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Vigyázzunk rájuk!

Szeptember elsô hétfôjén becsöngettek a
kerületi iskoláiban is. Tizenkét általános is-
kolába és két gimnáziumba közel ezerkét-
száz diák indul el reggelente. Iskoláink egy
része forgalmas út mentén fekszik, ahol az
átkelés gyakran még a szülônek is embert
próbáló feladat. Legyünk türelmesek,
ªgyeljünk oda, hiszen néhány, sebességtúl-
lépéssel megszerzett perc nem lehet fonto-

sabb, mint a gyerekek biztonsága. Az ön-
kormányzat a szeptemberi iskolakezdésre
tizenhárom iskolaépület közelében fekvô
megkopott zebrát újrafestetett, és minden-
hol prizmákat is elhelyeztek, amelyek lehe-
tôvé teszik, hogy szürkületben és sötétben
az autósok könnyebben észrevegyék a gya-
logosátkelôt.

Folytatás a 3. oldalon

VÁLTOZIK A MILLENÁRIS. Egy
irodaház építését és egy régi épület
átalakítást tervezi az ingatlanok tulaj-
donosa a Millenáris Parkban. A beru-
házás során mélygarázs épül, a Zöld
Péter játszóteret pedig teljes felújí-
tást követôen frekventáltabb helyen
építik fel újra. 5. OLDAL

II. KERÜLETI KAPTATÓ. Szep-
tember 16-án 8 órakor a Millenáris
Parkban veszi kezdetét a kerület leg-
nagyobb utcai futóversenye. Több
korcsoportban (már hatéves kortól a
szeniorokig) várják a sportolni vágyó-
kat. Részletes versenyfelhívás és
programismertetés 6. OLDAL

VÉGET ÉRT A FESZTIVÁL. Idén
is nagy érdeklôdés mellett zajlottak
Pesthidegkúton a nyári mûvészeti na-
pok. A fesztivált Láng Zsolt polgár-
mester nyitotta meg, aki kerületünk
egyik legszebb ünnepének nevezte
az immár hagyományossá vált kultu-
rális eseményt. 14. OLDAL

Lakossági fórum
Máriaremetén

A Máriaremetei út, a Kassa utca, a
Kolozsvár utca és a Széchenyi utca
által határolt területre készülô

kerületi szabályozási tervrôl
az önkormányzat

lakossági fórumot tart

szeptember 18-án
18 órától

a Pesthidegkúti
Közösségi Házban

(1028 Máriaremetei út 37.).

A lomtalanítás hétvégén kezdôdik
A pontos dátum levélben érkezett

A Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF)
a lomtalanítás rendezettebb lebonyolítása
érdekében változtatott a szolgáltatás rend-
szerén. A hulladékot kisebb körzetekben
és gyorsabban gyûjtik össze.

A lakókat postai úton értesítik a lomtala-
nításról, a társasházak lépcsôházaiban pla-
kátokat helyeznek el, de az elszállítás idô-
pontjáról nem jelentetnek meg külön tájé-
koztatót a sajtóban. A II. kerületben 2007-
ben szeptember 8. és 14. között lesz a lom-
talanítás. A körzetekrôl és a pontos idôpon-
tokról — utcanév alapján — az ingyenesen
hívható (06 80) 204-386-os zöld számon
adnak felvilágosítást.

A vállalat valamennyi lakóingatlant idô-
ben értesíti a csak az adott címre vonatko-
zó pontos dátumról. Az FKF továbbra is ké-
ri, hogy a közterületi rend és tisztaság érde-
kében csak a jelzett idôpontban készítsék

ki a lomokat. Reményeik szerint az új rend-
szer abban is segít, hogy a guberálók és a
lomvadászok ne szórják szét a feleslegessé
vált használati tárgyakat.
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BUDAI POLGÁR A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban

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

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

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

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

Felelôs vezetô: Bertalan László igazgató
Terjesztés: Göncruszka Kft.

Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1680 Ft, 11–20 szóig szavanként +168 Ft;
Apróhirdetés, közületi: 4400 Ft + 20% áfa;

Apróhirdetés-felvétel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport,
1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5624, ..25, ..27;

Keretes hirdetés: 1/1 old. = 190 000 Ft, 1/2 = 98 000 Ft, 1/4 = 65 000 Ft,
1/8 = 40 000 Ft, 1/16 = 15 000 Ft; árainkat 20%-os áfa
terheli. Hat megjelenéstôl 15%, 11 megjelenéstôl
20% kedvezmény. Zöld szín 10% felárral. Új hirde-
tôink elsô hirdetésének árából 15% kedvezmény.

Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; tel./fax: 316-3410, tel.: 212-5641.
A hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk.
Kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza.

Következô megjelenés: 2007. szeptember 21., lapzárta: 2007. szeptember 11.
Hirdetésfelvétel: 2007. szeptember 11-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

Lakosságszolgálati iroda
Hidegkúton
Az Ügyfélszolgálati Központ pesthidegkúti kihelyezett irodájában
(1028 Budapest, Máriaremetei út 37.) a lakosságszolgálati feladato-
kon kívül személyi okmányok — vezetôi engedély, személyazonosí-
tó igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, mozgáskorlátozottak par-
kolási igazolványa és ügyfélkapu-regisztráció — ügyintézése is le-
hetséges.

Az iroda két okmánygéppel mûködik, kis kapacitású, így lényege-
sen kevesebb ügyfelet tud fogadni, mint a Margit körúti központ.
Az okmányok illetékének megfizetéséért a postahivatalt (1028 Má-
riaremetei út 19., nyitva tartás hétköznapokon 9–12-ig és 12.30–
15.30-ig) kell felkeresni. Hétfôn és pénteken délelôtt idôpontra be-
jelentkezés alapján, a többi munkanapokon reggel kiosztott sor-
szám szerint fogad az iroda.

Járdalap igényelhetô
A közterületi járdák és csapadékvíz-elvezetô árkok karbantartásá-
hoz és kialakításához felhasználható járdalapot, szegélykövet, pá-
zsitrácskövet igényelhetnek ingyenesen a kerületi lakosok. A lapok
és a szegélyek a készlet erejéig, de csak levélben rendelhetôk meg,
amelyben a nevet, címet, telefonszámot és a felhasználás célját kell
feltüntetni. Bôvebb információ: Papp József, Beruházási és Város-
üzemeltetési Iroda, Általános Mûszaki Csoport, telefon: 346-5445,
1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Telekpályázat
Az önkormányzat pályázatot hirdet a tulajdonában lévô
n Tárkony utca 112. alatti, 54458/1 hrsz.-ú, 886 m² területû üres

telekingatlan, amelynek induló ára: 17 340 000 Ft + áfa;
n Hidegkúti út 231. alatti, 54633/7 hrsz.-ú, 1003 m² területû üres

telekingatlan, amelynek induló ára: 22 950 000 Ft + áfa;
n Hidegkúti út 244. alatti, 54413 hrsz.-ú, 479 m² területû üres te-

lekingatlan, amelynek induló ára: 12 215 000 Ft + áfa;
n Tárkony utca 69. alatti, 54487/3 hrsz.-ú, 1261 m² területû üres

telekingatlan, amelynek induló ára: 28 900 000 Ft + áfa;
n Len utca 22. szám alatti, 52116 hrsz.-ú, 976 m² területû üres te-

lekingatlan, amelynek induló ára: 23 205 000 Ft + áfa;
n Budajenô u. 18. alatti, 53430 hrsz.-ú, 913 m² területû üres te-

lekingatlan, amelynek induló ára: 14 500 000 Ft + áfa;
n a Vérhalom utca 26. és a Mandula utca 23. között található,

15021 hrsz.-ú, 1399 m² területû üres telekingatlan, amelynek in-
duló ára: 95 000 000 Ft + áfa;

n József Attila u. 115. alatti, 55015 hrsz.-ú, 762 m² területû üres
telekingatlan, amelynek induló ára: 12 700 000 Ft + áfa;

n Máriaremetei út 234. alatti, 54635/4 hrsz.-ú, 1110 m² területû
üres telekingatlan, amelynek induló ára: 21 305 000 Ft + áfa;

n Köztársaság u. 39. alatti, 59031/1 hrsz.-ú, 1326 m² területû
üres telekingatlan, amelynek induló ára: 36 125 000 Ft + áfa;

n Köztársaság u. 41. alatti, 59031/2 hrsz.-ú, 1248 m² területû
üres telekingatlan, amelynek induló ára: 34 000 000 Ft + áfa;

n Köztársaság u. 43. alatti, 59031/3 hrsz.-ú, 1096 m² területû
üres telekingatlan, amelynek induló ára: 27 965 000 Ft + áfa

tulajdonjogának versenytárgyaláson történô értékesítésére.

A pályázati anyag szeptember 17-én 15 óráig vásárolható meg
(10 000 Ft + 20% áfa/darab) az Ügyfélszolgálati Központban (1024
Margit krt. 47–49.). A pályázat beadásának határideje: 2007.
szeptember 17-én 15.30 óra. A pályázati anyaggal kapcsolatos
kérdésekre személyesen ügyfélfogadási idôben a Vagyonhasznosítá-
si és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai a Polgármesteri Hiva-
talban (1024 Mechwart liget l., III. em. 308 sz. szoba), illetve telefo-
non a 346-5498-as számon válaszolnak szeptember 17-ig.
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Átfestett gyalogosátkelôk
a gyermekek biztonságáért
Folytatás az elsô oldalról

Budapesten a közlekedésszervezéssel, for-
galomtechnikával kapcsolatos ügyek, a for-
galomtechnikai eszközök (jelzôtáblák, bur-
kolati jelek) üzemeltetése a fôvárosi önkor-
mányzat feladata. Az ezekkel kapcsolatos
munkák költségei szintén a fôvárost terhe-
lik. A kerületi vezetés annak érdekében,
hogy az iskolakezdés már biztonságosabb
körülmények között történjen, az idén úgy
döntött, hogy az iskolák környékén találha-
tó rossz állapotú, alig látható gyalogos-átke-
lôhelyeket saját költségén felújítja, sôt min-

den zebra elé prizmacsíkot szereltet fel,
hogy sötétedés után is észlelhetôk legye-
nek.

— A gyermekek és a kisebbeket kísérô
szülôk, nagyszülôk biztonsága érdekében
vállaltuk magunkra a mintegy 8 milliós fel-
újítást — mondta Láng Zsolt polgármester.
— A korábban létesített, jórészt könnyen le-
kopó, oldószeres festékkel kialakított bur-
kolati jelek helyett tartós, termoplasztik
anyagot alkalmaztunk a gyalogos-átkelôhe-
lyek felújításánál. Így azok lényegesen
hosszabb idôtartamon keresztül bírják a
gépjármûvek okozta igénybevételt, és bizto-

sítják a láthatóságot. A felszerelt prizmák-
ban pedig télen még a hóekék sem tudnak
kárt okozni. Természetesen tisztában va-
gyok azzal, hogy önmagában a zebrák felújí-
tása nem elegendô a biztonságos közleke-
déshez. De abban segít, hogy az autósok jól
lássák, hol kell lassítaniuk és körültekintô-
en áthaladniuk. A kormánykeréknél ülve,
fontos tárgyalásra igyekezve vagy éppen a
munkahelyrôl elkésôben sokan elfeledkez-
nek arról, mekkora bajt okozhat egypilla-
natnyi oda nem ªgyelés. Kérek minden au-
tóst, ügyeljen saját, valamint a közlekedôk,
a gyalogosok és fôleg a még sokszor szele-
burdi gyerekek biztonságára — tette hozzá
Láng Zsolt.

A Polgármesteri Hivatal munkatársai a
következô hetekben felmérik a kerületi is-
kolák környezetének közlekedésbiztonsá-
gát, és ahol szükséges például új zebra ki-
alakítása vagy jelzôlámpa megépítése, azt
kezdeményezni fogják a fôvárosi önkor-
mányzat illetékes ügyosztályánál.

tiA felújítás elôtt és után. A fényvisszaverô prizmákkal is védett, újrafestett átkelô nagyobb biztonságot nyújt

Bódé helyett zöldet
Örömmel olvastam a Budai Lapok (sic!) legutóbbi számá-
ban, hogy lebontják a Széna tér egy szegletét rondító bódé-
kat. Azt azonban nem értem, miért kellene bármiféle új bó-
dékat felállítani, még ha egységes arculatúak lennének is
azok. A parkot a felszabadult hellyel nagy bokrokat ültetve
kellene megnagyobbítani. A Széna téren, ha megbújva is, el-
képesztô a távolsági pályaudvar mellett meghúzódó másik
bódésor: a jegykiadó rondaságtól kezdve az illemhelyig és
az attól pár méterre mûködô büféig. Mindez kiváltható len-
ne három automatával: jegykiadóval, pénzbedobással mûkö-
dô illemhellyel és automata büfével. A felszabadult pár négy-
zetméternyi területet pedig azonnal füvesíteni kell.

Szakály István

Vita a villamosokról
Az Átalakulóban Buda villamoshálózata címû cikkükre sze-
retnék reagálni. Hosszú ideje emlegették az 56-os és 61-es
villamos összevonását, amellyel én is egyetértettem. Most
mégis a 18-assal vonták össze az 56-ost. A hétvégi ritkítá-
son túl ez rendkívül elônytelen a hûvösvölgyiek számára.
Akik szoktak utazni a 18-as és 61-es vonalán, azok tudják,
hogy a 61-es viszonylag szabad pályán közlekedik, és menet-
ideje 15 perc. Ezzel szemben a 18-as a Moszkva tér és a Bocs-
kai út között kínkeservesen haladt, és a teljes menetideje is
jelentôs volt. A két variáció közül az elôzô 33, az utóbbi 58
perces menetidôt jelent, és valószínûleg ezt sem lehet tarta-
ni. A sok akadályoztatás miatt a Moszkva tértôl a Hûvös-
völgy felé rendszertelenül fognak a villamosok közlekedni.
Téves a cikk azon megállapítása, hogy a 118-as megszûnésé-
nek nincs hatása, mert a János kórház és a Budagyöngye kö-
zött ezentúl kevesebb villamos fog közlekedni.

Nagy Imre

A 61-es villamossal azért nem tudták összevonni az 56-ost, mert
ehhez egy kettôsváltós új fejállomást kellett volna kiépíteni a Mó-
ricz Zsigmond körtéren. Ez mintegy 100 milliós beruházás lett
volna. A Szabadság híd hosszabb idejû lezárása miatt amúgy is
át kellett szervezni Buda villamoshálózatát. A mostani hosszú
villamosokat tehát nem végleges jelleggel alakították ki. Az a
kényszerû helyzet állt elô, hogy a dél-budai villamosokat nem
volt hová tovább vinni a Szent Gellért tértôl.

Már az elsô héten kiderült, hogy túl sok menetidôt adtak a
Moszkva tér és a Móricz Zsigmond körtér szakaszra — a korrigá-
lás után ezen a nyomvonalon rövidebb lesz a menetidô. A közle-
kedési szakemberek már dolgoznak az óbudai ág bekapcsolásá-
nak lehetôségén is. A 61-es és az 56-os összekapcsolása egyelôre
ezért maradt el. Elôre láthatólag két év múlva a Fehérvári és a
Villányi utat összekötik villamosvágányokkal, ezért felesleges
lenne az elôbb említett kettôsvágányos végállomás kialakítása.

Ami a 118-ast illeti, ha számszerûsítjük a budagyöngyei indu-
lásokat, valóban van matematikai csökkenés, csakhogy eredeti-
leg azért vezették be ezt a járatot, mert hétköznap reggel annyira
bedugult a Szilágyi Erzsébet fasor, hogy a buszokról sokan száll-
tak itt át villamosokra. Amióta megvan a buszsáv, az átszálló
utasok száma alaposan megcsappant.

Végezetül: nem reális, ha az egyik villamosvonal egy szaka-
szát hasonlítjuk össze a másik teljes hosszának menetidejével. A
Hûvösvölgybôl a Villányi úton át most nem lehet a Bocskai útig
utazni, de ha volna ilyen lehetôség, az nem 33, hanem 38 perc
lenne. A jelenlegi 18-as és 56-oson, a Szent Gellért téren át lehet
e két pont között utazni, amire most a menetrend 40 percet ad,
de, mint már említettem, ezt akarják 35–36 percre csökkenteni.
A hûvösvölgyi villamosok valóban ritkábban járnak most hétvé-
gén, de a tervek között szerepel, hogy hétköznap késô este viszont
7–8 perces lesz a járatgyakoriság a 15 perc helyett.

Kertész István
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„A gyermekek és a
kisebbeket kísérô szülôk,
nagyszülôk biztonsága
érdekében vállaltuk
magunkra a mintegy
8 milliós felújítást.”
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TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Ked-
denként 17 órától ingyenes jogi ta-
nácsadás társasházaknak a Polgár-
mesteri Hivatalban (1024 Mechwart
liget 1.).

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

FOGADÓÓRA. Balsai István or-
szággyûlési képviselô szeptember 6-
án 18 órától a Polgármesteri Hivatal-
ban, és szeptember 20-án 18 órától
Pesthidegkúti Közösségi Házban (Má-
riaremetei út 37.) fogad.

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

KITÜNTETÉS. Dékány Évát, a Bu-
dai Táncklub Nívó- és Életmûdíjas
dzsesszbalettmesterét a Magyar Köz-

társasági Érdemrend bronz fokozatá-
val tüntették ki táncpedagógiai tevé-
kenysége elismeréséül. A díjat au-
gusztus 20-án vette át Hiller István
minisztertôl.

Irány Peking

Ünnepélyes keretek között, augusztus 28-án köszöntötték Juhász Veronikát, aki a nyáron rendezett
varsói Kerekesszékes Vívó Európa-bajnokságon párbajtôrben aranyérmet, tôrözésben pedig bronzérmet
szerzett. A sportoló kvaliªkálta magát a pekingi paralimpiára, így hazánkat képviselheti a
világversenyen. A II. kerületi munkahelyén — a rehabilitációs foglalkoztató Lux-tex Kft. munkatársai
körében — Láng Zsolt polgármester az önkormányzat képviseletében gratulált az UTE versenyzôjének.

Kevesebb a szabálytalan
közterület-foglaló
A gyorsabb ügyintézés és a szigorúbb fellépés egyaránt hozzájárult a rendezettebb
II. kerületi közterületekhez. Az utóbbi hónapokban jelentôsen nôtt a közterület-fogla-
lási engedélyt kérôk száma, a felügyelôknek viszont kevesebb dolguk akad a szabály-
sértôkkel.

A közterület-használat ellenôrzését évek óta a Városrendészeti Csoport Közterület-
felügyelete végzi, áprilistól azonban a közterület-foglalási ügyek is a csoporthoz tar-
toznak. Nemcsak a nyilvántartás lett pontos és naprakész, de az ügyintézés menete is
felgyorsult.

— A változtatással elértük, hogy a polgárok egyszerûbben intézhessék a közterü-
let-foglalási engedélyeket, egy kézbe kerüljön az engedélyek kiadása és a helyszín el-
lenôrzése, így az utcán járôrözô kollégák pontosan tudják, hogy mely közterület-fog-
lalás engedélyezett és melyik nem, mi tér el a megengedettôl, vagy mely közterüle-
ten járt le az engedély — mondta el Vajthó Gábor csoportvezetô. Kiemelte, hogy egy-
szerûsödött a kérelmezési procedúra, ezért a lakosok is szívesebben választják a sza-
bályos utat, amit a bírságok csökkenô száma is igazol. Az ügyfélszolgálaton keresztül
benyújtott kérelmezési mód mellett személyesen, telefonon, faxon, e-mailen vagy a
honlapon keresztül is elindítható az ügyintézés. A bonyolultabb eseteket kivéve 2–4
munkanap alatt az ügyfelek kézhez kapják az engedélyt, de azonnali ügyintézés is le-
hetséges a speciális, halasztást nem tûrô esetekben. Minden kérelmezôvel személyes
(telefon, e-mail) kapcsolatot tart fenn a csoport munkatársa. Vajthó Gábor jelezte: a

lakosság részérôl elismerô visszajelzéseket kaptak. Gyakori probléma azon-
ban, hogy a beadott kérelmet alkalmanként már engedélynek tekintik, vagy
eltérnek a kérelmezett és engedélyezett mértéktôl, idôtartamtól, esetleg nem
állítják vissza eredeti állapotába a helyszínt. Annak ellenére, hogy egy napra
ingyenes a közterület-használat, meg kell kérni az engedélyt (például sittszállí-
tó konténer), mert nincs kizárva, hogy a helyszín már foglalt, vagy közérdekû
munkálatot (szállítás, közmûjavítás) végeznének a területen. Kirívó esetként
tartják számon, hogy egy építkezés kivitelezôi több mint 2 millió forint bírsá-
got fizettek ki sorozatos szabálysértés miatt. Aki viszont súlyosan és rendsze-
resen áthágja a szabályokat, egy évig nem kap a kerületben engedélyt.

A közterület-foglalásról minden tudnivaló megtalálható a közterület-fel-
ügyelet honlapján (www.2keruletkozterulet.shp.hu) vagy tájékoztatnak a
316-2688-as telefonszámon. Cím: 1024 Lövôház u. 26., e-mail: kozterulet@
masodikkerulet.hu
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Változik a Millenáris
A lakók a megnövekedett forgalomtól tartanak
Egy irodaház építését és egy régi
épület átalakítását tervezi az
ingatlanok tulajdonosa a Millenáris
Parkban. A beruházás során
mélygarázs épül, a Zöld Péter
játszóteret pedig teljes felújítást
követôen frekventáltabb helyen építik
fel újra.

Egy modern, de jellegében a parkhoz illesz-
kedô irodaház építésébe kezd a Millenáris
park magántulajdonban lévô területén a
Market Építô Zrt., amennyiben minden en-
gedély a birtokában lesz. Elôre láthatólag
szeptemberben megkezdôdhet az építke-
zés, amely hat-nyolc hónapig tart. A telken
— amely átnyúlik a Zöld Péter játszótér je-
lenlegi területére — a szabályozási terv
csak kis mértékû beépítést engedélyez,
ezért a Fény utcai oldalon létesítendô épü-
let alapterülete is kicsi lesz, és az épületma-
gasság sem nô túl a szomszédos lakóházon.
Amellett, hogy a parkban beépül az utolsó
üres telek, az új épület eltakarja az eddig
csupaszon álló tûzfalat, de rálátást biztosít
a Millenáris parkra a Fény utcai társasház
udvari szárnya felôl.

Az építôipari cég saját használatra húzza
fel az új irodaházat, egyben hozzálát a park
Lövôház utcai bejáratnál álló régi irodaépü-
let átalakításához. A felújítandó ház méreté-
ben nem, csak küllemében változik, de új-
szerû elem lesz, hogy az épület pilléreit ki-
emelve árkádsort alakítanak ki, amely alá
vendéglátó funkciót terveznek.

Mélygarázs is

A tervek szerint — az elôírásoknak megfele-
lôen — 109 férôhelyes mélygarázs is épül.
Az egyszintes mélyparkolót a két épület kö-
zött helyezik el, zöldfelületet alakítanak ki
rajta, és itt kap új helyet a Zöld Péter játszó-
tér is. A kedvelt játszóeszközöket teljesen
felújítják, ivókutat és világítást építenek
ki. A jogerôs építési engedély birtokában
akár szeptemberben megkezdôdhet az épít-
kezés, amely várhatóan 6–7 hónapot vesz
igénybe.

Éjjel nem dolgoznak

A tervezett építkezésrôl augusztus 16-án la-
kossági fórumot tartott a Millenáris park-
ban az építtetô-beruházó cég. A vállalat
képviseletében Scheer Sándor vezérigazgató
elmondta, hogy az építkezésrôl folyamato-
san egyeztetnek az önkormányzattal és a
Millenárissal, valamint a környéken lakók-

kal. A felszólalók megnyugtatására jelezte,
hogy csak néhány alkalommal lesz olyan
munkafázis, amit a technológiából adódó-
an folyamatosan kell végezni, de hangsú-
lyozta, hogy esti és éjszakai munkavégzést
nem engednek. A cégvezetô a parkosítást
érintô kérdésre elmondta, hogy a Lövôház
utcai házak felôl fasort ültetnek, az épüle-
tek és a park sétánya között pedig mintegy
húsz méter széles zöld felület marad.

Harminc parkoló a lakóknak

A fórumon résztvevôk leginkább a jármû-
forgalom megnövekedése miatt aggódtak.
Felmerült az is, hogy a Fény utcai garázsle-
járó megbénítja a forgalmat, hiszen a
Mammut II. mélygarázsa pont átellenben
van. Több lakók érdeklôdésére Scheer Sán-
dor elmondta, hogy Láng Zsolt polgármes-
ter kérésére megvizsgálják, miként hasz-
nálhatnák a mélygarázst a szomszédos há-
zak lakói is. Elképzelések szerint 30 parko-
lóhelyet biztosítanának a lakóknak. Mivel a
cég saját célra építi az irodaházat, ezért ke-
vesen használják a parkolót, így vélemé-
nyük szerint a forgalom növekedése sem
lesz érezhetô. A Polgármesteri Hivatal ré-
szérôl Nagy Péter, az Építésügyi Iroda vezetô-
je jelezte, hogy készült forgalomtechnikai
terv, a lakók parkolási igényeit pedig célsze-
rû lenne mielôbb felmérni. Egy lakó a ga-
rázsépítéskor kitermelt föld sorsáról és a
volt Ganz gyár szennyezô hatásáról érdeklô-
dött. A cég és az Építésügyi Iroda vezetôje
egyaránt hangsúlyozta, hogy megvizsgálták
a talajt, és nem találtak szennyezôdést, el-
lenkezô esetben nem is kapna építési enge-
délyt az irodaház.

szg

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

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

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

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

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes ta-
nácsadást szervez kerületi irodájá-
ban (1022 Bimbó út 63.) csütörtö-
könként 16–18-ig. Idôpont-egyezte-
tés munkanapokon 8–16 óra között
a 353-0624-es számon.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Keleti K. u. 8.) minden szer-
dán 17 és 18 óra között tart nyitva.
Tel.: (06 20) 269-3777, e-mail: koma-
romi.ferenc@freemail.hu.

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.

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

KERESZTÁLLÍTÁS A KÖRFORGALOM-
NÁL. Az adyligeti, a nagykovácsi és a reme-
teszôlôsi római katolikus hívek szeptember
14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának
ünnepén az Adyligeten 17 órakor kezdôdô
szentmise után megáldandó keresztet közö-
sen állítják fel a nagykovácsi úti körforga-
lomnál. A szertartáson részt vesz Láng Zsolt,
kerületünk, Bencsik Mónika, Nagykovácsi és
Szathmáry Gergely, Remeteszôlôs polgár-
mestere. Mindenkit szeretettel várnak.
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Információ a www.masodikkerulet.hu/sport/kaptato/ oldalon

II. Kerületi Kaptató
szeptember 16., Millenáris Park

Rajt és cél helyszíne: Millenáris Park

Nevezés
A kerületi iskoláknak elônevezési lehetôséget biztosítanak. Neve-
zés a testnevelôknél (egyéni és csoportos is).

Helyszíni nevezés a versenyközpontban, a futónapon reggel 8
órától. Minden távnál a rajt elôtt 15 perccel lezárják a nevezést,
rajtszám kiadása már nem lehetséges. A versenyen nevezési díj
nincs.

Távok, korcsoportok és az egyes futamok
n 1. táv: kb. 800 m; rajtidôpontok: 8.30; 9.00; 9.15; 9.30; 9.45.
Futamok: 8.30: kerekesszékes és hand-bike-os futam; 9.00: 1–2.
osztályos ªúk, 9.15: 1–2. osztályos lányok, 9.30: 3–4. osztályos
ªúk, 9.45: 3–4. osztályos lányok. Útvonal: Kis Rókus u., Fény u.,
Lövôház u., Ezredes u., Millenáris Park.
n 2. táv: kb. 1400 m; rajtidôpontok: 10.30; 10.45. Futamok:
10.30: 5–6. osztályos ªúk, 10.45: 5–6. osztályos lányok. Útvonal:
Kis Rókus u., Fény u., Lövôház u., Marczibányi tér, Aranka u., Kis
Rókus u., Ezredes u., Millenáris Park.
n 3. táv: kb. 2000 m; rajtidôpontok: 11.00; 11.15; 11.30; 11.45;
11.50; 12.00. Futamok: 11.00 7–8. osztályos ªúk, 11.15: 7–8. osztá-
lyos lányok, 11.30: 9–10. osztályos ªúk és lányok, 11.45: 11–12. osz-
tályos ªúk és lányok, 11.50: családi futás, 12.00: gyaloglás junio-
roknak (18–60 évesek) és senioroknak (60 év felettiek). Útvonal:
Kis Rókus u., Marczibányi tér, Felvinci út, Kapor u., Alvinci út,
Marczibányi tér, Ezredes u., Millenáris Park.
n 4. táv: 13 200 m; rajtidôpont: 12.15. Futam: 12.15: nyílt ver-
seny, bárki indulhat. Útvonal: Millenáris Park, Kis Rókus u., Mar-
czibányi tér, Felvinci út, Kapor u., Alvinci út, Bimbó út, Endrôdi
S. u., Bogár u., Mák u., Tövis u., Törökvész út, Gárdonyi Géza út,
Avedik u., Endrôdi S. u., Bimbó út, Vöröstorony u., Vöröstorony
lejtô, Görgényi út, Szalonka út, Páfrány út, Pasaréti út, Szilfa u.,
Csévi u., Csalán u., Nagybányai út, Vöröstorony u., Bimbó út, Sö-
vény u., Orsó u., Fenyves u., Bimbó út, Rügy u., Endrôdi S. u.,
Bimbó út, Alvinci út, Marczibányi tér, Ezredes u., Millenáris
Park.

Díjazás
Minden kategória elsô három helyezettje érmet,
elsô hat helyezettje pedig oklevelet kap. Minden
kategória elsô helyezettje, valamint a 13,2 km-es
verseny abszolút gyôztesei serleget kapnak. Min-
den induló a verseny emblémájával és a II. Kerü-
leti Önkormányzat címerével ellátott pólót kap.

Eredményhirdetés
800 m: 10.15-kor, 1400 m, 2000 m 12.30-kor, 13 200 m: 13.30-
kor.

Iskolák közötti verseny
A tanulók létszámához viszonyítva a legtöbb iskolást, hozzátarto-
zót megmozgató II. kerületi iskola serleget, míg az elsô hat helye-
zett iskola oklevelet és sportszervásárlási utalványt kap: az l. helye-
zett: 60 000 Ft, a 2. helyezett: 50 000 Ft, a 3. helyezett: 40 000
Ft, a 4. helyezett: 30 000 Ft, az 5. helyezett: 20 000 Ft és a 6. he-
lyezett: 10 000 Ft. Az egyes iskolákból indulók létszámát nem a ta-
nulók által leadott nevezési lapok, hanem a célba érkezések alap-
ján állapítják meg.

További információk
n A versenyen minden felkészült futó, illetve kerekesszékes is
rajthoz állhat, aki a versenykiírásban foglalt feltételeket elfogadja.
Kizárják azt a versenyzôt, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja,
nem a mellére tûzve viseli, aki nem teljesíti a kijelölt teljes távját,
vagy a nevezési lapot pontatlanul, illetve hiányosan tölti ki.
n A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísérô-
vel, rajtszám nélkül futni tilos.
n Átöltözésre és csomagmegôrzésre a Millenáris Park B épületé-
ben (Teátrum) lesz lehetôség.
n Minden résztvevônek ingyenes vizet, banánt, szôlôcukrot és
idénygyümölcsöt biztosítanak.
n Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a résztvevôk számát
korlátozza, a nevezést bármikor lezárja. Az önkormányzat fenntart-
ja az útvonal- és idôpont-változtatás jogát is.
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A diákok számára még csupán pár napja
kezdôdött meg az iskola, a pedagógusok
azonban már hetek óta készülnek a 2007/
2008-as tanévre. Augusztus 24-én a Csik
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
adott otthont a II. kerületi oktatási és mû-
velôdési intézmények tanévnyitó igazgatói
értekezletének. Az intézményvezetôket
Dankó Virág alpolgármester köszöntötte,
majd átadta az öt évre szóló vezetôi megbí-
zásokat. Személyi változás ezen a poszton
csak az Újlaki Általános Iskolában történt,
ahol a pályázat eredménytelen lett, így a kö-
vetkezô tanévre az eddigi igazgatóhelyet-
test, Tamás Lídiát bízták meg az iskola veze-
tésével. A Budenz József Általános Iskola
és Gimnázium igazgatói pályázatát szintén
eredménytelennek nyilvánították, itt azon-
ban az eddigi igazgató, Székelyné Nagy Zsu-
zsanna folytatja még egy évig az iskola irá-
nyítását.

— Szeretném, ha a szakszerûség, haté-
konyság és törvényesség hármas kritériu-
mán túl közös munkánkban a személyes-
ség is fontos szerepet kapna. — Ezekkel a
szavakkal zárta az évnyitó értekezletet Ötvös
Zoltán, az önkormányzat Mûvelôdési Irodá-
jának vezetôje. Az elmúlt és az elôttünk ál-

ló tanév feladatait, tapasztalatait ismertet-
ve az irodavezetô beszámolt az intézmény-
hálózat idei felújításairól. Az idén a tavaly
szeptemberi adatokhoz képest több óvo-
dás, iskolás és gimnazista íratkozott be ke-
rületi intézményekbe.

Péter Zsuzsa

Megkezdôdött a tanév

Nemcsak az iskolaigazgatók, hanem a mûvelôdési
intézmények vezetôi is jelen voltak az értekezleten

A NYÁR FOLYAMÁN számos felújítást végeztek kerületünk
óvodáiban és iskoláiban.
n Megszépült a Fillér utcai óvoda kertje, ahol új kreszparkot ala-

kítottak ki.
n A Szemlôhegy utcai óvodában gumitégláztak.
n A Törökvész úti óvodában a gazdasági iroda ablakát nagyob-

bították meg.
n A Virág árok óvoda mindkét épületében pedig biztonságos

fémlépcsôt építettek ki.
n A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium auláját hangszi-

getelték.
n A Fillér utcai iskolában a világítást korszerûsítették.
n Az Ökumenikus iskolában védôrácsot építettek ki a kapuknál.
n A Remetekertvárosi Általános Iskolában két tanterem teljes

felújítását végezték el, valamint új igazgatói, igazgatóhelyet-
tesi és gazdasági irodát alakítottak ki.

n Az Újlaki Általános Iskolában kicserélték az ablakokat.
n A Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskolában az átjáró épí-

tése elhúzódott, ezért a tanítási idôben is tovább folytatódik
az építkezés.

A Remetekertvárosi Általános Iskolában a nyáron megújult két tanterem, az
ebédlô és az irodák. A gyerekek és pedagógusok is az ebédlôre a
legbüszkébbek. A kerületünkben élô képzômûvész-édesanya, Borbás Dorka
irányításával Lukácsi Liza, Lukácsi Boldizsár, Vári Boglárka és Vári Levente
tanulók gyönyörû, hangulatos munkája a nyári szünetben készült el.

Szeptembertôl 763 kis elsôs ül be az iskola-
padba, vagyis mindenhol két elsô osztály in-
dul, és több helyen néhány fôvel túllépték a
maximális osztálylétszámot. Az induló gim-
náziumi osztályokba 462 tanuló nyert felvé-
telt.

Akut problémát jelent a kerületben a böl-
csôdei férôhelyek hiánya. Idén 308 kisgyer-
mek kap bölcsôdei ellátást, miközben 169-
en várakoznak. Az óvodák is telt házzal üze-
melnek, csupán az újonnan belépô óvodá-
sok száma 587.

A Remetekertvárosi Általános Iskolában
(képünkön) 331 diák, köztük 57 elsô osztá-
lyos tanuló kezdte meg a 2007–2008-as tan-
évet. Az elsôsök az iskola zöld fát ábrázoló
jelvényével ellátott kitûzôt és egy füzetbôl
és írószerekbôl álló ajándékcsomagot kap-
tak a tanévnyitó ünnepségen, amelyen az
önkormányzat képviseletében részt vett
Dankó Virág alpolgármester.

Dankó Virág és Ötvös Zoltán átadja a vezetôi
megbízást Székelyné Nagy Zsuzsannának
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Élmény a tanárnak, élmény a diáknak
Tóth Sándor, az Újlaki Általános Iskola
ének-zene és történelem szakos tanára
hûséges típus. Pályakezdése óta ugyanab-
ban az iskolában dolgozik, és azóta vesz
részt minden nyáron az önkormányzat
napközis táborának életében. Három
gyermeke közül a legidôsebb a Zeneaka-
démiára, a középsô konzervatóriumba
jár, a legkisebb még általános iskolás.

— 1985-ben kerültem az iskolába. Felsô
tagozaton tanítok, és bár úgy gondolom,
hogy gyerekekkel foglalkozni mindig nagy
öröm, nekem ez a korosztály a legkedve-
sebb. A tíz és tizennégy éves kor közötti
évek nagyon fontosak, óriási változáson
mennek át a gyerekek: kisdiákból kama-
szok lesznek.

Nem egy könnyû korosztály.
Én szeretem ôket, és egyáltalán nem me-

rít ki, nem fáraszt el a velük való együttlét
és munka. Osztályfônökként különösen kö-
zel kerülnek hozzám a tanulóim. Most is el-
ballagott egy osztályom, ami egy kicsit min-
dig fájdalmas, de szerencsére már itt van-
nak az új ötödikesek.

Nehéz ráhangolódni az új osztályra?
Nem, ez egy pillanat mûve. Elôtte persze

van egy kis izgalom, hogy vajon milyenek
lesznek, hogy jövünk majd ki egymással.
Kicsit olyan ez, mint amikor randevúra ké-
szül az ember — mosolyodik el a tanár úr.

A történelem és az ének-zene két na-
gyon különbözô tantárgy. Melyiket tanít-
ja szívesebben?

Mindkettôt. A tanításban számomra az a
legfontosabb, hogy élményt tudjak nyújta-

ni a diákoknak. Ezt mind a két tantárgy, de
különösen az ének lehetôvé teszi. Itt van
egyfajta szabadsága a tanárnak, nem köt
annyira a tanmenet, mint mondjuk egy ma-
tematika vagy ªzika szakos kollegát. Na-
gyon szeretik a gyerekek — és persze én is
—, amikor három vagy négy tanuló kijön a
zongorához (van, aki egyedül is, de a több-

ség bátortalan), játszom egy Mozart- vagy
Schubert-dalt, ôk pedig kiállnak az osztály
elé, és zongorakísérettel énekelnek közön-
ség elôtt, akárcsak egy igazi koncerten.
Ezek szép pillanatok. Azért is kivételes él-
mény ez sok diák számára, mert legtöbbjük-
nek soha többé az életben nem lesz alkal-
ma így énekelni, hacsak nem zenei pályát
választanak. Sokat zongorázom nekik, de
legfontosabbnak azt tartom, hogy tapasztal-
ják meg az éneklés örömét.

És a történelem?
A történelem egy kincsestár. Annyi szép

és érdekes dologról esik szó az órákon.
Gondoljunk csak az ókori és középkori tör-
ténelemre. Az egész olyan, mint egy hosszú
és izgalmas mese. Itt is az élmény a kulcs-
szó. Nagyon fontos, hogy a gyerekek élvez-
zék az órákat, hogy örömüket leljék abban,
amit megtanulnak. És ha egy gyerek jól ér-
zi magát az órán, akkor a pedagógus is csak
jól érezheti magát! Az iskolán kívüli progra-
mokat is nagyon fontosnak tartom, sokfelé
viszem a tanulókat. Évekkel ezelôtt a plane-
táriumba mentünk az osztállyal, és volt egy
ªú, akit szemmel láthatóan egészen lenyû-
gözött és magával ragadott a látvány. Mosta-
nában hallgattam a rádiót, egyszer csak egy
csillagász magyaráz valamilyen jelenség-
rôl. Ô volt az. Jó érzés volt. Azt hiszem, ne-
kem is volt egy kis részem abban, hogy ezt
a pályát választotta.

Gondolom, a Fülemüle táborban is ha-
sonló okból vállal szerepet évrôl évre.

A legnagyobb ösztönzô erô a dicséret
Nyíri Lajosné, a Remetekertvárosi Általá-
nos Iskola magyar-angol szakos tanárnô-
je az új tanévtôl nyugdíjba megy ugyan,
de továbbra sem tölti tétlenül idejét. Dol-
gozni fog, csak egy kicsit kevesebbet. Lét-
eleme a gyerekzsivaj és a változatosság,
így az elmúlt évtizedekben három mun-
kahelyen összesen harminc munkakör-
ben dolgozott.

Huszonöt éve kerületünk lakója, és hu-
szonnégy éve a Remete pedagógusa. Lánya
is, ªa is ott végezte az általános iskolát. A
tanítás mellett volt már pályaválasztási,
gyermekvédelmi felelôs, egészségnevelô,
drogügyi koordinátor, rendezvényszerve-
zô, vezetett differenciált foglalkozásokat,
és fôszervezôje volt a hasznosanyag-gyûj-
tés, valamint a Gördülô tanösvény elnevezé-
sû programoknak.

Mindig is a pedagógus pálya vonzotta?
Sohasem akartam más lenni. Édes-

anyám is tanárnô volt, és én hétéves fejjel
már iskolásat játszottam: megírtam egye-
dül húsz dolgozatot, azután kijavítottam.
Emlékszem, nagy, sötétbarnára festett aj-
tók voltak nálunk, amelyen különösen jól
mutatott a fehér kréta. Akkoriban határoz-
tam el, hogy tanár leszek, és erre készül-
tem céltudatosan. Ötödikben egy remek
orosztanárt kaptunk, akit nagyon megked-

veltem. Mindig kedves volt, sokat dicsért,
neki köszönhetem az orosz nyelv iránti sze-
retetemet. Eredetileg ugyanis oroszt taní-
tottam. Azóta is azt vallom, hogy a legna-
gyobb ösztönzô erô a dicséret: szárnyakat
ad a tanulónak. Én nem vagyok szigorú, in-
kább következetes, és még soha senkit
nem buktattam meg.

Hol kezdte a pályafutását?
Még a fôiskolai évek alatt elkezdtem dol-

gozni gyermekfelügyelôként, majd nevelô-
tanárként a Mozgásjavító Általános Iskola
és Nevelôotthonban. Késôbb iskolaottho-
nos tanító lettem ugyanott, mozgássérült
gyerekekkel foglalkoztam. Volt közöttük

egy kisªú, aki még a kanalat sem tudta a ke-
zében tartani, hát még ceruzát. Én tanítot-
tam meg olvashatóan írni, és erre nagyon
büszke vagyok.

Nem lehetett könnyû se lelkileg, se ªzi-
kailag.

Nehéz volt, fájdalmas, nem tudtam hozzá-
szokni a sok szenvedéshez, amit láttam, de
szerettem ôket. Húsz-huszonöt gyerek volt
ránk bízva, akiknek a fürdetését, öltözteté-
sét le kellett bonyolítani, hogy este idôben
ágyba kerüljenek. Utána még mi magunk
mostunk rájuk, mert olyan sok szennyes
volt, hogy a mosoda nem bírta. Sokszor es-
te tízig is dolgoztunk.

Bár az utóbbi években egészséges gyer-
mekekkel dolgozott, itt is megtalálta az
utat, hogyan segíthetne a rászorulóknak.

A kép baloldalán látható Nyíri Marika 1977-ben a Mozgásjavító Általános Iskola és Nevelôotthonban
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Több, a gyermekvédelmet okító tanfolya-
mot is végeztem, így iskolámban én lettem
a gyermekvédelmi felelôs, és nyolc éven ke-
resztül vezettem a II. kerületi gyermekvé-
delmi munkaközösséget. Sok nehéz sorsú
gyereket ismertem meg, akiknek családja a
legkülönbözôbb anyagi vagy egészségügyi
problémával küzdött. Büszke vagyok, hogy
két családnak is tudtam segíteni abban,
hogy megfelelô lakáshoz jussanak.

Most, hogy nyugállományba vonul, mit
üzenne a ªatal kollégáknak?

Bízzanak önmagukban, legyenek nyitot-
tak és optimisták. Örüljenek a mindenna-
pi élet apró örömeinek. Csak a derûs és ki-
egyensúlyozott pedagógus tudja átadni eze-
ket az értékeket a jövô generációinak. Hin-
ni kell önmagunkban, és abban, amit csiná-
lunk, különben nem élhetünk boldog éle-
tet. Péter Zsuzsa

Igen, bár be kell vallanom, hogy elsô íz-
ben nem önszántamból vállaltam táborozta-
tást. Az elsô tanévem végén azt mondta az
akkori igazgató, hogy meghosszabbítja a
szerzôdésemet, ha elmegyek a táborba. El-
mentem, megtetszett, azóta minden évben
ott vagyok. A Fülemüle a II. és a XII. kerü-
let közös napközis tábora a Fülemile úton.
Egész nyáron jönnek a gyerekek hattól ti-
zennégy éves korig, és van, aki késôbb is
visszakívánkozik. Nagyon jó szokott lenni,
ami leginkább a táborvezetés csodálatra
méltó szervezô munkájának köszönhetô.
Megint csak az élményt tudom hangsúlyoz-
ni. Arra törekszünk, hogy változatos és iz-
galmas programokat kínáljunk a gyerekek-
nek: sokat kirándulunk és játszunk, renge-
teg mûvész jön a táborba, bábosok, kézmû-
vesek, mi magunk is például kis koncertet
adtunk a Bartók Emlékházban. A gyerekek
egy percet sem unatkoznak. Nagyon sokan
visszajárnak, barátságok kötôdnek; vannak
olyan gyerekek, akik csak itt találkoznak
minden nyáron, és folytatják, ahol elôzô év-
ben abbahagyták. Szinte a szemünk elôtt
nônek fel.

A nyár a lazítás, a kikapcsolódás idôsza-
ka, Ön pedig akkor is pedagógusként te-
vékenykedik.

Higgye el, az ember nem csinál olyasmit
a szabadsága alatt, amit nem szeret, ami fá-
rasztja, vagy kiszívja az energiáját. Én min-
dig örömmel megyek gyerekek közé.

Péter Zsuzsa

Béke a hegyen
Lapunk már több alkalommal foglalkozott
a Ferenc-hegyi erdôben évek óta uralkodó
tarthatatlan állapotokkal, melyeket egy-
egy szemétszállítási akcióval néhány hónap-
ra sikerült megszüntetni, a természeti érté-
kei miatt védett erdô azonban újból és új-
ból a hajléktalanok és csövesek tanyájává
vált. A tûrhetetlen helyzet miatt a környék
lakói a polgármestertôl kértek segítséget.

A Városrendészeti Csoport fellépésének
köszönhetôen remények szerint a szomszé-
dos házakban lakók végleg elfelejthetik az
állandó hangoskodást, a gyakori atrocitást,
és a védett erdô sem telik meg újra szemét-
tel.

— Az utóbbi idôszakban már nappal
sem éreztük magunkat biztonságban az er-
dôben lakó hajléktalanok miatt, akik ki-
ªgyelték szokásainkat, rendszeresen bejöt-
tek a házakba, és a gyakran ittas személyek
az utcán zaklatták a lakótársakat, ha meg-
próbálták ôket szép szóval rendre utasítani
— mondta el egy Ôzgida utcai lakó, aki neve
elhallgatását kérte, mert a kellemetlen ta-
pasztalatok miatt mai napig tart a csavar-
góktól. — A gyerekeket csak kerülôvel en-
gedték a szülôk a közeli iskolába, éjjelente
nem tudtunk aludni, állandó volt a randalí-
rozás, és az erdôben gyakran csaptak fel a
lángok a kunyhók mellett ôrizetlenül ha-
gyott tábortüzek miatt.

Az önkormányzat Városrendészeti Cso-
portja több hétig tartó akcióval „foglalta”
vissza az erdôt.

— A lakók felháborodását megértettem,
ezért minden erônkkel igyekeztünk rendet
teremteni a Ferenc-hegyen — mondta Láng
Zsolt polgármester. Hangsúlyozta, hogy a
hajléktalan emberek ügyében azonban vég-
leges és megnyugtató megoldást csak a
megfelelô jogszabályi háttér hozhat. A Vá-
rosrendészeti Csoport közterület-felügye-
lôi és polgárôrei augusztusban egy hétig 24

órás szolgálatot láttak el a Ferenc-hegyen,
melynek eredményeként az erdô megtisz-
tult.

— A járôrök rendszeresen igazoltatták
az erdôben lakókat, és tájékoztatót osztot-
tak a hajléktalanszállókról és menhelyek-
rôl — emelte ki Vajthó Gábor csoportvezetô.
Az önkormányzat — annak ellenére, hogy a
terület karbantartása nem feladata — elszál-
líttatta a több száz köbméternyi hulladékot
és lomot. Jelentôs lépésnek tartja, hogy
még az agresszív fellépésû személyeket is
sikerült rábeszéléssel és meggyôzéssel távo-
zásra bírni. Az erdô felügyeletét továbbra
is fenntartják, megelôzve az újabb csopor-
tok letelepedését. Vajthó Gábor felhívta a
ªgyelmet arra, hogy a közrend és közbizton-
ság védelme és megtartása érdekében a ha-
tóságok részvétele mellett a lakosságnak is
mindinkább szerepet kell vállalnia. Az in-
gatlanok védelme mellett a „szomszédok
egymásért” mozgalommal sokat tehetnek a
biztonságukért, és ha gyanús személyek
tûnnek fel a környéken, azonnal jelezzék a
közterület-felügyeletnek, a polgárôrség-
nek vagy a rendôrségnek. Elérhetôségek a
közterület-felügyelet honlapján: www.2ke-
ruletkozterulet.shp.hu.

szeg

Az önkormányzat elszállíttatta a több száz
köbméternyi hulladékot és lomot

Megszûnik a gyermekkórház —
telephely lesz
Öt hónap múlva, 2008 januárjában vonják össze a Szent János, a Szent Margit Kórhá-
zat, valamint a Budai Gyermekkórházat. A fôvárosi közgyûlés augusztus 30-i ülésén
megerôsítette és részletezte az integrációról májusban hozott elvi döntését.

Az új óriáskórház neve Szent János lesz, a másik két intézmény jogutód nélkül meg-
szûnik, és telephelyként mûködik tovább. Horváth Csaba (MSZP) egészségügyért fele-
lôs fôpolgármester-helyettes szerint a döntés létfontosságú volt, mert a Margit és a
gyermekkórház önállóan nem tud mûködni. Az integráció a fôváros számításai alap-
ján évente félmilliárd forintos megtakarítást eredményez. A Szociális és Egészségügyi
Minisztérium áprilisban úgy döntött, hogy a János kórház súlyponti kórház maradt.
A Margit kórház aktív ágyai megszûntek, csak 42 krónikus és 190 rehabilitációs ágyat
finanszíroz az OEP. A Budai Gyermekkórházban szintén megszûntek az aktív ágyak,
30 krónikus és 70 rehabilitációs ágy, valamint a járóbeteg-szakellátás maradt meg.
Az összevonás miatt a három intézményben összesen hetven mûszaki-gazdasági ál-
lás szûnik meg.

Az ellenzéki képviselôk nem értettek egyet a döntéssel. Pokorni Zoltán (Fidesz) vak-
repülésnek nevezte az összevonást, Pesti Imre (Fidesz) pedig azzal érvelt: Európa
több országában rájöttek már, hogy a nagy kórházmodell nem mûködôképes. ti
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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 Kohán Ferenc rajzkiállítása. Megnyitó SZEPTEMBER 11-én 18 órakor. Megnyitja Andrási Gábor mûvé-
szettörténész. Megtekinthetô október 7-ig hétfô kivételével 14–18 óra között. (Óbudai Pincegaléria, 1033
Fô tér 1., Zichy-kastély.)
n SZEPTEMBER 12-én 18 órakor nyílik meg Kátai Mihály Munkácsy-díjas zománc- és festômûvész kiál-
lítása a Pro-Top-Art Galériában. Megnyitja: Tolcsvay Béla énekmondó. A tárlat október 8-ig elôzetes egyez-
tetés szerinti idôpontban látogatható. (1029 Elôd vezér u. 26. Bejelentkezés a (06 20) 544-4120-es tele-
fonszámon.)
n SZEPTEMBER 28-ig: A csend ösvényein. Liguria régió (Olaszország) mûvészeinek alkotásai. (Vízivárosi
Galéria, 1027 Kapás u. 55., tel.: 201-6925)
n OKTÓBER 7-ig: Amerika út menti építészete — Válogatás John Margolies fotóiból. A kiállítás meg-
tekinthetô hétfô kivételével naponta 11–19 óra között. A beléps díjtalan. (Millenáris Teátrum, Piros-Fekete
galéria)
n OKTÓBER 10-ig: Latin-amerikai naiv festôk kiállítása a Budai Polgárok Társaságának rendezésében
az I., Krisztina tér 1. sz. alatti díszteremben. A kiállítás kedd, csütörtök és szombati napokon tekinthetô
meg 12–16 óra között. A belépés ingyenes.

SZÍNHÁZ IBS: SZEPTEMBER 22., 19.00: Galt MacDermot—James Rado—Gerome Ragni: Hair.
Musical a Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. 23-án 19.00: Van, aki forrón szereti. Filmvilágsike-
rek színpadon a Szindra elôadásában. 28-án 18.30: Dalok a falvédôrôl. Irodalmi rock and roll. Elôadja:
Hajdú István, Szabó Jusztina, Hajdú Gábor (IBS Pub). 29-én 19.00: Ray és Michael Cooney: Minden lé-
ben három  kanál. Vígjáték két részben. Ôsbemutató. R.: Földessy Margit.

MOZGÁS Nôi alakformáló kondicionáló órák kedd-csütörtök reggel 8–9 és este 19–20 óra kö-
zött. Vezeti Tury Veronika. Információ: 200-9356. Osteoporosist (csontritkulást) megelôzô gyógytor-
na kedd 11–12.30, csütörtök 11.30–13 óra között. Vezeti Szininé Bakonyi Hajnalka. Információ: 325-
9930. Izomnyújtó, stretching gyakorlatok, kötött ízületû és ülômunkát végzôknek ajánlott kedd-csü-
törtök 17.30–18.30 között. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. Információ: (06 30) 975-4752. (Kájo-
ni ház, 1025 Szilfa u. 4., tel.: 392-0860)
n Feldenkrais alternatív mozgásterápiás tanfolyam kedden 10–11-ig, 16–17-ig, Heimer István nemzet-
közi diplomás oktató vezetésével. További idôpontok megbeszélés szerint. Ha szeretne szabadabban és
kevesebb megerôltetéssel mozogni, hogy jobban legyûrje a stresszt, hogy hatékonyabban és kellemeseb-
ben végezze mindennapi tevékenységét, akkor jöjjön el az óránkra! Pasaréti Ferences Alapítvány, 1025
Szilfa u. 4. Tel.: 394-3362, (06 20) 973-9489, www.feldenkrais-budapest.hu
n Teniszoktatás. Hat éves kortól kezdô és haladó szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben. Isko-
lásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû versenyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög Andrásnál: (06
20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.tenisz_oktatas.extra.hu
n Teniszoktatás. A Törökvész TSE amatôr oktatásra szakosodott edzôkkel tartja edzéseit. Kezdô és hala-
dó szinten, egyéni és csoportos oktatás minden korosztály részére hat éves kortól. Felnôtteknek oktatás,
stílusjavítás, páros és egyéni taktikai edzések, felkészítés amatôr versenyekre, kímélô idôsoktatás. Egyhó-
napos intenzív heti háromszor (13 alkalom). Edzések egész évben, hétköznap 8–20 óra között II. kerületi

(Rózsadomb környéki) pályákon. Érdeklôdni Gulyás
K. Csabánál lehet a (06 30) 250-9122 vagy (06 20)
340-9925-ös telefonszámon.
n SIVANANDA JÓGA: Ingyenes bemutató jógaó-
ra SZEPTEMBER 9-én és 16-án 16 órától a Volk-
mann u. 10. alatti jógaközpontunkban azok számá-
ra, akik még sohasem jógáztak, de szeretnék kipró-
bálni! Kezdô jógatanfolyamok indulnak SZEP-
TEMBER 13-án csütörtök este, 17-én hétfô dél-
elôtt és 19-én szerda este. Új! Kezdô jógatanfo-
lyam indul nyugdíjasoknak SZEPTEMBER 19-én
10–12 óráig. 5x2 órás meditációs tanfolyam in-

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

ÔFELSÉGE PINCÉRE VOLTAM. Utoljára tíz éve került új Menzel-film a magyar mo-
zikba, s bár a cseh filmrendezô azóta több magyar filmszínházban is megfordult
(mindenféle közönségtalálkozók és sajtótájékoztatók alkalmával) személyesen, új fil-
met egyik alkalommal sem hozott magával. Hiába szegezte neki mindig valaki a kér-
dést, hogy mikor tetszik már új filmmel elôállni, a válasz évekig ugyanaz a lemondó
fejrázás maradt. Meg az azt kísérô megjegyzés, hogy majd akkor rendez, ha felkérik
rá, ô aztán nem fog munka után kajtatni. Annyi azért kiszivárgott a kulisszák mögül,
hogy Bohumil Hrabal Ôfelsége pincére voltam címû klasszikusára készül, de a jogok
annak ellenére elkerültek tôle, hogy még az író életében neki ajánlották a regény
megfilmesítését. Az évekig tartó huzavona csak fokozta a várakozásokat, majd egy-
szer csak — egészen pontosan a Világszám! címû Koltai-vígjáték budapesti premi-
erjén — Menzel, aki kis szerepet alakított Koltainál, mintegy mellékesen kibökte: a
film sínen van, jövôre forgatás. Hurrá! — lelkesedtünk akkor, s boldogan lelkesed-
nénk most is, de csak egy ugyanolyan lemondó fejrázásra telik, mint anno a rende-
zônek. Úgy tudjuk, a csehek magukénak érezték a filmet (még ha a kritika el is ver-
te rajta a port), ami ezáltal szép piaci sikert aratott, s vélhetôen nálunk is sokáig
mûsoron marad ez a szép, öregkori képeskönyv egy hajdan nagy rendezôtôl, aki-
tôl többek között azt tanultuk, hogy a sör úgy jó, ha a hetedik lépcsôn hûtjük, a
film pedig úgy, ha Rudolf Hrusinsky ábrázata feltûnik benne.

kg
Rendezte: Jiøí Menzel, szereplôk: Ivan Barnev, Oldøich Kaiser, Julia Jentsch, Martin Huba, Mari-
án Labuda.

FELE-MÁS NAP szeptember 16-án 10–
19.30-ig a Klebelsberg Kultúrkúriában. Ko-
moly, ôszinte együtt-játék, ahol egyenlô esé-
lyekkel indul mindenki, ahol nem számít, ha
valakinek más a pszichés, mentális vagy fizi-
kai állapota. Ahol tanulni lehet egymástól,
meríteni hitet, tudást, örömöt.

Az egész napos programban lesz képzô-
mûvészeti, mozgásterápiás és pszichodrá-
ma Work-Shop, zeneterápiás, illetve korai
fejlesztést bemutató foglalkozás, drámajá-
ték, kiállítás, színházi elôadás, koncert és
táncbemutató, kirakodóvásár, fejlesztôjá-
ték- és könyvvásár, valamint kerekasztal-be-
szélgetések.

A rendezvény teljes idôtartama alatt ren-
delkezésre áll a büfé és a gyermekmegôrzô.
A Fele-Más Napról a Civil Rádió egész nap
tudósít az eseményekrôl. Részletes progra-
mot a www.kulturkuria.hu honlapon talál-
hatnak az érdeklôdôk.
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dul SZEPTEMBER 27-én 18.30–20.30-ig.Részle-
tes információért hívja jógaközpontunkat! Infor-
máció és bejelentkezés: 397-5258, (06 30) 689-
9284, joga@sivanandajogakozpont. hu, www.si-
vanandajogakozpont.hu

n Mozgástanfolyamok a Baár—Madas Gimnázi-
umban. Babagimnasztika kedd 9.30–10.30-ig (2–
3 éves kor), 10.30–11.15-ig (1–2 éves kor). Vezetô
tanár: Németh Erika. Kreatív gyermektánc péntek
16–17-ig (5–7 éves kor), 17–17.45-ig (3–4 éves
kor). Vezetô tanár: Németh Erika. Játékos focisuli
csütörtök 16.15–17-ig (3–4 éves kor), 17–18-ig (5–
7 éves kor). Vezetô tanár: Almási Éva. Gerincgim-
nasztika kedd 8.30–9.30-ig és 18.30–19.30-ig. Ve-
zetô tanár: dr. Csider Tibor egyetemi docens. Kez-
dés SZEPTEMBER elsô hetében. Érdeklôdni lehet
Németh Erika táncpedagógusnál: (06 30) 565-
1703, nemetheri@freemail.hu (1026 Lorántffy Zs.
út 3.).
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fô-
nix Kendo és Iaido Klubban a Kodály Zoltán iskola
épületében. Kendoedzések gyermekeknek 18–
19.30-ig és felnôtteknek 19–21-ig minden kedden
és pénteken. Bôvebb információ: (06 30) 601-2025, www.budapestkendo.hu, budapestkendo@gmail.hu
(1022 Marczibányi tér 1.)

GYEREKEKNEK SZEPTEMBER 22.: Egész napos szüreti Bonbon Fesztivál az IBS-ben. Fellép
a Kolompos együttes és Kemény Henrik bábmûvész. (1021 Tárogató út 2–4., tel.: 391-2525, 391-2526)

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: A nyári szünet után szeptembertôl is-
mét minden kedden megtartjuk összejöveteleinket. Az elsô találkozás SZEPTEMBER 4-én 15 órakor lesz
a Bimbó úti helyiségben. Programok: SZEPTEMBER 4.: Nyári élmények felidézése. SZEPTEMBER 11.:
Szent Mihály hava, szeptemberi jeles napok. SZEPTEMBER 18.: Készülôdés az október 2-i kirándu-
lásra. SZEPTEMBER 25.: Beszélgetôs klubnap. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdí-
jas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMBER 12-én: Kirándulás a Börzsönybe kisvasúttal.
19-én: Autóbuszos körutazás a Balaton-felvidéken. 26–30.: Kirándulás autóbusszal Karintia leg-
szebb tájaira. A programok részleteirôl évadnyitó klubnapunkon lehet érdeklôdni, valamint a 275-0169-
es telefonszámon az esti órákban. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden páros héten csütörtökön 16 órától. Klubéletünket a
havonta megjelenô programfüzet tartalmazza. (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: Fogadóóra minden csütörtökön 9–12.30 között. SZEPTEMBERI prog-
ramjaink: 11-én: alsó-ausztriai várak, kastélyok, kolostorok: Altenburg, Rosenburg. 18-án: burgen-
landi barangolás. Frauenkirche, Halbturm, Bruck an der Leitha. Vásárlás a Hofer-Interspar áruház-
ban. OKTÓBER 2-án, az idôsek világnapján soproni városnézést tervezünk, fakultatív ebéd Balfon, a Kas-
tély étteremben. (1024 Margit krt. 48., tel.: (06 20) 921-6588, 316-5925)

KLUBOK Ami a zárójelentésbôl kimaradt… klub krónikus betegségben szenvedôknek és
hozzátartozóiknak minden hónap utolsó szerdáján 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 óráig. Hozzátartozók részére
problémaelemzô beszélgetés minden hónap utolsó hétfôjén 15–17 óráig. Filmvetítés minden hónap má-
sodik csütörtökén 15.45-tôl a II. sz. Gondozási Központban. (1022 Fillér u. 50/b)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET:. SZEPTEMBERTÔL minden csütörtökön délután 15 órától tart-
juk összejövetelünket az egyesület nagytermében, a kirándulási napok kivételével. SZEPTEMBER 13.: Mi-
lassin Béla mûvészettörténész bevezetô elôadása a Leonardo-kiállításhoz. Programok megbeszélése,
jelentkezés a rendezvényekre. 17-én: Látogatás a New York-palotában. 20-án: Kirándulás Ópuszta-
szerre, autóbusszal (Feszty-körkép, Kiss-tanya, Petôfiszállás. Ár: 2000 Ft/fô. 27-én: „az igazi da Vinci”
és a Munkácsy-trilógia Debrecenben (utazás vonattal). Október 12–14.: IV. Nemzetközi Tökfesztivál és
szüreti vigadalom (Ôrség, Göcsej, a Kerka-völgye). 20–23.: Krakkó—Zakopane. Ár: 28 900 Ft/fô. (4 nap,
3 éj, félpanzió, 2 ágyas zuhanyozós wc-s szobák.) Összejövetelek minden csütörtökön 15–18 óráig. (1024
Margit krt. 64/b. Bejárat a fôkapu mellett balra! Tel.: 216-9812 [üzenetrögzítô is], (20) 42-42-180, fonix-
ke@t-online.hu)
n Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden
kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n Filmklub a Kájoni házban. SZEPTEMBER 21., 18.30: Az Állatmesék felnôtteknek címû sorozat elsô
filmje: Jean Renoir: Állat az emberben (1938) 93’. Fsz: Jean Gabin. (1025 Szilfa u. 4., tel.: 392-0860)

KIÁLLÍTÁS A BARLANGBAN. Augusztus 24-én a Szemlôhegyi-barlang csodálatos
környezetében nyílt meg A. Tóth Attila festômûvész rendhagyó tárlata. Tóth Attila
számára a természet ma már, sajnos, egyre nagyobb veszélyben lévô világa jelenti a
teret, a megértést, a biztonságot, ezért mind témáit, mind alkotásai színvilágát az
impresszionizmus hatja át. A természeti környezetet méltón egészítik ki ezek az em-
beri fantáziának teret adó, sötétített térben, fényben pompázó, utánozhatatlan mûal-
kotások. A mûvész olajjal fest,
képei kettôs tartalommal bír-
nak, megvilágítás után sötét-
ben fluoreszkálva, második ví-
zióként jelenik meg a rejtett
kép, teljesen mást formát ölt-
ve, mint természetes fénynél.

A Szemlôhegyi-barlang vi-
lághírû természeti képzôdmé-
nyei között szeptember 24-ig
tekinthetô meg hétköznap
10–16 óráig, hétvégén 10–18
óráig (1025 Budapest, Puszta-
szeri út 35.).

A PANNÓNIA FILMSTÚDIÓ animációs-
film-rajzoló OKJ-s tanfolyamot indít korha-
tár nélkül. Tantárgyak: animáció, filmtörté-
net vetítéssel, filmtechnika, számítógépes
program használata. A nyolc hónapos okta-
tás vizsgával zárul. Ekkor a hallgató állami-

lag elismert animáci-
ósfi lm-rajzoló

szakmai bi-
zonyítványt
kap. Telefo-

nos egyezte-
tés után az érdek-

lôdôk betekinthet-
nek a most folyó
képzésbe. To-
vábbi felvilágo-

sítás, idôpont
megbeszélése a
250-1355 vagy a
250-0432-es tele-
fon s zámokon
kérhetô.

GRAFOLÓGIA PEDAGÓGUSOKNAK. A
Független Pedagógiai Intézet grafológiai
tanfolyamot hirdet pedagógusok részére he-
ti két órában. A képzés idôtartama 50 óra.
Az elsô foglalkozás szeptember 27-én 15–
17 óra között lesz. A tanítás során jól hasz-
nálható ismereteket szerezhetnek a résztve-
vôk. A tanfolyamot Barna Erika vezeti. Rész-
vételi díj: 50 000 Ft + áfa/fô. A tanfolyam in-
dulásának feltétele minimum 8 fô.

Magyarországon elôször grafoterápiai
képzés is indul ugyanitt írászavarok korrekci-
ójára. A képzés idôtartama 120 óra, havi
egy alkalom. Az elsô foglalkozás szeptem-
ber 28-án 9–18 óra között lesz. A tanfolya-
mot Barna Erika vezeti. Részvételi díj:
120 000 Ft + áfa/félév. A tanfolyam indulá-
sának feltétele minimum 10 fô. Jelentkezési
határidô mindkét tanfolyamra: szeptember
15. Jelentkezni írásban a margit.feltein@fu-
pi.hu e-mail címen lehet, érdeklôdni a 336-
1766-os telefonszámon Feltein Margitnál.
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A Klebelsberg
bérletajánlata
SZÍNHÁZ. Szeptember: Szabó Magda:
Szent Bertalan nappala (történelmi játék,
Evangélium Színház). Október: Mindent
bele (két egyfelvonásos: Alexander Lernet
Helenia (ford. Konrád Antal) és Nóti Ká-
roly bohózatai, a Kis Színház és a Klebels-
berg Kultúrkúria közös produkciója). No-
vember: Goldoni: Két úr szolgája (a nagy
sikerrel bemutatott kétfelvonásos komédia
bérletes elôadása (a Klebelsberg Kultúrkú-

ria produkciója). John Patrick: Teaház az
augusztusi holdhoz (vígjáték, Körúti Szín-
ház). Január: Rideg Sándor: Indul a bak-
terház; falusi burleszk két részben (Turay
Ida Színház). Az elôadások pontos dátumá-
ról az érdeklôdôk késôbb részletes tájékoz-
tatást kapnak. Bérletárak: 9000 Ft; 7500
Ft, jegyárak: 2200 Ft; 1800 Ft, elôvétel:
jegyrendeles@kulturkuria.hu.

MESTERKONCERT-SOROZAT. Október
4.: 19.30: A Nemzeti Filharmonikusok
Kamarazenekar koncertje. Bach: Zeneka-
ri szvit, No. 3; Bach: E-dúr hegedûverseny;
Dvoøak: Szerenád. Mûvészeti vezetô: Kocsis
Zoltán. November 8.: 19.30: Maria Teresa
Uribe énekestje. Spanyol szerenád. No-
vember 29.: 19.30: A Déjà Vu együttes
koncertje. Klasszikus és dzsessz: Hacsatur-
ján-, Bach-, Debussy-feldolgozások. De-
cember 13.: 19.30: A Nemzeti Filharmoni-
kusok Kamarazenekar koncertje. Corelli:
Karácsonyi concerto; Vivaldi: Négy évszak.
Mûvészeti vezetô: Kocsis Zoltán. Január 10.:
19.30: A Sinfonietta Hungarica zenekar
koncertje. Újévi gálakoncert. Vezényel: Dé-
ri András. Bérletár: 6200 Ft.

n KIÁLLÍTÁS: SZEPTEMBER 9-én 10.00–14.00 óráig tekinthetôk meg azok a Pesthidegkútról ké-
szült festmények, amelyeknek árverése 14 órakor kezdôdik.
n SZEPTEMBER 11., 18.00: Buket társalgó. Társak mindenben... Vendégek: Szabó Péter író, ze-
nész és alkalmi képzômûvész és felesége, Fehér Irén képzômûvész, valamint M. Márkus Ágnes, az
IRKA irodalmi kör tagja, a Nemzetközi Parapszichológiai Akadémia diplomása. Mindkét esemény-
rôl érdeklôdni lehet Magyar Arinál a (06 30) 210-2131-es telefonszámon vagy e-mail-ben: ma-
gyarari@t-online.hu
n SZEPTEMBER 19.: VI. Ötvösmûvészeti Biennálé. A kiállítást 18 órakor Jankovics Marcell Kos-
suth-díjas rajzfilmrendezô nyitja meg. A kortárs magyar ötvösmûvészet legnagyobb országos ren-
dezvényén megjelennek mûveikkel a szakma „nagy öregjei”, de a legfiatalabb alkotók is. A több
mint ezer éves múlttal rendelkezô mûvészeti ág képviselôi napjainkban széles területen alkotnak.
Ezt tükrözi e tárlat is, melyen az ékszerektôl a plasztikákig többféle alkotás látható. Megtekinthetô
október 9-ig, naponta 10–18 óráig.
n ZENE: SZEPTEMBER 9., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei. Donizetti: Lammermoori Lu-
cia. Közönségünk a Magyarországon kuriózumnak tekinthetô, magyar felirattal ellátott operafilm-
felvételeket havi rendszerességgel lézer-, illetve DVD-lemezrôl tekintheti meg. A teljes opera-elô-
adás levetítése elôtt bevezetô elôadást tart dr. Langermann István, így a zenebarátok nemcsak az
aktuális mûvel ismerkedhetnek meg, hanem a zeneszerzô életével, hátterével és az adott korral is.
n SZEPTEMBER 14., 18–21.00: „Búcsút int az ôsz a nyárnak” — magyarnótaest Szabó Teri és
barátai összeállításában. Az est fellépôi: Duba Szilvia, a rádiókórus szólistája, Madarász Katalin elô-
adómûvész, Magyar Ari festômûvész, Mohácsi Lajos operaénekes, Palojtai Érsek Ágnes, a Nótaéne-
kesek Szövetségének elnöke, Szabó Teri nótaénekes, Tarnai Kiss László, a rádió mûsorvezetôje, vala-
mint Molnár József vezetésével a Virtuóz zenekar. Az esti programot tombolasorsolás színesíti.
Jegyár: 1600 Ft.
n SZÍNHÁZ: SZEPTEMBER 16., 18.30: Gondolj rám szívesen! — a Baltazár Színház elôadása a FE-
LE -MÁS Nap zárórendezvénye. Az 1998-ban alakult Baltazár Színház az egyedüli értelmi sérült szí-
nészekbôl álló hivatásos színtársulat Magyarországon. Rendezte: Elek Dóra. A belépés ingyenes.
n SZEPTEMBER 28., 19.00: Szabó Magda: Szent Bertalan nappala — történelmi játék két rész-
ben az Evangélium Színház elôadásában. Debrecennek és a nevezetes kollégiumnak állít remek em-
léket a Szent Bertalan nappala címû dráma. Két fôszerepére Debrecen két történelmi személyisé-
gét, a fiatal diák Csokonait és a város legendás fôbíráját, Domokos Lajost választotta az írónô. A
megtörtént eseménybôl olyan erkölcsi példát teremt, amely ritkán található a drámairodalomban.
Szereplôk: Szabó Péter, Bánffy György, Kárpáti Tibor, Bitskey Tibor, Mucsi Sándor, Lénárt László,
Gyurin Zsolt, Buzogány Márta, O. Szabó István, Rékai Nándor, Szarvassy Csaba Zsolt, Borbáth Ottí-
lia, Medgyessy Pál. Rendezô: Udvaros Béla. A színházi bérlet elsô elôadása. Jegyár: 2200 forint,
1800 forint.

Egy pikáns este
Szeptember 21-én 19 órától láthatja-hall-
hatja a közönség a kubai származású éne-
kesnô lemezbemutató koncertjét az IBS
Színpadon. Ezúttal új oldalát mutatja meg
a közönségnek, hiszen új lemeze merôben
más elôzô két lemezéhez képest. Az elôbb
említett kiváló lemezek arról árulkodnak,
milyen mesteri módon tudja a ªatal éne-
kes-zeneszerzô kombinálni a kubai zenét
és a jazzt. „Hagyjuk a mixelést, ismerje
meg a közönség a másik énemet, ismerjék
meg, milyen, amikor a hamisítatlan Kuba
szól” — nyilatkozta új, Salsa y picante címû
albumáról az énekesnô. Az esten közremû-
ködik a Rumba Caliente együttes.

Kalapács alatt
a festôverseny
képei
A Budai Képzômûvészeti Társaság (Buket)
által június 3-án rendezett festôversenyen
készült festményeket és rajzokat, amelyen
több mint száz festô örökítette meg Pesthi-
degkút különbözô részleteit, a Klebelsberg
Kultúrkúria fogadta be egy hetes tárlatra a
nyár elején. Az alkotásokból szeptember
9-én 14 órakor árverést tart a Buket, elôtte
10 órától lehet megtekinteni a képeket szin-
tén a Kultúrkúriában.
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n KÉZMÛVES ALKOTÓMÛHELYEK: Kerámia szeptember 21-tôl,
tûzzománc 22-tôl indul. Októberben induló tanfolyamok: agya-
gos, selyemfestô, kézimunkakör, kötés-horgolás, kosárfonó,
nemezelôs. Információ: Pilinger Zsuzsanna, (06 70) 335-6283.
n Radírpók. Kézmûveskedés 5–8 éves korig. Vezeti: Jókuti Eszter.
n Sakkszakkör: hétfônként 15.30–17.30-ig. Vezeti: Rollinger Ká-
roly, tel.: 212-2820.
n A Calcutta trió indiai zeneklubja: minden hónap elsô hétfôjén 19 órától.
n Kôketánc gyermektáncház: minden vasárnap 10–12 óráig. Tánc- és énektanulás moldvai zenét
játszó muzsikusok segítségével, kézmûveskedés.
n Guzsalyas táncház: Minden szerdán este 20 órától hajnali 1-ig. Gyimesi, moldvai, csángó tánc-
és énektanítás, vendégzenészek, elôadók, filmek.
n Kaktusz színjátszókör: Színjátszás 11–15 éves korig. Indul: szeptember 13-án 16.30-kor. Informá-
ció: Juszcák Zsuzsa, (06 70) 335-6285.
n Gong. Gyermekszínjátszó-csoport, 10–12 éves korig. Keddenként 16–18 óráig. Információ: Gyom-
bolai Gábor, (06 30) 269-9459.
n KIÁLLÍTÁS. A csend ösvényein. Liguria régió (Olaszország) mûvészeinek alkotásai szeptember
28-ig tekinthetôk meg. (Vízivárosi Galéria)
n Nyugdíjasklub. Klubnapok minden páratlan héten pénteken 15–17 óráig. Évadnyitó: szeptember
14., 15–17 óráig. Információ: Kilián Mária, 212-2820.
n Csemetekert foglalkozások: Diridongó. Zenés foglalkozás apróságoknak és cseperedôknek.
Program: gyermekdalok, rigmusok, mondókák, közös játék és muzsikálás. Hétfôn, kedden és csütör-
tökön 9.00, 9.40, 10.15, 10.50 és 11.30 órai kezdéssel. Diridongó Zenede kedden 16.30 és 17.15
órai kezdettel. Információ: Donáth Zsuzsanna, (06 20) 546-5757.
n Tücsök Zene. Ritmus-ének-zene foglalkozás 6 hónapostól 4 éves korig, csütörtökön 9.30 és 10.10
órai kezdéssel. Tücsök zeneóvoda. Ének-zenei készségfejlesztô foglalkozás, szerdán 16,15 és 17
órai kezdéssel. Információ: Gál Gabriella, (06 30) 999-4945.
n Iciri-piciri táncház. Játékos tánctanítás 1–4 éves korig, szerdán 10.10 és 10.40 órai kezdéssel. In-
formáció: Gál Gabriella, (06 30) 999-4945.
n Csiri-biri. Játékos, zenés mozgásfejlesztô foglalkozás 1–3 éves korig, minden pénteken, 9.00,
9.45, 10.30, 11.15 órai kezdéssel. Információ: Orszáczky Ildikó, (06 30) 389-5500, www.csiri-biri.hu.
n Pliccs-Placcs. Érzékelésfejlesztô kreatív játszócsoport csütörtökön 9.30–10.15 (18–24 hónap) és
10.15–11.15 (24–36 hónap). Információ: Bilimbo Nemzetközi Játszóháza, 225-1419.
n MOZGÁS. Mûvészi torna. Berczik Sára módszerén alapuló mozgás-, koordináció- és ritmusérzék-
fejlesztô, tartásjavító gimnasztika zongorakísérettel. Kedden és csütörtökön: 16–17 óráig 5–7 éves
óvodások és kisiskolások, 17–18 óráig 4–5 éves óvodások számára. Információ: Kiliánné Kocsis Má-
ria, (06 70) 335-6286.
n Jóga. Szerdánként 8–9.45 óráig. Információ: Kovács Károlyné, (06 20) 947-0202. Kedden 19.30–
21.15 óráig. Információ: Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 9418-773.
n Gyermekjóga. Hétfôn 17–18 óráig, információ: Kovács Károlyné, (06 20) 947-0202.
n Gerinctorna. Kedden és csütörtökön 18.30–19.30-ig. Információ: Petô Barbara, (06 30) 370-
7322.
n Terhestorna. Szerdán 18–19 óráig, pénteken 11–12 óráig.
n Szülés utáni baba-mama-torna. Pénteken 10–11 óráig. Információ: Németvölgyi Emese, (06 30)
210-9597.
n Akrobatikus rock and roll. Hétfôn és szerdán 16.30–18 óráig kezdôk, középhaladók részére, és
18–19.30 óráig haladók, versenyzôk részére. Vezetôedzô: Pál Zoltán, (06 20) 318-2786.
n Salsa. Csütörtökön 20–21 óráig. Tanfolyamvezetô: Földi Anikó, (06 20) 315-8781.
n Argentin tangó. Kezdô szinten, szerdán 19.45–21 óráig. Tanfolyamvezetô: Békési Kálmán, (06
70) 451-8781.

Minden lében
három kanál
Szeptember 29-én 19 órai kezdettel ma-
gyarországi ôsbemutatóra invitálja közön-
ségét az IBS Színpad. A Minden lében há-
rom kanál címû vígjáték Ray és Michael
Cooney-nak, a Páratlan Páros és A minisz-
ter félrelép szerzôinek új darabja.

A fôszereplô ªatal pár boldog közös éle-
tet él, egyetlen problémájuk, hogy a bérelt
ház után hozzájuthassanak egy olyan ingat-
lanhoz, amelyben majd gyermekeiket felne-
velhetik. Mivel sajnos nem lehet saját gyer-
mekük, elhatározzák, hogy örökbe fogad-
nak egy csöppséget. A gyámhatóság által ki-
rendelt ellenôrnek azonban minden körül-
ményt mérlegelnie kell…

A megoldásban szerencsétlenségükre az
egész család segíteni próbál. Azonban van,
aki rosszkor van rossz helyen…

Szereplôk: Pásztor Erzsi, Rák Kati, Gallusz
Nikolett, Szalai Mónika, Csizmadia Gergô,
Pál Tamás, Pollák Viki, Haraszti Bálint,
Molnár Levente, Rada Bálint, Zsemberi Leven-
te, Varga Miklós, Kovács Zoltán, Német Edit,
Bíró Attila, Noé Viktor. Rendezte: Földessy
Margit.

Új helyszíneken
A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ társ-
intézményeként mûködô Budagyöngye Kö-
zösségi Ház korábbi tanfolyamai elköltöz-
tek:
n Pataki Rita — mûvészi torna: Budenz Jó-
zsef Általános Iskola, várható kezdés: szep-
tember 15., tel.: (30) 483-1897; 394-3177.
n Kiliánné Kocsis Mária — mûvészi tor-
na: Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ,
kezdés: szeptember 4., tel.: 212-2820, (06
70) 335-6286.
n Tass Olga — nôi torna: Virányosi Közös-
ségi Ház, kezdés: szeptember 3., telefon-
szám: 275-1394.

n Göltl Katalin — fit kid, nôi torna: IBS,
Pitypang iskola, várható kezdés: szeptem-
ber 12., tel.: 325-8827 (Pitypang); 391-
2572 (IBS).
n Bánhidi Borbála — nôi torna, mûvészi
torna: IBS, Pitypang iskola, kezdés: szep-
tember 3., tel.: 325-8827 (Pitypang); 391-
2572 (IBS).
n Bánhidi László — fit kid: IBS, kezdés:
szeptember 4., tel.: 391-2572.
n Sira Szabina — dzsesszbalett: IBS, kez-
dés: szeptember 5., tel.: 391-2572.
n Hollandáné Bagoly Ildikó — nôi torna:
Kájoni Ház, kezdés: szeptember 4., tel.: (06
30) 975-4752.

A BUDAI TÁNCKLUB 2007/2008-as tan-
évére a beíratkozás szeptember 4–5–6-án
(kedd, szerda, csütörtök) 14–18 óráig lesz.
(1027 Budapest, Kapás utca 5.)

IFJÚSÁGI TÁRSASTÁNCTANFOLYAM in-
dul a Budai Táncklubban szeptember 16-
án Vágvölgyi Györgyi vezetésével. A kezdô-
tanfolyam 9.30-kor, a középhaladó 11 óra-
kor, a haladó 12.30-kor kezdôdik. A foglal-
kozások 90 percesek. A kurzus díja 7000 Ft/
8 alkalom. (1027 Kapás u. 55.)
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Véget ért a fesztivál
Idén is nagy érdeklôdés mellett zajlottak Pesthidegkúton a
nyári mûvészeti napok. A fesztivált Láng Zsolt polgármester
nyitotta meg, aki kerületünk egyik legszebb ünnepének
nevezte az immár hagyományossá vált kulturális eseményt.

„A mindennapok rohanásában felôrlôdô ember számára különö-
sen fontosak azok az alkalmak, amikor egy kicsit megállhat, be-
szélgethet, összemosolyoghat a régi ismerôsökkel és barátokkal.
Teheti mindezt úgy, hogy közben maradandó élményt és értéket
kap” — mondta Láng Zsolt, majd elismeréssel szólt a szervezôkrôl,
akik az egész heti mûsor összeállításánál két kiemelkedô személyi-
ség szellemi hagyatékát tartották szem elôtt: a 125 évvel ezelôtt szü-
letett Kodály Zoltánét és a 800 éve született Szent Erzsébetét.

A fesztivál elsô két napján a kultúráé volt a fôszerep. Két kiállí-
tás is nyílt, több koncertet, valamint Carlo Goldoni Két úr szolgája
címû komédiáját láthatták a látogatók. A hétvége programjai kö-
zött az egész család, a pici gyerektôl a nagyszülôkig mindenki talál-
hatott kedvére valót. Számtalan gyermekprogram, tánc, ének, mu-
zsika, elôadások és vetélkedôk tették színessé a nyár utolsó hétvé-
géjét. A Klebelsberg Kultúrkúria kertjében sétálva sok vidám, és
néhány ismerôs arcra bukkantunk. Megkérdeztük ôket, hogy ér-
zik magukat a Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti Fesztiválon.

BÉRCES JÚLIA két kisgyermekkel lá-
togatott el a Klebelsberg Központba.
„Elôször jöttünk ki a fesztiválra, és na-
gyon jól érezzük magunkat. Megnéz-
tük Gulyás László egérparádéját, ami
nagy tetszést aratott a ªúknál, most
pedig szép sorban mindent kipróbá-
lunk — ha odaférünk. Csak a pénteki
napot töltjük itt, mert a hétvégére el-
utazunk, pedig Palya Bea mûsorát
mind a hárman szívesen megnéz-
nénk! Én a Ghymes együttest is na-
gyon szeretem, nem szívesen ha-
gyom ki a koncertjüket.”

KOHL JÁNOS, a népmûvészet mes-
tere fafaragásokat hozott és árult.
Munkái minden földrészre elkerültek
már, és számos kiállításon csodálhat-
ta meg keze munkáját a közönség.
Mint mondja, kilenc éve minden év-
ben itt van: „Nagyon szeretem a hi-
degkúti fesztivált, mert gyönyörû he-
lyen van, jól szervezett és remek prog-
ramok vannak. Mindennel meg va-
gyok elégedve, jól érzem magam. Saj-
nos, napközben nem hagyhatom itt
az asztalomat — legfeljebb egy po-
hár sörért, de az esti Ghymes-koncer-
ten ott leszek!”

Az immár kilencedik alkalom-
mal megrendezett Pesthidegkú-
ti Nyári Mûvészeti Fesztivál mû-
vészeti vezetôje Hedry Mária,
akit Láng Zsolt polgármester a
rendezvény édesanyjának neve-
zett. „Ez így is van — nevet Má-
ria. — Rengeteg munka és izga-
lom elôzi meg minden évben a
fesztivált. Én akkor vagyok elé-
gedett, amikor kijövök ide, és
látom, hogy sokan látogatják a
programokat, az emberek jó-

kedvûek, jól érzik magukat. Ez azt jelenti, hogy nem hiába
dolgoztunk. Szerencsére, az a tapasztalatom, hogy az embe-
rek egyre inkább ismerik és igénylik ezt a nyárvégi forgata-
got, és ez minket is arra sarkall, hogy minél több színvonalas
és érdekes produkciót hívjunk el. Bármilyen mûfajt szívesen lá-
tunk, ha jó minôségû. Szeretnénk még tovább szélesíteni a
palettát, hogy a hidegkúti látogatók mellett a kicsit távolabb
élôkhöz is jusson el a hírünk, és jöjjenek el ôk is. Nagyon pozi-
tív visszajelzéseket kapunk nemcsak a vendégektôl, hanem a
fellépôktôl és a vásározóktól is. Úgy érzem, lelke van ennek a
mi kis fesztiválunknak.”

Arra a kérdésemre, hogy van-e kedvence a fôszervezônek a
fellépôk közül, Hedry Mária így válaszol: „Mindenki a kedven-
cem, aki eljön. De vannak olyanok, akik már kilenc éve állan-
dó meghívottjaink, ilyen például a gyerekek körében méltán
nagyon népszerû Gulyás László, a Bab Társulat, vagy a Vajda-
ságból érkezô Micsik Béla és felvidéki társa, Kovács Marcell,
akik minden évben itt találkoznak.”

Balázs Péter és Huszárik Kata a Goldoni-vígjátékban
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A fesztivál egyik különle-
gessége az aurafotózás volt.
Auránk színe sok mindent
elárul önmagunkról, jelle-
münkrôl, amire persze so-
kan voltak kíváncsiak. Töb-
bek között a képen látható
úr is, aki egyenesen Mad-
ridból érkezett. Mint társa
tolmácsolásából megtud-

tuk, nagyon tetszik neki a fesztivál, és nemcsak nézi, de aktívan
részt is vesz a programokban. Vérbeli spanyol létére együtt ropta a
Kárpát-medence táncait a Bartók Táncegyüttes táncosaival, kós-
tolt magyar biobort és kürtôskalácsot. A hölgy azt is elárulta, hogy
nagyon kedvelik a Ghymes együttest, akiknek most sem szalasztot-
ták el a koncertjét, és ha minden jól megy, jövôre is ellátogatnak a
fesztiválra.

A vasárnap délelôtti ragyogó napsütésben Méhes Csaba szóra-
koztatta pantomimjátékával a fôleg kiskorúakból álló nagyérde-
mût. A képen látható ifjú, a tízéves Földesi Zsombor a mûvész mél-
tó partnereként magabiztosan mozgott a színpadon. „Kicsit izgul-
tam, de jó érzés volt a színpadon lenni! Elôször vagyok a fesztivá-
lon, mert még csak egy éve költöztünk Hidegkútra. Mindennap ki-
jöttünk, mert nagyon jól érezzük itt magunkat, jól szórakozunk.
Nagyon tetszettek a gólyalábasok, az óriásbábok meg Palya Bea
koncertje.” Zsombor azt is elárulta, hogy a Remetekertvárosi Álta-
lános Iskola tanulója, és osztályával néptáncversenyen elsô helye-
zést ért el.

Az árusok között bóklász-
va ismerôs arcokra bukkan-
tunk. A Tóth Tamás—Faze-
kas Zsuzsa házaspár eddig
megjelent négy meseleme-
zét árulta. „Nem elôször
veszünk részt a fesztiválon
— mondja Zsuzsa —, de
mindig szívesen jövünk,
mert lehetôségünk van sze-

mélyesen találkozni a közönségünkkel. Vannak visszajáró vevôink,
akik elmondják, hogy tetszett nekik elôzô CD-nk, és keresik, megve-
szik az újat. Azt gondolom, hogy a színvonalas és változatos progra-
mok sokakat kicsalogatnak ide, nemcsak Hidegkútról vagy a II. kerü-
letbôl, de egyre inkább egész Budapestrôl is. Mindenki megtalálhat-
ja a maga mûfaját: színházi elôadások, koncertek, kiállítások, nap-
közben gyerekprogramok, bábszínház, árusok, és mindez kint, a jó
levegôn. Az igazi régi vásárok hangulatát hozza vissza a fesztivál, a
színes kavalkáddal, mutatványosokkal, ªnomságokkal.”Gulyás László

LÁNG ZSOLT polgármester nem-
csak megnyitotta a IX. Pesthideg-
kúti Nyári Mûvészeti Fesztivált, de
mindennap fel is bukkant egy-egy
kiállításon, színházi elôadáson
vagy koncerten. „Már az a tény,
hogy kilencedik alkalommal rende-
zik meg a fesztivált, is mutatja,
hogy mennyire megszerették ezt a
nyárvégi eseményt az emberek —
mondja a polgármester. — Ez
nem is csoda, hiszen színvonalas,

komoly kulturális értéket képviselô produkciókat láthatunk
egész héten. Ha körülnézek, azt látom, hogy sokan sétálnak a
Mûvelôdési Központ kertjében, a programokon is szinte min-
dig teltház van, az emberek jól érzik magukat, szórakoznak,
miközben régi ismerôsökkel találkoznak, beszélgetnek. Mos-
tanra nagyon kiteljesedett a rendezvény, és az is érzékelhetô,
hogy túlnôtt Pesthidegkút határain. Az elôadók és a látoga-
tók közül is sokan a környezô településekrôl érkeztek. A szer-
vezôket dicséri, hogy minden évben valamilyen aktualitás ad-
ja a mûsor gerincét.

Arra a kérdésre, hogy mely programok keltették fel az ér-
deklôdését, a polgármester elmondta: — Nagyon tetszett Eck-
hart Gábor történetekkel fûszerezett koncertje, amelyen Ko-
dály-mûveket adott elô. Meglátogattam a Szent Erzsébet éle-
térôl szóló kiállítást és a kortárs keramikusok gyûjteményét.
Érdeklôdéssel várom Csurka István Döglött aknák címû darab-
ját, valamint a rendezvény „koronáját”, az Erzsébet címû ope-
ra ôsbemutatóját.”

Kolompos együttes
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Újkori operabemutató: ErzsébetPalya Bea koncertje
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MÉCS IMRE országgyûlési képviselô:
— Közel egy éve költöztünk családom-
mal a II. kerületbe, és úgy érzem,
hogy mára sikerült teljesen beillesz-
kedni a pesthidegkúti világba. Nem-
rég érkeztünk vissza a nyaralásból,
így a Pesthidegkúti Fesztivál elôzô na-
pi programjain nem vettünk részt, de
a Gercse templomnál tartott szabad-
téri misére és színi elôadásra öröm-

mel látogattunk ki. Nagyon jó gondolat volt a régi templom
mellett megrendezni a pesthidegkúti egyházközségek közös
miséjét, amelyre nagyon sokan jöttek el.

KRATZER MARI: — Ôs-pesthidegkúti-
ként minden fesztiválon részt vettem
a családdal együtt, és a programkíná-
lattal mindig meg voltunk elégedve.
Már elképzelhetetlen lenne, ha nem
rendeznék meg a Hidegkúti Fesztivált,
amelyen évrôl évre jó a hangulat, és re-
mek alkalom nyílik találkozni az isme-
rôsökkel, akikkel jót beszélgethetünk,
és feleleveníthetjük a régi története-
ket. Az idei fesztiválnak különleges
hangulatot adott a szabadtéri mise.

KOZMA IMRE ATYA, a Máltai Szere-
tetszolgálat elnöke: — A Pesthidegkú-
ti Fesztivált idén Szent Erzsébet neve
fémjelezte, ennek keretében szabadté-
ri misét tartottunk a múltunkat jelké-
pezô Gercse templomnál. A Szent Er-
zsébet jubileumi évben nem feledkez-
hetünk meg arról sem, hogy a szent
szellemisége ma éppen olyan aktuá-
lis, mint a maga korában. Erzsébet an-
nak a Szent Ferencnek az üzenetét kö-

vette, aki rá tudta venni a jó módban élô embereket, hogy ja-
vaikat megosszák. Ma az országban és a világon olyan szociá-
lis problémák feszülnek, amelyeket nem lehet megoldani csu-
pán adományozással, támogatással. Ha ezt nem vesszük
ªgyelembe, akkor a távolság a jólétben élôk és a szegények
között nô, és tovább élünk az illúziók világában.
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Mirôl mesélnek
az épületek?
Szeptember 15–16-án (szombaton és
vasárnap) megnyitnak olyan érdekes
épületek, intézmények, melyek
egyébként zárva vannak a
nagyközönség elôtt. Minden évben
központi téma választásával
igyekszenek a szervezôk valamely
épülettípusra vagy építészettörténeti
korszakra ráirányítani a ªgyelmet.

Így kerültek az érdeklôdés homlokterébe a
múzeumok, iskolák épületei, a parkok, te-
metôk, a szecesszió épületei a Zsolnay-év-
forduló kapcsán, majd csatlakozva az
1956-os emlékév programjához, Fél(t)múlt
építészete címmel a szocreál épületek. Az ez
évi program Haza és haladás címmel a re-
formkor és a klasszicizmus építészetét eme-
li ki a sok egyéb érdekes épület közül, de al-
kalom adódik Árpád-házi Szent Erzsébet
800. és Batthyány Lajos gróf születése 200.
évfordulójának megünneplésére is.

Az örökségnapokhoz kapcsolódó kerüle-
ti intézmények és események:

Öntödei Múzeum (Bem József u. 20.) —
Vezetéssel és információs anyaggal várják

az érdeklôdôket. Közép-Európa egyetlen
mûemlékként megôrzött öntödéje eredeti-
leg Ganz Ábrahám (1814–1867) vasöntödé-
je volt. Az épület 1858-ból való csodás fa-
szerkezete mellett megtekinthetô az új ál-
landó kiállítás, amely Ganz Ábrahám életét
és munkásságát, „az itt felejtett öntödét”
mutatja be. A múzeum kiállítótermében
óránként vetítik Knoll István „Itt felejtették”
címû ªlmjét. Szombat: 9–17 óráig, vasár-
nap: 9–17 óráig, www.omm.hu/ontode

Budanyéki romkert (1023 Hûvösvölgyi
út 75–78.) — Vezetéssel várják az érdeklôdô-
ket. Romantikus, árnyas hûvösvölgyi kör-
nyezetben található a korábban I. Mátyás ki-
rálynak tulajdonított, de jelenlegi ismere-
teink szerint azonban inkább II. Ulászló ki-
rály által építtetett reneszánsz villa romja.
A XIX., valamint a XX. században végzett
kutatások komoly és nagy értékû, igényes
kiképzésû faragott kôanyagot tártak fel. A
romkert ma a Mûemlékek Nemzeti Gond-
nokságának kezelésében áll. Szombat, 10–
14 óráig.

Néhány híres villa Nyék-Kuruclesen —
A séta során a találkozó helyszínét jelentô
klasszicista villa bemutatása után megné-

zik Márkus Emília színésznô villáját (Hûvös-
völgyi út 85.), amelyet 1912-ben Jánszky Bé-
la és Szívessy Tibor mûépítészek terveztek.
Az 1940-ben végrehajtott belsô átépítés
Lechner Jenô építész terve alapján készült.
Hatalmas márvány hall, könyvtárszoba,
zöldszalon, óriási ebédlô és számtalan lakó-
helyül szolgáló helyiség tartozéka az épület-
nek. Herczeg Ferenc villája Zrumeczky Dezsô
tervei alapján épült 1912-ben. A séta során
Benkô Gyula és Szerb Antal villáját, akárcsak
a többi villát, kívülrôl lehet megtekinteni.
A sétát beszélgetés zárja a Márkus-villa
könyvtárában. Séta indul: Hûvösvölgyi út
85., 15-én 10 óra, idôtartam: 2 óra.

Mozgás, hölgyek!
A Magyar Szabadidôsport Szövetség szep-
tember 9-én a Millenáris Parkban rendezi
meg a Coca-Cola Testébresztô IX. Nôi
Mozgásfesztivált, amely az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium „Moz-
dulj, Magyarország” rendezvénysorozatá-
nak része.

A rendezvény célja, hogy a hölgyek szá-
mára kortól függetlenül elérhetôvé váljon a
testmozgás, kipróbálhassák magukat olyan
sportjátékokban, amelyekre máshol nincs
lehetôségük. A rendezvény programja vál-
tozatos, ami a több mint ötven mozgásfor-
mának és az egészségmegôrzô wellness-
programoknak köszönhetô. Ezek között
egyaránt megtalálhatók hagyományos és új
keletû játékok is.

Az egyéni próbatételek mellett lehetôség
lesz olyan csapatsportok kipróbálására,
mint a parkröplabda, strandröplabda, in-
tercross, óriás mikádó és kötélhúzás. A csa-
patversenyek sorából kiemelkedik a labda-
rúgás, ebben a sportágban külön kispályás
labdarúgótornát bonyolítanak majd le.

Az aerobikszínpadon egész nap zajlanak
majd különféle ªtnesszórák, amelyeknek
fô koordinátorai a Pécsi Sasok lesznek, a
Madách Musical Tánciskola növendékei
részvételével pedig táncórákat vehetnek az
érdeklôdôk.

A szervezôk természetesen ismét gondol-
nak a ªatalabbakra is, a gyerekeket ügyessé-
gi és sorversenyek, ugrálóvár, labda- és lo-
gikai játékok várják.

A versenyszámok alatt párhuzamosan zaj-
lanak majd az egészség megóvásával kap-
csolatos programok, a pihenni vágyók az
egészséges életmód témában prevenciós
elôadások, bemutatók, szaktanácsadások
és ªttségi vizsgálatok közül választhatnak.

A nap folyamán a részvevôk között órán-
ként értékes nyereményeket sorsolnak ki.
A sportágak kipróbálása mindenki számá-
ra ingyenes, ezen felül 1200 forint/fô neve-
zési díj ellenében a fesztivál versenyrend-
szerében is részt lehet venni, ahol öt kate-

góriában díjazzák az elsô három helyezet-
tet. További információ kapható a Magyar
Szabadidôsport Szövetségnél a 460-6815,
460-6816-os telefonszámon, a www.ma-
sport.hu honlapon vagy e-mail-ben: in-
fo@masport.hu (1024 Fény u. 20–22.).

A VASAS SC VÍVÓSZAKOSZTÁLYA
felvételt hirdet 9–12 éves fiúk-lányok
részére szeptember 3-tól. Jelentkezés
a Vasas Pasarét Sportcentrumban
(1026 Pasaréti út 11–13., vívóterem)
hétfôtôl péntekig 16–18 óráig.

A fesztivál vendége lesz Südi Iringó táncosnô is
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Kitárt templomkapuk
Városmisszió a kerületben

II. János Pál pápa indítására több európai nagyváros
püspöke úgy érezte, új módon kell bemutatniuk a hit
gazdagságát. Ezért hát bátran, de nem agresszívan, a
modern hírközlés, a látvány, a mûvészetek és a zene
eszközeit is felhasználva fordulnak Európa nagyvárosainak
lakóihoz.

Országúti ferences templom
(1024 Margit krt. 23.)

n Szeptember 15.: nyitott templo-
mok éjszakája Budapesten — „szent”
idegenvezetés a Margit körúti plébáni-
án.
n Szeptember 16., 18.00: város-
misszió-nyitó szentmise a Margit kör-
úti plébánián.
n Szeptember 17.: a magyar szentek
példája. Utcai evangelizáció a Margit
körúton, „Meghallgatlak”-sátor a
Mechwart ligetben.
n Szeptember 18.: karitásznap a sze-
retet jegyében, testi-lelki vizsgálat,

ajándékozás a Mechwart ligetben. 19.: ferences vértanúkra emlé-
kezünk misével, ªlmvetítéssel, koszorúzással a templomban és a
kvadrumban.
n Szeptember 20.: pantomim, tanúságtétel, igehirdetés és zenés
dicsôítés a Mechwart ligetben.
n Szeptember 21.: ªatalok napja a Tamás Alajos Közösségi Ház-
ban, kreatív és kötetlen programok, este csatlakozás a központi
fáklyás felvonuláshoz a Gellérthegyre.
n Szeptember 22.: családi nap a Margitszigeten, családi és pár-
kapcsolati, valamint kézmûves sátrak, gyermekkuckó, akadályver-
seny, este buli kicsiknek és nagyoknak a Szent Angéla iskolában.

Krisztus Király-templom
(1024 Keleti Károly u. 39.)

Szeptember 15-én, a nyitott templo-
mok éjszakáján az Árkay Aladár tervei
szerint épült Rákócziánum — Krisztus
Király-templom belülrôl is megtekint-
hetô 18.30 és 23.30 között. A 18.30-
kor kezdôdô szentmise után megszólal
a harangjáték, és kulturális progra-
mok várják az érdeklôdôket. Fellép az
egyházközségi gyerekkórus, Nényei Sá-
ra barokk triója, a Kosbor együttes és
a Villô énekegyüttes. A mûsorszámok
között a templom kultúrértékeit mutat-

ják be, és megtekinthetô lesz az Érseki Gimnázium történetét be-
mutató kiállítás. A belépés díjtalan. Bôvebb információ a www.or-
szagutiferencesek.hu Krisztus Király ªlia internetes oldalon.

Páduai Szent Antal-templom
(1026 Pasaréti út 137.)

n Szeptember 15-én 19 órakor Má-
ria-köszöntô a Pasaréti téri Mária-szo-
bornál Ocsovai Grácián OFM plébá-
nos vezetésével, a templom énekkarai-
nak közremûködésével. 9.30–21-ig
szentségimádás, zenés áhitat.
n Szeptember 16-án 11 órakor a Ká-
joni János Ferences Házban IGEN cí-
mû kiállítás-megnyitó Illyés István fa-
faragó, Komáromi János festô,
graªkus, biai Simon István kerami-
kus, festô alkotásaiból. A kiállítást

megnyitja P. Zatykó László OFM. A kiállítás szeptember 26-ig hét-
fô-szerda-pénteki napokon 16–18 óráig látogatható.
n Szeptember 17-én 12 órakor gyalogos zarándoklat a pálvölgyi
Szent Mihály szobortól a Hôsök teréig, 15 órától keresztút a Hôsök
terénél, 16 órától szentmise a Regnum Keresztnél, 19 órakor Tóth
Csaba festômûvész kiállítása Végsô dolgok címmel (Pintér Galé-
ria, 1055 Falk Miksa u. 10.). Beszélgetés az egyház és a kortárs mû-
vészet kapcsolatáról. A beszélgetô partnerek: P. Zatykó László
OFM, P. Varga Mátyás OSB, Ganczaugh Miklós festômûvész, Lovas
Ilona képzômûvész, Gerber Pál és Tóth Csaba festômûvész, Sturcz
János és Sulyok Miklós mûvészettörténész. 19 órakor a Pasaréti té-
ri templomban: imádságos zongoraest Liszt Ferenc mûveibôl, Bo-
gányi Gergely Kossuth-díjas zongoramûvész elôadásában. Közre-
mûködik Kelemen Barnabás Liszt-díjas hegedûmûvész.
n Szeptember 20-án 19 órakor a Pasaréti téri templomban:
Imádságos hangszeres est az egyházközség muzsikusainak elôadá-
sában. Közremûködik: Nyilas Tünde Mária, Regenhart Zsuzsa, Já-
ky Annamária, Pollner Andrea, Pollner Krisztina, Adamis Kinga
és Déri András.
n Szeptember 21-én fáklyás körmenet a Gellérthegyre — találko-
zó a Batthyány téri Szent Anna templom elôtt 19 órakor.
n Szeptember 22-én családi ferences nap a Margitszigeten — ta-
lálkozó 9.30-kor a Casino mögötti réten.

Újlaki plébániatemplom
(1023 Bécsi út 32.)

n Szeptember 15-én: Nyitott templo-
mok éjszakája, kóruskoncert, szent
idegenvezetés, zsolozsma.
n Szeptember 15–16.: Új-lakom „Mi-
ért hiszek” címû képzômûvészeti kiál-
lítás megnyitója, közösségek bemutat-
kozása.
n Szeptember 17–20-ig: 15 órától
„Meghallgatlak”-sátor a templom mö-
götti kertben, közbenjáró ima a kápol-
nában.
n Szeptember 17-én 18 órától szent-
mise, utána imaest. Az Amªteátrum

kitakarítása.
n Szeptember 18-án Az Amªteátrumban Misztrál-koncert tanú-
ságtételekkel, gyónási lehetôséggel.
n Szeptember 19-én 18.30-tól ªlmklub a hittanteremben (nyug-
díjasoknak is).
n Szeptember 20-án 19.30-tól utcazene a Felhévízi úton.
n Szeptember 21-én 19 órától fáklyás felvonulás a Batthyány tér-
rôl.

MISSZIÓ A VÁROSÉRT. A Margit körúti ferences, a Keleti
Károly utcai és a Tövis utcai templom közössége szeptember
21-én 16 órától a Mechwart liget játszóterének megújításával
és rendbe tételével lakóhelyüket, a II. kerületet kívánja ottho-
nosabbá tenni. A három plébánia hívei áprilisban a Ribáry és
Bimbó út sarkán telepítettek facsemetéket.
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n Szeptember 22-én 9–19 óráig „Szentjánosbogarak” rajzása az
Amªteátrumban: családi programok, kézmûves foglalkozás, sor-
versenyek, tanúságtételek, szentmise, néptáncbemutató. 19 órá-
tól Újlakon beszélgetés „Miért hiszek” címmel újlaki képzômûvé-
szekkel.
n Szeptember 23-án fél 11-tôl ünnepélyes zárómise Újlakon.

Pesthidegkúti plébániák
(Máriaremetei kegytemplom, Remetekertvárosi Szentlé-
lek-templom, Ófalui templom)

n Szeptember 15-én Mindszenty-zarándoklat a Városmajorból
Máriremetére. 19–23 óráig Nyitott templomok éjszakája a Márare-
metei Kisboldogasszony Bazilikában.
n Szeptember 16-án Az ég felé! Családi sárkányépítés és -erege-
tés a hûvösvölgyi Nagyréten 11–15 óráig.
n Szeptember 17–20-ig: A Hûvösvölgyben Cursillos-program a
legforgalmasabb idôpontokban.

n Szeptember 19-én Játszótéri
misszió a remetei játszótéren 10.30–
12 óráig, valamint 16.30–18 óráig. Bi-
ciklis felvonulás 18 órától a régi busz-
végállomástól indulva végig a 157-es
vonalán. Biciklit hozni kell!
n Szeptember 21-én A Hûvösvölgy-
ben 15–18 óráig találkozási és beszélge-
tési lehetôség vidám, boldog kereszté-
nyekkel. Lesznek kézmûves és színpa-
di programok.
n Szeptember 22-én családi délelôtt a hûvösvölgyi Nagyréten.
9–13 óráig családi vetélkedôk, de ebédre is lehetôség lesz. 15–18
óráig beszélgetôs sátrakban: Nyitott beszélgetések, Biblia, Istenta-
pasztalat, Családi élet, Csend, Meghallgatás. (Szabad beszélgetés
és ismerkedés sátra a hûvösvölgyi végállomáson is naponta dél-
után 15–18 óra között).

Esterházy László plébános: — Egyrészt
szomorúan tapasztaljuk, hogy túl sok a
szellemileg és lelkileg kimerült, kifáradt ember,
amire gyógyírt kell találni, másrészt gyakran
érezzük, hogy egy kicsit másként kezelik a
keresztény embereket. Talán sokan
csodabogaraknak tartanak minket, talán a
társadalomba épült tégláknak? A

Városmisszióval szeretnénk elérni, hogy a környezetünkben élôk
meglássák, mi ugyanolyan emberek vagyunk, mint ôk, mint
mások, de nem csak hirdetjük, meg is éljük a bennünk élô
Krisztust és a kereszténységünket. Hogy ezt tesszük, megmutatják
a különbözô programok, melyek célja, hogy felhívjuk a köztünk
élôk ªgyelmét, hogy létezünk, és nem vagyunk olyan „rosszak”,
mint azt a keresztényekrôl gondolnák.

Spányi András plébános: — A Városmisszió
önmagában véve nem elegendô, hogy az
olyan nagy kérdéseket megoldja, mint a
politikai feszültségek vagy etnikai kérdések.
Arra viszont mindenképpen jó lehetôséget ad,
hogy kapcsolatot teremtsen hívô és nem hívô
között, és párbeszédre, tapasztalatcserére
adjon lehetôséget olyan emberek és

csoportok között, akik eddig bármilyen okból nem beszéltek
egymással. A misszió még el sem kezdôdött, de már a szervezés
idôszaka alatt közelebb hozta egymáshoz a különbözô
korcsoportokat, a más érdeklôdésû híveket. Ezt a kört szeretnénk
tovább bôvíteni a legkisebbektôl az idôsebb korosztályig szóló
programjainkkal.

Rózsaesô kisasszonykor
„Kisasszony hajtja a fecskéket” — állapították
meg a régi öregek. Megªgyelték ugyanis,
hogy a gyülekezô fecskék Kisboldog-
asszony, másként Kisasszony napja (szep-
tember 8.) után indultak hosszú útjukra,
bármilyen szép is az idô. Szûz Mária szüle-
tésnapjának hajnalán dédanyáink imádkoz-
va virrasztottak, és várták a fölkelô Napot.
Némelyek úgy gondolták, hogy az elsô nap-
sugarak rózsát szórnak, és akinek „érdeme
van rá”, az a rózsaesôben megpillanthatja
Máriát, aki Napba öltözött asszony képé-
ben jelenik meg. Amikor tiszta volt az ég-
bolt, a jámbor lelkek a kis Jézust is látni vél-
ték édesanyja karjában.

Mivel Kisasszonytól számították egykor
az ôsz kezdetét, a földbôl élôk nagyon ipar-
kodtak, hogy mihamarabb fedél alá kerül-
jön a termény. A gazdák közül sokan hozzá-
láttak Hidegkúton is a dióveréshez, míg má-
sok a vetés elôkészületeivel voltak elfoglal-
va. A vetômagot elôzô éjjel vagy kora hajnal-
ban harmatra rakták, mert hittek benne,
ha megteszik, akkor a búzájuk nem üszkö-
södik meg.

A munka kezdetén ªgyeltek az égi jelek-
re is, amelyekbôl kiolvasták, hogy milyen
idôjárást várhatnak a vetésre. Amikor ritka-
szemû, bugyborékos esô áztatta a határt, el-

könyvelték, hogy csapadékos évszak elé
néznek, ami „hizlalja” a magot a földben.
Verôfényes napsütésben száraz, csendes
idôszakra számítottak, és nem tartottak at-
tól, hogy a sár lehúzza majd a csizmát a lá-
bukról.

A hajdani szôlôsgazdáknak különösen je-
les dátum volt Hétfájdalmú Szûzanya napja
(szeptember 15.), a Mária anyai fájdalmá-
ról való megemlékezés. A korai érésû, cse-
mege szôlôfajták szüretelésével foglalatos-
kodtak a családok. A vincellérek több vidé-
künkön azt mondták: „Fájdalmasra teleszed-
jük azokat a kádakat, amelyeknek édes must-
ját a hónap végére murcivá érleli Borszûrô
Szent Mihály.” A szôlô zöme „kint aludt”, a
tôkéken maradt még hetekig, mivel a nagy
szüret rendszerint Teréz napjától (október
15-étôl) kezdôdött. Dédapáink bôszen pász-
tázták az eget a VII. században élt Szent
Lambert püspök emléknapján (szeptem-
ber 17-én) is, mert azt tapasztalták, hogy
„Lambert megmutatja a tavasz idôjárását”.
Amikor dideregve húzták össze magukon a
kabátot, akkor zord és hûvös-szeles kikele-
tet vártak, ha azonban hétágra sütött a Nap,
kellemesen meleg, langyos esôvel áztató ta-
vaszt reméltek.

Pintér Csilla

A Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika
kegyképe

BÚCSÚ. A máriaremetei Kisboldog-
asszony Bazilika (1028 Templomkert
u. 1.) szeptember 8–9-én ünnepli fô-
búcsúját, Kis-boldogasszony ünnepét.
Szeptember 8-án fél 11-kor fôpapi
szentmisét pontiªkál és szentbeszé-
det mond Takács Nándor ny. megyés-
püspök. Szeptember 9-én fél 11-kor
fôpapi szentmisét pontiªkál és szent-
beszédet mond a szabadtéri oltárnál
Julius Janusz érsek, pápai nuncius.
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Indul a komposztáló
kerület program
A szokás nagyhatalom — tartja a
szólás. Itt van például az ôszi
avarégetés kultikus ceremóniája. A
mindent beborító füstfellegektôl
fuldokolva többekben felmerülhet a
kérdés: mi szükség van egyáltalán
minderre? Aztán itt vannak a
konyhában, a kertben keletkezô
szerves hulladékok, amelyek olykor
akár a kukánk egyharmadát, felét is
megtölthetik: muszáj oda kerülniük?
Nem — adja meg a határozott választ
az önkormányzat támogatásával
induló új program, amely a házi
komposztálás egyre jobban feledésbe
merülô, ôsi szokását szeretné
feléleszteni.

Közel egyéves elôkészítés után a Kerületfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottság támoga-
tásával ez év ôszén indul el az a program,
amelynek célja, hogy minél több család, la-
kóközösség és intézmény dobja a helyi
komposztálás alapanyagait, a „zöldjavakat”
a kuka helyett az önkormányzattól kapott
komposztáló tartályokba.

A zöldjavak kifejezés bizonyára sokak szá-
mára ismeretlenül cseng, pedig éppen a há-
zi komposztálás lényegét fejezi ki. A kifeje-
zést egy fontos felismerés szülte: a konyhá-
ban keletkezô zöldségmaradványok,
krumpli- vagy dinnyehéj, almacsutka, bor-
sóhüvely, meg a kertbôl kikerülô fûnyese-
dék, ágak, más növényi maradványok, el-
száradt levelek nem vehetôk egy kalap alá a
kiürült ásványvizes palackkal, alumínium
sörösdobozzal, vissza nem váltható befôt-
tesüveggel. A zöldjavak ugyanis természe-
tes eredetû szerves anyagként visszakerül-
nek a természet örök körforgásába, szem-
ben az említett emberi produktumokkal. A
talajban lakó milliárdnyi élôlény, baktéri-
um, alga, gomba, atka, csiga, giliszta —
még felsorolni is reménytelen — szorgos te-
vékenysége által keletkezô kiváló házi kom-
poszt a növények számára kitûnô, sôt nél-
külözhetetlen tápanyagforrás, összehason-
líthatatlanul hasznosabb, mint a sajnálato-
san olyannyira elterjedt mûtrágya.

Egy fôvárosi háztartás hulladékának átla-
gosan egyharmada szerves eredetû, de ker-
tes családi házas negyedekben szezonáli-
san esetleg még ennél nagyobb mértékben
is fordulhat elô komposztálható anyag.

A program három területet érint: a Kom-
posztáló Család Program nevéhez méltóan a
kerttel rendelkezô családokat célozza meg.
A Komposztáló Lakóközösség Program azokat
a társasházakat szeretné a komposztálási te-
vékenységbe bevonni, akiknek közös udva-
ruk, kertjük van, a Levélfüst-mentes Kerület

Programban pedig az elôbbi két csoporton
kívül az ôszi lombhullás által érintett közin-
tézmények vehetnek részt. Ez utóbbi prog-
ram nem titkolt végsô célja a levélégetés be-
tiltása.

A program részeként felmérik, hogy mi
történt a Pesthidegkúti Városrészi Önkor-
mányzat által az elmúlt években kiosztott
fakomposztálókkal. Ezek a családok,
amennyiben igényt tartanak rá, a jövôben
a konyhai zöldjavak komposztálására alkal-
masabb zárt, mûanyag komposztálóedénye-
ket kaphatnak. Az elmúlt évben Pesthideg-
kúton mûanyag komposztálótartályhoz ju-
tott családok a tervek szerint egy második
tartályt kapnak, mivel a tapasztalatok sze-
rint családonként legalább két edényre van
szükség.

A most induló programra várjuk mind-
azon családok, lakóközösségek, iskolák,
óvodák, kerttel rendelkezô közintézmé-
nyek jelentkezését, amelyek vállalják a
programban való részvétel feltételeit. Ez
nagyjából nem jelent mást, mint azt, hogy
ezentúl az ingyenesen használatba adott
konyhai és kerti komposztálóeszközökbe

rakják a háztartásban és a konyhában kelet-
kezô zöldjavakat, azaz a helyi komposztálás
alapanyagait. Legelôszôr csak regisztrálják
a jelentkezôket, majd a pénzügyi források
függvényében folyamatosan adják át a kom-
posztálóedényeket a résztvevôknek. Az
idén a második komposztálótartályokhoz
jutó pesthidegkúti családokon kívül hozzá-
vetôleg 110 új családnak, féltucatnyi lakókö-
zösségnek és több intézménynek adnak
komposztálóedényeket. A komposztálók át-
adása egy ismeretterjesztô elôadás és be-

mutató keretében törté-
nik, ahol a résztvevôknek
egy megállapodást is alá
kell írniuk. A szerzôdés
mindkét fél: a komposztá-
ló edényeket használó csa-
ládok, valamint lakóközös-
ségek és az önkormányzat
legfontosabb kötelezettsé-
geit tartalmazza. A jövô-
ben idôközönként ellen-
ôrizzük majd a komposztá-
lók használatát, tanácsok-
kal segítjük a résztvevô-
ket, állandó információs

telefont tartunk fenn, illetôleg felmerült a
keverési szolgáltatás jövôbeni biztosítása
is.

Szeptember 16-án a Millenáris Parkban
8–14 óra között a Kerületi Kaptató futóver-
senyen közelebbrôl is megismerhetik a
komposztáló kerület programját.

A Komposztáló Kerület Program szakmai
irányítását az önkormányzat megbízásából
a SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi
Egyesület (röviden: SZIKE) végzi.

A komposztgazda (az egyesület által meg-
bízott, a programért felelôs személy) Ele-
ôd-Faludy Gabriella, akinél a programra le-
het jelentkezni, valamint akihez a program-
mal kapcsolatos kérdésekkel, komposztálá-
si problémákkal lehet fordulni (email:
komposzt@mail.tvnet.hu, a telefonszám:
(06 30) 544-8778, hívható hétköznap 9–15
óráig, www.szike.zpok.hu,

Gellért Miklós elnök (SZIKE)

Az ürgeöntés büntetendô
Az ürgeöntést legtöbben csak Petôª Sándor Arany Lacinak
címzett versébôl ismerjük. Ám ahogy arról lapunkat a Köz-
terület-felügyelôség egyik munkatársa értesítette, van, aki
manapság is erre vetemedik, mégpedig azért, hogy elfo-
gyassza az állatkát. Polgári bejelentés futott be szinte egy-
idôben a rendôrséghez, a természetvédôkhöz, illetve a
Közterület-felügyelôséghez, miszerint a Hármashatár-he-
gyi repülôtéren két férª ürgét önt, és az elkapott állatokat
gépkocsijuk kerekéhez csapva pusztítják el. A három szer-
vezet munkatársai kivonultak a helyszínre. A rendôrség
megállapítása szerint bûncselekmény történt, hiszen természetvédelmi területen vé-
dett állatokat öltek meg az elkövetôk. Az ürge eszmei értéke tízezer forint, az oko-
zott kár összesen százötvenezer forintra rúg. A természetvédelmi iroda munkatársai
lefoglalták a zsákmányt, a rendôrök pedig elôállították a két férªt. Az ürgeöntô ªvé-
rek azzal védekeztek, nem voltak tisztában azzal, hogy az ürge védett állat, és gyer-
mekkorukban többször is fogyasztották.
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n A Hûvösvölgyi úton
(térképünkön) még tart a
csatornaépítés, a Budenz

út és a Furulya utca között, ahol jelzôlámpa
szabályozza a váltakozó irányú a forgalmat,
az útpálya útfelújítása szeptemberben kez-
dôdik.
n Az Ady Endre utcát a Barsi utcától (a
körforgalomtól) egyirányúsították szeptem-
ber végéig gázvezeték építése miatt.
n A Vérhalom utcát az Eszter utca és a
Vérhalom tér között szintén egyirányúsítot-
ták. Itt is gázcsövet cserélnek, és a munkála-

tok és a forgalomterelés elôreláthatólag
szeptemberig tartanak. (Beruházási és Vá-
rosüzemeltetési Iroda)
n A Balogvár utcában szintén gázvezeték
építése miatt a Fillér utca és az Alvinci út kö-
zötti útszakaszt egyirányúsították a Fillér ut-
ca felé.
n Az Alvinci úton gázvezetéket építenek a
Rókushegyi lépcsô és a Garas utca között,
ezért egyirányúsították ezt az útszakaszt a
Marczibányi tér felé. A téren a Garas utcá-
nál útszûkület lassítja a forgalmat.
n A Kútvölgyi út felújítása folyik a Szilágyi

Erzsébet fasor és Harang-
völgyi út között. A felújí-
tás során végig fenntart-
ják a forgalmat, de a mun-
katerületek mellett az au-
tósokat jelzôôrök irányít-
ják, szakaszosan tehát sáv-
lezárásra kell számítani.
n A Margit híd Buda fe-
lé vezetô oldalán csak a
kerékpárosok használhat-
ják a külsô sávot a sziget
könnyebb elérése érdeké-
ben szeptember végéig
hétvégeken, szombaton
14 órától vasárnap éjfé-
lig.

n A Szabadság hidat le-
zárták a jármûforgalom
elôl hídfelújítás miatt, villamospótló viszi az
utasokat 47-49V jelzéssel a Deák Ferenc tér
és az Etele tér, Kelenföldi pályaudvar között
az Erzsébet hídon át, valamint a 149V jelzé-
sû busz körforgalomban szállítja az utaso-
kat a Deák térrôl a Kálvin tér, Fôvám tér, Pe-
tôª híd érintésével a Fehérvári útig, majd
vissza az Erzsébet hídon át.
n A budai villamosközlekedés módosult,
meghosszabbított útvonalon jár a 18-as vil-
lamos a Savoya park és Hûvösvölgy között,
az 56-os Hûvösvölgy és Budafok, Városház
tér között, illetve az 59-es Farkasrét, Már-
ton Áron tér és a Szent János Kórház között
viszi az utasokat, valamint új villamosjárat
közlekedik 41A jelzéssel a Batthyány tér és
Albertfalva, Forgalmi utca között.
n A fôvárosi közösségi közlekedésben foko-
zatosan új számozási rendszer lép életbe,
egységesítve a buszok, a villamosok, a trolik
és a Volán-buszok számjelzéseit, a gyorsjára-
tok E betûjelet kapnak, így pl.: 44-es a 44A
gyors, 175-ös a 75-ös, 276E a 76 gyors he-
lyett.

Rosta Marian

Új kerékpártérkép
A fôvárosi önkormányzat ügyfélszolgálatán is díjmenetesen beszerezhetô a 2007-es
budapesti kerékpártérkép. Az idén már nyolcadik kiadását megélô térkép az idôköz-
ben megvalósult és tervezett kerékpárutakat is feltünteti. A kerületünkben létesült er-
dei, színes jelzéssel is ellátott kerékpárutakat külön piktogrammal is jelzi a kiadvány.
Ezek néha önállóan, néha együtt futnak valamelyik turistaúttal. A kék jelzésû erdei ke-
rékpárjelzések a Hûvösvölgy, Vitorlázó repülôtér, Csordakút, Virágos-nyereg, Kálvária-
hegyi-nyereg, Bécsi út, míg a piros jelzésû erdei kerékpárút a Kolosy tér, Fenyôgyön-
gye, Hármashatár-hegy, Újlaki-hegy, Virágos-nyereg, Tök-hegy, Kálváriahegyi-nyereg
irányt mutatja. Krt

Vágányzár a HÉV-en két hétvégén
Szeptemberben két vágányzár lesz a szentendrei HÉV vonalán: 15-én és 16-án Békás-
megyer és Szentendre között nem jár a HÉV, és ezen a szakaszon pótlóbuszok szállít-
ják az utasokat, míg a Batthyány tér és Békásmegyer között menetrend szerint közle-
kednek a vonatok. Szeptember 22-én és 23-án fordítva, Békásmegyer és Szentendre
között lesz vonatforgalom, míg a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak pótló-
buszok, de csak ezen az útvonalon, a másik irányú Árpád híd metróállomás—Békás-
megyer közti H2 nem fog járni, mivel csak hétvégi napokat érint a vágányzár.

A Fôvinform jelenti

www.fovinform.hu

Ingyenes egészségügyi mérések
Szeptemberben a hûvösvölgyi Stop.Shop-
ban lévô Budai Szent Anna Szolgáltató
Gyógyszertárban számos egészségügyi mé-
rés — többek között az EKG-bázisú szívkont-
roll, a bôrtípus-vizsgálat, a testzsírmérés —

ingyenes lesz. A különbözô mérések ered-
ményeit a késôbbiekben adatbázisban tárol-
ják a gyógyszertár munkatársai, így nyo-
mon követhetôk a mért értékek változása
(javulás vagy rosszabbodás).

Találkozó
Az Érseki Katolikus Gimnázium volt diákjai
október 4-én 17 órai kezdettel tartják szo-
kásos évi találkozójukat a Krisztus Király
templomban (1024 Keleti Károly u. 39.) 16
órától már lehet találkozni a lelkészség hit-
tantermében. A régi érsekistákat (és az ér-
deklôdôket is) szeretettel várják.

Matekverseny
csapatostul
Idén Budapesten, valamint nyolc vidéki me-
gye területén rendezik meg a Bolyai Mate-
matika Csapatversenyt, amelyen azonos is-
kolába járó 3–8. osztályos tanulók évfolya-
monként szervezôdô 4 fôs csapatai vehet-
nek részt (egy iskola akárhány csapatot in-
díthat). A verseny elsô, körzeti, illetve me-
gyei írásbeli fordulójában a négy diák közö-
sen dolgozik a feladatokon, majd a legjobb
csapatok az országos döntôn már írásbeli
és szóbeli feladatokat is kapnak. Tavaly
összesen 6100 diák vett részt a megmérette-
tésen.

Az elsô forduló október 26-án pénteken
14.30-kor kezdôdik. Nevezni szeptember
25-ig lehet a www.bolyaiverseny.hu olda-
lon, illetve a saját matematikatanárnál. (A
csapatokat a szülôk is benevezhetik.)
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DélUtán
Idôsek és 45 év felettiek ingyenes lelkise-
gély-szolgálata. Telefonos ügyelet minden-
nap 18–21 óráig, (06 80) 200-866. Ingye-
nes orvosi, jogi és betegjogi tanácsadás.
Mediáció (konºiktuskezelés): (06 30)
377-9030, meditacio@delutan.hu

Híd a kultúrához — híd egymáshoz
II. kerületi civil szervezetek, a kerületet szeretô barátok, ismerôsök elhatározták, hogy
(nem hivatalos) nevet adnak két pesthidegkúti hídnak: a Klebelsberg központhoz ve-
zetô fahídnak és a Templom utcai kôhídnak. A javaslatokat szeptember 15-ig a Kle-
belsberg Mûvészeti Központ (1028 Templom u. 2–10.) információs pultjánál elhelye-
zett gyûjtôdobozba lehet bedobni. A hídnévadó ünnepség keretében — sváb süte-
ménysütô-versennyel, a hidakról készült amatôr festmények kiállításával és batyus
bállal — lesz szeptember 29-én 16 órától a Klebelsberg Mûvészeti Központban.

Adózási határidôk

n Szeptember 12.: a kifizetô, mun-
káltató által levont személyi jövede-
lemadó és a tb-járulékok, a baleseti já-
rulék, az egészségügyi hozzájárulás, a
munkaadói, a munkavállalói, a Start-
járulékok, valamint a vállalkozói járu-
lék befizetése. ! Az egyéni vállalkozó
által benyújtandó 0758-as számú, és
a kifizetô, munkáltató által benyújtan-
dó 0708-as számú bevallás-adatszol-
gáltatás, amelyek a magánszemélyek
személyi jövedelemadó- és járulékkö-
telezettségeirôl, bejelentendô adatai-
ról szólnak.! Az egyszerûsített közte-
herviselési hozzájárulás (ekho) bevallá-
sa és befizetése.
n Szeptember 17.: Az áfa-törvény-
ben meghatározott új közlekedési esz-
közt értékesítô adózó adatszolgáltatá-
sa.
n Szeptember 20.: A társasági adó
és a környezetvédelmi termékdíj havi
adóelôlegének befizetése. ! A kulturá-
lis járulék, a környezetvédelmi termék-
díj befizetése. Az áfa, a játékadó beval-
lása és befizetése. A 0701-es számú
havi bevallás benyújtása. ! A fogyasz-
tói árkiegészítés, a költségvetési támo-
gatás igénylése.

www.apeh.hu

Elköltözött
a Munkáspárt
Az elnökség értesíti a támogatókat és szim-
patizánsokat, hogy a Munkáspárt II. kerüle-
ti Szervezete a Margit krt. 58. szám alól —
anyagi okok miatt — elköltözött a 1015 Do-
náti u. 2. szám alá. Politikai tevékenységün-
ket a jövôben a fenti helyiségbôl szervez-
zük. A telefonszám továbbra is 375-8365.

Légy résen!
Kerületünk két cserkészcsapata is várja a
cserkészet iránt érdeklôdôket. Pasaréten
második és harmadik osztályosoknak, míg
a Margit körúton 2–6. osztályos gyerekek-
nek van lehetôségük a csatlakozásra. Infor-
máció: Tamási Enikô, tel.: (06 70) 295-
6654; www.cserkeszek.vilaga.hu

Szabad Európa Esték
A Fidesz és a Nemzeti Fórum II. kerületi szervezetei szeretettel meghívnak minden ér-
deklôdôt a Szabad Európa Estek következô rendezvényére, amelynek vendége Nav-
racsics Tibor, a Fidesz parlamenti frakcióvezetôje. Helyszín: Marczibányi Téri Mûvelô-
dési Központ (1022 Marczibányi tér 5/a). Idôpont: szeptember 20., 18 óra. Házigaz-
da: Bándy Péter újságíró, önkormányzati képviselô.

Jogszabályváltozás kereskedôknek,
vendéglátóknak,  szolgáltatóknak
Július 13-án hatályba lépett az üzletek mû-
ködésének rendjérôl, valamint az egyes üz-
let nélkül folytatható kereskedelmi tevé-
kenységek végzésének feltételeirôl szóló
133/2007. (VI. 13.) kormányrendelet (a to-
vábbiakban: kormányrendelet), mely a 74.
számú Magyar Közlönyben jelent meg. Ez-
zel — néhány paragrafus kivételével — hatá-
lyát vesztette az üzletek mûködésérôl és a
belkereskedelmi tevékenység folytatásának
rendjérôl szóló, többször módosított 4/
1997. (I. 22.) kormányrendelet, számos ren-
delkezést, fogalmat a kereskedelemrôl szó-
ló 2005. évi CLXIV. törvényben rendeztek.

A kormányrendelet — fôszabályként — a
kereskedelmi tevékenység folytatását meg-
határozott formai és tartalmi követelmé-
nyeknek megfelelô mûködési engedéllyel
rendelkezô üzlethez köti. A kereskedô az üz-
let mûködési engedélyének kiadását az üz-
let helye szerint illetékes jegyzôtôl kérhe-
ti, meghatározott kérelemnyomtatványon.

A kormányrendelet pontosan meghatá-
rozza, hogy a mûködési engedély iránti ké-
relemben a kereskedônek mit kell feltün-
tetnie (például: a folytatni kívánt üzletköri
tevékenység, az üzlet adatai, napi/heti nyit-
va tartása, stb.), és azt is, mit kell a kére-
lemhez csatolni.

A jegyzô szerzi be az üzlet mûködésének
engedélyezésében közremûködô hatóságok
elôzetes szakhatósági hozzájárulásait: ezek
köre az üzlet tevékenységi formájától, az üz-
letben árusítani kívánt termékek körétôl
függ.

A mûködési engedélyezési eljárásban új
üzlet kialakítása, illetve új üzletkörök felvé-
tele esetén a kormányrendelet értelmében
be kell vonni az üzlettel szomszédos ingat-
lanok tulajdonosait, használóit, kezelôit, il-
letôleg véleményük, nyilatkozataik ªgye-
lembevétele mellett a mûködési engedélyt
kiadó határozatról is értesülnek (kormány-

rendelet 4. § (1) bekezdés b pontja). A mû-
ködési engedély kiadására 30 napos ügyin-
tézési határidô áll rendelkezésre, amelybe
nem számít bele a szakhatósági megkeresé-
sek ügyintézési ideje.

A mûködési engedélyt érintô változások
bejelentése (kereskedô neve, székhelye,
adószáma, üzlet adatai stb.) alapján a keres-
kedelmi hatóság az adatváltozásnak megfe-
lelô eljárást lefolytatja. Az üzlet megszûné-
sét is be kell jelentenie a kereskedônek a
mûködési engedély leadásával.

A kereskedô jogerôs mûködési enge-
dély birtokában és annak keretei között
kezdheti meg, illetve folytathatja tevé-
kenységét. A mûködési engedélyt kiadó ha-
tározatot a kereskedô köteles az üzletben
tartani és azt az ellenôrzések során bemu-
tatni. A mûködési engedélyt a kereskedô
köteles az üzletben a vásárlók számára is
jól látható helyen elhelyezni.

A korábbi szabályozáshoz képest a jelen-
leg hatályos kormányrendelet a szomszé-
dos ingatlanok beleszólási jogát erôsítette
a mûködési engedélyek kiadásakor. Ugyan-
akkor a kereskedôk — a szakhatósági meg-
keresések miatt — késôbb kaphatnak mû-
ködési engedélyt, a határozat kézbesítése
minden érintett félnek, szakhatóságnak
meghosszabbítja a jogerôs mûködési enge-
dély kiadásának határidejét.

A kormányrendelet egy új üzletköri tevé-
kenységgel bôvült, ez a rendezvényszerve-
zés étkeztetéssel, az a vállalkozó, aki ilyen
tevékenységet folytat, a székhelycíme sze-
rinti kereskedelmi hatóságtól kérhet mûkö-
dési engedélyt.

Felhívjuk a kereskedôk ªgyelmét, hogy a
konkrét üzletnyitásuk ügyében minél ha-
marabb vegyék fel a kapcsolatot a kereske-
delmi hatósággal, amely a kerületben: az
Igazgatási Iroda Ipar- és Kereskedelmi Cso-
portja (telefonszám: 346-5400).


