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Közös akarattal
a parlagfû ellen

A II. kerületben a közterületek parlagfû-
mentesek, az elhanyagolt telkeken kény-
szerkaszálást rendelnek el, és szigorúan
bírságolnak. Láng Zsolt polgármester sze-
rint minden eszközzel fel kell lépni, hogy a

sokak egészségére káros gyomnövény el-
tûnjön. Az önkormányzat évente mintegy
1,2 millió négyzetméternyi felületet, illetve
600 ezer négyzetméternyi közút menti te-
rületet kaszáltat le. (Folytatás a 2. oldalon)

A KÉPVISELÔ-TESTÜLET nyári
szünet elôtti utolsó ülésén június 28-
án kijelölte azt a tíz szociális bérla-
kást, amelyet pályázat útján nyerhet-
nek el a rászorulók. Döntés született
arról is, hogy az önkormányzat köz-
területi reklámfelületeit kétfordulós
pályázat útján hasznosítják a jövô-
ben. 5. OLDAL

LAKOSSÁGI FÓRUM ÓFALU-
RÓL. A Pesthidegkút-Ófalu kiterjesz-
tett területére készülô Kerületi Szabá-
lyozási Tervrôl tartottak lakossági fó-
rumot június 27-én. A terület vélemé-
nyezési folyamatban lévô terveit a la-
kosság elsô alkalommal ismerhette
meg. 6. OLDAL

FELHÔSZAKADÁS 1875-BEN.
Az Újlaki Hangok címû lap egyik régi
száma egy dokumentumból, a plébá-
nia 1875. évi Historia Domusának
második kötetébôl közöl részleteket
a XIX. század végi természeti kataszt-
rófáról. 13. OLDAL

Kerületi Kaptató szeptemberben
A II. kerületi önkormányzat 2007. szeptember 16-án vasárnap rende-
zi meg a hagyománnyá vált Kerületi Kaptató utcai futóversenyét,
amelyre minden érdeklôdôt szeretettel várnak.

Rajt, cél és bázis: a Millenáris Parkban.

1. táv: kb. 800 m; rajtidôpontok: 8.30; 9.00; 9.15; 9.30; 9.45; 10.00;
útvonal: Kis Rókus u., Fény u., Lövôház u., Ezredes u., Millenáris Park.
2. táv: kb. 1200 m; rajtidôpontok: 10.15; 10.30;
útvonal: Kis Rókus u., Fény u., Lövôház u., Marczibányi tér (Lôtér felôli oldala),
Marczibányi tér (sportpálya és a lakóházak közötti út), Ezredes u., Millenáris Park.
3. táv: kb. 2000 m, rajtidôpontok: 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.35, 11.45;
útvonal: Kis Rókus u., Felvinci út, Kapor u., Alvinci út, Ezredes u., Millenáris Park.
4. táv: 13 500 méteres nyílt táv, elsôsorban profi futóknak; rajtidôpont: 12.00;
útvonal: Millenáris Park, Kis Rókus u., Felvinci út, Kapor u., Alvinci út, Bimbó út,
Endrôdi S. u., Bogár u., Mák u., Tövis u., Törökvész út, Gárdonyi G. út, Avedik u.,
Endrôdi S. u., Bimbó út, Vöröstorony u., Vöröstorony lejtô, Görgényi út, Szalonka
út, Páfrány út, Pasaréti út, Szilfa u., Csévi u., Csalán u., Nagybányai út, Vörösto-
rony u., Bimbó út, Sövény u., Orsó u., Fenyves u., Bimbó út, Rügy u., Endrôdi S. u.,
Bimbó út, Alvinci út, Ezredes u., Millenáris Park.
(Az önkormányzat a mûsorváltoztatás jogát fenntartja.)

Részletes és folyamatos információ a www.masodikkerulet.hu oldalon.

Veszélyeshulladék-
gyûjtési akció
A Környezetvédelmi és Mezôgazdasá-
gi Iroda július 21-én szombaton 8
és 12 óra között tart újabb veszélyes-
hulladék-gyûjtési akciót a már ismert
helyszíneken: a volt Petôfi Mûvelôdé-
si Központ elôtt (1028 Máriaremetei
út 80.) és az önkormányzat parkoló-
jában (1024 Rómer Flóris u. 4/a, a Ma-
gyar Autóklub székháza mellett). Az
akcióban az alábbi anyagokat veszik
át ingyen: növényvédôszer-maradék,
gyógyszer, fáradt olaj, olajos rongy,
felitató, olajszûrô, kiürült hajtógázos
palack, akkumulátor, elem, oldószer,
savak, lúgok, fénycsô, higanytartalmú
hulladék, étolaj, zsír, festékek, tinta,
ragasztók, gyanták, mosószerek, to-
ner, festékpatron, elektromos beren-
dezések.
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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

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. július 27., lapzárta: 2007. július 17.
Hirdetésfelvétel: 2007. július 17-én 11 óráig

(Folytatás az elsô oldalról)

Láng Zsolt a II. kerületi önkormányzat par-
lagfû elleni küzdelem iránti elkötelezettsé-
gének azzal is nyomatékot kívánt adni,
hogy múlt hét csütörtökén egy Csejtei utcai
ingatlanon részt vett a kényszerkaszálás-
ban.

— Nincs ma már olyan család, ahol vala-
ki ne szenvedne a parlagfû okozta allergiá-
tól. Évek óta küzdök én is augusztustól ok-
tóberig a szénanáthával. A parlagfû az elha-
nyagoltság és a trehányság jelképe is. Szo-

morúnak tartom, hogy nagyon sok esetben
a kényszerkaszálás és a bírságolás eszközé-
hez kell folyamodnunk. A kerület közterüle-
teit az önkormányzat rendben tartja, gya-
korlatilag nincs fertôzött tér, park vagy út-
és árokszél, amiért mi vagyunk a felelôsök.
A fôvárosi területekért a Fôpolgármesteri
Hivatal felel, állandó munkakapcsolatban
állunk velük, és ªgyelmeztetjük ôket, ha ál-
taluk elhanyagolt területet találunk. Sajnos
azonban a magántulajdonú területek gyak-
ran sokkal fertôzöttebbek, mint a közterü-
letek. Az önkormányzat számára a jogszabá-

lyok a kényszerkaszálás és a bírságolás le-
hetôségét biztosítják. Élünk is vele. Idén
több mint 200 ezer négyzetméternyi ma-
gántelken végeztünk és végzünk kényszer-
kaszálást.

Láng Zsolt a ªgyelemfelhívást a parlagfû
elleni harc fontos elemének tartja:

— Mindenkinek meg kell értenie végre,
hogy e szívós gyomnövény ellen csak közö-
sen léphetünk fel. Nem elég a hivatalra mu-
togatni, a saját portánkat is rendben kell
tartani, ahogy azt az önkormányzat meg is
teszi — tette hozzá Láng Zsolt a Csejtei ut-

Parlagfû: végsô eszköz

Az önkormányzat rendszeresen végzi a közterületek parlagfû-
mentesítését, és ellenôrzi, hogy a magántulajdonú telkeken meg-
történt-e a gyomirtás. A parlagfû elleni harcban a Városrendé-
szeti Csoport is segítséget nyújt.

— A növényvédelmi törvény alapján a hatóság minden év júli-
us 1-je után közérdekû védekezést rendelhet el a földhasználó
költségére, ha a területen parlagfüvet talál. Ilyen esetben a nö-
vényvédelmi bírság kiszabása is kötelezô, ami húszezertôl kettô
millió forintig terjedhet — tájékoztatott Jóvér György, a Környe-
zetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda vezetôje. Elmondta, hogy az
iroda a korábban megbüntetetteknek figyelemfelhívásként fel-
szólítást küld ki.

Az iroda idén digitális térkép alapján dolgozik, így gyorsabban
azonosítani tudják a telkeket, a helyrajzi számot, és a tulajdonos

neve sem marad rejtve. Ezzel jelentôsen lerövidül az ügyintézés.
Az irodavezetô felhívta a figyelmet arra, hogy a parlagfû július-
tól október végéig virágzik, ezért a kaszálást legkésôbb június-
ban el kellene végezni. A helytelen, túl magas tarlót hagyó kaszá-
lás bokrosodáshoz, ezáltal bôségesebb virágzáshoz vezet.

Az iroda minden földhasználót (ingatlantulajdonos, kezelô,
bérlô) arra kér, hogy tegyen meg mindent a veszélyes gyomnö-
vény visszaszorítása érdekében. Aki elhanyagolt, parlagfüves ma-
gánterületet észlel, lehetôleg pontos helymeghatározást tartal-
mazó (és az esetenként szükséges pontosítást lehetôvé tevô)
névvel, telefonszámmal, esetleg címmel ellátott bejelentését jut-
tassa el a Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Irodához, a II. Ke-
rületi Polgármesteri Hivatal címére, vagy jelezzék a 315-1366-os
telefonszámon.

DIGITÁLIS TÉRKÉP IS SEGÍT A FELDERÍTÉSBEN
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a kényszerkaszálás
cai kényszerkaszálást követô sajtótájékozta-
tón.

A fôváros kezelésében lévô utak szélének
és közterületeinek karbantartásáért a Fô-
polgármesteri Hivatal felel. A magántulaj-
donú területeken, kertekben, telkeken
azonban a tulajdonos kötelessége a parlag-
fû irtása. A hanyag tulajdonost a Polgármes-
teri Hivatal akár kétmillió forintos bírság-
gal is sújthatja, de a jogszabály azt is lehetô-
vé teszi, hogy a tulajdonos elôzetes értesíté-
se nélkül kényszerkaszálással tegyék rend-
be a területet. A kényszerkaszálás költségét
a tulajdonosnak kell állnia, ha nem ªzeti
be, akkor azt az APEH kéri számon rajta,
vagy ráterhelhetik az ingatlanra is.

Egészségügyi adatok szerint hazánkban a la-
kosság 15–20 százaléka potenciálisan aller-
giás a parlagfû pollenjére. Egyébként leg-
alább 200 növényfaj idézhet elô allergiát,
amelyek közül a parlagfû a legveszedelme-
sebb.

Egy gramm pollenben 30–35 millió virág-
porszem van. A parlagfû a fészkes virágúak
családjában tartozó, akár két méter magas-
ra is megnövô egyéves egylaki növény. Le-
veleinek színe sötétzöld, tompán szôrö-
zött, fonákja is zöld (ellentétben a szintén
rendkívül allergén fekete ürömmel, amely-
nek fonákja ezüstös) árnyalatú. A porzós vi-
rágzatok a hajtások csúcsain találhatók.
Egyetlen virágzatban általában 10–15 hal-
ványsárga virág van. A parlagfû csak mag-
vakkal szaporodik. A kisebb növények né-
hány száz, a közepes méretû növények akár
háromezer, a jó térállású nagyobb növé-
nyek akár hatvanezer darab magot is kine-

velhetnek. Szaporaságát fokozza az a tény,
hogy magjainak csíraképessége akár negy-
ven évig is megmarad.

A parlagfû elleni védekezés mindannyi-
unk érdeke kell legyen. Sajnálatos módon
mindenütt fellelhetô: házak körül éppen
úgy, mint az utak mentén. Erdôben, vasúti
töltéseken, réteken, legelôkön. Megtalálha-
tó elhagyott gyártelepeken, városok belte-
rületein, a kövek repedéseiben, a leglehe-
tetlenebb helyeken. Kedvenc helyei az elha-
nyagolt, majdan beépítésre váró telkek, el-
hagyott házi kertek, gyümölcsösök. A gaz-
dátlan parlagterületek melegágyai e veszé-
lyes gyomnak. Amikor irtására szánjuk el
magunkat, legegyszerûbb, ha minden gyo-
mot kézzel kihúzunk, megsemmisítünk. A
kezdeti fejlôdési szakaszban eredménye-
sebben, könnyebben kiirthatjuk a kicsiny-
ke gyomnövényt, mint fejlôdésének késôb-
bi, fás szárú szakaszában. Ekkor még gyom-
lálással megszabadulhatunk a növénytôl.

Amennyiben életteret adunk a gyomnak,
erôteljes fejlôdése következtében hihetetle-
nül agresszívvé és nehezen kiirthatóvá fej-
lôdik. Elkövetjük azt a hibát is, hogy a kapá-
lás során nem tôbôl vágjuk ki, és ennek kö-
vetkeztében az oldalhajtásain is képes virá-

got kinevelni, pollennel fertôzni környeze-
tünk levegôjét.

Tudomásul kell vennünk azt a tényt,
hogy amennyiben a parlagfû virágzását, a
pollen képzôdését nem akadályozzuk meg.
ezek számtalan módon terjedve, a szél, a ro-
varok, a madarak segítségével a fertôzô gó-
cok számát növelik. Jelenleg a pázsitfûfé-
lék virágzásban vannak, és ezek pollenje
legalább akkora problémát okoz, mint a
parlagfûé.

TI—SZG—BJ

Láng Zsolt polgármester szerint a parlagfû ellen
közösen kell fellépni

Elismerés és megbecsülés
Semmelweis-napi ünnepséget tartottak a Kapás utcai Egész-
ségügyi Szolgálat könyvtártermében június 28-án. Az esemé-
nyen az intézet dolgozói mellett megjelent Láng Zsolt polgár-
mester és Dankó Virág alpolgármester is.

A polgármester ünnepi beszédében köszöntötte a kerületi
orvosokat, egészségügyi dolgozókat, akikkel legtöbbször
csak betegként találkozunk, és örömének adott hangot, hogy
megbecsülését fejezhette ki ezen a napon az egész orvostár-
sadalom számára.

Láng Zsolt polgármesteri dicséretben részesítette Tornyos-
né Bagosi Melinda ápolási igazgatót. Dr. Soós Ágnes fôigaz-
gató a kiemelkedô munkát végzô kollégáknak munkájuk meg-
köszönése mellett Egészségért-emlékplakettet adományo-
zott, emlékplakettet kapott dr. Törös Edit reumatológus fôor-
vos és Kovács Lászlóné tüdôgondozó vezetôasszisztens. Fô-
igazgatói dicséretben részesült dr. Bács Éva röntgen fôorvos,
Hámori Gáborné szemészeti asszisztens és Pataki Tibor mû-
szaki ügyintézô. Az ünnepélyen a Járdányi Pál Zeneiskola taná-
rai zenéltek.

Továbbra is fogad az OPNI
Az egészségügyi miniszter március 8-án ugyan április 1-jei ha-
táridôvel az OPNI bezárásáról döntött, az intézet bezárása
azonban hosszabb idôt vesz igénybe. Az OPNI arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy az intézet ambulanciáján továbbra is za-
vartalanul fogadják a betegeket.

Az ambulancia az egészségbiztosítás által finanszírozott
pszichoterápiás rendelésén különbözô pszichés problémák ke-
zelésével foglalkozik. Profiljukba tartozik a szorongásos zava-
rok, hangulat-, kapcsolati, személyiségi és alkalmazkodási za-
varok, családi problémák, életvezetési nehézségek pszichoterá-
piás kezelése. A szakemberek kognitív viselkedésterápiás, dina-
mikus, személyközpontú és rendszerszemléletû pszichoterápi-
ás módszereket, valamint relaxációs technikákat alkalmaznak
a pszichoterápiás kezelés során. Szükség esetén pszichiáter
szakorvos bevonásával gyógyszeres kezelésre is van lehetôség.

Bejelentkezés: Országos Pszichiátriai és Neurológiai Inté-
zet Klinikai Pszichológiai Tanszék és Szakambulancia, 1021 Hû-
vösvölgyi út 116., fôépület II. em., tel.: 391-5433, munkana-
pokon 8–16 között.

A Polgármesteri Hivatal tavalyi adatai
alapján mintegy nyolcvan esetben in-
dítottak eljárást a le nem kaszált par-
lagfû miatt. Két és fél millió forintba
került az úgynevezett közérdekû véde-
kezés, és közel kétmillió forintnyi nö-
vényvédelmi bírságot szabott ki a
Mezôgazdasági és Környezetvédelmi
Iroda.

ADATOK
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CIVIL SZERVEZETEK SZAKRE-
FERENSE: dr. Szigeti Szilvia,
telefonszám: (06 30) 560-3928, e-
mail cím: szigeti.szilvia@masodikke-
rulet.hu. Postacím: 1024 Budapest,
Mechwart liget 1.

TÁRSASHÁZI TANÁCSADÁS.
Minden kedden 17 órától ingyenes
jogi tanácsadás társasházaknak a ke-
rületi önkrmányzat Polgármesteri Hi-
vatalában (1024 Budapest, Mech-
wart liget 1.).

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

A képviselô-testület
ülésén történt
A képviselô-testület nyári szünet elôtti
utolsó ülésén június 28-án kijelölte azt
a tíz szociális bérlakást, amelyet
pályázat útján nyerhetnek el a
rászorulók. Döntés született arról is,
hogy az önkormányzat közterületi
reklámfelületeit szintén pályázat útján
hasznosítják.

Augusztus 15-tôl szeptember 14-ig adhat-
ják le az igénylôk pályázatukat szociális bér-
lakásokra. A pályázatot az Egészségügyi és
Szociális Bizottság javaslata és a Gazdasági
és Tulajdonosi Bizottság véleménye alap-
ján a képviselô-testület írja ki és bírálja el.

Nem létesíthetô szociális bérlet azzal,
aki a pályázat benyújtására megállapított
határnapig 18. életévét nem töltötte be, la-
kásbérleti jogáról 1989. január 1. után
pénzbeli térítés ellenében, illetôleg a hoz-
zátartozója javára lemondott, tekintet nél-
kül arra, hogy a lakásnak ki volt a bérbeadó-
ja, bármilyen beköltözhetô lakás tulajdon-
jogával vagy lakásbérleti, illetve haszonél-
vezeti jogával rendelkezik vagy az önkor-
mányzat tulajdonában álló ingatlanban jog-
cím nélküli lakáshasználó vagy önkényes
beköltözô. Szociális lakás bérlôje csak az le-
het, aki szociális, jövedelmi, vagyoni körül-
ményei alapján arra rászorul, és megfelel a
pályázati feltételek mindegyikének.

A képviselô-testület korábbi rendelete
értelmében a szociális lakásokat csak hatá-

rozott idôre adhatja bérbe, amelynek idô-
tartama legfeljebb öt év lehet. A testület
összesen tíz olyan lakást jelölt ki, amelyek
az idén megpályázhatók. (A részletes ki-
írást következô számunkban olvashatják.)

Augusztus 10-ig pályázhatnak a Lajos ut-
cai szociális bérház három megürült lakásá-
ra is. (Bôvebben a 7. oldalon.)

A képviselô-testület arról is döntött,
hogy az önkormányzat területe közterületei-
nek reklámcélú hasznosítására, valamint
az ezeken folytatott hirdetési és reklámte-
vékenység felügyeletére nyilvános, kétfor-
dulós pályázatot hirdet.

A II. kerület területén a közterületi reklá-
mozás, illetve reklámoztatás évek óta a vi-
ták kereszttüzében áll. Az egységesítési tö-
rekvések mellett jelen van a teljes tiltás el-
képzelése is, mindezzel szemben pedig óri-
ási reklámozási igény áll. A kerület közterü-
letei reklámszempontból értékesek, jól
hasznosíthatóak. Ezt támasztja alá az is,
hogy az önkormányzat évek óta küzd a jogo-
sulatlan és szabálytalan reklám- és hirdeté-
si célú közterület-használattal. (Lásd a Hir-
detmény címû felhívást.)

Három — a Törökvész, a Klebelsberg és a
Csik — iskola sportpályájának mûfûvel való
borításáról is határoztak a képviselôk. Az
önkormányzat eredetileg az Önkormányza-
ti és Területfejlesztési Minisztérium Sport
Szakállamtitkársága valamint a Magyar Lab-
darúgó Szövetség (MLSZ) által kidolgozott
Országos Labdarúgópálya Létesítési Prog-

NAPIREND ELÔTT. Rataj János képviselô (MSZP) Láng Zsolt polgármesteren a június
7-i közmeghallgatáson, a kerület költségvetésérôl tett kijelentését kérte számon. Véle-
ménye szerint a polgármester nem a valós adatokat közölte, mikor 400 millió forin-
tos hiányt említett, hiszen az elfogadott költségvetési rendelet 73 millió forint mûkö-
dési hiánnyal számol. A szocialista politikus, aki egyébként a Költségvetési Bizottság
tagja, azt is elmondta, hogy a márciusban elfogadott eredeti költségvetés adatai az-
óta módosultak: a fôösszeg 17 milliárdról 20,6 milliárdra, a mûködési hiány pedig 45
millió forintos többletre változott.

Láng Zsolt emlékeztetett rá, hogy a közmeghallgatáson az egyik felszólalónak
adott válaszában került szóba a költségvetés, és ô akkor arról beszélt, milyen költség-
vetési adatokkal indult az évnek a kerület. A polgármester arra emlékeztette MSZP-s
képviselôtársát, a költségvetési vitasorozatban kiderült, a hozzáértôk számára nyil-
vánvalóvá vált, hogy papíron ugyan eltüntették a több száz milliós hiányt, de a lénye-
gét tekintve a rendszer továbbra is magában hordozza azt.

Rataj János lakossági panaszt is tolmácsolt. Pesthidegkúton a Rákóczi utcában csa-
tornaépítés után a járdát nem újították fel, hanem csak murvával szórták fel, amely a
nagy esôzések miatt lemosódott az úttestre, ami balesetveszélyes. A képviselô kérte
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a járdát minél elôbb végleges formájában építsék
meg.

Porkoláb Mátyás képviselô (MDF) a Kô utca és a Kassai utca sarkán található telek
kapcsán annak a véleményének adott hangot, hogy a Várhegy erdôvel és bokrokkal
borított területét meg kellett volna tartania az önkormányzatnak. Ernyey László, a
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság fideszes tagja szerint Porkoláb Mátyásnak a dön-
tés meghozatala elôtt illett volna szólnia, szempontjait a telekpályázat kiírása elôtt
megosztania a bizottsággal, illetve a testülettel.

Hirdetmény
A Budapest Fôváros II. kerületi Önkormány-
zat az önkormányzat vagyonáról és a va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról, továbbá az önkormányzat tulaj-
donában lévô lakások és helyiségek elidege-
nítésének szabályairól, bérbeadásának felté-
teleirôl alkotott, többször módosított 34/
2004. (X. 13.) számú rendelet 17. § (3) be-
kezdése alapján mint kiíró nyilvános, kétfor-
dulós versenytárgyalást hirdet a

Budapest Fôváros II. kerületi Önkor-
mányzat területe közterületeinek reklám
célú hasznosítására, valamint az ezeken
folytatott hirdetési és reklámtevékeny-
ség felügyeletére, pályázati eljárás kereté-
ben.

A pályázati eljárás további feltételeit tar-
talmazó pályázati felhívás a hirdetmény
megjelenését követôen 2007. július 9-én 9
órától július 31-én 15 óráig vásárolható
meg a Budapest Fôváros II. Kerületi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalában (1024
Mechwart liget 1., III. em. 305. sz. helyiségé-
ben) 100 000 Ft+áfa, azaz egyszázezer fo-
rint + áfa egyszeri vissza nem térítendô
összeg ellenében, amely a kiíró pénztárá-
ban ªzetendô be készpénzben.

Érvényes pályázatot csak az nyújthat
be, aki a pályázati felhívást megvásárol-
ta. A pályázat leadásának határideje:
2007. augusztus 10., 13 óra.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Va-
gyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási
Iroda munkatársai válaszolnak személyesen
ügyfélfogadási idôben (1024 Mechwart li-
get 1., III. emelet 305. sz. helyiség) vagy tele-
fonon a 346-5542-es számon.
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Idén felújítandó utak listája
A képviselô-testület a Településüzemeltetési Bizottság (TÜB) javaslata alapján döntött
az idén felújítandó utak listájáról. Az érvényes közbeszerzést követôen várhatóan júli-
us végén, augusztus elején kezdôdhetnek meg a munkálatok.

Belsô területen lévô utak: Kuruclesi út (Budenz út — Bölöni lépcsô), Csévi köz
(Csévi u. — Hegyi u.), Tüske utca (Bimbó út — Endrôdi u.), Lévay utca (Fillér u. — Al-
vinci út), Vend utca (Pusztaszeri út — Gomba u.), Hargita utca (Szilágyi E. fasor — Pa-
saréti út), Rhédey utca (Szilágyi E. fasor — Pasaréti út), Tárogató lejtô (végig), Kupecz-
ky utca (Cimbalom u. — Vend u.), Ferenchegyi út (zsákutca része).

Pesthidegkút területén lévô utak: Kisasszony utca (végig), Csatlós utca (Dombos
u. — Máriaremetei út), Báthory L. u. (Hûvösvölgyi út — Vezér u.), Kokárda u. (Patró-
na u. — Dombos u.), Dózsa György u. (Árpád u. — Gazda u.), Kô utca (Rodostó u. —
Rákóczi u.), Gerecse utca (végig).

ram (OLLÉ-program) pályázatán keresztül
kívánta a kerület iskoláinak sportpályáit
modernizálni. A programiroda azonban az
általa ígért határidôket nem tartotta be. Így
az önkormányzat nem látja biztosítottnak a
program eredeti ütemterv szerinti megvaló-
sulását, ennek megfelelôen az abban való
részvétel további szándékától elállt. A kerü-

leti iskolaudvarok nagy része azonban na-
gyon rossz állapotban van, aszfaltozott borí-
tású (némelyik földes, salakos pálya), ami
az azon sportolók ízületeit fokozott terhe-
lésnek teszi ki, nem beszélve arról, hogy a
sok helyen felpúposodott aszfalt rendkívül
balesetveszélyes, az európai uniós és
ÁNTSZ-elôírásoknak nem megfelelô. Így
az önkormányzat saját forrásból újítja meg
azokat.

Több oktatási intézmény vezetôi pályáza-
táról is döntött a testület. Négy esetben a
korábbi vezetô kapott újabb öt évre megbí-
zást: A Fillér utcai óvodát Maruzs Jánosné, a
Csik iskolát Makovecz Éva, a Klebelsberg is-
kolát Rózsa Viktor és a Szabó Lôrinc iskolát
Zoltán László irányitja 2012-ig. Az Újlaki és
a Budenz iskola vezetôi pályázatát a testület
eredménytelennek nyilvánította. Az Újlaki
iskola igazgatói teendôinek ellátásával egy
évre Tamás Lídiát bízták meg. A Budenz is-
kolát továbbra is Székelyné Nagy Zsuzsanna
vezeti, de kinevezése szintén csak egy évre
szól. th

Hutiray Gyula (Fidesz—KDNP) szerint a Lôtér magánbefektetôk által végzett átépí-
tése és felújítása a kerület egyik fontos beruházása. Az ingatlant az önkormányzat ta-
valy ôsszel bizonyos kikötésekkel adta el, amelyek érintik a beépíthetôséget és funk-
ciókialakítást. Az építkezést a mûemlékvédelmi hatóság felügyeli, de ez nem lehet an-
nak akadálya, hogy az önkormányzat minden jogi eszközt felhasználjon arra, hogy
az elvárt kritériumok szerint, azokat semmilyen értelemben nem megváltoztatva újul-
jon meg a lôtér.

Ôrsi Gergely (MSZP) elismerôen nyilatkozott a Kerület Napja rendezvénysorozatról,
illetve felajánlotta a parlagfû elleni küzdelemben a Klub Next 2000 aktivistáinak mun-
káját, de Rataj Jánoshoz hasonlóan a polgármester közmeghallgatáson elhangzott
mondataira kért magyarázatot. A szocialista kerületatya szerint ugyanis Láng Zsolt a
közmeghallgatáson az egészségügy átszervezésével kapcsolatban a kormány munká-
ját minôsítve a kerület határait képletesen átlépve országos politikai kérdésekben fog-
lalt állást. Láng Zsolt Ôrsi Gergely kritikáját visszautasítva arra emlékeztette a képvise-
lôt, hogy a közmeghallgatáson több felszólalót éppen ô kért arra, hogy tartózkodjon
a politikai minôsítésektôl.

Koncz Imre képviselô (SZDSZ), a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság el-
nöke egy a Ferenc-hegyen több éve engedély nélkül megépült ingatlanra hívta fel a
hivatal figyelmét. A Ferenc-hegy teljes egészében az önkormányzat tulajdona, így
nem érti, hogyan épülhetett ott ház, amelynek helyrajzi száma, sôt házszáma is van.

Korodi Enikô (SZDSZ) saját tapasztalatát elmesélve arról szólt, hogy Hidegkúton
két Véka utca is van, ami jogszabályellenes, és például a taxik is sokszor rossz Véka ut-
cában várják az utast. A szabad demokrata képviselô azt is kérte, hogy a Hûvösvölgyi
úti felújítások idejére a környéki kis utcákban tiltsák meg az egyik oldalon a parko-
lást, mert a megnövekedett forgalom miatt azok gyakran bedugulnak.

A Csik iskola udvarát is mûfûvel borítják hamarosan

A FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉG II. kerületi szervezeté-
nek irodája július 16. és augusztus
15. között zárva tart. A nyári zárás
ideje alatt hívható ügyeleti telefon-
szám: (30) 331-1836, amelyen üze-
netet is hagyhatnak.

NYÁRI SZÜNET. A Fidesz II. kerüle-
ti szervezete által meghirdetett jogi
tanácsadás 2007. július 1. és au-
gusztus 31. között szünetel. A követ-
kezô tanácsadás idôpontja szeptem-
ber 5., 16 óra, erre szeptember 4-ig
lehet idôpontot kérni a 212-5030-as
telefonszámon.

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 Budapest, Bimbó út 63.)
csütörtökönként 16–18-ig. Elôzetes
idôpont-egyeztetés munkanapokon
8–16-ig a 353-0624-es telefonszá-
mon.

A MIÉP JOGSEGÉLYSZOLGÁLA-
TA szeptemberig szünetel, lakásszer-
viz és építôipari tanácsadás: (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.

FOGADÓÓRA NYÁRON. Balsai
István országgyûlési képviselô (2. vá-
lasztókerület) júliusban és augusztus-
ban elôzetes idôpont-egyeztetés
alapján tart fogadóórát, telefonszám:
441-5143, e-mail: istvan.balsai@par-
lament.hu.

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

Nem épül elkerülô út
A Pesthidegkút-Ófalu kiterjesztett
területére készülô Kerületi
Szabályozási Tervrôl tartottak
lakossági fórumot június 27-én a
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és
Gimnáziumban. A Hidegkúti út,
59055/1 hrsz.-ú külterületi ingatlan,
Paprikás-patak, Jegesmedve utca,
Patakhegyi utca, Hideg utca, 59166/9
hrsz.-ú ingatlan, 59174 hrsz.-ú
külterületi ingatlan, Gerecse utca,
Honvéd utca, Csokonai utca által
határolt terület véleményezési
folyamatban lévô terveit a lakosság
elsô alkalommal ismerhette meg.

Bizalom és partnerség

Láng Zsolt polgármester hozzászólásában
hangsúlyozta, hogy az önkormányzat nem a
lakosság ellenében készítteti el a terveket,
amelyeknek optimális megvalósításához a
lakók bizalma és partnersége szükséges. Ki-
emelte: a terv és a nemrég életbe lépett Ke-
rületi Városrendezési és Építési Szabályzat
sem teszi lehetôvé a könyezetbe nem illô la-
kóparkok kialakítását. Az elôkészületnél a
közérdek és a magánérdek összehangolása
kiemelt feladat, mert vannak lakók, akik-
nek érdekei szemben állnak a szakmai ér-
vekkel vagy Pesthidegkút lakosságának ér-
dekeivel. A polgármester a tervezôktôl azt
kérte, hogy a lakossági kéréseket is vegyék
ªgyelembe a tervek pontosításánál. A Pest-
hidegkutat elkerülô út nyomvonalával kap-
csolatban — amely miatt többen felszólal-
tak — elmondta: számos alkalommal nyil-
vánvalóvá tették, hogy az önkormányzat
nem járul hozzá annak megvalósításához.
Felkérték a Fôvárosi Önkormányzatot,
hogy törölje terveibôl az utat. A polgármes-
ter a lakosság megnyugtatása érdekében
mindenkit arra kért, hogy a félreértések el-
kerülése érdekében ezt az információt adja
tovább.

Övezetátsorolás

A mintegy ötven érdeklôdô elôtt Beszédes
Rita fôépítész tájékoztatott a tervkészítés
körülményeirôl, a terveket részletesen a
közbeszerzési eljáráson nyertes Fôber és a
Pro Terra mérnöki iroda mérnök-tervezôi
mutatták be. A fórumon részt vett Csabai
Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkor-
mányzat elöljárója, Koncz Imre, a Kerületfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottság
(KKB) elnöke, Skublicsné Manninger Ale-
xandra, valamint Bándy Péter, az Egészség-
ügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnö-
ke. A rendezési terv legfôbb célja, hogy Ófa-
lu településszerkezeti, értékvédelmi és épí-

tészeti örökség szempontjából védettséget
kapjon, megtartva a kertvárosi jelleget. E
mellett szabályozza az egyedi rendezést
igénylô területeket. A terv több esetben
építési övezet átsorolását javasolja. Például
a Mosbach parknál, ahol a régi temetô terü-
lete még építési övezetként van nyilvántart-
va, de jobb lenne, ha hivatalosan is zöldte-
rületként funkcionálna. A Jegesmedve utca
melletti lakótelep besorolását is a kisebb
épületekhez kellene igazítani, a volt szolgá-
lati TSZ lakótelep területén szintén változ-
tatnának a besoroláson, és nem lehetne bô-
víteni. A Klebelsberg-kastély területét az
egészségügyi besorolásról mûemlék jelle-
gûre kellene változtatni. A terv különös
ªgyelemmel kezeli az ófalui tó környezeté-
nek kérdését, és a csapadékvíz-elvezetés

régi problémájára is megoldási javaslatot
tesz. A Paprikás-patak — amely mellett ke-
rékpárút vezetne — környékének rendezé-
se szintén a terv része. A közlekedési prob-
lémákra is megoldást kerestek a tervezôk.
Ennek legfontosabb eleme a Hidegkúti út
kisebb szélesítése egy gyalogosjárda kiala-
kítása érdekében, de a szélesítést követôen
a Nóra utcában is gyalogjárdát terveznek.

Közterületek jogi helyzete

A terv sarkalatos pontja — mint azt Koncz
Imre, a KKB elnöke kiemelte —, hogy vizs-
gálja a közterületek jogi helyzetét. A képvi-
selô jelezte, hogy önkormányzati területek
nagy számban vannak huzamosabb ideje
magánhasználatban. Példaként említette a
Templom közt, ahol a közmûépítést akadá-
lyozza, hogy egyesek magukhoz kerítették a
közterületet is.

Lakossági kérdésre elmondta, hogy a Kle-
belsberg mûvelôdési központ mellé terve-
zett áruház építésének leállítását követôen
várhatóan csak a régen ott állt ház méreté-
nek megfelelô épületet lehet majd felhúz-
ni. Nem kap fennmaradási engedélyt, azt
viszont még nem tudni, hogy a betontorzót
mikor lehetne eltüntetni. Többen szólaltak
fel a Templom köz két szakaszának összekö-
tése ellen. Mások az Ófalut érintô, megnö-
vekedett tehergépkocsi-forgalom miatt
szólaltak fel. A hallgatóság részérôl felme-
rült az is, hogy az eredeti terveknek megfe-
lelôen a mûvelôdési központ területén kel-
lene átvezetni a gyalogosutat, a Paprikás-
patakot viszont nem szeretnék lefedve lát-
ni akkor sem, ha felette kerékpárút men-
ne, vagy a terület újabb parkolási lehetôsé-
get jelentene. Igény mutatkozott arra is,
hogy a készülô terveket tanulmányozás cél-
jából az interneten is el lehessen érni. Be-
szédes Rita fôépítész elmondta, hogy már
eddig is számos civil szervezet adott be elô-
zetes javaslatot, amelyeket beépítettek a
szabályozási tervbe, és a fórumon elhang-
zott felvetéseket is ªgyelembe veszik. Leg-
közelebb ôsszel terveznek lakossági fóru-
mot Ófalu rendezésérôl. Szabó Gergely
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Megszépülnek házaink
Társasház-felújításokra az
önkormányzat idei költségvetésében
140 millió forintot különített el.
Szieberth Istvánné, az Egészségügyi,
Szociális és Lakásügyi Bizottság
lakásügyi albizottságának elnöke
nagy eredménynek tartja, hogy ezen
összegen felül még további 10 millió
forint áll rendelkezésre, amelybôl a
felújításra pályázó társasházak
önkormányzati tulajdonban lévô
lakásainak a kötelezô önrészét is
biztosítani tudják. A lakásügyi
albizottság elnöke az idén kiírt
társasház-felújítási és a szociálislakás-
pályázatokról tájékozatott.

A fôvároshoz kapcsolódva

Az idei elsô társasház-felújítási pályázat a
fôváros által kiírt pályázathoz kapcsoló-
dott. Itt minden feltételt a fôváros határo-
zott meg, az önkormányzat pedig több
mint 40 millió forintos csatlakozó pályáza-
tot írt ki. Rendkívüli módon összesen csak
34 pályázó indult az átlagos százhoz képest,
és a beérkezett pályázatokból 16 eleve ér-
vénytelen volt. Az önkormányzati keretbôl
így csak 10 millió forintot ítélhetett meg a
bizottság az érvényes pályázatokra. A szo-
katlanul kevés pályázat oka részben az volt,
hogy a fôváros az eddigiekhez képest telje-
sen új feltételekkel írta ki, illetve a támoga-
tás mértéke 15 százalékra csökkent. A II. ke-
rület megmaradt a 25 százalékos támogatás
mellett, sôt, ha baleset- és életveszély fe-
nyegeti a házat, akkor a támogatás mértéke
az 50 százalékot is elérheti. A fôvárosi dön-
tésekrôl az értesítést még várjuk.

Önállóan is

Mivel a kapcsolódó pályázathoz a kiírt ke-
retnek csak a negyedét használták fel, ezért
átcsoportosítással közel 100 milliós össze-
get ítélhetett oda a bizottság annak a 126
társasháznak, amely az önálló társasház-
felújítási pályázaton határidôre hiánytalan
anyagot adott be. A kerületi közös képvise-
lôk felkészültségét az is bizonyítja, hogy
ezúttal mindössze kilenc pályázat volt ér-
vénytelen.

További pályázatokra is
maradt keret

Közel 28 millió forint összegben az önkor-
mányzat egy harmadik pályázatot is ki tu-
dott írni, amely szûkített körû, mivel épü-
letgépészeti berendezések és kémények fel-
újítására lehet pályázni szeptember 7-ig.

A társasházi pályázatokon kívül élet- és
balesetveszély elhárítására az idén is 10
milliós havariakeretet biztosít az önkor-
mányzat, ami június 30-ával kimerült. Szie-
berthné reméli, költségvetési átcsoportosí-

tással a következô félévben is tudnak majd
segíteni.

További kedvezô lehetôségeket nyújt,
hogy lakásvásárláshoz és felújításhoz helyi
támogatásként kétmillió forint kamatmen-
tes kölcsön kérhetô az önkormányzattól. Fi-
atal házasok ezen kívül kaphatnak egymil-
lió forint vissza nem térítendô támogatást,
amennyiben a kerületben vásárolnak la-
kást, ha a kerületen kívül, akkor 500 ezer
forintot.

Fogyatékosok és rokkantnyugdíjasok is
pályázhatnak 600 ezer forint vissza nem té-
rítendô támogatásra lakásfelújításukhoz.
November végéig folyamatosan lehet bead-
ni a pályázatokat. A helyi támogatás keret-
összege 35 millió, a vissza nem térítendô tá-
mogatásra pedig 10 millió forint áll rendel-
kezésre.

Pályázat szociális bérlakásra — határidô augusztus 10.
Az önkormányzat pályázatot ír ki a tulajdonában ál-
ló II., Lajos u. 18–20. (Bécsi út 17–21.) lakóépület 3
megüresedett lakása bérbe adására.
A megpályázható lakások adatai:
Lajos u. 18–20., III. 3. (L-22), 1 szobás, 28 m²
Lajos u. 18–20., III. 9. (L-28), 1 szobás, 24 m²
Lajos u. 18–20., IV. 1. (L-30), 1 szobás, 26 m²

A lakások megtekintésének idôpontja:
2007. augusztus 2., 10–11 óra között.
A lakások összkomfortosak, egyedi hômennyiség-

mérôvel, mellékvízmérô- és villanyórával vannak fel-
szerelve. A fûtést és melegvízellátást az épület kazán-
ja biztosítja. A lakások jelenlegi állapotukban rendelte-
tésszerû használatra alkalmasak, beköltözhetôek.
A lakbér mértéke, megfizetésének módja:

A lakbér mértéke a lakásbérleti szerzôdés megköté-
sekor 350 Ft/m²/hó.
A lakásbérleti jogviszony határozott idôtartamra,
2008. december 31-ig szól.
A pályázaton való részvétel általános feltételei:
A pályázónak legalább 3 évre visszamenôleg igazolnia
kell, hogy a II. kerületben bejelentett lakóhellyel, an-
nak hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik. A pá-
lyázónak és együtt költözô hozzátartozóinak egy fôre
esô nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori
minimálbér kétszeres összegét. A pályázó — amennyi-
ben elôtakarékossági szerzôdéssel jelenleg nem rendel-
kezik — kötelezettséget vállal annak megkötésére, és
azt a pályázatok benyújtására megjelölt határidô lejár-
tát követô 30 napon belül pótlólag benyújtja. Egyedül-
álló személy abban az esetben pályázhat, ha keresôte-
vékenységet folytat és gyermeket nevel. A pályázónak,
illetve együtt költözô hozzátartozójának önkormányza-
ti lakásra vonatkozó bérleti jogviszonya, neki(k) felró-
ható okból, szerzôdésszegô magatartás miatt a pályá-
zat benyújtását megelôzô 5 éven belül megszüntetés-
re nem került.
Nem létesíthetô bérleti jogviszony, illetve a pá-
lyázatot érvénytelennek kell tekinteni, ha a pá-
lyázó
n a pályázat benyújtására megállapított határnapig

a 18. életévét nem töltötte be;
n bármilyen beköltözhetô lakás tulajdonjogával vagy

lakásbérleti, illetôleg haszonélvezeti jogával rendel-
kezik;

n lakásbérleti jogáról 1989. január 1. után pénzbeli
térítés ellenében, illetôleg a hozzátartozója javára
lemondott, tekintet nélkül arra, hogy a lakásnak ki
volt a bérbeadója;

n az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban
jogcím nélküli lakáshasználó vagy önkényes beköl-
tözô;

n nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott
feltételeknek;

n a pályázat kiírását megelôzôen 5 éven belül birtok-
háborítással, magánlaksértéssel, önkényes beköltö-
zéssel vagy egyéb rosszhiszemû módon költözött
be az Önkormányzat illetékességi területén lévô
bármely lakásba, illetve ellene lakbér és/vagy kü-
lön szolgáltatás díjának meg nem fizetése miatt bí-
rósági eljárás volt folyamatban;

n pályázatát nem az erre a célra rendszeresített for-
manyomtatványon, vagy nem a pályázati kiírásban
megjelölt határidôn belül adta be; pályázata hiá-
nyos a szükséges adatok vagy a kötelezôen csato-
landó dokumentumok tekintetében;

n a megpályázott lakásban az együtt költözô hozzá-
tartozókat figyelembe véve az egy fôre jutó lakóte-
rület nem érné el a 6 m²-t. (Lakóterület számítá-
sánál csak a lakás lakóhelyiségeit lehet figye-
lembe venni.);

n pályázatában valótlan adatot közöl.
A pályázat benyújtása
A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített
pályázati adatlapon lehet benyújtani az Ügyfélszol-
gálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.) munkana-
pokon 8–16 óra közötti idôben.

A pályázat benyújtásának határideje:
2007. augusztus 10., 12 óra.
A határidô jogvesztô. Hiánypótlásnak csak a pályá-

zatok beadására nyitva álló határidô lejártát követô
30 napon belül van helye.

A pályázattal kapcsolatban a II. Kerületi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingat-
lan-nyilvántartási Irodáján lehet felvilágosítást kérni
ügyfélfogadási idôben személyesen, vagy a 346-5422-
es telefonszámon.
A pályázatok elbírálása
A pályázatokat a II. kerületi Önkormányzat Egészség-
ügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságának javaslata
alapján, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság vélemé-
nye alapján az önkormányzat képviselô-testülete bírál-
ja el.

A pályázatok elbírálásának eredményérôl a döntés
meghozatalát követôen minden pályázó postai úton
értesítést kap. A pályázatok elbírálásával, annak ered-
ményével kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

A közös képviselôknek tájékoztatást
tartanak a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Mechwart liget 1., I. em. Házas-
ságkötô Terem) 2007. július 30-án hét-
fôn 17 órától.

B
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Társasházaknak!
Az önkormányzat rendelete alapján a
társasházak részére a polgármester
újabb önálló pályázatot ír ki a társas-
házak felújításához nyújtandó vissza
nem térítendô támogatás igénylésére.
A támogatás keretösszege:

27 630 000 Forint.
A támogatást azok a társasházak pá-
lyázhatják meg, amelyekben legalább
három külön tulajdonú lakás van, és
az épületek használatbavételi engedé-
lyét az adott pályázat kiírását megelô-
zô 15 év, vagyis 1992. december 31.
elôtt adták ki.

A részletes pályázati feltételek és
mellékletei az internetrôl 2007. július
13-tól a www.masodikkerulet.hu. cí-
men tölthetôk le.

A pályázati anyag 2007. július 13-
tól díjmentesen átvehetô a Budai Épü-
letfenntartó Kft. Társasház Felújítási
Programirodáján. (1027 Budapest,
Frankel Leó út 5., félfogadási idô: hét-
fô 14.30–16.00, szerda de. 8–12-ig,
du. 13.30–16-ig, péntek 8–11.30-ig.)

A pályázatok beadási határideje:
2007. szeptember 7. péntek 12 óra.

A pályázatokat az Egészségügyi,
Szociális és Lakásügyi Bizottság 2007.
októberben bírálja el.

A bizottság döntését az Ügyfélszol-
gálati Központjában (1024 Margit krt.
47–49.) és a Budai Épületfenntartó
Kft. Társasházfelújítási programirodá-
ján kifüggesztik, a pályázók továbbá a
honlapról és levélben értesülnek.

Az elnyert támogatás a megállapo-
dás aláírását megelôzôen (a döntés is-
merete nélkül saját felelôsségre) a júli-
us 13. után megkezdett munkák ªnan-
szírozására használható fel.

D Szociális lakások és
a Lajos utcai szociális bérház

Az önkormányzat minden évben tíz szociá-
lis lakást utal ki a rászorulók részére ötéves
idôtartamra, annyi kötöttséggel, hogy egy
lakást mindig rokkantnak, egyet pedig álla-
mi gondozásból kikerülô fiatalnak ítélnek
meg. A szociális lakásokra vonatkozó pályá-
zat kiírását június 25-én fogadta el a testü-
let, és szeptember 14-e a beadási határidô
(a kiírást következô, július 27-i számunk-
ban olvashatják — A szerk.).

A Lajos utcában lévô önkormányzati szo-
ciális bérlakások közül megürült három,
ezekre is lehet pályázni, itt a beadási határ-
idô augusztus 10. (pályázati kiírás az elôzô
oldalon). Ebben a házban a lakások bérleti
jogviszonya jövô év december 31-ig tart, és
feltétel, hogy a pályázati nyerteseknek elô-
takarékossági szerzôdést kell kötniük — tet-
te hozzá Szieberth Istvánné.

Ludwig Dóra

Pályázat a politikai kultúráról
A Klebelsberg Kuno Emléktársaság és a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvé-
szeti Központ pályázatot hirdet

A kultúrpolitikus Klebelsberg politikai kultúrája
— s ennek megjelenítése és megjelenése a korabeli sajtóban és kiadványokban —

címmel.

„Saját ízlésem, történeti érzékem egyénileg a konzervatív mûvészethez vonz, s ezt tudva,
éppen konzervatív barátaim nem értették meg, hogy képzômûvészeti fôiskolánkra miért
hívtam meg a modern irányoknak hódoló tanárokat is. Egyszerûen azért, mert attól tartot-
tam, hogyha Andrássy út-i és Epreskert-i intézetünk kizárta volna falai közül a modernebb
szellemet, az ifjúság bizonyára szabadiskolákba tömörült volna: mi pedig az erôk elforgá-
csolása nélkül nem engedhetnénk meg magunknak a bifurkáció (kettéválasztás) luxusát,
amit a sokkal nagyobb méretû francia mûvészeti élet könnyen elbír.” (Klebelsberg Kuno)

Jelölés Klebelsberg-díjra
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 1992-ben alapította a Klebelsberg Kuno-dí-
jat, azzal a hagyományteremtô szándékkal, hogy a pesthidegkúti közélet egy-egy ki-
emelkedô alakját — akiknek élete és munkássága példaként állítható a kortársak és a
jövô nemzedékei elé — évrôl évre az egykori kultuszminiszter nevével fémjelzett em-
lékplakettel és az ezzel járó pénzjutalommal tünteti ki. A díjátadásra minden év no-
vemberében, a Klebelsberg Napok keretén belül kerül sor. A Pesthidegkúton élô vagy
tevékenykedô és a kitüntetésre érdemesnek tartott személyre tett lakossági javaslato-
kat — a jelölt rövid méltatásával együtt — a Hidegkúti Közösségi Házba (1028 Mária-
remetei út 37.) vagy a szentirmai.mate@masodikkerulet.hu e-mail címre kell eljuttat-
ni szeptember 30-ig.

A pályázat kategóriái

n Az elektronikus sajtó munkatársainak,
minimálisan 5 perc idôtartamú vizuális
anyag elkészítésére.

n A nyomtatott sajtó munkatársainak,
maximálisan 10 ezer karakteres anyag
megírására, a publicisztika mûfajában.

n A felsôfokú tanintézetek kommuniká-
ció szakos, vagy kommunikációval fog-
lalkozó tantárgyakat hallgatói számá-
ra, minimálisan 25 ezer karakter terjedel-
mû tanulmány kidolgozására. A Pesthi-
degkút Alapítvány 100 000 Ft összeg ere-
jéig különdíjban részesíti azokat a pályá-
zókat, akik az itt benyújtott tanulmá-
nyuk igazolt felhasználásával a 2007/08-
as tanév során diplomát szereznek. Az
igazolást a diplomát kiíró tanszéktôl kell
beszerezni.

n Egyéb kategóriában minden kötöttség
nélkül.

A pályázatok díjazására, a pályáztatás lebo-
nyolítására és értékelésére a kiíróknak
300 000 forint áll rendelkezésre.

A pályázatkiírók mellett más szervezetek,
a pályázati kiírásban megfogalmazottakon
túlmenôen, az általuk arra érdemesnek tar-
tott pályázatokat külön díjazásban részesí-
tik.

A II. kerület önkormányzata „Egyezôség
és különbözôség” címmel 125 000 forintos
fôdíjban részesíti azt a pályázatot, amely a
klebelsbergi politikai kultúra hatását is be-
mutatja a mai Magyarország politikai kultú-
rájára.

Budapest Fôváros Önkormányzata
100 000 forintos különdíjban részesíti azt a
pályázatot, amely Klebelsberg Kuno kultúr-
politikai örökségét és annak máig tartó ha-
tását, tanulságait is feldolgozza. A bíráló bi-
zottság politológusokból, politikusokból és
kommunikációs szakemberekbôl áll. A ki-
írók fenntartják maguknak a jogot a pálya-
munkák szabad felhasználására. A bíráló bi-
zottság elônyben részesíti a pályázati kiírást
követôen nyomtatott vagy elektronikus for-
mában publikált pályázati anyagokat.

A pályázatok eredményhirdetésére a Kle-
belsberg Kuno Napok 2007. keretében, no-
vember 16-án kerül sor, ahol a sikeres pályá-
zó személyesen is bemutathatja pályázati
anyagát (helyszíne a Klebelsberg Kuno Mû-
velôdési, Kulturális és Mûvészet Központ,
1028 Templom u. 2–10., www.kulturku-
ria.hu; info@kulturkuria.hu; telefon: 392-
0860). A pályázatokat a fenti postai címre
kell elküldeni. A borítékra írják rá: „Politikai
kultúra”.

Határidô: 2007. szeptember 30.
A pályázatok jeligések, a jeligés zárt borí-

tékban kell megadni a pályázó nevét, címét,
elektronikus elérhetôségét (több pályázó
esetében mindegyik pályázó adatát), és
hogy milyen kategóriában nevezett, s vala-
milyen formában a nevezési díj befizetésé-
nek igazolását. A nevezési díj egységesen
minden kategóriában 3000 Ft. A mûvelôdé-
si központ számlaszáma: 12001008–
00113363–00100004.

Csak a sikeres pályázókat értesítik, de az
eredményhirdetésen természetesen minden
érdeklôdôt szeretettel várnak.
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Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti Fesztivál

augusztus 22–26.
A megszokott és közkedvelt zenés-já-
tékos családi programok mellett meg-
lepetéseket is tartogat az idei feszti-
vál: fellép Palya Bea új gyermekmûso-
rával, a Bab Társulat, Gulyás László, a
Langaléta Garabonciások és a Kolom-
pos Együttes is. A felnôtteknek is bô-
ven lesz — a különleges bioborok, a
hagyományos és reform étkek kósto-
lója mellett — tüzes talpalávaló: itt
lesz a Técsôi Banda, a Tamburások és
a magyar folklór legjobb elôadói. Eljön a Ghymes együttes, és
Csurka István Döglött aknák címû darabját is megtekinthetik
a nézôk. Mind a közönség, mind a szakma érdeklôdésére szá-
mot tarthat az izgalmas bemutató: Erkel Ferenc Erzsébet cí-
mû operája, melyet — Árpád-házi Szent Erzsébet születésé-
nek 800. évfordulója alkalmából — fiatal elôadók visznek szín-
re. Bôvebb információ, programelôzetes: www.kulturku-
ria.hu, www.e-pesthidegkut.hu

Összeköt a templomkert
A Máriaremetei Bazilika
berendezésének felújítására május óta
kulturális programsorozat keretében
jótékonysági elôadásokat szerveznek.
Jelenleg a százéves padsorok
padlózatának cseréje mára
elodázhatatlanná vált.

A Templomkerti Esték jótékonysági prog-
ramsorozat ötlete tavaly fogalmazódott
meg, amikor a Kormorán együttes tartott
koncertet a bazilika parkjában. A bevételt
akkor is a templom céljaira fordították, a
kezdeményezést pedig egy ôszig tartó elô-
adássorozattá emelték.

— Terveink szerint jövôre is folytatódik
a sorozat, amellyel a közösségformáló szán-
dék mellett kulturális többletet szeretnénk
nyújtani az itt élôknek — mondta Bôdey
Sándor, aki feleségével, Bôdey Katival az es-
ték kezdeményezôje. Úgy látják, hogy a mai
oktatáspolitika elhanyagolja a tánc, a zene
és az ének széles körû terjesztését. — Olyan
világi közösséget szeretnénk kialakítani,
amely nem vallási alapon nyugszik, de az
összekötô kapcsot a templom jelenti. Bô-
dey Sándor hozzátette: külön öröm, hogy a
részt vevô mûvészek az elsô hívó szóra elfo-
gadták a felkérést, Schmitt Pálné Makray Ka-

talin a háziasszonyi címet, és a kezdemé-
nyezéshez is egyre többen csatlakoznak: a
Klebelsberg-központ, a gazdák vagy a helyi
polgári körök.

— Minden hónap egyik szombatján, az
esti misét követôen a szabadtéri oltárnál
zajlanak az egyházi témához kötôdô elôadá-
sok, amelyre ingyenes a belépés, de szíve-
sen fogadjuk a felajánlásokat — tájékozta-
tott Esterházy László esperes. — Jelenleg a
padsorok százéves, rossz állapotú padozatát

szeretnék lecserélni. Tervek szerint ôsszel
nekiláthatnak a szakaszonként ütemezett
munkálatoknak, és az adventi idôszakra
már a megújult padlózat várja a híveket és a
templom szépsége iránt érdeklôdôket.

Láng Zsolt polgármester, a Templomkerti
Esték fôvédnöke szerint a hidegkúti kezde-
ményezés követendô példa, hiszen a hason-
ló rendezvények erôsíthetik a közösségek
összetartozását, a lokálpatriotizmust.

szg

Ferencz Éva és Kobzos Kis Tamás mûsora az elôzô Templomkerti Estén
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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 JÚLIUS 14-ig: Masako Fujita japán grafikusmûvész kiállítása a Godot Galériában. Megtekinthetô
keddtôl péntekig 10 és 18, szombaton 10 és 13 óra között. (1075 Madách út 8., tel.: 322-5272, www.go-
dot.hu)
n JÚLIUS 20-ig Tarján Hédi Szász Károly utca 5. címû kiállítása a Vízivárosi Galériában. (1027 Kapás u.
55. Nyitva tartás: keddtôl péntekig 13–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.)
n JÚLIUS 21-ig: Terra dolorosa. Ruttka Ferenc festômûvész kiállítása a M'Art Galériában (1024 Margit krt.
41., tel.: 316-3077. H–P: 10-18 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 bicik-
li. 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 az elméleti és a gyakorlati fog-
lalkozásaikat. További információ: www.intervizio.hu. (Millenáris Park)

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. AUGUSZTUS 31-ig heti turnusokban, hétfôtôl péntekig 8–16 óráig 6–20 éves
korig. Napi háromszori étkezés, teniszen kívül labdasportok, strandolás, kulturális mûsor erdei környezet-
ben. Sporteszközt biztosítunk. Ára 16 000 Ft/hét. Jelentkezés: (20) 340-9925 vagy (30) 250-9122,
www.torokvesz.fw.hu
n Teniszoktatás a Margitszigeten. Napi kétszeri teniszoktatás kezdô és haladó csoportokban iskolások-
nak a nyári szünetben augusztus 31-ig heti turnusokban. Ebédet a helyszínen (Sziget klub) kapnak a gye-
rekek, strandolásra és focizásra is van lehetôség. További információ: (06 20) 983-4098, (06 30) 579-
2869, (06 70) 538-4509, www.tenisz_oktatas.extra.hu
n SIVANANDA JÓGA: 5 hetes, intenzív kezdô jógatanfolyam indul AUGUSZTUS 14-én. Órák hetente
kétszer, kedden és csütörtökön 18.30–20.30-ig. Alkalmanként is látogatható, folyamatos gyakorlást bizto-
sító 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! Informá-
ció és bejelentkezés: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont. hu, www.sivanandajoga-
kozpont.hu

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜLETE: JÚLIUS 22.: Pilis-hegység. Piliscsa-
ba, Klastrompuszta, Kesztölc. Táv: 11 km. Költség: 1500 Ft. Találkozó 7.45-kor az Árpád híd Volán pu.

jegypénztárnál. JÚLIUS 23.: Séta a budai hegyek-
ben. Találkozó 9 órakor a Moszkva téri óra alatt.
További információ a 316-3053 vagy a (06 20)
997-8465-ös telefonszámon, a tvte@freemail.hu
címen és a www.termeszetvedok.hu honlapon.

NYUGDÍJASOKNAK BUDAI NAPSU-
GÁR NYUGDÍJASKLUB: Tájékoztatjuk a klubtago-
kat, hogy SZEPTEMBERBEN kirándulást terve-
zünk a Börzsönybe, Lillafüredre, valamint Né-
metországba, a Fekete-erdô környékére. A prog-
ramok részleteirôl a keddi klubnapokon lehet ér-

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

HARRY POTTER ÉS A FÔNIX RENDJE. A célegyenesben vagyunk, inasodnak a pu-
fók gyerekarcok, nyakunkba liheg a gonosz, de a mozi még így is kétszer két óra, az-
az két rész elmaradásban van a könyvhöz képest. A filmsorozat az ötödik epizódjá-
hoz érkezett, amelyben végre elcsattan az elsô csók, újabb fájdalmas áldozatot szen-
ved a jók egyre fogyatkozó csapata, a Mágiaügyi Minisztérium bürokratáiról pedig
egyszer és mindenkorra lehull a lepel, és egy sor mugliszerû fondorlat és kicsinyesség
kerül napvilágra. Azt azonban a legnagyobb jóindulattal sem állíthatjuk, hogy sok
minden történne e legfrissebb epizódban. Inkább csak ráérôs háttérfestés és karakter-
árnyalás folyik, mondhatni, olyan pepecsmunka, amelyre a korábbi sietségben nem
jutott idô. Meg aztán a fontos posztokon is változások történtek, az új rendezô (Da-
vid Yates) az angol tévétôl jött, operatôre (Slawomir Idziak) pedig a lengyel Kies-
lowski-iskolából, és e két derék szaki — ki gondolta volna? — a sorozat eddigi leg-
filmszerûbb epizódját alkotta meg. Ami már csak azért is meglepô, mert se rendes
eleje, se rendes vége nincs a Fônix Rendjének, a közbülsô hercehurca pedig inkább
csak afféle áthidaló jelleggel bír, a további nagy drámák elôkészítésére szolgálna.
Ennek ellenére vagy talán éppen ezért, hirtelen mintha kitágult volna a játéktér, le-
nyugodtak a kedélyek, és a gügyögést végre teljesen felváltotta az érdes és mutá-
ló kamaszhang.

Kg
Rendezte: David Yates, szereplôk: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bon-
ham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Emma Thompson, Gary Oldman, Michael Gam-
bon, Alan Rickman, Imelda Staunton.

Június 22-én zárt a Vízivárosi Galéria Play
Art címû kiállítása. Ebbôl az alkalomból a
Kerület Napja rendezvénysorozat keretén
belül finisszázsra invitálta a galéria a kiállító
mûvészeket és közönségüket. A tizenegy
szobrász- és festômûvész közül nem tudott
mindenki részt venni az esten, de így is rend-
kívül izgalmas és szórakoztató perceket sze-
reztek az ott lévôk: anekdotákat meséltek,
vallottak magukról, a játékhoz, a mûvészet-
hez való viszonyukról.
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deklôdni, valamint a 275-0169-es telefonszámon
az esti órákban. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapunkon
méltattuk Kodály Zoltán munkásságát. Felejthe-
tetlen tevékenységével felébresztette és felkutatta
a magyar népzene létét. Halálának évfordulóján fe-
jet hajtunk elôtte. A cserkeszôllôi üdülés AUGUSZ-
TUS 28-án kezdôdik. Nyári szünetünk lesz, követke-
zô klubnap AUGUSZTUS 9-én 16 órakor. Klubna-
pok minden páros héten csütörtökön 16 órától.
Klubéletünket a havonta megjelenô programfüzet
tartalmazza. (1028 Máriaremetei út 37., tel.: 376-
8678)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET
II. KERÜLETI SZERVEZETE: Nyári szünet után az el-
sô összejövetelt SZEPTEMBER 12-én 16 órakor tart-
juk. (1024 Keleti Károly u. 13/b, tel.: 212-5030)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB Ezúton tájékoz-
tatunk mindenkit, hogy AUGUSZTUS 9-ig nyári
szünetet tartunk. AUGUSZTUS 9-én 9–12.30-ig
tartjuk elsô félfogadásunkat, és ismertetjük ôszi
és téli kirándulási terveinket. Minden kedves nyug-
díjas barátunknak és családjuknak jó nyaralást kívá-
nunk. (1024 Margit krt. 48., tel.: (06 20) 921-6588,
316-5925)

KLUBOK 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. Gondozá-
si Központban. (1022 Fillér u. 50/b)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Baráti hangulatú, színvonalas balaton-felvidéki kirándulá-
sunk méltó záró eseménye volt az elsô félévnek. Akik idôben biztosítani szeretnék helyüket az ôszi rendez-
vényeken, azok már JÚLIUS 26-tól jelentkezhetnek. Izelítô a választékból: Közkívánatra AUGUSZTUSBAN
és SZEPTEMBERBEN megismételjük a két lenyûgözô kiállítás meglátogatását („... és akkor megérkeztek
az inkák”; Dzsingisz kán), valamint további lehetôségeket biztosítunk a New York Palota látogatására.
Az újdonságok közül kiemelkedik a Drezda — Prága (SZEPTEMBER 26–30., 5 nap, 4 éj), az ópusztaszeri
kirándulás (Kiss-tanya és Petôfi-emlékek) és a Nemzetközi Tökfesztivál az Ôrségben, a vele egy idôben
rendezett szüreti mulatsággal Göcsejben, és Krakkó—Zakopane (OKTÓBER 20–23., 4 nap, 3 éj, félpan-
zióval). A legnagyobb múzeumi szenzáció „Az igazi da Vinci” lesz (egyenesen Tokióból érkezik), amelyet
a Munkácsy-trilógia meglátogatásával tetézünk. Összejövetelek minden hónap elsô és harmadik csütör-
tökén 15 órától. Az egyesület címe: 1024 Margit krt. 64/b. Információ: 216-9812 (rögzítô is), (06 20) 968-
7001, e-mail: fonixke@t-online.hu

Nyári táborok
n Kreatív angoltábor óvodásoknak 4 éves kortól július 23–27-
ig, 9–13-ig. Részv. díj: 14 000 Ft anyagköltséggel. Információ:
Tóth Katalin, (06 70) 248-9050.
n Kôketánc tábor 5–8 éves korig július 16–20-ig és augusztus
6–10-ig, 9–13-ig. Részv. díj 13 000 Ft. Információ: Halmos Kata, (06 20) 222-8111.
n Tücsök Zeneóvoda tábor 5–8 éves korig július 16–20-ig, 9–13-ig. Részv. díj 13 000 Ft. Informá-
ció: Fenyvesi Szilvia, (06 30) 409-0225.
n Színsárkány tábor 6–10 éveseknek július 23–27-ig 9–16-ig. Részv. díj 15 000 Ft. Információ: Dri-
nóczki Viktória, (06 30) 559-7624.
n Bábos tábor 7–10 éveseknek augusztus 13–17-ig 9–16-ig. Részv. díj 15 000 Ft. Információ: Pilin-
ger Zsuzsa, (06 70) 335-6283.
n Rébusz tábor 9–12 éveseknek július 16–20-ig 9–16 óráig. Részv. díj 15 000 Ft. Táborvezetô Kósa
Tamás, a Lauder Gimnázium matematikatanára, tel.: (06 30) 547-9103.
n Kerámiatábor 8–13 éveseknek július 23–27-ig 9–14 óráig. Részv. díj 13 000 Ft. Vezeti Urbán Krisz-
tina, (06 70) 317-5767.
n Ékszerkészítô tábor 10 éves kortól július 23–27-ig 9–13-ig. Részv. díj 14 000 Ft anyagköltséggel.
Táborvezetô Jókuti Eszter, (06 30) 272-7022.
n Nemezelôs tábor 10–16 éveseknek július 16–20-ig 9–14-ig. Részv. díj 13 000 Ft. Vezeti Pilinger
Zsuzsa, (06 70) 335-6283.
n Bolhától az elefántig 7–10 éveseknek július 30–augusztus 3., 9–16-ig. Részv. díj 15 000 Ft. Infor-
máció: Osváth Györgyi, (06 20) 922-4617.
n Indiántábor 9–15 éveseknek augusztus 27–31-ig 9–16-ig. Részv. díj 16 000 Ft anyagköltséggel. In-
formáció: Rácz Attila, (06 20) 326-1792; Pilinger Zsuzsa, (06 70) 335-6283.
n Kalandtábor 11–14 éveseknek augusztus 6–10-ig 9–16-ig. Részv. díj 15 000 Ft. Információ: Os-
váth Györgyi, (06 20) 922-4617.
n Zöld radírpók tábor 7–12 éveseknek augusztus 27–31-ig 9–16-ig. Információ: Jókuti Eszter, (06
30) 272-7022.
n Momentán improvizációs és kommunikációs tréning 18 év feletti érdeklôdôknek augusztus
21–24-ig 10–17 óráig. Részv. díj 18 000 Ft. Információ és jelentkezés: Kiskovács Attila, (06 30) 904-
3536; attilak7@freemail.hu
n További információ: www.marczi.hu

PARK ACTION júliusban és augusztusban
kéthetente szerdánként 19 órától a Millená-
ris Parkban. Évek óta hagyomány a Millená-
rison, hogy nyáron jeles kortárs táncosok, a
park adottságait kihasználva, szabad impro-
vizációkkal lepik meg a park látogatóit. Iga-
zi csemegék ezek a könnyed, szellemes vagy
éppen szenvedélyes táncperformance-ok,
amelyek nem egyszer jelentették a szikrát
egy-egy új egész estés táncprodukcióhoz.
Az idei park action-sorozat hangulatában

még felszabadultabb, még izgalmasabb
lesz: jelentôs zenészek „hívnak párbajra”
egy-egy koreográfust. Zene és tánc — for-
mai korlátok nélkül! Fellépôk: Július 18.:
Umniakov Nina & Dóra Attila. Augusztus
1.: Ladjánszki Márta & Tóth Viktor. Augusz-
tus 15.: Garai Júlia & Márkos Berci. Az elô-
adások díjmentesen látogathatók.

MÚZSÁK. 9+1 fotó- és videómûvész kiállítása a Körzôgyárban. A Körzôgyár leg-
újabb kiállításán 9+1 (a múzsák létszámát kicsivel meghaladó) fiatal fotó- és videó-
mûvész mutatkozik be, akik e klasszikus témához teljesen új megközelítésben nyúl-
nak. A tárlat kulcsszavai: intimitás, szubjektivitás, érzelem, kötôdés, kifinomultság és
provokáció. Az eddigi ilyen témájú kiállításoktól eltérô koncepcióval — intimitás a fo-
tóban, a személyesség és személyiség, az intim környezet elôtérbe helyezése, a fotós-
hoz közel álló személyekre, párkapcsolatokra, szerelmekre — múzsákra való, sokszor
szemérmetlen fokuszálás — a klasszikus múzsa szerepét és a róla kialakult képet kér-
dôjelezi meg. Hiszen például: Miért ne lehetne a múzsa férfi? Miért ne lehetne egy
nôi alkotónak is múzsája? És leginkább: Hogyan létezik ma a múzsa a fotográfiában?

A kiállító mûvészek: Elek Judit Katalin, Fekete Zsolt, Kudász Gábor Arion, Puklus Pé-
ter, Ridovics András, Skenderoviæ Lidija, Szabó Benke Róbert, Szász Lilla, Szöllôsi Gé-
za és Szörényi Beatrix. A kiállítás július 21-ig látogatható. Nyitva: kedd-szombat 12–
18 óráig. (1056 Budapest, Molnár u. 35. Tel.: 201-6959, (06 20) 924-9478, www.kor-
zogyar.hu)
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ÚJRA INDUL A ZENEVONAT. Au-
gusztus 2-án az LGT exkluzív koncer-
tet ad a Klebelsberg Kultúrkúria szín-
háztermében, az augusztus 7-i Sziget-
koncert elôtt.

A Locomotiv GT 1971-ben alakult.
A zenekar négy alapító tagja (Presser
Gábor, Frenreisz Károly, Barta Tamás
és Laux József) élvonalbeli beatzeneka-
rokból érkezett, az új csapat létrehozá-
sát az igényesebb muzsika iránti vágy,
új utak keresésének szándéka motivál-
ta. Több tagcsere után 1977-re kiala-
kult az LGT végleges felállása: Presser
Gábor, Somló Tamás, Karácsony Já-
nos, Solti János. A zenekar a nyolcva-
nas évek második feléig tíz nagyleme-
ze mellett több angol nyelvû albu-
mot, számos filmzenét és néhány ze-
nés darabot készített.

1992 májusában a Nyugati Pályaud-
varon tartott négy koncerten búcsúz-
tak el közönségüktôl — akkor úgy
tûnt, örökre. Öt évvel késôbb azon-
ban a zenekar negyedszázados törté-
netét feldolgozó Volt 1x1 zenekar cí-
mû film munkálatai során annyira bol-
doggá tette a zenészeket a közös
munka, az együttzenélés, hogy felad-
va korábbi elhatározásukat, újabb
nagylemezt készítettek. A 424 — Moz-
donyopera sikere is mutatja az LGT
nemzedékeket átívelô népszerûségét.
1999-es, kétszázezer nézô elôtt tar-
tott koncertjükön a fiatalok mellett
meglett negyvenesek és egészen kis
gyerekek is együtt élvezték zenéjüket.
Hasonló, családias hangulatú örömün-
nep volt a 2002 nyarán megtartott
egész napos LGT-fesztiválon. 2002 ta-
vaszán megjelent „A fiúk a kocsmába
mentek” címû vadonatúj, hamisítat-
lan Loksi-dalokat felvonultató új albu-
muk pillanatok alatt mindenki kedven-
cévé vált, pár hónap alatt „bearanyo-
zódott”.
Jegyár: 8000 Ft.

Szász Károly utca 5.
Ez a cím nem csupán lakcím, de a Vízivárosi Galéria
június 28-án nyílt legújabb tárlatának is címe. Itt
született és alkotott ugyanis sokáig a kiállító mû-
vész, Tarján Hédi, aki számtalan festményen örökí-
tette meg szûkebb hazáját, a II. kerületet. Az idôs
mûvésznô 1970-ben Jeruzsálemben telepedett le,
így — bár Olescher Tamás, a Galéria vezetôje na-
gyon szerette volna ezeket a mûveket bemutatni —
technikai okok miatt csak korlátozott számban talál-
hatunk kerületi kötôdésû munkákat a kiállításon.

A 75 éves festôrôl és alkotásairól Ungváry Rudolf
író beszélt a megnyitón. Tarján az Iparmûvészeti Fô-
iskola gobelin szakán végzett, és viszonylag késôn,
ötvenéves korában „kezdte igazán a valóságból
megjeleníteni azt, ami az övé.” Elsô önálló kiállítá-
sa 1987-

ben, Jeruzsálemben volt. „Képei posztimp-
resszionistának tûnnek — magyarázta Ung-
váry—, „ami kérlelhetetlenül egyszerû szín-
kezelésébôl fakad. Minden szürkés árnyala-
tú, színei elvesztik illúzióteremtô erejüket,
hogy csak a belsô illúzió, a belsô káprázat
maradhasson meg. Formái elmosódnak, a
kontúrok színködön ütnek át. Így jeleníti
meg a háttérben a konkrét valóságot. Port-
réin, aktjain a ªgurák elfordulnak, lehajtják
fejüket, vagy hátulról látszanak. Csak egy-
egy vonal utal az alakra, a többi szín. Tarján
távolságot tart a külvilágtól és önmagától
is, ám képein mégis tetten érhetô a remény
és a létbe vetett hit.” Tarján Hédi: Beck néni kertje, Nyúl utca

Család születik
A Grilla Stúdió júliusi programjai. Szülés-
felkészítô programok. 1. rész: július 21-
én 10–16 óráig: A könnyû szülés, a gyer-

mekágy és a re-
g e n e r á l ó d á s
praktikái. Hat
órás informáci-
ós program szü-
lésre készülôk-
nek. Tartja: Be-
r é n y i G r i l l a
gyógytornász,
manuálterapeu-
t a , d ú l a , a
w w w . n l c . h u

szakértôje. Részvételi díj 9000 Ft. 2. rész:
július 27-én 9–15 óráig: Szülôsuli — szülô
suli, azaz háborítatlan szülés kórházban is.
Tartja: Novák Julianna szülésfelkészítô, fó-
kusztréner és dúla. Részvételi díj 9000 Ft.

Július 30-án 15–19 óráig: Szoptatásra
felkészítô foglalkozás azoknak, akik rövid
kórházi benntartózkodásra készülnek/
kényszerülnek, és szeretnének minél tájé-
kozottabbak lenni az elsô napok, hetek
szoptatással kapcsolatos kérdéseiben. Tart-
ja: Werner Katalin szoptatási szaktanács-
adó, dúla. Részvételi díj 6000 Ft. A progra-
mokra jelentkezni és bôvebb tájékoztatást
szerezni a babasrovat@grilla.hu vagy a gril-
la@grilla.hu címen, illetve a (06 30) 230-
1688-as számon lehet. www.grilla.hu

Tanfolyamok a Klebelsberg-központban
Klasszikus balett: AUGUSZTUS 6–10., 6–12 éveseknek. Vezeti Hajas Lili. Részvételi
díj: 7500 Ft.

Társastánc intenzív tanfolyamok: AUGUSZTUS 13–17., 17–22.00: Haladó társas-
tánc intenzív tanfolyam. Cha-cha-cha, rumba, angolkeringô, tangó. 27–31., 17–
22.00: Salsa rueda intenzív tanfolyam (kizárólag legalább alap-salsatudásúaknak).
A tanfolyamokat vezeti Holló András tánctanár, tel.: (06 20) 828-0635. Részvételi díj:
7100 Ft/hét.

Angol — jóga: AUGUSZTUS 28–31., 8–14 éveseknek. 8–10 óra között angol, veze-
ti Sándor Anikó, majd 10–12 óra között jógaoktatás lesz, vezeti Bolla Magdolna. Rész-
vételi díj: 14 500 Ft.

További programok és információk a www.kulturkuria.hu weboldalon.

Tarján Hédi és Olescher Tamás

NYÁRON ZÁRVA tart a Fôvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár Hûvösvölgyi úti fiókja (1021
Hûvösvölgyi út 85.). Augusztus 6-tól 31-ig
nem látogatható a könyvtár, nyitás szeptem-
ber 3-án hétfôn.
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Felhôszakadás 1875-ben
Régi újságokat lapozgatva,
történelmi, földrajzi könyveket
nézegetve, a plébániák Historia
Domusát olvasva sok érdekes, néha
vidám, máskor szomorú eseményrôl
értesülhetünk. Az Újlaki Hangok címû
lap egyik régi száma egy
dokumentumból, a plébánia 1875. évi
Historia Domusának második
kötetébôl közöl részleteket. Írójuk, az
akkori káplán, Sattinger Alfréd
valószínûleg német anyanyelvû volt, a
szöveg stílusából legalábbis erre lehet
következtetni.

Sok katasztrófa sújtotta városunkat, ezek
között a legpusztítóbbak közé a felhôszaka-
dások és az árvizek tartoztak. Az 1732 és
1830 közötti száz évben tizenkét nagy ára-
dást jegyeztek fel, az 1838. március 13-i ár-
víz pedig szinte az egész várost elpusztítot-
ta. Általában kétféle árvíz volt veszélyes: a
tél végén kialakuló jeges ár és a nyár eleji
zöldár. Az újlaki Historia Domus az 1875.
június 26-i felhôszakadást írja le. Ez a csa-
pás nemcsak Újlakon pusztított, hanem a
Krisztinavárosban és a Tabánban is igen
nagy károkat okozott. Sattinger káplán újla-
ki leírásból közlünk néhány részletet:

„Szomorú és vészteljes nap virradt fel Buda-
pest fôvárosára 1875. évi június 26-án. Egész
nap tikkasztó hôség uralkodott, a természet
minden elemei mintegy titkos erô által lebilin-
cselve látszottak lenni, minden jel a közeledô vi-
har kitörésére mutatott […] Este ½ 7 óra tájban
három oldalról iszonyú zivatarfelhôk tornyosul-
tak össze a fôváros felett, s tartalmukat elejénte
esô, késôbb pedig jégesô alakjában ürítették ki.
Az esô és jég mennyiségét leírni lehetetlen, a leg-
hívebb leírás szavainak nem adna hitelt az, ki
ezen csapásnak szemtanúja nem volt […]

Újlakon három helyen tört utat magának a
vízár. Egy része a víznek, mely a Kálvária és Jó-
zsef hegyen gyûlt össze, a 10. és 11. számú há-
zak közt levô közön lejött a hegyrôl, az utat
majd ölnyi magasságra föld-, homok és kövek-
kel töltötte meg s a Dunába ömlött.

Második része az Újvilág utcát (ma Ürömi
utca — A szerk.) választotta medréül, ott több
házban nagy károkat okozott, végre a Hechtl-
féle ház mögött a kert falát törte át, a házba
nyomult, ezt majd egészen pusztította, ott há-
rom emberéletet, egy öregasszonyt és két gyer-
meket ejtett áldozatul.

Midôn a víz a lerakott kövek által nem tud-
ta másfelé venni útját, a templom mögötti fa-
lakat áttörve a templom hátsó oldalához épí-
tett szerkamrát a szó szoros értelmében söpörte
el tartalmával együtt, a sírboltnak ott levô va-
sajtaját, mint papírcsomagot gyúrta össze, a
sírboltot töltötte meg, míg végre a sírbolt erôs
boltozatát s a rajta nyugvó több mázsányi kôle-
mezekbôl álló templom kövezetét vetette fel, s a
templomba tódult.

A templomban a víz a padokat egymásra ve-
tette, az oltárokról gyertyatartókat, kánontáb-
lákat, szobrokat [...] söpört el és darabokra
tört. A templomot öt láb és kilenc hüvelyknyi
magasságban töltötte meg [...]. (Ami mint-
egy 1,8 méternek felel meg — A szerk.) Az
egész látvány borzasztóságát nevelte azon kö-
rülmény, hogy a víz a templom alatti sírbolt-
ból emberi csontokat, halálfôket, koporsókat
vitt ki, melyek aztán a templomban s az elôtti
utcán szanaszét hevertek [...]. A zivatar úgy
¾ óra alatt múlt el s a pusztítás mûve ily rö-
vid idô alatt be volt fejezve.”

A rendkívül érdekes, színes leíráshoz
nincs mit hozzátenni. Meterológiai érteke-
zésekben találunk bôven adatokat és tudo-
mányos vizsgálati eredményeket, de kerüle-
tünkben a közel százötven évvel ezelôtti ka-
tasztrófa megrázó leírása, úgy véljük, érde-
mes a közlésre. Székely Imre

Az újlaki templomí falán elhelyezett tábla
emlékeztet az 1875-ös felhôszakadásra

Égzengôs Illés
„Illés napján esôt ne kérj, Ha jön, ne szidd, tôle
félj!” — tanácsolták a régi öregek, akik nagyon tar-
tottak az Illés-napi (július 20.) viharoktól, a jégverés
ugyanis gyakran tönkretette a termést. Megªgyel-
ték, hogy bármekkora szárazság volt korábban, a
próféta napján hatalmas égzengés kíséretében ér-
kezett az esô. A földbôl élôk nem is mentek ki dol-
gozni a mezôre, mert attól rettegtek, hogy „a
mennykô belecsap az emberbe.” Égiháború idején
némelyek szomorúan állapították meg, hogy „csa-
táz, hajgálódik az Illés”, míg mások úgy hitték, ég-
dörgéskor-villámláskor a próféta szekere zörög a
mennybolton. Nem csoda, ha a gazdák felsóhajtot-
tak, amikor a nagyobb esô végigvonult a falu fö-
lött, és nem döngölte földbe a lábon álló gabonát.

Viharhozónak gondolták Jakab apostol napját (július 25.) is. A szántó-vetôk sokfelé
tartották magukat az íratlan szabályhoz, amely szerint: „a zab aratását Jakab-napig
be kell fejezni, mert ami kint marad, az kint is veszik”. Szintén tapasztalták: „Jakab,
ha marokba találja a zabot, akkor szétszórja.” Dédanyáink hittek benne, hogy a ziva-
tarral „Jakab beszenteli a gyümölcsöt, és amit hagy, az már meg is marad”. Kémlel-
ték az eget, mert úgy tudták, hogy a zarándokok, a vándorlók, a búcsúsok védôszent-
jeként tisztelt apostol ünnepe „megmutatja” a következô hónapok idôjárását. Ha tisz-
ta volt az éjszaka, bôséges zöldség- és gyümölcstermésben reménykedtek, a délelôtti
idôjárásból kiolvasták a karácsonyig tartó, a délutániból a karácsony utáni kilátáso-
kat. A gomolyfelhôs eget rengeteg hó elôjelének vélték, kemény télre számítottak,
ha vakítóan sütött a Nap. Amikor a hangyák hatalmas halmot hordtak, ôk sem tétlen-
kedtek: gyûjtögették a gallyakat, mert tisztában voltak vele, hogy elkel a tüzelô a
zord napokon.

„Anna asszony reggelre már hûvös, ne játssz ve-
le!” — óvtak dédanyáink. Mivel a nagy esôk után
különféle rovarok lepték el az udvart, Szent Anna
napján (július 26.) csukva tartották az ajtókat és az
ablakokat. A régi öregek szerint „az Annák köté-
nyükben hordják a legyeket, a bogarakat, és beön-
tik azokat oda, ahol nyitva találnak ajtót, ablakot”.
Ha esett az esô, a gazdák bôséges kukoricatermést
vártak azon az ôszön, amikor szép idô volt, a hideg-
kúti asszonyok is úgy gondolták, hogy elérkezett a
babszedés ideje, és fôzhetnek a gyenge kukoricá-
ból is a gyerekeknek. Szûz Mária édesanyjának, a
nagycsalád oltalmazójának ünnepén sokan gyûjtöt-
tek orvosságnak való gyógynövényeket, amelyeket
aztán megszenteltettek a templomban.

Pintér Csilla
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Nemzetépítés
és népmûvelés
„Ki visel gondot a szüleiktôl elkerült
magyar emberpalánták fázó, éhes,
életrevágyó, nagy-nagy seregére?”
Ezzel a költôi kérdéssel irányította az
olvasók ªgyelmét a Budai Krónika
1942-ben egy szerényen meghúzódó,
klinkertéglás épületre a Felvinci úton,
a Budai Lövôház fölött. Érdekes, sôt
bizarr múltja van ennek a mai is álló
kollégiumnak. Egykor a legnagyobb
magyarországi leventeotthon volt.
Egy rendszer kapkodó, fejvesztett
végjátékának érdekes tanúja.

1940-ben épült kicsit konzervatív stílus-
ban. Olyan, mintha modern lenne: az L ala-
kú épület sarkán a nagy üvegtáblás falfelü-
let, meg a lapos tetô könnyed érzetet kelt,
ám a viszonylag kis ablakfelületekkel tagolt
homlokzat nem tagadhatja le a tervezés tör-
ténelmi körülményeit. Árkay Bertalan épí-
tész római tanultságának megfelelôen az
olasz fasiszta építészet arányait elevenítet-
te fel itt, a Rózsadomb lábánál. A modernis-
ta vonások és motívumok ellenére a ház leg-
fôbb üzenete a földhöz kötöttség, a nehéz-
kedés. És éppen itt húzódott a törésvonal a
modern és az antimodern építészeti gyakor-
lat és ideológia között. Mintha a Mussolini
által épített egyik csendôrôrsöt vagy város-
házát látnánk.

Magának a leventemozgalomnak is olasz
elôképei vannak. Az 1921-ben alakult le-
venteintézmény a trianoni békediktátum
okozta sokk fenoménje. A katonai költség-
vetés és a honvédség létszámának maximá-
lása ugyanis arra késztette a magyar kor-
mányt, hogy hol megmosolyognivalóan át-
látszó, hol ügyesebben álcázott formában
más minisztériumok büdzséjébe vagy test-

nevelési és sportfeladatokat ellátó mozgal-
mak álruhájába bújtassa az ország egyre lá-
zasabb ütemû fegyverkezését.

A leventék valahol az „Ébredô” sportklu-
bok, a vitézi rend és a vitézi székek társasá-
gában és szellemi aurájában foglaltak he-
lyet. Összefoglalóan a nemzetnevelés kate-
góriájába tartoztak. Nem is lehet ékesszó-
lóbban körülírni ezt, mint a leventeegyesü-
letekrôl szóló 1941. október 1-jei honvédel-
mi miniszteri rendelet: „…a leventeegyesüle-
tek rendeltetése az, hogy az egységes nemzetne-
velésbe való beilleszkedés útján, a bajtársi ér-
zéstôl áthatott, egységes szellemû, hazaªasan
érzô, vallásos és hagyományos harci erények-

ben gazdag magyar ifjúságnak összefogó társa-
dalmi szervezete legyen.”

A mozgalom rejtôzködô korszaka nem
sokkal a háború elôtt ért véget azzal, hogy
1938. március 11-tôl felszabadult az ország
katonai költségvetése az antant ellenôrzése
alól. A startpisztoly eldördült, az ország
nyílt háborús készülôdésbe fogott. 1939-
ben új honvédelmi törvényt alkottak,
amely már komolyan számolt a leventekép-
zéssel, mint a katonai újoncnevelés elôis-
kolájával.

A fôváros is igyekezett kivenni a részét a
mozgalom megerôsítésében: rózsadombi,
912 négyszögöl nagyságú telket, valamint
275 000 pengôt adományozott a kerületi le-
venteegyesületnek az új otthon megépítésé-
re. Ráadásul az egyik legjobb magyar épí-
tészt, Árkay Bertalant szerzôdtették a mun-
kához, aki tényleg magas színvonalon telje-
sítette a feladatát.

Az objektum allokálása nem volt véletlen-
szerû: a leventék legfontosabb sporttevé-
kenysége a lövészet volt. Az alatta fekvô lö-
vôházzal így mintegy szimbiózisban mûköd-
hetett az intézmény. Jóllehet magában a le-

venteotthonban is azért, biztos, ami biz-
tos, elhelyeztek egy kis hétállásos pisztoly-
lôteret az alagsorban.

A földszinten voltak a kerületi testnevelé-
si és népgondozó felügyelet irodái, az egye-
sületi társalgó és a gondnok lakása. Az eme-
leten egyrészt az 53 ªú részére kialakított
két nagy dormitórium és az ehhez kapcsoló-
dó mosdók és felügyelôszobák, másrészt a
nagy ebédlô és a betegszoba kaptak helyet.

A 14–19 éves ªúk soraiból kerültek ki a
leventeszakácsok, illetve a fegyelem biztosí-
tására, valamint a fontosságérzet növelésé-
re a leventecsendôrök is. Mindazonáltal a
leventemozgalom fellendítése érdekében
és a leventeélet vonzóbbá tételéért történ-
tek egyéb intézkedések is. Már az 1937-
ben kiadott „Irányelvek a kerületi »Leven-
te Egyesületek« megalakítására, irányításá-
ra és mûködésére” c. füzetben felhívták a
ªgyelmet arra, hogy fontosak az egyesüle-
tekben folyó „szellemi szórakozások”, hogy

„ezek nyújtásával az Egyesület vonzza, szok-
tassa az ifjúságot. Malomjáték, dominó, sakk,
ping-pong, zene és ének lesznek az eszközök,
melyeken keresztül az ifjúság lassankint meg-
nyerhetô lesz.” — olvassuk a jövendölést. A
leventemozgalom nagy problémája azon-
ban ezután is az utánpótlás maradt. A meg-
bízható középosztálybeli szülôk ugyanis az
egész Horthy-rendszer alatt vonakodtak ka-
tonai pályára adni gyermeküket, alsóbb
néposztályok sarjaival pedig sok esetben
politikai természetû problémák adódtak.
Ezért a beszoktatás, az elsô élmény erejére
helyezte a hangsúlyt a kis iránymutató fü-
zetke: „Minden kezdet nehéz, de döntô kihatá-
sú. A kezdetben nyújtottak — szájról-szájra ter-
jedve — rokonszenvessé vagy ellenszenvessé te-
hetik az ügyet, a Levente Egyesületi élet fokozó-
dó felvirágozását eredményezhetik, vagy roha-
mos elsorvadását vonhatják maguk után.”

Ugyanakkor az is világos volt az irányel-
vek szerkesztôi — a szép nevû Székesfôváro-
si Testnevelési és Népgondozási Felügyelô-
ség tisztviselôi — számára, hogy vékony
mezsgyén tapodnak, amikor a játék- és szó-
rakozási lehetôségeket veszik számba. Le is
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szögezték, hogy „A kártyázás szigorúan tilos,
mert legyen az bár a legártatlanabb gyermekjá-
ték, idôvel szenvedéllyé, hazárdjátékká válik”.

Csemegézhetnénk még az útmutató sorai-
ból, de most vessünk egy pillantást inkább
a Felvinci úti otthon falai között folyó min-
dennapokra. Az itt élô, faluról és fôleg a
visszacsatolt területekrôl származó tanon-
cok, inasok, kifutók kényelmét központi fû-
tés és hideg-melegvizes zuhanyzótermek
biztosították. A mûvelôdést kétezer köte-
tes könyvtár segítette. A bentlakók heti
1,50 pengôt, a jobb elômenetelûek csak
1,20-at ªzettek. A reggeliért 20 ªllért, a
meleg vacsoráért 30 ªllért kellett ªzetni-
ük, ám az anyagiak elôteremtésében nagy-
lelkû felajánlások segítették az ifjúságot,
mint például Schaffer Györgyné „zászló-
anya” meleg ruha- és pénzsegélyosztó akci-
ói. Az intézmény évi nyolcezer pengôs költ-
ségvetését egyébként igyekeztek a pártoló
tagság adakozásából fedezni. A szabályzat
szerint pártoló tag lehetett minden keresz-
tény magyar évi 5 pengô, alapító tag pedig
30 pengô letételével.

A leventeélet középpontjában a sporto-
lás állt. A II. kerületben céllövô, birkózó,
turista, kézilabda, vívó és vitorlázó szakosz-
tályokban tökéletesíthették magukat a ªata-
lok. Ehhez társult a minden leventeegyesü-
letben nélkülözhetetlen rádiós kiképzés és
gépismeret. Az oktatóªlmeket saját kes-
kenyªlmes vetítôgéprôl játszották az elô-
adóterem proª vetítôfalára.

A leventeotthont bemutató korabeli új-
ságcikk a „hontalan vidéki ªúk”-nak a vi-
lágháború zajában folyó bensôséges életét
láttatta a ház falai között: „A kereszt ott függ
minden szobában. És folyik a munka az új ma-
gyar nemzedék felemeléséért… Ez a csendes,
ismeretlen nevû nemzetépítôk belsô öröme.
Kint csikorog a fagyott hó a cipô alatt.”

A nemzetépítést néhány év múltán a nép-
mûvelés váltotta fel, de a ház ebben is jó
szolgálatot tett. A leventeotthonból ’56
után Mezô Imre kollégium lett…

Rostás Péter

Hétvégi
kerékpársáv
a Margit hídon

Június közepétôl a hétvégeken ideiglenes
kerékpársávot alakítottak ki a Margit híd
Budára vezetô oldalának külsô forgalmi sáv-
ján. Ezért az ebben az irányban egy nyomsá-
vosra szûkülô átkelôn jelentôs zsúfoltság
alakult ki. Az elsô hétvégén a 6-os, de fôleg
a 26-os autóbuszok késtek sokat, az utóbbi-
nál volt, hogy egy teljes fordulóhossznyi
idôvel tolódott el egy-egy járat. Természete-
sen a 91-es és a 191-es autóbuszok is nehe-
zebben jutottak át a hídon, bár ezek a jára-
tok nincsenek rákapcsolva az automatikus
vonali megfigyelôszolgálat monitorjaira,

így a központból nehezebben érzékelhetô
pillanatnyi helyzetük, haladásuk. A követ-
kezô hétvégén már kisebb volt a fennaka-
dás, de még mindig elég jelentôs ahhoz,
hogy a menetrend betarthatatlan legyen.
Például a Kolosy térnél két 6-os autóbusz
között volt, hogy 7, de olyan is, hogy 18
perc telt el, miközben az elôírás szerint ak-
kor 12 perces járatgyakoriságnak kellett vol-
na lennie. Szintén jelentôs probléma, amit
az éjszakai autóbuszok vezetôi mondtak el,
hogy Buda irányában a Margitszigetnél a
villamos járdasziget ellenkezô irányú vágá-
nyaira kell hajtani, és ott történik az utas-
csere. Ezt azért is ítélik igen veszélyesnek a
buszsofôrök, mert a villamos és az arra ha-
ladó három éjszakai buszjárat (906-os,
923-as és 931-es) üzemideje között átfe-
dés van, magyarán, még járnak a villamo-
sok, amikor már beindulnak az éjszakai au-
tóbuszok, sôt a 906-os éppen hétvégén
igen sûrûn, 6 percenként jár. Ugyanakkor
megfigyelhetô, hogy hiába az ideiglenes ke-
rékpársáv, többen az ellenkezô oldali jár-
dán karikáznak, miközben bôven elférné-
nek a kijelölt nyomvonalon is.

Autósok és biciklisek így is nehezen jön-
nek ki egymással, és a forgalomszervezôk
ezzel a bicikliseknek tett hétvégi kedvez-
ménnyel tovább mélyítették az ellentéte-
ket. Amikor a Lánchíd hétvégeken le van
zárva és a Szabadság híd sem teljesítheti
maradéktalanul eredeti funkcióját, idôsze-
rû-e egy újabb forgalomszûkítés a dunai át-
kelôkön?

Kertész István

Maradjunk a helyszínen
Szerda délelôtt 11 óra, a Kacsa és a Horvát utca keresztezôdésében, a bicikliút megtö-
rik, de az átkelést jelzôlámpa biztosítja. Fiatal lány kel át kerékpárján, vele egy irány-
ból érkezô autó balra fordul, elüti a lányt. Lassan ment a gépjármû, szerencsére —
legalábbis úgy látszik — nincs nagyobb baj. Amikor a járókelôk látják, hogy nagy ne-
hezen, de feláll lány, és elvánszorog a járda széléig, azt gondolják, megoldódik min-
den (magától), már mennek is tovább. Én azonban biztatom, hogy hívjunk orvost,
mert azt most eldönteni nem lehet, hogy csak horzsolást szerzett, vagy sokkal na-
gyobb a baj. Éppen arra kerekezô ªatalembertôl kérek mobilt, de még fel sem veszik
a segélyvonalat. Véletlenszerûen rendôrautó érkezik, a civil ruhás rendôr kiszáll, és
azonnal intézkedni kezd. A lány folyton csak azt hangoztatja, hogy neki dolgozni kell
menni, mire megnyugtatom, hogy nincs az a fontos munka, nincs az a fônök, aki mi-
att ilyen esetben el kellene hagyni a helyszínt. Ugyanis az egészségügyön túl keletkez-
het olyan kár is, amit a baleset okozójának anyagi-
lag is vállalnia kell. Késôbb már nem lehet arra hi-
vatkozni, hogy ez meg ez történt. Tudom, hogy so-
kan rettegnek a felhajtástól: rendôrautó, mentô,
de sajnos, ez még mindig jobb, mintha elmennénk
a helyszínrôl, pláne akkor, ha minden jel arra mu-
tat, hogy a másik fél volt a vétkes. Még jó, hogy az
a kerékpáros ªú is segített rábeszélni a lányt, hogy
maradjon, mert így jár jobban. Mint megtudtam, a
lány egy fodrászatban dolgozik. Nem létezik az a
vendég, az a frizura, amelyért most érdemes lenne
kockáztatnia az egészségét és a jogait is. Mindezt
azért írtam, mert több ilyen esetrôl tudok, hogy a
kerékpárosok a kelleténél is kiszolgáltatottabbnak
érzik magukat egy baleset esetén.

K. I.



16. OLDAL MOZGÁSBAN BUDAI POLGÁR

Szenior világbajnok
és festômûvész
Manapság egyre kevesebben vannak
olyanok közöttünk, akik az élet több
területén is képesek az átlagot
meghaladó teljesítményre. Nem is
csoda, hiszen a specializálódás oly
magas fokra hágott, hogy egyre
kisebb szakterületeken is egyre
nehezebb kiemelkedôt produkálni.
Hogy ez mégis lehetséges, az
remélhetôleg ebbôl a beszélgetésbôl
is kiderül majd. Hajós-Hollanda Éva
ugyanis két, egymástól merôben
eltérô területen is bizonyítja mindezt.

Rajzolás, festészet, evezés. Így jöttek sor-
ban a kísértések, amelyek olyan erôsnek bi-
zonyultak, hogy életem immár több mint
hetven éve során elkísértek — vonta meg a
legszûkebb mérleget a festômûvésznô Ár-
pád fejedelem úti lakásában. — Szerencsés
életritmust sikerült kialakítanom az évek
során. Októbertôl márciusig a festészeté az
elsôbbség, hogy az után a tavaszi és nyári
hónapokban szinte minden más programo-
mat attól tegyem függôvé, mikorra sikerül
a hetenként legalább ötszöri edzések idejét
megtalálni.

Miként került kapcsolatba ezzel a szer-
te a világban rendkívül népszerû sportág-
gal, amelynek képviselôi az olimpiai játé-
kokon az atléták és az úszók után a leg-
több versenyzôt indíthatják?

Édesapám a Nemzeti Bank alkalmazottja-
ként rendszeresen járt a bank Nánási úton
lévô csónakházába, s magával vitte a három
évvel idôsebb bátyámat is. Talán természe-
tes, hogy egyszer én is elmentem velük; ez

1950 ôszén történt. Evezgettem egy évet,
de mivel csak 46 kilót nyomtam, ezért sem
a nyolcasban nem tudtam megmaradni a
nagyobb darab lányok között, sem pedig a
váltott evezôsök társaságában. Egyesben az-
után bátyám engedélyével, háromhetes fel-
készülést követôen elindultam egy verse-
nyen, és három hajóhossznyival nyertem.

A következô évek biztatóan alakultak.
Három évig a felnôttekkel készültem,

1953-ban már veretlenül zártam a szezont,
de egy betegség miatt a következô évet ki
kellett hagynom. 1955-ben, húszéves ko-
romban pedig megjelent életemben a nagy
ô, aki rövid úton feltette a kérdést: evezni
akarok-e, vagy inkább férjhez menni?

Ön a családalapítás mellett döntött.
Igen, és jól is tettem. 1956-ban elkezd-

tem festeni: Fenyô A. Endre, Tamás Ervin
majd Szônyi István tanított, késôbb Pécsett
Gebauer Ernô és Gádor Emil segítette elôre-
lépésemet. Közben két lányom született,
akiktôl mára már öt unokám is van. Az elsô
egyéni kiállításom egyébként 1964-ben
volt Budapesten.

Azután a hetvenes évek elején, némi-
leg váratlanul, visszakanyarodott az eve-
zéshez.

A nagyobbik lányomat vittem evezni a Va-
sasba, amikor a csónakházuk még itt volt, a
Margit híd fölött. Azután ezt lebontották, a
szakosztály pedig leköltözött Pesterzsébet-
re. Ha már ott voltam, én is hajóba száll-
tam, és hamar összetoboroztam néhány
„kortársnôt”, miután megtudtuk, hogy a
nyugati országokban rendszeresen megren-
dezik a veteránok világbajnokságát. Pár
évig csináltuk, egy-két vb-re ki is jutot-
tunk, de mivel akkor még nem voltak kor-
csoportok, abbahagytuk, mert a ªatalokkal
szemben egyre kevesebb esélyünk volt.

Egyszer azután elérkezett az a pillanat,
amikor az evezés és a festészet találko-
zott.

1983-ban a német evezôssport egyik leg-
nagyobb fellegvárában, Ratzeburgban állít-
hattam ki. Ott, ahol a világhírû edzô, Karl
Adam megteremtette a nyugatnémet nyol-
casok világhegemóniáját. Akkor egyébként
már régen Hajós-Hollanda voltam, mivel
sok éven át képtelenek voltak rendesen ki-
ejteni a Hollanda nevet.

Miközben egyre nagyobb sikereket ért
el képzômûvészként, a kilencvenes évek
elején megkezdôdött evezôs pályafutásá-
nak legsikeresebb idôszaka.

Ekkor végre a nôknél is behozták a kor-
csoportos rendszert, így mindjárt lett értel-
me a versenyzésnek. Az elsô világbajnoki
címemet 1993-ban nyertem Stehlik József-
fel vegyespárosban, s legjobb tudomásom
szerint máig huszonhatszor sikerült az elsô
helyen végeznem. A nôknél egypárevezôs-
ben, kétpárevezôsben, négypárevezôsben
és nyolcasban, vegyespárosban pedig két-
párban, négypárban és nyolcasban verse-
nyeztem az évek során. A leghangulatosabb
versenyként az 1999-es sevillai vb-t tar-
tom számon, ahol a közönség az óriási káni-
kula ellenére egyedülálló hangulatot terem-
tett. Bár azt sem számoltam össze, de nagy
valószínûséggel a Dávidné Fekete Mária, Ga-
venda Margit, Goszleth Marietta és Hajós-
Hollanda Éva alkotta négypárevezôsben
nyertem a legtöbb aranyérmemet.

Idén augusztus végén Zágrábban rende-
zik a veteránok csúcstalálkozóját.

Ezeken a vetélkedôkön rendszeresen há-
rom-négyezren állnak rajthoz. Bár már het-
ven fölött járok, változatlanul a gyôzelem le-
hetôsége motivál. Azért járok edzésre,
hogy versenyezhessek, és hogy karbantart-
hassam magamat. Egyébként ezeken a vete-
rán vb-ken is egyre nagyobb a kontroll: ma
például már elképzelhetetlen, hogy bárki
is elindulhasson szigorú orvosi vizsgálat
nélkül. Az is az egészségvédelmet szolgálja,
hogy egy napon egy versenyzô legfeljebb
két számban indulhat. Az egyik évben a
gyôztes holland nôi nyolcast például azért
zárták ki, mert rájöttek, hogy az egyik tagja
— álnéven — már a harmadik számban segí-
ti gyôzelemre hajóját.

Elégedett ember benyomását kelti.A gróf Széchenyi István emlékversenyt idézi fel az 1991-ben készült festmény B
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Országos
sportsikerek
Nagy sikerrel, szép eredménnyel képvisel-
ték iskolájukat kerületünk diáksportolói
több országos seregszemlén is. Az idôjárá-
si és domborzati viszonyok miatt Ausztriá-
ban, St. Lambrechtben mérhették össze sí-
tudásukat még márciusban a magyar ver-
senyzôk. A kialakult rangsor érdekessége,
hogy a nyertes, Nagy Bence és a harmadik
helyen végzett Pintér Bence nemcsak dru-
szák, de iskola-, sôt osztálytársak is: mind-
ketten a Törökvész úti Általános Iskola 2/a
osztályában fejezték be az idei tanévet. A lá-
nyok közül az Áldás Utcai Általános Iskola
kisdiákja, Lakatos Ágnes nyerte az országos
versenyt.

Az Egerben megrendezett úszó-diák-
olimpia országos döntôjén Szalai Borbála
Dóra (képünkön), a Törökvész Úti Általá-

nos Iskola tanulója háton az ötödik, mellen
a hatodik helyen végzett. Ugyanitt, de egy
korcsoporttal feljebb háton Borza Ágnes, a
Fillér Utcai Általános Iskola tanulója a hato-
dik helyet szerezte meg.

Szolnokon, a párbajtôrözôk versenyén
szintén második kerületi bajnokot avattak:
Rudolf Szonja, a Budenz József Általános Is-
kola és Gimnázium diákja akaszthatta nya-
kába az aranyérmet. Harmadik helyen a
Pitypang Utcai Általános Iskola tanulója,
Kosztyu Andrea végzett. Veszprém a kardví-
vóknak adott otthont. A kardos menyecs-
kék közül Mikus Grétának, a Csik Ferenc Ál-
talános Iskola és Gimnázium diákjának a
hatodik helyezést sikerült elérnie.

Siófokon rendezték meg a ritmikus gim-
nasztika országos bajnokságát, ahol ismét
„filléres” dicsôség született: Török Viktória
szabadgyakorlatával a hatodik, kéziszergya-
korlatával, valamint összetettben is az ötö-
dik helyen végzett. Ugyanezen sportág „A”
kategóriájú versenyzôinek megméretteté-
sére Budaörsön került sor, ahol a Pitypang
Utcai Általános Iskola diákja, Gáfor Délia
szintén ötödik lett.

(Forrás: a Magyar Diáksport
Szövetség honlapja.)

Már régen megözvegyültem, viszont a
két lányom családja, az öt unoka bôven ad
programot. Mindkét lányom élsportolóhoz
ment férjhez, így ôk is természetesnek tart-
ják, hogy életem a sport, a festészet és a kö-
zöttük kialakított háromszögben zajlik.

Hetente legalább ötször edz, így felte-
hetôen mindent tud a magyar evezés ku-
lisszatitkairól is.

Az a tény, hogy ez a meglehetôsen mosto-
hán kezelt sportág tudott három felnôtt vi-
lágbajnokot is nevelni a magyar sportnak,
önmagában örömmel tölt el. Amikor vi-
szont az edzéseken látom a korábbi kétsze-
res világelsô Petô Tibor—Haller Ákos kettôs
próbálkozásait, akkor nem vagyok nyu-
godt. Kíváncsi vagyok, van-e bennük még
tartalék, át tudnak-e lépni az elpackázott
hároméves kihagyás okozta nehézségeken?
Persze, azt is el kell mondani, hogy nálunk
rendkívül szerény választékból meríthet-
nek az edzôk. Emlékszem, annak idején,
amikor Karl Adam meghirdette az újságok-
ban, hogy 190 centiméter fölötti, kemény
legényeket vár próbaevezésre a kialakítan-
dó evezôs nyolcashoz, szemtanúk állítása
szerint a ratzeburgi vonatpályaudvar elsöté-
tült, annyi magas ember érkezett az ország
legkülönfélébb sarkaiból.

Ha nem a már említett háromszögben
mozog, mire jut még ideje?

Futni alapvetôen utálok. Amióta az uno-
káimmal teniszezem, megideologizáltam a
dolgot azzal, hogy tenisz közben legalább a
labda után futok. A motoros jogosítványo-
mat már régen nem használom, a sebesség
érzése azonban még mindig fel tud izgatni.
Jelenleg egy négykerék-meghajtású VW-
vel rohangálok, amire leginkább télen, a sí-
terepeken van szükségem. Természetesen
oda is az unokáimat fuvarozom.

Kép és szöveg: Jocha Károly

D Nyári táborok
MILLENÁRIS PARK. Jövôbe nézô expedí-
ció. Nyári tábor augusztus 17-ig. Részvéte-
li díj: 20 000 Ft/ fô/hét. Jelentkezési és
beªzetési határidô a turnus kezdése elôtt
négy héttel. Egynapos expedíciók létszám-
tól függôen indulnak. Napijegy 6000 Ft/
fô/ nap. Jelentkezési határidô: 2 munkanap-
pal korábban. Információ: www.jovoha-
za.hu/jovoiskolaja; tel.: 336-4090; jovois-
kolaja@jovohaza.hu

Minimax Mûvészeti Tábor. Óvodások-
nak, iskolásoknak és családoknak augusz-
tus 18-ig heti turnusokban. Bôvebb infor-
máció a www.jovohaza.hu/gyerekprogra-
mok/minimaxtabor vagy a www.mini-
max.hu honlapon. A jelentkezési lap mind-
két oldalról letölthetô, vagy a Millenárison
személyesen átvehetô. Jelentkezni lehet
Murányiné Liptai Juditnál, e-mail: muranyi-
ne@jovohaza.hu; tel.: (06 20) 491-9309;
és Beke Katánál, tel.: (06 30) 559-5993.
TRIATLON SPORTTÁBOR. A Villám SC
sporttáborában minden gyerek kipróbál-
hatja és megismerheti az izgalmas és válto-
zatos sportot. Naponta kétszer lesz úszás,
gimnasztika, futás, kerékpározás, heti egy-
szer kerékpártúrát tartanak. A margitszige-
ti tábor heti bontásban július végéig, reg-
gel 9-tôl 17 óráig tart. Részvételi díj 15 ezer
forint. Érdeklôdni a (06 20) 315-6069-es
telefonszámon lehet.
SPORTTÁBOROK A VASASBAN. Focitá-
bor 6–14 éves ªúknak augusztus 31-ig he-
ti turnusokban (fociedzés; kirándulás,
strand; játékos sportversenyek; egyéb prog-
ramok). 24 000 Ft/hét, testvérek után
20% kedvezmény. Tenisztábor 4–16 éves
lányoknak és ªúknak augusztus 31-ig heti
turnusokban (teniszedzés; játékos soport-
versenyek; vetélkedôk). 26 000 Ft/hét,
testvérek után 10% kedvezmény. Informá-
ció: Tenisztábor: Pasaréti Sportcentrum
(1026 Budapest, Pasaréti út 11–13., telefon:
212-5246). Foci- és sporttábor: Siposné Lé-
nárt Edit, tel.: (06 30) 367-2517.
RAJZFILMES TÁBOR. A Pannónia Filmstú-
dióban 6–17 éves korú gyerekeknek. Az öt-
napos foglalkozások hétköznapokon 9–16
óráig lesznek folyamatosan. Jelentkezés és
felvilágosítás a 250-1355, 250-0432-es te-
lefonszámokon.

Kerek száz
Századik szüle-
tésnapját tartot-
ta június 26-án
Pálinkás András-
né. Irénke néni
a Ma r g i t k ö r-
úton született,
1927 óta Pesthi-
degkúton lakik,
és azóta sem köl-
tözött el a kerü-

letbôl. Az ünnepeltet otthonában, család-
tagjai körében Csabai Péter, a Pesthidegkúti
Városrészi Önkormányzat elöljárója és Bán-
dy Péter, az Egészségügyi, Szociális és Lakás-
ügyi Bizottság elnöke köszöntötte az önkor-
mányzat képviseletében. Irénke néni, aki
hosszú évekig a háziiparban dolgozott, min-
denki örömére jó egészségnek örvend, ami
nagyban köszönhetô a család nyújtotta nyu-
galomnak. Útmutatásként elmondta: a
rosszat felejteni kell, és csak a szépre sza-
bad emlékezni.


