor avatása. Nem a szereplôkrôl, hanem Quentin Tarantinóról
szól ez a grindhouse, a rendezô agyrémeirôl, kedvenc mozijairól és vészesen gyen-
gülô realitásérzékérôl. KG
Rendezte: Quentin Tarantino, szereplôk: Kurt Russell, Rosario Dawson, Zoe Bell.

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁRBAN. Júni-
ushoz kapcsolódó népszokások: néhány
mondat a hónapra jellemzô néphagyomá-
nyokról, történetükrôl. Jeles napok. Környe-

zetvédelmi világnap.
Színészmúzeum: Már-
kus László. Minden hó-
napban új játék Rejt-
vény 12 éven aluli gyere-
keknek címmel. Az in-
ternet használatát segí-
tô egyéni foglalkozás
minden kedden és csü-
törtökön 14–15 óráig jú-
liusig. Elôzetes jelentke-

zés a könyvtárosoknál. „Az én kerületem”
rajzpályázat díjkiosztója. A könyvtár nyit-
va tartása: hétfô, szerda, péntek 12–19;
kedd, csütörtök 10–16; szombat 10–14 óra
között. Információ: www.fszek.hu/konyvta-
raink/budai_regio, tel.: 212-1103, e-mail:
fszek0204@fszek.hu. (1023 Török u. 7–9.)
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ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: JÚNIUS 8., 18.00: A Trio Art Nouveau hangversenye. Nagy Ervin
(zongora), Winkler Orsolya (hegedû), Déri György (gordonka). Mûsor: Carl Gottlieb Reissiger: G-dúr trió.
Melis László: Trió — bemutató. Beethoven: D-dúr „Szellem” trió op. 70., Astor Piazzola: Verano Porteno
(Nyári kikötô)
n IBS: JÚNIUS 7., 19.00: Tabányi Mihály harmonikakirály és tanítványai estje. JÚNIUS 8., 19.00: Dí-
vák az IBS Színpadon — jótékonysági koncert. Házigazda: Pál Tamás. JÚNIUS 9., 19.00: A Szindra év-
záró gálaelôadása. R.: Földessy Margit. JÚNIUS 15., 19.00: Nautilus nosztalgiaparti. (IBS PUB terasz)
n MILLENÁRIS: JÚNIUS 9., 20.00: A Honvéd Férfikar és a Berkesi Trió. Vendég: Muck Ferenc (szaxo-
fon). Swing és gospel; Bach-, Händel-, Vivaldi-átiratok. Jegyár: 1900 Ft. (Fogadó) JÚNIUS 21.: A Zene Ün-
nepe a Millenárison. A belépés díjtalan. Szabadtéri Színpad: 16.00: Komolyzenei koncertek. Zenepavi-
lon: 19.00: Nicoicmus. Nicolas Bürki francia zongorista-énekes a jazz-t reggae-vel, a funkyt a klasszikus
zenével keverve hozta létre egyedi zenekarát. Nicolas Bürki (zongora, ének), Barát Réka (fuvola, vokál), Es-
terházy Miklós (dob). Fogadó: 20.30: Pribojszki Mátyás Band. A 2007-es Budapesti Fringe Fesztivál díja-
zottja. Pribojszki Mátyás (szájharmonika, ének), Kovács Erik (zongora), Pengô Csaba (nagybôgô, basszus-
gitár), Adamecz József (dob). Fogadó Pódium: 21.30: Zavarock. A 2007-es Budapesti Fringe Fesztivál díja-
zottja. A fiatal gimnazistazenekar a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes évek külföldi és hazai rockszámai-
nak feldolgozásait és saját, kevert stílusú szerzeményeit mutatják be lehengerlô stílusban. Bernát Balázs
(gitár), Dobozi Bence (gitár, ének), Szilágyi Zsolt (dobok), Horváth László (billentyû), Horváth Ádám
(basszusgitár), Bernát Barbara (vokál). Fogadó: 22.30: Nomada. A Nomada a magyarországi cigány zenei
hagyományból merít, azonban teljesen egyedi hangzású zenét hoz létre a különféle stílusok elegyítésével.
Balogh Gusztáv (ének, gitár), Szirtes Edina (ének, hegedû, tangóharmonika), Boros Attila (basszusgitár),
Ballay Gergô (dob), Balogh Tibor (kanna, darbuka, cajon, ütôshangszerek).
n JÚNIUS.17., 19.00: Budavári Lantestek. Kónya István reneszánszlantestje. „A hangszerek királynô-
je” — királyi és fejedelmi lantosok a reneszánsz udvarokban. Dowlan, Milano, Bakfark, Paladin, Dlugoraj,
Le Roy, Narvaez, Mudarra mûvei. További információ a www.lant.hu oldalon és a (06 30) 343-3306-os te-
lefonszámon.

MOZGÁS Ingyen torna a szabadban a II. kerületi Gárdonyi Géza út és Balogh Ádám köz sar-
kán lévô sportpályán. Érdeklôdni az esti órákban a 200-2215-ös telefonszámon lehet.
n FELDENKRAIS alternatív mozgásterápiás tanfolyam kedden és/vagy csütörtökön 10–11-ig, 16–17-
ig, Heimer István nemzetközi diplomás oktató vezetésével. Ha szeretne szabadabban és kevesebb meg-
erôltetéssel mozogni, hogy jobban legyûrje a stresszt, hogy hatékonyabban és kellemesebben végezze
mindennapi tevékenységét, akkor jöjjön el az óránkra! Pasaréti Ferences Alapítvány, 1021 Szilfa u. 4. Tel.:
394-3362, (06 20) 973-9489, www.feldenkrais-budapest.hu
n Teniszoktatás. Kezdô és haladó szintû oktatás hatéves kortól, felsô korhatár nélkül, egyéni és csopor-
tos foglalkozásokkal. Iskolásoknak hétköznap 15 órától. Felnôtteknek stílusjavítás, páros és egyéni takti-
kai edzések, felkészítés amatôrversenyekre, kímélô idôsoktatás. Egy hónapos intenzív felkészítés, heti há-
romszor. Jelentkezés: (20) 340-9925 vagy (30) 250-9122, www.torokvesz.fw.hu.
n SIVANANDA JÓGA: Alkalmanként is látogatható, folyamatos gyakorlást biztosító jógaórák aktív jógá-
zók számára hetente ötször: hétfôn és pénteken 18.30-tól, szerdán 18.00-tól, kedden és csütörtökön
10.00-tôl. Már lehet jelentkezni pilisszentléleki egy hetes nyári jógatáborunkba! Információ és bejelent-
kezés: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont. hu, www.sivanandajogakozpont.hu
n Salsaoktatás a Vasas Pasaréti Sportcentrumban. 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)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔK TU-
RISTA EGYESÜLETE: JÚNIUS 6., 13., 20., 27.: Sé-
ta a budai hegyekben. Találkozó 9.00 órakor a
Moszkva téren, az óra alatt. További információ:
www.termeszetvedok.hu, tel.: 316-3053.
n BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET:
JÚNIUS 17.: Cserhát-hegység. Országos Kéktúra.
Hollókô — Felsôtold — Alsótold — Nagymezôpusz-
ta. További információ a 212 5641-es telefonszá-
mon csütörtökönként 16–17.30 között.
n A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budai
Társasköre szervezésében: Burgenlandi városné-
zô kirándulás JÚNIUS 15–17-ig. Utazás autó-
busszal, elhelyezés szállodában. Érdeklôdni este
20–22 óra között Almásy Attilánál a (06 30) 410-
4028-as telefonszámon.

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI
NYUGDÍJASKLUB: JÚNIUS 5.: Névnapok köszön-
tése. JÚNIUS 12.: Szent Iván hava, júniusi jeles
napok. Összejöveteleinket minden kedden 15 órá-
tól tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületi

n Szerdánként 18 órától és péntekenként 11 órától terhestorna.
Péntekenként 10 órától szülés utáni baba-mama-torna. kedden-
ként 16.30–17.30: Körte rajziskola gyerekeknek 5–15 éves korig,
18–19-ig: Dali festôiskola felnôtteknek.
n NYUGDÍJASKLUB: JÚNIUS 8., 15.00: Évadzáró klubnap: beszél-
getés, zene, táncbemutató.
n ZENE: JÚNIUS 4., 19.00: A Calcutta Trió indiai zeneklubja. Az elôadáson a Trió betekintést nyújt az
indiai klasszikus zene rendszerébe, történetébe, szigorúan követve indiai mestereiket. A koncertek
szünetében indiai teaház mûködik. JÚNIUS 6., 20.00: Guzsalyas táncház. Szigony zenekar — gyimesi
táncház. JÚNIUS 13., 20.00: Guzsalyas táncház. Somos együttes — moldvai táncház. JÚNIUS 15.,
19.00: Reneszánsz mulatság és lakoma. Házigazda a Tabulatúra régizene-együttes. Régi magyar mu-
latságok. Zenék, táncok, vitézi torna és bajvívás, fegyveres bemutató, reneszánsz táncház, tûzzsong-
lôrök, borkóstoló és hússütés. Belépô: 1000 Ft.
n KIÁLLÍTÁS: M Galéria — a mûvelôdési központ színházi elÇterében. JÚNIUS 30-ig a XVII. Gyermek
Mûvészeti Fesztivál alkotásainak kiállítása. VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JÚNIUS 22-ig: Play art — festmé-
nyek, szobrok, grafikák. Bálind István, Harasztÿ István, Hecker Péter, Kovách Gergô, Lossonczy Ta-
más, Nemes Nikolett, Pittmann Zsófia, Rainer Máté, Roskó Gábor, Szalay Pál, Szurcsik József mûvei.
(1027 Kapás u. 55.)
n JÚNIUS 17., 15.00: Saint Saëns: Sámson és Delila, filmvetítés. Belépô: 400 Ft.
n JÚNIUS 23., 10.00–18.00: KultúrAgóra. Családi játék a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ nagy
udvarán.
n Nyári táborainkra már lehet jelentkezni! További információ: www.marczi.hu

JÓTÉKONYSÁGI EST. A 800 éve szü-
letett Árpád-házi Szent Erzsébet tiszte-
letére a Magyar Csodaszarvas Egyesü-
let és a Gazdagréti Szent Angyalok Ró-
mai Katolikus Plébánia június 15-én
18 órától jótékonysági estet rendez a
gazdagréti Szent Angyalok-templom-
ban, melynek bevétele a gyimesfelsô-
loki római katolikus iskola és a székely-
lengyelfalvai plébánia támogatását
szolgálja. Fôvédnök: Böjte Csaba, köz-
remûködik Cs. Szabó István, Dévai
Nagy Kamilla és a Krónikás Zenede ha-
táron túli diákjai, Ferencz Éva, a Kecs-
kés Együttes, Oberfrank Pál, Petrás
Mária, valamint Sinkovits Vitay And-
rás. Az elôadás után jótékonysági árve-
résen lehet licitálni. Jegyek 1000 Ft-
ért rendelhetôk e-mailen: info@csoda-
szarvas.hu, illetve korlátozott szám-
ban megvásárolhatók a koncert hely-
színén (1112 Gazdagréti út 14., tel.:
309-0520), Gondos Bélánál (tel.: 267-
4515), a városmajori Jézus Szíve-plé-
bánia irodájában, továbbá a pasaréti
ferences rendház portáján.

Oberfrank Pál Ferencz Éva
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nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas
klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: JÚNIUS
12.: Klubnap. 13.: Hajókirándulás a Tiszán. JÚNI-
US 20.: Gyalogtúra a Pilisben. Tájékoztatjuk a
klubtagokat, hogy szeptember végén kirándulást
tervezünk Németországba, a Fekete-erdô környé-
kére. A programok részleteirôl a keddi klubnapo-
kon lehet érdeklôdni, valamint a 275-0169-es tele-
fonszámon az esti órákban. (1024 Keleti K. u. 26.,
Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapunkon a
családsegítô szolgálat széles körû elôadást tartott
különbözô, minket is érintô témakörökben. Névna-
posainkat köszöntöttük, baráti beszélgetések mel-
lett idôskori témákban. Klubnapok minden páros
héten csütörtökön 16 órától. Anyák napjára versek-
kel és dalokkal emlékeztünk. Klubéletünket a ha-
vonta megjelenô programfüzet tartalmazza. Kirán-
dulást tervezünk, idôpont, úticél a hónap végén.
(1028 Máriaremetei út 37., tel.: 376-8678)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET
II. KERÜLETI SZERVEZETE: Nyári szünet után az el-
sô összejövetelt SZEPTEMBER 12-én 16 órakor tart-
juk. (1024 Keleti Károly u. 13/b, tel.: 212-5030)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Ezúton tájé-
koztatunk mindenkit, hogy június 7. és augusztus
9. között nyári szünetet tartunk. AUGUSZTUS 9-
én 9.00–12.30-ig tartjuk elsô félfogadásunkat, és
ismertetjük ôszi és téli kirándulási terveinket. Min-
den kedves nyugdíjas barátunknak és családjuknak
jó nyaralást kívánunk. (1024 Margit krt. 48., tel.:
(06 20) 921-6588, 316-5925)

KLUBOK Baba-mama-klub szerdánként
9.30–13.00-ig. (Kájoni ház, 392-5464, Szilfa u. 4.)
n Szerdánként 15–20 óra között bridzskör. Kávé,
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. Csü-
törtökön kezdô 8.30–10.15-ig, haladó I. 10.30–
12.15-ig, pénteken haladó II. 9.30–11.15-ig. Érdek-
lôdni a helyszínen vagy a klub vezetôjénél, Polgár
Máriánál lehet a (06 30) 211-2313-as számon. (Kle-
belsberg központ, 1028 Templom u. 2–10.)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: JÚNIUS
3.: A New York-palota meglátogatása. JÚNIUS
7.: Példamutató életek; beszélgetés Irénkével
(dr. Gerle Györgynével, Irénkével). JÚNIUS 14.:
Dzsingisz kán (Magyar Nemzeti Múzeum). JÚNI-
US 22.: Dörgicse, Balatoncsicsó, Balatonfüred
(autóbuszos kirándulás sok szép látnivalóval és fi-
nom ebéddel). Egyesületi összejövetelek minden
hónap elsô és harmadik csütörtökén 15.00-órától
a II., Margit krt. 64/b alatt. Információ, részletes fel-
világosítás a 216-9812-es telefonszámon (rögzítô
is), mobilon a (06 20) 968-7001-es számon, e-mai-
len a fonixke@t-online.hu címen.

n ZENE: JÚNIUS 3., 10.00: Az operairodalom gyöngyszemei — Offenbach: Hoffmann meséi. A
teljes operaelôadás levetítése elôtt bevezetô elôadást tart dr. Langermann István, így a zenebará-
tok nemcsak az aktuális mûvel ismerkedhetnek meg, hanem a zeneszerzô életével, hátterével és az
adott korral is. A londoni Covent Garden Operaház elôadása, vezényel: Georges Prétre. Szereplôk:
Placido Domingo, Luciana Serra, Agnes Baltsa, Ileana Cotrubas, Nikola Gyuzelev. Jegyár: 400 Ft. Di-
ákoknak, nyugdíjasoknak, mozgáskorlátozottaknak ingyenes.
n SZÍNHÁZ: JÚNIUS 8., 19.30: Molnár Ferenc: Játék a kastélyban. A Gózon Gyula Kamaraszínház
elôadása. Szereplôk: Oszter Sándor, Körtvélyessy Zsolt, Sárközi József, Nagyváradi Erzsébet, Kovács
István, Dóczy Péter. Rendezô: Czeizel Gábor. Jegyár: 2200Ft, 1800Ft.
n KIÁLLÍTÁS: JÚNIUS 4–JÚLIUS 2.: Barátaink, a színészek — fotókiállítás. Színészeink gyakran
mutatkoznak kedvenc állataikkal. Új kiállításunkat e szeretett élôlények kezdeményezték. Összefog-
tak egy vidám tablón, hogy bemutassák legkedvesebb színészeiket, gazdáikat — hû társaikat. Válo-
gatás az Országos Színháztörténet Múzeum és Intézet anyagából. A kiállítás megtekinthetô napon-
ta 9–19 óráig. JÚNIUS 15–17.: A Fényben táncolók címû fotópályázatra érkezett fotók kiállítá-
sa. A kiállítás megtekinthetô naponta 9–19 óráig.
n KLUB: JÚNIUS 12., 18.00: Buket társalgó. Bevezetôt mond: dr. Bándi Kund. Bemutatkozó ven-
dégek: dr. Meskó Bánk, Nyitrai István képzômûvész, Bándi Írisz Réka énekes, zongorán kísér Bollók
Mariann. Mûsoron: Greensleeves, angol reneszánsz dal, Purcell: Dido és Aeneas/Dido búcsúja.
Bach: Air. G. Verdi: A trubadúr/Azucena áriája: Stride la vampa. G. Bizet: Carmen/Seguidilla.
n JÚNIUS 15., 16.00–22.00: Pesthidegkúti Orientális Táncfesztivál. Program: különbözô hazai
hastáncmûvészek, hastáncstúdiók egyéni és csoportos (2–6 fôs) különbözô jellegû produkciói két
részben. Vendég: Vitalis Anna hastáncmûvész. A fesztivál háziasszonya: Vattai Rita. Az orientális
táncfotókból fotókiállítás, Angyal Júlia festômûvész marokkói tájképeinek kiállítása, ajándéktár-
gyak, hastáncruhák és -kiegészítôk, arab témájú könyvek, keleti ajándék- és lakberendezési tárgyak
vására, hennafestés, fényképeszkedés a fellépô táncosnôkkel, utazási iroda és arab kulturális info-
pult, bemutatkoznak a szponzorok, Egyiptomi Kávézó/Beduin sarok: arab ételek, kávé, tea, vízipi-
pa. Közönségszavazás: fotókra, táncosokra. Jelentkezés, érdeklôdés: Vattai Rita: (06 70) 558-2729,
Ottományi Anna: (06 20) 939.7945.
n További programok és információk a www.kulturkuria.hu weboldalon találhatók.

Segítô dívák — másodszor
Nagyon sok olyan beteg gyermek él
az országban, akinek szüksége len-
ne támogatásra, hiszen az orvosi ke-
zelések, a mûtétek és a gyógysze-
rek rengeteg pénzt emésztenek fel.
Mindenkinek olyan formában kell
segítenie, ahogyan tud. A színé-
szek, énekesek dallal, koncerttel. Az
IBS Színpad a maga módján meg-
próbál segíteni egy-egy rászoruló
gyermeken. Így tettek március 3-
án, egy koncert teljes bevételét fel-
ajánlva egy ötéves kislány, Lili gyó-
gyítására. A második koncert június 8-án 19 órakor kezdôdik. Ezúttal egy kétéves vak
kisfiúnak gyûjtenek. Noel egy orvosi mûhiba következtében veszítette el látását. Mû-
téttel nagy esély van arra, hogy nem kell egész életét sötétben töltenie. Ehhez azon-
ban pénzre van szüksége a családnak. Az elôadás teljes jegybevételével ismét a beteg

gyermek gyógyulását támogatják a
fellépôk és a szervezôk.

A színpadra lépô mûvészek, Ma-
lek Andrea, Anita, Gallusz Nikolett,
Ambrus Rita és Farkas Zsófi, Falusi
Mariann, Nicole és Ladinek Judit vi-
lágslágereket, musicalrészleteket,
sanzonokat adnak elô. Az est házi-
gazdája a Megasztárból és az IBS
Színpadról ismert Pál Tamás, vala-
mint az Operett Színház ifjú mûvé-
sze, Szabó Dávid, akik nemcsak
konferálnak, de dalra is fakadnak.
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Táborok 2007 nyarán

Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központ

Egyhetes, tematikus táborok vidéken. A
mûvelôdési központ mûvészetpedagógiai
és ismeretterjesztô foglalkozásainak tema-
tikájára épül. Iskoláskorúaknak szóló félna-
pos táborok résztvevôinek igény szerint 16
óráig elfoglaltságot biztosítanak. A szünidô
teljes ideje alatt, minden korosztályt — 4–
20 éves korig — szeretettel várnak, változa-
tos táborozási lehetôségekkel.
Napközis táborok
Zeneóvoda, Szivárvány, Kreatív angol, Ra-
dírpók, Színsárkány, Kôketánc, Zöld radír-
pók, Bolhától az elefántig, Bábos, Ékszerké-
szítô, Rébusz, Kerámia, Tûzzománckészítô,
Selyemfestô, Nemezelôs, Kalandtábor, Ab-
lakzsiráf, Kaktusz színjátszó, Indián, Krea-
tív írás, Improvizációs tábor, Momentán.

Vidéki táborok
Augusztus 9–16-ig: Rengeteg-tábor Bala-
tonfenyvesen 10–15 éveseknek. Kézmûves,
színjátszó- és madarászcsoportokba várják
a jelentkezôket. Számtalan közös tábori
program: olimpia, játékok, híradó, méta,
éjszakai kalandtúra. Táborvezetôk: dráma-
tanárok, kézmûvesek, pedagógusok és
olyan felnôttek, akik maguk is szeretnek
játszani. Részvételi díj: 26 000 Ft (testvé-
reknek: 23 000 Ft) + útiköltség.

Július 23–29-ig Varázslótábor Mikepér-
csen 10–16 éveseknek. A Denevér Varázsló-
iskola táborba hívja régi és új varázslóit,
hogy új tapasztalatokra és ismeretekre te-
hessenek szert. Mitológia, irodalom, szín-
játék, zene, mindezek közösségi játék for-
májában. Egyhetes intenzív, élményekben
gazdag együttlét. Részvételi díj: 26 000 Ft
(testvéreknek: 23 000 Ft) + útiköltség.

Július 30–augusztus 5-ig Történeti tá-
bor Döbröntén, 9–15 éves korig. Komplex
mûvészeti, történeti, hon- és népismereti
tábor, ahol a lovagkor elevenedik meg. A
kézmûves, a drámapedagógus, a történész
és a levéltáros nagymester segítségével
megismerhetô a lovagi élet: lovagi torna,
tánc, illemtan. Részvételi díj: 24 000 Ft +
útiköltség.

Jelentkezni lehet személyesen Vankó
Krisztinánál, a mûvelôdési központ titkársá-
gán, illetve a jelentkezési lap a www.mar-
czi.hu oldalról is letölthetô, és a részvételi
díj átutalással is rendezhetô. A vidéki tábo-
rok díját két részletben is fizethetik a tábo-
rozók.

Millenáris Park

Jövôbe nézô expedíció. Nyári tábor június
18–augusztus 17. között. Drámajáték, krea-
tív tánc és mozgás, digitális történetmon-

dás, képzômûvészet hagyományos és digitá-
lis technikákkal. 6–14 éves korig. Részvéte-
li díj: 20 000 Ft/ fô/hét. Jelentkezési és be-
fizetési határidô: a turnus kezdése elôtt
négy héttel. Egynapos expedíciók létszám-
tól függôen indulnak. Napijegy 6000 Ft/
fô/ nap. Jelentkezési határidô: 2 munkanap-
pal korábban. Bôvebb információ: www.jo-
vohaza.hu/jovoiskolaja; tel.: 336-4090; jo-
voiskolaja@jovohaza.hu.

Minimax Mûvészeti Tábor. Óvodások-
nak, iskolásoknak és családoknak június
18–augusztus 18. között (heti turnusok-
ban). Naponta más-más mûhelyfoglalko-
zás: színházi mûhely: kalandozás a mesék
világában. Mesejátszás, drámajáték, jel-
mez- és maszkkészítés, színészmesterség.
Kép—más vizuális-képzômûvészeti mû-
hely: különbözô képzô- és iparmûvészeti
technikák bemutatása és alkalmazása. Ze-
ne-bona mûhely: barangolás a zenebiroda-
lomban. Játék hangokkal, ritmussal, zene-
hallgatás, muzsikateremtés, tánc. Hang-
szerkészítô mûhely. Táblásjátékok, ügyes-
ségi és sportjátékok, népi játékok, körjáté-
kok. Játékalkotás. Kortörténeti labirintus
mûhely. Bábmûhely.

Egész nap: Csiga-biga-palota: ölbéli já-
tékok, ringatók, képességfejlesztô, építô,
ügyességi és logikai játékok. Szerepjáté-
kok: babakonyha, babaszoba, szerelômû-
hely, boltos játszó, várjáték, bábparaván.
Maszatoló: gyurmasarok. Mázolda: arcfes-
tés. Mesterségem címere: kézmûves mû-
hely. A programjainkat családok is látogat-
hatják. Minden szombaton 11 órától Mini-
max Porond (gyerekkoncertek, színhá-
zak). Jegy- és bérletárak: 6 napos bérlet, ét-
kezéssel: 20 000 Ft (testvéreknek 10% ked-
vezmény), napijegy étkezéssel: 4000 Ft, na-
pijegy étkezés nélkül: 3000 Ft, félnapos
jegy: 1500 Ft, családi jegy: 3500 Ft (max. 4
fô, szülôvel).

Jelentkezési határidô bérleteseknek: egy
héttel a turnus kezdete elôtt. Az egész na-
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pos napijegyes részvételt is két nappal ko-
rábban kell jelezni.

Bôvebb információ a www.jovohaza.hu/
gyerekprogramok/minimaxtabor vagy
www.minimax.hu/minimax mûvészeti tá-
bor honlapon. A jelentkezési lap mindkét
oldalról letölthetô, vagy a Millenárison sze-
mélyesen átvehetô. Jelentkezni lehet Murá-
nyiné Liptai Juditnál, e-mail: muranyine@
jovohaza.hu; tel.: (06 20) 491-9309; és Be-
ke Katánál, tel.: (06 30) 559-5993.

Klebelsberg központ

Kreatív nyári napközis tábor. Óvodás: jú-
nius 18–22-ig, kisiskolás: június 25–29-
ig 8.30–15 óráig, a táborokat vezeti Bács-
kay Zsolt testnevelô tanár, dzsúdóoktató. A
gyerekek mindkét csoportban egész napos
ellátást kapnak napi háromszori étkezés-
sel. A tábor célja: az óvodás és kisiskolás
korosztálynak olyan komplex, kreativitást
fejlesztô programot biztosítani, amely játsz-
va segít a különbözô készségek és képessé-
gek alapjainak elsajátításában, valamint fej-
lesztésében. Az ötnapos tábor alatt a gyere-
kek kézmûves foglalkozásokkal, tartásjaví-
tó tornával, gyerek aerobikkkal, játékos
sportfoglalkozásokkal (dzsúdó), kreatív tár-
sasjátékokkal ismerkednek meg. Ára:
17 000 Ft, elôleg: 5 000 Ft.

Klasszikus balett: július 9–13., 6–12
éveseknek. A tábor ideje alatt a gyermekek
napi 4 órában sajátíthatják el a klasszikus
balett alapjait, valamint tartásjavító gim-
nasztikát, mûvészi tornát is végeznek. Az
ebéd utáni pihenôben a klasszikus balettre-
pertoár leghíresebb mûveibôl nézhetnek
válogatásokat a résztvevôk dévédérôl, ki-
egészítô feladatként pedig ugrókötéllel, ka-
rikával és labdával képességfejlesztô kore-
ográfiákat tanulnak. Táborvezetô: Hajas Li-
li. Részvételi díj: 15 000 Ft. (Klebelsberg
Kulturkúria, 1028 Templom u. 2–10.)

Kézmûves és színjátszótábor

Varázsecset. Kézmûves és színjátszótábor
6–12 éves korig. Turnusok: június 18–22.
és június 25–29. A gyerekek délelôtt saját
kezükkel készítik el azokat a maszkokat, jel-
mezeket, bábokat, díszleteket, amelyeket a

délutáni szerepjátékokhoz,
színjátékokhoz használnak
fel. A tábort képzômûvé-
szek, drámapedagógusok
vezetik. Jelentkezni június
5-ig telefonon (395-8284)
vagy e-mailben lehet: joka-
iklub@jokaiklub.hu. Rész-
vételi díj: 16 000 Ft (az ár
napi egy étkezést foglal ma-
gában a Jókai étterem-
ben). Befizetés: személye-
sen, június 10-ig, a Jókai
Klubban, minden hétköz-
nap 9–21 óráig (1121 Hol-
lós út 5.).

Triatlon sporttábor

A Villám SC sporttáborában minden gye-
rek kipróbálhatja és megismerheti az izgal-
mas és változatos sportot. Naponta kétszer
lesz úszás, gimnasztika, futás, kerékpáro-
zás, heti egyszer kerékpártúrát tartanak. A
margitszigeti tábor heti bontásban június
közepétôl július végéig, reggel 9-tôl 17 órá-
ig tart. Részvételi díj 15 ezer forint. Érdek-
lôdni a (06 20) 315-6069-es telefonszá-
mon lehet.

Tenisztábor a Margitszigeten

Napi kétszeri teniszoktatás kezdô és haladó
csoportokban iskolásoknak a nyári szünet-
ben június 18–augusztus 22-ig heti turnu-
sokban. Ebédet a helyszínen (Sziget klub)
kapnak a gyerekek, strandolásra és focizás-
ra is van lehetôség. További információ:
(06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, (06
70) 538-4509, www.tenisz_oktatas.ext-
ra.hu.

Úszótábor

A Darnyi Tamás úszóiskolában a Margitszi-
geten és a Komjádiban naponta kétszer
úszás, ebéd és uzsonna. 15 000 és 13 000
Ft/fô/hét. Telefon: 359-7895, 335-2097.

Sporttáborok a Vasasban

Focitábor 6–14 éves fiúknak június 18-
tól augusztus 31-ig heti turnusokban (foci-
edzés; kirándulás, strand; játékos sportver-
senyek; egyéb programok). 24 000 Ft/hét,
testvérek után 20% kedvezmény. Tenisztá-
bor 4–16 éves lányoknak és fiúknak júni-
us 25-tôl augusztus 31-ig heti turnusok-
ban (teniszedzés; játékos soportversenyek;
vetélkedôk). 26 000 Ft/hét, testvérek után
10% kedvezmény. Sporttábor 4–16 éves lá-
nyoknak, fiúknak június 18-tól 22-ig és
június 25-tôl 29-ig (teniszedzés; játékos
sportversenyek; vetélkedôk). 24 000 Ft/
hét, testvérek után 10% kedvezmény.

Ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna (sok gyü-
mölcs). Információ: Tenisztábor: Pasaréti
Sportcentrum (1026 Budapest, Pasaréti út
11–13., telefon: 212-5246). Foci- és sporttá-
bor: Siposné Lénárt Edit, tel.: (06 30) 367-
2517.
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SEGÍTSÉG NYÁRELÔN FIATAL ANYU-
KÁKNAK. Június 18–22-ig naponta 10–12
óráig a Budai Táncklub játékos, zenés foglal-
kozásokat hirdet öt-hét éves gyermekek ré-
szére. A foglalkozásokat Kis Judit Berczik-dí-
jas táncpedagógus vezeti. Zongorán kísér
Jós Éva. Részvételi díj: 5500 Ft. Érdeklôdni
és jelentkezni a táncklubban lehet Cs. Sza-
bó Mária intézményvezetônél. (1027 Kapás
u. 55., tel: 201-7992)

ÉS LEGÖRDÜLT A VASFÜGGÖNY címmel
új, állandó kiállítás nyílt a Hadtörténeti Mú-
zeumban. A tárlat Magyarország katonai
történetét dolgozza fel 1948–1968 között.

A kiállítás bemutatja a Rákosi- és a Kádár-
korszak néphadseregét, az 1956-os forradal-
mat, az ahhoz vezetô utat, a megtorlást. „El-
sôrangú célunk az volt a kiállítás ilyetén te-
matikus csoportosításával, hogy 1956 sza-
badságharcát beillesszük a korszak történel-
mének, hadtörténelmének fô sodrába. Úgy
ábrázoljuk 1956-ot, hogy az nemcsak egy
sziget a magyar történelemben, hanem
mintegy következménye a diktatúrának, az
1950-es évek elsô fele magyarországi elnyo-
másának. Azt akartuk érzékeltetni, hogy bi-
zonyos értelemben a hadsereg — miközben
eszköze — áldozata is a diktatúrának. Hogy
a hadsereg 1956-os szerepét éppen megelô-
zô évtizede determinálta.”

A múzeum további terveiben szerepel a
Magyar Néphadsereg 70–80-as éveinek tör-
ténetét feldolgozó rész megépítése is, ami
azt jelentené, hogy így teljessé válik az I. vi-
lágháborút követô évtizedek magyar hadtör-
ténelmének bemutatása. (1014 Kapisztrán
tér 2–4.)

Játékos mûvészet
A Vízivárosi Galériában több mûvészgeneráció alkotásaiból nyílt kiállítás, amely több
látogatógenerációhoz is szól egyszerre. A Play Art elnevezésû tárlat alkotásainak fô
eleme ugyanis a játék és a humor.

— A gyûjtemény arra ad választ, hogy a jelen magyar képzômûvészei milyen célok-
ra alkalmazzák a játékot és a szorosan hozzá kötôdô humort — mondta megnyitó be-
szédében Sturcz János mûvészettörténész. — Nem véletlen, hogy az idôsebb mûvé-
szek inkább áttételesen utalnak az emberi jelenségekre, a fiatalabbak annál csípôseb-
ben reflektálnak gyengéinkre, a mai magyar társadalom visszásságaira.

Sturcz ezt követôen rész-
letesen kitért a tizenegy ki-
állító mûvész alkotásainak
elemzésére. A kiállítás doy-
enje, Lossonczy Tamás, aki
102 éves korában az élet
egyetlen komoly dolgának
a játékot nevezte, teljes mû-
vészi szabadsággal játszik.
Alkotásai karikatúraszerû-
ek, érintve a gyermekrajz
egyszerûségét és esszenciá-
ját. Harasztÿ István bur-
leszk, mozgó alkotásai em-
beri magatartásformákat
szimbolizálnak. A geometriai elemek megszemélyesítése Szurcsik Józsefre is jellemzô.
Roskó Gábor szürrealista alkotásaiban a fekete humor és a groteszk játssza a fôszere-
pet, fabulákat fest, amellyel mai világunk durvaságát kritizálja. Kovách Gergô állatfi-
gurái teátrálisabbak, az önpusztító társadalom metaforikus szobrászi megfogalmazá-
sai. Rainer Máté állandó fôhôse, a kis tehén szintén emberi hibákat, torz reakciókat
leplez le, akárcsak Bálind István karikatúrái és állatfigurái. Riasztóan szürrealisztikus
festmények születtek Nemes Nikolett ecsetjérôl, amelyek az emberi kapcsolatok kiüre-
sedését sejtetik. Szalay Pál lovasszobrai, amelyeken nem lovagok vagy hadvezérek,
hanem mobiltelefonos menedzserek ülnek a nyeregben, mindenféle autoritás meg-
kérdôjelezésének eszközei. Pittmann Zsófi falvédôi a tömegmédiában keletkezett
giccset, a meghittség illúzióját jelenítik meg. A jelen közhelyeinek szimbólumát, a bu-
gyuta és primitív családi fotót idézik meg Hecker Péter festményei.
A tárlat június 22-ig látogatható a Vízivárosi Galériában keddtôl péntekig 13–18 óráig, szomba-
ton 10–14 óráig. (1027 Kapás u. 55. Telefon: 201-6925)

SZENT ANTAL ORGONAFESZTIVÁL. A
Pasaréti Ferences Templom június vasárnap-
jain 20.30-tól hangversenyeket rendez Pádu-
ai Szent Antal tiszteletére. Június 3-án Tors-
ten Laux (Németország) koncertjét hallhat-
ják a 300 éve elhunyt német mester, Diet-
rich Buxtehude mûveibôl. Június 10-én Rup-
pert István ad koncertet Bach, Franck és
Madsen mûveibôl. Június 17-én Déri And-
rás hangversenyére kerül sor, aki Bach és
Dvoøák mûveibôl ad elô, közremûködik Ju-
raj Peter énekmûvész (Pozsony). Június 24-
én Murányi Zsuzsanna Bach, Franck és Wi-
dor mûveibôl válogat. (1026 Pasaréti út
137.)

Pétanque-pályák a Millenárison
Két pétanque-pályát alakítottak ki a Millenárison, amelyeket bárki használhat, és
csak arra várnak, hogy a kerület apraja-nagyja rákapjon a népszerû francia játékra. A
Fogadó mögött épült pályák használatához az épület recepciós pultjánál kaució elle-
nében ingyenesen lehet kölcsönözni golyókészletet.

A pétanque régi francia kifejezés,
amely a marseille-i dialektusban használt
pieds tanqués — mozdulatlan lábak —
szóösszetételbôl nyerte el mai formáját.
A pétanque-ot két, 1–3 tagú csapat játsz-
hatja: a gyermekektôl a nagypapáig min-
den korosztály. A játék különleges felsze-
relést nem igényel, csak három fém- és
egy kisebb fagolyót. A játék célja, hogy a
saját golyóink minél közelebb legyenek
az Öcsihez (célgolyó), mert azok érnek
pontot. A verseny a 13. pont eléréséig
tart, az a csapat nyer, aki azt elôbb eléri.
Minden golyó egy pontot ér. Az Öcsi kö-
zelében a játék során a dobó játékos egy
csapattársa tartózkodhat, aki mutatja a
dobott golyó becsapódási pontját. A játé-
kosok és nézôk a pálya szélén, vagy vé-
gén tartózkodhatnak.
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Elhallgatott
népirtás

Május végén, a Fôvárosi Örmény Klub ren-
dezésében mutatta be Issekutz Sarolta, az Er-
délyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesü-
let elnöke az egyesület gondozásában ki-
adott Az örmény genocídium címû könyvet,
amely az Örmény Kultúra Hetén jelent meg
magyarul. A jereváni történész professzor,
Nikolaj Hovhanniszján tanulmányának ele-
jén rövid történeti és földrajzi áttekintést
ad Örményországról, majd a népirtás elôz-
ményeit, okait, a kíméletlen végrehajtást
mutatja be. Az örmények hazája az Ör-
mény-hegyvidék, amelynek területe
300 000 km², túlnyomó része ma Törökor-
szághoz tartozik; a mai örmény állam terü-
lete csupán 30 000 km². A XVI. században
az Oszmán Birodalom és Perzsia is szemet
vetett az örmény földre. A hosszas, ki-ki-
újuló harcok eredményeként a XVII. század
közepére Nyugat-Örményország az Osz-
mán Birodalom része maradt, Kelet-Ör-
ményország pedig perzsa uralom alá ke-
rült. A keleti vidék késôbb Oroszország bir-

toka lett, ahol kedvezôbben alakultak a kö-
rülmények. A XIX. századra az Oszmán Bi-
rodalom területén mintegy hárommillió ör-
mény élt. A soknemzetiségû birodalom
megpróbálta beolvasztani a kisebbségeket,
és nem válogatott az eszközökben. Akkori
politikáját sorozatos mészárlások, az arab,
a szír, a görög, a bolgár és az örmény nem-
zetiségek elleni kegyetlenkedések jellemez-
ték. „Az örmény kérdés legjobb megoldása az
örmények fizikai megsemmisítése” — adta ki a
parancsot II. Abdul Hamid szultán. Megkez-
dôdtek a pogromok, a deportálások, a szisz-
tematikus népirtás, amelyet — úgy gondol-
ták — az I. világháború füstjétôl nem vesz
észre a világ. 1915. április 29-tôl, az ör-
mény genocídium kezdetétôl a hárommil-
lió emberbôl 1922-re ötszázezer maradt.
Ilyen súlyú és léptékû bûncselekményre az
emberiség történetében addig nem volt
példa.

A könyv illusztrációjaként a jereváni Ör-
mény Genocídium Múzeum kiállítási anya-
ga szolgál, amelyet a népirtás kilencvene-
dik évfordulójára állítottak össze. Megrázó
és megdöbbentô fényképeket láthatunk le-
fejezett katonákról, felakasztott férfiakról,
éhen halt gyermekekrôl, csontvázzá sová-
nyodott anyákról, halomba hordott holttes-
tekrôl. Az ember embertelenségének bizo-
nyítékai.

— A könyv megjelentetésének célja —
mondta Issekutz Sarolta —, hogy megismer-
tesse a magyar olvasókkal a népirtás hite-
les történetét, amelyet a mai napig méltat-
lanul elhallgatnak, és megtörténtét össze-
sen tizenöt ország ismeri el hivatalosan.
Szeretnénk, ha Magyarország is csatlakoz-
na ezekhez. pzs

FÔÁLLÁSÚ ÖRMÉNY. Issekutz Sarolta az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület elnöksége mellett a Fôvárosi és a II. kerületi Ör-
mény Kisebbségi Önkormányzat elnöki tisztjét is ellátja, civilben ügy-
véd. Vezeti a Fôvárosi Örmény Klubot, és megalapította az Erdélyi
Örmény Gyökerek Füzetek címû lapot is, amely immár tizenegyedik
éve jelenik meg.

Fôállású örmény?
Pontosabban magyarörmény, a XVII. században hazánkba települt, és mostanra

magyar anyanyelvûvé vált örmények közé tartozom. Tizenegy évvel ezelôtt hívtam
életre a klubot, mert úgy éreztem, szükség van a valahová tartozás érzésére, a közös-
ségi életre, amelynek felélesztésével barátságok alakultak, sôt, rokonok is egymásra
találtak. Tizenegy éve minden évben együtt keressük fel ôseink földjét, elutazunk Er-
délybe, Lembergbe, az örmény püspökség székhelyére, idén pedig Kárpátaljára. A
klubnapokra izgalmas elôadásokkal készülünk, amelyek az ôsi kultúrát, az örmény
tánc- és zenemûvészetet, irodalmat, vagy az erdélyi diaszpórát mutatják be. Sok csa-
ládban a fiatalok nem is sejtették, hogy örmény gyökerûek, most fedezik fel örmény-
ségüket, de tárgyi tudásuk nincs hozzá. Nálunk elsajátíthatják a nyelvet is — ami
egyébként rendkívül nehéz. Az az eredeti nyelv, ami a XIV. században ragadt az örmé-
nyekre Krímiában, és amit a XVII. században az Erdélybe települô örmények beszél-
tek, kétszáz éve kihalt, ma már csak a liturgiák szövegei ôrzik.

Hány örmény származású család él kerületünkben?
Mintegy száznegyven, százötven családról tudunk. Budapesten belül éppen a má-

sodik kerületben szavaztak legtöbben az Örmény Kisebbségi Önkormányzatra, itt si-
került a legjobban megmozgatni az örmény gyökerûeket. Tudják, hogy az államtól ka-
pott támogatást maradéktalanul az örmény kultúra megismertetésére fordítjuk. Na-
gyon örülünk, hogy egyre többen, magyarok és más nemzetiségi csoportokhoz tarto-
zók is érdeklôdnek irántunk.

A FÔVÁROST KÉPVISELTÉK. Az el-
múlt héten tartották Csillebércen az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Ver-
senyt, amelyen Budapestet a Csik Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium, valamint
a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Ál-
talános Iskola csapata képviselte. A kétna-
pos vetélkedôn elméleti és gyakorlati fel-
adatokkal egyaránt meg kellett birkózni-
uk a fiataloknak. Minden csapat bizonyí-
totta, hogy jártas a katasztrófavédelem,
a tûzvédelem és az elsôsegélynyújtást te-
rületén. A dobogóra nem került csapatok
közül a legjobban teljesítôket különdíjak-
kal jutalmazták. A Máriaremete-Hidegkú-
ti iskola fiataljai a SONY Hungaria Kft. kü-
löndíját kapták. A II. kerületi általános is-
kolások és a középiskolások pedig egy-
aránt átvehették a Magyar Technikai és
Tömegsport Klubok Szövetsége (MTTSZ)
országos elnökének különdíját. A II. kerü-
leti Polgári Védelmi Kirendeltség külön
gratulációját fejezte ki a remek teljesít-

ményt nyújtó kerületi iskoláknak. A Mária-
remete-Hidegkúti iskola csapata: Kapi-
tány Ágoston, Komoróczki Máté, Tóth
Márk, Szabó Ákos, Hanusovszky István
felkészítô tanár, a Csik Ferenc iskola csa-
pata: Vetter Dániel, Zajtai Barbara, Pre-
kopcsák Dániel, Széles Máté, Topánka Nó-
ra felkészítô tanár.

KÁLYHÁT RÁSZORULÓKNAK. Aki
rendelkezik feleslegessé vált vegyestüzelé-
sû kályhával, kérjük, jelezze azt a Család-
segítô és Gyermekjóléti Központban, tel.:
225-7956, Memetovic Miroslav.

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ. Az önkor-
mányzat illetékes bizottsága pályázatot ír ki
a kerületben lakó tehetséges, hátrányos
helyzetû diákok részére. Az ösztöndíj össze-
ge — 10 hónapra (egy tanévre) — 5000 Ft/
hó és 10 000 Ft/hó között van.

Pályázati adatlapot a Polgármesteri Hiva-
tal Mûvelôdési Irodáján (1027 Bem tér 1.,
tel.: 316-5178,214-2269) ügyfélfogadási
idôben, vagy a kerület iskoláiban lehet át-
venni, illetve letölthetô az önkormányzat
honlapjáról (www.masodikkerület.hu).

A pályázati kérelmek beérkezésének határ-
ideje: június 25. délután 18-ig, beadási
cím: Mûvelôdési Iroda (1027 Budapest,
Bem tér 1., I. em.). A pályázó tanuló és isko-
lája szeptember 30-ig kap értesítést a dön-
tésrôl.
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A szépvölgyi úti Zentay-villa története

A kétarcú ház
Amikor a Zentai-villa felépült a
Szépvölgyi út 88.-ban, nagyjából
olyan hatása lehetett, mint ma egy
radartoronynak a Tubesen.
A geometria gyönyörûségét kiélô
Bauhaus világát telepítette ide Fischer
József, az egyik legnagyobb magyar
építész 1935-ben. Vadító látvány volt
ez az épület a Hármashatárhegy
tövében, akkor, amikor még teljesen
beépítetlen volt a környék.

Csak a technika bontakozó érájának nemes
körvonalú hirdetôje, ez a vakító fehér lakás-
gép volt látható. De fordítva is igaz: a ház-
ból letekintve mindössze két térpont hívta
fel magára a figyelmet. Az újlaki templom
tornya és a Holtzpach téglagyár kéménye.
Ennek megfelelôen, árnyékot vetô környe-
zet híján, az épületen teljesen szabadon le-
hetett a legkiválóbb benapozást érvényre
juttatni. Fischer a fényt keleti, dél-keleti
irányból engedte a házba. A terepviszonyo-
kat kihasználva alulról nézve kétemeletes-
re, felülrôl egyemeletesre épített villa min-
den szintjét csakis ebbôl a szögbôl nyitotta
meg ablakokkal vagy balkonnal. És éppen
ez a szigor a legjellemzôbb erre az építésze-
ti gondolkodásra. Fischer képes volt egy ge-
ometriai csattanóért ablaktalan gyerekszo-
bát tervezni a ház északnyugati sarkában,
és a földszint oszlopos „tornácának”, a mér-

tani tömegjáték e mestermûvének pedig az
ezen a szinten lakó házmester látta kárát,
hiszen az ô lakásába így alig jutott napfény.

Az igazán nagyszabású épületekre jellem-
zô, hogy akkor is monumentálisnak hat-
nak, ha méreteik valójában szerények. Így
van ez itt is. Tulajdonképpen a két fôeme-
let egy háromszobás lakást adott ki. Alul
(azaz lentrôl nézve az elsô emeleten) volt a
nappali és a kiszolgáló helyiségek (konyha,
kamra, vécé), fönt pedig egy háló- és egy
gyerekszoba, valamint közöttük a fürdô. Az

igazi látványosság ter-
mészetesen a hálószo-
bából nyíló, parádés
emeleti balkon, ame-
lyet nagy acélrácsos
üvegfal határolt. Érde-
kes ugyanakkor, hogy
a társadalmi tér, aho-
vá a vendégeket enged-
ték, azaz a nappali-sza-
lon csak egy kilépô
nagyságú teraszra ve-
zetett. Hiába, a 30-as
évek építészete már az
individualizmus jegyé-
ben a lakót magát ré-
szesítette elônyben,
és felszámolta a histo-
rizmus korának meg-
rögzöttségét, a vendé-
gek számára fenntar-
tott, de az év nagy ré-
szében lakatlan szalo-
nokat.

Ez a központi légfû-
téssel ellátott ház
12 000 pengôbe ke-
rült. Átlagembernek
hatalmas összeg volt,
de egy Bauhaus-villá-

nak egyáltalán nem. A Berkenye utcában
Kozma Lajos ugyanekkor 100 000 pengô-
ért épített Magyar Lajos gépgyárosnak vil-
lát. Innen nézve akár érvényesülni is láthat-
nánk Fischer mûvében a Bauhaus eredeti
szociális gondolatát. Ám az óbudai nyomor-
tanyák felôl feltekintve, a villa maga volt a
pöffeszkedés.

A kétarcúság volt ennek a villának a ve-
zérmotívuma. Építészetileg a mereven zárt
falsíkok és a merészen megnyitott házolda-
lak, a beömlô fény és a teljes sötétség kom-
pozíciója. Szociális értelemben az említett
köztes állapot nyomor és luxus között. És
mindehhez jön a tulajdonos személye, ami
aztán az igazi csavar ebben a történetben.

Az építészettörténeti szakirodalom sze-
rint a megrendelô Hoffmann Dezsô ügy-
véd. Valójában az illetô Zentay (Hoffmann)
Dezsô (1888–1945) a magyar mûvelôdés-

történet egyik kimagasló figurája volt. A
pesti egyetem jogi fakultására járt a Zentá-
ról elszármazott kimagasló tehetségû fiú
egy betegség következtében teljesen megsü-
ketült. Vasakaratával azonban csodát mû-
velt. Már doktori címét is úgy szerezte,
hogy az államvizsgán az írásban feltett kér-
désekre élôszóban válaszolt. (A két világhá-
ború között aztán a nagyothallók egyesüle-
tét vezette, és szerkesztette a szervezet lap-
ját, amelyben többek között Beethoven ma-
gyar kapcsolatairól lehetett olvasni.)

Egyetem után a Statisztikai Hivatalban
kapott állást, ahol az 1910-es években las-
san lépegetett elôre a ranglétrán. Szociálde-
mokrata volt, majd 1918-tól a kommunista
párthoz csatlakozott, így nem meglepô,
hogy a Tanácsköztársaságban a Statisztikai
Hivatal elnöki osztályának vezetésével bíz-
ták meg, és az sem meglepô, hogy Horthy
Magyarországán nem kapott állást a Köz-
ponti Statisztikai Hivatalban. Ugyanakkor
talán éppen ez segítette létrehozni azt a szé-
dületes terjedelmû statisztikai szakirodal-
mat, amelyet Zentay a két világháború kö-
zött különbözô napilapokban (persze min-
denekelôtt a Népszavában) és sok szak-
könyvében összeírt. „Az élet adatainak szin-
te mûvészi erejû csoportosítója” lett, aki elkö-

Védetté válik
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása
szerint a kulturális örökség védelmérôl
szóló törvény alapján a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal Dokumentációs
Igazgatósága megindította a Szépvöl-
gyi út 88/b szám alatti (15295/7 hrsz.)
ingatlan, az úgynevezett Hoffmann-vil-
la egyedi mûemléki védetté nyilvánítá-
sát elôkészítô eljárást, egyúttal az in-
gatlant egy évi idôtartamra ideiglenes
mûemléki védelem alá helyezte.
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Szabályozási tervek készülnek
A Bolyai utca, a Borbolya utca, a Vérhalom utca és a Szemlôhegy utca által határolt terület kerületi szabályozási tervé-
nek kidolgozását kezdte meg az önkormányzat. A területre jelenleg a 22/2003. (VII. 10.) rendelettel elfogadott Kerületi Sza-
bályozási Terv és Építési Szabályzat van érvényben. A terv készítésének célja a kialakult környezeti állapot továbbterhelésé-
nek megakadályozása, az ehhez szükséges építési paraméterek, funkciók, övezeti jellemzôk, zöldfelületi és környezetvédel-
mi követelmények kidolgozása. A hagyománnyal bíró mûködô funkcióknak megfelelô különleges területfelhasználási egysé-
gek megállapítása. A szabályozás várható hatása a hosszú távon gondolkodó, a jelenlegi terhelésnél nagyobbal nem számo-
ló, magánérdek és közérdek céljait együttesen szolgáló, a környezet természeti forrásainak megtartásával számoló fejlesz-
tés. A II. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete a fenti, érvényben lévô Kerületi Szabályozási Terv felülvizsgálatának idô-
szakára az 5/2007. (II. 20.) rendelettel változtatási tilalmat rendelt el a 13006 hrsz.-ú ingatlanra.

Kerületi Szabályozási Terv kidolgozását kezdte meg az önkormányzat a Hûvösvölgyi út, a Lipótmezei út, a 10930/22
hrsz.-ú és a belterülethatár által határolt területre, amelyre jelenleg a 23/2006. (IX. 28.) önkormányzati rendelettel elfoga-
dott Kerületi Szabályozási Terv van érvényben, és amelyet a II. Kerületi Önkormányzat felül kíván vizsgálni. A felülvizsgálat
megalapozására a kerület szakmai koncepciót készíttetett, mely meghatározta a szabályozás fô céljait. Ezek a célok az elô-
nyös adottságok és a terület kiemelkedô szerepének megtartása-erôsítése, a mûszaki szempontú értékvédelem, valamint a
komplex környezetmegújítás feltételeinek megfogalmazása, és olyan helyi jogszabályi követelmények életbeléptetése, ame-
lyek a területen érvényesítik a szélesen értelmezett rehabilitációs folyamatok és a kívánatos fejlesztések egyidejû megvalósu-
lását. Ezen célok szabályozási tervben történô érvényesítésével olyan fejlesztésekre nyílik lehetôség, melyek garantálják a ki-
emelkedô értékek megtartását, megújulását. A területen található az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, amelynek
11186/6 hrsz.-ú telkére a Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzat Képviselô-testületének 5/2007. (II. 20) rendelete változ-
tatási tilalmat rendelt el.

A Vadaskerti utca, a Völgy utca, a Nyéki út és az Ördögárok által határolt területre Kerületi Szabályozási terv kidolgo-
zását kezdte meg az önkormányzat. A területre jelenleg a Budapest II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról
(KVSZ) szóló 2/2007. (I. 18.) rendelet van érvényben. A szabályozási terv elkészítésére a II. Kerületi Önkormányzat szakmai
koncepciót dolgoztatott ki. A koncepció kiemeli, hogy a tervezés során kezelni kell a kiemelt természeti és természetközeli ér-
tékek megtartását és kitüntetett zöldfelületi és ökológiai szerepének védelmét, hiszen a terület szomszédságában találhatók
a Budai-hegyek felôl benyúló erdôterületek, valamint a terület északi részén húzódó Ördögárok. A szabályozásnak az árok-
kal határos telkek megközelíthetôségére is megoldást kell nyújtania. A tervezés alá vont terület részben felszínmozgásos, in-
stabil, lejtôs felszíntípusú. A szabályozás további célja a parkolásra vonatkozó követelmények meghatározása, a meglévô ér-
tékes épületállomány védelme, a laza beépítettség megtartása, miközben az arculat modernizálhatóságát is lehetôvé kell
tenni, megfelelô keretek között. A terület közmûhálózata elsôsorban a lakóterületek és a kisebb intézmények ellátását teszi
lehetôvé. A fejlesztések szempontjából leginkább a szennyvízelvezetés kapacitása a korlátozó tényezô, ennek figyelembe vé-
telével készül a terv. A fenti szempontok alapján elkészülô tervvel lehetôség nyílik olyan építésszabályozásra, amely megte-
remti az épített és táji környezet egységét. A tárgyi terület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata és Kerületi Szabá-
lyozási Tervének elkészítése idôszakára a II. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete a 9/2007. (III. 28.) rendelettel változ-
tatási tilalmat rendelt el a tervezési területen belül elhelyezkedô 11467 és a 11468 helyrajzi számú ingatlanokra.

A Hárshegyi út, a Budakeszi út, a Kuruclesi út és a Ferenc-halmi erdô által határolt területre szintén szabályozási
terv kidolgozását kezdte meg az önkormányzat. A területre jelenleg a 15/2001. (IV. 20.) rendelettel elfogadott Kerületi Szabá-
lyozási Terv és Építési Szabályzat van érvényben. A II. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete a fenti érvényben lévô KSZT
felülvizsgálatának idôszakára az 10/2007. (III. 28.) rendelettel változtatási tilalmat rendelt el a tervezési területen belül elhe-
lyezkedô 10937/2, 10937/3, 10965, 10975/15 hrsz.-ú ingatlanokra. A Kerületi Szabályozási Terv készítésének célja: A terület-
re érvényben lévô Kerületi Szabályozási Terv és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) összhangjának megte-
remtése miatt szükséges a 15/2001 (IV. 20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott terv felülvizsgálata. Ez lehetôséget te-
remt arra, hogy a területen belüli intézmény területeken a beépítési paramétereket összhangba hozzuk a környezetre érvé-
nyes — KVSZ szerinti — elôírásokkal. A KVSZ-ben a jelentôs zöldfelületekkel rendelkezô intézmények céljára kijelölt — IZ je-
lû — övezetekben lakásszámot korlátozó elôírások szerepelnek. Tekintettel a KVSZ-ben már megállapított lakásszám-korlá-
tozásra, további településrendezési vizsgálatok alapján kívánjuk a terület zöldövezeti jellegét megôrzô szabályozást megálla-
pítani. Az új szabályozási tervben a területen jelenleg is megtalálható építészeti értékek kijelölésérôl, felmérésérôl intézkedni
kívánunk, hogy a párhuzamosan készülô kerületi értékvédelmi rendelet mellékletébe az ingatlanok felvehetôk legyenek. A
terv felülvizsgálatakor javaslatot kell tennünk a védelemre érdemes épületek közterületi megjelenését biztosító elôírásokra.
A közlekedési munkarészben kívánunk foglalkozni a Budakeszi út forgalomnövekedése miatt megváltozott közlekedési kap-
csolatok, bejáratok helyének meghatározásával. A terület bemutatása: A Budai-hegység keleti nyúlványán, a Hárshegyen lé-
vô terület a II. kerület és a XII. kerület, valamint Budapest külterületének határán található. A fôvároson belül a budai hegyvi-
dék a magas presztízsû, kiemelt területei közé tartozik. A terület mellett a budai településrész északnyugati-délkeleti fô köz-
lekedési útja, a Budakeszi út halad, melyet nagy átmenô forgalom terhel. A terület és környéke a XIX. század végétôl épült
be. Ekkor épültek az elsô nagyobb házak a Budakeszi út mellett, a XII. kerületi villasor épületei, a Budakeszi út 32., 34., 36/b
(Hild-villa), melyek ma országosan védett mûemlékek. Ebben az idôben már állt a kis, hegyi kápolna (Budakeszi út 51/b, Szt.
László kápolna, mûemlék), melyet a késôbb épült filmarchívum épület teljesen elrejt. A múlt század elején csendes zöldöve-
zetbe települt a Manréza lelkigyakorlatos ház épületegyüttese. Az intézményt szerzetesek számára tartották fenn. Az eklekti-
kus épületekkel beépített zöldparkban ma még a Határôrség Országos Parancsnoksága mûködik. Az 1920-as években újabb
villaépítés indult el. Ezek közül több favázas, „svájci villa” jellegû épület található a Labanc és a Kuruclesi út mentén. Két
ilyen épület budapesti helyi védettség alatt áll. A kerület további épületeket kíván helyi védelemmel ôrizni. A helyi értékként
figyelmet érdemlô magastetôs épületek, a környezet késôbbi beépítése miatt, nem domináns elemei a területnek. Az 1970-
es évektôl a budai hegyekben megindult társasház-építési hullám idején több telek a területen is intenzíven beépült, és a
környezet zöldövezeti jellege kezdett háttérbe szorulni. 2001 óta a tervezési területen és tôle északra lakóparkok épültek,
melyek a hegylábak felôl jól látható tömegükkel jelzik a zöldfelületek elfoglalását.

Észrevételeiket, javaslataikat 30 napon belül írásban juttassák el a Fôépítészi Irodához (1024 Budapest, Mech-
wart liget 1., I. em.).

telezetten hitt abban, hogy a társadalmi ba-
jokat csak az alapos statisztikai tudás és az
erre alapozott diagnózis alapján lehet orvo-
solni. A statisztika megelevenedett szinte a
kezei között. Érdemes idevágó mondatait
idézni: „A számok korát éljük. Divat a statisz-
tika. Elhatároztam hát, hogy statisztikai szak-
üzletet nyitok.” És tényleg: „Beszélô szá-
mok” címen zsebkönyvsorozatot készített
saját kiadásban, és ezeket a címtárakból ki-
nézett 4000 fontos embernek saját költsé-
gére és kockázatára szétküldte. Mai ésszel
meglepô, hogy a vállalkozásba nem bukott
bele: szép számmal küldték vissza neki a
kéretlen könyv árát.

A Szépvölgyi úti villa szempontjából akár
még pikánsnak is tarthatnánk, hogy Zentay
irodalmi munkássága nem kis részben a
nyomorúságos budapesti lakáshelyzet —
mit helyzet, inkább lakásínség — tárgyalásá-
ból állt. Ôszintén szólva, Zentayra az utó-
kor sem igen vesztegetett sok szót. Háza
alaprajza alapján volt gyermeke, de életkö-
rülményeirôl vajmi keveset tudunk. Így
egyelôre rejtély, honnan volt pénze erre a
villára.

Zentay egyúttal a II. kerület egyik kevés-
sé méltatott hôse. Mint mondtuk, a két vi-
lágháború között mellôzte szaktudását és el-
kötelezettségét a Statiszikai Hivatal, ám
1945 májusában ô lett az intézmény elnö-
ke. A Statisztikai Hivatal épületét, amely az
1944–45-ös ostromban súlyos károkat
szenvedett, az ô vezetésével és heroikus
erôfeszítéseinek köszönhetôen állították
helyre 1945-ben. Az újjáépítésnek már
nem örülhetett sokáig: 1945 decemberé-
ben hirtelen elhunyt.

Szépvölgyi úti villájában a budai polgá-
roknak tehát nemcsak a modern magyar
építészet egyik kimagasló alkotását kell tisz-
telniük, hanem egy nehéz sorsú, de nagy tu-
dású és tiszteletre méltó ember emlékeze-
tét is.

Rostás Péter
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Focinap
Négy pályán kétszáz gyerek rúghatta a
labdát a Fôvárosi Csatornázási Mûvek
sporttelepén május 13-án. A II. Kerület
Utánpótlás Futball Club négy korosz-
tály 18 csapatának szervezett tornát,
amelyen — mivel ebben a korban még
nem az eredmény számít — minden if-
jú labdarúgót egy-egy aranyéremmel ju-
talmaztak, valamint csapatonként egy
játékos különdíjat is kapott. A II. kerüle-
ti óvodások és iskolások részére labda-
rúgó sportnapot rendeztek, ahol
meccsek és ügyességi versenyek várták
a gyerekeket. (Képünkön az 1999/
2000-ben született ªúk csapata)

Sportos Újlaki
Az Újlaki Általános Iskola három orszá-
gos diákolimpiáról egy-egy bajnokkal
térhetett haza. Április 13–15-ig Pápán
rendezték meg a Tollaslabda Országos
Diákolimpia döntôjét, ahol Kiss Richárd
elsô lett, továbbá a 15. illetve a 18. he-
lyen végzett Malinás Melánia és Braun
Brigitta. A Kötélugró Országos Diák-
olimpia április 21–22-én zajlott Nagyka-
nizsán, ahol a I–III. korcsoportban Kiss
Richárd újabb gyôzelmet aratott, Rafa-
el Olivér a harmadik, Wéber Bálint a ne-
gyedik, Székely Áron pedig az ötödik
helyen végzett. Az Újlaki csapata a 11.
helyezést érte el (Büki Dóra, Pintér Fan-
ni, Székely Dóra, Kiss R.). Szombathe-
lyen rendezték meg április 28–29-én a
Kötélugró Országos Diákolimpiát, ahol
az I–IV. korcsoportban a diákolimpiai
bajnok az iskola tanulója, Budai Tamás
lett. Váry Dániel harmadik, Bartkó Már-
ton negyedik helyezést ért el. Mindhá-
rom alkalommal a fiúk remekeltek,
amellett, hogy ilyen eredeményesek,
egyedülálló az is, hogy az iskolában
ilyen sok fiú jár kötélugróedzésre.

Szeszélyes és
veszélyes
Az elmúlt idôszak heves esôzései és a
hónapok óta tartó szokatlan meleg
idôjárás mindannyiunkra hatással van.
Van, aki örül, hogy hazánkban lassan
mediterrán jelleget ölt az éghajlat, és
már a család télikabátkészletének
áruba bocsátását fontolgatja, van,
akit megrémítenek a változások, és a
világvégét sejti eljönni az égszakadás
láttán.

De vajon mi az igazság, és mit várhatunk az
idei nyártól? A választ Polyánszky Zoltán me-
teorológustól, az Országos Meteorológiai
Intézet munkatársától reméltük, aki a ziva-
tarok kutatásával is foglalkozik:

— Ilyen nagy és heves zivatarok, ame-
lyek az elmúlt idôszak idôjárását jellemez-
ték, mindig is voltak, mindig is lesznek.
Sem gyakoriságuk, sem erôsségük nem tér
el az ilyenkor szokásostól. Igaz, hogy május
végén többször is mértünk rekord vagy re-
kordközeli hômérsékletet, de ez önmagá-
ban még nem indokolja a zivatarok kialaku-
lását. Azok ugyanis — csak a legfontosabba-
kat kiemelve — a magasban (3–6 km) elô-
forduló hômérséklettel, a hômérséklet ré-
tegzôdésével, a légköri nedvesség viszonya-
ival is összefüggésben vannak. Elég, ha
csak arra gondolunk, hogy télen is ki tud-
nak alakulni zivatarok, a sivatagban vi-
szont ritkán fordulnak elô. A heves zivata-
rok a nyári hónapokban általában május-
ban, júniusban a leggyakoribbak, mivel
ilyenkor a felsô légkör lassabban követi az
alsó légrétegek felmelegedését, így a hô-
mérséklet-különbség a két réteg között na-
gyobb lehet, ami összefüggésben van a fel-
áramlások sebességével.

Idén eddig kevés csapadék hullott.
Igaz az, hogy ezt az év második felében
fogja „behozni” idôjárásunk?

Az elmúlt idôsorok statisztikáit vizsgálva
volt, hogy így történt, volt, hogy nem. Sza-
bályokat nehéz lenne mondani.

A mostani szeszélyes idôjárás már a klí-
maváltozás következménye, vagy száz,
kétszáz évvel ezelôtt is produkált hason-
lót a természet?

A globális felmelegedés tény. De ma még
nehéz pontosan megmondani, hogy ez ho-
gyan befolyásolhatja a helyi záporok, zivata-
rok gyakoriságát, erôsségét. A kérdés sok-
kal összetettebb annál, hogy a felszín köze-
li hômérséklet milyen mértékben fog emel-
kedni. Egyébként régen is voltak példák
szélsôségesnek mondható jelenségekre.
Idôs emberek szívesen emlegetik gyerekko-
ruk hatalmas, havas teleit és forró nyarait.

Milyen lesz az idei nyarunk?
Nehéz kérdés. Én harminchat órás elôre-

jelzéseket készítek. Az elmúlt hónapokban
az átlagnál magasabbak voltak a havi közép-

hômérsékletek. Talán melegebb és csapa-
dékosabb lesz, de ezt ilyen idôtávra a mete-
orológia csak hozzávetôlegesen tudná meg-
mondani.

A tavalyi tragikus augusztus 20-i ese-
mények óta sokan félnek, hogy Magyaror-
szág idôjárása egyre szélsôségesebbé vá-
lik. Kell-e tartanunk hasonló esemé-
nyektôl?

Sok szerencsétlen véletlen összejátszása
kellett ahhoz, hogy egy ilyen erejû vihar, ép-
pen Budapest közepén, és éppen akkor,
amikor nagyon sok ember tartózkodott az
utcán, végigsöpörjön. Olyan vihar, mint
ami akkor elérte Budapestet, viszonylag
sok van. A zivatarok azonban általában a
számukhoz és néhány tízkilométeres kiter-
jedésükhöz mérten ritkábban érintenek vá-
rosokat, így az emberek többsége alig ta-
pasztalja meg, hogy mire képesek a zivatar-
felhôk veszélyesebb változatai. Bizonyos vi-
harok valószínûségét pár nappal elôre tud-
juk jelezni, de a pontos helyét és erôsségét
általában csak az esemény elôtti egy-há-
rom órával lehet nagyobb bizonyossággal
megmondani.

Hogy mi ebbôl a tanulság? Hallgassuk
meg minden nap az idôjárás-jelentést, és
legyen nálunk mindenesetre napszemüveg
és esernyô — akkor talán nem érhet min-
ket meglepetés. SZG—PZS

ORSZÁGOS VIHAR. Több mint há-
romszáz riasztást kaptak a tûzoltók az
országban a május 15-én tomboló vi-
hart követôen. Legtöbb dolguk Kelet-
Magyarországon és a Dunántúlon
akadt. A Közép-budai Tûzôrség mun-
katársainak az I., II. és a XII. kerületi
helyszínekre csak néhány esetben kel-
lett kivonulni fakidôlés miatt, és sze-
rencsére munkájuk során sem tapasz-
taltak balesetet vagy súlyosabb kárese-
tet — tájékoztatott Liszka Zoltán, a
tûzôrség parancsnoka.Kiss Richárd kétszeres diákolimpiai bajnok
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Szentantalcipó
„A júniusi derült ég bôség, a júniusi sár szük-
ség” — így summázták dédapáink a hónap
idôjárását, mert tisztában voltak vele, hogy
„az esô koldusbotot nyomhat a gazda kezébe.”
Mivel Medárd (június 8.) esôje gyakran ke-
resztülhúzza a számításokat — gabonaérés-
kor ugyanis száraz idô lenne kívánatos —,
nem csoda, hogy a földbôl élôk mindig tar-
tottak a VI. században
élt püspök napjától. A
legenda szerint egy paj-
kos társaság nem hall-
gatott a szent intelmei-
re, ezért negyvenna-
pos esô mosta szét
ôket. Bár a püspök „el-
nézi” néha a naptárt, a
népi megfigyelés sze-
rint, ha esik az esô Me-
dárdkor, nem áll el
negyven napig, ellenke-
zô esetben aszályos
lesz a nyár. A hajdani
vincellérek ezért ret-
tegtek a csapadéktól,
m e r t e l ô r e t u d t á k ,
hogy savanyú lesz a boruk, amikor esô áztat-
ta a határt, míg a szép idôtôl édes szôlôt re-
méltek.

Mivel gyakran szemerkél az esô a vérta-
nú Szent Margit (június 10.) ünnepén, déd-
anyáink kiválóan alkalmasnak tartották a
retek, a káposzta, a len vetésére és a tyúkül-
tetésre. Minden bizonnyal a hidegkútiak
sem nyitották ki az ablakot „legyes” Margit-
kor, hogy a legyek ne lepjék el a házat. A
nép hite szerint ugyanis „Margit asszony a
legyek királynôje, és ezen a napon minden
konyhába beereszt egy kötôvel”. Sok gazd-

asszony úgy gondolta, nemcsak „retkes”
Margit, hanem a Barnabás napja (június
11.) is alkalmas a téli retek vetésére. A de-
rékfájdító munka közepette fel-felnéztek
az égre, hogy következtetni tudjanak a ter-
méskilátásokra: a verôfényes napsütésben
gazdag betakarításra készültek, ám gyenge,
silány szüretre számítottak, amikor az esô
kérlelhetetlenül zuhogott a nyakukba. A
gazdák többsége Barnabáskor kezdte ka-

szálni a szénát, az asszo-
nyok pedig hozzáláttak
a gyógyfüvek gyûjtésé-
hez.

A ferencesek terjesz-
t e t t é k e l c s u d a t é v ô
Szent Antal (június 13.)
kultuszát. A régi öre-
gek imával ülték meg
jószágaik patrónusá-
nak ünnepét. A legtöb-
ben nem fogták be a lo-
vakat, az ökröket. Akad-
tak, akik láncot kötöt-
tek az istállóajtó elé, és
az állatok terelésekor
azt mormolták: „Legye-
tek erôsek, mint a vas,

tartsatok össze, mint a lánc, Páduai Szent An-
tal ôrizzen meg a vadállatoktól.” Némelyek a
szent oltalmába ajánlották a vetéseket is.
Sokfelé fogadalmi ünnepet tartottak, és
körmenetben vonultak a kápolnához, ahol
koldusok vártak alamizsnára. A hívek ke-
nyeret, kalácsot, lisztet vittek a szerzetesek-
nek, amit ôk szétosztottak a szegényeknek;
Szent Antal kenyerének, szegények kenye-
rének, másként szentantalcipónak is neve-
zik az önzetlenül, jó szívvel nyújtott, rend-
szeres segítséget.

Pintér Csilla

Lomtalanítás —
a pontos dátum
levélben érkezik
A Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt.
(FKF) a lomtalanítás rendezettebb lebo-
nyolítása érdekében változtatott a szol-
gáltatás rendszerén. A korszerûsítéssel
szeretnék elérni, hogy a kihelyezett hul-
ladék kezelhetôbb legyen, és a gyor-
sabb elszállítással a lomkupacok rövi-
debb ideig képezzenek forgalmi aka-
dályt, valamint csökkenjen a lomtalaní-
tással járó kellemetlenség, ezért kisebb
területekre osztotta a kerületeket. Az
FKF Zrt-nél jelezték, hogy az új rendszer-
rôl más városrészekben már kedvezô ta-
pasztalataik vannak. A lomtalanítás kul-
turáltabban zajlott, és a lakosság is álta-
lában csak az elszállítást megelôzô na-
pon tette ki a hulladékot. A lakókat pos-
tai úton értesítik a lomtalanításról, a tár-
sasházak lépcsôházaiban plakátokat he-
lyeznek el, de az elszállításának idôpont-
járól nem jelentetnek meg külön tájékoz-
tatót a sajtóban. A vállalat a közszolgál-
tatásba bevont valamennyi lakóingat-
lant idôben értesíti a csak az adott címre
vonatkozó pontos dátumról. Az idôpon-
tok kialakításánál továbbra is fokozott fi-
gyelmet fordítanak arra, hogy nemzeti
és vallási ünnepeken és a nyári szabadsá-
gok idején (július közepétôl augusztus
végéig) ne legyen lomtalanítás. Az FKF
továbbra is kéri, hogy a közterületi rend
és tisztaság érdekében csak a jelzett idô-
pontban készítsék ki a lomokat. Remé-
nyek szerint az új rendszer abban is se-
gít, hogy a guberálók és a lomvadászok
ne szórják szét a feleslegessé vált hasz-
nálati tárgyakat. A kerületben a korábbi
éveknek megfelelôen szeptember elsô
heteiben lesz lomtalanítás. Az idôpon-
tokról a pontos lakcím megjelölésével
az ingyenesen hívható (06 80) 204-386-
os zöld számon lehet érdeklôdni.

Amit még tudni kell: A lomtalanítás-
kor nem lehet kitenni naponta képzôdô
háztartási, ipari és mezôgazdasági hul-
ladékot, veszélyes hulladékot, építési
törmeléket, autógumit, autóroncsot,
zöldhulladékot (ágat, nyesedéket).
Egyéb, hasznosítható hulladékok (fehér
üveg, színes üveg, papír, mûanyag, fém
doboz, szárazelem, elhasználódott
elektromos és elektronikai eszközök) el-
helyezhetôk az FKF Zrt. által üzemelte-
tett lakossági hulladékgyûjtô udvarok-
ban. A lomokat olyan helyre készítsék
ki, amelyet a lomtalanítást végzô célgé-
peink jól meg tudnak közelíteni. A so-
ron kívüli lomtalanítást az FKF egész év-
ben végez köbméterenként 3500–4800
forint+ÁFA áron. Felvilágosítás a 459-
6867, -68-, -69-es számokon kérhetô.

Villámos
szezonnyitó
A II. kerületi Villám SC Triatlon Szakosztá-
lyának idei versenyéve sikersorozattal kez-
dôdött. A melegebb idôt megelôzôen a du-
atlonversenyekkel (futás-kerékpár-futás)
indult a szezon, amely a szakosztály ered-
ményes munkáját igazolta vissza. Az orszá-
gos ranglista elsô négy helyét „villámos”
versenyzô foglalhatta el (1. Hargitai Henri-

etta, 2. Fuchs Renáta, 3. Szabó Adrienn, 4.
Horváth Zsanett). A fiúknál Pap Dávid vég-
zett az élen, és megszerezte a korcsoportos
„2007. év sportolója” címet. A második
Bem Norbert lett. A lányoknál a serdülô
korcsoportban Dudás Eszter országos 2.
lett, Pap Eszter pedig higgadt és taktikus
versenyzéssel a ranglista 4. helyére küzdöt-
te fel magát.

A közelmúltban sok gyerek csatlakozott
az egyesülethez — a teljes létszám közel öt-
ven fô —, ám a szakosztály továbbra is várja
a sportolni vágyó fiatalokat.

Meghívó a Somló-hegyi Juniálisra
Minden évben a Somló-hegy lábánál emlékezünk meg a szabadság napjáról, arról,
hogy 1991. június 19-én az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarországot. Antall
József miniszterelnök ezen a helyen mondott beszédet a történelmi jelentôségû ese-
mény után. Az idén június 23-án szombaton 10.30-kor a Somló-hegyi Margit kápol-
nában tartandó misével veszi kezdetét az ünnepség, amely egész napos juniálissal
folytatódik a somlóvásárhelyi nagyréten. Lejutás egyénileg, de különbusz is indul Bu-
dapestrôl. Jelentkezésüket a budapest@mdf.hu e-mail címre vagy a (06 20) 412-
2270-es telefonszámra kérjük.

Az MDF  II. kerületi szervezete
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Allergiás, asztmás,
gyakran beteg?
Mesterséges sóbánya-gyógyászati
lehetôség légúti betegeknek és
preventív megoldás egészségeseknek!

Az egészség és wellness új értelmezése
A XX. sz. végén robbanásszerûen megnôtt
az allergiás, asztmás és egyéb felsô és alsó
légutakkal kapcsolatos megbetegedések
száma, ami elsôsorban az ún. „nyugati típu-
sú életforma” terjedésének köszönhetô,
akárcsak a wellness térhódítása. A leg-
újabb wellnesstrend preventív és általános
egészségi állapotjavítás címén a speleo (só-
bánya)-terápia alkalmazását szeretnénk be-
mutatni, amelyet már az ókori görögök is
elôszeretettel használtak kifejezetten haté-
kony megelôzési és kezelési módszerként.
Mi köze a terápiának a sporthoz? Aki ki-
csit is foglakozik egészségével, sportol,
ªtnessterembe jár, gyakran tapasztalja,
hogy szívesen edzene úgy, hogy maximális
teljesítményt nyújt. Ezt úgy lehet elérni a
terápia segítségével, hogy maximalizáljuk a
tüdô kapacitását, amely a mozgás és teher-
bíró-képesség egyik fô motorja. A légúti
megbetegedések, köhögés, fulladás, aller-
gia ugyancsak akadályoznak abban, hogy a
kitûzött sportolási céljainkat elérjük.

Hatásos gyógymód, ha valaki felkeres egy
természetes sóbányát, ahol csak mélyeket
kell lélegezni, és máris jobban érzi magát.
A természetes sóbányával az a gond: a leg-
ritkább esetben terem városokban.

A kutatók, tudósok már kidolgoztak egy
olyan eljárást, amellyel a sóbánya-mikro-
klíma terápiát mesterséges körülmények
között, speciálisan kialakított zárt helyiség-
ben is megvalósíthatják. A módszer lénye-
ge és egyedülállósága abban rejlik, hogy
egy különleges INDISO-SPELEO-GENE-
RÁTOR segítségével modellezik a természe-

tes sóbányák mikroklímáját, ahol a ható-
anyag a természetes sóbányából való ioni-
zált só, amit a kezelés során nem párolog-
tatnak, így a levegô száraz marad, igen
ªnom a klíma szemcsemérete, és a légzés
során nem tapad a beteg nyálkahártyájára.
Nem irritál lélegzetvétel közben, ezért a ha-
tóanyag elkerülhet a legkisebb hörgôcské-
kig a tüdôben, kivédve ezzel a korábban al-
kalmazott nedves terápiák hátrányait.

Hogyan is képzeljünk el egy ilyen keze-
lôhelyiséget? Mire van szükség? A Buda-
pesti Sportkórház égisze alatt, az EU által
elfogadott irányelvek szerint mûködik az
INDISO rendelô relaxációs központként,
ahol odaªgyelnek a betegekre. A gyerekek-
nek terápiás játszóházat hoztak létre, a fel-
nôtteknek olvasó- és sakkszobát is beren-
deztek. Egy teljes kúra 20 kezelésbôl áll, és
mindenkor orvosi szûrôvizsgálat elôzi
meg.

A terápia hatékonysága különösen kima-
gasló, a tüdôgyógyász és fül-orr-gégész kol-
légiumok támogatják alternatív megoldás-
ként. Nemzetközi kutatások megállapítot-
ták, hogy a felnôtteknél 88–90%-ban,
gyermekeknél 90–96%-ban értek el je-
lentôs javulást. A terápia eredménye-
képp elérhetô a teljes, 100%-os, tünet-
mentes gyógyulás!

A fentiekkel összefüggésben dr. Tóth
László fül-orr-gégész fôorvost kérdeztük
az INDISO-BÁNYA-TERÁPIA klinikai hatá-
sairól:

Kedves doktor úr, kifejtené néhány szó-
ban, mely megbetegedések esetén javal-
lott a kúra alkalmazása? Van-e ellenjaval-
lat?

Összességében olyan betegeknek és
egészségeseknek ajánlott a terápia, akik
meg szeretnének szabadulni krónikus,
gyakran gyulladás okozta légúti panaszaik-
tól, köhögésüktôl, állandó betegeskedések-
tôl és ellenállóbb, teherbíróbb és egészsé-

gesebb szervezetet szeretnének. Részletei-
ben: asztmásoknak, allergiásoknak, széna-
nátha, krupp, légcsôhurut, hörghurut, arc-
üreggyulladás, légúti gyulladásos betegsé-
gek, bôrproblémák esetén, dohányosok-
nak, teljesen egészséges városlakóknak
preventív immunerôsítésnek, sportolók-
nak teherbíró-képességet fokozónak. Ab-
szolút ellenjavallatot csak az akut fertôzé-
sek, a kifejezetten súlyos magas vérnyo-
más, valamint az egyéb cardiovascularis de-
kompenzációs állapotok jelentenek.

Hogyan néz ki a terápiás hatásmecha-
nizmus?

A páciens belélegzi a száraz hatóanyagot,
amely azonnal eljut a legkisebb hörgôcs-
kékbe, illetve az egyéb légjáratokba is. Ott
elolvad, magához vonzza a szennyezôdése-
ket, amelyeket a beteg késôbb felköhög, il-
letve a véráram metabolikus folyamatai so-
rán a szennyezôdés elhagyja a szervezetet.
A kezelés minden légúti gyulladásos be-
tegség (valamennyi alsó és felsô légúti,
asztmatikus, bronchiális, hurutos vagy al-
lergiás) alapját, a gyulladást szünteti meg
a vírusok, baktériumok elpusztításával,
vagyis visszaállítja az egészséges állapoto-
kat.

Miben nyilvánul meg a betegek egészsé-
gi állapotának javulása?

A terápia eredményeképpen általánosan
helyreáll a hörgôk tónusa, javul a légzés, a
légzésfunkció, ami a szervezet egyéb szisz-
témáinak normalizációjához vezet. Az im-
munerôsítô faktor révén negyedére csök-
ken a betegnapok száma, a szervezet ellen-
állóbb lesz! A kifejezetten asztmás, krup-
pos problémákkal küzdôk esetében meg-
szûnik a hörgôgörcsöt kiváltó gyulladás, a
hörgôk légátjárhatósága normalizálódik,
megszûnnek a rohamok.

Allergiás panaszok esetén normalizáló-
dik a vérben az allergiás tüneteket kiváltó
IgE-, valamint a hisztamin-szint, effektíve
nincs, ami kiváltsa a tüneteket. Allergiás
rhinitisnél lényegesen javul az orrlégzés,
megszûnik az orrnyálkaduzzanat. Hurutos
problémáknál a köpetoldó hatás révén a
gyökereinél szüntetjük meg a problémát.
Egyszóval, a beteg klinikai állapota javul.
Sportolóknál a tüdôkapacitás maximalizálá-
sának köszönhetôen maximális teherbírás
és teljesítôképesség érhetô el.

Kipróbáltuk! Mivel párom sokunkhoz ha-
sonlóan gyermekkora óta vissza-visszatérô
asztmás rohamokkal és allergiával küzd,
úgy döntöttem, elviszem a terápiára, és ve-
le együtt kipróbálom a kúrát. A rendelô
elôtt izgatottan toporogtunk mindketten.
Kedves, ªatal pár fogadott minket. A helyi-
ség nem kifejezetten rendelôre emlékezte-
tett: fehér falak mindenütt, patyolattiszta-
ság, hangulatos fénymegoldások és kelle-
mes érzés. Letettük táskáinkat, és elindul-
tunk a „bánya” felé.

— Nem fogja csípni a szemem? Mi lesz,
ha rosszul érzem magam? — kérdeztem fel-
nôtthöz nem túl méltó módon, de Ádámék
csak mosolyogtak.
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Színvonalas,
kényelmes parkolás
Új parkolórendszer a Mammutban

A Mammut Bevásárló- és Szórakoztató
Központ május 27-én átadja felújított
parkolórendszerét a nagyközönségnek. A
több hónapos építkezéssel járó kellemet-
lenségeket mostantól örömérzés váltja
fel, az európai színvonalú rendszernek
köszönhetôen ugyanis egyszerûen és ké-
nyelmesen parkolhatunk a bevásárlóköz-
pontban.

„Piros tilos, zöld szabad!” Emlékszünk
még a mondatra? Ezzel kezdtük kisiskolás
korunkban a közlekedési szabályzat memo-
rizálását. Akkor a zebrán történô gyalogos
átkeléshez kellett megjegyeznünk a közle-
kedési lámpa színeinek jelentését. Azóta
sok idô eltelt, rengeteg szabály módosult,
egy valami azonban változatlan maradt: a
két szín jelentése.

Hasonló módszer mentén alakította ki új
parkolási rendszerét a Mammut. Autónk-
kal a parkolóházba hajtva piros és zöld szí-
nek segítségével terelnek a szabad parkoló-
helyek felé. Ahol pirosat látunk, az a hely

foglalt, ahol zöldet, ott
biztosan találunk sza-
bad helyet. Bármilyen
meglepôen hangzik ,
rengeteg bosszúságtól
megóv minket az új
szisztéma. Ahelyet t ,
hogy percekig keringe-
nénk, könnyedén lepar-
kolhatunk az 1200 autó számára kialakított
parkolóházban, elég csak a zöld fényt ªgyel-
nünk.

De nem ez az egyetlen újítás. A kijáratok-
nál történô készpénzªzetést felváltja a ªze-
tô automatáknál történô díjªzetés, s a kár-
tya érvényesítése kihajtáskor. Villámgyor-
san kiegyenlíthetjük a parkolási díjat a 17
rendelkezésre álló automatánál, jó hír,
hogy nemcsak fém-, hanem papírpénzzel
is. Ennek fôleg azok örülhetnek, akik nem
szívesen cipelnek magukkal egy halom ap-
rót. Az új ªzetési rendszer bevezetésével
megszûnnek a dugók, s teljesen szabaddá
válnak a kijáratok.

Parkolókártyánkat egyszerûbben tudjuk
használni, miután a kártya a régihez képest
jóval tartósabb papírból készült. Ezen kívül
igényelhetünk havi és féléves bérletet is. A
konstrukció elsôsorban azoknak ajánlott,
akik a közelben dolgoznak, s mindennap
autóval járnak munkahelyükre. A bérlet fel-
mutatásával szabadon hajthatnak be és ki a
parkolóházba, naponta akár többször is.

Június 1-jétôl további részleteket olvas-
hat a megújult parkolási rendrôl a
www.mammut.hu oldalon.

Mammut. Híd az élményekhez.
(x)

— Nagyon jól fogod magad érezni! —
mondták, és megpróbáltam hinni nekik.

A felnôttszobába toppanva rozsdamentes
acélból készült asztalokat és hófehér széke-
ket pillantottam meg. És a szobát ellepô fe-
hér — leginkább ködre emlékeztetô — sót.
Mindannyian leültünk, és a számban, tor-
komban, nyelôcsövemben éreztem a sós le-
vegôt. Valóban nagyon kellemes érzés volt,
hasonló a tengerparton tett sétákhoz — per-
sze, a tenger morajlása nélkül. Nem csípte
sem a szemem, sem a bôröm. Pár perc alatt
annyira megszoktam a levegôt, hogy már
bántam, hogy hamarosan letelik az egy óra.
A kúra végén elköszöntünk, és csak másnap
találkoztunk ugyanitt. Majd harmadnap, ne-
gyednap és így tovább. A párom a kúra meg-

kezdése óta nem volt rosszul, nem használ-
ja azokat a szteroidokat, amelyeket elvileg
naponta szednie kellene. Mindketten köhé-
cselünk, és olykor orrot fújunk, s a szerveze-
tünk folyamatosan tisztul. A terápia való-
ban mûködik, mellékhatások nélkül, és vég-
re napok, hetek és remélhetôleg majd évek
telnek el úgy, hogy páromnak és a kúra jö-
vendôbeli résztvevôinek nem kell többé
gyógyszerekhez nyúlnia.

Információ, idôpont: INDISO Kft.
Rendelô: Országos Sportegészségügyi Intézet

1123 Budapest, Alkotás u. 48.
Tel./fax: 789-8270

Mobil: (06 70) 317-6959
www.indiso.eu, info@indiso.eu (x)

10% kedvezmény minden
kedves olvasónak a kúra

teljes díjából a kupon
felmutatása ellenében.

A kupont egy személy
egyszeri alkalommal

használhatja fel,
2007. június 1–30.

között.


