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Testvérvárosi
kapcsolatfelvétel

Négy napot töltött a közelmúltban a török-
országi Finikében a — város polgármeste-
rének, Nail Dülgeroglu meghívásának eleget
téve — Láng Zsolt polgármester és Dankó Vi-
rág alpolgármester. Városrészünk vezetése

szeretné szorosabbra fûzni a kulturális kap-
csolatokat a török várossal. Képünkön a
két polgármester látható.

(Folytatás a 3. oldalon)

MEGKEZDÔDTEK A KERÜLETI
ÚTFELÚJÍTÁSOK. Július végén
megkezdôdött 17 kerületi útszakasz
felújítása. Az önkormányzat Telepü-
lésüzemeltetési Bizottságának javas-
lata alapján idén májusban döntött
a képviselô-testület, hogy mely uta-
kat újítják fel az idén. 4. OLDAL

ÉLETET MENTHET. Csak szakem-
berek által rendszeresen ellenôrzött
kémények vezetik el biztonságosan
a veszélyes füstgázokat, és a szén-
monoxid-mérgezés elkerüléséhez biz-
tosítani kell a lakás megfelelô szellô-
zését is. 6. OLDAL

GYURTA DANI VISSZATALÁLT
ÖNMAGÁHOZ. Alig múlt tizen-
nyolc éves, de már megjárta a legna-
gyobb magaslatokat és mélysége-
ket. A Jövô SC sportolója élete eddig
legnagyobb eredményét három év-
vel ezelôtt, 2004-ben, alig tizenöt
évesen az athéni olimpián érte el:
ezüstérmet szerzett. 14. OLDAL

Kerületi Kaptató
utcai futóverseny szeptemberben
Szeptember 16-án vasárnap 8–14 óráig a Millenáris Parkban és környé-
kén négy távon (800 m, 1400 m, 2000 m, 13 200 m) zajlik a verseny.

Rajt, cél és bázis: a Millenáris Park.
Rajtok idôpontja és helye: A 800 m rajtidôpontjai: 8.30, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45,

10.00. Az elsô futamot kerekesszékeseknek és hand-bike-osoknak indítják. A többi fu-
tam a II. kerületi iskolák korcsoportjaié. 1400 m rajtidôpontjai: 10.30, 10.45.
2000 m rajtidôpontjai: 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 11.50, 12.00. Az elsô 4 futam a
II. kerületi iskolák korcsoportjaié. Az utolsó elôtti futamot gyaloglóknak indítják, az
utolsó futam pedig a népszerû családi váltófutás lesz, amelyen bárki indulhat.
13 200 m rajtidôpontja: 12.15 — nyílt verseny, amelyen bárki indulhat.

Nevezési díj nincs. Az iskoláknak elônevezés, lakosoknak nevezés a helyszínen min-
den futam elôtt legkésôbb negyed órával.

Minden táv férfi és nôi gyôztese kupát, 1–3. helyezettje érmet, 1–6. helyezettje ok-
levelet kap. A kerületi iskolákat — összesített eredményeik alapján, valamint annak
alapján, hogy melyik iskola hány tanulót állít rajthoz — külön díjazzák. Minden egyes
résztvevô a helyszínen a rendezvény logójával és az önkormányzat címerével ellátott
pólót kap ajándékba.

Illemhely és öltözôhasználati lehetôség a Millenáris Park Teátrum (B) épületében, in-
gyenes víz, banán, szôlôcukor és idénygyümölcs. Augusztus végén ismét a mûvészeteké a fôszerep

Pesthidegkúton. Részletek a 10. oldalon



2. OLDAL KÖZÉRDEKÛ BUDAI POLGÁR

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. augusztus 24., lapzárta: 2007. augusztus 14.
Hirdetésfelvétel: 2007. augusztus 14-én 11 óráig

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

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

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

Tel.: 346-5602

* kedden és csütörtökön
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00

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

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

* hétfôn és pénteken délelôtt
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport Tel.: 346-5400

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

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

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

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

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

Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

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

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

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

Közterület-felügyeleti
Csoport

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

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

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

Ü G Y E L E T E K

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

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

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

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

F O G A D Ó Ó R Á K

dr. Láng Zsolt
polgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5430

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Dankó Virág
alpolgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5471

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Bándy Péter
Fidesz—KDNP, 11. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

dr. Csabai Péter
Fidesz—KDNP, 10. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Dömök Lászlóné
Fidesz—KDNP, 6. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 928-8699

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

Ernyey László
Fidesz—KDNP, 1. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Gárdos Pál
Fidesz—KDNP, 13. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 336-4337

Hutiray Gyula
Fidesz—KDNP, 14. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Káplán Tibor
MSZP, listás

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

Kaposi Péter
Fidesz—KDNP, 2. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Kollár György
SZDSZ, 15. vk.

augusztusban elôzetes idôpont-
egyeztetéssel: 201-0453

SZDSZ II. ker. Iroda
Margit krt. 48., I. emelet

Koncz Imre
SZDSZ, 5. vk.

augusztusban elôzetes idôpont-
egyeztetéssel: 346-5490

Korodi Enikô
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Kunhalmi Ágnes
MSZP, listás

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

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

Lánszki Regô
Fidesz—KDNP, 16. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 571-0694

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

Legény Béla
Fidesz—KDNP, 9. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 560-5596

dr. Molnár Zsolt
MSZP, listás
országgyûlési képviselô

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

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

Ôrsi Gergely
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 20) 420-4031

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

Porkoláb Mátyás
MDF, listás

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

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

MDF II. kerületi Iroda,
Bimbó út 63.

Póta Gyula
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
316-5295

Rataj János
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-2978, hívható munkanapo-
kon 12-18-ig.

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

Riczkó Andrea
Fidesz—KDNP, 3. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Skublicsné M. Alexandra
Fidesz—KDNP, 12. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Soltész Attila
Fidesz—KDNP, 4. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 365-8548

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

Takács Beáta
MSZP, listás

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

dr. Varga Elôd Bendegúz
MSZP, listás

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

Varga Tibor
Fidesz—KDNP, 7. vk.

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

Vaszil Krisztián
Fidesz—KDNP, 17. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

dr. Zagyvai Péter
SZDSZ, listás

augusztusban idôpont-egyeztetés-
sel: (06 30) 315-6369

SZDSZ II. ker. Iroda
Margit krt. 48., I. emelet

dr. Szalai Tibor
jegyzô

augusztusban nem tart fogadó-
órát, elôzetes idôpont-egyezte-
tés: 346-5486

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

dr. Nagy Gábor Tamás
országgyûlési képviselô,
1. választókerület

augusztusban nem tart fogadó-
órát

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

augusztusban elôzetes idôpont-
egyeztetés: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

* A Fidesz II. kerületi irodája július 16. és augusztus 15. között zárva tart.
Telefonszáma (212-5030) hétfôn és szerdán 10–18-ig, kedden és csütör-
tökön 9–17-ig, pénteken 9–14-ig hívható.
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Testvérvárosi
kapcsolatfelvétel
(Folytatás az elsô oldalról)

A II. kerületnek jelenleg egyetlen testvérvá-
rosa van, Mosbach. A német kisváros 1988
óta tart fent testvérvárosi kapcsolatot Fini-
kével. Idén tavasszal Láng Zsolt, Dankó Vi-
rág és Szalai Tibor jegyzô Mosbach-i látoga-
tása alatt merült fel a lehetôség: hármas
kapcsolatot is létre lehet hozni Mosbach,
Finike és Budapest II. kerület között. Há-
rom hónapos elôkészítô munka után július
végén négy napra Törökországba utaztak a
kerület vezetôi.

Az Antalyától, a török Riviéra egyik legis-
mertebb üdülôhelyétôl 110 kilométerre fek-
vô tengerparti kisváros mezôgazdaságáról,
elsôsorban narancs- és citromligeteirôl hí-
res. A Láng Zsolt, Dankó Virág és Nail Dül-
geroglu polgármester közötti megbeszélé-
seken többször szóba került a közös törté-
nelmi múlt (a II. kerület bôvelkedik török
emlékhelyekben) és olyan aktuális kérdé-
sek is, mint Törökország EU-csatlakozásá-

nak kérdése. Láng Zsolt polgármester ki-
emelte, az Európai Unióban rendkívül
fontos a kisebbségek és az emberi jogok
kérdése és azok elismerése és elfogadá-
sa.  Ezek nélkül nem képzelhetô el egyet-
len európai ország sem.

Láng Zsolt lapunknak elmondta: a
messze földön híres magyar vendégsze-
retethez hasonlóval találkoztak török
vendéglátóiknál is.

— Finike polgármestere a lehetô leg-
nagyobb szeretettel és tisztelettel foga-
dott bennünket. Megbeszéléseinken szó-
ba kerültek a testvérvárosi kapcsolatok
elônyei is. Lehetôség van diákcsereprog-
ramra, valamint kulturális kapcsolatok
kiépítésére. Ezekrôl a témákról beszél-

tünk akkor is, amikor fogadott bennünket
a körzetbe delegált állami elöljáró, I

.
lhami

Aktaº. Remélhetôleg még az ôsz folyamán
kerületünkbe látogat a ªnikei delegáció, és
szeretnénk már akkor aláírni a testvérváro-
si megállapodást. Kint tartózkodásunkat
nem könnyítette meg a júliusi török idôjá-
rás, ugyanis végig 45 fok feletti hômérsék-
let és 70 százalékos páratartalom volt Fini-
kében — mondta Láng Zsolt.

Dankó Virág alpolgármester, aki a test-
vérvárosi kapcsolatokért is felel, hangsú-
lyozta: a távolság ugyan ªzikailag nagy kö-
zöttünk, de a közös gondolkodás és a test-
vérvárosi kapcsolattal járó ezernyi lehetô-
ség ezt áthidalhatja.

A magyar delegáció a négy nap alatt felke-
reste a Finike közelében található kulturá-
lis látnivalókat. Így megtekintették Arikan-
da, Phaselis, Myra és Kekova antik romja-
it, nevezetességeit, valamint ellátogattak
Szent Miklós sírjához is.

Arikanda antik romjai

FINIKE — ôsi nevén Phœnicus — Török-
ország Antalya tartományában, a Földkö-
zi tengeri partján fekszik. Naracsültetvé-
nyeirôl híres: a gyümölcs egyúttal a vá-
ros szimbóluma is. Úgy tartják, hogy az
idôszámítás elôtti V. században alapítot-
ták a fôníciaiak, és innen kapta nevét is.
Évszázadokon keresztül kereskedelmi
központ volt. Ellentétben a tartomány
egyéb parti szakaszaival, Finikét nem
özönlik el a turisták: békés, csendes kör-
nyezet, amelyet elôszeretettel keresnek
fel a nyugodt pihenésre vágyók. Számos
történelmi emléket és látnivalót is kínál a
természeti kincsekben gazdag környék. Finike belvárosa

Így is lehet gyógyítani
Július 4-én bejelentkeztem a Fekete Sas utcai bôrgyógyásza-
ti rendelôbe, mert a jobb bokám begyulladt és a fájdalomtól
nem tudtam aludni sem. Telefonon közölték velem, hogy
csak kilenc nap múlva mehetek gyógyszer íratni. Néhány
nap múlva telefonáltam dr. Jakab Éva doktornônek, és kér-
tem, hogy segítsen rajtam. Másnap reggel ¾ 8-ra beren-
delt, ô is bejött rendelés elôtt egy negyed órával, öt perc
alatt megírta a receptet, így már aznap javult a lábam állapo-
ta. Ezúton szeretném megköszönni dr. Jakab Éva doktornô-
nek jószívûségét, kedvességét, és szeretném ôt példaként ál-
lítani a többi orvos elé, amiért segített rajtam.

Bolla Kálmán 90 éves beteg
Leszerelt ülôkék
A 29-es autóbusz Kelemen László utca és az Ördögárok talál-
kozásánál lévô megállója hónapok óta részeg, hangoskodó,
feltûnôen viselkedô csövesek tanyája lett — az evvel járó sze-
méttel, bûzzel, kutyával.

Nyilván már korábban és mások is panaszolhatták, mert
végül „zseniális” megoldás született: leszerelték a megálló
három ülôkéjét. Az eredmény: a csöveseket ez sem zavarja,

elüldögélnek a vas vázon is. A fáradtan, csomagokkal hazafe-
lé tartó háziasszonyoknak, kisgyermekes anyáknak nincs
hol megpihenni vagy csomagjaikat letenni, míg a negyed-
vagy félóránként közlekedô busz megérkezik. Nincs jobb
megoldás a buszmegálló tisztaságának és emberhez méltó
színvonalának megôrzésére, ill. helyreállítására?

Grynaeus Tamás dr.
A BKV Rt. sajtóosztályán megkeresésünkre azt a tájékoztatást
adták, hogy az ilyen jellegû panaszokat az illetékes Intermédia
Kft.-hez továbbítják. A cég jelezte, hogy a nevezett utasváróban
az ülôkéket már pótolták is. Továbbá közölték azt is, hogy az ülô-
kéket nem ôk távolították el. Amint ilyen jellegû észrevétel érke-
zik cégükhöz — akár lakossági, akár BKV-bejelentés —, a hiá-
nyosságokat azonnal pótolják.
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CIVIL SZERVEZETEK SZAKRE-
FERENSE: dr. Szigeti Szilvia, tele-
fonszám: (06 30) 560-3928, e-mail
cím: szigeti.szilvia@masodikkeru-
let.hu. Postacím: 1024 Budapest,
Mechwart liget 1.

AZ INGYENES TÁRSASHÁZI TA-
NÁCSADÁS augusztus 14-én sza-
badság miatt elmarad. Legközelebbi
alkalom augusztus 21-én kedden 17
órától lesz a II. Kerületi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalában (1024
Budapest, Mechwart liget 1.).

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁ-
CSOK. Az Országos Fogyasztóvé-
delmi Egyesület Budapest II. kerüle-
ti Szervezete újra elkezdte a díjmen-
tes fogyasztóvédelmi tanácsadást
minden héten csütörtökön 14–16
óra között a II. Kerületi Önkormány-
zat Ügyfélszolgálati Központjában
(1024 Budapest, Margit krt. 47–
49.).

Megkezdôdtek
a kerületi útfelújítások
Sikeres közbeszerzési eljárás után július vé-
gén megkezdôdött 17 kerületi útszakasz fel-
újítása. Az önkormányzat Településüzemel-
tetési Bizottságának javaslata alapján idén
májusban döntött a képviselô-testület,
hogy mely utakat újítják fel az idén. Az ön-
kormányzat azonban nem csak a saját forrá-
saiból meríthet, hiszen közel hatvanmillió
forintot nyert a Közép-Magyarországi Regi-
onális Fejlesztési Tanács pályázatán. Így az
idén összesen mintegy 280 millió forint-
ból megújulhat 10 belterületi és 7 hidegkú-
ti út. Ezen kívül nyolc földút is aszfaltbur-
kolatot kap.

A közbeszerzési eljárás nyerteseként a ke-
rületi utakat a Puhi-Tárnok Kft. újítja fel, a
szerzôdésben vállaltak szerint november
30-ig kell a munkákat befejeznie. A rossz
állapotú aszfaltutak burkolata a szükséges
helyeken történô marást követôen kiegyen-
lítô réteget, majd egységes kopóréteget
kap, ezáltal jó minôségû, teherbíróbb szer-
kezetû útpálya alakul ki. Ahol szükséges, a
szegélyt is kijavítják, pótolják, illetve cseré-
lik a felújítás során.

Belsô területen lévô utak

Kuruclesi út (a Budenz úttól a Bölöni lép-
csôig, 500 m), Csévi köz (a Csévi utcától a
Hegyi utcáig, 150 m), Tüske utca (a Bimbó

úttól az Endrôdi Sándor utcáig, 196 m), Lé-
vay utca (a Fillér utcától az Alvinci útig,
200 m), Vend utca (a Pusztaszeri úttól a
Gomba utcáig, 270 m), Hargita utca (a Szi-
lágyi E. fasortól a Pasaréti útig, 110 m),
Rhédey utca (a Szilágyi E. fasortól a Pasaré-
ti útig, 140 m), Tárogató lejtô (végig, 278
m), Kupeczky utca ( a Cimbalom utcától a
Vend utcáig, 240 m), Ferenchegyi út (zsák-
utca része, 180 m).

Pesthidegkút területén
lévô utak

Kisasszony utca (végig, 430 m), Csatlós ut-
ca (a Dombos utcától a Máriaremetei útig,

420 m), Bátory László utca (a Hûvösvölgyi
úttól a Vezér utcáig, 280 m), Kokárda utca
(a Patróna utcától a Dombos utcáig, 300
m), Dózsa György utca (az Árpád utcától a
Gazda utcáig, 300 m), Kô utca ( a Rodostó
utcától a Rákóczi utcáig, 350 m), Gerecse
utca (végig, 320 m).

Földutak

Dér utca (a Rodostó utcától a Dér utca 19.-
ig, 150 m), Rodostó utca (a Dér utcától a
Fuvola utcáig, 100 m), Vadalma utca (a
Bercsényi utcától a Vadalma utca 23.-ig,
100 m), Kôhegyi út (a Rend utcától a Járó-
ka utcáig, 220 m), Patróna utca (a Máriare-
metei úttól a Piszke utcáig, 100 m), Kö-
kény köz (a Kökény utcától a Kerényi utcá-
ig, 130 m), Kerényi köz (a Kerényi utcától
a Pinceszer utcáig, 150 m), Zsellér utca (a
Temetô utcától a zsákutca végéig, 150 m).Zsellér utca: ma még csak földút, hamarosan

aszfaltburkolatot kap

A Kuruclesi úton már megkezdôdtek
a munkálatok

Ünnepség a gercsei kápolnában
A gercsei kápolna felújítás utáni újraszentelésének tizedik évfordulóján rendezett ün-
nepséget augusztus 12-én, vasárnap tartják. 16.30-kor a Kecskés együttes lép fel,
majd 17 órakor ünnepi szentmise lesz, ezt követôen kis agapéra várnak mindenkit.

A kerület szélén, Pesthidegkút határában, a Vihar- és Csúcs-hegy nyergének nyuga-
ti lejtôjén szántók és legelôk között terült el a középkorban Gercse község, amelybôl
a XX. századra csak templomának romjai maradtak fenn. A Budapest területén fekvô
középkori falvak templomai közül a gercsei az egyik legjobb állapotban megmaradt
épület volt. A régi templom a XIII. században épült. A kisméretû, téglalap alakú hajó-
hoz patkó ívelésû szentély csatlakozott. Maga Gercse község a töröktôl való vissza-
foglalás után elnéptelenedett. Az ekkor már Hidegkúthoz tartozó romossá vált temp-
lomot felújították; ezt jelzi az épület homlokzatán máig fennmaradt 1774-es évszám.
A szentélyt 1997-ben újjáépítették, és benne a környék és az arra járó turisták számá-
ra tavasztól ôszig vasárnap délutánonként szentmisét mutatnak be.
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A FIDESZ—MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉG II. kerületi szervezeté-
nek irodája (1024 Budapest, Keleti
Károly utca 13/b) július 16. és au-
gusztus 15. között zárva tart. A nyá-
ri zárás ideje alatt hívható ügyeleti
telefonszám: (30) 331-1836, ame-
lyen üzenetet is hagyhatnak.

NYÁRI SZÜNET. A Fidesz—Ma-
gyar Polgári Szövetség II. kerületi
szervezete által meghirdetett jogi ta-
nácsadás 2007. július 1. és augusz-
tus 31. között szünetel. A következô
tanácsadás idôpontja szeptember
5., 16 óra, erre szeptember 4-ig le-
het idôpontot kérni a 212-5030-as
telefonszámon.

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁ-
JA augusztus végéig zárva tart.
Szeptembertôl ismét várják kedden
és csütörtökön a kerület polgárait
16–19 óra között (1022 Budapest,
Bimbó út 63.).

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes ta-
nácsadást szervez kerületi irodájá-
ban (1022 Bimbó út 63.) csütörtö-
könként 16–18-ig. Idôpont-egyezte-
tés munkanapokon a 353-0624-es
számon.

A MIÉP JOGSEGÉLYSZOLGÁ-
LATA szeptemberig szünetel, idô-
pont-egyeztetés: Komáromi Ferenc,
tel.: (06 20) 269-3777.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁ-
JA hétfôn, kedden, szerdán és csü-
törtökön 12 és 18 óra között, pénte-
ken 12 és 16 óra között 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.

Miénk (volt) itt a tér!

Augusztus 2-án a legendás Lokomotív GT adott koncertet a Klebelsberg-központban. Öt és fél év szünet
után ez volt az együttes elsô magyarországi fellépése. A koncert elôtt Láng Zsolt polgármester felkereste
a négy zenészt, hogy köszöntse ôket kerületünkben, és átadja az önkormányzat ajándékát: egy-egy a
második kerületet bemutató könyvet. A jól ismert, gyönyörû lírai dalokból és tüzesebb ritmusú rock and
roll nótákból összeállított három órás koncerten bemutatkoztak az együttes tagjainak szintén zenész
gyermekei is. A siker óriási volt, az este visszaidézte a hamisítatlan régi Loksi-bulik hangulatát.
Képünkön: Somló Tamás, Szabó Lajos (a központ igazgatója), Láng Zsolt, Presser Gábor, Solti János és
Karácsony János.

Átalakul Buda
villamoshálozata
A Szabadság híd tervezett augusztus 21-i le-
zárása miatt a felújítás majdnem másfél
éve alatt jelentôsen módosul a budai oldal
villamosközlekedése. Több villamosjárat út-
vonala hosszabb lesz, az 56-os villamos pél-
dául nem a Moszkva térig, hanem Budafok
fôteréig közlekedik majd.

Az 56-os villamos a Hûvösvölgytôl a bu-
dafoki Városház térig, míg a 18-as a hûvös-
völgyi végállomástól a Savoya parkig közle-
kedik. Az 59-es villamos útvonala is lénye-
gesen meghosszabodik, a Farkasrét és a
Szent János kórház útvonalon járnak majd
szerelvényei, míg a 118-as villamos érte-
lemszerûen megszûnik, hiszen a 18-as
mindkét irányban hosszabb útvonalat jár
majd be. A két hûvösvölgyi villamos Buda-
fok felôl a Fehérvári út, Móricz Zsigmond

körtér, Szent Gellért tér, Döbrentei tér,
Krisztina körút és Moszkva tér útvonalon
halad a másik végállomásuk felé, és menet-
rendjük össze lesz hangolva. A közös me-
netsûrûség megegyezik majd az 56-os villa-
mos jelenlegi járatgyakoriságával, de várha-
tóan szombat délután és vasárnap napköz-
ben az eddigi 5 perc helyett 7–8 percen-
ként jönnek-mennek a Hûvösvölgybe a vil-
lamosok. A 18-as és az 56-os viszonylaton
továbbra is két Tátrából álló szerelvény jár
majd. A Moszkva tér és a János kórház kö-
zött utazóknak elônyös lesz, hogy a három
viszonylatra (18, 56, 59) közös peronról le-
het felszállni, ugyanakkor megszûnik az a
kényelem, amit eddig a hurokvágányon
szinte mindig benn álló szerelvény jelen-
tett.

A Szabadság híd lezárása miatt a BKV két-
féle pótlóbuszt is indít: 47–49-es jelzéssel
a Kelenföldi pályaudvar és a Deák tér kö-
zött, mindkét irányban az Erzsébet hídon
át, valamint 149-es jelzéssel a Kosztolányi
Dezsô tér és a Deák tér között, ebben az
irányban az Erzsébet hídon, míg fordítva a
Petôª hídon keresztül, a járat mindkét eset-
ben érinti a Fôvám és a Kálvin teret is. A hi-
vatalos végállomás a volt budai Skála elôtt
lesz. A 19-es és a 41-es villamosok tovább-
ra is eredeti útvonalukon járnak, de elôbbi
munkanapokon 15 helyett várhatóan 7–8
percenként közlekedik majd. A forgalmi
tervezés mostani állapotában szó van a 41A
jelzésû, csúcsidôszakban közlekedô betétjá-
ratról is a Batthyány tér és a budafoki kocsi-
szín között.

Kertész István



6. OLDAL KÖRNYEZETÜNK BUDAI POLGÁR

Életet menthet
A rendszeresen ellenôrzött kémények
biztonságosan el tudják vezetni a
veszélyes füstgázokat, ám a
szénmonoxid-mérgezés elkerüléséhez
biztosítani kell a lakás megfelelô
szellôzését is. Gyenes Lajost, a
Fôvárosi Kéményseprôipari Kft.
(Fôkétüsz) II. kerületi kirendeltség-
vezetôjét a kerületi kémények
állapotáról és a veszélyforrást jelentô
helyzetekrôl kérdeztük.

A II. kerületben mintegy 71 ezer kémény
üzemel, ezek túlnyomó része biztonságos
— közvetlen életveszély elhárítása miatt
2005-ben 53 esetben, 2006-ban 68 eset-
ben, 2007 júliusáig összesen negyvenszer
kellett intézkednie kerületünkben az ellen-
ôrzéssel megbízott Fôkétüsznek.

Komoly veszélyhelyzetet idézhetnek elô
egyes lakásokban az elmúlt években egyre
gyakrabban alkalmazott fokozott légzárású
nyílászárók. A tökéletesen szigetelô, új ab-
lakok a friss levegôt is kizárják, így ha
nincs megoldva a szabályozott légbeveze-
tés, az szénmonoxid-mérgezést okozhat.

Kevesen gondolnak rá, de a páraelszívó-
berendezések, a központi porszívó, vala-
mint egyes vákuumos mosó-, szárítógépek
is képesek visszaszívni a kéménybôl a távo-
zó égésterméket, ami szintén fulladást
okozhat. Érdemes tehát mind a fokozott
légzárású ablakok, mind pedig a különbö-
zô, vákuumot elôidézni képes berendezé-
sek beépítésénél épületgépész szakember
vagy kéményseprô tanácsát kikérni.

Gyenes Lajos elmondta, hogy 2007-ben
kerületünkben július végéig negyven alka-
lommal kellett életveszélyt jelentô esetben
intézkedniük, ebbôl két esetben kéményhi-
ba, 15 lakásnál a gázkészülék hibája okozta
a gondot, és az összes többi, tehát 23 eset-
ben a fokozott légzárású nyílászárók, vala-
mint elszívó ventilátorok együttes alkalma-
zására volt visszavezethetô az életveszély.

Az utóbbi idôben kerületünkben is csök-
kent a kéményvizsgálatok száma: noha min-
den gázkészülékcsere és -felújítás esetén
kéményvizsgálatot kellene kérni, ezt való-
színûleg sokan nem teszik meg. Pedig ko-
moly kockázatokat rejt ennek elmulasztása
— a fel nem tárt hibák miatt esetleg a vissza-
áramló szénmonoxid a házban lakók életét
veszélyeztetheti.

A szilárdtüzelésû anyagokkal (fa, szén)
ma csak a kerületi háztartások 5 százaléká-
ban fûtenek. Mostanában azonban — külö-
nösen a gázáremelések hatására — ismét
hódít a kályhafûtés. Fontos azonban tudni,
hogy a kályhák üzembe helyezéséhez is a ké-
ményseprôk engedélyét kell kérni.

A kémények javításánál érdemes olyan
szakembert megbízni, aki jó referenciákat
tud felmutatni — akár fel is lehet keresni
azokat a házakat, ahol a vállalkozó a referen-
ciamunkáit végezte. A felújítások kapcsán
elôzetes szakvéleményezés kérhetô a ké-
ményseprô-vállalattól, amelyet általában
néhány napon belül teljesítenek (15 nap a
hivatalos határidô).

A kirendeltségvezetô felhívta a ªgyel-
met, hogy a lent közölt éves kötelezô ellen-
ôrzés és kéménytisztítás idôpontjai tájékoz-
tató jellegûek, a pontos idôpontokat 8 nap-
pal korábban plakátolják ki. Gyenes Lajos
hangsúlyozottan kérte, hogy a megadott
idôpontban feltétlenül tegyék lehetôvé a la-
kásba való bejutást, mert azon felül, hogy a
rendelet szerint ellenôrizetlen kéményt ti-
los üzemeltetni, az ellenôrzés életeket
menthet.

A Fôvárosi Kéményseprô-ipari Kft. II. kerüle-
ti kirendeltsége: 1024 Margit krt. 7., telefon:
212- 2852.

Ellenôrzés és kéménytisztítás
a II. kerületben 2008-ban

A Fôkétüsz tájékoztatása szerint jövôre az alábbi ütemezésben ellenôrzik a kéményeket, és akkor vég-
zik el azok teljes körû tisztítását is.
n 2008. január: Mechwart liget és környéke: Margit krt. 7–69., Kis Rókus u., Keleti K. u., Buday L.

u., Margit u. és ezek által behatárolt terület.
n Február: Marczibányi tér és Moszkva tér környéke: Margit krt. 71–105., Moszkva tér, Szilágyi E.

fs. 1–47., Trombitás út páros oldal, Garas u., Marczibányi tér, Lövôház u. és ezek által behatárolt
terület.

n Március: Víziváros: Margit krt. 2–64., Csalogány u. páratlan oldal, Bem rkp. és ezek által határolt
terület.

n Április: Petneházy rét, Adyliget, Máriaremete; Üdülô u., Szépjuhászné út, Máriaremetei út párat-
lan oldal, Hímes u., Rézsû u., Feketefej u. és ezek által határolt terület.

n Május: Remetekertváros, Széphalom, Ófalu, Budaliget; Máriaremetei út páros oldal, Villám u., Kô-
hegyi út, Cenk u., Kôvári út, Máriahegy u., Muflon u., Elôd vezér u. és ezek által határolt terület.

n Június: Kurucles, Lipótmezô, Szépilona; Hûvösvölgyi út mindkét oldala, Völgy u., Kondor u., Görgé-
nyi út, Battai u., Cirok u., Versec sor, Budakeszi út és ezek által határolt terület.

Egy elrettentô példa…

A FORGALMAZHATÓ SZÁMLA-
TÖMBÖK. A 2007. január 1-jétôl élet-
be lépô változás szerint a nyomtatvá-
nyok gyártóinak az APEH-tôl kell kérni-
ük a sorszámintervallumot a szigorú
számadású nyomtatványok gyártásá-
hoz. Még a régi szabályok szerint
2006. december 31-ig legyártott
számla- és nyugtatömböket 2007. el-
sô félévében, június 30-ig forgalomba
lehetett hozni, de július 1-jétôl csak a
2007-ben gyártott tömbök forgalmaz-
hatók. A megvett régi bizonylatokat a
vevôk 2007. december 31-ig még
használhatják, azt követôen azonban
akkor is le kell zárni ôket, ha még tar-
talmaznak kitöltetlen lapokat. A lezárt
számla- és nyugtatömböket kidobni
azonban nem szabad, mert a bizony-
latmegôrzési kötelezettség ezekre is
vonatkozik.

Idôkijelzéses
buszmegállók

Átadták a 86-os autóbusz vonalán, a
Batthyány tér óbudai irányú megálló-
jában az elsô intelligens utastájékozta-
tó táblát. A BKV mûholdas jármûköve-
tési rendszerét éppen a 86-os autó-
busz vonalán tesztelik, így mûszakilag
lehetséges, hogy ahol az új táblákat
felállítják, az utas teljes körû tájékozta-
tást kapjon. A LED-es kijelzôk mindig
mutatják a következô autóbusz tartóz-
kodási helyét, hogy várhatóan hány
perc múlva ér a megállóba, és attól
milyen messze van éppen. A tábla —
egy távirányító segítségével — beszéd-
del is képes tájékoztatni a látássérült
embereket. Lapzártánkkal egy idôben
szerelik a Margit hídnál a mindkét irá-
nyú és a Kiscelli utcánál a befelé irá-
nyú táblákat, így hamarosan négy
ilyen berendezés szolgálja majd az
utasokat.
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Mecénás kerestetik
Az idô vasfoga sok mindennek árt, de
a barbár rongálások is számos értéket
tesznek élvezhetetlenné. Az alábbi
cikknek, ªgyelemfelhívó jellegén túl,
célja elsôsorban javító szándékú,
hátha felkarolná az ügyet egy
szervezet, és az apró hibák
megszûnnének.

A Germanus park névadó szobra eltûnt. Er-
rôl a csúnya lopásról már többen is szóltak
és írtak. Egy új szobor öntése — nem beszél-
ve tetemes anyagi vonzatáról — ebben az
esetben lehetetlen, mivel az eredeti gipsz-
modellt nem ôrizték meg.

A park bejáratánál az Árpád fejedelem út-
ja 1. számú ház falán szerencsére még meg-
van Germanus Gyula nagyméretû emléktáb-
lája, amely röviden méltatja a tudós érde-
meit. Mára ez az emléktábla az idôjárás vi-
szontagságai következtében olvashatatlan-
ná vált, a régi aranyozás kikopott a betûk-
bôl. Igen kis költséggel ismét olvashatóvá
lehetne tenni, ha — akár csak fekete festék-
kel is — a betûket újra festenék. Germanus
megérdemelné!

Germanus Gyula egyetemi tanár volt, el-
sôsorban az arab irodalommal és nyelvvel
foglalkozott. A szantiniketáni (Bengália)
egyetemen tanított hosszú idôn át. Mekká-
ba zarándokolt, errôl szól az Allah Akbar cí-
mû könyve. Az arab irodalom kiváló pro-
fesszora A félhold fakó fényében címû
munkájában ötven év során tett keleti uta-
zásait foglalja össze. Elôadásokat tartott a
karói és az alexandriai egyetemen, a ma-
gyarországi mohamedánok fôpapja volt.
(Errôl bôvebben az újság 2000. novemberi
számában, az Emléktábláink rovatban már
írtunk.)

A Margit híd budai hídfôjének déli olda-
lán lévô téren egy magas haraszti kôtalpaza-
ton hatalmas bronz oroszlán a Przemy¶l vá-
rát védô magyar katonáknak állít emléket.
A talapzat homlokzata elôtti kis gyámkövet
eredetileg bronzkoszorú díszítette. Az em-
lékjel évtizedek óta hiányzott a kôtalapzat-
ról, 2000 májusában pótolták azt. Az újabb
bronzkoszorú azonban nem sokáig ékesítet-
te az emlékmûvet, ismét a fémgyûjtôk lelki-
ismeretlenségének áldozata lett. Újbóli
pótlása különleges ráerôsítéssel kívánatos
lenne. A megóvás érdekében azonban az
lenne a célszerû, ha a Galéria aranyoztat-
ná. — Az emlékszobor Szôdi Szilárd szob-

rászmûvész alkotása (1932), aki maga is
részt vett a Przemy¶l-vár védelmében.

Ma már sokan nem is tudnak a Prze-
my¶l-erôd építésérôl és régebbi hadászati
jelentôségérôl. A galiciai erôdítményrend-

szert 1873-tól 1888-ig építették. Az elsô vi-
lágháború elôtt Európa harmadik legna-
gyobb erôdje volt a francia Verdun és a bel-
ga Antwerpen után. A háború idején orosz
ostromzár alá került, a százhúszezer fônyi,
nagyobbrészt magyarokból álló védôsere-
get nem tudták legyôzni, csak kiéheztetni.
A magyar had utolsó kitörési kísérlete is
meghiúsult, és — felsôbb parancsra — 1915
március 20-án felrobbantották az erôdöt,
így az oroszok csak a romokat foglalhatták
el. A katonák nagy része a kitöréskor életét
vesztette, a többiek pedig hadifogságba es-
tek. Az oroszok uralma nem tartott sokáig,
mert a monarchia katonái néhány hónap
múlva a várat visszafoglalták.

A Bem téren a hatalmas bronzszobor
Bem apó hôsiességét hirdeti. A talapzat
elôtt egy mészkôbôl faragott keretbe egy
téglát helyeztek el Bem tábornok tarnowi
szülôházából. Ezt a téglát kegyeletsértô em-
berek elvitték, 1999 márciusában azonban
pótolták azt. Mára a mészkô keret földdel
van feltöltve, a téglát fedô üveglap is hiány-
zik.

A szobor mögött a hajdani Radetzky-lak-
tanya sarkán (a tér és a Bem utca találkozá-
sánál) egy régi német feliratos vörösmár-
vány árvíztábla az 1838-as nagy dunai ár
magasságát mutatja. A II. világháborúban
ez a tábla súlyosan megsérült, a vízállást
mutató kéz eltöredezett, a szöveg is hiá-
nyos, nehezen olvasható. Nem nagy költ-
séggel a tábla pontos mását el lehetne ké-
szíttetni. (A kerületünkben még meglévô,
a régi 1838-as árvíz tábláiról és a szörnyû
katasztrófáról lapunk 1995 októberi számá-
ban írtam Régi emlékek nyomán a Vízivá-
rosban címmel.)

Örvendetes tény, hogy a Bem József utca
20. szám alatti Öntödei Múzeum falán Ki-
szely Gyula öntöttvasból készült emléktáb-
láját újraöntötték ªgyelemfelhívó cikkünk
alapján (Budai Polgár, 2005. február), a ki-
váló technikatörténész születési éve (1911)
most már helyesen szerepel rajta.

Cikkemben csak néhány, kerületünkben
lévô szoborról és emléktábláról írtam, so-
rukat lehetne még folytatni. Sajnos, szo-
morkodhatnánk a nagy számú, teljesen el-
tûnt mûalkotások felett is.

Székely Imre

Kerületünk egyik csendes, szép utcájában, a Torockó utca 11. számú neoklasszicista há-
zon egy emléktábla található.

Kókai Rezsô zenetudós a Zenemûvészeti Fôiskolán Koessler János tanítványa volt, majd
1929-tôl az intézet tanára lett. A freiburgi egyetemen 1933-ban zenetudományi doktori
diplomát szerzett. 1945 és 1948 között a budapesti rádió zenei vezetôje volt, majd a zene-
akadémián a zenei stílustörténet tanára lett. Elôadásaiban fôként a romantikával és a mo-
dern zenei stílusokkal foglalkozott. Számos kritikát írt zenei lapokba. Liszt Ferenccel fog-
lalkozó német nyelvû könyvén kívül értékes munkái A rendszeres zeneesztétika alapelvei
és a Századunk zenéje címûek.

Zeneszerzôi munkássága széles körû, írt zenekari mûveket, kamarazenét, hegedûver-
senyt, verbunkos szvitet, vonósszerenádot, ªlmzenét (Kalandos vakáció, Különös ismer-
tetôjel, A császár parancsára).

Kár, hogy a ház falán az 1976-ban elhelyezett emléktábla a kerítés mellett felnôtt bok-
rok miatt mára már nehezen vehetô észre. Sz. I.

Emléktábláink

A bronz mellszobor hûlt helye. Néhány hónapja a
park másik szobrát, Tar István alkotását is
ledöntötték talapzatáról
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KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága, Az itt felejtett ön-
töde. Idôszaki kiállítás: Középkori harangöntések ásatási nyomai c. poszterkiállítás. A múzeum aka-
dálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
n AUGUSZTUS 31-ig: „Kezdetben volt a rózsaszín” — képek a rózsaszínû Zsolnay használati tárgyak-
ról. A kiállítás megtekinthetô hétfôtôl péntekig 14–19 óráig a HAP Galériában. (Margit krt. 24., földszint)
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)
n SZEPTEMBER 2-ig: Visual adventures. Kiállítás a Piros-fekete Galériában. Megtekinthetô hétfô kivéte-
lével minden nap 15–18 óráig, csütörtökön 20 óráig, hétvégén 19 óráig. (Millenáris Park, Teátrum)

MOZGÁS FELDENKRAIS alternatív mozgásterápiás tanfolyam kedden 10–11-ig, 16–17-ig,
Heimer István nemzetközi diplomás oktató vezetésével. További idôpontok megbeszélés szerint. Ha sze-
retne szabadabban és kevesebb megerôltetéssel mozogni, hogy jobban legyûrje a stresszt, hogy hatéko-
nyabban és kellemesebben végezze mindennapi tevékenységét, akkor jöjjön el az óránkra! Pasaréti Feren-
ces 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: Ingyenes bemutató jógaóra AUGUSZTUS 12-én 16 órától a Volkmann u. 10. alat-
ti jógaközpontunkban azok számára, akik még sohasem jógáztak, de szeretnék kipróbálni. 5 hetes inten-
zív kezdô jógatanfolyam indul AUGUSZTUS 14-én. Órák hetente kétszer, kedden és csütörtökön 18.30–
20.30-ig. Alkalmanként is látogatható, folyamatos gyakorlást biztosító jógaórák aktív jógázók számára
hetente ötször: hétfôn és pénteken 18.30-tól, szerdán 18 órától, kedden és csütörtökön 10 órától. Infor-
máció és bejelentkezés: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont. hu, www.sivananda-
jogakozpont.hu

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜLETE: AUGUSZTUS 15., 22., 29: Séta a
budai hegyekben. Találkozó minden alkalommal 9 órakor a a Moszkva téren, az óra alatt. További infor-
máció a 316-3053 vagy a (06 20) 997-8465-ös telefonszámon, a tvte@freemail.hu címen és a www.ter-

meszetvedok.hu honlapon.

NYUGDÍJASOKNAK B I M B Ó Ú T I
NYUGDÍJASKLUB: Idén már klubunk 14. évforduló-
ját ünnepelhettük, és felidéztük a régi emlékeket.
Emlékeztünk a diavetítésekre, a kérdés-felelet já-
tékra, a ceglédi és tápiószentmártoni autóbuszos
kirándulásra, a névnapozásokra. Az utolsó összejö-
vetelünkön vidám záró-rendezvényt tartottunk a
hagyományos „fagylaltozással”. Sajnos, egyik ked-
ves társunkat a nyár elején elvesztettük, de örö-
münkre több új klubtagot is köszönthettünk sora-

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

ELHAGYOTT SZOBA. Filmtörténeti eseménynek lehetünk tanúi, még ha e felettébb
örömteli fejleményre pusztán a végtermék alapján következtetni nem is lehet. Nem is
magában a filmben, hanem a stáblistán kell kutakodni: a rendezô, Antal Nimród sze-
mélye az, aki okot ad a pezsgôbontásra. Már ha jó magyar szokás szerint nem esz
meg bennünket a sárgánál is sárgább irigység, amiért nem mi rendeztük a Kontrollt,
melynek nemzetközi sikere révén nem minket hívtak meg Hollywoodba dolgozni. Ki-
bújt végre a szög a zsákból: Antal Nimród személyében ugyanis hosszú évtizedek óta
az elsô magyar filmrendezôt üdvözölhetjük, akivel szóba álltak Hollywoodban, majd
nemcsak egy jeges kávéra hívták meg a sarki Starbucks-ba, hanem rendezni is. Magá-
ról a filmrôl egyébként se sok jót, se sok rosszat nem lehet elmondani, lévén az Elha-
gyott szoba az, aminek mondja magát: szikár, késelôs mozi a horror és a thriller
határvidékérôl, amelyben egy motelszobába zárt fiatal házaspárnak kell túlélnie
az éjszakát. A túlélés sok kúszás-mászással és rejtôzködéssel telik, ami jó alkalom
Antalnak, hogy a Kontrollban már kikísérletezett kameramozgásokat újból alkal-
mazza. A különbség mindösszesen annyi, hogy ezúttal a szûk alagútban nem Csá-
nyi Sándor, hanem hollywoodi alakmása, Luke Wilson tör utat magának, a fényt
az éjszakában pedig a bájos Balla Eszter helyett a bájos Kate Beckinsale szolgáltat-
ja. Egyébként jó évet zárunk Hollywoodban, hisz idén Antal Nimród mellett Koltai
Lajos is kipróbálhatta magát rendezôként az óceán másik partján. Az ô filmjére (Es-
te) azonban szeptemberig még várnunk kell. Ezen ne múljék.

-kg-
Rendezte: Antal Nimród, szereplôk: Luke Wilson, Kate Beckinsale, Frank Whaley.

A BUDAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZ-
SÉG a különféle felekezetek fenntartásában
mûködô szeretetszolgálati otthonok lakói ál-

tal készített alkotásokból tár-
latot rendez. A kiállítás meg-
nyitója augusztus 19-én a
10 órai istentiszteletet köve-
tôen 11.30 órakor az I. kerü-
let Szilágyi Dezsô tér 3. alatt
lévô gyülekezeti teremben
lesz.

A meghívott intézmények: Bárka Alapít-
vány-Nappali foglalkozató és mûhely — Du-
naharaszti, Élim Evangélikus Szeretetotthon
— Nyíregyháza, Immánuel Otthon Debre-
cen — Nagytemplomi Református Egyház-
község, Szent Erzsébet Otthon — Római Ka-
tolikus Egyház Szeretetszolgálata —Ipolytöl-
gyes, Szivárvány-ház Fogyatékosok Reformá-
tus Otthona —Tiszafüred, Tarka-barka Lakó-
otthon —Baja — Garai Ház Alapítvány.
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inkban. Szeptemberben nyitunk újra. (MDF-iroda, 1022 Bimbó út 63.)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: Tájékoztatjuk a klubtagokat, hogy
SZEPTEMBERBEN kirándulást tervezünk a Börzsönybe, Lillafüredre, vala-
mint Németországba, a Fekete-erdô környékére. A programok részleteirôl a
keddi klubnapokon lehet érdeklôdni, valamint a 275-0169-es telefonszámon
az esti órákban. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A cserkeszôlôi üdülés AUGUSZTUS 28-án
kezdôdik. Klubnapok minden páros héten csütörtökön 16 órától. Klubéletün-
ket a havonta megjelenô programfüzet tartalmazza. (1028 Máriaremetei út
37., tel.: 376-8678)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. KERÜLETI SZERVEZETE:
Nyári szünet után az elsô összejövetelt SZEPTEMBER 12-én 16 órakor tartjuk.
(1024 Keleti Károly u. 13/b, tel.: 212-5030)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy
AUGUSZTUS 9-ig nyári szünetet tartunk. AUGUSZTUS 9-én 9–12.30-ig tart-
juk elsô félfogadásunkat, és ismertetjük ôszi és téli kirándulási terveinket.
Minden kedves nyugdíjas barátunknak és családjuknak jó nyaralást kívánunk.
(1024 Margit krt. 48., tel.: (06 20) 921-6588, 316-5925)

KLUBOK Ami a zárójelentésbôl kimaradt… klub krónikus beteg-
ségben szenvedôknek és hozzátartozóiknak minden hónap utolsó szerdá-
ján 14.30–16 óráig. (Családsegítô Szolgálat, 1022 Fillér u. 50/b, tel.: 225-
7956)
n Mentális problémával élôk klubja minden hónap elsô hétfôjén 16–18 órá-
ig. Hozzátartozók részére problémaelemzô beszélgetés minden hónap utolsó
hétfôjén 15–17 óráig. Filmvetítés minden hónap második csütörtökén 15.45-
tôl a II. sz. Gondozási Központban. (1022 Fillér u. 50/b)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: AUGUSZTUSBAN 16-án, 23-án és
30-án délután 15 órától várjuk a teljes II. félévi programunkkal az érdeklôdô-
ket. Nálunk a legnagyobb kánikulában is 23 °C fokos környezetben válogathat
a legszebb ôszi programjainkból. Ezekbôl ízelítôként most az alábbiakat ajánl-
juk szíves figyelmükbe: SZEPTEMBER 26–30.: Drezda — Prága (5 nap, 4 éj, 4
svédasztalos reggeli és 3 svédasztalos vacsora, belvárosi szállás). OKTÓBER
12–14.: Ôrség — Göcsej (3 nap, 2 éj, félpanzió, Nemzetközi Tökfesztivál, szü-
reti mulatság, csodás hazai tájak, magyar mûemlékek az Árpád-korból, sajt- és
tökmagolaj-készítô üzem). SZEPTEMBER 20.: Ópusztaszer (Feszty-körkép,
Kiss-tanya, lovasbemutató, Petôfi-emlékek, ár: 2000 Ft). Ezenkívül: múzeum,
kiállítás, mozi, színház, koncert, operalátogatások, valamint havonta egy alka-
lommal színvonalas klubdélután szerepel a kínálatunkban. Összejövetelek min-
den hónap elsô és harmadik csütörtökén 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
n Minden szerdán 15–20 óra között bridzskört tartunk kerületi irodánkban.
Kávé, üdítô, sütemény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk! (1022
Budapest, Bimbó út 63.).

TANFOLYAMOK A KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA NYÁRI TANFO-
LYAMAI: Társastánc intenzív tanfolyamok: AUGUSZTUS 13-17., 17–22.00:
Haladó társastánc intenzív tanfolyam. Cha-cha-cha, rumba, angol keringô,
tangó. 27–31., 17–22.00: Salsa rueda intenzív tanfolyam (kizárólag legalább
alap-salsatudásúaknak). A tanfolyamokat vezeti Holló András tánctanár, (06
20) 828-0635. Részvételi díj: 7100 Ft/hét. Információ: www.kulturkuria.hu.

Járdányi-jubileum
A Járdányi Pál Zeneiskola október 10–13. között ünnepli fennállásá-
nak 140., az alapfokú orgonaoktatás alapításának 50. évfordulóját.
Várják régi növendékek és volt tanárok jelentkezését. Jubileumi
programok: kiállítás, hangversenyek jelenlegi és régi növendékek
közremûködésével, baráti találkozó. Érdeklôdni lehet Vimmer Erika
igazgatónál, vagy dr. Pálffyné Friedler Magdolna igazgatóhelyettes-
nél a Járdányi Pál Zeneiskolában a 212-5049-es telefonszámon,
vagy a jardanyi@enternet.hu e-mail címen.

Lakossági fórum a Millenárison
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a Fény utca 16. számú
ingatlanon (a Millenáris Park mellett) létesülô irodaház I–II. ütemé-
nek építése miatt a Market Építô Zrt. az I. fokú építésügyi hatóság-
nál (II. kerületi Polgármesteri Hivatal) építéshatósági eljárást kezde-
ményezett. A hivatal errôl hirdetményben értesítette az érintett ügy-
feleket.

Az építtetô az építkezéssel kapcsolatban lakossági tájékozta-
tót tart augusztus 16-án 18 órától a Millenáris park (Fény utca
20–22.), D épület, Csodák Palotája elôadótermében.

Jelölés Klebelsberg-díjra
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 1992-ben alapítot-
ta a Klebelsberg Kuno-díjat, hogy a pesthidegkúti közélet
egy-egy kiemelkedô alakját — aki példa lehet a kortársak és a
jövô nemzedékek számára — évrôl évre az egykori kultuszmi-
niszter nevével fémjelzett emlékplakettel és az ezzel járó pénz-
jutalommal tüntesse ki. A díjátadásra minden év novemberé-
ben, a Klebelsberg Napok keretén belül kerül sor. A Pesthideg-
kúton élô vagy tevékenykedô és a kitüntetésre érdemesnek
tartott személyre tett lakossági javaslatokat — a jelölt rövid
méltatásával együtt — a Hidegkúti Közösségi Házba (1028
Máriaremetei út 37.) vagy a szentirmai.mate@masodikkeru-
let.hu e-mail címre kell eljuttatni szeptember 30-ig.

Nyáron zárva
A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Hûvösvölgyi úti (1021 Hûvös-
völgyi út 85.) és Török utcai fiókja (1023 Török u. 7–9.) au-
gusztus 6-tól 31-ig nem látogatható. Nyitás szeptember 3-
án hétfôn.

A Bartók-emlékház július 31. és augusztus 20. között zár-
va tart. Nyitás augusztus 21-én kedden 10 órakor.
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Augusztus 22., szerda
19.00 Gyökerek-lombok — Kodály Zoltán emlékét idézi meg

Eckhardt Gábor zongoramûvész. Köszöntôt mond Láng
Zsolt polgármester (Nagyszalon)

19.45 „Magyarország virága”. A Budai Képzômûvész Egyesü-
let (Buket) kiállításának és Szent Erzsébetrôl szóló vándor-
kiállításának megnyitója (Nagyszalon)

20.30 A Borago együttes koncertje — magyar népdalok
dzsesszfeldolgozásai (Vásárszínpad)

Augusztus 23., csütörtök
Örök múzsák

18.00 Nyomatok, üzenetek, jelek a jövônek. Válogatás kor-
társ keramikusok alkotásaiból (Körterem). Megnyitja:
Laczkó Ibolya mûvészettörténész. Kurátor: Szemereki Te-
réz iparmûvész, közremûködik: Mohai Gábor színmûvész

19.30 Carlo Goldoni: Két úr szolgája — komédia két részben
(szabadtéri színpad). A Klebelsberg Kultúrkúria saját pro-
dukciója. Szereplôk: Balázs Péter, Sánta Annamária, Fara-
gó András, Szabó Máté, Huszárik Kata, Laklóth Aladár,
Makrai Pál, Vásári Mónika, Lázár Balázs. Rendezô: Ba-
logh Bodor Attila. Belépô: 1200 Ft

22.00 „Hársfavirág, szerelem”. A Gruppo di Al Tei együttes
Olaszországból. Fáklyafényes koncert (Óperenciás udvar)

Augusztus 24., péntek
Magyar szôttes

11.00 Egérparádé — Gulyás László gyermekmûsora (Óperenci-
ás udvar)

12.00 Megnyílik a Mesekert. Hét vezér jurtája (Égigérô domb),
Honfoglalók kenyere, Fanyûvô italai — Tökmag Játszó-
ház (Griffmadár-fennsík), Földanyó kincsei — agyago-
zás, gyertyaöntés, szalagszövés, bôrözés, ékszerkészítés
növényekbôl — Sárvíz Kézmûves Mûhely (Griffmadár-
fennsík), Csipkevarázs, szövés, guzsaly fortélya (Égig-
érô domb), Tündérkert hintája (Égigérô domb), Mátyás
király solymásza (Sárkányfal), Paprikajancsi csúzlizdája
(Mesekert bejárata), Szellôfi széllelbélelt játékai (Mese-
kert bejárata), Fesztiválfogat (Pesthidegkút utcáin és a
Mesekertben), Életadó zöldjavak — hulladék-játszóház
— SZIKE Egyesület (Griffmadár fennsík)

14.45 Magyar borok ünnepe. Játékos borvetélkedô muzsiká-
val (Vásársétány). Közremûködik a népmûvészet ifjú mes-
tere: Micsik Béla (Vajdaság)

15.30 Arany János: Pázmán lovag, A bajusz — Maszk Bábszín-
ház (Óperenciás udvar)

16.30 Járjuk együtt! A Kárpát-medence táncai — a Bartók
Táncegyüttes táncháza (Vásársétány)

18.00 Fehérlófia — Langaléta garabonciások (Vásársétány)

18.00 „Akit mi adtunk a világnak.” Tamási József (Tiszaföld-
vár és Martfû plébánosa, püspöki tanácsos) elôadása
Szent Erzsébetrôl (Nagyszalon)

19.30 Messzerepülô. A Ghymes együttes lemezbemutató kon-
certje (Szabadtéri színpad). Belépô: 1200 Ft

21.30 Középkori fáklyás mulatság: táncok, dalok, mutatvá-
nyosok, tûzcsodák — Tabulatura együttes (Vásársétány)

Auguszus 25., szombat
Népek mulatsága,

borok vigassága
09.00 Fesztiválfutás. Futóverseny Ófalu utcáin. Nevezés 8–9

óráig a Templom utcai bejáratnál

10.00 Fesztivál Kupa — nagycsaládok, utcák, terek, baráti kö-
rök részvételével. Labdarúgó villámtorna a Hidegkúti
Sport Club Szabadság utcai sportpályáján. Nevezés 9–10
óráig a helyszínen vagy augusztus 25-ig a Klebelsberg
központban

10.00 Álom-álom, kitalálom — Palya Bea gyermekmûsora.
Belépô 500 Ft, családi belépô (négy fôtôl): 1500 Ft. (Sza-
badtéri színpad)

11.00 Szellôfi széllelbélelt csudái — egész nap (Mesekert bejá-
rata)

IX. Pesthidegkúti Nyári
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Mûvészeti Fesztivál
12.00 Sramlizene sörrel, borral, pecsenyével (Vásárszínpad).

Közremûködik a Mondschein zenekar (Pilisszentiván)

13.30 Magyar borok ünnepe. Játékos borvetélkedô muzsiká-
val (Vásársétány). Közremûködnek a népmûvészet ifjú
mesterei: Micsik Béla (Vajdaság) és Kovács Marcell (Felvi-
dék)

14.00 Ragtime-koncert — Union Fúvós Quintett (Vásárszín-
pad)

15.30 András kovács királysága — Leányfalui Szekérszínház
(Óperenciás udvar)

16.00 Tiszta forrásból — dr. Füzi Rita és Török Zoltán elôadása
az éltetô vízrôl (Nagyszalon)

16.30 Fenevadak — a Bab Társulat elôadása óriásbábokkal (Vá-
sársétány)

17.30 Tüzes muzsika — tüzes borok — Técsôi Banda (Vásár-
színpad)

19.30 Csurka István: Döglött aknák. Komédia két részben (Sza-
badtéri színpad). A Turay Ida Színház elôadása. Szerep-
lôk: Koncz Gábor, Újlaki Dénes, Kiss Zoltán, Nyírô Bea,
Hûvösvölgyi Ildikó. Rendezô: Cseke Péter. Belépô: 1200
Ft

22.00 Tûzijáték

22.30 Tûzrôl pattant mulatós a Técsôi Bandával.

Augusztus 26., vasárnap
Magyarország virága

09.00 Szent Erzsébet emlékséta az Árpád-kori Gercse temp-
lomhoz. A Klebelsberg Kultúrkúriából induló menetet ve-
zeti az Igriczek Együttes

10.30 Szabadtéri mise a Gercse templom melletti réten. Celeb-
rálja Kozma Imre atya irgalmas rendi szerzetes, a Máltai
Szeretetszolgálat elnöke

11.30 Erzsébet asszony — a Remete Kulturális és Sport Egyesü-
let (REKE) amatôr színjátszótársulatának elôadása a
templom melletti réten. Fôszereplôk: Seidl Eszter, Szacs-
vay Gyula, Pusztai Judit, Szederkényi Sándor. Vers: Seidl
Ágoston. Zene: Radványi Balázs. Írta és rendezte: Lakatos
Tibor

12.00 Szabadtéri piknik a templom melletti réten, körtemuzsi-
ka mellett (Micsik Béla, Kovács Marcell). Házigazdák: a
pesthidegkúti plébániák. Rossz idô esetén a programot a
Máriaremetei Bazilikában tartjuk meg

10.30 Méhes Csaba pantomimmûvész gyermekelôadása
(Óperenciás udvar)

12.30 Weszely Ernô harmonikázik (Vásárszínpad)

14.00 Magyar borok ünnepe — Játékos borvetélkedô muzsiká-
val (Vásársétány). Közremûködnek a népmûvészet ifjú
mesterei: Micsik Béla és Kovács Marcell

15.00 Magyarföldi szentek — vásári képmutogatók. Tér Szín-
ház (Vásárszínpad)

16.00 Szántai Lajos elôadása Árpád-házi Szent Erzsébetrôl
(Nagyszalon)

16.00 „Magos a rutafa” — Art’s Harmony (Óperenciás udvar)

17.00 Pünkösdi királykisasszony — Kolompos Színház — Ko-
lompos táncház (Szabadtéri színpad). Közben: A Szent Er-
zsébet pályázat eredményhirdetése.

19.00 Erkel Ferenc — Doppler Ferenc: Erzsébet — újkori bemu-
tató (Színházterem). Szereplôk: Bucsi Annamária, Kóbor
Tamás, Simon Krisztina, Rezsnyák Róbert, Gogolyák
György. Zenei vezetô: Dargay Marcell. Rendezô: Paróczay
Balázs. Belépô: 1200 Ft

A fesztivál rendezôsége Magyarország virága címmel 16 év alatti
gyermekek részére pályázatot hirdet, amelynek témája Árpád-há-
zi Szent Erzsébet élete és cselekedetei. (Mit tenne Erzsébet, ha
ma élne? Miért érdekes az ô egyénisége egy ma élô ember számá-
ra?) A pályázat mûfaja lehet rajz, festmény vagy irodalmi alkotás
(vers, novella vagy mese). Leadási határidô: augusztus 25., 18 óra a
helyszínen, eredményhirdetés: 26-án 18 órakor. A beérkezett pálya-
mûveket kiállítják.

Szombaton és vasárnap — minden órában — filmvetítés a Nagy-
szalonban Árpád-házi Szent Erzsébetrôl (rendezô: Dér András).

A fesztivál idején hagyományos és reformkonyha, egészséges
étkek és élelmiszerek árusítása, bio-vegán finomságok, csapolt sö-
rök, bioborok, kézmûves vásár és bemutató. Napközben a progra-
mok ingyenesek!

Az esti elôadásokra jegyek elôvételben kaphatók a helyszínen és
a Klebelsberg Kultúrkúria jegyértékesítési helyein. (Klebelsberg Ku-
no Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központ, II., Templom utca
2–10. Tel.: 392-0860.)

Az elôadásokra helyfoglalás érkezési sorrendben!
Bôvebb tájékoztató: www.kulturkuria.hu vagy Szentirmai-Zöld

Máté asszisztenstôl a (06 30) 630-6488-as telefonszámon. Mûvé-
szeti vezetô: Hedry Mária.
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Örömlövészet a Marczibányi téren

A budai úri élet egyik alapeleme volt
egykor a lövészet. A két helyszín, ahol
a várospolgárság ebben
gyakorolhatta magát, ma is megvan:
a régebben használt ház a Margit
körút és a Bakfark Bálint utca sarkán
áll, az újabb, amit 1885-ben építtetett
a lövészegylet, a Marczibányi tér felsô
lezárásánál, a Rókushegy lábához
simuló bájos kis épület. Az utóbbiban
zajló társadalmi élet egyik
emlékezetes eseményét szeretném
most felidézni.

1903 júniusában, József fôherceg 70. szüle-
tésnapja alkalmából örömlövészetet rende-
zett a Budai Lövészegylet. Ez a XVII. század
vége óta mûködô polgári szervezet már Sán-
dor nádort is védnökeként tudhatta 1790-
tôl, majd József nádor is igazi patrónusuk
volt. A szabadságharc utáni mosolyszünet
elmúltával pedig a legendás palatinusz ªa,
József fôherceg is nyájas mentora lett a
klubnak. Azt pedig csak természetesnek
tarthatjuk, hogy az ifjabbik József fôher-
ceg, József Ágost egyenesen veszedelmes lö-
vésznek számított. A ªgyelmes sajtó meg-
örökítette József fôherceg érzelmes emléke-
zô szavait idillikus családi életérôl: „A
ªaim már gyermekkorban nagy szeretettel lö-
völdöztek.” Így hát szinte magától értetô-
dött, hogy hetvenedik születésnapja nem
múlhatott el díszlövészet nélkül.

A ünnepi lövészet sajátos és nagy múltra
visszatekintô mûfaja volt a lövészéletnek.
Voltaképpen a napóleoni háborúk óta, ami-
kortól a polgári önvédelemben nem játszot-
tak már tényleges szerepet ezek a városi
egyletek, a lövészet a társasági elit összejö-
veteleihez biztosított teret és alkalmat. Az
áprilistól októberig tartó lövészszezont
díszlövészettel nyitották és zárták, vala-
mint évrôl évre ünnepelték a császár szüle-
tésnapját és minden lehetséges egyéb alkal-
mat is, hiszen a lövészet idôvel egyfajta pus-
kaporos bállá és dzsemborivá alakult.

1903. június 7. is piros betûs napja volt a
budai klubnak. Reggel 8 órakor három ta-
racklövés jelezte az ünnep kezdetét. Tízkor
egy országos lövészértekezletet iktattak a
programba, amelyen körültekintôen meg-
tárgyalták az országos lövészegylet elnöké-
nek jelenlétében, hogy „miképpen lehetne a
hazai lövészet ügyét föllendíteni”. A vidéki
társegyesületek alapszabály-tervezeteket
mutattak be, bizottságokat alakítottak, egy-
szóval komoly dolgokról volt szó egészen
délig, amikor viszont ebédhez szólították a
megjelenteket. A hivatalban lévô és a tiszte-
letbeli fôlövészmester mondtak itt pohár-
köszöntôket a király
és a fôherceg egészsé-
gére. A társaságot Ber-
ki Károly, a lövészek
kedvelt cigányprímá-
sa és zenekara szóra-
koztatta régi magyar
nótákkal. Az ebéd vé-
ge felé már érezhetô-
en megnôtt az izga-
lom, hiszen 3 órára
várták a nap díszven-
dégét és családját. A
lövôház parkjában az
árnyas fák alatt egyre
többen gyûltek össze,
és a korabeli tudósí-
tásból azt is tudjuk,
hogy különösen sok
szemrevaló hölgy volt
a jelenlevôk között. Ennek az adatnak a tár-
sadalomtörténeti magyarázata kézenfekvô:
a lövészünnepélyeken elôszeretettel jelen-
tek meg az egyébként szívesen is látott hiva-
tásos katonatisztek, akiknek, mint az egye-
sület szabályzatából tudható, nem is kellett
belépôdíjat ªzetniük a lövészversenyekre.
A tiszt urak ezen alkalmakon legelônyö-
sebb oldalukat mutathatták meg a férªas,
ám hölgyek által is igen kedvelt sportban.

A Habsburgok elôtt fél 3-kor megérke-
zett a lövészklub fôúri bázisa: Darányi Ig-
nác földmûvelésügyi miniszter (jelenléte a

klubban a vadászattal való összefüggésbôl
adódott, ráadásul egy budai kerület ország-
gyûlési képviselôje is volt) és Fejérváry Gé-
za honvédelmi miniszter, herceg Lobko-
witz Rudolf hadtestparancsnok, Zichy Jenô
gróf (közismert nagy vadász) és Budapest
méltó képviseletében Márkus József fôpol-
gármester (a közismert színésznô, Márkus
Emília testvére).

Délután 3-kor gördült végül be az uralko-
dói dinasztia hintaja, amelyet a népes kö-
zönség éljenzéssel fogadott. A fôherceg
mindjárt megérkezésekor komoly szellemé-
hez mérten köszöntötte az egybegyûlteket:

„Örömmel jöttem az egyesület meglátogatásá-
ra, mert engem ide nagyon sok kedves emlék
fûz.” A díszes vendégsereg áthaladt a neore-
neszánsz épület nagy dísztermén, hogy a
hegy felôli oldalra kijutva a lövéseknek en-
gedje át magát.

A lôtér az egykori Leitner-féle tégalágyár
agyaglelôhelyén a hegyoldalba vájt síkon
volt. Itt alakítottak ki még az 1880-as évek-
ben nagyarányú földmunkával golyófogó
palánkokat, amelyek elé állították a lôtáblá-
kat. A rendes céltáblák általában hasonlí-
tottak a maiakra: kör alakúak voltak, közé-

József fôherceg megérkezik a jeles napon
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Gyermeknyaralás
anno…
Az elsô világháborút követôen annyira
visszaesett a lakosság és azon belül is
a nagyvárosokban élô gyermekek
egészségi állapota, hogy 1922-ben, az
akkori fôvárosban határozat született
a szegény sorsú és legyengült
szervezetû gyermekek nyaraltatására.

A gyermekek üdültetésének és kirándulta-
tásának ekkor már jelentôs hagyománya
volt Magyarországon, de ezek nem tudták
felvállalni a tömegesen jelentkezô igénye-
ket. A Magyarországi Munkások Gyermek-
barát Egyesülete, a Budai Szent László-
gyermekotthon, az Országos Magyar Izraeli-
ta Közmûvelôdési Egyesület, a Szent Do-
monkos-rendi Egyházközség, a Krisztinavá-
rosi Egyházközség és más civil szervezetek
már korábban és a késôbbiekben is szervez-
tek gyermeküdültetéseket.

A fôvárosi elképzelésekben elejétôl kezd-
ve szerepelt az a kitétel, hogy az egészséges
fekvésû külterületi iskolaépületeket is von-
ják be a nyaraltatási akcióba. Ez idô tájt
még a Csalogány utcai elemi iskola is ilyen
helyzetûnek minôsült, itt rendeztek be egy
szünidei gyerektábort. A fôváros illetékes
ügyosztálya igen nagy gonddal látott neki a
szervezésnek, több tízezer levelet küldtek
ki. Az akkori Budapesten kívül az ország

egész területére szerveztek üdülôtelepeket,
amelyeknek mûködtetési szabályzata egysé-
ges volt. Különösen ügyeltek arra, nehogy
az egyik vagy másik helyen jobb, netán
rosszabb legyen az ellátás. A kísérô és fel-
ügyelô személyzetet külön tanmenet alap-
ján képezték ki az egyes feladatokra. A higi-
éniai körülményekre igen alapos szabályo-
kat írtak elô, ezek alól még véletlenül sem
lehetett kibúvót keresni.

A mi környékünkön az 1931-es összegzés
szerint (ekkor volt tízéves a fôvárosi gyer-
meknyaraltatás) hat iskolát alakítottak át a
nyári szünidôre üdülôteleppé. A Labanc út
31., az Áldás utca 1. és az Ürömi utca 64.-
ben 1926–1931-ig, a Csalogány utca 45.-be-
n csupán 1926-ban, a Marcibányi tér 1.-be-
n 1927–28-ban, míg a Hidegkúti út 83.-
ban 1922–23-ban és 1926–31-ben folyt

gyermeknyaraltatás. A turnusok elég
hosszúak voltak, jellemzôen 3–4 hetesek.
Ezalatt a gyermekek kellô súlygyarapodást
értek el, és jobb egészségi állapotba kerül-
tek. Például 1926-ban az egyes iskolák ál-
tal ajánlott 8552 gyermek közül összesen
5998-at tudtak besorozni valamelyik üdü-
lôtelepre. Közülük az ország 238 különbözô
községében 3167-en, míg a kijelölt 16 (eb-
bôl 6 a mi környékünkön volt) fôvárosi
helyszínen további 2831 gyermek üdült. A
besorozás szót most komolyan kell értel-
mezni, hiszen többtagú orvoscsoport vizs-
gált meg minden ajánlott gyermeket, hogy
egészségileg valóban rászorul-e az üdülte-
tésre, ugyanakkor nem szenved-e valami-
lyen, a közösségbe menetelt akadályozó be-
tegségben. Egy másik bizottság meg azt néz-
te meg, hogy a jelentkezô szociálisan rászo-
rul-e az ingyenes nyaralásra. Sajnos, 1931-
ben már erôsen rányomta a bélyegét a gaz-
dasági világválság erre a szép és nemes kez-
deményezésre is, és egyre csökkent a nya-
raltatásban részt vevôk száma.

A részt vevô gyermekek egészségi állapo-
tát még hosszú évekig ªgyelemmel kísér-
ték, a visszajelzések a legtöbb esetben ked-
vezô változásokat tartalmaztak, talán ezért
is maradhatott fenn a fôváros által ªnanszí-
rozott akció. Meglepô, hogy az üdülés alatt
számtalan kisebb-nagyobb megbetegedés
fordult elô, de mivel eleve egészségileg
gyenge, kevésbé ellenálló szervezetû gyere-
kek vettek benne részt, ezt a szervezôk elke-
rülhetetlennek vették. Egy korabeli napló-
ból tudjuk például, hogy 1931-ben a fôváro-

si üdülôtelepeken összesen négy, a vidé-
ken lévôkön öt ágybavizelés történt, de
hörghurutból összesen 57 fordult elô. Mi-
vel külön részletes felmérés készült arról,
hogy milyenek a kicsik lakhatási körülmé-
nyei, nem is csodálkozhatunk a viszonyla-
gosan magas megbetegedési arányon. Pél-
dául naponta fürdeni a beutalt gyerekek kö-
zül csak minden hatvanadiknak volt mód-
ja. Az összes nyaraltatóhelyen egységes étla-
pot írtak elô, különbség csak abban volt,
hogy ezt a helyszínen a vezetôk hogyan old-
ják meg. Ízelítôül: 1931. július 16-án ebéd-
re gulyáslevest és darázstésztát tálaltak, va-
csorára pedig tejberizst fahéjas cukorral,
17-én lencseleves és túrós tészta volt az
ebéd, vacsorára rakottburgonyát és 10 de-
ka kenyeret kaptak a ªatalok.

Kertész István

pen 30 vagy 60 cm átmérôjû fekete mezô-
vel. Ezeket 150 vagy 300 méterre állították
föl, ha puskából lôttek és 35 méterre, ha
pisztolyból. Voltak azután zsinóron húzott
vadkant vagy szarvast ábrázoló, körökkel
berajzolt vadász-céltáblák. A hölgyek és a
kezdôk közelebb elhelyezett táblákra tüzel-
hettek. A legªgyelemreméltóbbak azon-
ban kétségkívül az ünnepi lôtáblák voltak,
azok a olajfestékkel fatáblára festett képek,
melyek alpesi tájat, a lövöldét vagy vala-
mely más épületet, esetleg pont az ünne-
pelt portréját ábrázolták. Ezek szép emlék-
ként késôbb a lövölde nagytermének falát
díszítették. Ilyen festett lôtáblákat készítet-
tek például, a király látogatásai alkalmával
vagy 1846-ban, a József nádor 50 éves mû-
ködése alkalmából rendezett lövészetre.

A beszámolók József fôherceg nyitó lövé-
seinek eredményét nem részletezik; helyet-
te inkább gyorsan továbbsiklanak kitûnô
célzó tehetségû ªának találataira, amelyek
tényleg tekintélyt parancsolóak voltak. Ki-
lôtte például a 150 méterre felállított cél-
tábla legeslegközepét, azt a pontot, ame-
lyen keresztül egy szöggel felerôsítették a
táblát. Ekkor elkiáltotta magát valaki a tö-
megbôl: „Ez egy hordó sört kóstál”. És a ne-
mes Habsburg nem is késlekedett replikáz-
ni: „Megrendelem a hordó sört!”. Sôt! Pisz-
tolylövészetben József Ágost húszból húsz-
szor a középsô fekete körbe talált, és ezzel
kiérdemelte a tényleg nem túl gyakori mes-
terlövôjelvényt.

A sportteljesítményeket persze nem vet-
ték túlzottan komolyan. Fôrangú hölgyek,
elôkelô polgárasszonyok és olyan társasági
hölgyek, mint Pártos Gyula építész opera-
énekes felesége, Bartolucci Viktória egy-
aránt lövéseket adhattak le. És tették mind-
ezt odaadóan, nagy kedvvel, hiszen a 3-kor
kezdôdô lövészet egészen alkonyatig eltar-
tott.

A jelenlét volt ezeken az örömlövészete-
ken a lényeg, bár az ügyes céllövôk azért ko-
molyabb összegû díjakat, akár több száz ko-
ronát is elnyerhettek, melyeket nagylelkû
adakozók ajánlottak fel. (A lövészklub biz-
tos alapokon állt: nemcsak arisztokraták,
politikusok és gazdag polgárok voltak sorai-
ban, de a díjak felajánlói között olyan neve-
ket is találunk, mint a Foncière biztosító, a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vagy a Ma-
gyar Agrár- és Járadékbank.)

József fôherceg és családja távozóban a lö-
vészünnepélyrôl biztosította az egyletet a
további ragaszkodásáról és támogatásáról,
ªa és menye pedig blikfangosan csak ezt
mondották: „Köszönöm, nagyon köszönöm!”.

Az összejövetel a lövészet befejezése
után sem ért véget: a nagyteremben táncvi-
gasság marasztalta az illusztris társaságot,
a talpalávalót Berki zenekara húzta, az épü-
letben pedig Weisz Rezsô vendéglôje bizto-
sította, hogy senki ne maradjon éhen. A
gyönyörûen megvilágított lövôházban és
parkjában egészen hajnalig vigadtak a bu-
daiak azon az 1903-as nyári éjszakán.

Rostás Péter



14. OLDAL MOZGÁSBAN BUDAI POLGÁR

Gyurta Dani
visszatalált önmagához
Alig múlt tizennyolc éves, de már
megjárta a legnagyobb magaslatokat
és mélységeket. Gyurta Dánielrôl van
szó, a Jövô SC sportolójáról, aki élete
eddig legnagyobb eredményét 2004-
ben az athéni olimpián érte el. Ott a
nagyvilág legnagyobb ámulatára
ªttyet hányt az elôzetes
számolgatásokra, a statisztikai
valószínûségre, és világklasszisok
sorát megelôzve csapott be
másodikként a 200 méteres férª
mellúszás döntôjében.

Ez a kétségkívül világklasszis úszó izgalmas
éveket tudhat maga mögött. Szülei korán el-
kezdték ôt úszni taníttatni, majd edzésekre
próbálták ôt vinni. Érdekes módon több
klubban is megfordult, így a BVSC-ben és
a Budapesti Honvédban is. Meglepô, hogy
a világszerte mellúszó specialistaként nyil-
vántartott Nagy József — aki Amerikában
olimpiai bajnokot is nevelt ebben a ver-
senyszámban — sem vette észre a tömeg-
ben úszkáló Dani tehetségét, rátermettsé-
gét.

Késôbbi edzôje, Széles Sándor akkoriban
éppen labdarúgókat tanított úszni a BVSC
Szônyi úti uszodájában, ahol az elsô alka-
lommal feltûnt neki Gyurta Dani. A jó sze-
mû szakember azonban nem szólt a szülôk-
nek, hanem várakozó álláspontra helyezke-
dett. Széles akkoriban már két évtizede Szé-
chy Tamás mellett dolgozott, s mellesleg az
egyik legªatalabb edzô volt az országban,
aki már ekkor rendelkezett a mesteredzôi
címmel.

Dani tehát 1999 márciusában bekerült a
Komjádi uszodába, a Széles Sándor által irá-
nyított csoportba. Óriásléptekkel fejlô-
dött, tizenkét évesen már utcahosszal vezet-
te a korosztályos világranglistát. Ám folya-
matos fejlôdése dacára sem sokan várták
azt a kiugró sikert, amelyet a 2004-es athé-
ni olimpián produkált. Tizenöt évesen lett
olimpiai ezüstérmes egy olyan verseny-
számban, amelyben az úszók legkésôbb
érik el képességeik maximumát, tehát jó-
val húsz év fölött.

Más országokban egy ekkora nemzeti kin-
cset féltve óvnak még az esôtôl is, nálunk
azonban nem így történt. Gyurta Dani nem
élvezhette a hosszú távra szóló, feltétlen bi-
zalmat. A „mûsor” azon a hullámhosszon
folytatódott, ahol már elôzôleg elkezdték.
A huhogóknak volt mibe kapaszkodniuk,
ugyanis Dani csak a 85. helyen zárta a
2004/2005-ös évadot — még itthon is csak
negyedik tudott lenni.

2005 ôszén ismét vehetett egy mélyebb
levegôt az állandó bizonyításkényszerben

vágtató, mindig elôre menekülô Széles-
Gyurta páros. Elôbb itthon, majd a zágrábi
Eb-n nem talált legyôzôre a rövidpályás
versenyeken, így 2006 tavaszán ismét az eu-
rópai ranglista élére ugrott. A reményke-
dést azután jókora hideg zuhany követte,
méghozzá a 2006 nyarán, Budapesten meg-
rendezett Európa-bajnokságon történtek
miatt. A lényeg: Dani még a döntôbejutást
(a legjobb nyolc közé kerülést) sem tudta
kiharcolni. Technikai problémái voltak, a
felnôtt Eb elôtt három héttel kötelezték az
iª Eb-n való részvételre, ráadásul két hét-
tel az Eb rajtja elôtt combizom-húzódást is
szenvedett. A kulisszák mögötti esemé-
nyek sem hatottak rá serkentôleg.

A „nagy égést” követôen sem adták fel;
sôt. 2006 decemberében, Helsinkiben is-
mét Gyurta Dani volt az egyik sztár, aki
megvédte rövidpályás Európa-bajnoki cí-
mét. Közben egyre inkább úgy tûnt, Dani
szervezetének serdülôkori átalakulása a vé-
géhez érkezett, helyzete stabilizálódott. Pe-
dig menet közben rengeteg támadás érte,
amelyek közül a legszerényebb az volt,
hogy szövetségi felsôbb tanácsra ott kell

hagynia edzôjét, Széles Sándort. A ªatalem-
ber azonban ritka karakán kiállással min-
den egyes alkalommal elhárította ezt a fel-
vetést, és mindig kinyilvánította feltétlen
bizalmát mestere iránt.

A „bizonyítási eljárás” legújabb fejezetét
a közelmúltban Antwerpenben megrende-
zett ifjúsági Európa-bajnokság jelentette.
Gyurta Dani ott nem egyszerûen csak gyô-
zött, hanem olyan kiemelkedôen jó felnôtt
országos csúccsal csapott a célba, amellyel
jelenleg a világranglista harmadik helyét
foglalja el.

Halljuk, hogyan értékeli a legutóbbi más-
fél év történéseit a mester, Széles Sándor?

— Másfél éves periódus csúcsára ért fel
Dani Antwerpenben. A tavalyi, budapesti
felnôtt Eb csalódása ugyan valóban nagy
volt, de nem az volt az igazi mélypont, azon
már korábban túljutottunk. A rövid pályán
elért hazai, majd külföldi sikerek, illetve a
márciusi, Melbourne-i, jó idôvel elért, fel-
nôtt világbajnoki hatodik hely már egy-
aránt jelezték: Dani igenis kilábalóban van
a hosszú hullámvölgybôl. Az Athént követô
három év során Dani gyermekbôl felnôtté
lett, mindene megváltozott, s nekem igye-
keznem kellett ezeket a változásait követni.
Mára már egy teljesen kiegyensúlyozott
ªatalemberrel állunk szemben, aki válto-
zatlanul határtalan önbizalommal készül a
jövô feladataira. Ma már ott tart, hogy min-
denképpen a pekingi olimpia éremesélye-
sei között kell ôt számon tartani.

Természetesen hallatta hangját a szövet-
ségi kapitány, Kiss László is, aki többek kö-
zött ezt mondta: „Egy éve úgy láttam, Dani
érdekében szükség lenne az edzôváltásra.
Nagyon becsülöm benne, hogy minden
áron kitartott edzôje mellett. A nehéz idô-
szakban tökéletesen összekovácsolódtak.
Mindkettejük elôtt le a kalappal!”

A korát meghazudtolóan kôkemény
proª, Gyurta Dani egyik szófukar monda-
tát érdemes idézni: „Teljesen visszatalál-
tam önmagamhoz.” Ebben minden benne
van: a múlt feldolgozása, a jelenhez veze-
tett út tudatos vállalása és a jövôbe vetett
feltétlen hit. Ezek az emberi tulajdonságok
adják a személyével kapcsolatos, egyre opti-
mistább olimpiai várakozások alapját.

Kép és szöveg: Jocha Károly

Siklóernyô
Mindenkit várnak a Kettô SE nyári
utolsó siklóernyos nyílt napjára szep-
tember 2-án, ahol a bemutatók mel-
lett a tandemrepülést is ki lehet pró-
bálni. Találkozó 9 órakor a II. kerületi
Arad utca és Kardos utca keresztezô-
désében. Érdemes pontosan érkezni,
mert innen tovább autóznak az aktuá-
lis szélirány szerinti starthelyre. Infor-
máció: Pálfi Béla Gábor, www.up-siklo-
ernyo.ini.hu, pbg@freemail.hu, tel.:
(30) 445-1889.
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Pálmák gondozása
Mivel a pálmák nagy termetû növények, nö-
vendékkorukban még jól mutatnak a lakás-
ban, elôbb-utóbb azonban kinövik a legna-
gyobb helyiségeket is. Ha nem tudunk meg-
felelô teleltetô helyrôl gondoskodni, egy-
szer bizony meg kell válni tôlük.

Legismertebb és elterjedtebb a házi mag-
vetésbôl ugyan felnevelhetô datolyapálma,
ritkásan álló vékonyka levelei azonban cse-
kély díszítôértékkel bírnak. Sokkal mutató-
sabb faj a kanári datolyapálma. A pálma
szó hallatán egyébként legtöbben erre a faj-
ra gondolunk. A legismertebb pálmák közé
tartozik a kókuszpálma, amely a legszebb
pálmák egyike. Kókuszdióból elôbújó ªatal
levelei lenyûgözô látványt nyújtanak, felne-
velni ôket azonban még pálmaházban sem
igen lehetséges. A törpe legyezôpálma, ma-
gyarosított nevén „lószôrpálma” az egyet-
len Európában ôshonos pálmafaj. Az elága-
zó, idôs példányokon a törzsét és a legyezô
alakú leveleinek nyelét is beborító erôs ros-
tok valóban a lószôrre emlékeztetnek. Tar-
tásával bárki megpróbálkozhat, rendkívül
igénytelen faj. A kenderpálma ªatalon
ugyancsak hálás szobanövény, idôsebb ko-
rában pedig különösen mutatós, azonban
igényes, nehezen nevelhetô növény. Deko-
ratív, nagy levelei sok vizet párologtatnak,
rendszeresen kell öntözni, s elég, ha csak
egyszer kiszárad a földje,
elpusztul. A datolyapál-
mákhoz hasonlóan páratla-
nul szárnyalt, de kecse-
sebb, elegánsabb ívben
hajló és szélesebb levélké-
jû kenciapálma növendék-
korában szintén jól tartha-
tó szobanövényként. Nyá-
ron kitehetjük a kertbe,
de szél- és huzatmentes,
félárnyékos helyet keres-
sünk neki.

Az arekapálma közked-
veltségét szintén látványo-
san dekoratív megjelené-
sének köszönheti. Növen-
dék korában kitûnô szoba-
növény, de gyors fejlôdése miatt néhány év
múlva szükségessé válik lecserélése ªatal
növényre.

Általánosságban elmondhatjuk a pálma-
félékrôl, hogy szeretik a fényt és a vizet. Té-
len azonban elegendô kéthetente egy alka-
lommal mérsékelten öntözni. A ªatal növé-
nyeket évente ültessük át friss földbe, hasz-
náljunk úgynevezett pálmacserepet, amely
mélyebb az átlagosnál. Az átültetés ideális
idôszaka a nyár eleje. Az idôsebb növénye-
ket nem szükséges átültetni, elegendô, ha
a vegetációs idôszakban rendszeresen tá-
poldatozzuk ôket. Az ismertetett pálmák té-
len nem igényelnek magas hômérsékletet,
6–12 °C elegendô, s így a nyugalmi idôsza-
kot biztosítani tudjuk. Aki ezt, vagy a meg-
felelô méretû telelôhelyiséget nem tudja
biztosítani, s ragaszkodik méretes pálmájá-

hoz, azoknak ajánlhatóak azok a kertésze-
tek, ahol bérteleltetést vállalnak.

Mindenféle tekintetben kivétel a Mexikó-
ból származó hegyi- vagy gyompálma. Mivel
a kifejlett példányok sem lesznek 1,5–2 mé-
ternél magasabbak, nem növik ki a lakást.
Védjük a tûzô naptól, de tartsuk világos he-
lyen, és öntözzük rendszeresen. Tavasztól
ôszig kéthetente tápoldatozzuk. Három-
négy éves korától szorgalmasan és bôven
ontja mutatós, de nem feltûnô virágait. A
többi pálmaféléktôl eltérôen ne vigyük
most sem a szabadba, nyáron is a szobában
a helye!

A cikászféléket megjelenésük alapján jog-
gal sorolhatnánk a pálmák családjába, de
rendszertanilag külön csoportot alkotnak.
Szabályosan szeldelt sötétzöld levelei
ugyanúgy egyetlen csúcsrügybôl fejlôdnek,
az elöregedett, leszáradt levelek ugyanúgy
törzset (ál-, ill. pálmatörzs) formáznak,
mégis a szinte mértani pontossággal fejlô-
dô levélbokréta utal az ôsi származásra. A
földtörténeti korokból származó család va-
don élô fajai egyre reménytelenebbül da-
colnak korunk környezeti változásaival. Pe-
dig eredeti élôhelyükön hatalmas termetet
érnek el. Dísznövényként azonban lassan
fejlôdnek, gyakori jelenség, hogy átültetés-
kor fejlôdésük megakad, ilyekor ne mond-
junk le tartásukról, mert bármikor újra fej-
lôdésnek indulhat e titokzatos növény.

Egyébként nem kényes,
tartása egyszerû. Szereti a
fényt, és mérsékelt öntö-
zést kíván.

A könnyezô pálma sem a
pálmafélékhez tartozik, de
feltétlen említést érdemel.
Népszerûségét könnyû tar-
tásának, gyors növekedésé-
nek, mutatós leveleinek kö-
szönheti. Törzsébôl elôtö-
rô léggyökerei kevésbé szé-
pek, de mint szobai dísznö-
vény, funkciójukat elvesz-
tették, nyugodtan levagdos-
hatjuk tôbôl. Ha nem akar-
juk, hogy körbenôje a szo-
bát, ªatalítsuk meg: 5–6 le-

veles hajtásvégét vágjuk le, gyökereztessük
meg, s tôzeggel kevert, laza szerkezetû vi-
rágföldbe ültessük el.

A jukkapálmáknak és a pálmaliliomoknak
is csak elnevezésükben van közük az igazi
pálmafélékhez. Mindkettô közkedvelt levél-
dísznövény, bár utóbbi épp ilyenkor hozza
igazán impozáns és hosszan viruló virágza-
tát. A pálmaliliomok között találhatunk
fagytûrô fajtákat is. A csavartpálma sem tar-
tozik a pálmafélék családjába. A száraz leve-
gôjû, tágas lakások ideális növénye. Szereti
a sok fényt, s attól sem kell tartanunk,
hogy túlöntözzük. Ôshazájában, Polinéziá-
ban a vízpartok lakója. Akkor érzi igazán
jól magát, ha a töve mindig vízben áll. Ön-
tözése így nyaralások idején sem okozhat
gondot, indulás elôtt állítsuk cserepestôl
egy vödör vízbe! Mecséri István

Zümmögô
ellenségünk,
a szúnyog

A napsuga-
rat, a víz-
partot ked-
velô termé-
szetjárók,
a vizek kö-
z e l é b e n
élôk a hô-
mérséklet
emelkedé-

sével, a csapadékos idôjárás beköszöntével
sokat szenvednek a szúnyogoktól. Hazánk-
ban mintegy negyven faja él, amelyek nagy
része emberi vért is szív.

A legismertebb — nomen est omen — a
gyötrôszúnyog. Ez a kellemetlen rovar nap-
pal a víz menti bokrok, fák leveleinek alján
tanyázik, és többnyire a hômérséklet csök-
kenésével napnyugta után indul vérszívó út-
jára.

A többi szúnyogfajtával megegyezôen a
gyötrôszúnyogoknál is a nônemûek csíp-
nek. Ez valószínûleg a szaporodás miatt
van, ugyanis, ha sikerül megfelelôen táplál-
koznia, a nônemû egyed azonnal több száz
petét rak le. A petéket elbujtatja a nedves,
nyirkos föld repedéseibe, és ha egy-két
nap esôs idô jön, ezerszámra kelnek ki a
lárvák, amelyek a vízben gyorsan fejlôd-
nek, bebábozódnak, és egy hét múlva már
csatasorba állnak. A gyötrôszúnyog kedve-
zô idô eséten annyira elszaporodik, hogy
valósággal lehetetlenné teszi a víz közeli tar-
tózkodást.

A gyötrôszúnyog közeli rokonai a mocsá-
ri és a dalosszúnyogok, amelyek ugyancsak
kellemetlenek de nem annyira veszedelme-
sek, mint a maláriát is terjesztô Anophe-
les-szúnyogok. Könnyen felismerhetôk,
mert pihenô helyzetben a potrohukat a fal-
tól, az alapzattól eltartják. Ennek a szúnyog-
fajtának a nyálában élnek a maláriát okozó
egysejtû spórás állatkák. Általában csak
minden ezredik Anophelet tekinthetjük
maláriával fertôzöttnek.

A szúnyogok ellen többfeleképpen véde-
kezhetünk. Különféle rovarölô spray-k ép-
pen úgy hatásosak, mint a szúnyogriasztó
kenôcsök. Az ablakokra szerelt szúnyogha-
ló elengedhetetlen a vízpart közeli épüle-
teknél. A füstölés, a szalonnasütés is meg-
teremti a szabadban tartózkodásunk zavar-
talanságát.

Biológiai védekezés is ismert, ugyanis a
meleg égövi Gambusia elevenszülô halacs-
ka nagy szúnyoglárva-pusztító hírében áll.
A szúnyoglárvák általában a tiszta és csen-
des vizeket kedvelik: a vízben úszkáló, ál-
landóan kotorászó kacsafélék a vizet felka-
varva jelentôsen csökkentik a szúnyoglár-
vák szaporodását.

Bánhídi János



16. OLDAL MOZAIK BUDAI POLGÁR

TANSZERGYÛJTÉS SZOVÁTAI ÁRVÁK-
NAK. Az Antall József Alapítvány és az Ifjú-
sági Demokrata Fórum budapesti szerveze-
te segélyakciót indít a dévai Szent Ferenc
Alapítvány Szent József Otthonának megse-
gítésére. Az otthon Szovátán mintegy száz,
a Szováta környéki falvakban négyszáz gyer-
mek nevelésében játszik nagy szerepet. A
gyûjtôakcióval az idei tanévkezdéshez sze-
retnének támogatást nyújtani a rászoruló er-
délyi ªataloknak. Az akcióban fôként iskolai
taneszközöket, füzeteket, vonalzókat, körzô-
ket, írófelszerelést, valamint élelmiszert (leg-
inkább konzerveket), édességet, tisztálkodá-
si eszközöket és minden más, a tanévkezdés-
hez szükséges felszerelést elfogadnak (szap-
pan, fogkefe). Az adományokat augusztus
végén szállítják Szovátára. A program fôvéd-
nöke Almássy Kornél országgyûlési képvise-
lô, az MDF budapesti elnöke. Az adományo-
kat augusztus 15–26-ig várják. A felaján-
lott háztartási és taneszközökért a szerve-
zôk kisteherautóval érkeznek a telefonon:
(06 70) 453-5974 egyeztetett címekre.

Kötelezô tüdôszûrés
A fôváros területén az új TBC-megbetegedések száma az elmúlt években meghaladta a százezer lakoson-
kénti 25 fôs határt. A tuberkulózisjárvány megelôzése és a megbetegedések visszaszorítása érdekében az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 2007-ben is elrendelte a kötelezô lakossági tüdôszû-
rés elvégzését. A szûrésre minden 30 év feletti, a kerületi címen bejelentett vagy huzamosabb ideig itt
tartózkodó lakos kötelezett, akinek egy éven belül nem volt TBC szempontjából negatív mellkasröntgen-
felvétele. A vizsgálatokat a II. kerületi Tüdôgondozó (1027 Tölgyfa u. 10.) végzi a hét minden munka-
napján 8 és 20 óra között. A vizsgálat elvégzéséhez a TAJ-kártyát kötelezô bemutatni, beutalót viszont
nem kell hozni. A szûrôvizsgálat vizitdíjmentes.

A hosszú várakozási idô elkerülése érdekében háziorvosi körzetenként történik a lakossági tüdôszûrés
ütemezése, amely elsôdlegesen augusztus-szeptember hónapban a Tüdôgondozóhoz közelebbi terüle-
tet célozza meg.

Háziorvos neve Rendelô címe Tüdôszûrés ütemezése Pótszûrés ütemezése

Nagy Zsolt Ady Endre u. 1. július 30–augusztus 10. szeptember 3–7.
Szendei Katalin Ady Endre u. 1. augusztus 6–17. szeptember 10–14.
Kovács Ildikó Csatárka u. 51. július 30–augusztus 10. szeptember 3–7.
Nikolits Ilona Csatárka u. 51. július 30–augusztus 10. szeptember 3–7.
Ökrös István Csatárka u. 51. augusztus 6–17. szeptember 10–14.
Papp János Csatárka u. 51. augusztus 6–17. szeptember 10–14.
Dénes Judit Ganz u. 13. augusztus 6–17. szeptember 10–14.
Nagy Anikó Ganz u. 13. augusztus 6–17. szeptember 10–14.
Jancsi Zoltán Ganz u. 13. augusztus 13–24. szeptember 17–21.
Béres György Ganz u. 13. augusztus 13–24. szeptember 17–21.
Bonyhádi Katalin Ganz u. 13. augusztus 13–24. szeptember 17–21.
Szép Zsuzsanna Ganz u. 13. augusztus 21–31. szeptember 24–28.
Strébely Gusztáv Ganz u. 13. augusztus 21–31. szeptember 24–28.
Tuza Adrienn Ganz u. 13. augusztus 21–31. szeptember 24–28.
Madarasi Károly Fillér u. 12. augusztus 21–31. szeptember 24–28.
Darnót Géza Fillér u. 12. augusztus 21–31. szeptember 24–28.
Ferenczi Lajos Fillér u. 12. augusztus 13–24. szeptember 17–21.
Ungár Péter Fillér u. 12. július 30–augusztus 10. szeptember 3–7.

A további körzetek ütemezése még folyamatban van, azokról késôbb adunk tájékoztatást. A vizsgálat
elvégzése természetesen a többi körzethez tartozó lakosok számára is elérhetô, akár ebben az idôtartam-
ban is. Szeretnénk továbbá felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy az ÁNTSZ tájékoztatása szerint a szû-
réstôl — felróható okból — való távolmaradás a 2004. évi CXL. tv. 141. §, 140. § (1) bek. d) pontja, vala-
mint a 61. §-a szerint eljárási bírságot vonhat maga után.

A vizsgálat korszerû, digitális készülékkel történik, mely a szervezet számára semmilyen lényeges su-
gárterhelési kockázatot nem jelent. Kérésre a szûrés eredményérôl leletet is kaphat — ez utóbbira a felvé-
tel elkészítését követô munkanapon van legkorábban lehetôség. Jó tudni, hogy a „negatív” lelet felhasz-
nálható az egyes munkáltatók által elôírt kötelezô „munkaalkalmassági” mellkas-szûrôvizsgálat igazolá-
sára, amelyért egyébként — egészségügyi szolgáltatótól függôen — akár több ezer forintot is kellene fi-
zetni. Lehetôleg munkaidején kívüli idôpontban jelentkezzen szûrôvizsgálatra, mivel munkahelyi mulasz-
tás igazolására nincs mód.

Légúti panaszok — köhögés, mellkasi fájdalom, nehézlégzés — esetén orvosi, légzésfunkciós teszt vég-
zésére is lehetôség van, ez esetben háziorvosi beutaló szükséges a kiterjesztett vizsgálat elvégzéséhez.
Különösen ajánlott ez a hosszabb ideje dohányzó, magukban esetleg még enyhe, korai szakban lévô be-
tegséget hordozó betegek részére. II. kerületi Egészségügyi Szolgálat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az IBS Színpad alkotóközösségektôl, mûvészeti együttesek-
tôl, más mûvészeti intézményektôl programötleteket, javaslatokat, ajánlatokat — el-
sôsorban színházi elôadásokat, irodalmi esteket, zenés produkciókat és koncertprog-
ramokat — vár 2007 szeptemberétôl folyamatosan nagyszínpadának, kamaraszínpa-
dának, szabadtéri színpadának és Pub Pódiumának mûsorára. A kiírásban szereplô
termek: IBS Színpad 300 fôs nagyterme (Színházterem). Színpad: 7x8 méteres, teljes
hang- és fénytechnikával n IBS Pub-pódium (60 fô). Színpad: 3x4 méteres, igény sze-
rint hangtechnikáva n IBS Szabadtéri színpad (150 fô) májustól szeptemberig. Szín-
pad: 4x5 méter alakítható n IBS Étterem-helyiség (150–200 fô). Színpad: szabadon
alakítható méret.

A programajánlatokat öttagú mûvészeti tanács bírálja el. A bíráló kizárólag a ma-
gas színvonalú mûvészeti programokra tett javaslatokat fogadja el, azonban az igé-
nyes amatôr elôadások is teret kaphatnak minden mûvészeti ágból. Az elbírálás so-
rán elônyben részesülnek a világhírû külföldi és hazai közremûködôkkel megvalósuló
programok, az ifjúság bevonását elôsegítô rendezvények, a saját erôt, hozzájárulást
vállaló ajánlatok. Minden hónap 15-éig várjuk a pályázatokat postai úton vagy e-
mailen, amelyekrôl minden hónap 30-án dönt a bírálóbizottság.

IBS Színpad, 1021 Budapest, Tárogató út 2–4. e-mail: szinpad@ibs-b.hu. További
információ: zsber@ibs-b.hu, www.nonprofit.hu/procultura/palyazatok/

MOSTANTÓL 208 POSTÁN IS EL-
ÉRHETÔEK A SODEXHO UTALVÁ-
NYOK. A Magyar Posta 2001 óta érté-
kesíti hivatalaiban a Sodexho Pass
Hungária Kft. utalványait, a növekvô
vevôi igényekre válaszul a nyár elején
a postai értékesítési hálózatot több
mint háromszorosára bôvítette. Jelen-
leg az ország egész területén össze-
sen már 208 postahivatalban vásárol-
hatóak meg a Sodexho utalványok. A
postai értékesítés nagy elônye, hogy
az utalványok azonnal átvehetôek és
felhasználhatóak. Az utalványok rend-
kívül széles körben használhatóak fel,
olyan országos hipermarket üzletlán-
cok és szolgáltatók tartoznak a bevál-
tók közé, mint például a Tesco, CBA és
Coop áruházak az Enni-kék étkezési
utalvány esetében, a házhoz szállító
cégek és a McDonald’s üzletek a Me-
legétel utalvány tekintetében. Az Isko-
lakezdési támogatás utalványt többek
között beváltják a Líra és Lant, vala-
mint az Ápisz üzletei. Az Extra aján-
dék utalvány olyan helyeken is felhasz-
nálható, mint a DM üzletei, a Media
Markt és C&A boltjai.

A Sodexho Pass utalványok széles
körû felhasználhatóságának köszönhe-
tôen még fontosabb részévé válik a cé-
gek motivációs rendszerének, mellyel
a munkavállalói elkötelezettség növel-
hetô. Az utalványok használata a cé-
gek számára akár 50%-os bérköltség-
megtakarítást is jelenthet, és könnye-
dén beilleszthetôek a vállalat Cafete-
ria rendszerébe. A Sodexho utalvá-
nyok 31 000 elfogadóhelybôl álló be-
váltóhálózata folyamatosan bôvül,
megkönnyítve ezzel az utalványok fel-
használását.
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Szociális bérlakás-pályázat — határidô szeptember 14.
A II. kerületi önkormányzat képviselô-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak fe-
letti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az ön-
kormányzat tulajdonában lévô lakások és helyisé-
gek elidegenítésének szabályairól, bérbe adásának
feltételeirôl szóló 34/2004. (X. 13.) önkormányzati
rendelete felhatalmazása alapján 2007. augusztus
15 — szeptember 14. közötti idôpontban szociá-
lis bérlakás-pályázatot hirdet a tulajdonában álló
üres lakások bérleti jogának elnyerésére. A nyertes
pályázó határozott idejû, 5 évre szóló lakásbérleti
szerzôdést köthet az elnyert pályázati lakásra.

1. A pályázaton való részvétel általános felté-
telei
n A pályázónak legalább 3 évre visszamenôleg
igazolnia kell, hogy Budapest Fôváros II. kerületé-
ben bejelentett lakóhellyel, annak hiányában tar-
tózkodási hellyel rendelkezik.
n A pályázó és együtt költözô hozzátartozóinak
egy fôre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
két és félszeresét, egyedülálló személy esetében
(aki a megpályázott lakásba egyedül költözik) az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát.
n A pályázó, illetve a vele együtt költözô hozzá-
tartozója nem rendelkeznek olyan vagyonnal, ame-
lyek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregsé-
gi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meg-
haladja.

2. Nem létesíthetô szociális bérlet azzal, illet-
ve pályázatát érvénytelennek kell tekinteni, ha
a pályázó
n A pályázat benyújtására megállapított határna-
pig a 18. életévét nem töltötte be;
n Bármilyen beköltözhetô lakás tulajdonjogával
vagy lakásbérleti, illetôleg haszonélvezeti jogával
rendelkezik;
n Lakásbérleti jogáról 1989. január 1. után pénz-
beli térítés ellenében, illetôleg a hozzátartozója ja-
vára lemondott, tekintet nélkül arra, hogy a lakás-
nak ki volt a bérbeadója;
n Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban
jogcím nélküli lakáshasználó, vagy önkényes beköl-
tözô;
n A pályázat kiírását megelôzô öt éven belül be-
költözhetô lakóingatlanát elidegenítette;
n A pályázónak, illetve együtt költözô hozzátarto-
zójának önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti
jogviszonya, neki(k) felróható okból, szerzôdéssze-
gô magatartás miatt a pályázat benyújtását meg-
elôzô 5 éven belül megszüntetésre került;
n Pályázatát nem az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon, vagy nem a pályázati kiírás-
ban megjelölt határidôn belül adta be;
n Pályázata hiányos a szükséges adatok vagy a kö-
telezôen csatolandó dokumentumok tekintetében;
n A megpályázott lakásban az együtt költözô
hozzátartozókat figyelembe véve az egy fôre jutó
lakóterület nem érné el a 6 m²-t. (Lakóterület szá-
mításánál csak a lakás lakóhelyiségeit lehet figye-
lembe venni.)
n Pályázatában valótlan adatot közöl;
n Nem felel meg a pályázati kiírásban meghatáro-
zott feltételeknek.

3. A megpályázható lakások adatai: a mellé-
kelt táblázatban

4. A lakbér mértéke, megfizetésének módja:
n A lakások felújításáról a rendeltetésszerû hasz-
nálathoz szükséges mértékig a bérbeadó gondos-
kodik.
n A lakbér jelenlegi mértéke komfortos lakás ese-
tén 185 Ft/m²/hó, összkomfortos lakás esetén 275
Ft/m²/hó.
n A fogyasztástól függô kiadásokat (víz-csatorna-
díj, elektromos áram, szemétszállítási díj, fûtés, te-
lefon) a lakbér nem tartalmazza, azokat külön kell
megfizetni.
n Az Önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy
a bérleti díj összegét 2008-tól kezdôdôen éven-
ként felülvizsgálja.
n A tárgyhavi bérleti díjat a Bérleti szerzôdésben
meghatározott módon, az ott megjelölt határnap-
pal bezárólag kell megfizetni.

5. A pályázat benyújtása
5.1. A pályázatot az önkormányzat írja ki, ame-

lyet a helyi sajtóban és honlapján tesz közzé, to-
vábbá kifüggesztik a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Központjának (II., Margit krt. 47–49.) hir-
detôtábláján.

5.2. A pályázatot kizárólag az erre a célra rend-
szeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani a
Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Központjában (II.,
Margit krt. 47–49.) munkanapokon.

Ügyfélfogadási idô hétfôn 8–18 óráig, kedden
8–16 óráig, szerdán 8–18 óráig, csütörtökön 8–16
óráig, pénteken 8–13.30 óráig.

5.3. A pályázati adatlap díjmentesen igényelhe-
tô a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Köz-
pontjában ügyfélfogadási idôben, valamint letölt-
hetô az Önkormányzat honlapjáról: www.masodik-
kerulet.hu

5.4. A pályázat benyújtásának határideje: 2007.
szeptember 14., 12 óra. A határidô jogvesztô.

5.5. Pályázni csak a meghirdetett lakások vala-
melyikére lehet, egy személy, illetve család legfel-
jebb három lakásra nyújthat be pályázatot, sorren-
det megjelölve.

5.6. A pályáztatott lakások megtekintését az
önkormányzat Polgármesteri Hivatala az egyes la-
kások mellett feltüntetett idôpontban biztosítja.

5.7. A pályázók által kötelezôen benyújtandó
mellékletek:

a) A pályázó (és együtt költözô hozzátartozói)
nettó jövedelmére vonatkozó igazolás(ok), vállalko-
zó esetén az APEH által az elôzô év bevallása alap-
ján kiállított igazolás;

b) igazolás arról, hogy pályázó Budapest Fôvá-
ros II. kerületében bejelentett lakóhellyel, annak hi-
ányában tartózkodási hellyel rendelkezik (beszerez-
hetô az Ügyfélszolgálati Központban);

c) jelenlegi lakhatási jogcímének igazolása (bér-
leti/albérleti szerzôdés, befogadó nyilatkozat,
stb.);

d) a pályázóval együtt költözô gyermekeinek
születési anyakönyvi kivonata, iskoláskorú gyer-
mek esetén a tanintézmény által kiállított iskolalá-
togatási igazolás is;

e) nyilatkozat, amely szerint a pályázó beleegye-
zik abba, hogy Budapest Fôváros II. Kerületi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának munkatársai
helyszíni szemle során gyôzôdjenek meg a pályázó
által szolgáltatott adatok valódiságáról;

f) nyilatkozat, amely szerint pályázó a bérleti
jog megszûnése után a Budapest Fôváros II. Kerüle-
ti Önkormányzattal szemben elhelyezési igényt
nem támaszt.

5.8. Hiánypótlásnak csak a pályázatok beadásá-
ra nyitva álló határidô lejártát követô 30 napon be-
lül van helye.

5.9. A pályázattal kapcsolatban a Polgármesteri
Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántar-
tási Irodáján lehet felvilágosítást kérni ügyfélfoga-
dási idôben személyesen, vagy a 346-5422-es tele-
fonszámon.

6. A pályázatok elbírálása
6.1. A pályázatokat a Budapest Fôváros II. Kerü-

leti Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakás-
ügyi Bizottságának javaslata alapján, a Gazdasági
és Tulajdonosi Bizottság véleményét figyelembe vé-
ve az önkormányzat képviselô-testülete bírálja el.

6.2. A pályázatok elbírálásának eredményérôl a
döntés meghozatalát követôen, de legkésôbb
2007. év december 31. napjáig minden pályázó
postai úton értesítést kap.

6.3. Amennyiben a nyertes pályázónak felróha-
tó okból a bérleti szerzôdés az értesítés kézhezvé-
telétôl számított 30. nappal bezárólag nem jön lét-
re, a sorrendben következô pályázóval kell szerzô-
dést kötni.

6.4. A pályázatok elbírálásával, annak eredmé-
nyével kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!

6.5. Az Önkormányzat fenntartja a jogát az eljá-
rási határidô meghosszabbítására.

6.6. Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy
a pályázatot eredménytelennek minôsítse.

A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos szabá-
lyokat részletesen a Budapest Fôváros II. Kerületi
Önkormányzat Képviselô-testületének az önkor-
mányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltétele-
irôl szóló 34/2004. (X. 13.) önkormányzati rendele-
te tartalmazza, amely a pályázók részére hozzáfér-
hetô a Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Központjá-
ban (II., Margit krt. 47–49.).

Lakáscím szobaszám komfortfokozat terület Megtekintés idôpontja

Bimbó út 30., I/ 3. 1,5 szoba komfortos 42m² IX. 6., 11—12 óra

Budakeszi út 61., fszt. 3. 1 szoba komfortos 27 m² IX. 4., 14—15 óra

Darázs u. 1., fszt. 1. 1 szoba komfortos 30 m² IX. 6., 9—10 óra

Forint u. 9., III/2. 1 szoba komfortos 29 m² IX. 4., 10—11 óra

Hidász u. 15., fe. 4. 1 szoba összkomfortos 42 m² IX. 4., 11—12 óra

Hûvösvölgyi út 183., fszt. 3. 1 szoba komfortos 27 m² IX. 4., 14—15 óra

Szépvölgyi út 12., fszt. 1. 1 szoba komfortos 45 m² IX. 6., 9—10 óra

Szilágyi E. fsr. 13—15., II/1. 2 szoba összkomfortos 63 m² IX. 4., 9—10 óra

Szilágyi E. fsr. 35., III/1. 1 szoba komfortos 43 m² IX. 4., 10—11 óra

Ürömi u. 66., I/34. 1 szoba komfortos 29 m² IX. 6., 10—11 óra
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A Titanic a Millenárison

1912. április 14-én éjszaka korának legna-
gyobb óceánjáró gôzhajója, amelyet három
éven át építettek, elsô útján jéghegynek üt-
között. Az „elsüllyeszthetetlennek” hívott
Titanic két óra negyven perc alatt süllyedt
az Atlanti-óceán mélyére. A hajózás törté-
netének eddigi legnagyobb katasztrófája
1517 áldozatot követelt.

1985. szeptember 1-jéig a tragédia okai
rejtve maradtak, ekkor azonban dr. Robert
Ballard expedíciójának sikerült felfedezni
a roncsok pontos helyét. Több éves kitartó
munka során, speciális robottechnológia
kifejlesztésével tudták a négyezer méter
mélyen lévô tárgyakat felszínre hozni. A Ti-
tanic címû kiállítás a kétszáznál is több ere-

deti, a tenger fenekérôl felhozott tárgyi le-
let, a hajó néhány helyiségeinek — elsô osz-
tályú és fedélközi kabinok, folyósok, a gép-
ház kazánjai stb. — rekonstrukciója segítsé-
gével igyekszik a látogatókhoz még köze-
lebb hozni az élményt. A mesterien alkal-
mazott háttérzajok, zenék, a különleges
megvilágítás mind segítenek abban, hogy a
kiállítás látogatói átéljék a southamptoni
indulás izgalmát, az elsô osztály pazar luxu-
sát, a harmadosztály puritánságát, a hajógé-
pek kazánjai mellett dolgozók kemény
munkáját. A Titanic-kiállítás semmihez
sem fogható hangulatát, egyediségét a szin-
te tapintható közelségben lévô, kiválóan
konzervált leleteknek köszönheti. Ezek kö-

zött fantasztikus állapotban fennmaradt
porcelánoktól kezdve míves kristálypalac-
kokon át az utasok olyan személyes tárgyai
is láthatók, mint amilyen a szemüveg, pénz-
tárca és különféle ruhadarabok. A látoga-
tók minden érzékszervére hat a kiállítás, az
egyik teremben például egy hatalmas, való-
di jéghegyet érinthetnek meg, így átélhe-
tik, milyen gyilkosan fagyos volt a tenger-
víz a katasztrófa éjszakáján.

A kiállítás 1991 óta a világ 18 országában
16 millió nézôt vonzott. Közép-Európában
elôször Magyaroszágon mutatják be a Show-
Time Budapest és az RTL Klub jóvoltából.
Szeptember 2-tól november 26-ig tekint-
hetô meg a Millenáris Fogadó földszintjén.

A rejtvény fôsoraiban Gracián gondolatát rejtettük el. A
2007/14. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Akinek
nincs humorérzéke, az mindenre képes.". A helyes megfej-
tést beküldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki,
aki a Custos-Zöld könyvesbolt és antikvárium által felaján-
lott könyveket kap: Árvai Zoltánné, Szabó Péter és Vas
Józsefné. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehe-
tik át a könyvesboltban. Várjuk megfejtéseiket a „Budai
Polgár rejtvénye”, 1024 Mechwart liget 1. vagy a pe-
ter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb
2007. augusztus 24-ig.

A Custos-Zöld
könyvesbolt és
antikváriumban

gazdag választékot
talál humán

tudományokból,
újdonságokból,

mûvészeti könyvekbôl
és határon túli

magyar irodalomból.

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


