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Rendezett köztereket!
A fôvárosi közgyûlés múlt héten határo-
zott arról, hogy idén és jövôre milyen
nagyberuházások valósulnak meg vagy
veszik kezdetüket. A Moszkva tér nem
került be az úgynevezett akciótervbe. Bu-
da egyik legfontosabb, de legroszszabb
állapotú csomópontját körbevevô há-
rom kerület vezetôje, Láng Zsolt, városré-
szünk, Nagy Gábor Tamás, a Várnegyed
és Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgár-
mestere sajtótájékoztatón ªgyelemfel-
keltô akcióval jelezték, hogy a tavaly a vá-
lasztások elôtt elhangzott ígéretekbôl
semmi nem látszik megvalósulni. Láng
Zsolt úgy látja, a Moszkva tér átalakulása
ismét elvész a homályos jövô ködében.
A környezô kerületek azonban nincse-
nek döntéshozó helyzetben, így vezetôi
nem tehetnek mást, minthogy idôrôl
idôre emlékeztetik a fôvárost és a kor-
mányt a lehetetlen állapotokra és az
azok megszüntetésére vonatkozó ígére-
tekre. Láng Zsolt a II. kerületi közterek-
kel és parkokkal kapcsolatos eddig elvég-
zett és tervezett munkákat is értékeli a
vele készült interjúban.

Bôvebben a 2. oldalon.

DÍSZPOLGÁROKRÓL DÖNTÖT-
TEK. A képviselôk legutóbbi, rendes
ülésükön, május 31-én módosították
a díszpolgári cím odaadományozásá-
ról szóló önkormányzati rendeletet.
Ezután egy évben két díszpolgári
cím adható, az egyikkel élô személyt
tüntethetnek ki, míg a másik min-
den esetben csak posztumusz elisme-
rés lehet. 4. OLDAL

A LÁTHATATLAN MÛVÉSZ. Van
valaki, aki nemhogy dorgálást nem
kapott soha a súgásért, de egyene-
sen ebbôl él, sôt, a Magyar Köztársa-
ság Ezüst Érdemkeresztjével tüntet-
ték ki. Tarr Mária 1957 óta segíti át
legnehezebb pillanatain a Madách
Színház mûvészeit. 9. OLDAL

A TÖRTÉNELEM SZELLEME.
Mintegy hatszázezer budapesti hon-
polgár állt sorfalat 1896. június 8-án
a millenniumi díszmenetnek a királyi
várból a Parlamentbe vezetô több ki-
lométeres útján. 19. OLDAL

Visszatérô témák a közmeghallgatáson
A II. kerületi önkormányzat kihelyezett képviselô-testületi ülés
keretében június 7-én, lapzártánkkor tartotta az idei közmeg-
hallgatást a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. A lakosság és a
helyi szervezetek képviselôi elôre, írásban tehették fel kérdései-
ket a hivatalnak, de a helyszínen is lehetett felszólalásra jelent-
kezni.

A korábbi évekhez hasonlóan a kerületi polgárok elsôsorban
a közlekedést és a zöldterületek védelmét érintô kérdéseket ve-
tettek fel, de több felszólaló is jelezte, hogy a zajvédelem te-
rén komolyabb segítséget várnak az önkormányzattól. A prob-
lémák tolmácsolása mellett sokan adtak hangot elégedettsé-
güknek a Germanus park rendbetételével, valamint a II. kerüle-
ti közterület-felügyelet hatékony fellépésével kapcsolatban.

A közmeghallgatásról részletesebben a június 29-én megje-
lenô lapszámunkban olvashatnak.

Részletes program a 15. oldaltól
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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 29., lapzárta: 2007. június 19.
Hirdetésfelvétel: 2007. június 19-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

Útfelújítások: a kerület nyert!
Láng Zsolt polgármester úgy véli, a
politikust nem a sajtónak és a
reklámszakembereknek kell
„kitalálniuk”. Alapvetô feladata, hogy
dolgozzon, és az eredményei alapján
ítéljék meg ôt a választók. Az elmúlt
nyolc hónapot ebbôl a szempontból
értékeli: megszûnt a Germanus
parkbéli zsibvásár, megkezdôdött a
pesthidegkúti régi végállomás rendbe
tétele, a Fillér és Pengô utca sarkán
lévô teret is hamarosan ismét
magukénak érezhetik a környéken
élôk. Nyáron több kilométer út újul
meg, közel hatvanmillió forintot
pályázati úton nyert az
önkormányzat, ez az összeg is növeli
az utak felújítására fordítható keretet.

Demszky Gáborral folytatott megbeszélésén
a polgármester kérte a fôváros vezetését,
hogy idei felújításait ütemezve, újítsa fel a
Fillér utcát, a Fô utcát, valamint a Hûvösvöl-
gyi utat és Máriaremetei utat. Láng Zsolt,
mint mondja, soha nem ígérte semmilyen
programjában, hogy rendbe hozza a Moszk-
va teret, de azt kell látnia, hogy Buda legbal-
kánibb közterének megújítása ismét —
ugyan mások által tett — választási ígéret
marad:

— Demszky Gábor fôpolgármester és he-
lyettese, Horváth Csaba a tavalyi választások
elôtt közös sajtóközleményben hangoztat-
ták, hogy még 2006-ban építészeti tervpá-

Három érintett budai kerület polgármestere sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet a
Moszkva tér tarthatatlan állapotára. A villamoson érkezô politikusok jelképesen a fal-
firkák lefestésével kezdték meg a tér rendbehozatalát.

— Sokan megígérték már, hogy felújítják a Moszkva teret, eltávolítják a falakról a
graffitit, és Budapesthez méltóvá teszik a helyet — emelte ki a május 30-án megtar-
tott sajtótájékoztatón Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgármestere. — Most pénzhi-
ányra hivatkozva nincs elôrelépés, ez alatt a koszos, mállott vakolatú Moszkva téren
hetente milliók fordulnak meg, miközben pár tízezer állami alkalmazottnak kormány-
zati negyed épül.

Nagy Gábor Tamás, a szintén részben a
Moszkva teret birtokló Várnegyed polgár-
mestere jelezte, három héttel ezelôtt a par-
lamentben interpellációt intézett volna Kó-
ka János miniszterhez, aki az országgyûlési
választások elôtti kampányában ígérte,
hogy rendbe teszik a teret, de Szili Katalin
házelnök erre nem adott lehetôséget.

Láng Zsolt polgármester úgy véli, hogy
hasonló figyelemfelkeltô akciókkal napiren-
den kell tartani a Moszkva tér ügyét. A II.
kerület tavaly ôsszel elfogadta a térre vo-
natkozó szabályozási tervet, hasonló ügy-
buzgalmat és jóindulatot remél a fôváros
és a kormány illetékeseitôl is.

A 2009-es megújulást hirdetô virágláda már
csak emlék. A Moszkva tér még mindig csak
az ígéretek földje
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l y á z a t o t í r n a k k i ,
2007-ben érvényes
építési engedély lesz
a térre, majd a 2008-
as munkaindulást kö-
vetô egy év múlva el-
készül a Moszkva tér.
Azonban a fôvárosi
közgyûlés épp a na-
pokban döntött a kö-
vetkezô másfél év fej-
lesztéseirôl, és ezek
közé a Moszkva teret
é r i n t ô e l ô k é s z í t ô
munkákra se különí-
tettek el pénzt.

Demszky Gáborral tartott közös sajtótá-
jékoztatót a múlt héten a Lajos utcai útfel-
újítás kapcsán. Bizonyára szóba került a
Moszkva tér is.

Sajnálatos módon semmilyen konkré-
tummal nem szolgált a fôpolgármester, és
természetesen tisztában vagyok azzal, hogy
kormányzati segítség nélkül nem újulhat
meg a tér. Demszky Gáborral való megbe-
szélésünkön azonban a fôvárosi kezelés-
ben lévô nagy rossz állapotú útjainkkal kap-
csolatban kértem, hogy a Fillér, a Fô utca, a
Hûvösvölgyi és a Máriaremetei út felújítása
még idén nyáron, lehetôleg a szabadságolá-
sok idején valósuljon meg. Azt is jeleztem
Demszky Gábornak, elengedhetetlennek
tartjuk, hogy minél elôbb megújuljon töb-
bek közt a Bimbó út, a szinte járhatatlan
Zöldlomb utca, a Csatárka út, a Szépvölgyi
út felsô szakasza, amelyekért szintén a fôvá-
ros felel. Reménykeltôk a Nagy-Ördögárok

rendezésérôl folytatott tárgyalásaink is. A
fôváros 2007–2008. évi akciótervében már
szerepel a pesthidegkúti felszíni vízelveze-
tés problémájának végleges megoldását je-
lentô rendezés.

A Lajos utcát jelentôsen tehermentesíte-
né, ha a Szépvölgyi út és a budai alsó rak-
part összeköttetése minél elôbb megvaló-
sulna. Hivatalunk már az új lejárattal kap-
csolatos tanulmánytervek elôkészítésén
dolgozik. Rendezôdni látszik a Szemlôhegy
Utcai Óvoda helyzete is. A BKV néhány hó-
napja közölte, hogy értékesíteni kívánja az
óvoda épületét, és ezt jogszerûen meg is te-
heti, hiszen az ô tulajdona. A Hagyó Miklós
fôpolgármester-helyettessel folytatott tár-

gyalások ez ügyben is sikeresnek mondha-
tók. A fôváros által üzemeltetett BKV és az
önkormányzat között egyezség születik, így
a gyermekintézmény sorsáért aggódók
megnyugodhatnak. Az óvoda épülete a II.
kerületi önkormányzat kezelésébe kerül.

A kerületnek vannak saját kezelésben
lévô útjai is. Azokkal mi a helyzet?

Nem ültünk a babérjainkon, nem nyu-
godtunk abba bele, hogy jóval — ötmilliárd
forinttal — kevesebb pénz áll az önkor-
mányzatunk rendelkezésére, mint tavaly.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályá-
zati lehetôségeket, és ennek idei elsô na-
gyobb eredménye, hogy a Közép-magyaror-
szági Regionális Fejlesztési Tanács pályáza-

A Fôvárosi Önkormányzat július 4-én megkezdte
a Lajos utca felújítását a Zsigmond tér és a Szép-
völgyi út közötti, mintegy fél kilométernyi szaka-
szon. Demszky Gábor fôpolgármester és Láng
Zsolt polgármester közös sajtótájékoztatón be-
szélt az idei évre tervezett útfelújításokról.

— Az utak állapota a fôvárosban nem lehet
pártpolitikai, csupán fôvárosi vagy kerületi kér-
dés, mert a jó út közös ügy — emelte ki Láng
Zsolt polgármester, aki örömmel látja, hogy a fô-
város várhatóan teljesíti az idei útfelújításokra
tett ígéretét. Jelezte, hogy a II. kerületben zajló
út- és csatornarekonstrukcióhoz minden támo-
gatást és segítséget megadnak. Mint mondta, a
szakma által szükségesnek vélt II. kerületi felújí-

tások (Máriaremetei út, Fillér utca, Fô utca) remélhetôleg az iskolakezdésig elkészül-
nek. Sokak kérését tolmácsolva a fôpolgármesternek jelezte, hogy idôvel meg kell ol-
dani az Árpád fejedelem útja és a budai alsó rakpart összekapcsolását, mert azzal je-
lentôsen csillapodna a belsô utak forgalma. A II. kerületi Polgármesteri Hivatal a ter-
veket és a hatástanulmányokat elkészítteti.

A Fôvárosi Önkormányzat idén 10,5 milliárd forintot fordít száztíz útszakasz felújí-
tására, közülük új burkolatot kap a Lajos utca, illetve a Máriaremetei út hátralévô sza-
kasza, és tervek szerint a Fillér utca is. Ha minden jól alakul, az év végére, három
ütemben a fôvárosi fenntartású utak negyven százaléka újulhat meg. Demszky Gá-
bor fôpolgármester hangsúlyozta, hogy a legrosszabb állapotban lévô utakat teszik
elsôként rendbe. Mint mondta, tervet készítenek arról, hogy a következô három év-
ben milyen út- és közmûrekonstrukciót szeretnének megvalósítani. A fôpolgármester
jelezte, hogy az idei 68 millió forintos ráfordítással a Lajos utca már teljes hosszában
kész lesz. A kivitelezônek június 20-ig el kell készülnie, az autósoktól addig is türel-
met kérnek.

A Lajos utcai munkálatok a járda és a külsô sávok rekonstrukciójával kezdôdtek. Lapzártánkkor még
zajlott a belsô sávok marása és aszfaltozása. A felújítás alatt egy-egy sáv lezárása mellett végig
megmarad a kétirányú forgalom, de torlódásokra folyamatosan számítani kell. A munkálatokkal tervek
szerint július 20-ig végeznek. Láng Zsolt polgármester kérte a fôvárost, hogy idei programtervébe vegye
be a Fillér és a Fô utcát, valamint a Hûvösvölgyi és a Máriaremetei utat is.

B

A Moszkva tér ügyét a fôvárosi önkor-
mányzat eddig is kiemelten kezelte —
tájékoztatott Kovács Mátyás sajtórefe-
rens. A fôváros célja, hogy egy opera-
tív program keretében 2009-re olyan
kidolgozott terveken alapuló pályáza-
tot készítsen, amely szakmailag és
anyagilag egyaránt támogatható. Je-
lezte, hogy a közlekedési fejlesztéseket
célzó 15,5 milliárd forintos pályázat-
hoz mintegy 15–20%-os önrészre lesz
szükség. Álláspontjuk szerint az érin-
tett kerületeknek a zöldfelületek rend-
betételéhez és a városrehabilitációs fej-
lesztésekhez kellene forrást biztosítani-
uk. Sikeres pályázat esetén két év múl-
va elindulhat a tér rekonstrukciója —
véli a fôvárosi önkormányzat sajtórefe-
rense.

*
Varga Elôd Bendegúz képviselô
(MSZP) a testület legutóbbi ülésén ki-
tért arra, hogy ugyan a Moszkva tér
nem került be a jövô évi fôvárosi akció-
tervbe, de fontos kerületi beruházá-
sok igen. Ilyen az Ördögárok rendbeté-
tele, valamint a budai fonódó villa-
moshálózat fejlesztése, amely a 17-es
járatot érinti majd.
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Díszpolgárokról
döntöttek
A képviselôk legutóbbi ülésükön,
május 31-én módosították a
díszpolgári cím odaadományozásáról
szóló rendeletet. Ezután egy évben
két díszpolgári cím adható, az
egyikkel élô személyt tüntethetnek ki,
míg a másik minden esetben csak
posztumusz elismerés lehet.

A Fény utcai piacot mûködtetô önkormány-
zati tulajdonú kft azzal a kéréssel fordult a
képviselô-testülethez, hogy engedélyezze
az elsô és második emeleten a klasszikus
piaci funkciók bôvítését. Az elôterjesztés-
bôl kiderül, egyre több zöldséges standot
ad vissza bérlôje azzal, hogy nem tudja
fenntartani. Így a piacot mûködtetô kft ve-
zetôi szerint ahhoz, hogy teljesíteni tudják
éves bevételi tervüket, szükséges egyéb áru-
sítók beengedése az épület elsô és második
emeletére. A képviselôk többségének támo-
gatását azonban nem sikerült megszerezni

a változtatáshoz. Láng Zsolt polgármester
szerint respektálhatók a kft vezetôjének ag-
godalmai, hiszen neki üzleti tervét teljesíte-
nie kell, másrészt azokat is megérti, akik
féltik a piac mostani jellegét. Ernyey László
frakcióvezetô (Fidesz—KDNP), a Fény Ut-
cai Piac Kft. felügyelô bizottsága elnöké-
nek véleménye az, hogy a gazdasági szük-
ségszerûség kényszeríti ki ezt a lépést.
Koncz Imre képviselô (SZDSZ) úgy látja, túl-
zóak a kft félelmei, hiszen nem több éves,
csak néhány hónapos tendenciáról van
szó. Takács Beáta frakcióvezetô (MSZP)
mint gyakorló piacra járó úgy gondolja,
nem szerencsés, ha a hentes mellett, te-
gyük fel, cipôt árulnak.

Több éve mûködik kerületünkben a Dys-
calculiás, Dyslexiás Gyermekekért Alapít-
vány által fenntartott Csillagszem Fejlesztô
Általános Iskola. A fontos fejlesztô felada-
tot ellátó intézménynek eddig egy-két év
után mindig költöznie kellett. A testület
mostani döntésével ötéves idôtartamra kö-

NAPIREND ELÔTT. A május 31-én tartott ülésen a napirendi pontok összeállítása
elôtt Hutiray Gyula képviselô (Fidesz—KDNP) a Kis Rókus és a Fény utca sarkán két hó-
napja bezárt lángosos bódé kapcsán kért szót. Kiderült, hogy a közép-magyarországi
tisztiorvosi szolgálat Szalai Tibor jegyzônek írt levelében egyetértett az I–II–XII. kerüle-
ti ÁNTSZ korábbi, a lángossütô bódé engedélyének kiadásával. A fideszes politikus
szerint elfogadhatatlan, hogy Budapest szívében élelmiszer-árusítást engedélyeznek
úgy, hogy nincs semmiféle vízvételi lehetôség. Szalai Tibor jegyzô arról tájékoztatta a
testületet, hogy mivel az egység több hónapja a minimális mûködési feltételeknek
sem felel meg, ezért a Polgármesteri Hivatal a mûködési engedélyt visszavonta.

Molnár Zsolt képviselô (MSZP), a kerületi szocialisták elnöke a Budai Polgár testüle-
ti ülésekrôl szóló tudósításairól mondta el, ahogy fogalmazott, lesújtó véleményét. A
szocialista politikus szerint a képviselôk munkájáról kis terjedelemben és nagy késés-
sel ad számot a lap. Molnár más kerületek lapjaival is összevetette a Budai Polgárt, és
arra a megállapításra jutott, hogy azokban lényegesen nagyobb terjedelemben és
részletesebben esik szó az önkormányzat munkájáról. Kérte a polgármestert, fokozot-
tan figyeljen arra, hogy a Budai Polgár a korábbi évekhez hasonlóan hitelesen, megfe-
lelô terjedelemben és idôpontban tudósítson a képviselô-testület munkájáról. Láng
Zsolt polgármester válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzati új-
ság szerkesztôsége hét éve változatlanul mûködik, így valószínû, hogy a tudósítások
színvonala sem változott az elmúlt nyolc hónapban.

A múlt év októberében megalakult új testületben már a kerületi újságról szóló vita
hangneme is szokatlannak tûnt, hiszen mindeddig a döntések szinte mindegyikét vi-
tákat mellôzve fogadták el a képviselôk, pártállásra való tekintet nélkül. A napirend
elôtti felszólalások legtöbbje pedig elhanyagolt parkokról vagy járhatatlan utakról
szólt. A szocialisták következô felszólalója, Ôrsi Gergely képviselô szûzbeszédében a
Magyar Demokrata c. újság egy cikkét idézte, amelyben a fogyatékkal élôk hátrányos
helyzetét el nem ismerô nyilatkozat jelent meg. A fiatal baloldali politikus a Fidesz—
KDNP-frakció soraiban ülô Bándy Pétert szólította meg, aki amellett, hogy az önkor-
mányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságának elnöke, a Magyar De-
mokrata lap újságírója is. Kérte, határolódjon el a lapban megjelent kijelentésektôl.
Bándy Péter válaszában döbbenetének adott hangot, hiszen több szocialista képvise-
lôvel is együtt dolgozik az egészségügyi bizottságban, és a konkrétumokat tekintve
soha nem érte kritika a munkáját. Ellenszavazat nélkül szavaztak meg például több
mozgássérült egyesületet támogató pénzösszeget is. A képviselô nem tartja korrekt
eljárásnak az országos politika szólamait a helyi ügyekbe keverni, és jelezte, hogy az
idézett cikkel nem ért egyet.

tára benyújtott anyagunkat elfogadták, sôt
mindegyik kért út felújítását támogatják.
Közel hatvanmillió forintos többletet je-
lent ez, így idén októberig — a közbeszerzé-
si eljárás lefolytatása után — megújul a Ku-
ruclesi út Budenz út és Bölöni lépcsô közöt-
ti szakasza, a Csévi köz, a Tüske utca, a Lé-
vay utca, a Vend utca, a Hargita utca, a Rhé-
dey utca, a Tárogató lejtô, a Ferenchegyi út
zsákutcás része, és Hidegkúton a Kis-
asszony, a Bátory, a Kokárda, a Dózsa
György, a Kô és a Gerecse utca.

Az idei költségvetési rendelet amúgy
visszafogott elemei közül kiemelkedik a
településüzemeltetéssel kapcsolatos ki-
adások több száz milliós tétele.

Természetesen minden ágazat joggal sze-
retné, ha ôt sorolnánk elôre. A kerület ma
sajnálatosan nincs abban a helyzetben,
hogy az összes területen növelni tudja a ki-
adásait. De köztereink, parkjaink állapota
mára sok helyen balkáni állapotokat mu-
tat. A fôváros legszebb kerületében vannak
olyan területek, ahová sokan már nem is
terveznek sétát vagy kirándulást. Az itt
élôk türelme elfogyott, és mi megkezdtük a
munkát. Elsôként a Germanus Gyula park
körüli állapotokat civilizáltuk, megszûnt a
zsibvásár, parkosítottuk. Aki arra jár, lát-
hatja, hogy nem a levegôbe beszéltünk, mi-
kor megígértük, hogy az évek óta ott uralko-
dó áldatlan állapotot felszámoljuk. Ehhez
persze több hónapos megtervezett és össze-
hangolt munka eredménye kellett. Hason-
ló gócpontja a kerületnek a pesthidegkúti
régi végállomás környéke, ahol az idejüket
italozással és kéregetéssel töltô hajléktala-
nok az arra járókat és környéken élôket fo-
lyamatosan zaklatták. Mostanra közterü-
let-felügyelôinknek sikerült a csöveseket
rábírniuk, hogy elhagyják ezt a területet. Je-
lenleg a hivatali rend betartása mellett
több park felújítására kiírt közbeszerzési el-
járások zajlanak. Sajnos, nem megy máról
holnapra a parkôrszolgálat felállítása, de
addig is a Városrendészeti Csoport közterü-
let-felügyelôi sokszor munkaidôn túl, éjjel
és hétvégén fokozottan ellenôrzik a problé-
más területeket.

D

SZALONKA ÚT: ÔSZIG KÉTIRÁ-
NYÚ. Ha ideiglenesen is, de ismét két-
irányú lesz a forgalom a Szalonka
úton. A Fôvárosi Önkormányzat azért
kezdeményezte a szakaszon a forgal-
mi rend visszaállítását, mert a május
elsô felétôl zajló közmûcsere miatt je-
lentôsen lecsökkent a Hûvösvölgyi út
áteresztôképessége, és rendszeresen
jelentôs forgalmi torlódás alakul ki. A
Szalonka út megnyitásával az autósok-
nak lehetôsége lesz elkerülni a kritikus
útszakaszt. A kétirányúsítás várható-
an ôsz elejéig, az útszakasz felújításá-
nak végéig tart. A szükséges forgalom-
technikai munkákat a Fôvárosi Közte-
rület-fenntartó végzi el.
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Telekpályázat
Az önkormányzat pályázatot hirdet a
tulajdonában lévô
n Tárkony utca 112. szám alatti,
54458/1 hrsz.-ú, 886 m² területû üres
telekingatlan, melynek induló ára:
20 400 000 Ft + áfa,
n Hidegkúti út 231. szám alatti,
54633/7 hrsz.-ú, 1003 m² területû
üres telekingatlan, melynek induló
ára: 27 millió Ft + áfa,
n Újsor utca 14. szám alatti, 54252
hrsz.-ú, 1821 m² területû üres telekin-
gatlan, melynek induló ára: 34 millió
Ft + áfa,
n Hidegkúti út 244. szám alatt talál-
ható, 54413 hrsz.-ú, 479 m² területû
üres telekingatlan, melynek induló
ára: 14 370 000 Ft + áfa,
n Tárkony utca 69. szám alatt talál-
ható, 54487/3 hrsz.-ú, 1261 m² terüle-
tû üres telekingatlan, melynek induló
ára: 34 millió Ft + áfa,
n Len utca 22. szám alatt található,
52116 hrsz.-ú, 976 m² területû üres te-
lekingatlan, melynek induló ára:
27 300 000 Ft + áfa,
n Kô utca 2. — Kassa utca 26. sar-
kán található, 52418 hrsz.-ú, 1744 m²
területû üres telekingatlan, melynek
induló ára: 34 900 000 Ft + áfa,
n Vérhalom utca 26. — Mandula
utca 23. között található, 15021
hrsz.-ú, 1399 m² területû üres telekin-
gatlan, melynek induló ára: 95 millió
Ft + áfa tulajdonjogának versenytár-
gyaláson történô értékesítésére.

A pályázati anyag 2007. június 7-
tôl 21-én 15 óráig vásárolható meg
(10 000 Ft + 20% áfa/darab) az Ügy-
félszolgálati Központban (1024 Mar-
git krt. 47–49.).

A pályázat beadásának határideje:
2007. június 21-én 15.30 óra.

A pályázati anyaggal kapcsolatos
kérdésekre személyesen ügyfélfogadá-
si idôben a Vagyonhasznosítási és In-
gatlan-nyilvántartási Iroda munkatár-
sai a Polgármesteri Hivatal II., Mech-
wart liget l., III. em. 308 sz. szoba; te-
lefonon a 346-5559-es számon vála-
szolnak 2007. június 21-ig.

tendô szerzôdéssel az Újlaki iskolában he-
lyezte el a Csillagszem fejlesztô iskolát.

A 2000-ben elfogadott, a díszpolgári
cím, valamint a II. Kerületért Emlékérem
adományozásáról szóló rendeletet ellensza-
vazat nélkül módosították a képviselôk. Az
elôterjesztésbôl kiderült, hogy az eddig el-
telt hét évben a javaslattételre jogosultak-
tól valamennyi alkalommal érkezett jelölés
olyan neves és méltán köztiszteletben álló
személyekre, akik már nem élnek. A képvi-
selô-testületnek azzal a kérdéssel kellett
szembenéznie a döntés meghozatalakor,
hogy ªgyelmen kívül hagyja-e a már el-

hunytakra érkezett javaslatokat, kizárva
egy olyan kört a kitüntetettek körébôl,
amelybe szakmai, mûvészeti és emberi
szempontból a legkiemelkedôbb egyénisé-
gek tartoztak, vagy egy-egy évben csak posz-
tumusz díszpolgári címet adományoz. A
módosítás lehetôvé teszi évente két díszpol-
gári cím kiadását oly módon, hogy ebbôl az
egyik csakis posztumusz elismerés lehet.

A képviselôk egyhangúlag döntöttek az
idei kitüntetettekrôl, akik az elismerést jú-
nius 21-én, a Kerület Napján vehetik át.
2007-ben a II. kerület posztumusz díszpol-
gára lett a 125 éve született és 40 éve el-

hunyt Kodály Zoltán,
díszpolgári címet Bánf-
fy György színmûvész-
nek adományoztak. II.
Kerületért Emlékérem-
mel a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ
idén nyugdíjba vonuló
igazgatóját, Szakall Ju-
ditot és a Szent Angéla
iskola egykori igazgató-
ját, a Tövis utcai lel-
készség templomigaz-
gatóját, Frajka Félix fe-
rences szerzetest tün-
tették ki. ti

Az ezektôl a vitáktól magukat távol tartó szabad demokraták a témát váltva, a ke-
rületi közterek állapotáról szóltak. Koncz Imre képviselô, a Kerületfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság elnöke a Ganz utca és a Medve utca sarkán található tér tör-
ténetét idézte föl. Az ERFI régi épülete elôtti teret, amely ugyan soha nem volt közte-
rület, a környékbeli lakók parkolóként kezdték használni. Nagy lakossági felháboro-
dást váltott ki, mikor ezt a területet be akarták építeni, és a körülbelül negyven parko-
lóhelyet meg akarták szüntetni. Végül született egy megállapodás, és a beruházó biz-
tosította az önkormányzatot és a környéken élôket, hogy az irodaház alatt épülô
mélygarázs nyitott lesz, és tíz kedvezményesen igénybe vehetô parkolóhelyet biztosí-
tott. Úgy tûnik azonban, hogy az irodaházat megvásárló bank — biztonsági okokra
hivatkozva — már nem akarja az egyezséget betartani. Koncz Imre arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a Vízivárosban különösen nagy gond a parkolás, és tudott dolog,
hogy több lakossági engedélyt ad ki a parkolási társulás, mint amennyi hely egyálta-
lán van a környéken. Szalai Tibor jegyzô megjegyezte, hogy egy háromoldalú szerzô-
dést kötött az önkormányzat, amelyben bennefoglaltatik, hogy az ingatlan minden-
kori tulajdonosa köteles az akkor megkötött feltételek szerint mûködtetni a mélyga-
rázst.

Rataj János képviselô (MSZP) a Torockó téri játszótér kapujának rossz állapotára hív-
ta fel a figyelmet, a Polgármesteri Hivatal gyors intézkedését kérve.

Kollár György képviselô (SZDSZ) a pesthidegkúti Zrínyi utca forgalomváltoztatásá-
val kapcsolatban arról fejtette ki a véleményét, hogy nem lehet egy nagyvárost lakos-
sági panaszok alapján mûködtetni. A Zrínyi utcát és a környékbeli kis utcákat évek
óta igen nagy átmenô forgalom terheli, ezért a Településüzemeltetési Bizottság (még
Kollár vezetése alatt) közlekedési szakértôk tervei alapján a forgalom átszervezésével,
utcák egyirányúsításával próbálta megoldani a helyzetet. A lakossági felháborodás
miatt azonban múlt ôsszel egyelôre ideiglenesen visszaállította az eredeti rendet,
ami ellen ismét sokan felemelték a szavukat.

Láng Zsolt polgármester szerint is alapvetôen szakmai alapon kell megoldani a ha-
sonló típusú problémákat. A konkrét helyzetben sajnálatosan a hónapok óta lépni
nem szándékozó fôpolgármesteri hivatal kezében a megoldás kulcsa, mert a Kossuth
utcai és a Hidegkúti úti lámpák rossz beállításai miatt térnek le sokan a fôútról, és ke-
resnek menekülôutat, megterhelve az arra alkalmatlan környékbeli kis utcák forgal-
mát. Csabai Péter képviselô (Fidesz—KDNP), a Pesthidegkúti Városrészi Önkormány-
zat elöljárója mindehhez még hozzátette, a fôpolgármesteri hivatal illetékesei számá-
ra már jelezték, hogy a közlekedési lámpák hurokrendszerét megjavították, az alapve-
tô probléma így várhatóan ezzel megoldódott.

2007-ben a kerület díszpolgára Bánffy György és Kodály Zoltán

HOGYAN FÛTSÜNK? A Magyar Társasház-
kezelôk Országos Szakmai Szövetsége júni-
us 19-én 9–15 óráig Társasházak fûtésének
lehetôségei a XXI. században címmel konfe-
renciát tart a Pataky Mûvelôdési Központ-
ban (1105 Szent László tér 7–14.). A konfe-
rencián többek között bemutatják a fûtési
rendszerek felújítását a közös képviselô, a
hatóság és a kivitelezô szemével. Részvételi
díj 4800 Ft/fô, MTOSZSZ-tagok részére 1200
Ft/fô, jelentkezni lehet a 323-1181-es tele-
fonszámon, vagy a mtoszsz@t-online.hu e-
mail címen.
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Folytatódik a veszélyeshulladék-gyûjtés
Eddig nem tapasztalt érdeklôdés mellett a legsikeresebb II. kerületi veszélyeshulla-
dék-gyûjtési akciót vezényelte le a Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda. A má-
jus 26-án begyûjtött anyagot a helyszínekrôl csak két teherautóval tudták elszállítani.
Végül kiderült, hogy 11 tonna veszélyes anyagot adtak le a kerületi lakosok, ebbôl
például három tonna volt a régi festékmaradvány, közel másfél tonna a fáradt olaj és
étolaj, két tonnát nyomott az elektronikai hulladék, és a veszélyes vegyszermaradék
is hasonló mennyiségû volt. Legközelebb július 21-én szombaton 8 és 12 óra között
tartanak újabb akciót a már ismert helyszíneken: a volt Petôfi Mûvelôdési Központ
elôtt (Máriaremetei út 80.) és az önkormányzat parkolójában (Rómer Flóris u. 4/a, a
Magyar Autóklub székháza mellett).

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.).

A VIZITDÍJ VISSZAIGÉNYLÉ-
SE. Az adott naptári évben igény-
be vett háziorvosi- és járóbeteg-el-
látásért ªzetett, eredeti nyugtá-
val vagy számlával igazolható vi-
zitdíj összege húsz-húsz alkalom
felett visszaigényelhetô. A 20 al-
kalmat mind a háziorvosi (fogor-
vosi) alapellátás, mind a járóbe-
teg (fogászati) szakellátás esetén
külön kell számolni. Emelt össze-
gû vizitdíj visszaigénylésére nincs
lehetôség. Minden visszaigénylés-
kor az elsô 20 eredeti nyugtát be
kell mutatni, elvesztése esetén
másolatot nem fogadnak el. A II.
kerületben lakóhellyel rendelke-
zôk a kérelmet formanyomtatvá-
nyon, legkésôbb a tárgyévet köve-
tô 60. napon belül a Szociális és
Gyermekvédelmi Irodán (1024 Bu-
dapest, Káplár u. 2/c-d) személye-
sen vagy postai úton (1277 Buda-
pest 23, Pf. 21.) adhatják be. A ké-
relemhez csatolni kell az összes
igazoló számla vagy nyugta (kü-
lön-külön a háziorvosi ellátások
és a szakrendelések során ªzetett
vizitdíjról kiállítottak) eredeti pél-
dányát. A kérelemrôl a jegyzô 15
napon belül határozattal dönt,
amit az eredeti nyugtákkal együtt
postáz, és folyósítja a megállapí-
tott összeget. A visszatérítést az
ügyfél határozati példányának be-
mutatásával minden hónap har-
madik péntekén 9 és 11 óra kö-
zött személyesen is átveheti a Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Irodán.
További információ: 316-0062,
316-0072.

Misi kerékpárja
Egy II. kerületi mozgássérült kisªú speciá-
lis gyógykerékpárt kapott a II. kerületi ön-
kormányzat és az ADP Adorans Közhasznú
Alapítvány támogatásával. A szervezet fô-
ként gyermekeknek segít gyógyászati segéd-
eszközt beszerezni. A mozgásfejlesztô jár-
mû megvásárlásához az Országos Egészség-
pénztár már nem nyújt támogatást, ezért a
II. kerület százezer forintos kiegészítô se-
gítsége éppen jókor jött. A 12 éves Valler Mi-
si a biciklit édesanyja és Bándy Péter, a II.
kerületi Egészségügyi, Szociális és Lakás-
ügyi Bizottság elnökének kíséretében pró-
bálta ki elsôként az óbudai „Csillagház”
mozgásjavító általános iskolában (képün-
kön). szg

Irtsuk együtt
a parlagfüvet!
Magyarországon mintegy kétmillió ember
életét keseríti meg az allergia. Ebben jelen-
tôs szerepe van az allergén pollent termelô
növényeknek, amelyek között a legjelentô-
sebb a parlagfû (Ambrosia elatior). A nö-
vény ma már szinte mindenütt megtalálha-
tó, legfôképpen az idôlegesen megmûvelt,
majd elhanyagolt területeken. A parlagfû
közvetlenül és közvetetten is sok kárt okoz,
ezért mindannyiunk közös ügye, hogy a nö-
vényt idejében felismerjük és virágzás
elôtt radikálisan kiirtsuk. A helytelenül
végzett, túl magas tarlót hagyó kaszálás bok-
rosodáshoz, ezáltal bôségesebb virágzás-
hoz vezet, így inkább árt, mint használ. A
növény júliustól október végéig virágzik, te-
hát a kaszálást legkésôbb június hónapban
el kell végezni.

Aki elhanyagolt, parlagfüves magánterü-
letet észlel, lehetôleg pontos helymeghatá-
rozást tartalmazó (és az esetenként szüksé-
ges pontosítást lehetôvé tevô) névvel, tele-
fonszámmal, esetleg címmel ellátott beje-
lentését juttassa el a Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Irodához, a Polgármesteri
Hivatal címére, vagy jelezzék a 315-1366-
os telefonszámon.

A növényvédelmi törvény alapján a ható-
ság július 1-je után közérdekû védekezést
rendelhet el a földhasználó költségére ak-

kor, ha a területen parlagfüvet talál. Ilyen
esetben a növényvédelmi bírság kiszabása
is kötelezô, ami húszezertôl kétmillió forin-
tig terjedhet. Kérnek tehát minden föld-
használót (ingatlantulajdonos, kezelô, bér-
lô), hogy tegyen meg minden tôle telhetôt
a veszélyes gyomnövény visszaszorítása ér-
dekében.

PARLAGFÛMENTES NAP. A parlag-
fûmentes Budapestért! címmel az
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regioná-
lis Intézete egészségnapot rendez a
Rózsadomb Centerben (Törökvész út
87–91.) június 22-én 10 órától. Az in-
gyenes programok keretében allergia-
vizsgálatot tartanak 10-tôl 14 óráig
(elôzetes bejelentkezés a 332-3354-es
számon).
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Felszámolják a
csavargótanyát
A régi pesthidegkúti végállomás környé-
kén járók közül egy ideje sokan nem érez-
ték magukat biztonságban. Számos bejelen-
tés érkezett az önkormányzathoz arról,
hogy alkoholmámorban úszó személyek
rendszeresen zaklatják a környéken közle-
kedôket és a buszra várakozókat. Kiderült,
hogy egy több mint húszfôs társaság min-
den bajnak az okozója, amely két, a közel-
ben fekvô, elhagyatott telken rendezkedett be néhány hónappal korábban. Napközben

kéregettek vagy a buszmegállóban töltötték
a napot, majd este a közeli italmérések kö-
rül múlatták az idôt, olykor nyitvatartási
idôn túl is. Szállásul és búvóhelyül a rende-
zetlen telkeken álló bódék szolgáltak, és
senkivel nem törôdve, az anyagcsere szer-
vezetre rótt kötelességeit is nyílt színen vé-
gezték el.

Az elmúlt hetekben megkötött megálla-
podás értelmében a Városrendészeti Cso-
port a helyi polgárôr szervezetek bevonásá-
val kezdte meg a tarthatatlan állapot felszá-
molását.

— A Városrendészet közterület-felügye-
lôi polgárôrökkel és esetenként rendôrök-
kel együtt két héten keresztül napközben
és az esti órákban is razziázott a környé-
ken, ennek során folyamatosan igazoltat-
ták a gyanús személyeket, és meggátolták
az utcai alkoholizálást — tájékoztatott Vaj-
thó Gábor, a Városrendészeti Csoport veze-
tôje. — Az akcióban rendszeresen részt ve-
vô tíz polgárôr, három rendôr és a közterü-
let-felügyelôk reggeltôl estig, sôt, éjszaka
is szemmel tartották a területet. A cél nem-
csak az agresszíven fellépô, ittas koldulók
távoltartása volt, hanem annak megakadá-
lyozása is, hogy a nem kívánatos személyek
késôbb visszatérjenek a pesthidegkúti vá-
rosrészközpontba. A hivatal ezért intézke-
dik a búvóhelyül szolgáló telkek rendbeté-
telérôl, a bódék és sátrak elbontásáról. Az
akció egyik „mellékzöngéjeként” a két ital-
mérésre berendezkedett vendéglátó-ipari
egység egyike technikai okok miatt határo-
zatlan idôre bezárt.

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 JOGSEGÉLYSZOLGÁLA-
TA szeptemberig szünetel, lakásszer-
viz és építôipari tanácsadás elôzetes
idôpontegyeztetéssel: (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.

FOGADÓÓRA. Balsai István or-
szággyûlési képviselô következô fo-
gadóóráját június 14-én csütörtö-
kön 18 órától a Polgármesteri Hiva-
talban (1024 Mechwart liget 1.), va-
lamint június 21-én, szintén csütör-
tökön 18 órától a Pesthidegkúti Kö-
zösségi Házban (1028 Máriaremetei
út 37.) tartja.

Folyamatos
a kátyúzás
Az önkormányzat a tavalyi évtôl eltérôen
nem körzetenként, éves ütemterv szerint,
hanem az úthálózat állandó ellenôrzése
alapján végzi idén a kátyúzást a II. kerületi
fenntartású útszakaszokon, mert a burko-
lat javítását vállaló céggel júniusban lejár a
szerzôdés. A kátyúzásra közbeszerzési eljá-
rás keretében választanak kivitelezôt, ad-
dig az útfelügyelôk jelzése és lakossági beje-
lentések alapján gondoskodnak a balesetve-
szélyes úthibák kijavításáról. Azokon a sza-

kaszokon, amelyeken villamos vágányzóná-
ja van vagy a BKV Rt. autóbuszai közleked-
nek, a Fôvárosi Közterület-fenntartó Rt.
végzi a karbantartást.

Szóljunk, ha kátyút látunk! A Fôvárosi
Önkormányzat kezelésében lévô útszakasz
esetében: Fôvárosi Közterület-fenntartó
Rt., Kárrendezési ügyfélszolgálati csoport,
1115 Bánk bán utca 8–10., fszt. 7., telefon:
464-8571, fax: 464-8556 (bejárat a Fraknó
utcai oldalról). A II. kerületi Önkormány-
zat kezelésében lévô útszakasz estében: Be-
ruházási és Városüzemeltetési Iroda, Általá-
nos Mûszaki Csoport, Polgármesteri Hiva-
tal, 1024 Mechwart liget 1., telefon: 346-
5445, Pesthidegkút: 346-5446.

CSAK LEGÁLISAN. A vizuális környe-
zetszennyezés elleni elsô lépést tette
meg a hét elején Láng Zsolt polgár-
mester, amikor a Városrendészeti Cso-
port munkatársaival eltávolította a ke-
rületben található illegális plakátok
egyikét. A csoport munkatársai folya-
matosan ellenôrzik a kerületet, és
mostantól kiemelten foglalkoznak az
illegális plakátok eltávolításával. A leg-
szomorúbb, hogy ezeket a hirdetôesz-
közöket gyakran szöggel rögzítik a
fákra.
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Támogatott
dzsembori
Idén nyáron a 21. Cserkész Világtalálkozó-
ra negyvenezer cserkész utazik két hétre
Angliába. Közel hatszáz magyar cserkész is
készül Essexbe, közülük harmincöten a má-
sodik kerületben élnek vagy járnak cserké-
szetre. Láng Zsolt polgármester június 5-én
több tucatnyi kerületi cserkész jelenlété-
ben 490 000 Ft támogatást adott át saját
keretébôl a második kerületi kiutazóknak.
Treer Albert, a magyar dzsemboricsapat veze-

tôje, aki egyben a kerületi 46-os számú Ka-
pisztrán Szent János-cserkészcsapat pa-
rancsnoka is, elmondta, a részvevôknek
egyenként kell elôteremteniük saját és
szponzori forrásokból a kiutazáshoz és a
részvételhez szükséges mintegy 250 ezer fo-
rintot, és ebben nagy segítséget nyújt a pol-
gármesteri támogatás. Láng Zsolt kiemel-
te, hogy a cserkészet egyre népszerûbb a ke-
rületi gyerekek körében is, emellett egy
olyan hagyomány, amelyet érdemes folytat-
ni és erôsíteni. A polgármester arra kérte a
népes kerületi delegációt, hogy méltókép-
pen képviseljék a szûkebb pátriánkat is.

ld

Védett építészeti
értékek
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása
szerint a kulturális örökség védelmé-
rôl szóló törvény alapján a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal Dokumentáci-
ós Igazgatósága megindította az Esz-
ter utca 7/b szám (hrsz.: 12915) alat-
ti, úgynevezett Deszberg-villa, vala-
mint a II., Hûvösvölgyi út (hrsz.:
11607/5) számú ingatlanon a fôbejá-
rati kapuzat, a csatlakozó portaépület
és a régi fôépület egyedi mûemléki vé-
detté nyilvánítását elôkészítô eljárást.
A II. kerületi önkormányzat a Desz-
berg-villa helyi védetté nyilvánítását
tervezte korábban, ezért a mûemléki
védelem alá helyezés megindítását tá-
mogatja.

Fórum Ófalu
szabályozásáról
A Polgármesteri Hivatal Fôépítész Irodá-
ja az Ófalu kiterjesztett területére készü-
lô Kerületi Szabályozási Tervvel kapcso-
latban

lakossági fórumot hirdet
június 27-én szerdán 18 órára,

helyszíne a
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és

Gimnázium tornaterme
(bejárat a Kökény utca 32–34. felôl).

Elvi döntés a budai kórházak
összevonásáról
A fôvárosi közgyûlés legutóbbi ülésén, május 31-én elfogadta a János, a Margit kór-
ház és a Budai Gyermekkórház szeptemberi összevonásáról szóló tervet. A közgyûlés
a konkrétumokról egy készülô hatástanulmány alapján június végén hoz végleges
döntést. Az átszervezéssel és létszámleépítéssel számoló tervrôl Horváth Csaba fôpol-
gármester-helyettes, a határozati javaslat elôterjesztôjének álláspontja az, hogy csak
az összevonással egyéb változtatások nélkül fél milliárd forintot takaríthat meg a fô-
város. Az egészségügyért felelôs fôpolgármester-helyettes szerint jelentôsen csökken-
tené a költségeket, ha a fôváros meg tudná szerezni a Kútvölgyi kórház épületét az
orvosi egyetemtôl, egyébként a János kórház mintegy tízmilliárd forintos fejlesztésre
szorul.

A kerti hulladékot
ne égessük,
vitessük el
Az avar- és kertihulladék-égetés szabályo-
zásáról szóló kerületi rendelet szerint avart
és kerti hulladékot csak száraz állapotban
és a tûzvédelmi elôírások megtartása mel-
lett, kizárólag október 1. és április 30. kö-
zött, hétköznapokon, 10 és 18 óra között
szabad égetni. Kerti hulladéknak minôsül
a száraz lomb, nyesedék, illetve gally, elszá-
radt növény, gyümölcs. Közterületen éget-
ni tilos. A II. kerületi Városrendészeti Cso-
port közterület-felügyelete ebben az évben
is fokozott ªgyelmet fordít az illegális ége-
tés visszaszorítására. Bejelentéseket a (06

70) 333-8936-os és a (06 70) 333-8937-es
számon fogadnak.

A Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. ápri-
lis 2-ától november 30-ig keddenként el-
szállítja a kerti nyesedéket, levelet vagy fü-
vet Pesthidegkútról, Kurucles környéké-
rôl, valamint a Szilágyi Erzsébet fasor, Pasa-
réti út, Hidász utca által határolt területrôl.
A zöldhulladékot csak a vállalatnál rendsze-
resített, emblémával ellátott, átlátszó mû-
anyag zsákokban viszik el. A vállalat közön-
ségszolgálati irodáin (1051 Arany János u.
12., tel./fax: 312-5490, e-mail: fkfzrt@
fkf.hu, 1056 Belgrád rkp. 25., tel.: 318-
1620, e-mail: fkfzrt@fkf.hu, ügyfélfogadás
hétfôtôl csütörtökig 8–16 óráig, pénteken
8–14 óráig) beszerezhetô hatvanliteres
gyûjtôzsák 75, a százliteres 120 forintba ke-
rül. További információ a (06 80) 204-
386-os ingyenes zöldszámon.

Szabályozási terv
pontosítása
A Fôépítészi Iroda tájékoztatása sze-
rint folyamatban van a Keleti Károly
utca, Rét utca, Ribáry utca, Bimbó út
és Kitaibel Pál utca által határolt terü-
letre készült Kerületi Szabályozási
Terv, a 36/2006. (XI. 27.) önkormány-
zati rendelet pontosítása. Az épített
környezet alakításáról és védelmérôl
szóló törvény alapján elkészült szabá-
lyozási tervet és a véleményezési eljá-
rás dokumentumait az elfogadása
elôtt június 1-jétôl 30 napra közzé
tették.

Megtekinthetôk az Ügyfélszolgálati
Központ (1024 Budapest, Margit kör-
út 47–49.) földszinti hirdetôtábláján.
Észrevételeiket 30 napon belül írás-
ban juttassák el a Polgármesteri Hiva-
tal Fôépítészi Irodájához (1024 Buda-
pest, Mechwart liget 1., I. em.)
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A láthatatlan mûvész
Súgni nem szép dolog — tanultuk az
iskolában, és büntetést kapott az is,
aki nyújtotta, és az is, aki elfogadta
ezt a kis baráti segítséget. Nos, van
valaki, aki nemhogy dorgálást nem
kapott soha e tevékenységéért, de
egyenesen ebbôl él, sôt, a Magyar
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével
tüntették ki két évvel ezelôtt.
Ô Tarr Mária, aki 1957 óta, azaz éppen
fél évszázada segíti át legnehezebb
pillanatain a Madách Színház
mûvészeit. 1958 óta kerületünk
lakója, és övé — ahogy mondja —
Budapest legszebb panorámája.
Mielôtt leülnénk beszélgetni, Mária
körbevezet a lakásban, és megmutatja
a tréfásan Tarr-emlékszobának
nevezett helyiséget, a Kossuth-díjas
filmrendezô, Tarr Béla egykori
gyerekszobáját.

— Két ªam van — meséli, miközben a
ªlmplakátokat és egyéb ereklyéket nézeget-
jük. Bélát, a nagyobbat, azt hiszem, nem
kell bemutatni. A kisebb ªam, György fres-
kókat készít és restaurál. Több mint ötven
templom és kastélybelsô hirdeti keze mun-
káját. A mûvészetek iránti vonzalom az
egész családunkra jellemzô, már az unoká-
kat is megfertôzte: Bernadett muzsikus,
Máté pedig fotográfus.

Azt értem, hogy valaki beleszeret a szín-
ház világába, de akkor a színpadra vágyó-
dik. Hogyan lesz valakibôl súgó?

Eredetileg könyvtárosnak készültem, de
amikor a férjemet a békéscsabai színház-
hoz szerzôdtették, ott nem tudtam elhelyez-
kedni. A színházban viszont szükség volt sú-
góra, gondoltam, megpróbálom. Ez 1955-
ben történt, rá két évre Budapestre jöt-
tünk, és azóta a Madách Színház tagja va-
gyok.

Végigélhette a színház nagy korszakait.
Mikor érezte magát a legjobban?

Számomra is az volt talán a legszebb idô-
szak, amit a Madách aranykorszakának
szoktak nevezni: amikor Ádám Ottó igazgat-
ta a színházat, aki csodálatos ember. Fan-
tasztikus színészekkel dolgozhattam
együtt, és olyan elôadásokban vettem
részt, amelyeket nem lehet elfelejteni. De
most is nagyon élvezem a színházat, a ªata-
lokat, a musicaleket. A mostani elôadások
közül Az operaház fantomja a kedvencem.

Színészek közül is biztos volt és van
kedvenc.

Nehéz lenne választani, hiszen sokukhoz
fûznek szép emlékek, közös nagy izgalmak.
Talán Huszti Pétert emelném ki. Annyira bí-
zott bennem, hogy nélkülem nem lépett
színpadra. Egyszer a Cyranót játszottuk,
amikor is két szereplô egyszerûen elfelej-
tett bejönni a színre. Láttam, hogy állnak a
portálban, a színpad szélén, beszélgetnek,
de hiába hangzott el a végszó, nem történt
semmi. Én akkor gondoltam egy nagyot,

gyorsan elôre lapoztam, átugorva a két „re-
nitens” jelenetét, és súgtam Husztinak a
folytatást. Rezzenéstelen arccal vette a la-
pot, mondta a szövegét. A nézôk nem vet-
tek észre semmit. Amikor vége lett az elô-
adásnak, Huszti Péter az öt ujjával mutatta,
hogy jelesre teljesítettem. Egy másik alka-
lommal, a Stuart Mária elôadásán pedig az
én jóvoltomból öt perccel hamarabb fejez-
ték le szegény Máriát. Az történt ugyanis,
hogy a védôügyvédet játszó Koltai János le-
késte a jelenetét, tehát nem tarthatta meg
védôbeszédét. Ismét csak gyorsan ugrani
kellett, de szerencsére itt is zökkenômente-
sen ért véget az elôadás. Nagy büszkesé-
gem, hogy Tolnay Klári egyszer azt mondta
nekem: „Mari, te ugyanolyan nagy mûvész
vagy, mint mi, csak te nem látszol.”

A súgó munkája nem csupán az esti elô-
adásokra korlátozódik.

Az elsô olvasópróbától jelen kell lenni.
Számomra a próbaidôszak a legnehezebb.
Ugyanis, van, aki ott, a próbák alatt tanulja

a szöveget, van, aki már otthon memorizál-
ja. Olyan is akad, aki már az elsô próbára
tud mindent, és olyan is, akinek csak a vé-
gére áll össze a szerepe. Nekem naponta
éreznem kell, melyik szereplô hol tart, és
mit igényel, hogy a leghatékonyabban tud-
jak neki segíteni — se túl sokat, se túl keve-
set.

A színházakból lassan eltûnik a súgó-
lyuk. Hol van olyankor a súgó?

A modern színpadképbe már nem illik
bele a súgólyuk, pedig ott szemben vagyok a
színészekkel, és ez mindkét fél számára a
legjobb a megoldás. Sokszor útban is van,
hiszen az egész teret használják, a színpad
forog, süllyed, változik. A súgó ilyenkor ki-
költözik a portálba, de néha egész este jö-
vök-megyek a színfalak mögött, mert olyan
mozgalmas az elôadás, hogy nem találunk
egyetlen megfelelô helyet sem. Az egyik je-
lenetet az egyik sarokból, a másikat a másik-
ból követem. Ez persze megnehezíti a dolgo-
mat. Egyszer Trokán Péter éppen háttal állt
nekem, amikor nem is tudom, honnan, ta-
lán a válla rezdülésébôl láttam, baj van.
Gyorsan mondtam neki a szöveget. Elôadás
után Trokán odajött hozzám, és nem gyô-
zött csodálkozni, hogy éppen a megfelelô
pillanatban jött a segítség. — Hogy csinál-
tad? — kérdezte. — Nem tudom, megérez-
tem — válaszoltam.

Ahogy csillogó szemmel, nagyokat ne-
vetve mesél, én is erre gondolok: hogy
csinálja? Nem a súgást, persze, hanem az
egészet: hogy tud ilyen derûs, friss és
ªatalos maradni — testi és szellemi érte-
lemben egyaránt.

Minden reggel tornázom, és hetente egy-
szer masszôrhöz járok, de nem ez a lényeg.
Hiszem, hogy boldogságra születtem, nem
szoktam aggódni, idegeskedni. Három do-
log ad erôt nekem az életben, ezekre tá-
maszkodom, ezek segítenek a nehéz helyze-
tekben: a családom, a munkám és az isten-
hitem. Péter Zsuzsa

Vacak úrral, aki nemrég még Kisvacak volt, amikor
Tarr Béla az utcán elhagyatva rátalált
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Pedagógusok köszöntése
Pedagógusnapi ünnepségre gyûltek
össze kerületünk tanárai, tanítói,
óvónôi és gondozónôi a Móricz
Zsigmond Gimnáziumban június 6-án.
Az önkormányzat nevében Láng Zsolt
polgármester köszönte meg egész
éves munkájukat. Ünnepi beszédében
kiemelte a pedagógusok nemcsak
anyagi szempontból nehéz helyzetét.

— Egy demokráciában minden megkérdô-
jelezhetô, és mindenki a maga igazát igyek-
szik érvényre juttatni. Ezzel kell megküzde-
niük a pedagógusoknak nap mint nap az is-
kolában, ahol nemcsak tanítják, hanem ne-
velik is a felnövô generációt — mondta
Láng Zsolt, aki támogatásáról biztosította a

jelenlévôket. Ezután került sor a kitünteté-
sek átadására.

Az ünnepséget a Móricz Zsigmond Gim-
názium diákjainak mûsora zárta, akik Ivan-
csits Tamás a Tékozló ªú címû musicaljét
adták elô.

A kerületünkben mûködô összes oktatási intézmény
vezetôje, valamint Szakall Judit, a Marczibányi Téri Mûve-
lôdési Központ és Szabó Lajos, a Klebelsberg Kuno Mûve-
lôdési Központ igazgatója intézményvezetôi jutalomban
részesültek. Polgármesteri dicséretet kapott: Andainé
Magasvári Mónika (Fenyves U. ÁI), Babiákné Léba Judit
(Bolyai U. Óvoda), Benkô Gabriella (Csik F. ÁI, Gimn.),
Bôhmer Ingrid (Fillér U. ÁI), dr. Pelczer Katalin (Rákóczi F.
Gimn.), dr. Siposné dr. Horváth Ágnes (ig.h., Móricz Zs.
Gimn.), Dudits Irén (Járdányi Pál Zeneiskola), Géczy Ár-
pád (Ökumenikus ÁI), Hernádi Ivánné (Pedagógiai Szol-
gáltató Központ), Horváthné Ivony Ágnes (Remetekertvá-

rosi ÁI), Indráné Matolcsy
Gabriella (igazgató, Pitypang
u. ÁI), Kalicov Szilvia (Szabó
L. ÁI, Gimn.), Lantosné Vitkó-
czi Erzsébet (Szemlôhegy U.
Óvoda), Márkusné Czifferi Eri-
ka (Pedagógiai Szakszolgá-
lat), Németh Julianna (Áldás
U. ÁI), Rácz Ferencné (Község-
ház U. Óvoda), Szilágyi Márta
(Budenz J. ÁI, Gimn.), Takács
Krisztina (Klebelsberg ÁI,
Gimn.), Tóth Imréné (vez.h.,
Kolozsvár U. Óvoda), Tömösi
Zoltánné (vez.h., Pitypang U.
Óvoda), valamint Bertold Fe-
rencné (gazd. ügyintézô,
Sport Centrum), Holeczné

Nagy Edit (gazd. vez., Marczibányi Téri Mûv. K.), Lakatos
János (mûszaki fôea., INTELIG) és Laposa Lajosné (techn.
dolgozó, Klebelsberg Mûv. K.).

Az oktatási és kulturális miniszter nyugállományba vo-
nulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékéremet
adományozott a következô pedagógusoknak: Benke Vik-
tória (Áldás U. ÁI), Czétényi László (Szabó L. ÁI, Gimn.),
Csaba Györgyné (Virág árok Óvoda), Dobos Gáborné
(Ökumenikus ÁI), dr. Landesz Pálné (Remetekertvárosi
ÁI), Ekker Erzsébet (Hûvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda),
Gombás Lukácsné (Kodály Z. Ének-z. ÁI, Gimn.), Lohász
Mártonné (Ökumenikus ÁI), Nyíri Lajosné (Remetekertvá-
rosi ÁI), Pálfi Györgyné (Ökumenikus ÁI), Ránkyné Beli-
cza Erzsébet (Áldás U. ÁI) és Szalabán Carmen (Áldás Ut-
cai ÁI).

A polgármester a kerületben végzett harmincöt éves
eredményes munkáját megköszönve rendkívüli jutalom-
ban részesítette Farsangné Horváth Máriát (Fillér Óvo-
da), Kindtner Andrásnét (Járdányi Pál Zeneiskola), Ko-
vács Lászlónét (Fillér Óvoda), Nagy Ferencet (Móricz Zs.
Gimn.), Szabóné Kattra Esztert (Áldás U. ÁI), valamint Ré-
vész Józsefné bölcsôdei gondozónôt és Egri Rudolfné
gazdasági ügyintézôt (Ped. Szolgáltató Központ).

Ötvös Zoltán, az Önkormányzat Mûvelôdési Irodájá-
nak vezetôje dicséretben részesítette Székelyné Nagy
Zsuzsanna igazgatónôt (Budenz J. ÁI, Gimn.), Csízi Anikó
bölcsödei gondozónôt, Brebovszkyné Csik Ágnest (Fillér
U. Óvoda), Budainé Solymosi Annát (Újlaki ÁI), Csikós
Máriát (Móricz Zs. Gimn.) Garamvölgyi Noémit (Kodály
Z. Ének-z. ÁI, Gimn.), Havassy Andrást (Rákóczi Gimn.),
Kovács Ildikót (Budakeszi Úti Óvoda), Mikes Viktóriát (Ál-
dás U. ÁI), Rôczei Katalint (Törökvész úti Óvoda), Schlégl-
né Benedek Angélát (Virág árok Óvoda), Simon Zsuzsan-
nát (Budenz J. ÁI, Gimn.), Szabóné Vajna Kingát (Klebels-
berg ÁI, Gimn.), Támbáné Bálint Ágnest (Csik F. ÁI,
Gimn.), Zólyomi Tündét (Virág árok Óvoda), valamint Bo-
dacz János oktatástechnikust (Szabó L. ÁI, Gimn.), Dan-
kó Ferenc mûszaki vezetôt (Marczibányi Téri Mûv. Köz-
pont) és Fekete Judit gazdasági ügyintézôt (Klebelsberg
Mûv. Központ). P. Zs.

Mátyás király kalandjai
Ha egy ôrszem kikémlelt volna a visegrá-
di palota ablakán május 26-án szomba-
ton délelôtt, rémülten látta volna, hogy
egy 80 fôs sereg érkezik Buda felôl. Pe-
dig aggodalomra nem volt ok, hiszen
„csak” a Máriaremete-Hidegkúti Öku-
menikus Általános Iskola közel húsz csa-
ládjának apraja-nagyja kerekedett fel az
olasz partneriskola tizenöt diákjával és
négy tanárával együtt. A Comenius-
program keretében angol nyelven szín-
re vittük Mátyás király és Beatrix király-
nô életének néhány fontos eseményét.
Az ódon falak között életre kelt az igazságot
osztó király és felesége, akik éppen esküvô-
jükrôl érkeztek vissza.

Ezen a napon egy kicsit mindenki vissza-
csöppent a XV. századba, és jólesôen élvez-
hette Visegrád vendégszeretetét. A palota-
múzeum dolgozóitól kezdve a legªatalabb
lovagig mindenki azon fáradozott, hogy jól
érezzük magunkat, és ezt utólag is nagyon
köszönjük.

Figyeltük az olasz gyerekek arcát, vajon
hogyan vélekednek a látottakról. Tavaly
szeptember óta foglalkoznak ôk is ezzel a
történelmi korszakkal, felkutattak min-
dent, amit Beatrix királynôrôl tudni érde-
mes, elutaztak a Ligúr-tenger partjáról Bu-
dára, majd a Dunakanyarba, s most ott áll-
tak a királyi palota csodálatos reneszánsz
termében, és a Herkules-kút tövében meg-
eleveníthették közös történelmünk egy da-

rabkáját. Nekünk felemelô érzés volt, re-
méljük, hogy ôk is megéreztek valamit a
hely varázsából.

A visegrádi premiert egy hidegkúti
elôadás is követte az iskolában, most
már komolyabb technikai feltételekkel,
élô reneszánsz zenével, tánccal.

Fárasztó volt az a közel két hét, amit
együtt töltöttünk, de nagyon megérte.
Barátságok kötôdtek, egyre kötetlenebb
angol nyelvû társalgás folyt, családok
tervezgetik, hogyan töltsék együtt a nya-
rat, hiszen áprilisban már mi is voltunk
az olasz iskolában és az ottani családok-
nál.

Akárhogy is alakul a jövô, egy biztos:
az a rengeteg élmény, amelyet szerez-

tünk, most már mindenkinek beépült az
életébe, és kitörülhetetlenül velünk ma-
rad, közelebb hozva egymáshoz gyereke-
ket, felnôtteket, családokat, iskolákat, né-
peket és kultúrákat.

Június végére talán az is kiderül, hogy a
következô pályázatunk is sikeres lesz-e. Ha
igen, akkor jövôre irány Portugália!

Járó Ildikó, az iskola nemzetközi
kapcsolatainak koordinátora

Berkes Anna, a Remetekertvárosi Általános Iskola igazgatója
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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 JÚNIUS 22-ig: 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.: Múzeumok éjszakája a Millenárison este hat órától hajnal kettôig.
n JÚNIUS 23-ig: Puha készség. Horváth Éva Monika kiállítása a Godot Galériában. Nyitva keddtôl
péntekig 10–18 óráig, szombaton 10–13 óráig. (1075 Madách út 8., tel.: 322-5272, www.godot.hu)
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 Audiovizu-
ális 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 21., 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! Szerk.: Litkai Gergely. Km.: Badár
Sándor, Szôke András.

ZENE MILLENÁRIS: JÚNIUS 21.: A Zene Ünnepe a Millenárison. A belépés díjtalan. Szabadtéri
Színpad, 16.00: Komolyzenei koncertek. Zenepavilon: 19.00: Nicoicmus. Nicolas Bürki francia zongoris-
ta-énekes a jazz-t reggae-vel, a funkyt a klasszikus zenével keverve hozta létre egyedi zenekarát. Nicolas
Bürki (zongora, ének), Barát Réka (fuvola, vokál), Esterházy Miklós (dob). Fogadó, 20.30: Pribojszki Má-
tyás Band. A 2007-es Budapesti Fringe Fesztivál díjazottja. Pribojszki Mátyás (szájharmonika, ének), Ko-
vács Erik (zongora), Pengô Csaba (nagybôgô, basszusgitár), Adamecz József (dob). Fogadó Pódium,
21.30: Zavarock. A 2007-es Budapesti Fringe Fesztivál díjazottja. A fiatal gimnazistazenekar a hetvenes,
nyolcvanas és kilencvenes évek külföldi és hazai rockszámainak feldolgozásait és saját, kevert stílusú szer-
zeményeit mutatja be lehengerlô stílusban. Bernát Balázs (gitár), Dobozi Bence (gitár, ének), Szilágyi

Zsolt (dobok), Horváth László (billentyû), Horváth
Ádám (basszusgitár), Bernát Barbara (vokál). Foga-
dó, 22.30: Nomada. A Nomada a magyarországi
cigány zenei hagyományból merít, azonban telje-
sen egyedi hangzású zenét hoz létre a különféle
stílusok elegyítésével. Balogh Gusztáv (ének, gi-
tár), Szirtes Edina (ének, hegedû, tangóharmoni-
ka), Boros Attila (basszusgitár), Ballay Gergô
(dob), Balogh Tibor (kanna, darbuka, cajon, ütôs-
hangszerek).
n JÚNIUS 17., 19.00: Budavári Lantestek. Kónya

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

ARANYKAPU. Egy szicíliai parasztcsalád menekül a szegénység elôl, s mivel Amerika
kapui (az 1900-as évek elején járunk) a szerencsések elôtt még nyitva állnak, irány az
óceán. Csapot, papot és szamarat hátrahagyva, kézben cipelt cókmókjukkal tornáz-
zák fel magukat a tengerjáró gôzös fedélzetére — még el sem hagyták az óhazát, ám
máris egy kiismerhetetlen forgatagon, a kiszolgáltatottakon élôsködôk sorfalán kell
átvágniuk. A babonákban gazdag, de minden másban szegény anyaföld és a rajta
élôk gyors és érzékletes bemutatása után az Amerikába vezetô hajóút kerül terítékre,
ami a film nyelvére lefordítva egyet jelent: egyhelyszínes mozit. Azzal persze nem szá-
moltunk, hogy a furfangos dramaturgia nemcsak a fedélközi eseményekrôl, hanem
hôseink Amerikáról — úgy is, mint a korlátlan lehetôségek hazájáról — alkotott,
meglehetôsen naiv vágyképeirôl is tudósít. A történetmesélési kényszer eredmé-
nye alig valamivel több az ezerszer elmesélt, standard emigráns-sztorinál: az érdes
tenyerû, analfabéta családfônek és népes családjának az egyetlen fegyvere az ezer-
nyi újdonsággal kecsegtetô, de legalább ugyanennyi veszélyt is jelentô külvilággal
szemben az otthonról hozott összetartás, mely a legkritikusabb pillanataikban —
így a bevándorlási hivatal mindenható ôrei elôtt is — megsegíti ôket. A filmrende-
zôt ellenben hibátlan ritmusérzéke és az álomképek szelíd groteszkje segíti — ki-
vándorlás esetén haszontalan, filmkészítéskor azonban döntô fontosságú eré-
nyek. Kg
Rendezô: Emanuele Crialese. Szereplôk: Charlotte Gainsbourg, Vincenzo Amato, Aurora Quattr-
occhi.

RUTTKA-KÉPEK A MARGIT KÖRÚTON.
Ruttka Ferenc festômûvész alkotásaiból nyí-

lik kiállítás Terra do-
lorosa címen júni-
us 21-én 18 órától
a M’Art Galériá-
ban. A környezetvé-
delem fontosságát
hirdetô, mûveiben

a fáknak és embernek kiemelt szerepet adó
alkotó számtalan világhírességet ajándéko-
zott meg festményeivel, legutóbb például
Angela Merkel német kancellárt, illetve
Charles Simonyi magyar származású ûrturis-
tát. A mostani kiállítást — amelyen számos
meglepetés várja az érdeklôdôket — Benkô
Dániel gitármûvész nyitja meg. A Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitün-
tetett festômûvész a megvásárolt képekbôl
befolyt összeg felét a II. kerületi Kapás utcai
rendelôintézet javára ajánlja fel. (Margit kör-
út 41., H-P: 10–18 óráig, tel.: 316-3077)
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István reneszánszlantestje. „A hangszerek királynôje” — királyi és fejedelmi lantosok a reneszánsz udva-
rokban. Dowlan, Milano, Bakfark, Paladin, Dlugoraj, Le Roy, Narvaez, Mudarra mûvei. További információ
a www.lant.hu oldalon és a (06 30) 343-3306-os telefonszámon.

MOZGÁS 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 megerôltetéssel mozogni, hogy jobban legyûrje a stresszt, hogy hatékonyabban és kellemeseb-
ben végezze mindennapi tevékenységét, akkor jöjjön el az óránkra! Pasaréti Ferences Alapítvány, 1025
Szilfa u. 4. Tel.: 394-3362, (06 20) 973-9489, www.feldenkrais-budapest.hu
n Tenisz- és sporttábor. JÚNIUS 18-tól AUGUSZTUS 31-ig heti turnusokban, hétfôtôl péntekig 8–16 órá-
ig 6–20 éves korig. Napi háromszori étkezés, teniszen kívül labdasportok, strandolás, kulturális mûsor er-
dei környezetben. Sporteszközt biztosítunk. Ára 16 000Ft/hét. Jelentkezés: (20) 340-9925 vagy (30) 250-
9122, www.torokvesz.fw.hu.
n SIVANANDA JÓGA: 5 hetes, intenzív kezdô jógatanfolyamok indulnak a nyáron JÚLIUS 10-én és AU-
GUSZTUS 14-én. Órák hetente kétszer, kedden és csütörtökön 18.30–20.30-ig. Alkalmanként is látogatha-
tó, folyamatos gyakorlást biztosító jógaórák aktív jógázók számára hetente ötször: hétfôn és pénteken
18.30-tól, szerdán 18.00-tól, kedden és csütörtökön 10.00-tôl. Már lehet jelentkezni pilisszentléleki nyári
jógatáborunkba! Információ és bejelentkezés: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakoz-
pont. 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 TURISTA EGYESÜLETE: JÚNIUS 20., 27.: Séta a budai he-
gyekben. Találkozó 9.00 órakor a Moszkva téren, az óra alatt. További információ: www.termeszetve-
dok.hu, tel.: 316-3053.
n BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET: JÚNIUS 17.: Cserhát-hegység. Országos Kéktúra. Hol-
lókô — Felsôtold — Alsótold — Nagymezôpuszta. További információ a 212-5641-es telefonszámon csü-
törtökönként 16–17.30 között.

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: JÚNIUS 19.: Zárórendezvény. Csak
klubtagoknak! Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerü-
leti nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: JÚNIUS 20.: Gyalogtúra a Pilisben. Tájékoztatjuk a klubtago-
kat, hogy szeptemberben kirándulást tervezünk a Börzsönybe, Lillafüredre, valamint Németországba, a
Fekete-erdô környékére. A programok részleteirôl a keddi klubnapokon lehet érdeklôdni, valamint a
275-0169-es telefonszámon az esti órákban. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden páros héten csütörtökön 16 órától. Klubéletünket a
havonta megjelenô programfüzet tartalmazza. Kirándulást 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 elsô
összejövetelt SZEPTEMBER 12-én 16 órakor tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b, tel.: 212-5030)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy június 7. és augusztus 9. kö-
zött nyári szünetet tartunk. AUGUSZTUS 9-én 9.00–12.30-ig tartjuk elsô félfogadásunkat, és ismertet-
jük ôszi és téli kirándulási terveinket. Minden 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 ahelyszínenvagy aklub vezetôjénél, Polgár Má-
riánál lehet a (06 30) 211-2313-as telefonszámon.
(Klebelsberg központ, 1028 Templom u. 2–10.)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: JÚNIUS

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,
18.00–19.00: Dali festôiskola felnôtteknek.
n ZENE: JÚNIUS 15., 19.00: Reneszánsz mulatság és lakoma.
Házigazda a Tabulatúra régizene-együttes. Régi magyar mulatsá-
gok. Zenék, táncok, vitézi torna és bajvívás, fegyveres bemutató, reneszánsz táncház, tûzzsonglôrök,
borkóstoló és hússütés. Belépô: 1000 Ft. JÚNIUS 20., 20.00: Guzsalyas táncház. Napfordulós évad-
záró. Népi játékok: valódi tûzugrás, szerelemjáték, kerti sütés, lakoma.
n KIÁLLÍTÁS: M Galéria — a mûvelôdési központ színházi elôterében. JÚNIUS 30-ig a XVII. Gyer-
mek Mûvészeti Fesztivál alkotásainak kiállítása.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JÚNIUS 22-ig: Play art — festmények, szobrok, grafikák. Bálind István,
Harasztÿ István, Hecker Péter, Kovách Gergô, Lossonczy Tamás, Nemes Nikolett, Pittmann Zsófia, Rai-
ner 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

A GRILLA STÚDIÓ júniusban a következô
programokkal várja a kismamákat. Június
23-án 10–16 óráig: A könnyû szülés, a
gyermekágy és a regenerálódás prakti-
kái. Hatórás információs program szülésre
készülôknek. Tartja: Berényi Grilla gyógytor-
nász, manuálterapeuta, dúla, a www.nlc.hu
szakértôje. Június 30-án 10–16 óráig: Szü-
lôsuli, azaz háborítatlan szülés kórház-
ban. Tartja: Novák Julianna szülésfelkészítô,
fókusztréner és dúla. Az egyszeri alkalom
9000 Ft. Jelentkezni a részvételi díj harma-
dának befizetésével lehet (személyesen a
stúdióban vagy átutalással). A két program-
ra külön-külön és együtt is lehet jelentkezni,
ez utóbbi esetben az együttes részvételi díj

16 000 Ft. Jú-
nius 29-én 14
órától: szopta-
tásra felkészí-
tô foglalko-
zás várandó-
soknak. Tartja:
Werner Katalin
IBCLC szopta-
t á s i s z a k t a-
nácsadó, dúla.
Az egyszeri al-
ka lom 6000
Ft.  Bôvebb  in-

formáció a (06 30) 230-1688 számon, a gril-
la@grilla.hu, illetve a babasrovat@grilla.hu
e-mail címen vagy a www.grilla.hu honla-
pon található.

KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ. JÚNIUS
20., 19.00: Az opera világa címû hangver-
seny a Kerület Napja tiszteletére. JÚNIUS
26., 18.30: Népszerû musicelek az EVICA
csoport elôadásában. Mûvészeti vezetô:
Nemessányi Éva. Keddenként 10.00–11.00
óráig új mozgásterápiás csoport indul. JÚNI-
US 18-tól naponta 9 órától 12 óráig kézmû-
ves foglalkozás általános iskolásoknak (fa-
faragás, textil- és papírmunkák). Részvételi
díj 300 ft/nap. A programokról érdeklôdni a
(06 20) 519-8882-es telefon számon lehet.
(1025 Szilfa utca 4.)
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22.: Dörgicse, Balatoncsicsó, Balatonfüred (autóbu-
szos kirándulás sok szép látnivalóval és finom ebéd-
del). JÚLIUS 9.: Schiff András koncertje a Mûvé-
szetek Palotájában. SZEPTEMBER 1–10.: Dalmácia
kulturális emlékei (10 nap, 9 éj) — autóbuszos ki-
rándulás. Részletes program és jelentkezés az egye-
sületi összejöveteleken, minden hónap elsô és har-
madik csütörtökén 15 órától a 1024 Margit krt. 64/
b sz. alatt. Telefoni információ: 216-9812 (rögzítô
is), (06 20) 968-7001, e-mail: fonixke@t-online.hu

n ZENE: JÚNIUS 23., 19.00: A tízéves Sinfonietta Hungarica zenekar hangversenye a Kerület
Napja programsorozat keretében. Mûsoron Grieg, Csajkovszkij és Liszt mûvei. Vezényel Déri And-
rás.
n SZÍNHÁZ: JÚNIUS 26., 20.00: Carlo Goldoni : Két úr szolgája. Vígjáték 2 részben — szabadtéri
színházi elôadás. Szereplôk: Balázs Péter, Sántha Annamária, Faragó András, Szabó Máté, Huszárik
Kata, Laklóth Aladár, Makrai Pál, Vásári Mónika, Lázár Balázs. Rendezô: Balogh Bodor Attila. Velen-
cében vagyunk, az 1700-as években. Egy szemfüles szolga gazdát szeretne magának. Egyszerre
kettôt is talál! Közben szerelmesek keresik egymást, álruhában, álnéven… A történet lebilincselô,
igazi komédia: Carlo Goldoni remekmûve. Elôtte tisztelgünk elôadásunkkal, hiszen az idén ünne-
peljük születésének 300. évfordulóját. Jegyár: 1800 Ft.
n KIÁLLÍTÁS: JÚNIUS 27-ig: Angyal Júlia festômûvész kiállítása.
n JÚLIUS 2-ig: Barátaink, a színészek — fotókiállítás. Színészeink gyakran mutatkoznak kedvenc
állataikkal. Új kiállításunkat e szeretett élôlények kezdeményezték. Összefogtak egy vidám tablón,
hogy bemutassák legkedvesebb színészeiket, gazdáikat — hû társaikat. Válogatás az Országos
Színháztörténet Múzeum és Intézet anyagából. A kiállítás megtekinthetô naponta 9–19 óráig.
n KLUB: JÚNIUS 27., 18.00: Erdélyi utazási klub. Minden klubtagot szeretettel várunk egy csíki
sörre és kötetlen beszélgetésre, utazási élménybeszámolóra erdélyi utakról az Erdély hangulatát
idézô Székelykapu étteremben a Nyugati szomszédságában (VI., Podmaniczky utca 29).
n JÚNIUS 30.: Hidegkúti Gyerekbúcsú. 14.00: Bábakukucs, Kandika Színház. 15.30: Csodakút,
avagy az élet vize. A Gabalyda Bábszínház elôadása. 17.00: Kezdôdik a vigalom. Az Alma együt-
tes mûsora.
n JÚNIUS 30., 19.00: Hagyományôrzô bál. Játszik a pilisvörösvári Lustige Spatzen. Belépôjegy:
600 Ft.
n NYÁRI TANFOLYAMOK: Társastánc intenzív tanfolyamok négy alkalommal indulnak a nyár fo-
lyamán. JÚNIUS 18–22.: Társas kezdô tanfolyam (cha-cha-cha, rumba, angol keringô, tangó). JÚ-
NIUS 25–29.: Salsa kezdô tanfolyam. AUGUSZTUS 13–17.: Haladó társastánc-tanfolyam (cha-
cha-cha, rumba, angol keringô, tangó). AUGUSZTUS 27–31.: Salsa rueda tanfolyam, kizárólag
legalább alap-salsatudásúaknak. A tanfolyamok minden alkalommal 17–22 óráig tartanak Holló
András tánctanár vezetésével. Részvételi díj: 7100 Ft/hét. Érdeklôdni a (06 20) 828-0635-ös telefon-
számon lehet.
n Hastánc intenzív tanfolyam indul JÚNIUS 18–21., 18.30–20.30 óráig. Vezeti Vattai Rita has-
táncoktató, (06 70) 558-2729. Részvételi díj: 9000 Ft.
n Korongozás: JÚLIUS 2–6., 9–13 óráig és 13–17 óráig 6–14 éves gyerekeknek Badó Bea vezetésé-
vel. Díja: 9500 Ft.
n Varázsecset: JÚLIUS 2–6., 10–12-ig másfél évestôl 9–10 éves korig (hároméves kor alatt szülôi
felügyelet szükséges). Kreatív játék, közös festegetés gyerekeknek. Vizuális foglalkozások óvodá-
sok és kisiskolások számára Kormos Mercedesz vezetésével. Részvételi díj: 1600 Ft/alkalom (két
vagy több gyermek esetén 1200Ft.) 6500 Ft/5 alkalom (két vagy több gyermek esetén 5000 Ft.)
n Rajz- és festôiskola: JÚNIUS 25–29., 6–14 éveseknek. Vezeti: Jándi Zsuzsanna. Díj: 9500 Ft.
n Klasszikus balett: AUGUSZTUS 6–10., 6–12 éveseknek. Vezeti: Hajas Lili. Részvételi díj: 3500 Ft.
n Angol — jóga: AUGUSZTUS 28–31., 8–14 éveseknek. 8–10 óra között angol, vezeti Sándor Ani-
kó, majd 10–12 óra között jógaoktatás lesz, vezeti Bolla Magdolna. Részvételi díj: 14 500 Ft.
n További programok és információk a www.kulturkuria.hu weboldalon.

SZÉPSÉGES KEDVENCEK. Június 23-án 11 órától rendezi meg a Klebelsberg köz-
pont a az 5. Pesthidegkúti Házikedvenc kiállítást és szépségversenyt. A szépség-
versenyre a verseny napján 14 órától lehet nevezni. Program: 11-tôl kisállatkiállítás:
tengerimalac, görény, nyúl, csincsilla. 15 óra: a Pannon Mentôkutyás Alapítvány kuta-
tó-mentô bemutatója. 15.45: ku-
tyák szépségversenye. 16.30: kis-
rágcsálók szépségversenye. 17.15:
állatismereti totó eredményhirde-
tése. 17.30: macskák szépségverse-
nye. A kategóriák gyôztesei díjat
kapnak. A kutyák és a macskák
gazdái hozzák magukkal az állat ol-
tási bizonyítványát. A kutyatulajdo-
nosok hozzanak szájkosarat és pó-
rázt. A rágcsálók gazdáinak A8-as
formanyomtatványon állatorvosi
igazolást kell bemutatniuk. A ren-
dezvényen való részvétel ingyenes.

Bartók:
híd Amerikába
A Bartók Béla Emlékház, amely Bartók
utolsó magyarországi lakhelye volt
amerikai emigrációja elôtt, a zeneked-
velô zarándokok Mekkája. Nemcsak
azért, mert a nemrég felújított emlék-
hely látványnak sem utolsó, s nosztal-
giázni lehet az eredeti bútorok és sze-
mélyes tárgyak között, de a meghitt
kamarateremben jobbnál jobb hang-
versenyeket hallgathatunk. Bizonyság
erre Ishimoto Hiroko, az egyik legkivá-
lóbb japán zongoramûvésznô koncert-

je is, amelyet
B a r t ó k n a k ,
Gershwinnek,
Gillocknak és
G r i f f e s n e k
szentelt. A mû-
vésznô, aki há-
rom éve Buda-
pesten él, a To-
kyo Zeneiskolá-
ban és a New
York-i Juliard is-
kolában végez-

te tanulmányait, majd több évig taní-
tott a két iskolában. Az Egyesült Álla-
mokban szólistaként és zenekarban is
fellépett. Bartókot a Juliardon, a New
Yorkban idén elhunyt Sándor György
zongoramûvész hatására kedvelte
meg, olyannyira, hogy a Bartók halálá-
nak 50. évfordulójára rendezett emlék-
koncertjét egy japán szaklap magas
díjjal tüntette ki. A lap így jellemezte a
mûvésznô elôadását: „abszolút erede-
ti, a ritmus természetes érzékével és
harmonizálási képességgel”. Mostani
koncertje nagyrészt rövid, szabad for-
májú mûvekre épült, amelyekben sok-
oldalúságát is megcsillogtathatta. Két
hosszabb Bartók-mû is szerepelt a mû-
sorban: a Suite és befejezésül a nép-
táncokat idézô I. Rapszódia. Ez utóbbi-
nál Ábrahám Márta, a Magyar Rádió
Szimfonikus zenekarának koncertmes-
tere mûködött közre. A japán mûvész-
nô nem kis bátorságára vall, hogy kar-
rierjét hazánkban kívánja folytatni,
ahol egy sor jó képességû zongorista
alig jut fellépési lehetôséghez.

Kérész Gyula
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Árverés a festôverseny
alkotásaiból

Szép idôben, nagy érdeklôdés mellett ren-
dezte meg a Budai Képzômûvész Egyesület
elsô festôversenyét, amelyen az alkotók
Pesthidegkút szépségét örökítették meg pa-
píron, vásznon. Magyar Ari, a BUKET elnö-
ke, egyben az esemény fôszervezôje örömé-
nek adott hangot, amikor a versenyrôl kér-
deztük:

— Százharmincan jelentkeztek, köztük
fiatalok és idôsebbek, kerületiek, fôvárosi-
ak, vidékiek, sôt külföldiek is. Némi csaló-

dást okozott ugyan, hogy elmaradt a kíván-
csiskodók inspiráló jelenléte, mintha csak
kihalt volna a település, de így is 102 pálya-
mû érkezett be délutánra. A verseny színvo-
nalát mutatja, hogy a zsûrinek több mint
két órába tellett, amíg sikerült döntésre jut-
nia. Az elsô három helyen végül Kemenes
Kati (BUKET), az Ausztriából érkezett Gali-
na Szentes és Korompai Dóra mûvészek vé-
geztek. A hat iskoláskorú résztvevô, Aal
Monti, Kéri Sára, Novák Eszter, Balog Orsolya,
Frei Balázs Máté és Frei Zsófia Anna a színpa-
don vehette át az oklevelet. Számos kiváló
kép született, amelyet június 30-án a Kle-
belsberg Kultúrkúriában fogunk bemutat-
ni a közönségnek. A valóban szép és gazdag
kiállítást, amely egyben díjátadó ünnepség
is lesz, Ragályi Elemér Kossuth-díjas opera-
tôr és Pitti Katalin operaénekesnô nyitja
majd meg. A tárlat képeibôl szeptember 9-
én 14 órai kezdettel aukciót tartunk szin-
tén a Klebelsberg Mûvelôdési Központban,
ahová minden érdeklôdôt szeretettel vá-
runk. Ernestin Preisinger zsûritag, a bécsi

KIS Szabadiskola vezetôje, nem leplezve lel-
kesedését az események felett, ígéretet tett
arra, hogy a tárlat anyagát elhelyezi valame-
lyik bécsi kiállítóteremben, és kiállítóként
meghívta Huszák Zsuzsa festômûvészt a kö-
vetkezô tárlatukra.

Az esemény sikerén felbuzdulva szeret-
nénk hagyományt teremteni, és jövôre is
megrendezni a festôversenyt.

P. Zs.

Tartalmas vakációt
csellengés helyett
A Millenáris parkban (Szôlôdomb) PARKolóPálya elnevezésû if-
júságvédelmi programsorozatot indít június 15-tôl tizenhat hé-
ten át a Jövô Háza Központ Kht. és a II. kerületi Családsegítô és
Gyermekjóléti Központ. A program célja, hogy azok az elsôsor-
ban 12–24 éves ªatalok, akik a nyári szünidôben a parkban és a
környéken csellengenek, esetleg unalmukban alkoholhoz vagy
droghoz nyúlnának, tartalmas idôtöltést találjanak. Minden nap
10–23 óráig különbözô program- és játéklehetôségekkel (cso-
csó, ping-pong, pétanque) várják önkéntes segítôk és szakembe-
rek a ªatalokat. A tervek szerint mûvészeti tevékenységekbe
(képzômûvészet, színjátszás, zene) is bevonják majd az érdeklô-
dôket. A szervezôk minden ªatalt szeretettel várnak, a részvétel
természetesen ingyenes.

Nyári tanfolyamok
a Pannónia Filmstúdióban
A Pannónia Filmstúdió idén nyáron is megrendezi hagyományos
rajzfilmes táborát 6–17 éves korú gyerekeknek. Az ötnapos foglal-
kozások hétköznapokon 9–16 óráig lesznek folyamatosan. A gyere-
kek rajzfilmet készítenek, ami videokazettán hazavihetô. A film-
stúdió animációsfilm-rajzoló tanfolyamot indít felnôttek részé-
re. Felvételi vizsga és korhatár nincs. Tantárgyak: animáció, film-
történet, filmtechnika, számítógépes program használata. Sikeres
vizsga esetén államilag elismert szakmai bizonyítványt kapnak a
hallgatók. Telefonos egyeztetés után az érdeklôdôk betekinthet-
nek a jelenleg folyó képzésbe. Jelentkezés és felvilágosítás a 250-
1355, 250-0432-es telefonszámokon.
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A történelem szelleme
A bámészkodás az egyik legjobban
kötô, bevált ragasztóanyag tömeg és
hatalom között. A skolasztika csak az
aktív és a szemlélôdô élet között tett
különbséget, mert nem ismerte az
újkori tömegember „harmadik útját”,
az együttmûködô passzivitást.

Itt van például az a mintegy hatszázezer bu-
dapesti honpolgár, aki sorfalat állt 1896. jú-
nius 8-án a millenniumi díszmenetnek a
királyi várból a Parlamentbe vezetô több ki-
lométeres úton, nem az otthon maradást
választotta — kontemplatívan vagy aktívan
eltöltve az idôt —, ha már kiszorult a menet-
bôl, hanem színes, éljenzô hátteret biztosí-
tott a hatalom parádés felvonulásának.

A menet a Vérmezôn gyûlt össze. Onnan
az akkori Széna (ma Moszkva) tér második
kerületi felén kerülve fordultak rá a budai
Ország útra (ma Margit körút), hogy azután

végighaladva a Margit hídon át a Lipót (ma
Szent István) körúton, bekanyarodva a Váci
körútra (ma Bajcsy-Zsilinszky út), és az új-
onnan nyitott Alkotmány utcán jutottak a
félig kész Parlamenthez, ahol ünnepi ülé-
sét tartotta a magyar országgyûlés.

Bennünket most Klösz György fényképész
több helyen publikált felvétele köt le,
amely a felvonulásnak a második kerületi
szakaszáról mutat egy jelenetet. A menet a
mai Moszkva tér és Széna tér sarkára ért,
az elé az épület elé, amelynek ma a népsze-
rû Kétlyukú borozó ad jelleget, még ha ez a
jelleg sokak szerint viszolyogtató is. Ám ab-
ban az idôben, 1896-ban itt egy nagyon is
prosperáló budai kávéház üzemelt. A lénye-
get kifejezi már az is, hogy napjaink kocs-
mája a szuterénszinten van, Pfanzelt János
egykori kávéháza pedig a földszinten volt,
amely az Ország út irányában a félemeletet
jelentette.

Az elnyûhetetlen gyûjtônek, Saly Noémi-
nek, a kávéházak rajongójának sikerült

megtalálnia egy Pfanzelt-leszármazottat,
aki elmesélte, hogy a kávéháztulajdonos
egy bajor családból származott, amely a
XIX. század elején települt be a Monarchia
területére. Pfanzelt az 1880-as években a
várbeli Bécsi kapu téren nyitott elôször ká-
véházat. Második házasságával egy helyi,
szakmabeli családba, a Budán tôsgyökeres
Petz famíliába nôsült be. A kávéház fölött la-
kott a család, s a közelben, a Fillér utcában
volt nyaralójuk. Négy gyereke született Petz
Karolinnak, kettôt pedig még az elôzô házas-
ságából hozott az özvegy apa, de a nagycsa-
ládos vidám élet csak 1904-ig tartott, ek-
kor ugyanis Pfanzelt János meghalt, a kávé-
ház pedig bezárt. A képen világosan kivehe-
tôk az ablakokban ülô családtagok. (Ez len-
ne akkor itt a határeset bámészkodás és ott-
honülés között…)

No de térjünk vissza a felvonulókhoz. A
képen egy kis szeletét, az elejét látjuk csu-
pán a parádés csoportnak. A menetet hat

herold nyitotta meg gazdag díszes kék ruhá-
ban, fehér lovakon. A kürtjelzéseiket régi
magyar motívumokból Káldy Gyula, az Ope-
raház igazgatója állította össze. Utánuk lova-
golt Perczel Dezsô belügyminiszter mint a vá-
rosi és megyei törvényhatóságok bandériu-
mának vezetôje pompás díszmagyarban, ke-
zében buzogánnyal. Lovát két daliás csatlós
vezette. Közvetlen kísérete gróf Eszterházy
Béla fôrendiházi tag és Rohonczy Gedeon or-
szággyûlési képviselô volt, utánuk jött Far-
kas Zoltán belügyminiszteri titkár mint a
díszfelvonulás fôrendezôje. A háttérben a
budapesti bandérium élén Návay Aladár.

A hódoló felvonulás középpontját és esz-
mei centrumát a korona képezte. Egy hatfo-
gatú, reneszánsz díszhintó vitte ezt, elôtte
díszbe öltözött koronaôrök vonultak kato-
nás rendben. Az úton végig „levett kalappal
üdvözölte mindenki a szent jelvényt”. Hosszú
idô óta most elôször jelent meg a nyilvános-
ság elôtt a Szent Korona mint az önálló füg-
getlen magyar királyság szimbóluma. A ko-

rabeli beszámoló szerint: „S kik látták ezt a
symbolumot, mélyen megilletôdve, a magyar
nemzeti eszme erejétôl s fenségétôl áthatva tá-
voztak onnan.” A korona körül ott volt a jo-
gar, az országalma, a koronázási palást, va-
lamint a kormánytagok, élükön Bánffy De-
zsô miniszterelnökkel, akinek a hintója Va-
szary Kolos esztergomi hercegprímás kocsi-
ját követte. Egy hatfogatún vonult fel Tisza
Kálmán és herceg Eszterházy Pál királyi biz-
tos, utánuk pedig a királyi jelvények vitelé-
re jogosult fôrendiházi törvényhozók: gróf
Karácsonyi Aladár, gróf Majláth György, ôr-
gróf Pallavicini Sándor és báró Révay Gyula.
A menet nagyját a történelmi jelmezekbe
öltözött huszárszázad és az egyes várme-
gyék bandériumai alkották.

Aki azon a verôfényes napon ott bámész-
kodott a Széna téren, úgy érezhette, hogy a
magyar történelem szelleme vonul el elôt-
te. A dicsô múlt, magasztos érzések a szent
korona láttán, és persze a pompás, aranydí-
szes kosztümökbe öltözött tekintélyek. A
korabeli tudósítások szerint a bandériu-
mok Pestre érve igencsak megéheztek,
megszomjaztak. A bandéristák egy része el-

tévedt az út menti vendéglôkben, ªatalok,
öregek vegyest, csak a rendôrök meg a kato-
nák tartották meg helyüket. „Ha pincér jött
az utcára sörös poharakkal a kezében, egyszer-
re hat-hét szittya támadt reá s a szegény frak-
kos halandót egy pillanat alatt megfosztották
mindenétôl. Mire felocsúdott rémületébôl,
újabb rémületbe volt kénytelen esni, mert ek-
kor már az üres poharakat tukmálták rája.”
Egy fotós hiába próbált rávenni egy torzon-
borz kurucot, hogy pózoljon a kamerája
elôtt, az csak a söröskriglivel a kezében
volt hajlandó. Pedig sör a kurucok idején
még nem volt mifelénk.

Hegel Napóleonban még a világtörténe-
lem szellemét látta átgaloppozni a szétdúlt
Jénán. Mintha a magyar történelem szelle-
me kevésbé lenne elvont. Igaz viszont,
hogy a történelem vége, amelyet Hegel
konstatált, kétezer körül ugyanúgy újra
megállapíttatott, ahogyan a korona is újra
díszmenet része lett.

Rostás Péter

…és a Margit híd pesti hídfôjénélMillenniumi díszmenet a Széna téren…
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A barlangot féltik a kutatók
A Rózsadomb alatt hat nagy barlang
járata fut, köztük az öt éve feltárt és
világszenzációnak számító Molnár
János-barlang öt kilométer hosszban
ismert rendszere. A kutatók folytatnák
a feltárást, de nem kapnak engedélyt.
A barlangászok a Frankel Leó úti
Malom tónál tervezett hotel miatt is
bizonytalannak érzik a fokozottan
védett barlang jövôjét.

A Malom-tavat tápláló és a Lukács fürdôt
vízzel ellátó Molnár János-barlangot
2002-ben fedezték fel. A világ leghosszabb
víz alatti hévizes barlangjának geológiai for-
makincsekben gazdag járatairól készült fel-
vételek akkor bejárták a világot. A kutatók
tovább folytatnák a feltárást, de a felszere-
lést csak vízzel telt folyosón tudnák a mély-
be szállítani, ami a hosszú út miatt veszé-
lyessé válhat, és segítene, ha egy régebbi,
rövidebb tárót használhatnának.

— A közel másfél éve benyújtott kutatási
engedélyt még nem hagyta jóvá a Közép-
Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelôség, mert a Ma-
lom-tó és környékének tulajdonosa a Buda-
pest Gyógyfürdôi és Hévizei Zrt. megfelleb-
bezte azt — mondta el egy májusi sajtótájé-
koztatón Adamkó Péter barlangkutató. A fel-
tárásban részt vevô Rózsadombi Kinizsi

Barlangkutató és Hegymászó Egyesület el-
nöke jelezte, hogy a romos, 1890-es évek-
ben épített „Török fürdô” mûemlék épüle-
tét is magába foglaló területen — a Dakar-
ralis Szalay Balázs nevéhez kötôdô — cég
két ütemben gyógyszállót kíván építeni. A
barlang további feltárását, a víz alatti jára-
tok épségét és a felszín alatti vizeket veszé-
lyeztetheti a tervezett építkezés — tette hoz-
zá a barlangkutató. Meglátása szerint egyál-
talán nem adható ki építési engedély, mert
a terület a barlang miatt építési tilalmi zó-
nában van, a forrás és környéke törvény

szerint védelem alatt
áll. Adamkó Péter hang-
súlyozta: ha jogerôre
emelkedik a szálloda
építési engedélye, bíró-
sághoz fordulnak, mert
bújtatott privatizáció-
nak vélik a terület ilyen
jellegû hasznosítását,
noha a természeti ér-
ték mindenkié. A bar-
langászok szerint az il-
letékes Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal jog-
szerûtlenül adott ki épí-
tési engedélyt, mert hi-
ányzott többek között a
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal Buda-

pesti Bányakapitányság hozzájárulása. Ezt
erôsítette meg Tóth Álmos, a hivatal földta-
ni szakértôje, aki arról tájékoztatott, hogy a
Bányakapitányság dokumentumai között
nem találtak anyagot a tervezett építkezés-
rôl. Hozzátette: barlangos területen fontos
az elôzetes szakhatósági állásfoglalás, mert
a földtani viszonyok sem ismertek, így szá-
mos, elôre nem látható probléma merül-
het fel az építkezés miatt.

A gyógyfürdôvállalat lapunkat arról tájé-
koztatta, hogy az ott létesítendô épületek
fennállásáig terjedô idôszakra a beruházás
megvalósítására létrehozott Malomtó Tö-
rök Fürdô Project Beruházó Kft-nek ellen-
érték fejében földhasználati jogot engedett
az ingatlanra.

A kft-nek a fürdôvállalat is résztulajdo-
nosa. A kutatási engedélyt a gyógyfürdôtár-
saság azért fellebbezte meg, mert a barlang
kizárólag a tulajdonukban levô ingatlanról
közelíthetô meg, ezt pedig az elsô fokú hatá-
rozat nem vette ªgyelembe. Az építési en-
gedélyt viszont a barlangász egyesület fel-
lebbezte meg, ezért másodfokú eljárás le-
folytatását kezdeményezte a hatóság, mond-
ták el megkeresésünkre a hotel építési en-
gedélyét kiadó KÖH-nél. Kristóf Ágnes, a Ha-
tósági Fôfelügyelet fôosztályvezetôje jelez-
te, hogy a szakhatósági hozzájárulások ügyé-
ben újabb dokumentumokat kértek be az il-
letékes szervektôl.

A barlang kutatására az építtetô cég ügy-
vezetôjének tudomása szerint jelenleg is
van lehetôség, egy táró kialakítását viszont
mások helyett nem tudják ªnanszírozni.
Szalay Balázs lapunknak elmondta, hogy
jogerôs engedély birtokában akár már szep-
temberben elkezdôdhetnek a munkálatok
a Malom-tónál, ahol a régi épület helyreál-
lításával egy török jellegû fürdô és egy 16
szobás hotelt épülne. Az ügyvezetô úgy tájé-
koztatott, hogy az építkezés egy év alatt be-
fejezôdhet, egyidejûleg a tó jelenleg igen el-
hanyagolt környezetét is rendbe tennék.

Szabó Gergely

Zárt kapuk

Egy nap az egészségért
Az IWI Életmódstúdió június 15-én pénteken 11 és 20 óra között nyílt napot tart.
Edzô segítségével kipróbálhatják a kinesist, lesz BikeMed ªttségi tesztelés, kardio kör-
edzés, dietetikai és életmód-tanácsadás, vércukorszint- és vérnyomásmérés, Ma-Uri
masszázs, a csoportos órákon pedig intimtorna, hastánc, kismama- és relaxáló jóga,
pilates, alakformálás. A nyílt napon vásárolt bérletekbôl 20 százalék kedvezményt ad-
nak. Sportcipôt vinni kell!

Ezen felhívás felmutatója ingyenesen részt vehet egy 6 ezer forint értékû ªttségi ál-
lapotfelmérésen. Cím: Bécsi út 61. (a Kolosy térnél, a Bécsi kert belsô részén, föld-
szint), tel.: 367-3860, www.iwi.hu

A hotel látványterve (Marosi Miklós vezetô tervezô)
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Gázos ügyek
Mindannyiunk közös érdeke, hogy a
gázszolgáltatás folyamatos és
biztonságos legyen. Ehhez azonban
elengedhetetlenül fontos a gázellátó
rendszer — ennek részeként a
telekhatáron belüli vezetékrendszer —
idôszakos ellenôrzése és
karbantartása. A rendszeres
ellenôrzéssel elkerülhetôk az esetleges
balesetek, a hosszabb, váratlan
gázszolgáltatási szünetek, a szakszerû
karbantartás pedig biztosítja a
megfelelô mûszaki állapotot.

A földgázellátásról szóló törvény szerint az
ingatlan tulajdonosának, használójának kö-
telezettsége a telekhatáron (épületen) belü-
li csatlakozóvezeték és a fogyasztói beren-
dezések 5 évenkénti mûszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálatának elvégeztetése. A csatlako-
zóvezeték tömörtelensége veszélyes az
élet- és vagyonbiztonságra. A csatlakozóve-
zeték nem megfelelô mûszaki állapota a tár-
sasháznak a szolgáltatásból való kizárását
eredményezheti.
Ellenôrzés
Amennyiben a csatlakozóvezetékek és
azok részét képezô alap- és felszállóvezeté-
kek látható, ellenôrizhetô területen van-
nak, azok elégtelen állapota sok esetben
már szemrevételezéssel is megállapítható
(pl. a vezetékek korrodáltak). Ha a pincé-
ben, folyosón, lépcsôházban vagy a lakás-
ban gázszagot érez, ne kapcsoljon világí-
tást, ne kapcsolja le a már égô világító lám-
pát, ne használjon nyílt lángot! Nyisson aj-
tót, ablakot, szellôztessen, és azonnal érte-
sítse a Fôvárosi Gázmûvek Zrt. ügyeleti
szolgálatát az éjjel-nappal hívható 477-
1333-as telefonszámon. Munkatársaink
megérkezéséig értesítse a lakótársait, hív-
ja fel ªgyelmüket a veszélyhelyzetre. A
csatlakozó- és fogyasztóvezetékek mûsze-
res ellenôrzését (állapotellenôrzését) kizá-
rólag arra feljogosított kivitelezô végezhe-
ti. Megrendelésre szakszerû állapotfelmé-
rést a Fôvárosi Gázmûvek Zrt. is végez, ka-
pacitásától függôen. A mûszeres ellenôr-
zés mellett a csatlakozóvezeték megfelelô-
ségét tömörségi nyomáspróba elvégzésé-
vel lehet és kell megállapítani. A vezeték
tömörsége abban az esetben megfelelô, ha
a vezetékrendszeren nyomásesés nem ta-
pasztalható. A nyomásesés bekövetkezése
tömörtelenségre, azaz szivárgásra utal. Eb-
ben az esetben a hiba elhárításáig a gáz-
szolgáltatást fel kell függeszteni. A tömör-
ségi nyomáspróbát társaságunk minden
esetben elvégzi a közterületi elosztó veze-
tékek rekonstrukciója során gázelvétellel
érintett épületek csatlakozóvezetékeinek
esetében. Amennyiben ennek eredménye
nem kielégítô, vagyis a vezetékrendszer
nem tömör, úgy szakembereinknek tör-

vényben meghatározott kötelessége a szol-
gáltatás szüneteltetése.
Csere vagy javítás?
A vezeték teljes cseréjének alternatívája-
ként a kivitelezôk ajánlataiban többször ta-
lálkozhatunk a felszálló vezetéket belülrôl
kezelô, annak belsô felületére tömítô réte-
get felhordó technológiával. Javasoljuk,
hogy az ajánlott technológiára vonatkozó en-
gedélyeket minden esetben kérjék el a kivi-
telezôtôl. Érdemes azonban tudni, hogy
míg a kezelési technológiák szavatossága
8–10 év, addig az újonnan épített vezeték
várható élettartama ennek a többszöröse.

Finanszírozás
A kivitelezési munkálatokat a társasház sa-
ját elôtakarékossági vagy felújítási alapjá-
ból ªnanszírozhatja. Amennyiben az Ön
társasháza nem hozott létre felújítási ala-
pot, vagy annak összege nem elegendô, szá-
mos banki hitelkonstrukciót is igénybe ve-

het. A kedvezményes hiteleket a pénzinté-
zetek túlnyomórészt állami támogatású
konstrukciókban kínálják, amelyeket cél-
zottan a társasházak rekonstrukciós problé-
máinak megoldására dolgoztak ki.

A II. kerületi önkormányzat is biztosít
vissza nem térítendô támogatást az évente
kiírt önálló és kapcsolódó társasházfelújítá-
si pályázatán, valamint a Havária-alapból
is lehet támogatást igényelni a társasházak
gázalapvezeték-felújítására.
Kivitelezôk
Telekhatáron belüli csatlakozóvezeték fel-
újítását kizárólag megfelelô szakmai vizsgá-
val, illetve a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium irányítása alatt mûködô Magyar
Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal ál-
tal kiadott fényképes igazolvánnyal rendel-
kezô és a Fôvárosi Gázmûvek Zrt.-nél is re-
gisztrált szakember végezheti. Fogyasztó-
ink biztonsága és a késôbbi kellemetlensé-
gek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy
minden esetben ellenôrizzék az arcképes
gázszerelôi igazolvány meglétét és annak ér-
vényességét. Forrás: www.gazmuvek.hu

A szakipari kivitelezôkkel kapcsolat-
ban a Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara kézmûipari tagozata 488-
2109-es, 431-8971 és -61-es telefon-
számán is érdeklôdhetnek, ahol igé-
nyeiknek megfelelôen több vállalko-
zó, vállalkozás elérhetôségét is megad-
ják Önöknek.

A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. Budai
szolgáltatási osztálya (I., II., III., XI.,
XII., XXII. kerületek, Remeteszôlôs, Pi-
liscsaba, Pilisjászfalu): 1117 Budapest,
Budafoki út 54., 463-8471, 463-8472.

A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. Tervfelül-
vizsgáló és Ellenôrzô Osztálya: 1425
Budapest, Pf. 30. 477-1111/1440.

Felelôsségi határ a telekhatár

Felelôsségi területek: a fehér színnel jelölt
vezetékek és a gázkészülék(ek) az
ingatlantulajdonos tulajdonában vannak, így
karbantartásuk is az ingatlan tulajdonosának,
használójának a feladata. A gázmérô, valamint a
nyomásszabályozó megôrzése és védelme a
fogyasztó felelôssége.

Kerületünk is a zajtérképen
Zajtérkép készült Budapestrôl és 22 agg-
lomerációs településrôl. A 680 millió fo-
rintból, 75 százalékban európai uniós for-
rásokból elkészített térkép átfogó képet
nyújt Budapest és a város környékének
zajterhelésérôl. A szakemberek egy úgy-
nevezett konfliktustérképet is készítettek
azokról a területekrôl, ahol az erôs zaj la-
kóházakat, kórházakat, iskolákat is ter-
hel. E térkép alapján készülhetnek majd
cselekvési tervek a zajcsökkentésre azo-
kon a helyeken, ahol jelenleg nagyon ma-
gas zajterhelés sújtja a lakókat. A zajtér-
kép letölthetô a www.budapestikornye-
zet.hu oldalról.

Az interaktív zajtérkép különbözô rétegei — ahogy azt a kerület lakói eddig is sejt-
hették — olyan útvonalakon mutatnak napszaktól függetlenül kiugró zajterhelést,
mint többek között a Margit körút, Moszkva tér, Szilágyi Erzsébet fasor, Hûvösvölgyi
út, Fillér utca, Bimbó út és a Gábor Áron utca keresztezôdése, Kapy utca vagy az Ár-
pád fejedelem útja.
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Tartalmat adni az életnek
Faragó Tamás jókedvû. Érthetôen az.
Jól mennek a dolgai: hatéves hármas
ikrei szépen nônek, gyarapodnak,
okosodnak. Felesége elismert ügyvéd,
ô maga pedig a magyar vízilabdázás
mindmáig egyik legsikeresebb alakja.
Olimpiai és világbajnok, hogy a többi
címét és rangját ne is soroljuk. Még
egyvalamit csupán: a magyar nôi
vízilabda válogatott kapitányaként
2005-ben világbajnoki gyôzelemre
vezette a rábízott hölgykoszorút.

Az egykori világklasszis vízilabdázó Felsô
Zöldmáli úti lakásában fogadott. Hellyel kí-
nált, s miközben ô maga fel s alá sétálga-
tott, már bele is vágtunk a sûrûjébe.

Mindig nyugodt, kiegyensúlyozott, jó-
kedélyû. Miért nem ez jellemzi manap-
ság az emberek nagy részét?

Mert a többségnek nincs jövôképe, sze-
mükben nincs különösebb értéke az embe-
ri életnek. A mindenkori hatalom ezt su-
gallta, sugallja az embereknek, akik maxi-
mum ötéves tervben gondolkodhatnak.
Legtöbben pedig csak a mában és a mának
élnek, ódzkodnak még a legminimálisabb
erôfeszítésektôl, befektetésektôl is. Példá-
ul attól, hogy a dohányzásról való lemon-
dással, a legszerényebb igénybevételt jelen-
tô, de rendszeres sportolással évekkel is
meghosszabbítsák az életüket. Tartalmat
adni az életnek — ebben a sport nagy segít-
ségére lehet mindenkinek.

Aki így áll hozzá, annak egyetlen napja
sem lehet üres.

Az utóbbi években még sokkal egysze-
rûbb lett a helyzetem, hiszen a hármas ikre-
ink hat évvel ezelôtti megszületése óta az ô
felnevelésük sokszoros feladatot jelent az
év valamennyi napjára.

Ön bizonyos fokig mindig kilógott az át-
lagemberek közül.

Ha elfogadjuk azt az alapigazságot, hogy
az élet nem kívül, hanem belül van, onnan
kezdve minden könnyû és pofonegyszerû.
Én a mindenkori hatalommal tökéletes, ki-
egyensúlyozott kapcsolatot tudtam kialakí-
tani. Ôk komolytalannak tartanak engem,
nekem ugyanez a véleményem róluk, s ez
így tökéletesen rendjén van.

Hogyan látja a magyar vízilabdázás
helyzetét?

Ha arra gondolok, hogy a hazai élvonal je-
lentôs összecsapásain sincs két-háromszáz-
nál több nézô, akkor ezen elszomorodom.
Ha nem szégyellném, talán el is sírnám ma-
gamat. Gyorsan azt is hozzáteszem, ez nem
valamiféle sorscsapás. A nézôk rendkívül
ªnom indikátorként azonnal jelzik, ha vala-
mi baj van, s máris otthon maradnak. A
mai magyar vízilabdázás ugyanis leginkább
arról szól, hogy semmit nem kell csinálni,
azt viszont nagyon jól kell elôadni. Miután

a medencékben alapvetôen nem történik
semmi, ebbôl a nézôk azt a tanulságot von-
ják le: ha nem történik semmi, nem is kell
kimenni.

A kialakult helyzetben mit kellene ten-
ni ahhoz, hogy ismét megteljenek a le-
látók?

Az edzôk fejében kell végbemennie egy
alapvetô szemléletváltozásnak. Ennek lé-
nyege pedig az, hogy látványos játék nélkül
semmire nem megy a sportág. A szakembe-
reknek rá kell jönniük, és el is kell fogadni-
uk azt az alapigazságot, hogy kockázatválla-

lás nélkül nincs siker. Ha nincs kockázat-
vállalás, akkor marad a fentebb említett
mellébeszélôs, defenzív játék. Az a lényeg,
hogy az edzô pontosan tudja, meddig feszít-
heti a húrt a csapatánál. Ha ez tökéletesen
sikerül, akkor két, hasonló képességû
együttes csatájában ez az optimumot meg-
közelítô vagy az adott napon éppen elérô
edzô és legénysége fog gyôzni.

Ilyen két, egymáshoz nagyon hasonló
játékerôt képviselô együttes a Domino-
Honvéd és a Teva-Vasas gárdája.

A Domino-Honvéd gárdája papíron ele-
ve erôsebb, a Vasasnak ráadásul valószínû-
leg nélkülöznie kell a sérült centert, Stein-
metz Ádámot. Amennyiben a Domino mes-
tere, Kovács István akár csak meg is közelíti
ezt a bizonyos optimumot, úgy az öt meccs-
re sem lesz majd szükség. Tehát tippem sze-
rint ôk nyerhetnek 3–1-es meccsaránnyal.

És a magyar válogatottnál mi a helyzet?
Korábban két, egymást követô olimpián
és más világversenyeken is az elsô helyen
végzett legénysége, 2005
óta viszont az ezüstérmek a jellemzôek.

A kapitány is érzi, hogy valamit változtat-
ni kell, hiszen a nemzeti együttes nyolc év
óta gyakorlatilag változatlan taktikával
játssza végig a találkozóit. Jómagam a ma-
gyar válogatott tagjait korábban is alkalmas-
nak tartottam a legnagyobb sikerek elérésé-

re, s ez a véleményem változatlan ma is.
Egyetlen dolgot kellene elfelejteni: nem az-
zal kellene vízbe ugraniuk, hogy jaj, ki ne
kapjunk, hanem azzal, hogy nyerni aka-
runk.

Nem csak arról van szó, hogy a sok elsô
hely után most a második helyek nyo-
masztóan hatnak?

Inkább a nagyközönség fumigálja a ma-
gyar pólót, hozzászoktak az elsô helyekhez.
Pedig azért nagy baj igazán nincsen, hiszen
a döntôket változatlanul a magyar együttes
vívja. Ami pedig a lehetôségeket illeti, ige-
nis megvannak azok a játékosok, akik képe-
sek eldönteni bármelyik mérkôzés sorsát.
Biros Péter, Kásás Tamás és Kiss Gergô egy-
aránt képes a kiemelkedô teljesítmények
felmutatására. Az ô kritikájuk is egyben,
hogy igen gyakran a náluk idôsebb Benedek
Tibor képes a legjobb teljesítmény felmuta-
tására.

Mire számít a pekingi olimpián?
Még mindig a magyarok tudnak a legtöb-

bet a vízilabdázásról, ezért minden rivális
arra törekszik, hogy a játékot a lehetô leg-
jobban leegyszerûsítsék. Mint egy sakk-
játszma: a megnyitásban és a középjáték-
ban is csak akkor derül ki a két játékos kö-
zötti tudáskülönbség, ha a nagyobb játék-
erejû sakkozó igyekszik bonyolulttá tenni
az állást. Minél áttekinthetetlenebb szituá-
ciót sikerül kialakítania, annál nagyobb az
esély arra, hogy a gyengébb elvész a részle-
tekben. A magyar pólósoknak is ezt a takti-
kát kellene követniük. Ha így tesznek, biz-
tosra veszem, kijön majd a különbség, és
megint tornagyôzelmeket arathatnak.

A mindenkori legjobbak mellett na-
gyon fontos az utánpótlás nevelésének
kérdése.

Tizennégy éve mûködtetjük a Császár
uszodában Csapó Gáborral közösen a T-
Com Pólósulit. Bár egyre jobb eredménye-
ket érnek el tanítványaink — idén például
az 1995-ös évjáratúak országos bajnoksá-
gát nyerték meg —, azt senkinek nem tud-
juk megígérni, hogy feltétlenül élvonalbeli
játékosokat nevelünk belôlük. Azt viszont
garantáljuk, hogy az évek során csinos,
egészséges ªatalemberekké nônek fel.
Ami pedig az eredményeinket illeti, ma
már valamennyi élvonalbeli együttesben
játszik legalább két-három olyan pólós,
akik korábban nálunk nevelkedtek, itt kap-
ták meg az alapokat. Közülük a Varga testvé-
rek, Dániel és Dénes már a válogatottat erôsí-
tik.

Tizenkét év után újra II. kerületi lakos.
1995-ben elôbb a Spáhi utcából költöz-

tem a Logodi utcába, ahol minden nagyon
szép és jó volt, mégis visszajöttem. Itt
ugyanis saját kertünk van, s a gyerekeknek
két külön szobát is tudtunk biztosítani. Má-
rai Sándor szavait idézném, aki szerint
„Várban élni — világnézet”. Nagyon remé-
lem, hogy a következô tizenkét év elteltével
hasonlóan tudom majd dicsérni a II. kerü-
letet is.

Kép és szöveg: Jocha Károly
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Fogyasztóvédelmi
tanácsok
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
(OFE) II. kerületi szervezete díjmentes fo-
gyasztóvédelmi tanácsadással várja a kerü-
let lakóit, akik minden héten csütörtökön
14–16 óra között a II. Kerületi Önkormány-
zat Ügyfélszolgálati Iro-
dájában (1024 Margit
krt. 47–49.) vehetik
igénybe a szolgáltatást.

A szervezet évekkel
ezelôtt már tartott ha-
sonló tanácsadást,
amelyet felelevenítve
szeretnék, ha a kerület
polgárai ismét élnének
a lehetôséggel. Pirok
György, az OFE buda-
pesti szervezetének el-
nöke elmondta, hogy
az ügyfélszolgálaton az érdeklôdôk bármi-
lyen fogyasztóvédelmi kérdésben segítsé-
get kaphatnak. Kiemelte: a szolgáltatás új-
raindítására azért volt szükség, mert a haté-
kony fogyasztóvédelemre egyre nagyobb a
társadalmi igény.

Az OFE a korábbi években eredménye-
sen mûködött közre a fogyasztóvédelmi po-
litika kialakításában és a fogyasztókat érin-

tô jogalkotásban. Céljuk, hogy ªgyelemmel
kísérjék a jogszabályok érvényesülését, va-
lamint képviseljék és védjék a fogyasztókat
az állami, az önkormányzati és gazdasági
szervezetek elôtt. Felvállalták, hogy folya-
matosan tájékoztatják a fogyasztókat jogaik-
ról, kötelezettségeikrôl és lehetôségeikrôl,
ugyanakkor közremûködnek a fogyasztók
széles körét érintô ügyekben a jogsérel-
mek orvoslásában, és ha szükséges, pert is

kezdeményeznek. Az el-
nök szerint napjaink-
ban kiemelten fontos a
fogyasztói tudat erôsíté-
se és az öntudatos fo-
gyasztói magatartás ki-
alakítása. A szervezet-
nél azt tapasztalják,
hogy a fogyasztók egyre
nagyobb hányada meg-
alapozott ismeretek bir-
tokában keresi fel iro-
dáikat, és nem ritkán
egy nagyobb közösség

képviseletében kérik az OFE segítségét. A
tanácsadó irodákban a fogyasztóvédelem
teljes területét átfogó, alapos ismeretekkel
rendelkezô munkatárs várja a segítségért
hozzájuk forduló ügyfeleket, legyen a prob-
léma egy idô elôtt elromlott mûszaki cikk,
elégtelen szolgáltatás, a monopolhelyzeté-
vel visszaélô nagyvállalat, vagy közüzemi
szolgáltató.

Gyermekkori emlékek
A Budai Polgár 10. számában a harmin-
cas évekbeli gyerekjátékokról szóló
cikk szerzôje, Székely Imre említi a Csa-
csi rétet. Hol volt az pontosan? Tudom,
hogy az 50-es években sokat síztünk a
Pasaréti útról felsétálva. Nem messze
onnan volt egy másik lejtô (talán Sza-
már rétnek hívták), és síztünk is a Va-
sas teniszpályák és a Szôlészeti Kutató
közötti lejtôn is (ez az egy, aminek a he-
lyét pontosan tudom ma is, neve nem
volt).

Kovács György
Ilyen dûlônév kerületünkben (de Budapes-
ten máshol is) többfelé is elôfordult. — Lô-
rincze Lajos Földrajzi neveink élete címû
munkájában tudományos igénnyel cso-
portosítja az utcák, terek, dûlônevek elne-
vezéseit. Sok érdekes példával tarkítja az
állatokról való elnevezéseket, de csacsi
még dûlônévként sem fordul el. Kerüle-
tünkben többek között van például Bogár,
Medve, Nyúl, Rigó elnevezésû, de a „csa-
csi” csak a gyerekek száján vált ismeretes-
sé.

Az egyik Csacsi rét a mai Pajzs utca fel-
sô részén lévô füves terület volt, amely a
Vérhalom tértôl az Eszter utca 21. számú
házig tartott. Ezt a területet kezdetben
„elôkelôen” Szamár rétnek is nevezték. A
másik Csacsi rét környékünkön a Felvinci
és a Bimbó út közötti terület volt, ezt a be-
építés elôtt késôbb Gyula rétnek nevezték.
— Mindkét rét alkalmas volt szánkózásra,
síelésre, jó idôben pedig labdajátékokra.

Ha már utcaelnevezésekrôl van szó, ér-
dekességként megemlítek egy-két aprósá-
got, bár ezek között csak az egyik kapcsoló-
dik kerületünkhöz.

A Zsák utca a Várban (ma már nincs
meg, elôzôleg „Térj meg utca” volt a neve)
a Szentháromság szobor és a hajdani Egye-
temi Nyomda között haladt. A XVIII. szá-
zadban beépítették. Zsák elnevezésû utca
ma is több található fôvárosunkban.

A Miatyánk utca igen rövid, a Deák Fe-
renc utca és az Erzsébet tér között, amelyre
ma már egyetlen ház ajtaja sem nyílik. A
XIX. század elejétôl hívják így az utcát. A
környék protestáns hívei ezen keresztül
igyekeztek istentiszteletre a Deák téri temp-
lomba, a rövid utcán való átkelés épp
annyi ideig tartott, míg a Páter nostert el-
mondhatták. — Egy rövid Miatyánk utca
kerületünkben is van Máriaremetén.

Érdekes megemlíteni a Szamaránszky
dûlô elnevezést Soroksáron. Ez a Szentlô-
rinci út és a Vecsés út közötti szakaszon te-
rül el. A helyi tájszólásban a dûlôt Sauma-
rastl-nak (Disznómocsárnak) nevezték,
mert a vasútvonal megépítéséig itt volt a
disznólegelô. A sváb név torzult, és elôkelô
ipszilonos Szamaránszky névvé vált.

Székely Imre

Az olvasó kérdez

Újráztak a kerületi fiúk

A II. kerületi Utánpótlás Foci Club 95-ös csapatának Szeltner Norbert edzô vezetésé-
vel sikerült az, ami csak keveseknek: az idei budapesti bajnokság ôszi fordulója után
a tavaszin is elsô helyen végeztek. A gyôzelem azért különösen fényes, mert vereség
nélkül, csupán egy döntetlen mérkôzéssel érték el a bajnoki címet. Szép volt, fiúk!

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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Mozgássérültként a Mammutban

Rendszeres olvasója vagyok lapjuk-
nak, és egyes cikkeiket a szomszé-
dokkal is megtárgyaljuk. Most töb-
ben is felbiztattak, hogy forduljak
Önökhöz a következô témában, hát-
ha ªgyelemre méltatnak.

A témát az utolsó számuk 23. olda-
lán olvasható lelkendezô cikk adta, a
Mammut új parkolórendszerérôl. El-
ismerjük: szép és jó. Csak azt sike-
rült kifelejteni belôle, hogy a régi
rendszerben a mozgássérült igazol-
vány felmutatásával 1 órát ingyen
parkolhattunk. Lévén ott a Fény ut-
cai piac, a MATÁV közp. stb., ez na-
gyon fontos volt nekünk. Most ele-
gánsan mellôzték ezt a kedvez-
ményt.

De ez csak csepp a méregpohár-
ban. Amikor a média tele van a moz-
gássérültek segítésével, rámpák épí-
tésével, akkor mit kell tapasztalni?
Születésem óta (54 év) hûvösvölgyi
lakos vagyok. Mellesleg itt van a vá-
ros egyetlen rokkantlakótelepe is. A
Stop Shopban lévô Kaiser’s csemege
áruház és a Deichman kitették a rok-
kant-parkolótáblákat, télen becsüle-
tesen takarítják, sózzák is. A többi
parkolóhoz virágágyásákon keresztül
lehet átbukdácsolni. Mivel magam is
mozgássérült vagyok, sokszor meg-
kérdezem a helyemen parkoló egész-
séges embereket, hogy miért állnak
ide? De ugyanez vonatkozik minden
üzletre. Egy ªllérbe nem kerülne, ha
az emberek ªgyelnének egymásra,
és nem foglalnák el a mozgássérül-
teknek fenntartott helyet. Megkér-
deztem a rendôrséget, ahol azt vála-
szolták: tízezer forint a bírság, ha ôk
veszik észre. Az elmúlt tíz évben
összesen két idôsebb úr segített át a
virágágyásokon a csomagjaimmal,
míg a helyünkön vígan parkoltak a
jelvény nélküli autók.

Tegnap láttam a solymári Auchan
elôtt egy jó feliratot: Aki elfoglalja
ezt a helyet, az olyan, mintha meg-
lopna egy mozgássérültet. Talán en-
nél jobb mottó nem is kéne, talán
csak annyi, hogy holnap ô is eltörhe-
ti kezét, lábát, aki ma jókat mulat a
kínlódásainkon.

Kiss Piroska
*

A Budai Polgár 11. számának 23. olda-
lán olvashattuk a Mammut új parko-
lórendszerének bemutatását. Az át-
adás óta egyszer jártam a parkoló-
ban, és így, egyszeri benyomás alap-
ján mondhatom, hogy valóban kor-
szerû, szép, jól használható rend-
szert építettek ki. Többek örömét —
így az enyémet is — elrontja, hogy az

eddigiekkel ellentétben az új rend-
szerben nem használható a mozgás-
sérültek parkolási igazolványa. Ez az
idôs, nehezen mozgó, beteg, többnyi-
re kisebb ªzetésû vagy nyugdíjú em-
bereknek (különösen piaci vagy
Match-beli vásárlás alkalmával)
vagy többletfáradságot, vagy több ki-
adást jelent. Lehetne-e orvosolni a
problémát?

Antal István

Több levelet kaptunk, amelyekben a Bu-
dai Polgár olvasói elismerték, hogy a
Mammut Bevásárló és Szórakoztató
Központ új parkolórendszere korszerû,
szép, jól használható.

A levelekben többek között az a megol-
dásra váró probléma is felmerült, misze-
rint sokan nem tudják igénybe venni a
korábbi kedvezményes parkolást. A régi
parkolórendszerben ugyanis a mozgás-
sérült igazolvány felmutatásával 1 órát
ingyen parkolhattak a mozgáskorláto-
zottak. Örömmel tájékoztatjuk az érin-
tetteket, hogy ez a kedvezmény most is
érvényesíthetô, csak az eddig megszo-
kottól eltérôen. A mozgáskorlátozott lá-
togatók elsô alkalommal úgy hajthat-
nak be a parkolóházakba, hogy a belép-
tetô terminál gombjának megnyomásá-
val parkolójegyet kérnek. A parkoló-
jeggyel és a mozgássérült igazolvánnyal
bemennek a Mammut I. –1. szintjén ta-
lálható Parkolási Irodába (hétköznap
8 és 16 óra között). Ott kiállítják részük-
re a bérletet, amely lehetôvé teszi a ked-
vezményes parkolást. A bérlet átvétele-
kor 4000 Ft kauciós díj ªzetése szüksé-
ges. Ezt az összeget visszakapják,
amennyiben már nem használják a bér-
letet. Lehetôség van arra, hogy a kártya-
ként szolgáló bérletet egy tetszôleges
összeggel feltöltsék (minimum 1200
Ft). Így annyit parkolhatnak, ameny-
nyit kiªzettek. Természetesen 1 óra par-
kolás ingyenes. Amikor már rendelkez-
nek bérlettel, azt parkolás után a díjªze-
tô automatáknál érvényesíthetik. Az
automata megmutatja, összesen hány
órát parkoltak. Ahogy ez megszokott, a
parkolóban eltöltött idô függvényében
kell megªzetni a parkolást. Mozgáskor-
látozott bérlettel az 1 óra ingyenes par-
kolási kedvezmény igénybe vehetô. A
gép az egy órán túl ªzetendô parkolási
díjat jelzi, amelyet automatikusan le-
von a kártyán lévô összegbôl. Ezek után
már könnyedén ki lehet hajtani a par-
kolóból. Következô alkalommal szintén
igénybe vehetô a kedvezmény, mindad-
dig, amíg a kártyára feltöltött összeg fe-
dezi az 1 órán túli parkolási idôt.
Amennyiben már nincs fedezet a kár-
tyán, újra fel kell tölteni.

Szôke Tamás marketingvezetô
Mammut Bevásárlóközpont
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Szentiváni tüzek
„Tisztán tartsd a fákat. Vigyázz a gyümölcs-
re,/Hogy a javát hernyó-madár el ne költse./
Karózva, indáit tördösve, gyomlálva,/Készítsd
a szôlôt másod kapálásra…/Most van helye
széna-s lóherekaszálásnak,/Készen nézz elé a
közel aratásnak” — emlékeztette a kalendá-
rium dédapáinkat arra, hogy a kertek alatt
járó Szent Iván (június 24.) után nyakukon
a betakarítás dandárja. A gabonatáblák szô-
külése is sürgette a kaszafenést, mert so-
kan hittek benne, hogy „Szent Jánosra meg-
szólal a gabona”, megszakad a búza töve, és
Búzavágó Szent Jánoskor hozzáláttak az
„élet” aratásához. Keresztelô Szent János,
másként Szent Iván napja (elnevezése a bi-
zánci befolyásra utal) a nyári napforduló
ünnepe, amelyrôl szertartásos tûzgyújtás-
sal emlékezünk meg.

A Jézust keresztelô János pártfogását a ré-
gi öregek nagyra becsülték, mert az úr ma-
ga mondta róla: „Asszonyok szülöttei között
nem támadt nagyobb Keresztelô Jánosnál.” Ô
volt a pusztába települt szerzetesek védô-
szentje, az Árpád-korban a gyepûhatár mo-
nostorait ajánlották oltalmába, a budai mé-
szárosok céhe is patrónusának választotta
vértanúságának eszköze, a bárd miatt.
Szent Iván a halott kisgyerekek mennyei is-
tápolója, benne bizakodnak azok az anyák,
akiknek magzata kereszteletlenül halt meg.
A néphit szerint az apróság a túlvilágon is
sírdogál a keresztség után; a jámbor lelkek
rézpénzt, ruhadarabot dobtak a hang irá-
nyába, és Szent János segítségével képlete-
sen megkeresztelték.

Szent László király napjának (június 27.)
elôestéjén szintén gyújtottak sokfelé nap-
fordulati tüzet. Mivel a királyt céhpatrónus-
nak gondolták, védôszentül választották a
pesti kardcsiszárok, néhol a kovácsok, a
magyarszabók, a gombkötôk, a mészáro-
sok. A mesterek közül sokan szertartásos
tisztálkodással ünnepeltek. „Jól ªgyeld meg
László napját,/Jó elôre megjósolja az idô járá-
sát” — tanácsolták dédanyáink az eget kém-
lelve. Nem sok jót vártak a ködtôl, mert azt
gyakran követte pusztító jégesô, ám szép
idôben azt olvasták ki az égi jelekbôl, hogy
a gazdag betakarítás után jó ára lesz a búzá-
nak. Pintér Csilla

Szent Iván-napi tûzugrás, 1932 (Néprajzi Múzeum,
Budapest)
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Támogató
szolgálat
A CAT — Otthon Kht. 2004 óta vidéken és
Budapesten több kerületben indította el Tá-
mogató Szolgálatait, többek között 2006 ja-
nuárjában a II. kerületben is. Idén január
1-jétôl hatályos jogszabályi változások kö-
vetkeztében a szolgáltatás igénybevételé-
nek lehetôsége módosult: támogató szolgá-
lat igénybevételére jogosult az a fogyaték-
kal élô személy, aki fogyatékossági támo-
gatásban (FOT), vagy vakok személyi jára-
dékában, illetve emelt szintû családi pót-
lékban részesül.

Személyi segítés: kísérés egészségügyi,
oktatási, kulturális intézményekbe, hivata-
los ügyintézés, felolvasás, információnyúj-

tás és tanácsadás, pszichés, mentális támo-
gatás (segítôbeszélgetés), otthoni felügye-
let, bevásárlás (heti, napi), házimunkában
való segítségnyújtás (kisebb takarítás, mo-
sás, teregetés). Kiegészítô szolgáltatás:
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzáju-
tás segítése, csoportfoglalkozások szervezé-
se. Szállítás szervezése: rendszeres, illet-
ve eseti szállítások vállalása.

A törvényi változások hatása szolgálata-
ink díjszabási rendszerében is változtatást
igényelt. Ennek következtében térítési díja-
ink fogyatékkal élô klienseink jövedelmi
viszonyai alapján személyre szabottan ke-
rülnek megállapításra, életkörülményeik-
hez igazodva.

Óradíj: 0–300 Ft/óra (jövedelemtôl füg-
gôen), Szállítási díjak: 100 Ft/km.

Budapesti telephely: II. kerület, Jókuti Ju-
dit, tel.: (06 30) 497-6117.

AZ APEH Közép-magyarországi Regi-
onális Igazgatósága bevallási és folyó-
számla-kezelési fôosztályainak ügyin-
tézési helye megváltozott. A bevallási
osztályok a 1138 Madarász Viktor ut-
ca 30–36., tel.: 412-7000. A személyi
jövedelemadó-bevallás javításával
kapcsolatban: a 1097 Vaskapu utca
33–35., tel.: 299-4000, a 1132 Kresz
Géza utca 13–15., tel.: 450-4000. A
folyószámla-kezelési osztályok a
1132 Kresz Géza utca 13–15., tel.:
450-4000.

Pesthidegkúti Baráti Kör
Szeretettel várjuk az érdeklôdôket a Pesthidegkúti Baráti Kör következô összejövetelé-
re a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központba

(1028 Templom u. 2–10.) június 20-án szerdán 17–19 óráig. A 2005-ben alakult
baráti kör célja, hogy a Pesthidegkutat szeretô polgárok idôrôl idôre találkozhassa-
nak — klubszerû összejövetel formájában —, és kötetlen beszélgetés során megvitat-
hassák településrészünkkel kapcsolatos problémáikat, eseményeket, örömeiket és
bosszúságaikat. (A találkozókon részt vettek döntése alapján az összejöveteleket min-
den hónap harmadik szerdáján tartjuk!)

Szeretettel várjuk tehát az érdeklôdôket korra, nemre és pártállásra tekintet nélkül!
Porkoláb Mátyás

KÖSZÖNET. A Kalmáros Diákokért
Alapítvány (adószám: 18090642-1-
41) ezúton köszöni meg mindazok-
nak, akik a 2005-ben levont jövede-
lemadójuk 1%-át 2006-ban az alapít-
vány támogatására szánták. A befolyt
483 133 Ft-ot a hátrányos helyzetû és
tehetséges diákok segítésére, külföldi
és belföldi nyelvi táborozásokon való
részvételükre és szünidôs programok
gazdagítására fordítja.

Ukránok ünnepe
Az öt éve megalakult kisebbségi önkor-
mányzat évek óta részt vesz a II. kerület és
a fôváros kulturális életében. Rendszere-
sen tartanak színházi, zenei és irodalmi es-
teket, jelen vannak a Kerület Napja rendez-
vényein, és az ország ukrán közösségeivel
együttmûködve ôrzik népük hagyományait,
erôsítik a nemzeti hovatartozást.

— A magyarországi ukrán önkormányza-
tok megállapodtak abban, hogy ki melyik
nemzeti ünnepünkre ren-
dez kiemelt programot,
idén a Szláv Kultúra Napjára
egy különleges elôadással ké-
szültünk, amelyre az ország
minden pontjáról érkeztek
vendégek — mondta Kormá-
nyos Alekszandra, a II. kerüle-
ti Ukrán Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke. A helyi uk-
ránok által mûködtetett Elsô
Magyarországi Ukrán Szín-
ház országszerte rendszere-
sen tart színi elôadást. A
Marczibányi Téri Mûvelôdé-
si Központban június 2-án
Iván Franko Az ellopott bol-
dogság címû, XIX. századi
ukrán faluban játszódó, sze-
relmi háromszöget bemuta-

tó drámáját adták elô. Az elnök, aki színmû-
vész-rendezôként mûködik közre a társu-
latnál, kiemelte, hogy elsôsorban olyan
írók és költôk mûveit dolgozzák fel, akik a
Szovjetunióban tiltólistán voltak. Ezzel is
szeretnék elérni, hogy a szép számú, de
nem csak ukrán nemzetiségû érdeklôdôk a
szándékosan elhallgatott ukrán alkotók
munkásságát is megismerjék. A társulat a
most bemutatott darabbal kíván részt ven-
ni jövôre a magyarországi nemzetiségek
fesztiválján, a Thália Színházban.

Anna szerepét Kormányos Alekszandra, a drámai sorsú csendôrét
az ungvári színház tagja, Mihajlo Fishenko játszotta

Búcsúzunk
Életének 77. évében,
május 24-én elhunyt

Csontos Elemér,
a II. kerületi Sport és Szabadidô Cent-

rum munkatársa, aki több évtizeden
át dolgozott a kerület sportjáért.

Hamvainak szétszórásos temetése jú-
nius 26-án délelôtt 10 órakor lesz az

új köztemetôben.

Soha nem múló fájdalomtól, mélysé-
ges bánattól sújtva tudatjuk, hogy vég-
sô útjára indult szeretett férje után
egy tiszta lelkû, szeretô szívû, család-
jának támaszt és melegséget adó drá-
ga, kedves, gyermekének életre szóló
példát mutató Édesanya, s unokáit
mélyen szeretô Nagymama. Búcsút
intve a családnak, a barátoknak júni-
us 3-án csendesen kilépett az éle-
tünkbôl

Mészáros Jánosné
született Nagy Mária,

aki élt 83 esztendôt, melybôl sok felejt-
hetetlen, boldogságban töltött évet
adott a családjának és sok évtizedes
mélyen kötôdô igaz barátságot a hozzá
közelállóknak. Az ô töretlen hite, em-
beri méltósága, erkölcsi tisztasága
ad nekünk erôt, hogy bár Nélküle,
de mégis együtt Vele vigyük tovább
életünket, vállaljuk sorsunkat.

Leánya, Mészáros Marika,
Péter és Zsolt unokái
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Évek óta tartó
sikerszéria

A Mammut ismét szuper márka

A Mammut Bevásárló- és Szórakoztató
Központ újabb kitüntetéssel gazdago-
dott: ebben az évben is megkapta a mar-
ketingszakma egyik legnívósabb elisme-
rését, a „Superbrands” oklevelet.

Az 1995-ben Nagy-Britanniában a márka-
építés díjazására létrehozott Superbrands
program ma már a világ 57 országában mû-
ködik. A három évvel ezelôtt hazánkban is
útjára indított Superbrands program célja,
hogy a legerôsebb márkák meghatározásá-
val, történetük, sikereik széles körû bemu-
tatásával a márkaépítés jelentôségét hang-
súlyozza.

A program egyik pillére a független szak-
értôi bizottság, mely eldönti, melyik már-
ka alkalmas a Superbrands cím viselésére.
A bizottsági tagoknak ªgyelembe kell ven-
ni, vajon az adott márka saját területén ki-
tûnô hírnevet szerzett-e, továbbá, hogy a
márkához kapcsolt értékek nyújtanak-e
olyan érzelmi elônyöket, amelyeket a fo-

gyasztók is elismernek. Ameny-
nyiben egy márka megfelel a
kritériumoknak, elnyerheti a
szupermárka elnevezést.

A Mammut idén is megkapta
a Superbrands díjat. Elôször
2004-ben, majd 2005-ben és
2006-ban, idén pedig negyedik
alkalommal érdemelte ki a szak-
mai grémium elismerését.

„Büszkék vagyunk arra, hogy
negyedszerre is megkaptuk a Su-
perbrands díjat. A sikerszéria
számunkra azt jelenti, hogy a kö-
zel tíz éves Mammut nagyon
erôs márka a maga területén.
Úgy érzem, a több éves üzemel-
tetési és kommunikációs mun-
ka meghozta gyümölcsét. Ezt bi-
zonyítja az a tíz kitüntetés, amivel magyar
és nemzetközi viszonylatban is büszkélked-
hetünk. Reméljük, sikereink tovább folyta-
tódnak, és látogatóink még szívesebben tér-

nek be hozzánk”, fejezte ki örömét dr. Vígh
Gábor, a bevásárlóközpont vezérigazgatója.

Mammut. Híd az élményekhez.
(x)

A rejtvény fôsoraiban Khilon szavait rejtettük el. A 2007/10.
számban megjelent rejtvény megfejtése: „A némaságnak
hatalmas súlya van”. A helyes megfejtést beküldôk közül
három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Custos-Zöld
könyvesbolt és antikvárium által felajánlott könyveket kap:
Derzsi Imre, Kukovecz Irén és Simayné Bóbis Ildikó.
Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a
könyvesboltban.Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár
rejtvénye”, 1024 Mechwart liget 1. vagy a peter.zsu-
zsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2007. júni-
us 29-ig.

A Custos-Zöld
könyvesbolt és
antikváriumban

gazdag választékot
talál humán

tudományokból,
újdonságokból,

mûvészeti könyvekbôl
és határon túli

magyar irodalomból.

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


