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Harc az illegális
reklámok ellen

Az elmúlt napokban mintegy hatszáz illegáli-
san kihelyezett plakátot és reklámtáblát bon-
tatott le az önkormányzat. Az ezer négyzet-
méternyi eltávolított reklámfelület utolsó
darabját Láng Zsolt polgármester személye-
sen szerelte le egy Pusztaszeri úti oszlopról.

Az illegális reklámhordozókkal szemben
indított önkormányzati akció zárásaként
sajtótájékoztatót tartottak 27-én. A vizuális
környezetszennyezés elleni küzdelem ezzel
még nem ért véget.

(Folytatás a 3. oldalon)

NYÍLT LEVÉL HORVÁTH ÁG-
NES egészségügyi miniszternek az
OPNI-ban üzemelô stroke-központ
megszüntetése és a volt fôigazgató,
Nagy Zoltán professzor nyugdíjazta-
tása ügyében. Láng Zsolt többek
közt arra a kérdésre vár választ,
hogy ezután hol látják el a kerület
stroke-betegeit. 4. OLDAL

EGYÜTT KÖNNYEBB. Szeptem-
ber közepén a Mozgássérültek Álla-
mi Intézete megbeszélésre hívta a ke-
rületben mûködô önkormányzati fenn-
tartású általános és középiskolák
igazgatóit. 6. OLDAL

GYÔZÖTT AZ EGÉSZSÉG. Im-
már nyolcadik alkalommal rendezték
meg a II. Kerületi Kaptatót. A szep-
tember 16-án a Millenárisban meg-
tartott eseményen mintegy háromez-
ren vettek részt, és minden kerületi
iskola több száz versenyzôvel képvi-
seltette magát a rangos utcai futó-
versenyen. 8. OLDAL

MEGHÍVÓ
Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzata nevében

szeretettel meghívjuk a kerület polgárait
az 1956-os forradalom és szabadságharc

tiszteletére rendezett ünnepségre.
A 2007. október 23-án 11 órakor
a Széna téri 56-os emlékmûnél

tartandó megemlékezésen ünnepi beszédet mond
dr. Láng Zsolt polgármester

és
dr. Balsai István országgyûlési képviselô.
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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-tôl 20% kedvez-
mény. Színes megjelenés 25% felárral. Új hirdetôink
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. október 19., lapzárta: 2007. október 9.
Hirdetésfelvétel: 2007. október 9-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

Városrendészeti Csoport
Közterület-felügyelete

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

Megemlékezés és kiállítás
A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány a forradalom és
szabadságharc 51. évfordulóján ünnepi mûsorral és kiállítással em-
lékezik a Klebelsberg mûvelôdési központban (1028 Templom u. 2–
10.) október 22-én 18 órakor. Köszöntôt mond Láng Zsolt polgár-
mester. Az ünnepi mûsort összeállította Cseke Péter színmûvész, fel-
lép Hûvösvölgyi Ildikó, Körtvélyessy Zsolt és Sára Bernadette.

Az alapítvány egyetemi és fôiskolai hallgatók számára 1957 — A
megtorlás éve címen kiírt pályázatának eredményérôl beszámol és
a díjakat átadja: Bognár Nándor, a bíráló bizottság elnöke és Szie-
berth Istvánné, a kuratórium elnöke.

A kiállítást 56-os relikviákból, újságokból és fotókból rendezte:
Szigethy Gábor irodalomtörténész. A kiállítást megnyitja Csabai Pé-
ter VÖK-elöljáró. Megtekinthetô: október 24-én, 26-án 11–13 óráig
és 16–18 óráig, valamint október 27-én, 28-án 11–13 óráig.

Az MDF a Széna téren ünnepel
A Magyar Demokrata Fórum budapesti és II. kerületi szervezete
idén is a Széna téren tartja megemlékezését, azon az emlékhelyen,
melynek létrejötte az MDF és a Széna téri szabadságharcosok nevé-
hez fûzôdik. Az ünnepség október 22-én 18 órakor kezdôdik,
megemlékezik: Fónay Jenô a bajtársak nevében, Almássy Kornél,
az MDF alelnöke és Porkoláb Mátyás, a demokrata fórum II. kerüle-
ti elnöke. A rendezvény koszorúzással zárul; kérnek mindenkit, hoz-
zanak magukkal egy szál gyertyát.

Kisgazda megemlékezés
Az 1956-os forradalomra Petôfi Sándor szobránál emlékeznek a
fôvárosi kisgazdák (Erzsébet híd pesti hídfô) október 22-én 11 óra-
kor. Beszédet mond Wittner Mária és Turi-Kovács Béla.

Ünnepség Nagy Imre házánál
Október 23. kedd, délelôtt 10 óra

Budapest II., Orsó utca 43.

Az SZDSZ II. kerületi csoportja 1989 óta minden évben Nagy Imre
egykori lakhelyénél emlékezik az 1956-os forradalomra és szabad-
ságharcra. Idei emlékünnepségünk — a hagyományoknak megfele-
lôen — október 23-án kedden délelôtt 10 órakor lesz Pasaréten, az
Orsó utca 43. elôtt.

Meghosszabbított határidô
A II. kerületi önkormányzat a lakásépítéshez, lakásvásárlás-

hoz és -felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról, va-
lamint a fiatal házaspárok elsô, saját tulajdonú lakáshoz jutá-
sához nyújtható támogatásról szóló pályázat benyújtási ha-
táridejét meghosszabbítja. A pályázatok beadási határideje:
2007. november 15. A pályázatokat csak hiánytalanul és sze-
mélyesen veszik át a Szociális és Gyermekvédelmi Irodán ügy-
félfogadási idôben. (Ügyintézô: Kéri Katalin, 1024 Káplár u.
2/c-d., tel.: 316-0062, 316-0072.)

Hidegkúti ügyelet
A Családsegítô és Gyermekjóléti Központ munkatársa, Halasi
Gabriella Pesthidegkúton, a Közösségi Házban (1028 Máriare-
metei út 37.) péntekenként délelôtt 10–13 óra között ügyele-
tet tart.
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Hatszáz engedély nélküli plakátot távolítottak el
(Folytatás az elsô oldalról)

A polgármester elmondta, hogy tavaly hirdették meg programju-
kat, amely a fôvárosra általában jellemzô rendetlenséggel és oly-
kor kaotikus állapotokkal szemben a II. kerületet rendezettebbé
kívánja tenni. Kiemelte, hogy a kerület megalkotta a Kerületi Vá-
rosrendezési Szabályzatot, amely a zöldterületek védelmét és a be-
építhetôségek csökkentését szolgálja, és segít megôrizni a kerület
arculatát. Ôsszel a fôvárosi önkormányzat helyett megkezdték a II.
kerületi zebrák újrafestését, az oktatási intézmények elôtt pedig is-
kolakezdésre prizmákkal egészítették ki és tették biztonságosabbá
a gyalogátkelôhelyek jelzéseit.

A Városrendészeti Csoport az elmúlt napokban hatszázötven — a
közterületre szabálytalanul kihelyezett, oszlopokra drótozott és
fákra szegelt — plakátot és táblát szerelt le, ami összesen mintegy
ezer négyzetméternyi reklámfelületet jelent. Az akciót minden fél-
évben megismétlik. Legközelebb tavasszal, amikor várhatóan a ka-
rácsonyi idôszakban kirakott reklámhordozóktól kell majd a kerü-
let utcáit megszabadítani. Láng Zsolt polgármester hozzáfûzte: az
önkormányzat saját költségén végzi a sokak szemét bántó plakátok
eltávolítását. Az illegális közterület-foglalók büntetése azonban
jogszabályi háttér hiányában egyelôre elmarad, mert utólag nem

bizonyítható, hogy a reklámokat valóban az tette ki, aki a táblákon
hirdet. Az önkormányzat a begyûjtést követôen megsemmisítette
a hirdetôtáblákat. szg

Szeretettel köszöntöm kerületünk nyugdíjas polgárait!
Ezekben a napokban külön és nagyobb figyelemmel fordu-
lunk a köztünk élô idôsebbekhez.

Napjainkban sokszor esik szó a nyugdíjas lét nehézségeirôl,
a magányosságról, az anyagi gondokról, a figyelem hiányáról,
a velük szemben tapasztalt türelmetlenségrôl; csak a negatívu-
mokról. Ugyanakkor ôk maguk azok, akik azt mondják, hogy a
nehézségeket állják, életük során voltak már nehezebb helyzet-
ben is, hétköznapjaik pedig érdekesek, örömmel vesznek részt
összejöveteleken, van idejük a barátokra, kirándulásra, s végre
eleget lehetnek szeretteik, unokáik körében. Sok nyugdíjast is-
merek, aki élete kiteljesítését ezekben az esztendôkben éli
meg.

És ismerek olyanokat is, akik valóban egyedül maradtak,
mert elvesztették házastársukat, gyermekeik pedig a maguk
életét élik.

Vajon kik vannak többen?
Hiszem, hogy a jóérzés, a család összetartó, szoros köteléke

erôsebb elérendô vágy a puszta önkifejezésnél! Szüleink,
nagyszüleink azok, akikre épül családunk, ôk azok, akik össze-
tartják a nemzedékeket. Bölcsességük okán mindig van idejük
ránk, és képesek arra, hogy egy félmondattal helyre tegyék fel-
lengzôs vágyainkat.

A nagymamák, a nagyapák a legmegbecsültebb tagjai egy
értékelvû családnak.

A nagymamák, a nagyapák a legmegbecsültebb polgárai
egy értékelvû társadalomnak.

Mi, itt a második kerületben e szerint az elv szerint kívá-
nunk élni, velük.

DR. LÁNG ZSOLT POLGÁRMESTER

Szeressük a lomisokat!
Az idei lomtalanítás során világossá vált számomra, hogy a
személyre szóló levelekkel és a lomtalanítási térkép hiányá-
val elejét szeretnék venni a lomtalanítás idején felbukkanó
„profi” és amatôr lomisok megjelenésének. Ezzel a szemlé-
lettel mélységesen nem értek egyet. A lomtalanítás idején
az utcákat járó kisteherautók és Zsigulik sokszorosan is jó
szolgálatot tesznek nekünk: egyfelôl környezetvédelmi
szempontból, hiszen gondoskodnak a fém újrahasznosításá-
ról és a még használható, javítható bútorok restaurálásáról,
másfelôl csökkentik a lomtalanítás során keletkezô hulla-
dék mennyiségét, ami a lakosság számára a lomtalanítás
költségeit csökkenti. Sajnálatos, hogy a budai polgárok még
évente két napig sem bírnak szembenézni azzal, hogy élnek
a magyar társadalomban szegényebb emberek is, és emiatt
az érzéketlenség miatt kell lemondanunk a lomizás minden-
ki számára hasznos oldalairól.

Kende Anna
Zöldebb kerület
A Zöldebb lesz a kerület címû cikküket örömmel olvastam
— de így még kevésbé tudom elhallgatni, ami az önkormány-

zat (Polgármesteri Hivatal) mögötti, a parkoló elôtti focipá-
lyát szegélyezô bokrokkal történt. Amikor a pályát és a kerí-
tését felújították, a szépséges, tavasszal hetekig hófehér vi-
rágok tömegétôl illatozó bokrok nagy részét kitépték, és az-
óta sem pótolták, otthagyták a nagy foghíjakat. Holott vala-
mikor az egész kerítés mentén végig be voltak ültetve, élve-
zet volt elmenni mellettük. Szépen kérem, nézzenek utána,
most van itt az ideje bokorültetésnek, ne hagyják a foghíja-
kat, sokan járunk arra!

Kovács Mária
Ez év tavaszán a papkerti labdarúgópálya és a mellette találha-
tó kerítés felújítása miatt a környezetében lévô cserjesorból né-
hány bokrot el kellett távolítani. A növények szerteágazó gyökér-
zete miatt azok átültetésére már nem volt lehetôség. Az önkor-
mányzat a kerület közterületein aktuálissá váló növénypótlási
munkákat az ôsz folyamán szokta elvégeztetni. A hiányzó bokor-
csemetéket a hivatal az idén mindenképpen pótolja, és a parkot
felkeresôket hamarosan a korábban megszokott látvány fogadja
a sportpálya mellett.

Bogár István zöldfelületi ügyintézô
(Beruházási és Városüzemeltetési Iroda)
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A képviselô-testület
ülésén történt
A képviselôk a nyári szünet utáni elsô
ülésükön, szeptember 20-án
eredménytelennek nyilvánították a
Klebelsberg mûvelôdési központ
intézményvezetôi pályázatát, és új
pályázat kiírásáról döntöttek. A
testület egyhangú döntést hozott
arról, hogy partnervárosi szerzôdést
köt a törökországi Finikével.

A képviselô-testület a Költségvetési Bizott-
ságban betöltött tagságáról lemondott
Schön Péter megüresedett helyére Lánszky
Regôt, a Fidesz—KDNP-frakció tagját válasz-
totta meg.

Zárt ülésen hoztak döntést az önkormány-
zat képviselôi a Klebelsberg mûvelôdési
központ igazgatói pályázatáról. A vezetôi ál-
lásra kiírt pályázatot a testület egyhangúlag
eredménytelennek nyilvánította, és új pá-
lyázat kiírásáról döntött. Október 1-jétôl
az új pályázat eredményes lezárásáig az in-
tézményt Tamás Gabriella, az eddigi igazga-
tóhelyettes irányítja.

A képviselôk egyhangú döntésének értel-
mében elôreláthatóan október végén, de
legkésôbb jövô tavasszal partnervárosi szer-
zôdést köt a II. kerületi önkormányzat nevé-
ben Láng Zsolt polgármester a törökországi
Finike vezetôjével. A megállapodás elsôsor-
ban kulturális együttmûködésre fekteti a
hangsúlyt, amely egyesületek, szervezetek
és személyek cseréjén keresztül valósulhat
meg.

Lezárult az önkormányzat tulajdonában
lévô közterületek reklámcélú hasznosításá-

ra kiírt pályázat elsô fordulója. A beadási
határidôre, augusztus 10-re egyetlen pálya-
mû érkezett be, amelyet a Mahir Cityposter
Kft. és a Pro-Aurum Vagyonkezelô Zrt. kon-
zorciuma készített. A képviselôk szintén
egyhangúlag hozott döntésükkel a pályázó
konzorcium ajánlatát elfogadták, és ezzel a
második fordulóban való részvételre jogo-
sítják.

A képviselôk több ingatlan pályázat útján
való értékesítésérôl is döntöttek. (Lásd az
Ingatlan- és telekpályázat c. felhívást!)

A Közép-magyarországi Operatív Prog-
ram keretében kiírt pályázat biztosíthatja a

Hidegkúti út 31. alatti bölcsôde teljes körû
akadálymentesítését. A többi intézményé-
nek átalakítását — az eredeti elképzelése-
inknek megfelelôen — az önkormányzat sa-
ját erôbôl kívánja kivitelezni. A Hidegkúti
úti bölcsôde épületében tervezett átalakítá-
sok jelentôs része az akadálymentes megkö-
zelítést szolgálja majd. th

MÉG IDÉN MEGÚJUL A FILLÉR
UTCA. Varga Elôd Bendegúz (MSZP) a
legutóbbi testületi ülésen bejelentette,
hogy a fôvárosi önkormányzat október
közepén köt szerzôdést a Fillér utcát felújító céggel, amelyet jelenleg is tartó közbe-
szerzési eljáráson választanak ki. A beruházás idei megvalósulása veszélyben forgott,
de a kerület és a fôváros vezetése mindent elkövetett, hogy a rendkívül rossz állapo-
tú, nagy forgalmat lebonyolító kerületi út megújulhasson.

ZRÍNYI UTCA — FORGALOMCSILLAPÍTÁS JÖVÔRE. Bándy Péter (Fidesz—KDNP)
a pesthidegkúti Zrínyi utca lakóinak nevében kért szót. A megnövekedett forgalmat
egyirányúsítással próbálta elterelni a Településüzemeltetési Bizottság (TÜB) tavaly ta-
vasszal hozott határozata. Lakossági felháborodás miatt azonban visszaállították az
eredeti forgalmi rendet azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal idôvel kialakít egy új for-
galomcsillapító hatású közlekedési rendszert, ami azóta sem valósult meg. Keszei
Zsolt, a Beruházási és Üzemeltetési Iroda vezetôje arról adott tájékoztatást, hogy a
TÜB az új forgalomcsillapítási rendszert a Zrínyi utca jövôre esedékes felújításával egy
idôben kívánja kialakíttatni.

NAPIREND ELÔTT. Láng Zsolt a két ülés között történtekrôl szó-
ló beszámolójában a nyári hónapokban elvégzett munkákról és
eseményekrôl adott számot. A polgármester bejelentette, hogy
Schön Péter augusztus végén hozzá eljuttatott levelében lemon-
dott a Költségvetési Bizottságban betöltött tagságáról. Láng
Zsolt elôdjének, a ma fôpolgármester-helyettes Horváth Csabá-
nak a plénum elôtt gratulált abból az alkalomból, hogy szeptem-
ber 15-én gyermeke született.

A polgármester beszámolójának utolsó részében a testület kö-
zel egyéves mûködését értékelve megköszönte a képviselôk mun-
káját.

— Örülök, hogy mentesíteni tudtuk magunkat az ország álta-
lános politikai helyzetétôl, és a testület munkáját a kerületért va-
ló együttgondolkozás és -dolgozás jellemezte. Bízom benne,
hogy ezt a jó hagyományt folytatni tudjuk — mondta Láng
Zsolt.

A nyári szünet utáni elsô ülés következô fél órája azonban rá-
cáfolt a polgármesteri bevezetôre, hiszen a felszólalások egy ré-
sze érintette az aktuális és a kedélyeket felkavaró országos ügye-
ket is.

Koncz Imre (SZDSZ) kifogásolta, hogy a Budai Polgár augusz-
tus 24-i számában megjelent, a Széna téri bódésor megszûnésé-

vel kapcsolatos híradás szerint a lebontott pavilonok helyére úja-
kat kíván építtetni az önkormányzat. A Kerületfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság elnökeként kifejtette, hogy önmagá-
ban sem ért egyet azzal, hogy új bódésor alakuljon ki, de a meg-
szigorodott kerületi építési szabályzók szerint az építmények ki-
alakítása csak a közterületi rendezési terv elfogadása után lehet-
séges. Láng Zsolt polgármester válaszában elmondta, hogy a Bu-
dai Polgárban téves információk láttak napvilágot, az önkor-
mányzat nem készül új pavilonok megépítésre a Széna téren.

Örsi Gergely (MSZP) a Heti Válasz címû hetilapban havonta
megjelenô Budai Látkép melléklete kapcsán kérdezte a polgár-
mestert, hogy mennyivel támogatja az önkormányzat a kiad-
ványt. Láng Zsolt hasznos és jó kezdeményezésnek tartja a Heti
Válasz új mellékletét, amelynek kiadását mind a hat budai kerü-
let, köztük a szocialista vezetésû XI. is támogatja. A II. kerület ha-
vi háromszázezer forinttal járul hozzá a Budai Látkép kiadásá-
hoz.

Varga Elôd Bendegúz (MSZP) arra hívta fel a figyelmet, hogy
az Ürömi utcában, az Újlaki iskolához közel, két jelzôlámpától
pár méterre szereltek fel egy sebességmérôt, amelyet megfele-
lôbb, a gyorshajtókat valóban kiszûrô helyre kellene helyezni.

ti
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Az ombudsman is megôrizné
a gyerekkórházat
A Budai Gyermekkórházat mûködte-
tô közhasznú társaság ügyvezetôjé-
nek és az I. kerületi polgármester-
nek beadványára Péterfalvi Attila
adatvédelmi biztos, aki az állampol-
gári jogok országgyûlési biztosát is
helyettesítette, megvizsgálta a gye-
rekkórház aktív ágyszámainak meg-
szüntetésével kapcsolatos kormány-
zati intézkedéseket.

A szeptember elején napvilágot lá-
tott obudsmani állásfoglalásban Pé-
terfalvi Attila az egészségügyi minisz-
ter és a kórház vezetôjének beszámolója
alapján a beteg gyermekek és az egészség-
ügyi dolgozók szempontjából is aggályos-
nak tartja a kialakult helyzetet, és ajánlásá-
ban a Budai Gyermekkórház aktív ágyainak
és gyógyító szerepének visszaállítását kéri.

Buda négy — Nagy Gábor Tamás, az I.,
Láng Zsolt, a II., Bús Balázs, a III. és Pokorni
Zoltán, a XII. — kerületének polgármestere
az obudsmani jelentés nyilvánosságra kerü-
lésekor közös sajtótájékoztatón hívta fel a
ªgyelmet a térség ellátási színvonalának
romlására.

Láng Zsolt, kerületünk vezetôje szerint a
Budán élôk közösségének pártszínektôl füg-
getlenül az az érdeke, hogy a gyermekkór-
ház visszakapja aktív ágyszámait. A közép-

magyarországi régiónak a Dunától nyugat-
ra fekvô egyetlen gyermekkórházát ítélték
lassú agóniára, míg a pesti oldalon össze-
sen négy kórház várja a beteg kiskorúakat.
Láng Zsolt kifejtette, hogy soha semmilyen
szakmai egyeztetésre nem hívták el a II. ke-
rületi önkormányzatot, amely 1500 m²-es
telekkel és évrôl évre több millió forinttal
járult hozzá, hogy a tíz éve felépült új épü-
letben korszerû mûszerek és színvonalas el-
látás várta a gyógyulni vágyókat. A II. kerü-
leti önkormányzat kezében semmilyen jogi
eszköz nincs, amellyel megvédhetné a kór-
házat. A lehetséges ingatlanspekulációt
megakadályozandó a képviselô-testület —
egyhangúlag — változtatási tilalmat rendelt
el a területre. Tóth Ildikó

Nyílt levél Horváth Ágnes miniszter asszony részére
Tisztelt Horváth Ágnes!

A II. kerület polgáraiért érzett felelôsségünk tudatában aggodalommal figyeljük az egészségügy átala-
kításának Észak-Budát érintô lépéseit. A Budai Gyermekkórház sorsa még mindig bizonytalan, a Szent
János Kórház jövôjével kapcsolatban idôrôl idôre ködös találgatások látnak napvilágot, a nagy múltú
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet pedig halálra ítélték.

Az OPNI pszichiátriai betegeinek elhelyezése az elmúlt hónapokban, ha kilenc különbözô helyszínen
is, de megoldódott. A neurológián ápoltak kezelése azonban a mai napig sem biztosított, holott keve-
sebb, mint három hónap múlva végleg lakat kerül a lipótmezei intézményre.

Reméltük, a nehéz helyzetben sikerül megtalálni a legjobb megoldást, a döntéshozók megfogadják
az OPNI-t jól és sikeresen vezetô Nagy Zoltán professzor tanácsait. Ezen elôzmények után aggodalom-
mal fogadtuk azt a hírt, hogy az Egészségügyi Minisztérium nyugdíjazta a fôigazgatót, a világszerte el-
ismert eredményeket felmutató stroke-központot pedig október végén megszüntetik, ezzel Észak-Buda
polgárai ellátás nélkül maradnak, hiszen a neurológiai ágyak fele, 30 ágy Pesten található, az Amerikai
úti idegsebészetre kerül, másik 30 ágy sorsa azonban bizonytalan.

Köztudott, hogy agyi érkatasztrófa esetén minden perc számít a betegek további sorsát illetôen, az
eset bekövetkeztét követô harmadik órában meg kell kezdeni a beavatkozást. A budapesti közlekedést
ismerve nagy kérdés, ennyi idô alatt hogyan lehet elszállítani egy beteget például a II. kerületbôl az
Amerikai útra. Az is tény, hogy a stroke világszerte a második-harmadik helyen áll a halálozási okok kö-
zött, tehát a probléma nem lebecsülendô.

Tisztelt Miniszter Asszony!
Milyen szakmai indokok alapján zárták be a világszerte elismert stroke-központot?
Hol látják el ezentúl Észak-Buda, ezen belül is a II. kerület stroke-betegeit?
Mi a garancia arra, hogy a stroke-központ október 31-i bezárásáig megoldást találnak a problémára?

Budapest, 2007. október 1.

Válaszát várva, tisztelettel:
dr. Láng Zsolt polgármester

Budapest II. kerület

Ingatlan- és
telekpályázat
A II. kerületi önkormányzat pályázatot hirdet a tulaj-
donában lévô, Fillér u. 33. szám alatti, 12114 hrsz-
ú, 1253 m² területû telek és 648 m² felépítmény tu-
lajdonjogának kétfordulós pályázati eljárás kereté-
ben történô értékesítésére.

A pályázati anyag 250 000 Ft + áfa egyszeri
vissza nem térítendô összeg ellenében október 12-
én 12 óráig vehetô át a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Mechwart liget 1., III/308.). Pályázati anyag
megvásárlása nélkül pályázatot érvényesen leadni
nem lehet. A pályázat beadásának határideje:
2007. október 18-án 13 óra.

A pályázati anyaggal kapcsolatos kérdésekre a
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda
munkatársai személyesen ügyfélfogadási idôben a
Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1.,
III. em. 307. és 308. sz. irodák), illetve telefonon a
346-5542-es vagy a 346-5559-es számon válaszol-
nak október 18-ig.

*
A II. kerületi önkormányzat pályázatot hirdet a tulaj-
donában lévô
n Tárkony utca 112. alatti 54458/1 hrsz-ú, 886
m² területû üres telekingatlan, melynek induló ára
17 340 000 Ft + áfa
n Hidegkúti út 231. alatti, 54633/7 hrsz-ú, 1003
m² területû üres telekingatlan, melynek induló ára
22 950 000 Ft + áfa
n Hidegkúti út 244. alatt található, 54413 hrsz-ú,
479 m² területû üres telekingatlan, melynek induló
ára 12 215 000 Ft + áfa
n Tárkony utca 69. alatt található, 54487/3 hrsz-
ú, 1261 m² területû üres telekingatlan, melynek in-
duló ára 28,9 M Ft + áfa
n Szépvölgyi út 84/b alatti, 15292/3 hrsz-ú, 1100
m² területû üres telekingatlan, melynek induló ára
79,2 M Ft + áfa
n Újsor utca 14. alatt található, 54252 hrsz-ú,
1821 m² területû üres telekingatlan, melynek induló
ára 28 900 000 Ft +áfa
n Temetô utca 64. alatt található, 54349/7 hrsz-
ú, 1040 m² területû üres telekingatlan, melynek in-
duló ára 23,9 M Ft + áfa
n Máriaremetei út 234. alatti, 54635/4 hrsz-ú,
1110 m² területû üres telekingatlan, melynek induló
ára 21 305 000 Ft + áfa
n Köztársaság u. 39. alatti, 59031/1 hrsz-ú, 1326
m² területû üres telekingatlan, melynek induló ára
36 125 000 Ft + áfa
n Köztársaság u. 41. alatti, 59031/2 hrsz-ú, 1248
m² területû üres telekingatlan, melynek induló ára
34 M Ft + áfa

tulajdonjogának versenytárgyaláson történô érté-
kesítésére.

A pályázati anyag 2007. október 3-tól október
18-án 14.30-ig vásárolható meg 10 000 Ft + 20%
áfa/darab áron az Ügyfélszolgálati Központban
(1024 Margit krt. 47–49.). A pályázat beadásának
határideje: 2007. október 18-án 15 óra.

A pályázati anyaggal kapcsolatban a Vagyonhasz-
nosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatár-
sai ügyfélfogadási idôben személyesen a Polgármes-
teri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1., III. em.
308.), illetve telefonon adnak felvilágosítást a 346-
5498-as számon október 18-ig.
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Együtt könnyebb

Szeptember közepén a Mozgássérültek Álla-
mi Intézete (MÁI) meghívta a kerületben
mûködô önkormányzati fenntartású általá-
nos és középiskolák igazgatóit. Az esemé-
nyen részt vett Dankó Virág alpolgármes-
ter, Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési Iroda vezetô-
je, valamint Molnár Dezsô, az önkormányzat
egészségügyi referense is. Az önkormány-
zat közös program kidolgozását kezdte meg
a MÁI-val, amelynek célja, hogy a mozgás-
sérült emberek és az épek között olyan pár-
beszéd induljon el, melynek révén a sérül-
tek társadalmi elfogadottsága és integráció-
ja növekedhet. A mostani találkozó is azért
jött létre, hogy az iskolaigazgatók megis-
merhessék közelebbrôl a mozgássérültek
intézetét, szakmai programját, illetve az
ott élôk életét.

Ilosvai Georgina gyógytornász, a MÁI
munkatársa a megvalósult csereprogra-
mokról, a nyári nemzetközi és hazai tábo-
rokról számolt be, többek között a balatoni
táborukról, amelyet az önkormányzat 260
ezer forinttal támogatott, illetve kiemelte,
hogy minden évben részt vesznek a Kerüle-
ti Kaptató kerekesszékeseknek rendezett
futamain.

Kogon Mihály igaz-
gató a MÁI jelenét és
jövôképét bemutatva
kiemelte, hogy az in-
tézet távlati célja a tar-
tós bentlakásos ellá-
tás helyett a komplex
rehabilitáció, ezt a
célt szolgálja a hama-

rosan megnyíló Holnap Háza, amely nappa-
li rehabilitációs intézmény lesz. A minél
teljesebb körû rehabilitáció érdekében a
feladatokat különbözô szakmai csoportok
között osztották fel.

Az egyik ilyen szakmai csoport, a mozgás-
terápiás vezetôje, Demirkán Mária a mozgás-
terápia szerepérôl beszélt a nappali ellátó
intézetben. A számítástechnikai és pedagó-
gia csoport mûködését Halász Zita mutatta
be, aki elmondta, hogy folyamatban van

egy olyan kétéves tanfolyam akkreditáció-
ja, amelynek alapját a számítástechnikai
oktatás és a mozgássérült emberek önálló,
önrendelkezô életre való felkészítése adja.

A kerületi iskolák és a Mozgássérültek Ál-
lami Intézete közötti konkrét együttmûkö-
dés lehet az elsô lépés, hogy egészségesek
és fogyatékkal élôk között párbeszéd alakul-
hasson ki. Kogon Mihály többek között ön-
kéntesek jelentkezését kérte. Az intézetve-
zetô hangsúlyozta, hogy a gyerekek nevelé-
sén keresztül csökkenteni lehet a sérültek
társadalmi elutasítottságát. Számos iskola-
igazgató jelezte, hogy kifejezetten örülné-
nek, ha a mozgássérültek intézetébôl meg-
látogatnák a diákokat, közös programokon
való együttes részvétel oldhatja a mindkét
félben meglévô gátlásokat. Az iskolaveze-
tôk mindegyike felajánlotta, hogy akadály-
mentesített tornatermeiket a MÁI lakói
használhatják, illetve jelezték, hogy örülné-
nek, ha az iskolai ünnepségekre, jeles ese-
ményekre elfogadnák meghívásukat.

Dankó Virág alpolgármester úgy véli,
hogy az együttmûködés a MÁI-val több
szinten is folyhat: a Holnap Háza kapcsán
sikeres pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzat és a
MÁI által alko-
tott konzorcium,
de ugyanennyire
fontos, hogy a
mindennapi élet
szintjén is kiala-
kuljon a párbe-
széd.

— Elsô lépés-
ként az oktatási
i n t é z m é n y e k
képviselôit ke-
restük meg, hi-
szen a legfonto-
sabb a társadal-
mi szemléletvál-
tás, és ez elsôsor-
ban a ªatalokon
keresztül valósul-

hat meg. Bennük még nem alakultak ki elô-
ítéletek, és rajtuk keresztül el lehet a szü-
lôkhöz is jutni. Az iskolaigazgatók külön-
külön is felajánlották a segítségüket, így le-
hetôség van egy közös együttmûködési
program kialakítására is.

A Mûvelôdési Iroda
vezetôje, Ötvös Zoltán
szerint példaértékû
volt a találkozó során az
iskolaigazgatók hozzáál-
lása a MÁI kezdeménye-
zéséhez:

— A fogyatékosság
értelmezését is új ala-
pokra kell helyezni. Az
iskolavezetôk mindannyian úgy gondolták,
hogy az együttmûködésben nagyszerû neve-
lési lehetôségek rejlenek. A Mûvelôdési
Iroda szerepét abban látom, hogy megpró-
bálja összehangolni a kezdeményezéseket
és segít az ötletek megvalósításában.

Kogon Mihály is nagyon pozitívnak és
elôremutatónak értékelte a találkozót.

— Azt remélem, hogy a felvetett lehetô-
ségekbôl valódi kapcsolatok születnek
majd. Vannak olyan programjaink, amely-
be ªatal önkéntesek is be tudnak kapcso-
lódni, ez elôsegítené azt is, hogy megváltoz-
zon a mozgássérült, fogyatékos emberekrôl
kialakított kép. Reális esélyt látok különbö-
zô akcióprogramok, nyári táborok kapcsán

a közös szervezésre és közös pályázatok be-
nyújtására. Számunkra nagyon fontos,
hogy a Mozgássérültek Állami Intézete ne
elszigetelt zárvány legyen a kerületben.

Ludwig Dóra

A kerületi iskolaigazgatók és Dankó Virág alpolgármester a megbeszélés után
megtekintették a hamarosan megnyíló Holnap Házát is a Marczibányi téren
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Lakossági fórum
Remetén

A Máriaremetei út, Kassa utca, Kolozsvár
utca és Széchenyi utca által határolt terület-
re készülô kerületi szabályozási tervrôl tar-
tottak lakossági fórumot szeptember 18-án
a Pesthidegkúti Közösségi Házban. A kérdé-
sekre a terület tervein dolgozó település-,
közlekedés-, táj- és közmûtervezôk, Beszé-
des Rita fôépítész, Koncz Imre, a Kerületfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottság
(KFKB) elnöke, Csabai Péter, a Pesthidegkú-
ti Városrészi Önkormányzat (VÖK) elöljáró-
ja és Bándy Péter képviselô adott választ.

A tervek ismertetésekor elhangzott,
hogy a tervezôk a Kerületi Városrendezési
és Építési Szabályzat adta korlátok között a
terület adottságait, fejlesztési lehetôségeit
ªgyelembe véve dolgozták ki a szabályozás
részleteit. A területet lakó- és intézményi
besorolású telkek alkotják, a beépíthetôség
az elsôdlegesen lakóépületek céljára kije-
lölt területen 15, míg az intézményi fej-

élesztések esetén legfeljebb 25 százalékos
lehet.

A tervezôk a még üres telkekre a kertvá-
rosi jellegnek megfelelô laza beépítést java-
solnak, és többek között szabályozzák a lé-
tesíthetô épületek és pinceszintek számát.
Lakossági kérdésre Beszédes Rita fôépítész
kiemelte, hogy a tervek nem véglegesek,
nincs eldöntve, hogy milyen funkció való-
sul meg a területen. Mint mondta, a kör-
nyéken élôk ellátását szolgáló, a környeze-
tet nem terhelô létesítmények építésérôl
lehet szó. Ezt erôsítette meg Koncz Imre
KFKB-elnök is, kiegészítve, hogy lakópark
sem létesülhet.

A tervben javasolt fejlesztések egyik fon-
tos eleme, hogy a területen lévô, önkor-
mányzati tulajdonú telken alakítana ki
mentôállomást az Országos Mentôszolgá-
lat. Elhangzott, hogy egy bázis létesítése a
helyiek régi igénye, mert csúcsforgalom-
ban lassan ér ki a mentô Hidegkútra, a hely-
szín pedig központi fekvése miatt ideális.

Lakossági felvetés volt, hogy a területen
sportjellegû fejlesztéseket végezhetne az
önkormányzat. Csabai Péter VÖK-elöljáró
jelezte, hogy a sportcélú fejlesztéseket a ko-
rábbi elképzeléseknek megfelelôen a Sza-
badság utcai üres területen lehetne megva-
lósítani.

Többen megoldást sürgetve jelezték,
hogy a Máriaremetei út—Nagyrét utca—Szé-
chenyi utca keresztezôdés furcsa kialakítá-
sa miatt balesetveszélyes, mások a jelzô-
lámpák átprogramozását javasolták a biz-
tonságosabb áthaladás érdekében. Kide-
rült, hogy a csomópontnál nem lehet kör-
forgalmat kialakítani a terepviszonyok és a
szomszédos iskola miatt, az utak szélesíté-
se pedig még nagyobb forgalmat okozna.

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 az Ügyfélszol-
gálati Központban (1024 Margit krt.
47–49.).

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.

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA
hétfôn, szerdán 10–18-ig, kedden,
csütörtökön 9–17-ig, pénteken 9–
14-ig tart nyitva (Keleti K. u. 13/b,
tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁST szervez a Fidesz kerületi
szervezete szerdánként 16–18-ig (Ke-
leti K. u. 13/b). A részt venni szándé-
kozók az aktuális hét keddjéig kérje-
nek idôpontot (lásd fent).

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁ-
JA kedden, csütörtökön16–19 óráig
tart nyitva (1022 Bimbó út 63.). Al-
mássy Kornél országgyûlési képvise-
lô elôzetes idôpont-egyeztetés alap-
ján fogad; telefon: (70) 362-8283.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁ-
JA hétfôn, kedden, szerdán és csü-
törtökön 12–18-ig, pénteken 12–16-
ig tart nyitva. Fazekas u. 19–23., tel.:
212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes ta-
nácsadást szervez a Bimbó út 63.-
ban csütörtökönként 16–18-ig. Idô-
pont-egyeztetés a 353-0624-es tele-
fonszámon.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA
(Keleti K. u. 8.) szerdánként 17–18-
ig tart nyitva. Tel.: (20) 269-3777, e-
mail: komaromiferenc@freemail.hu.

Érvényt szereznek
a korlátozásnak
A 12 tonnás súlykorlátozásra ªgyelmeztetô
táblák tiltása ellenére nem egyszer elôfor-
dul, hogy a megengedettnél nehezebb te-
herautók is használják a kerületi utakat, pe-
dig a zónába csak a Fôvárosi Szállítási Ta-
nácsadó által elôre kiadott engedélyek bir-
tokában lehet behajtani. A közterület-fel-
ügyelôk eddig csak az álló teherautók enge-
délyeit vizsgálhatták, ezután nemcsak a ra-
kodást végzô, hanem a kerületi utakon köz-
lekedô tehergépkocsiknál is ellenôrzik a
papírok meglétét.

A felügyelôk a közterület-felügyeletrôl
szóló 1999. évi LXIII. törvény 21. § értelmé-
ben a helyi közúton jogosultak feltartóztat-
ni a köztisztasági szabályokat, a táblával jel-
zett behajtási tilalmat vagy korlátozást meg-
szegô jármûvet — emelte ki Vajthó Gábor, a
Városrendészeti Csoport vezetôje. Elmond-
ta, hogy a közterület-felügyelet munkatár-
sai megkapták a szükséges oktatást, és a jár-
mûvek megállítására használt, fényjelzést

is adó jelzôtárcsákat is beszereztek. A Vá-
rosrendészet járôrei korábban csak akkor
tudtak intézkedni a súlykorlátozás szabálya-
it megsértô gépjármûvekkel szemben, ha
úti céljuk a kerület határain belül volt, és a
közterület-felügyelôk álló helyzetben ész-
lelték az engedély hiányát. A teherautókat
és a személygépkocsikat most a közlekedés-
biztonsági elôírások betartása mellett, jog-
szerûen inthetik ki a forgalomból. A cso-
portvezetô hangsúlyozta, hogy ugyanígy in-
tézkedhetnek az egyirányú utcákban a for-
galommal szemben haladó jármûvek veze-
tôivel, vagy a hanyag rakodás miatt menet-
közben sittet és építôanyagot hullajtó sofô-
rökkel szemben is.
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Nyolcadik alkalommal rendezték meg
a II. Kerületi Kaptatót. A szeptember
16-án a Millenárisban megtartott
eseményen mintegy háromezren
vettek részt, és minden kerületi iskola
több száz versenyzôvel képviseltette
magát a rangos utcai futóversenyen.
Az idei megmérettetést az égiek is
kegyeikbe fogadták, hiszen a közös
bemelegítést követôen reggeltôl
délutánig ragyogó napsütéses idôben
futhattak a versenyzôk.

LÁNG ZSOLT POLGÁRMESTER: A Kerü-
leti Kaptató remek lehetôséget nyújt arra,
hogy a ªgyelmet a közösségi programokra
irányítsuk, annál is inkább, mert a II. kerü-
letben erre megfelelô hely is rendelkezés-
re áll. A stressztôl szenvedô társadalmunk-
ban — amely már a gyerekeket sem kíméli
— fontos, hogy jobban ªgyeljünk az egész-
ségünkre és a sportra, ezért nemcsak egy-
egy alkalommal, hanem a mindennapok-
ban is meg kell próbálni idôt szakítani a fu-
tásra vagy bármely más sportolási lehetô-
ségre.

n Ördög Krisztián, kerekesszékes futam
A korábbi évekhez képest más feltételeket jelentett, hogy aszfaltos
úton folyt a küzdelem és jobban kellett figyelni a környezetünkre.
Annak ellenére, hogy a Lövôház utca nem tûnik különösebben lejtôs-
nek, a Marczibányi tér felé érezni lehet a szintkülönbséget. A terep
ismerôs volt, hiszen a Mozgássérültek Állami Intézetében lakom a
Marczibányi téren. Régebben részt vettem hivatalos versenyeken, és
tavaly a Kaptatón is elindultam, ahol második lettem.

n Rudinszki Gábor, hand bike
Az utcai pálya jellegébôl adódóan nehezebb volt elôzni, mint a zárt
versenypályákon, és a sebességre is jobban ügyelni kellett a kanya-
rok elôtt, fôként az enyhén lejtô Kis Rókus utcában. Mivel nem elô-
ször veszek rész a kaptatón, elmondhatom, hogy küzdelmes volt a
futam és jót versenyeztünk.

n Bálint Benedek, 1–2. osztályos fiúk
Nagykovácsiban lakom és a Pitypang Utcai Általá-
nos Iskolába járok, második osztályos vagyok. Már tavaly is indul-
tam a Kaptatón, de akkor nem sikerült ilyen jó helyen végezni. Szere-
tem a sportot, focizni és kézilabdázni szoktam. Futni is szeretek, a
nagykovácsi pályára szoktunk apukámmal kijárni, de ilyen sokat
még nem futottam egyben.
n Pusztai Petra, 1–2. osztályos lányok

Nyolcéves vagyok, a Csik Ferenc Általános Iskolában tanulok. Na-
gyon örülök, hogy elsô lettem, már tavaly is nyertem ezen a verse-
nyen. Nem volt annyira nehéz a terep, de azért elfáradtam. Kosárlab-
dázni járok, és az edzéseken is sokat szoktunk futni. Felnôtt korom-
ban sportoló szeretnék lenni.

n Durkó Noel, 3–4. osztályos fiúk
Negyedikes vagyok a Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskolában.
Nagyon szeretek futni, triatlanozom Csepelen, ott is lakom. Eddigi
legnagyobb sporteredményem az volt, hogy korosztályomban elsô
helyezést értem el a budapesti bajnokságon a Margitszigeten
rendezett triatlon Budapesti Bajnokságon. Már tavaly is indultam a
Kaptatón, de akkor még nem triatlonoztam, így akkor nem gyôz-
tem. Ha nagy leszek, Ironman szeretnék lenni.

n Fuchs Dóra, 3–4. osztályos lányok
Negyedikes vagyok, és a Villám SC-ben triatlonozom. Mindennap
van edzés, és ott nagyon sokat futunk, ami jó, mert én szeretem a
futást. Szerintem nem volt nehéz a verseny. A terep középnehéz
volt, de a táv nem volt sok.

n Pap Dávid, 5–6. osztályos fiúk
Az Áldás Utcai Általános Iskola hatodikos tanulója
vagyok. Eddig háromszor indultam a Kaptatón, és minden alkalom-
mal elsô helyen sikerült végeznem. Ezt a sportnak köszönhetem, a
Villám SC-nél triatlonozom, és azóta futok jól. Az 1400 méteres táv
nem volt sok, de idén a 13 200 métert is lefutom.
n Hargitai Henrietta,
5–6. osztályos lányok
A III. kerületben járok isko-
lába, a második kerületi Vil-
lám SC-ben triatlonozom.
Minden nap van edzés, ki-
véve a vasárnapi pihenôna-
pot. A triatlonban a ked-
venc számom az úszás.
Ha nagyobb leszek, akkor
is komolyan szeretnék spor-
tolni.
n Kaszás Benjámin,
7–8. osztályos fiúk
A Csik Ferenc Általános Is-
kola és Gimnáziumba já-
rok, 8. osztályos vagyok.
Most indultam elôször a
Kaptatón, mert az idei év-

A GYÔZTESEK Gyôzött az
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tôl járok ebbe az iskolába. Teniszezem a Vasasban, futni az erônléti edzéseken szok-
tunk. A teniszt sokkal jobban szeretem a futásnál. A táv eleje elég nehéz volt az emel-
kedôk miatt, a vége már könnyen ment a lejtôn. Fölfelé volt egy fiú, aki nagyon elfu-
tott, próbáltam vele tartani a tempót, és a lejtôn sikerült is behoznom.
n László Klára és Pap Eszter, a 7–8. osztályos lányok 1. és 2. helyezettje
Szinte egyszerre értek célba. A két lány jól ismeri
egymást, hiszen együtt edzenek a Villám SC-ben,
mindketten immár három éve triatlonoznak. Végül
a csepeli Karácsony Sándor Általános Iskola tanuló-
ja, Klári eredménye bizonyult egy hajszálnyival
jobbnak. Eszter, aki az Áldás Utcai Általános Iskolá-
ba jár, idén negyedszer indult a Kaptatón. Két hato-
dik helyezés után tavaly elsô lett, idén pedig csu-
pán néhány századmásodperc választotta el az aranyéremtôl.

n Jenkei Péter, 9–10. osztályos fiúk
A Szent Angéla iskolába járok, tizedikes vagyok. Kedvenc sport-
ágam a futás. A Vasasban sportolok, hosszútávfutó vagyok, így a
két kilométeres táv nem volt annyira nehéz. Már többször indultam
a Kaptatón, és eddig sikerült mindig nyerni. Nagyon szoros volt
idén a verseny, az emelkedô végéig második, harmadik helyen vol-
tam, még a lejtôn is változtak a pozíciók, és csak a hajrában tudtam
élre törni.

n Dudás Eszter, 9–10. osztályos lányok
Most nyerem meg másodszor a Kaptatót, de a dobogón mindig ott
voltam. A Villám SC-ben sportolok, heti hatszor járok edzésre. A táv
egy kicsit rövid volt számomra, a versenytávom hosszabb, ami jelen-
leg 750 méter úszás, 20 kilométer bringázás és 5 km futás. Fölfelé
még nem is volt olyan nehéz, inkább a lefelé futás tesz rosszat az
ízületeknek. Még nem fáj a lábam, szerintem majd késôbb fog.

n Vellner Gábor, 11–12. osztályos fiúk
A Kosztolányi Dezsô Általános Iskola és Gimnázium diákja vagyok.
Két évvel ezelôtt is indultam, de akkor beteg voltam, és csak a har-
madik helyen végeztem. Idén jól sikerült. Sportolok, tájékozódási fu-
tó vagyok. Meglehetôsen megterhelô volt a terep, csak az emelkedô
rész után tudtam átvenni a vezetést. Nemcsak az erônlét számít, ha-
nem a taktika is!
n Szabó Tímea, 11–12. osztályos lányok

Még csak tizedikes vagyok, azért indultam a következô korosztály-
ban, mert lekéstem az elôzô rajtot. Ez a negyedik Kaptató, amelyen
részt veszek, eddig kétszer nyertem és kétszer második helyezést ér-
tem el. A III. kerületben lakom, a Villám SC-ben sportolok. Nagyon
szeretem a triatlonozást, sajnos,tavaly kerékpározás közben eles-
tem, eltört a vállam, és ezért egy évet ki kellett hagynom, az idén
még nem is tudok indulni versenyeken, csak jövôre. A három triat-
lon-szám közül a futást szeretem a leginkább, aztán a kerékpáro-
zást, majd az úszást.

n Bognár Zsombor, gyaloglás
Tizennégy éves vagyok, és
eredetileg futni szerettem
volna, de anyukám kedvé-
ért gyaloglásban indultam.
Vele és a húgommal együtt
tettük meg a távot, két kilo-
métert hegynek fel és hegy-
rôl le. Szerintem nem volt
megerôltetô. Az a titka, hogy gyorsan és kis
lépésekkel kell haladni. Már korábban is ki-
próbáltam ezt a sportot, ezen kívül tenisze-
zem és kerékpározom.
n dr. Csókási János,
gyaloglás 60 év felett
75 éves vagyok. A táv már
ismerôs volt a számomra,
mert itt lakom a Herman
Ottó úton, és a verseny

A GYÔZTESEKegészség
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elôtt háromszor végigmentem az útvonalon. Már ötödször vagyok itt a Kaptatón, két
évvel ezelôtt még a 10 kilométeres távon is indultam, a gyaloglás könnyebb azért. Na-
ponta megyek 8–10 kilométert, például felgyaloglok a Normafához, meg vissza. Sze-
rintem nagyon fontos a mozgás, és nem is bírom ki, hogy egy napot is kihagyjak. Ha
egy ilyen séta után hazamegyek, lezuhanyozom, eszem valamit, majd egy óra alvás
következik, és utána sokkal egészségesebbnek érzem magam.
n Füredi Éva, gyaloglás
13 éves vagyok. Tavaly is gyalogoltam a Kaptatón, és akkor nagyon
megtetszett, azért döntöttem úgy, hogy idén is ezen a távon indu-
lok. Barátnômmel indultunk, ô lett a második. Nincs különleges
technikánk, csak úgy megyünk, vagyis gyaloglunk. Szerintem jövôre
is indulunk.
n Családi futás: Nagy László és fia, Levente

Ketten képviseltük a családot a kétezer méteres
távon — mondja az édesapa, aki civilben épí-
tész, és csak amatôr szinten sportol. A negyedi-
kes Levente az Áldás Utcai Általános Iskolába
jár, és egyelôre még nem sportol egyesületben,
de késôbb atletizálni, futni szeretne. A terepet
nem ítélték különösebben nehéznek, még az
emelkedô sem tette próbára erejüket. Stratégiá-
jukat így fogalmazták meg: minél gyorsabban
futni.

n Csillag Péter, 13,2 km
Szép, bár kifejezetten nehéz volt a pálya, és olyannyira zegzugos,
hogy még a felvezetô motorosok sem mindig voltak tisztában az út-
vonallal. Civilben közgazdász vagyok. A futásra elsôsorban az öt-
ezer méteren országos csúcstartó Balázs öcsém karrierje inspirált.
Mindennap edzek, de nem sokat, összesen heti 70–80 kilométert. A
Kaptatón most indultam elôször. Az eredménynek azért örülök külö-
nösen, mert tavaly porckorongsérv-mûtétem volt, ami miatt egy
évet ki kellett hagynom. Most alaposan kifutottam magam, ami elsôsorban a ke-
mény terepnek tudható be, meg annak, hogy elôzô nap este a kelleténél tovább idôz-
tem a szekszárdi szüreti fesztiválon.

n Gyurkó Fanni, 13,2 km
Gyerekkorom óta sportolok, de komolyan csak három éve atletizá-
lok a Vasasban. Egyes napokon kétszer is edzek. Ezen a héten példá-
ul 11 edzésem volt, mert elkezdtük az alapozást. Úgy érzem, most
érik be az eredménye a több évnyi munkának. Országos bajnokságo-
kon is szoktam indulni, az utánpótlás félmaratont például én nyer-
tem. Elsôsorban a 10 kilométernél hosszabb távoakt szeretem, egé-
szen a félmaratoni versenyekig. Két éve is indultam a Kaptatón, ak-

kor is gyôztem a saját kategóriámban. A mostani pályát elég nehéznek találtam, alig
volt benne egyenes rész, nagyon sok volt az emelkedô. 21 éves leszek és az ELTE jogi
karára járok, a vizsgaidôszak bizony elég kemény, de a futás kikapcsol, a mozgás
után sokkal rendezettebbek a gondolataim, jobban tudok koncentrálni.

A GYÔZTESEK

Támogatók:

ÖTVÖS ZOLTÁN, az
önkormányzat Mûvelô-
dési Irodájának vezetô-
je: Még tanárkoromból
maradt rég i e lvem,
hogy ne kívánjunk má-
soktól olyat, amit mi

magunk ne tudnánk teljesíteni. Ezért futot-
tam le a 2000 méteres távot. Igaz, a csalá-
dom most nem tudott elkísérni, de a gyere-
keim már többször végigfutották a Kapta-
tót. Nekem ez az elsô alkalom. Nem edzet-
tem külön a futóversenyre, viszont rendsze-
resen járok futballozni. Nem volt könnyû,
de jól esett. Gratulálok a résztvevôknek és
szervezôknek. Külön köszönet, hogy nagy
számban vettek részt az eseményen a kerü-
leti iskolák tanulói és hozzátartozóik.
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Centenárium a Baár—Madasban
A Baár—Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon fennállásának
100. évfordulóján ünnepséget rendez október 12-én 10 órakor a gimnázium tornater-
mében. Másnap, október 13-án 16 órakor Fassang László orgonamûvész és a Baár—Ma-
das jubileumi nagykórusa jótékonysági hangversenyt ad az iskola javára a Deák téri evan-
gélikus templomban. Az iskola szeretettel hívja öregdiákjait és minden kedves érdeklô-
dôt mindkét rendezvényére.

Közös játszótér-
szépítés
A városmissziós hét keretében kezdte meg
a Mechwart ligeti játszótér kerítésének és
játékszereinek újrafestését a Keleti Károly
utcai templom közössége szeptember 21-
én. A családias hangulatú péntek
délutánon minden korosztály ki-
vette részét a munkából, a legki-
sebbek pedig rajzokat és papírdí-
szeket készítettek.

— A kezdeményezéssel egy-
részt szebbé tehetjük környeze-
tünket, másrészt szeretnénk meg-
mutatni, hogy milyen közösséget
alkotunk, és talán akkor mások
is szívesen eljönnek templo-
munkba, ahová mindenkit szere-
tettel várunk — mondta el Fábry
Gézáné Fejérdy Ágnes.

Az esemény szervezôje hangsúlyozta,
hogy a mai világban szükség van a közössé-
gekre, az összefogásra, és ehhez talán ép-
pen az olyan kötetlenebb találkozási lehetô-
ségek kellenek, mint egy sokak által látoga-
tott játszótér karbantartása. A játszótér szé-
pítésének költségeit az önkormányzat fe-
dezte, és a festésre váró felület mérete mi-
att a munkálatok befejezését is vállalta.

Játszóház leendô elsôsöknek
A Csik iskola játszóházába várják a nagycso-
portos óvodásokat szerdai napokon októ-
ber 17-én, november 14-én, december
12-én, január 16-án, február 13-án és
március 12-én 17 órától. Záró játszóház:
2008. április 9-én 16 órától. A gyerekeket a

sok játék, a mese és a mozgás mellett kéz-
mûves foglalkozás — német nyelven — is
várja, minden alkalommal találkozhatnak a
leendô elsôs tanítónénikkel, akik már izga-
lommal készülnek az elsô találkozásra.
(1027 Medve u. 5–7.)

Tanórák az Öntödei Múzeumban
A II. kerületi Öntödei Múzeumban elôzetes bejelentkezésre 8–10 fôs iskolás csopor-
toknak kihelyezett tanóraként formázási bemutatóval egybekötött tárlatvezetést tar-
tanak. A diákok az interaktív foglalkozáson kohászruhába öltözhetnek, a részvételrôl
fotó is készül, amelyet oklevélben adnak át az ifjú „öntômestereknek”. A Ganz Ábra-
hám különleges hangulatú, egykori gyárában berendezett kiállítás az anyagismereti,
történelmi vagy technikatörténeti tudás bôvítésére nyújt remek lehetôséget. E mel-
lett megtekinthetôk többek között az öntészet eszközei (olvasztókemencék, öntôüs-
tök), az öntöttvas kályhákat és -vasalókat felsorakoztató gyûjtemény, Gábor Áron
ágyúja, és más használati tárgyak. A pedagógusok munkáját a múzeumban tárlatve-
zetôként az öntészet szakmai mesterei segítik.

Öntödei Múzeum, Bem József u. 20., tel./fax: 201-4370, internet: ontode@
omm.hu, www.omm.hu

ISKOLAI ELÔKÉSZÍTÔ. A Zápor Általános
Iskola és Gimnázium elôkészítô foglakozáso-
kat tart leendô elsôseinek. Október 25-én
10 órakor a 4/a osztály bemutatja a Palacsin-
tás király címû mesejátékot. Október 26-án
17 órától Halloween-napi felvonulás az isko-
la körül. Minden óvodás ajándék lámpással
vonulhat a kisiskolásokkal együtt. (1032 Zá-
por u. 90. Tel.: 250-1636.)

ÚJ HELYEN. Az I. kerületi Nevelési Tanács-
adó és Logopédiai Intézet új épületbe köl-
tözött szeptember 14-én, a Roham utcából
a Logodi utca 80. szám alá.

MONSTRE FIZIKABEMUTATÓ. A Csodák
Palotája a Wonders 2007 European Science
Festival keretén belül október 6–7. között
kétnapos, 33 órás fizikabemutató-sorozatot
rendez október 6-án 10 órától október 7-én
19 óráig. A kísérletbemutatók élô internetes
közvetítése a www.vod.niif.hu oldalon lát-
ható. Részletes program a www.csodakpalo-
taja.hu oldalon.

MOZDULATMÛVÉSZETI TOVÁBBKÉP-
ZÉS. A Budai Táncklub ismét meghirdeti és
megrendezi a Berczik-módszer alapjait is-
mertetô továbbképzést óvodapedagógu-
sok, pedagógusok és érdeklôdôk részére. A
tanfolyam hat elméleti és hat gyakorlati órá-
ból áll, Szollás Erzsébet Állami-, nívó- és Ber-
czik-díjas, valamint Kis Judit Berczik-díjas
táncpedagógus vezeti. A továbbképzést no-
vember 15-én délután, 17-én délelôtt és 19-
én délután tartják, valamint négy kondicio-
náló tornaóra tartozik hozzá, ami külön óra-
rend szerint alakul. Jelentkezni október 19-
ig lehet a helyszínen személyesen, illetve fa-
xon vagy telefonon. Részvételi díj: 15 000
Ft. (1027 Kapás u. 55., tel./fax: 201-7992)

MEGAJÁTÉK A KLÉBIBEN. Minden gyer-
mekkorosztálynak kínálnak játéklehetôsé-
get egyévestôl a kamaszkorig a MEGA Ját-
szóházban október 7-én szombaton a Kle-
belsberg Kuno iskola tornacsarnokában
(1028 Kökény u. 44.). Lesz minisarok, ahol
az ötévesnél fiatalabb gyermekek játszhat-
nak. A színpad is benépesül, de lesz bohóc-
mûsor és alkalom a bûvésztrükkök elsajátítá-
sára is. A zsúfoltság elkerülése érdekében
három játékturnust szerveznek: 9-kor,
12.30-kor és 16 órakor. A pénztár fél kilenc-
kor nyit. (www.megajatszohaz.hu)

KOSARAS SIKER AUSZTRIÁBAN. A II. ke-
rületi Tizenkét Karátos Iskola 16 éves korosz-
tály fiú csapata részt vett Ausztria legna-
gyobb felkészülési tornáján Enns városá-
ban. A csapat a csoportmérkôzések során
magabiztosan nyert Wels, Germering és
Oberwart együttese ellen. Az elôdöntôben
Karintia válogatottja felett arattak gyôzel-
met, a döntôben pedig az egyik legjobb
osztrák egyesület, a profi csapattal is büsz-
kélkedô Kapfenberg legyôzésével (59–29) si-
került elhódítani a kupát. A torna legjobb já-
tékosa a karátos Gorzsás Krisztán lett.

Ne hagyjunk az autóban értéket!
A Városrendészeti Csoport felhívja a gyerekeket bölcsôdébe, óvodába, illetve iskolába
gépkocsival szállító szülôk figyelmét, hogy még arra a néhány percre se hagyják látha-
tó helyen értékeiket a gépkocsiban, amíg bemennek az intézménybe. Az autófeltörôk
egy része „szakosodott” erre az elkövetési módra, és az utóbbi idôben megnôtt az
ilyen jellegû bûncselekmények száma.



12. OLDAL AJÁNLÓ BUDAI POLGÁR

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 OKTÓBER 4–25.: Transzparens — Ujházy Kata, Füleky Adrienn, Stark István festményei és grafikái
a Vízivárosi Galériában. (1027 Budapest, Kapás u. 55.)
n OKTÓBER 9–28.: „Óriás-képek” — színpadképek. Olescher Tamás festômûvész kiállítása az M Galé-
riában. A kiállítás október 9-én 18 órakor nyílik, megnyitja: Szemadám György mûvészeti író, képzômû-
vész. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ)
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.
n OKTÓBER 12-ig: Gerlóczy Sári festômûvész alkotásaiból nyílt kiállítás a Pro-Top-Art Galériában. A tár-
lat elôzetes idôpont-egyeztetés alapján látogatható. Bejelentkezés a (06 20) 544-4120-es telefonszámon.
(1029 Elôd vezér utca 26.)
n LEGYENEK ILLÚZIÓID! A Csodák Palotája megújult kiállítása a Millenárison. A kiállítás elsôsorban ér-
zékszerveinket teszi próbára: A világ érdekes. Látványos, szórakoztató, közérthetô és átélhetô módon mu-
tatják be a természet törvényeit, a fizika csodálatos és meghökkentô világát — nem csak gyermekeknek.
Nyitva tartás hétfôtôl péntekig 9–17, szombat-vasárnap 10–18 óráig. Helyszín: Csodák Palotája, Millená-
ris D. épület. www.csodakpalotaja.hu

SZÍNHÁZ IBS: OKTÓBER 6., 19.00: Popfesztivál 2007 — a Szindra vizsgaelôadása R.: Földessy
Margit. OKTÓBER 7., 20., 19.00: Ray és Michael Cooney: Minden lében három kanál. Vígjáték két rész-
ben. Ôsbemutató. R.: Földessy Margit. OKTÓBER 18., 18.30: Dalok a falvédôrôl. Irodalmi rock and roll.
Elôadja: Hajdú István, Szabó Jusztina, Hajdú Gábor (IBS Pub). OKTÓBER 12., 28., 18.30: Švejk vagyok
— zenés sörözgetés egy derék katonával és a közönséggel (IBS PUB). OKTÓBER 13., 19.00: Paul Portner:
Hajmeresztô (bûnügyi társasjáték 2 részben) a Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. OKTÓBER 14.,
26., 19.00: Galt MacDermot—James Rado—Gerome Ragni: Hair. Musical a Szindra elôadásában. R.: Föl-
dessy Margit. OKTÓBER 27., 19.00: Agatha Christie: Egérfogó (klasszikus krimi 2 részben) R.: Földessy
Margit.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: OKTÓBER 18., 19.30: Kamarazene három tételben 3/2. Az Akadé-
mia Vonósnégyes hangversenye. Km. Környei Zsófia és Bodó Antónia (hegedû), Móré László (mélyhe-
gedû), Maróth Bálint (gordonka). Zongorán közremûködik: Karel Košarek. Bartók, DvoÍak és Martinu mû-
vei. Jegyár: 1500 Ft. OKTÓBER 19., 18.00: Magyar körkép 4/2. Prunyi Ilona zongoraestje. Ábrányi Kor-
nél, Erkel Ferenc, Mosonyi Mihály, Goldmark Károly, Thern Károly, Heller István, Dohnányi Ernô, Kodály
Emma mûvei. Jegyár: 1500 Ft. OKTÓBER 25., 18.00: 100 éve született Ránki György. Hangverseny a
zeneszerzô mûveibôl. Km.: Gyôri Noémi (fuvola), Jakab Ágnes (oboa), Galavics Gábor (klarinét), Duffek
Mihály (fagott), Kováts Imre (kürt), Rónaszéki Tamás (hegedû), Hargitay Imre (zongora). Házigazda: Bara-
nyi Ferenc. Beszélgetôtárs: Petrovics Emil. Arisztofanész — szvit hegedûre és zongorára. Don Quijote és
Dulcinea — két miniatûr oboára és zongorára. Pentaaerophonia — három darab fúvósötösre. Jegyár:
1200 Ft. OKTÓBER 28., 11.00: Muzsikus családok. Vendég: Lakatos György (fagott), Paulay Katalin (he-

gedû), Lakatos Sára (gordonka), Lakatos Dóra (ütô-
hangszerek). Zongorán közremûködik: Pátkai Im-
re. Bachtól Piazzoláig. Házigazda: Szigeti István.
Jegyár: 2000 Ft.
n IBS: OKTÓBER 19., 19.00: Carmina Burana. A
Budapest Balett elôadása. Koreográfusok: Michael
Kropf, Nádasdy András.
n OKTÓBER 9., 19.00: Magyar zenei est. Gulyás
Dénes operaénekes elôadása. Közremûködik: Haj-
nóczy Zsuzsanna zongoramûvész. (Marczibányi Té-
ri Mûvelôdési Központ)

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
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

ESTE. Nemcsak teniszben jövünk fel a világranglistán, de Hollywoodban is kifejezet-
ten jó évet zárnak honfitársaink. A nyári szezon elején Antal Nimród az Elhagyott szo-
bával bizonyította, hogy a Kontroll klausztrofób hangulata hollywoodi díszletfalak kö-
zött is reprodukálható, az ôsz beköszöntével pedig Koltai Lajos ad számot arról, mi-
ként vizsgázott rendezôként a tengerentúlon. Koltainak köztudottan a Sorstalanság
jelentette az ajánlólevelet Amerikában, az Amerikai Rendezôk Céhébe viszont már az
Este volt a belépô. Susan Minot regényének filmre vitelével már jó ideje próbálkozott
a tehetségeket nagy becsben tartó, s rendezôinek viszonylag nagy mûvészi szabadsá-
got biztosító Focus Features. Koltai harmadik volt a felkért rendezôk sorában, de ez
nem szegte kedvét, s nagyobb változtatások nélkül sikerült
megfilmesítenie Michael Cunningham forgatókönyvét. A máso-
dikfilmes rendezôre rögtön két világ megfestésének feladata
hárult: egy múltbelié és egy jelenidejûé, melyek között egy hal-
dokló asszony, az élete nagy szerelmét sirató Ann Grant a ka-
pocs. Koltai filmje az utolsó napok látlelete, utazás egy nôi ko-
ponya körül, mely egyes-egyedül egy réges-régi epizódra, egy
hamvában holt szerelemre fokuszál. Szép, szép, de hol itt a
film, kérdezhetnénk a szemet gyönyörködtetô naplementék és
hajnali ragyogások láttán, a válasz pedig nyilván attól függ,
hogy a félig teli üveget, vagy a félig ürest látjuk-e meg elôször.

Kg

Amerikai film. Rendezte: Koltai Lajos. Szereplôk: Claire Danes, Meryl
Streep, Toni Colette, Vanessa Redgrave, Glenn Close.

ELÔADÁS BATTHYÁNYRÓL. A Fôvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Hûvösvölgyi úti fiókjá-
ban október 16-án kedden 17 órakor Bat-
thyány Lajos élete és mûködése címmel tart
elôadást Tóth József történész. Minden ér-
deklôdôt szeretettel várnak. A rendezvény
ingyenes. (1021 Hûvösvölgyi út 85.)

FESTÔK A PRO-TOP-ART PALETTÁJÁN.
A Pro-Top-Art Galéria A festészet napja cím-
mel tart rendezvénysorozatot, amelynek nyi-
tóestjén a Magyar Képzômûvészek és Ipar-
mûvészek Szövetségének festômûvészei al-
kotásaiból nyílik tárlat. A kiállítást október
17-én szerdán 18 órakor Bereczky Loránd, a
Magyar Nemzeti Galéria fôigazgatója nyitja
meg. Közremûködik Csavlek Etelka Liszt-dí-
jas operaénekes, érdemes mûvész. (1029
Elôd vezér u. 26.)
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n MILLENÁRIS TEÁTRUM: OKTÓBER 12., 19.30: A
Budapesti Ôszi Fesztivál keretében: Paris Qui
Dort — filmkoncert. René Clair filmje (1923) Yan
Maresz kísérôzenéjével (2005). Egy ôrült és gonosz
professzor kísérletei nyomán a francia fôváros tel-
jes lakossága elalszik. A varázslatos párizsi utcák és
kávézók dermedt némaságba merülnek, csupán ha-
tan maradnak ébren, akikre a rejtélyes tudós suga-
rai nem hatnak: az Eiffel-torony tetején lévô éjjeliôr
és egy repülô öt utasa. Vezényel: Daniel Kawka (F).
Közremûködik: Ensemble Court-Circuit (F). Jegyár:
1500 Ft. OKTÓBER 17., 20.00: Világsztárok a Mil-
lenárison-sorozat. Terje Rypdal’s Skywards Trio
(N) Stale Storlokken (billentyûk, hammond), Paolo
Vinaccia (dobok), Terje Rypdal (gitár) norvég virtu-
óz gitáros zeneszerzô. Terje Rypdal az európai mo-
dern dzsessz egyik legmeghatározóbb alakja. Jan
Garbarekkel, George Russell-lal és Lester Bowie-val
az 1970-es években végzett közös munkájuk során
váltak nemzetközileg is elismert dzsessz-zenésszé.
A rockzenészbôl a free dzsessz legendájává avan-
zsált mûvész a norvég és európai dzsessz-színtér
meghatározó alakja. Kompozícióiban egy nagyon
egyedi modern, avantgárd hangzásvilágot alakí-
tott ki, mindamellett szimfonikus- és kamara-zene-
szerzôként is a legjelentôsebbek közé tartozik.
Jegyár 3800/4500 Ft.

MOZGÁS Nôi alakformáló kondicioná-
ló órák kedd-csütörtök reggel 8–9 és este 19–20
óra között. Vezeti Tury Veronika. Információ: 200-
9356. Osteoporosist (csontritkulást) megelôzô
gyógytorna kedd 11–12.30, csütörtök 11.30–13
óra között. Vezeti Szininé Bakonyi Hajnalka. Infor-
máció: 325-9930. Izomnyújtó, stretching gyakor-
latok, kötött ízületû és ülômunkát végzôknek aján-
lott kedd-csütörtök 17.30–18.30 között. Vezeti
Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. Információ: (06
30) 975-4752. (Kájoni ház, 1025 Szilfa u. 4., tel.:
392-0860)
n Feldenkrais alternatív mozgásterápiás tanfo-
lyam mostantól két helyszínen. A Pasaréti Ferences Alapítvány épületében (1025, Szilfa u. 4.) kedden 10–
11 óra között, az ASRAM Jóga és Meditációs Központban (1024 Ady E. u. 1./I. em.) csütörtökön 17.30–
18.30-ig. Vezeti Heimer István nemzetközi diplomás oktató. Ha szeretne szabadabban és kevesebb meg-
erôltetéssel mozogni, hogy jobban legyûrje a stresszt, hogy hatékonyabban és kellemesebben végezze
mindennapi tevékenységét, jöjjön el az óránkra! (Pasaréti Ferences Alapítvány, 1025 Szilfa u. 4. Tel.: 394-
3362, (06 20) 973-9489, fsts@chello.hu, 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 jógaóra OKTÓBER 14-én vasárnap 16 órától a Volkmann u.
10. alatti jógaközpontunkban azok számára, akik még sohasem jógáztak, de szeretnék kipróbálni! Kezdô
jógatanfolyam indul OKTÓBER 10-én szerda délután és igény szerint péntek délután 16–18-ig. Gyakor-
ló jógaórák hétfô, szerda és péntek este, kedd és csütörtök délelôtt. Információ és bejelentkezés: 397-
5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont. hu, www.sivanandajogakozpont.hu
n Mozgástanfolyamok a Baár—Madas Gimnáziumban. 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 tánc hétfô 17–18 óráig (6–8
éves kor), szerda 17.15–18 óráig (3–4 éves kor), péntek 16.15–17.15 óráig (5–6 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 ta-
nár Almási Éva. Gerincgimnasztika kedd 8.30–9.30-ig és 18.30–19.30-ig. Vezetô tanár dr. Csider Tibor
egyetemi docens. Érdeklôdni lehet Németh Erika táncpedagógusnál: (06 30) 565-1703, nemetheri@free-
mail.hu (1026 Lorántffy Zs. út 3.).
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fônix Kendo és Iaido Klubban a Kodály Zoltán iskola épüle-

Beszûkített álmok
Szeptember 19-én nyílt meg a
Klebelsberg Kuno Mûvelôdési
Központban a VI. Ötvösmûvé-
szeti Biennálé, a hazai kortárs
ötvösmûvészet legrangosabb
országos seregszemléje. Az
anyagokban, formákban, szín-
ben, méretben és funkcióban
egyaránt rendkívül változatos
és gazdag tárlaton a Magyar
Képzômûvészek és Iparmûvé-
szek Szövetségének ötvösmû-
vészei mutatkoztak be. A kiállí-
táson a plasztika minden le-
hetséges formája, ékszerek, ér-
mek, dombormûvek, szobrok, építészeti elemek, kovácsoltvas munkák, sôt táblaké-
pek is megjelentek.

A kerületi önkormányzat nevében Soltész Attila képviselô, a Közoktatási, Közmûve-
lôdési, Sport és Informatikai Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent mûvészeket és
vendégeket. Örömét fejezte ki, hogy idén elôször kerületünk lehet házigazdája a
nagy jelentôségû kulturális eseménynek.

— A szépség utáni vágy nem pénz kérdése — hangsúlyozta a képviselô —, hanem
lelki szükséglet, amely minden ember sajátja, legyen az alkotó, felhasználó vagy egy-
szerûen szemlélô. A kiállítás csodálatos tárgyai gyönyörködtetnek, elgondolkodtat-
nak, és egy pillanatra megálljt parancsolnak a szemnek és a léleknek.

A kiállítást Jankovics Marcell Kossuth-díjas rajzfilmrendezô, mûvelôdéstörténész
nyitotta meg.

— Álmokat látok beszûkítve — mondta Jankovics Marcell a mûveket szemlélve. —
A tál mögé odaképzelem a készletet, a kisplasztikát szeretném nagyban is látni, az ék-
szereket viselôjük testén. A csodálatos kavalkád, ami megjelenik a tárlaton, sajnos
azonban nem köszön vissza a mindennapi életünkben.

A megnyitón három mûvész különdíjat is átvehetett. A Magyar Képzômûvészek és
Iparmûvészek Szövetsége Ötvösmûvész Szakosztályának díját Muharos Lajos, a Ma-
gyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének díját Hajdu László, a II. kerületi Önkor-
mányzat díját pedig Schuszter István kapta.
A kiállítás október 9-ig, naponta 10–18 óráig látogatható a Klebelsberg Kultúrkúria szalonjában.

A MUZSIKUS PÁTERRE EMLÉKEZNEK.
Október 13-án 16 órától az Országúti feren-
ces templomban a negyven éve elhunyt Pá-
ter Tamás Alajos karnagy-zeneszerzô emlé-
kére egyházzenei hangversenyt rendez a
Páter Tamás Alajos Alapítvány. A hangverse-
nyen sor kerül az idei zenei pályázat díjkiosz-
tására is. 1945-ben szervezte meg a ma is
mûködô Kapisztrán-kórust. A pap-zeneszer-
zô mûveit országszerte és a határainkon túl
is újra és újra elôadják, cédén kiadják. Min-
den második év októberében koncerttel em-
lékeznek az atyák ferencesek rendtársukra,
a jelenlegi és volt kórustagok egykori karna-
gyukra, a volt tanítványok pedig mesterük-
re, akitôl értékelni tanulták a musica sacrát,
az egyházi zenét. (1024 Budapest, Margit
körút 23.)

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY. Jóté-
konysági hangversenyt tartanak a reformá-
tus egyház szervezésében épülô tenkei ma-
gyar közösségi ház és múzeum támogatá-
sára október 12-én pénteken 19 órától a
széphalmi római katolikus templomban (a
Kossuth Lajos és Vörösmarty utca sarkán). A
hangversenyen Markovich Judit vezetésével
a Ritornell fafúvós együttes játszik.



14. OLDAL AJÁNLÓ BUDAI POLGÁR

tében. 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 Marczi-
bányi tér 1.)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜLETE: OKTÓBER 10., 17., 24.: Séta a bu-
dai hegyekben. Találkozás 9.00 órakor a Moszkva téren, az óra alatt. OKTÓBER 13.: Pilis-hegység. Talál-
kozó 7.45 órakor a Volán Árpád hídi pu. pénztáránál. OKTÓBER 14.: Csepel-sziget. Találkozó 8.45 óra-
kor a HÉV Boráros téri végállomásán a pénztáraknál. OKTÓBER 21., 28.: Cserhát-hegység. Találkozó
8.00 órakor a Volán Stadionok pu. pénztáránál. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465,
www.termeszetvedok.hu

GYEREKEKNEK IBS: Bonbon Matiné elôadások: OKTÓBER 6., 11.00: Almamánia! Alma ze-
nekar (Tuba-bérlet 1. ea.). OKTÓBER 13., 11.00: Madáretetô. Kaláka együttes (Hárfa-bérlet 1. ea.). OK-
TÓBER 21., 11.00: Muszorgszkij—Tomita: Egy kiállítás képei. M. Kecskés András — pantomim (Klarinét-
bérlet 1. ea.). OKTÓBER 28., 11.00: Ákom-bákom! Makám Zenekar (Furulya- bérlet 2. ea.)

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUB: OK-
TÓBER 5., 10.00: A Bazilika meglátogatása, budapesti panoráma a Körkilátóból, szakképzett vezetô-
vel (költség: 300 Ft). Találkozás a Moszkva téren az óra alatt. OKTÓBER 12., 15–17 óráig: Klubnap. Me-
cénások címmel Vásárhelyi Judit elôadása vetítéssel azokról a tehetôs és éles szemû pártfogókról, akik
nemcsak anyagilag támogatták a nagy mûvészeket, de maguk is alkotótársaikká léptek elô. OKTÓBER
19., 15.00: A MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenye a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében Mesés
zenejáték címmel. Találkozás a Moszkva téren az óra alatt. Információ: Kiliánné Kocsis Mária, (06 70)
335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 9.: Mindszentek hava, októberi jeles napok. OKTÓBER 16.:
Névnapok köszöntése. OKTÓBER 30.: Kérdés-felelet. Játék. Sok szeretettel várunk minden kerületünk-
ben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 9.: Klubnap. 10.: Autóbuszos kirándulás a Balaton
északi oldalán. 17.: Kirándulás Ausztriába a Schneeberg vidékére. 24.: Dunai sétahajózás. 31.: Mú-
zeumlátogatás a II. kerületben. A programok részleteirôl keddi klubnapjainkon lehet érdeklôdni, vala-
mint a 275-0169-es telefonszámon az esti órákban. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Októbertôl klubnapok minden páros héten csütörtökön 15 órától. Klub-
életünket a havonta megjelenô programfüzet tartalmazza. (1028 Máriaremetei út 37., tel.: 376-8678)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. KERÜLETI SZERVEZETE:: (1024 Keleti Károly u. 13/b,
tel.: 212-5030)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Fogadóóra minden csütörtökön 9–12.30 között. DECEMBER 4.: Ad-
vent Bécsben. (1024 Margit krt. 48., tel.: (06 20) 921-6588, 316-5925.)

KLUBOK Mentális problémával élôk klubja minden hónap elsô hétfôjén 16–18 óráig a II. sz.
Gondozási Központban. Megközelíthetô a 49-es busszal, a Moszkva térrôl 4. megálló. (1022 Budapest,
Fillér u. 50/b)
n Internet kortalanul. OKTÓBER 4., 8.30-tól újra indul az idôsebb korosztálynak szóló népszerû számí-
tástechnikai tanfolyam a Klebelsberg Kultúrkúriában. Kezdôk OKTÓBER 4-én 8.30–10.15 óráig. Haladó
I. csoport OKTÓBER 4-én 10.30–12.15 óráig, haladó II. csoport OKTÓBER 5-én 8.30–10.15 óráig. Veze-
ti Polgár Mária, érdeklôdés: (06 30) 211-2313, polgar.maria@gmail.com. A részvétel jelentkezési sorrend-
ben történik.
n Ami a zárójelentésbôl kimaradt… klub krónikus betegségben szenvedôknek és hozzátartozóik-
nak minden hónap utolsó szerdáján 14.30–16 óráig. (Családsegítô Szolgálat, 1022 Fillér u. 50/b, tel.:
225-7956)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Minden csütörtökön délután 15 órától tartunk összejövetelt
az egyesület Nagytermében, a kirándulási napok kivételével. Szeretettel várjuk az új érdeklôdôket, akik 2–
3 rendezvényünkön tagsági nélkül is részt vehetnek (a kivételeket jelezzük). A diákok és a 80 év felettiek
rendezvényeinket tagsági nélkül látogathatják. OKTÓBER 12–-14.: IV. Nemzetközi Tökfesztivál és Szüre-
ti Vigadalom. (Ôrség, Göcsej, Kerka-völgye). Ár: 19 900 Ft/fô. 18-án: Dr. Pajcsics József r. dandártábor-
nok elôadása és Mazzag Imre amatôr fotós kiállítása (csak egyesületi tagoknak és meghívottaknak).
OKTÓBER 20–23.: Krakkó—Zakopane. Ár: 28 900 Ft/fô, (4 nap, 3 éj, félpanzió, 2 ágyas zuhanyozós wc-s
szobák). Leonardo: Hölgy hermelinnel c. festményét is megnézzük. OKTÓBER 25.: Az „Egy varázslatos
különc: Hundertwasser” c. kiállítás megtekintése vezetéssel a Szépmûvészeti Múzeumban. Novembe-
ri elôzetes: 8-án: Klubnap. Egy osztrák mûvészházaspár (rajz- és festômûvész, illetve bûvész) bemutatko-
zása, mûsora és kiállítása. 15–16.: Az Északi-középhegység legszebb tájain — autóbuszos országjárás.
Összejövetelek minden csütörtökön 15–18 óráig. (1024 Margit krt. 64/b. Bejárat a fôkapu mellett balra a
Bárdos Lajos emléktábla alatt. Tel.: 216-9812 [üzenetrögzítô is], (20) 42-42-180, fonixke@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 Baba-mama-klub a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban szerdánként 10–12 óráig. Az otthon lé-
vô anyukákat és a közösségbe nem járó kicsiket várjuk klubunkba. Szeretnénk, ha klubunk olyan hely len-
ne, ahol az állandó résztvevôk és az alkalmi betérôk is otthonosan éreznék magukat, és saját ötleteikkel
alakítanák ki a klub életét, a foglalkozások témáját. Klubvezetô: Héjja Edit pszichopedagógus. Belépô:
500 Ft/fô + 1 gyümölcs. Információ: 212-2820.

n KIÁLLÍTÁS: OKTÓBER 12–29.: Emlékezôk
— Asszonyi Tamás, Csíkszentmihályi Ró-
bert, Götz János szobrászmûvészek, Pataki
Ferenc és Végh András festômûvészek kiál-
lítása. A kiállítást megnyitja Wehner Tibor mû-
vészettörténész 12-én 18 órakor. Megtekint-
hetô naponta 10–18 óráig.
n ZENE: OKTÓBER 7., 15.00: Az operairoda-
lom gyöngyszemei. Rossini: Tell Vilmos. A
milánói Scala elôadása (1991). OKTÓBER 30.,
19.00: EZTER. Bíró Eszter és Fodo új modern
világzenei koncertje. Közremûködnek: Ezter
(ének, melodika), Fodo (dob, billentyûs hang-
szerek, vokál), Nikola Parov (buzuki, kaval, ga-
dulka, gitár), Papesch Péter (basszusgitár),
Mogyoró Kornél (ütôhangszerek), Hámori Má-
té (gitár, vokál), Kiégô Izzók (VJ csapat). Jegy-
ár 1400 Ft.
n SZÍNHÁZ: OKTÓBER 21., 19.00: John Pat-
rick: Az ajándék gésa — a Körúti Színház elô-
adása. Szereplôk: Tahi Tóth László, Kautzky Ar-
mand, Király Adrián, Hadházi László, Beleznay
Endre, Dósa Mátyás, Szabó Erika. Rendezô:
Galambos Zoltán. Jegyár: 2200, 1800 Ft.
n GYEREKEKNEK: OKTÓBER 6., 15.00: Csiri-
biri — családi délután. Mesébe szôtt tánc
— táncba szôtt mese. A Görömbô Kompánia
zenés mûsora. A csodabogyó. A Meseerdô
Bábszínház elôadása. OKTÓBER 7., 11.00:
Napraforgók — Chagall bábszínháza. Cha-
gall festészete gyermekkora világából táplál-
kozik. Szamarak, tehenek, tarka kakasok repül-
nek, zenélnek, álmodoznak a varázslatos falu-
si ég alatt. Vezeti: Németh Ilona, az Iparmûvé-
szeti Egyetem tanára, a Stúdió K színház báb-
tervezô mûvésze. Jegyár: 400 Ft. OKTÓBER
12., 14.30: Misi mókus vándorúton — a Mis-
kolci Csodamalom Bábszínház elôadása. OK-
TÓBER 13., 15–18.00: Diafilmek délutánja.
A történeteket felolvassák Szalay Kriszta, Se-
bestyén Erika, Beczásy Áron színmûvészek. A
vetítések között zenés gyerekmûsort ad Heve-
si Imre zenész. Várjuk azokat a „gyerekeket”,
akik ezeken a diákon nôttek fel, és azokat a
gyerekeket is, akik még csak most ismerked-
nek meg a diafilmes mesék varázsával. Diafil-
mek kedvezményes áron vásárolhatók. A
belépés ingyenes. OKTÓBER 21., 11.00: Csalá-
di matiné: Rege a csodaszarvasról — az
Aranyszamár Társulat elôadása.
n OKTÓBER 9., 18.00: BUKET társalgó. Házi-
asszony Magyar Ari, tel.: (30) 210-2131; e-ma-
il: magyarari@t-online.hu
n OKTÓBER 22.: Emlékezés az ’56-os forra-
dalmi eseményekre korabeli újságcikkek,
dokumentumok és fényképek alapján.
n OKTÓBER 26., 10.00: Furulyás Palkó. A Ko-
lompos együttes mesejátéka. Belépôjegy: 500
forint.
n OKTÓBER 27., 20.00: Jótékonysági sport-
bál a HSC és a Kultúrkúria szervezésében. Ját-
szik a Bravi Buan zenekar.
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n Ôszi szünidei programjainkra várjuk elsô-
sorban alsó tagozatos gyerekek jelentkezését.
OKTÓBER 29., 30., 31., NOVEMBER 2., na-
ponta 9–16 óráig. Kirándulunk, sokat ját-
szunk, beszélgetünk és kézmûveskedünk.
n ALKOTÓHÁZ: Selyemfestô mûhely kéthe-
tente csütörtökön 17–20 óráig. Kézimunka-
mûhely szerdánként 17.00–19.30 óráig. Ko-
sárfonómûhely hétfônként 18.00–20.30 órá-
ig. Nemezelômûhely szombatonként 10–12
óráig. Agyagosmûhely hétfônként 15–17 órá-
ig. Kerámiamûhely péntekenként 15–18 órá-
ig. Tûzzománc-készítô mûhely szombaton-
ként 10–13 óráig. Információ: Pilinger Zsu-
zsanna, (06 70) 335-6283.
n Radírpók. Kézmûveskedés 5–8 éves korig.
Vezeti: Jókuti Eszter.
n ZENE—TÁNC:: Kôketánc gyermektánc-
ház: minden vasárnap 10–12 óráig. Tánc- és
énektanulás moldvai zenét játszó muzsikusok
segítségével, kézmûveskedés.
n Minden szerdán 20.00: Guzsalyas tánc-
ház. Gyimesi, moldvai csángó tánc- és énekta-
nítás, vendég zenészek és elôadók közremûkö-
désével.
n SZÍNHÁZ. Gyermekszínházi elôadásainkra
jegyek még leköthetôk. OKTÓBER 25., 10.30
és 14.30: Ágról szakadt Tilinka (Békés Me-
gyei Napsugár Bábszínház). NOVEMBER 14.,
10.30 és 14.30: Rigócsôr király (Pécsi Bóbita
Bábszínház). DECEMBER 12., 10.30 és 14.30:
Nem akarok többé boszorkány lenni! (Tinta-
ló Társulás). Információ: Makofka Tünde,
438-1023, (70) 453-4059. Színházi nevelési
elôadások diákoknak, térítésmentesen hét-
köznap délelôttönként. Információ: Juszcák
Zsuzsa, (70) 335-6285.
n Programok kamaszoknak: OKTÓBER 6.,
14–18 óráig: Denevér Varázslóiskola 10–16
éves korig. Honlap: www.denever-varazslosu-
li.gportal.hu. Csütörtökönként 16.30–18 órá-
ig: Madarászsuli. Tudnivalók, érdekességek a
madarak világáról általános iskolásoknak.
(Minden második hétvégén terepfoglalkozás.)
Vezeti: Zsoldos Árpád ornitológus. Hétfôn-
ként 15.30–17.30-ig Sakkszakkör. Vezeti: Rol-
linger Károly, tel.: 212-2820.
n MOZGÁS: Mûvészi torna. Kedden és csü-
törtökön 16–17 óráig 5–7 éves óvodások és
kisiskolások, 17–18 óráig 4–5 éves óvodások
számára. Információ: Kiliánné Kocsis Mária,
(70) 335-6286.
n Gimnasztika. Csütörtök 18–19 óráig: Moz-
gásforma a felnôttek minden korosztályának.
Jelentkezés, érdeklôdés: Pilinger Zsuzsa Both-
mer-gimnasztika tanárnál, (70) 335-6283.
n Argentin tangó. Kezdô szinten, szerdán
19.45–21 óráig. Tanfolyamvezetô: Békési Kál-
mán, (70) 451-8781.

Szia, Marczi!
Nem, kedves Olvasó, nem egy csúnya
helyesírási vagy sajtóhiba maradt
újságunkban, de még csak nem is
különös nagyzási hóbort az a
bizonyos cz. Marczi ugyanis nem hús-
vér fiúcska, és nem is négylábú
kedvenc. Marczi, azaz a Marczibányi
Téri Mûvelôdési Központ egy olyan
kedves, meghitt és kulturált hely
kerületünkben, ahol minden
korosztály jól érezheti magát. Németh
Katalinnal, a Központ augusztusban
kinevezett új vezetôjével az ôsszel
induló programsorozatról
beszélgettünk.

— A Szia, Marczi! nem
egyszerûen új, hétvégi,
családi programsoroza-
tunk címe, hanem véd-
jegy. Minden saját ötle-
tû és saját szervezésû,
illetve más alkotókkal
együttmûködve megva-
lósuló rendezvényün-

ket ezzel a vidám kis logóval jelöljük ezen-
túl. A már most induló programunk egy
családi játszóház, amelyet szombat délelôt-
tönként tartunk. Nem újdonság ez a Mûve-
lôdési Központ életében, hiszen régebben
is kínáltunk az egész család számára kelle-
mes és hasznos idôtöltést, amibôl mára a
Kôketánc gyermektáncház maradt. Most
azonban úgy érezzük, hogy felhalmozódott
annyi érdekes ötlet és annyi jó szakember,
hogy érdemes felújítanunk régi hagyomá-
nyunkat.

Mit kínálnak a családoknak?
Szombatonként három óra önfeledt, vi-

dám szórakozást. Számos, nagyon jó színvo-
nalú, többféle mûfajt érintô programunk
van, amit részben a nyári táborokban, rész-
ben hétköznap fôleg iskolásoknak kíná-
lunk. Ilyenek a történeti játszóházak, a
színházi nevelési, színjátszó- és drámape-
dagógiai programok, különbözô témájú
kreatív foglalkozások. A Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központban hagyományosan
nagy hangsúlyt kap a mûvészeti nevelés, és
ezt továbbra is kiemelten fontosnak tart-

juk. Ennek jegyében szervezzük a Szia, Mar-
czi-délelôttöket, és ezt szeretnénk hétvé-
gén a családoknak is bemutatni úgy, hogy
minden korosztály találjon élményt és el-
foglaltságot magának. Amíg a legkisebbek
játszószônyegen játszhatnak és diaªlmeket
nézhetnek, addig a nagyobbaknak az elôbb
felsoroltakból választunk minden alkalom-
mal valamit. Másik lényeges törekvésünk,
hogy teret adjunk a kerületünkben élô te-
hetséges gyerekeknek. A kerületi mûvésze-
ti fesztiválokon sokukat megismertük,
ôket is szeretnénk bevonni szombati ren-
dezvényeinkbe. Reményeink szerint a kö-
zös családi élmény a szórakozás mellett az
összetartozás érzését is növeli majd a szü-
lôk és gyerekek között. Péter Zsuzsa

Családi játszószombatok
a „Marczin” 10–13 óráig:
n Október 13.: Interaktív meseszín-
ház kisgyermekes családoknak. 10–
11 óráig játszószônyeg, diavetítés.
11–12 óráig VÁSÁROSDI mesejáték
Krista Anita és Tatai Zsolt bábosokkal,
az óvodás korosztály részére, sok vers-
sel, mesével, mozgással. 12–13 óráig
kézmûves foglalkozás: bábkészítés.
n Október 20. (munkanap): CSI-
PESZ — Kreatív-mûvészeti játszó-
ház. A játékos alkotómûhely fókuszá-
ban: A FA. Fakészítés fonalból, drót-
ból, gyöngybôl, ismerkedés olyan mû-
alkotásokkal, amelyek a fák sokfélesé-
gét mutatják meg. Dramatikus fogla-
kozás: erdôjáték. Iskolai osztályok je-
lentkezését is várják.
n Október 27. (munkanap): Játszó-
színház — ahol a mesék életre kel-
nek: Oda az igazság! A Kerekasztal
Színházi Nevelési Központ színészei
visszavisznek Mátyás korába. Játék ar-
ról, hogy ki, hol, mikor és mit csinált
az Igazsággal, azzal, ami odalett. Isko-
lai osztályok jelentkezését is várják.

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR OKTÓBERBEN. A fôvárosi könyvtári napok kereté-
ben használt dokumentumok eladása a könyvtár elôtt október 4-én 10–16-ig, 5-én
12–18-ig, 6-án 10–14-ig és 7-én 10–14-ig. Babaolvashow: október 6-án és 7-én 10–
14-ig babakönyvek, olvasójegyek átadása, mesedélelôtt, kézmûves foglalkozás. Köny-
ves vasárnap október 7-én: rendkívüli nyitva tartás 10–14 óra között, ingyenes inter-
nethasználat, megbocsátás napja, ingyenes beíratkozás 3 hónapra, nagyiolvashow.
Mit, hogy az interneten? Közhasznú oldalak bemutatása 5 órás ingyenes internet-
tanfolyam keretén belül. Jelentkezés a könyvtárosoknál. Segítséggel az interneten!
Az internet használatát segítô egyéni foglalkozás minden kedden és csütörtökön 14–
15 óra között szeptembertôl decemberig. Elôzetes jelentkezés a könyvtárosoknál. A
könyvtár zárva tartó napjai: október 17., 22., 23. A könyvtár nyitva tartása: hétfôn,
szerdán és pénteken 12–19-ig; kedden és csütörtökön 10–16-ig; szombaton 10–14-
ig, www.fszek.hu, 1023 Török u. 7–9, tel.: 212-1103, e-mail: fszek0204@fszek.hu
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Szkatológia és episztemológia
WC-történeti kiállítás és kortárs tárlat

Legfôbb ideje volt már egy rendes vécékiál-
lításnak. Végtére is ennek az egész szkatoló-
giának ismeretelméleti jelentôsége van. A
világ kulturális rétegzôdését aligha képezi
le jobban bármi, mint az egyes országok-
ban tapasztalható klozetállapotok. Táplálé-
kunk, a hipermarket-élelmiszer lassan
egész Európában ugyanaz, de a WC-viszo-
nyok csak bizonyos ráhagyással követik a
száguldó multikultit.

A világmegismerés folyamatában egyedi
helye van a szekréciós élményeknek. Té-
mánkra alkalmazva: amikor az ember reg-
gel a fogarasi Havasokban kikászálódik a
szó szerint a disznóólban szituált budira;
amikor Moszkvában a nyilvános WC úgy-
mond kiköltözik magából és körülötte 5
méteres körzetben csak ürüléket és hasz-
nált WC-papírt látsz; amikor Párizsban a
legelegánsabb 16. kerületi palota fa csiga-
lépcsôs, hétemeletes, de lift nélküli cseléd-
szárnyában minden félemeleten egy jó száz-
éves pottyantós WC szolgálja az itt lakó ven-
dégmunkásokat; amikor Bécsben az Oszt-
rák Nemzeti Könyvtár archívumában ugyan-
olyan 1890 körüli fajanszcsésze fölött
könnyít a kutató magán, amilyenre a bol-
dogtalan Sisi kényszerült ülni ugyanebben
a palotában, akkor egyúttal a világot a maga
kézzel fogható geográªai és történeti kiter-
jedésében ismerhetjük meg.

A Millenárisban most egy rövidke kultúr-
történettel bevezetett kortárs mûvészeti
brainstorming látható. Bevallom, fordítva
jobban örültem volna.

A kortárs agymenésnek ugyanis volt egy-
fajta szorulás, megrekedés jellege. Igazi el-
rugaszkodott, az elsô öt evidens asszociáci-
ón túlmenô alkotást csak nagyon keveset,
tulajdonképpen csak kettôt láttam. Ungár
Fanni kultúrkritikai perspektívába állította
a székelést: egy újságokkal és könyvekkel
az eltömôdésig megrakott darálógépezet és
mellette egy WC-kagyló egy karosszék köze-
pébe állítva, aminek a háttámláján a dará-
lót is tápláló sajtótermékekhez hasonlók kí-
nálják magukat, hogy bekapcsolódjanak a
napi fogyasztás-ürítés folyamatába. Nem
túl szofisztikált, de még mindig többet
mond, mint egy virágokkal beültetett klo-

zet, ami mellett látható a (mûanyag) feká-
lia (Újvári Ágnes: „Vissza a természetbe”)
vagy mondjuk egy belülrôl kivilágított és ki-
világító fekete WC-csésze (Erdei Viktor:
Black and light).

A legelmélyültebbnek, mondhatni „bel-
sôséges”-nek Pál Dániel munkája tûnik
(„Minden forog”). A különbözô színû WC-
papírtekercsekbôl összepréselt nagy objek-
tum egy anatómiai szemléltetô tárgyat, egy
nagy bélkeresztmetszetet idéz fel, s a magá-
ba foglalt alkotóelemek szemantikája ré-
vén szuggesztíven utal a bél mûködésére is.

Mindazonáltal a kultúrtörténeti beveze-
tôt gondolatébresztôbbnek találtam. Kell-
e érdekesebb történet, mint a bourdaloue,
ennek a lekerekített peremû, hosszúkás
kis fajanszkancsónak a genezise? A nevet
ugyanis egy jezsuita szerzetes, a ragyogó,
ugyanakkor 4–5 óra hosszú, kimerítô teoló-
giai szónoklatokat tartó Louis Bourdaloue-
tól nyerte. Az ô fulmináns retorikájának za-
vartalan és megszakítás nélküli élvezetét
szolgálta ez a hölgyek számára, a comb és
az ágyék anatómiáját ügyesen ªgyelembe
vevô edényke.

A bidétôl a víz nélküli piszoárig vezetô
mûvelôdés-, illetve a Boschtól Buñuelig íve-
lô mûvészettörténet hiányérzetet kelt és
terjedelmesebb bemutatásért kiált.

Rostás Péter

Az ingyenesen látogatható kiállítás megtekinthetô
október 21-ig a Millenáris Teátrum-Hajóban (1024
Fény u. 20–22.). Nyitva hétfôtôl péntekig 14–19
óráig, szombaton és vasárnap 11–19 óráig.

Változott a helyszín
A Budagyöngye Közösségi Házban folyó
mozgásprogramok új helyszínei között vál-
tozás történt: A mûvészi torna tanfolya-
mok óvodás és kisiskolás lányoknak hétfôn,
szerdán 16–17 óráig, valamint a gyermek-
torna (ªt kid elôkészítô) 5–10 éves lányok-
nak és fiúknak kedden és csütörtökön 16–
17 óráig a Kájoni házban (II., Szilfa u. 4.)
lesznek. Információ: Bánhidi Borbála (mûvé-
szi torna): (06 30) 284-4712, Bánhidi László
(gyermektorna): (06 30) 413-3854.

Baráti Kör
A Pesthidegkúti Baráti Kör következô össze-
jövetele a Klebelsberg központban lesz
(1028 Templom u. 2–10.) október 17-én
17–19 óráig. A 2005-ben alakult baráti kör
célja, hogy a Pesthidegkutat szeretô polgá-
rok idôrôl idôre találkozhassanak, kötetlen
beszélgetés során megvitathassák a telepü-
lés problémáit, eseményeit, az itt lakók örö-
meit és bosszúságait. (A találkozókon részt
vettek döntése alapján az összejöveteleket
minden hó harmadik szerdáján tartják!)

Bemutatkozik
a Feldmár-intézet
A 2006-ban alakult Feldmár Intézet három-
napos elôadás-sorozatot szervez Szégyen
és szeretet címmel. Az intézet névadója,
Feldmár András elôadásai október 10-én
szerdán, október 11-én csütörtökön és ok-
tóber 12-én pénteken 18 órakor kezdôd-
nek a Millenárison (1024 Fény u. 20–22.) Bô-
vebben: www.feldmarinstitute.hu.

Kájoni-ház
A Pasaréti Ferences Alapítvány által mûköd-
tetett Kájoni János Ferences Ház (1025 Szil-
fa u. 4.) okóberi rendezvényei:

Október 12-ig: A Csibe kórus kiállítása.
Megtekinthetô hétfôn, szerdán, pénteken
16–18 óráig, 7-én (vasárnap) 11–13 óráig.

Október 19.: Filmklub. Luis Buñuel: Egy
szobalány naplója. (1964, 96’) Fsz.: Jeanne
Moreau.

Programjainkról a (06 20) 519-8882-es te-
lefonszámon érdeklôdhet.

Hangverseny Orbán
György tiszteletére

Születésének 60. évfordulója alkalmából a
neves erdélyi zeneszerzô, Orbán György mû-
veit szólaltatják meg a tiszteletére rendezett
hangversenyen október 13-án szombaton
19 órakor a nagykovácsi Amerikai Nemzet-
közi Iskola színháztermében (Nagykovácsi
út 12.). Elhangzik a a Missa secunda, Canti-
co di Frate Sole (A Napfivér éneke), közre-
mûködik Gémes Katalin (mezzoszoprán), va-
lamint a Missa quarta, szólót énekel Lelo-
vics Dóra, Halász Hédi, Déri Borbála és Déri
Antal. A mûvek a pasaréti templom Szent
Antal- és ifjúsági kórusa, valamint a Sinfoni-
etta Hungarica Zenekar elôadásában hang-
zanak el. Vezényel Déri András. Assisi Szent
Ferenc Naphimnuszát (Sík Sándor fordításá-
ban) Oberfrank Pál mondja el. Jegyek a
Nagykovácsi Általános Iskolában (Kossuth
u. 101.) Bedô Gyöngyinél, a nagykovácsi In-
gatlancentrumban (Kossuth u. 69.) és a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Kos-
suth u. 61.), valamint a helyszínen közvetle-
nül az elôadás elôtt kaphatók. A jegy ára:
1000 Ft, diákoknak 500 Ft.
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A stressz korunk
legnagyobb kihívása
A fenti állítást mindannyian saját
bôrünkön érezzük. Ki így, ki úgy
próbál védekezni az állandó stressz
ellen, nyugalmat, feltöltôdést,
kikapcsolódást keresve. Veres András,
ahogy ô fogalmaz, ôsi választ talált a
modern kihívásra: a jógát. Ô a
kerületünkben található Sivananda
Jógaközpont megálmodója, alapítója
és vezetôje, a Magyar Jógaoktatók
Szövetségének elnöke. Civilben
repülôgép-kapitány, és pontosan
negyven évvel ezelôtt emelkedett
pilótaként levegôbe elsô ízben.

— Nem vagyok egy ideális pilótaalkat. A re-
püléshez nagyon jó ªzikai kondíciók kelle-
nek, és én nem voltam ilyen, ráadásul a het-
venes, nyolcvanas években kétfelôl éget-
tem a gyertyát. Az egészségem megrendült,
és hiába próbáltak segíteni rajtam az orvo-
sok, rá kellett döbbennem, hogy a baj mé-
lyebben gyökerezik.

Betegsége fordította a jóga felé?
Egyrészt a betegség, másrészt régi vonzó-

dásom a keleti világhoz, a gyökerekhez, a
ªlozóªához. És egy találkozás, ami, meg-
gyôzôdésem, sohasem a véletlen mûve.
Ránky Miklós barátom, a Központi Fizikai
Kutató Intézet kutatója nyitotta fel a szeme-
met: ha nem változtatok életmódomon, a
napjaim meg vannak számlálva. Ô magya-
rázta el, hogy nem adhatom ki az egészsége-
met az egészségügyi intézményeknek azzal,
hogy a tb-járulékért cserébe, az ô felelôssé-
gükre hozzák rendbe, én meg annyit ártha-
tok neki, amennyit akarok. Megértettem,
hogy saját magam elsô számú „gazdájává”
kell válnom. Elsô lépésként a táplálkozási
szokásaimon változtattam, ezt követte a jó-
gával való találkozás, ami — túlzás nélkül
mondhatom — visszaadta az életemet. És
ennél nagyobb ajándék nincs.

Azóta mindennap jógázik.
Természetesen, bár a hivatásom megle-

hetôsen kiszámíthatatlan, ami nem segíti
az önkiteljesedést. De egy szállodai szobá-
ban is ki lehet alakítani egy nyugodt kis sar-
kot, ahol meditálok, jógázom. Szeptember-
ben jógázó társaimmal elindítottunk egy
programot, amelyhez nagyon sokan csatla-
koztak. A lényege, hogy mindennap leg-
alább egy órát tegyünk saját testi és lelki
egészségünkért, és havonta legalább öt
órán át szolgáljuk önzetlenül embertársain-
kat. Talán nagy áldozatnak tûnik, de ennél
jobb befektetést el sem lehet képzelni.

Mi mindenre jó a jóga?
Évezredek alatt kiforrott, változatlan,

gyakorlati tudomány, amely önismerethez
vezet. Elindul a ªzikai testtôl, hiszen az em-

bernek elôször meg kell ismernie legdur-
vább rétegét. Ezt különbözô testgyakorla-
tok segítik, amelyekkel hajlékonynak, ru-
galmasnak ôrizhetjük meg testünket. Fog-
lalkozik energizálással légzôgyakorlatok se-
gítségével, amelyeknek lényege, hogy elô-
készítsék a test méregtelenítését és az el-
me uralmát. A légzés és a gondolat kény-
szerkapcsolatban állnak egymással: ami-
kor negatív érzelmekkel vagyunk tele, lég-
zésünk hektikussá válik. Ahogy szabályo-
san kezdjük venni a levegôt, megnyug-
szunk. A jógatudomány következô sávja a
relaxáció, amely a legnagyobb gyógyír a
XXI. század emberének. Feszültséget terem-
teni már megtanultunk, oldani azonban
nem. A stressz korunk egyik legnagyobb ki-
hívása. Látom túlfeszített tempóban élô
sorstársaimat, akik az egész heti hajtás
után extrém sportokkal növelik tovább a
bevitt stressz mennyiségét, ahelyett, hogy
oldanák azt. Ezzel magyarázható az a tragi-
kus jelenség, hogy a középkorú magyar
férªak nagy százaléka nem éri meg a nyug-
díjas kort. A jógakultúra táplálkozási taná-
csokkal is szolgál, amelyek semmiben sem
különböznek a modern, egészséges táplál-
kozás elveitôl: együnk sok friss, rostokban
gazdag zöldséget és gyümölcsöt.

Egyszóval testi és lelki egészségmegôr-
zés.

Nem helyettesíti, hanem kiegészíti a ha-
gyományos orvoslást, valódi prevenció. Azt
tudatosítja az emberekben, hogy mindenki
elsô számú felelôse saját egészségének.
Szvámi Sivananda, a mester, akinek a taní-
tását követjük, eredetileg orvos volt, kór-
házigazgató. Gyakorló orvosként értette
meg, hogy az orvostudomány csak a fel-
színt gyógyítja, a mélybe már nem jut el. Ô
ezért fordult a jóga felé, és alakította ki jó-

garendszerét. De nemcsak testi egészség-
rôl van szó. Meggyôzôdésem, hogy csak ak-
kor válhat társadalmunk boldog, békés és
kreatív emberek közösségévé, ha minden-
ki elôször önmagában teremti meg a békét.
Ha nincsen béke belül a társadalom egyes
tagjaiban, akkor kívül sem létezhet. Ez
nagy felelôsség, és ezt kellene már kicsi
kortól a gyerekeknek is megtanítani.

Ön amellett, hogy megváltoztatta saját
életét, másokért is igyekszik tenni. Létre-
hozott egy jógaközpontot.

1996-ban indult a Sivananda Jógaköz-
pont itt, Máriaremetén, a lakásomban. A
Sivananda-iskolát New Yorkban ismertem
meg. Úgy éreztem, hogy saját világias gon-
dolkodásomhoz ez a megközelítés illik a
leginkább. Két év után küldött el az ottani
vezetô Dél-Indiába, ahol oktatói képesítést
szereztem. Amikor visszatértem, erôsnek,
egészségesnek, energiától duzzadónak érez-
tem magam. Nagyfokú önzés lett volna, ha
ezt az érzést nem osztom meg másokkal.
Ekkor határoztam el, hogy létrehozom a
magyarországi Sivananda Jógaközpontot.
Nem volt könnyû. Az amerikai és a hazai
hangok is életképtelennek ítélték az ötle-
tet. „Ez még túl korai a magyaroknak” —
mondták, és azt illetôen is meglehetôsen
szkeptikusak voltak, hogy nonproªt mó-
don hogyan lehet mûködtetni a központot.

Mégis sikerült, sôt három éve saját tu-
lajdonú központjuk is van a Volkmann ut-
cában.

Ez egy ötvenmilliós beruházás volt, amit
a tagjaink adtak össze. Ne gondolja, hogy
hozzánk csupa tehetôs ember jött; az újság-
kihordótól kezdve az Egyesült Államok
nagykövetéig mindenki, aki szomjúhozta
ezt a fajta önmaga felé fordulást, megtalált
minket. Nekik köszönhetjük mostani ottho-
nunkat, amely olyan, mint egy védett szi-
get, ahová megpihenni, feltöltôdni jönnek
az emberek. Most ismét lépni szeretnénk,
mert miután a Volkmann utcát kinôttük, a
bérelt helyeken nem tudjuk a megfelelô mi-
liôt biztosítani.

Mi lenne a következô lépés?
Legmerészebb terveinkben egy minden

igényt kielégítô komplexum szerepel,
amelyben több jógaterem, könyvesbolt,
biobolt is megtalálható lenne. Már megkez-
dôdött az adományozás, és talán nem is va-
gyunk annyira messze a megvalósulástól.

Péter Zsuzsa

A Gangesz forrásánál
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A Városmisszió Budapest 2007
hetéhez a II. kerületi plébániák, a
szomszédos városrészek és
települések közösségei tartalmas
programokkal csatlakoztak, hogy a
mûvészeteket is segítségül hívva
mutatkozzanak be, és éreztessék a hit
erejét a városlakókkal. Tették mindezt
azzal a céllal, hogy megpróbáljanak
gyógyírt találni a lélekben fáradt lakó-
és embertársaik gondjaira.

A szeptember 15. és 22. között zajló esemé-
nyek közül számos rendezvénynek adtak
otthont a templomok, így az érdeklôdôk
nem csak a programsorozat részét képezô
„nyitott templomok éjszakáján” léphettek
be Isten házába megismerkedni az építmé-
nyek történetével és kevésbé közismert
szépségeivel. A szervezô közösségek a ze-
nei, kulturális elôadásokon, valamint csalá-
di programokon kívül az utcai evangelizá-
ció, a hit átadásának e közvetlen módja ré-
vén is lehetôséget biztosítottak a lelki át-
szellemülésre. A templomok mellett, illet-
ve a köztereken felállított „beszélgetôs” sát-
rakban ki-ki megtalálhatta a belsô indítta-
tásának megfelelô témát. Pesthidegkúton a

test épségének fontossága is szempont
volt. A biciklis felvonuláson a kerekezôk a
hidegkúti végállomástól indulva a 157-es
busz vonalán járták be a környéket a város-
missziós héten. A sok résztvevôt megmoz-
gató esemény a Szentlélek-templomnál ért
véget.

*
A Szent Erzsébet jubileumi évben, a város-
missziós hetet megelôzôen gyalogos zarán-
doklatot tartottak szeptember 15-én Mind-
szenty József bíboros emlékére.

Udvardy György és Bíró László püspök, va-
lamint Lambert Zoltán plébános vezetésével
a zarándokok reggel nyolc órakor indultak
a Városmajor—Jézusszíve templomtól a Má-
riaremetei Kisboldogasszony Bazilikához.
A vidéki és fôvárosi plébániák zászlói alatt
vonuló zarándokok útját ének és ima kísér-

te. A kegytemplom elôtti szabadtéri oltár-
nál délben Erdô Péter bíboros, esztergom-
budapesti érsek ünnepi szentmisét tartott
a tízezer fôsre duzzadt közösség elôtt. A za-
rándokokhoz szólva a püspök hangsúlyoz-
ta, hogy Krisztus keresztjét hirdetve, a ro-
hanó életet élôkre kell odaªgyelnünk,
mert gyakran e mögött a belsô bizonytalan-
ság áll, miközben pont azokat a lépéseket
vétik el, amellyel a család és a nép jövôjét
biztosíthatnák. Mint mondta, csak az tud
jövôteremtô életet élni, aki tud segíteni

más emberen, akinek hite és értékei van-
nak. A városmissziós hétre utalva kiemel-
te, hogy a misszió zárását követôen saját
magunknak is számot kell vetni, hogy éle-
tünkkel valóban sikerült-e tanúságot tenni
Jézusról.

szg

Végetért a missziós hét

Angyalszobor a Pál-völgyi-barlangnál
Mihály arkangyal szobrát avatták a szent ünnepnapján, szeptember 29-én a Pál-völ-
gyi-barlang bejárata elôtti téren. A szoborállítást kezdeményezô pasaréti ferences
templom plébánosa, Gracián atya köszöntôjében elmondta, hogy az arkangyalt ábrá-
zoló mûalkotás mindnyájunknak segít emlékezni és tisztán látni. A szobrot Gyulay
Endre nyugalmazott megyéspüspök szentelte fel.

Láng Zsolt polgármester beszédében kiemelte, hogy a szobor nem-
csak szimbólum, hanem mindennapi életünkben is útmutatást adhat, hi-
szen napról napra ismernünk kell a helyes irányt, tudnunk kell, mihez
tartsuk magunkat, miben higgyünk, kitôl várjunk segítséget. A szobor
egyben az összefogás jelképe is, hiszen két fôvárosi kerület, a második
és a harmadik, a fôváros, a pasaréti ferences templom közössége és Szi-
kora Róbert segítette az alkotás megszületését és annak felállítását.

Csikay Mária szobrászmûvész az ünnepséget követôen elmondta,
hogy a kompozíció azt az isteni erôt és pillanatot jeleníti meg, amikor
Szent Mihály leszáll és lándzsájával átdöfi a sárkányt, a Sátán megtestesí-
tôjét, és letaszítja.

Az eseményen részt vett Horváth Csaba fôpolgármester-helyettes, Bús
Balázs III. kerületi polgármester, Ernyey László, a II. kerületi Fidesz frak-
cióvezetôje, egyházügyi tanácsnok, Zsigmond Attila, a Budapest Galéria
vezetôje, valamint Szikora Róbert. Közremûködött a Páduai Szent Antal-
kórus Déri András vezényletével.
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Ismét Borsos Szép Juhásznéjáról

Az örök emlékezet
legendái
A Szép Juhászné legendájának lehet
valami varázsereje. A múlt
lapszámban egy Borsos Józsefnek
tulajdonított festményrôl írtunk,
amely úgymond a mûvész feleségét
mint a Szép Juhásznét örökíti meg. A
Mátyás királlyal kis híján gáláns
kalandba keveredô csinos s kissé
könnyelmû menyecske történetét
végiggondolva kissé nehéz elképzelni,
mit is akarhatott Borsos kifejezni ezzel
a mûvel. Egyáltalán: milyen életet élt
e titokzatos festô, aki a Szép Juhászné
vendéglô tulajdonosa volt majd’ húsz
éven át? Története az egyik
legszívósabb, burjánzó legendafüzér a
magyar mûvészeti irodalomban.

Borsos romantikus utóélete 1913-ban kez-
dôdött, amikor Ernst Lajos galériájában
nagyszabású kiállítást rendeztek a magyar
biedermeier festészet újrafelfedezésének
szándékával. Ennek a feltáró jellegû kiállí-
tásnak az egyik legragyogóbb lelete Borsos
életmûve volt, amelynek összeállításával
Lázár Béla, a jeles mûvészeti író szerzett el-
évülhetetlen érdemeket. Lázár alapvetôen
irodalmár volt. És ennek megfelelôen kivá-
ló — már-már túl jó — érzéke volt a drama-
turgiához és a poézishez. Megköltötte a fes-
tô élettörténetét, amihez sok történeti adat
mellett hasznosította hatalmas irodalmi
mûveltségét, sôt, a korszakban elsô virágko-
rát élô pszichológiai szakirodalmat is.

Borsos Bécsben, a Képzômûvészeti Aka-
démián tanult festeni 1840-tôl, majd ott is
élt igen jól menô és jól megªzetett portré-
és zsánerképfestôként egészen 1861-ig. Ek-
kor hazatért Pestre, ahol hamarosan felha-
gyott a festéssel és fotográfus lett. Egészen
1878-ig, végleges visszavonulásáig hol önál-
lóan, hol különbözô társakkal fényképész-
kedett, miközben 1865-tôl a Szép Juhászné-
hoz címzett vendéglô tulajdonosa is volt
elôször fotográfus társával, Doctor Albert-
tel, majd 1868-tól önállóan. A csárda a je-
lek szerint egyre jobban jövedelmezhetett,
hiszen 1872-ben egy tánctermet is hozzá-
építtetett, és magának is emelt egy lakóhá-
zat.

A fényképészetet 1878-ban végleg felad-
ta; utolsó öt évét a Szép Juhászné-birtokra
kiköltözve visszavonultan töltötte.

Lássuk ezek után a festô élettörténeté-
nek romantikus hangszerelésû elôadásait.
Mindegyik alaphangját a rejtélyes Szép Ju-
hászné apoteózisa festmény adja. Ugyan
sem a mester szignója, sem évszám nem ta-

lálható a képen és stílusában is meglehetô-
sen eltér a hiteles Borsos-képektôl, de ép-
pen ez adott lehetôséget Lázár Bélának ar-
ra, hogy igen kései dátumra, 1875-re tegye
a keletkezés idejét. És íme hozzá a nagysza-
bású kerettörténet: Borsos hazatérve Bécs-
bôl csakhamar felhagy a festészettel, és lát-
szólag érthetetlen módon a mûvészietlen-
nek tartott fotózásba, ebbe a gépies mester-
ségbe kezd. Lázár Béla 1913-ban kifürkészi
a titkot:

„Az ember meggazdagodott, de a mûvész
meghalt. Miért ítélte magát halálra? […] Bor-
sos pálczát tört maga felett. Szökött a nyomor
elôl? Aligha. Itt lélektani rejtély elôtt állunk,
melyet csakis lélektani alapon oldhatunk
meg. Azidétt vesztette el alig egy évi házasság
után szeretett feleségét, s e feletti bánatában,
durva munkába fojtva keservét, keresi a lélek-
ölô mesterséget. Szinte menekül a mûvészet
elôl s lelkét, titokban, önmaga elôtt, csak jóval
késôbb leplezi le. Mikor a fotografálásból meg-
szedte magát, megvette a Szép Juhászné-csár-
dát, a korcsmát bérbe adta, ô maga pedig ott
élt visszavonulva 1883-ban bekövetkezett halá-
láig. Ez idô alatt csak egy képet festett. Annak
a képét, akit mindig maga elôtt látott, ifjan el-
hunyt nejét, aki élt, mert megjelent álmaiban,
s most márvány reliefben festette meg. Ott volt
vele itt is, a Szép Juhászné csárdánál s a put-
tóktól tartott relief alá oda festette ôt, mint
Szép Juhásznét, körülötte szelíd báránykák —
az örök emlékezet.” A merész elgondolás hát-
terét, illetve forrását Lázár csak 24 évvel ké-
sôbb, 1937-ben merte megírni. Az elhallga-
tott forrás ugyanis Borsos lánya volt: a fes-
tô korán elhalt Ida nevû feleségétôl szárma-
zó gyermeke mesélte el mindezt neki. Tôle
tudta meg Lázár azt is, hogy Borsos együtt
élt a Szép Juhászné vendéglô korcsmáros-
néjával, akit állítólag a halálos ágyán felesé-
gül is vett.

Lázár tehát a magánéleti trauma búvópa-
takként csordogáló és egy adott pillanat-

ban felszínre törô emlékével magyarázta a
festészeti praxis kései újrafelvételét.

Nem így tudta a történetet Borsos másik
monográfusa, Kopp Jenô. Szerinte a Szép Ju-
hászné megdicsôülésének képét egy máso-
dik feleség, Anna halála fölött érzett fájdal-
mában festette 1875-ben a mester. A kép
dramaturgiai szerepe a Borsos-életmûben
Kopp értelmezésében sem kisebb. „Ez a

kép a hallgatásba temetkezett mûvész minden
külsô máztól megtisztult ôszinte megszólalá-
sa. Váratlanul kiejtett utolsó szó, melyet a sors
kikényszerített.” Egy öregember élete alko-
nyán még egyszer ecset után nyúl… Szép
romantikus kép, és az ember könnyen el is
ringatná magát ebben az idillben, ha nem
jutna eszünkbe, hogy Borsos ekkor mind-
össze ötvennégy éves, és még nyolc év hát-
ra van amúgy sem hosszú életébôl.

Kopp felfogásának is az volt az alapja,
hogy a fényképészet nem mûvészet, hanem
csupán pénzkeresô mesterség. Ebbôl kiin-
dulva Borsos hazatérését Bécsbôl és a festé-
szettel való felhagyását a mester kishitûsé-
gének, a bizonytalan jövôtôl való rettegésé-
nek számlájára írja. „Nagyra hivatott tehet-
ség elkallódása a gyenge akarat, a kis koncep-
ciójú lélek útvesztôjében.” Borsos Kopp sze-
mében a „divat sodrába került mûvész”, aki-
nek a „fejlôdése megakadt, mert nem volt
szüksége a teljes elmélyedésre. Nem tanulta
meg szeretni és megbecsülni a mûvészetet,
mert alig küzdött érte. A könnyû sikerek juttat-
ták tehetségét zsákutcába.” Ellenben a kései
Szép Juhászné-képpel eljött úgymond az
igazság és a vallomás, a coming out pillana-
ta. E képrôl Borsos — Kopp véleménye sze-
rint — „bánatában az ôszinteséghez menekü-
lô szomorú szemével” néz ránk. „Egyszerûség
és ôszinteség van a színek letompított, halk
szavában, a puttók mozdulataiban, melyek a
szerelemben eltelt boldog idô szimbólumai, s a
tájképben, mely talán a mûvész lelkét jelképezi
emlékeinek csendben ôrködô pásztorával, a
szép juhásznéval — feleségével.”

A végére hagytam a javát. Csathó Kálmán,
ez a fürge tollú, érzelmes regények garma-
dáját kitermelô szépíró (gúnyneve szerint
Csatorna Kálmán) 1937-ben regényt írt
Borsosról. Ennek a mûnek egyenesen a ve-
zérmotívuma a Szép Juhászné fogadó.

A regény a vendéglô kertjében 1840-ben
tartott majális leírásával kezdôdik: Borsos B
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meglátja Kovalszky Idát. A sudár, fekete ha-
jú, ªnom és komoly arcú hölgy mélytüzû
dióbarna szemébôl „csodálatos jóság, szelíd-
ség és okosság sugárzott és valami leírhatatla-
nul vonzó báj, ami egész lényén elömlött és Jó-
zsit teljesen elragadta, de egyben meg is félem-
lítette”. A majális során Borsos elbeszélget
a Borotvás nevû korcsmárossal, aki kifejti
neki, hogy az ital annak jó, akit már más
nem melegít az életben, akit cserbenha-
gyott az élet. A 19 éves Borsos ezt alig értet-
te, de „Homályos sejtés suhant át a szívén,
amitôl megborzongott. Hát nem elég a halál,
amely fenyegetô rémként áll kikerülhetetlen
végsô célul minden cél mögött? Az is lehetsé-
ges, hogy el kell temetkezni még a halál elôtt.”

A festônek készülô Józsi, miközben Ida
varázsolta el, mégis egy Lilla nevû lánynak
csapta a szelet a majálison, mert Idát elér-

hetetlennek tartotta. Lilla viszont, amikor
megtudta, hogy bizonytalan egzisztenciájú
piktor akar lenni, faképnél hagyta. Ezután,
még mindig a Szép Juhászné-birtokán,
ugyanazon a délutánon Idának vallott sze-
relmet, aki azonban visszautasította, sôt
Borsos egész mûvészlényének alapvonását
kiemelô kulcsmondatokat fogalmazott
meg: „Maga hûtelen és megbízhatatlan. Ma-
ga nem vesz komolyan semmit és senkit. Felál-
doz, megcsal mindent és mindenkit! Meg fogja
csalni a mûvészetet is! […] Nem lesz hozzá iga-
zán hû!” Idának nem tetszett, hogy egy lá-
nyért, még ha az ô maga is, odadobná Bor-
sos az évek óta dédelgetett vágyát, hogy
Bécsbe menjen festészetet tanulni.

Csathó regényében Ida Borsos mûvészi
oldalának megszemélyesítôje, „a ªú jószelle-
me”.

Borsos a Szép Juhászné-beli majálist kö-
vetôen, a bécsi tanulóévek után aztán még-
is elnyeri Ida kezét, aki csakúgy, mint Bor-
sos mûvészete, hamar meghal. A fényké-
pésszé lett festô csak jó húsz év elteltével,
immár masszívan alkoholizálva kezd egyre
többet, egyre fájóbban visszaemlékezni az
elvesztett feleségre, más szóval az odaha-
gyott festômûvészetre.

És amikor végiglátogatja az Idához kötô-
dô helyeket, többek közt elvetôdik újra a
Szép Juhásznéhoz is, ahol még mindig
ugyanaz a profetikus szavakat megfogal-
mazó, egyébként Horatiust latinul szava-
ló Borotvás a tulajdonos. Az éppen árve-
résre kerülô csárdát Borsos megveszi,
hogy aztán a szinte misztikus erejû és
szimbolikus jelentôségûvé emelkedô he-
lyen újra festeni kezdjen, és elkészítse
egész pályafutása foglalataként a Szép Ju-
hászné apoteózisát.

Csathó szerint a kép alsó részében Idára
emlékezve azért a Szép Juhászné tájékát fes-
tette meg, mert itt „elôször eszmélt rá, hogy
szereti és mostanában óraszámra nézte azt a
helyet, ahol azon a régi, régi majálison egy-
másra találtak.”

A Szép Juhászné mintha tényleg generál-
ná a romantikus legendákat. Én a magam
részérôl ugyanakkor egyre kíváncsibb va-
gyok, hogy valójában ki és miért festette a
Kiscelli Múzeum állandó kiállításán látha-
tó enigmatikus képet.

Rohonci Ármin

D

Alapítványi
beszámoló
A Budapesti II. Kerületi Közbiztonsági Ala-
pítvány célkitûzéseinek megfelelôen a tava-
lyi évben is elsôdlegesen a II. Kerületi
Rendôrkapitányság bûnmegelôzési munká-
ját segítette, de számos rendezvényt tartot-
tak óvodás és iskoláskorú gyerekeknek is.

Az alapítvány az elmúlt év során tovább-
képzést szervezett a kerületben dolgozó
munkatársaknak, pénz- és tárgyjutalom-
ban részesítette a bûnmegelôzésben és fel-
derítésben kiemelkedô rendôröket. Kará-
csonykor kisebb ajándékcsomaggal kedves-
kedett, majd februárban találkozót szerve-
zett a II. Kerületi Rendôrkapitányság nyug-
díjas rendôreinek. A kapitányság munka-
társai és családjai részére vetélkedôs sport-
napot, a rendôrök és az önkormányzat dol-
gozóinak gyermekei részére Mikulás-ün-
nepséget tartottak.

Az iskolákban KRESZ-oktatás és KRESZ-
táboroztatás keretében gyakorlati ismerete-
ket sajátíthattak el a gyerekek. A kerület
óvodásai részére elindították a Pindur-Pan-
dúr elnevezésû közlekedésbiztonsági okta-
tást, és országos versenyre vitték a Fillér ut-
cai nagycsoportosokat, akik szép ered-
ményt értek el. Ennek köszönhetôen az
óvodában sikerült közlekedési parkot kiala-

kítani, melyet eszközök átadásával támogat-
tak. Az alapítvány áprilisban megrendezte
a Kerületi Ifjúsági Kerékpáros Kupát, mely-
nek gyôzteseit táboroztatással jutalmazták.
A kábítószer-fogyasztás veszélyeirôl és tár-
sadalmi hatásáról elôadásokat ªnanszíro-
zott a szervezet. Az önkormányzat velencei
gyermektáborában — kedvezményes feltéte-
lekkel — egyhetes nyári tábort szerveztek
II. kerületi gyermekek részére, a Nemzedé-
kek Biztonságáért Közhasznú Alapít-
vánnyal együttmûködve Szegeden is több
gyermeket táboroztattak.

A táborokban a gyerekeknek felvilágosí-
tást tartottak a kábítószer-fogyasztás veszé-
lyeirôl és a biztonságos közlekedés szabá-
lyairól, a lakosság részére elôadások és be-
mutatók keretében vagyonvédelmi és bûn-
megelôzési információkat nyújtottak.

A kapitányság munkatársai bûn- és bal-
esetmegelôzési munkájukkal segítették,
hogy a nyugdíjas napközi otthonokban fel-
világosító elôadásokat az áldozatvédelem-
rôl és a közlekedésbiztonságról. A Kerület
Napja rendezvénysorozaton a kerületi rend-
ôrkapitányságot reprezentálva közbiztonsá-
gi napot tartottak, a Polgárvédelmi Napon
októberben pedig közlekedési és drogpre-
venciós vetélkedôt szerveztek.

Az alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét
mindazoknak, akik tevékenysége ellátás-
hoz a tárgyévben anyagi vagy más jellegû se-
gítséget nyújtottak.

Ingyenes
zöldhulladék-
gyûjtô zsák
Az elmúlt évekhez hasonlóan az ön-
kormányzat döntése alapján a készlet
erejéig ingyenesen biztosít zöldhulla-
dék-gyûjtô zsákokat.

Az akcióban 12 500 darab zsákot
osztanak ki a kerületi lakosok között.
Ingatlanonként öt darabot kaphatnak
a jelentkezôk.

A zsákokat október 15-tôl lehet át-
venni az alábbi helyszíneken:
n a Hûvösvölgyi út 221. alatti fakerté-

szetben (a hûvösvölgyi végállomás-
nál) vasárnap kivételével minden-
nap 10–18 óráig,

n a Hidegkúti út 167. alatti LIZI Ingat-
lanirodában (a Széphalom bevásár-
lóközpont II. emeletén) vasárnap ki-
vételével mindennap 9–13 óráig.

n A kerület belsô részén lakó polgá-
rok szintén október 15-tôl, a hiva-
tal ügyfélfogadási rendje szerint
(lásd 2. old.) a Lövôház utca 22.
alatti Környezetvédelmi és Mezô-
gazdasági Irodában vehetik át a
zöldzsákokat.
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Hatvan éve hódította
meg Monte Carlót
Nem lehet ráfogni Mitró Györgyre,
hogy babonás, hiszen szeptember 13-
án pénteken nyerte meg Monte
Carlóban az úszó Európa-bajnokság
1500 méteres gyorsúszó számának
aranyérmét. Az akkor tizenhét éves,
Nyíregyházáról indult magyar legény
negyvenkét éve kerületünk lakója,
huszonnyolcadik esztendeje él
feleségével és fia családjával a
Pesthidegkút határán lévô családi
házában. Itt emlékezünk a hatvan
évvel ezelôtti nagy napra.

— Délután öt órakor indították a mi dön-
tônket. A II. világháború utáni elsô úszó Eb
kétszeres jelentôséget kapott. Bár elôzôleg
edzésen még soha nem úsztam le egyszerre
az ezerötszáz métert, a döntôben mégis úgy
faképnél hagytam a többieket, hogy az utol-
só száz méteren úszás közben kiintegettem
a közönségnek. Végül hatvanméteres elôny-
nyel értem el a falat, s mondhatom: hatal-
mas ünneplésben volt részem.

Az aranyérem nem az egyetlen szerze-
ménye volt, hiszen mellette hazahozott

egy-egy ezüst-, illetve bronzérmet is
Monte Carlóból.

A négyszáz méteres gyorsúszásban máso-
dik lettem, a 4´200 méteren indult ma-
gyar gyorsváltóval pedig harmadikként vé-
geztünk. Többet is elérhettünk volna, de
megboldogult sporttársunk és barátunk,
Nyéki Imre rendre olyan ideges volt, hogy
versenyen mindig négy-öt másodperccel
gyengébb idôre volt csak képes, mint edzé-
sen. A váltóban rajtunk kívül Szathmáry Ele-
mér és Kádas Géza úszott.

A hazai sportközvélemény minden elis-
merése az öné volt.

A Népsport év végi szavazásán, 1947 de-
cemberében engem jelölt az Év sporthôse

címre. Mögöttem olyan kiválóságok szere-
peltek a helyezettek között, mint az abban
az évben három világbajnoki címet nyert
asztaliteniszezônô, Farkas Gizi, az újpesti
labdarúgó, Szusza Ferenc és a párizsi Ro-
land Garroson gyôztes teniszezô, Asbóth Jó-
zsef.

Sokan bajnoki címet vártak Öntôl az
1948-as londoni olimpián.

Talán meg is lehetett volna, ha nem kell
túl sokszor rajtkôre állnom, amit a szerve-
zetem nem bírt el. Így viszont fô számom-
ban, ezerötszáz méteren csak harmadik let-
tem, a 4´200-as gyorsváltó viszont máso-
diknak jött be. Ezen kívül a 400 méteres
gyorsúszószámban is szereztem egy ötödik
helyet. Egyébként az angol lapok mind
megírták, hogy a váltók versenyében a har-
madik amerikai úszó elôbb ugrott a meden-
cébe, s ezekrôl az írásokról a hazai sajtó is
beszámolt. Számomra máig is érthetetlen
módon az ott jelen volt magyar vezetôk
nem óvtak.

Ön amilyen gyorsan jött, olyan hamar
el is tûnt a medencék világából.

Az igazi sportkarrierem még csak ezután
kezdôdhetett volna, de egy viccet rossz he-
lyen mondtam el, bevittek az ÁVH-ra egy
kis elbeszélgetésre, majd gyakorlatilag
megvétózták a további élsportbeli szereplé-
semet. Hálát kell adnom a jó Istennek,
hogy még egyáltalán létezem, s viszonylag
jó állapotban menetelhetek a 78. születés-
napom felé. Kép és szöveg: Jocha Károly
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Ösztöndíjpályázatok
„A” típus

A kerületi önkormányzat az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a
2007/2008. tanév II. és a 2008/2009. tanév 1. félévére kiírja a Bursa Hungari-
ca Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsôoktatási hallga-
tók számára.

A pályázaton való részvétel feltételei: A pályázatra azok a II. kerületben ál-
landó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidôn belül álla-
milag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsôfokú alapképzés-
ben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat.

A család egy fôre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét (40 695 Ft). Elônyt élvez az a pályá-
zó, aki országos tanulmányi, mûvészeti vagy sportversenyen bekerült az elsô
hat helyezett közé; eltartója/szülôje munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban
részesül; betegségben szenved, rokkant, vagy családjában folyamatos ellátást
igénylô beteg vagy rokkant van, amit szakorvos igazol; gyermeket nevel; nem
a fôváros területén mûködô intézményben tanul.

Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem ré-
szesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsôoktatási in-
tézmények hallgatói.

Figyelem! A középiskolai akkreditált iskolarend-
szerû felsôfokú szakképzésben résztvevô tanulók
nem jogosultak Bursa Hungarica ösztöndíjra. Dok-
tori (PhD) képzésben részt vevôk nem felelnek
meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intéz-
ménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogo-
sultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2007. szeptembe-
rében tanulmányaik utolsó évét megkezdô hallga-
tók is, valamint azok is, akiknek hallgatói jogviszo-
nya a felsôoktatási intézményben a pályázás idô-
pontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának fel-
tétele, hogy a 2007/2008. tanév II. félévére már be-
íratkozzon a pályázó a felsôoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj idôtartama 10 hónap, azaz két egy-
mást követô tanulmányi félév (a 2007/2008. tanév
második, illetve a 2008/2009. tanév elsô féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008. márci-
us.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támoga-
tott pályázó hallgatói jogviszonya a 2007/2008.
tanév II. félévében megfeleljen a pályázati kiírás-
nak. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban
újra kell pályázni. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag
szociális rászorultság alapján történik. Az Önkor-
mányzat határozatban rendelkezhet a támogatás
visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített az Önkor-
mányzat illetékességi területérôl elköltözik. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen
adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot nö-
velô jövedelemnek számít.

A pályázat kötelezô melléklete: A felsôoktatási intézmény által kitöltött ere-
deti jogviszony-igazolás; jövedelemigazolás (a jövedelmet igazoló kereseti iga-
zolás és egyéb dokumentum csatolásával), lakcímigazoló kártya másolata, a
pályázó által eltartott gyermekekrôl szóló igazolás.

A pályázati ûrlap a meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen ér-
vényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minôsül. Az
önkormányzat a határidôn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelô pá-
lyázatokat a bírálatból kizárja.

Az OKM Támogatáskezelô Igazgatósága 2008. március 14-ig írásban értesí-
ti a támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica teljes összegérôl
és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

Az ösztöndíjban részesülô hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idô-
szaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintô változásról haladéktalanul

(de legkésôbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsôoktatási in-
tézményt és az OKM Támogatáskezelôt (1244 Budapest, Pf. 920).

Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesí-
teni az alábbi adatok változásakor: tanulmányok halasztása; tanulmányok he-
lyének megváltozása (az új felsôoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, fi-
nanszírozási forma megadásával); tanulmányi státusz (munkarend, képzési
forma) változása; személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

„B” típus

A kerületi önkormányzat az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a
2008. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok szá-
mára.

A pályázaton való részvétel feltételei: A pályázatra azok a II. kerületben ál-
landó lakóhellyel rendelkezô hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhet-
nek, akik a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló középiskolá-
sok; vagy felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2008/2009. tanévtôl kezdôdô-
en felsôoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nap-
pali tagozatos) felsôfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, fel-

sôfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösz-

töndíjban, akik 2008-ban elôször nyernek felvé-
telt felsôoktatási intézménybe és tanulmányaikat
a 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik.

A család egy fôre jutó nettó jövedelme nem ha-
ladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
másfélszeresét (40 695 Ft). Elônyt élvez az a pályá-
zó, aki országos tanulmányi, mûvészeti vagy sport-
versenyen bekerült az elsô hat helyezett közé; el-
tartója/szülôje munkanélküli, vagy öregségi nyug-
díjban részesül; betegségben szenved, rokkant,
vagy családjában folyamatos ellátást igénylô be-
teg vagy rokkant van, amit szakorvos igazol; gyer-
meket nevel; nem a fôváros területén mûködô in-
tézményben tanul.

Figyelem! A középiskolai akkreditált iskolarend-
szerû felsôfokú szakképzésben résztvevôk nem jo-
gosultak Bursa Hungarica ösztöndíjra. Az 51/2007.
(III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmé-
ben nem részesülhetnek Bursa támogatásban a
rendvédelmi és katonai felsôoktatási intézmények
hallgatói.

Az ösztöndíj idôtartama 3 x 10 hónap, azaz hat
egymást követô tanulmányi félév. A támogatás fo-
lyósításának kezdete a 2008/2009. tanév I. féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül fo-

lyósításra, amelyekben a pályázó beíratkozott, államilag finanszírozott hallga-
tója a felsôoktatási intézménynek. Az Önkormányzat határozatban rendelkez-
het a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban része-
sített az Önkormányzat illetékességi területérôl elköltözik. Az elnyert ösztöndí-
jat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelô jövedelemnek számít.

Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülô ösztöndí-
jas a támogatás idôtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra,
„B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsôoktatási
intézménybe történô felvételi vizsgája eredményérôl az Országos Felsôoktatá-
si Információs Központ az OKM Támogatáskezelô Igazgatóságának, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázat kötelezô melléklete: Igazolás a pályázó és vele egy háztartás-
ban élôk egy fôre jutó havi nettó jövedelmérôl. A szociális rászorultság igazo-
lására okiratok: A pályázó által eltartott gyermekekrôl szóló igazolás; a lakcím-
igazoló kártya másolata.

Mindkét pályázat esetében a kérelem
beérkezésének határideje:

2007. október 31.
A pályázatokat a Polgármesteri Hiva-
tal Mûvelôdési Irodájára (Bem tér 1.)
kérjük benyújtani a pályázó által aláír-
va, egy példányban. Az Önkormány-
zat döntésérôl és annak indokáról
2007. december 10-ig írásban értesíti
a pályázókat. A pályázó az elbíráló
szerv döntése ellen fellebbezéssel
nem élhet. (A Bursa Hungarica Felsô-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
bôvebb felvilágosítás kapható a
www.bursa.hu internetcímen.)

Pályázati ûrlapot a Polgármesteri Hi-
vatal Mûvelôdési Irodáján (Bem tér 1.,
316-5178, 214-2271) és a Ügyfélszol-
gálati Központban (Margit krt. 47–
49., ill. Pesthidegkút, Máriaremetei út
37.) lehet átvenni, ill. letölthetô az ön-
kormányzat honlapjáról: www.maso-
dikkerulet.hu.
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Ôszi megújulás a Mammuttal
Ne hagyjuk, hogy az el-
múlás hangulata meg-
érintsen bennünket,
a tarka színek és illa-
tok tovatûnjenek! Mu-
tassuk meg egyénisé-
günket, és cseréljük

le ôszi-téli ruhatárunkat: a Mammut se-
gíteni fog nekünk ebben, hiszen Ôszi Di-
vat- és Szépségnapjainak célja pontosan
az, hogy látványos és izgalmas programjai-
val bemutassa, mi ma a trendi, és irányt
adjon a hozzánk illô színek és fazonok
megtalálásához.

Talán kevesen ismerjük be, de nem mindig
könnyû eligazodni a divat világában, és er-
re nem is jut általában elég idônk! Szeren-
csére a Mammut Bevásárló- és Szórakoza-
tó Központ újból magára vállalta a felada-
tot, hogy segítsen kijelölni az irányokat,
ezért hívta életre Divat- és Szépségnapja-
it, amelyre ez év ôszén október 11. és 14-e
között kerül sor.

A divatnapok talán leglátványosabb ese-
ményének ígérkeznek a mindennapos di-
vatbemutatók, ahol a bevásárlóközpont üz-
leteinek legújabb ôszi kollekcióival ismer-
kedhetünk meg. A Divatnapok keretein be-
lül a Mammut ugyanis felvonultatja a bevá-
sárlóközpontban található márkás cégek és

kis üzletek színes választékát, összesûrítve
az új szín- és formavilágot, amellyel a láto-
gatók az üzletekben találkozhatnak, a spor-
tos összeállításoktól a klasszikus divaton át
egészen az esti cocktail- vagy akár egy báli
öltözetig.

A Mammutban nem csak a test kap lehe-
tôséget a szépülésre, az arc, a test itt ugyan-
ilyen fontos. A Douglas Ôszi Varázslat ren-
dezvényén, a különleges termékbemutató-
kon és illatfújásokon a látogatók és érdek-
lôdôk a helyszínen megismerkedhetnek a
legújabb sminkkollekciókkal, illatkreáci-
ókkal és szépségápolási innovációkkal. A
vállalkozó kedvû hölgyek azt is megtudhat-
ják, hogy szakemberek segítségével hogyan
válhatnak rövid idô alatt „sztárrá”. A cél ér-
dekében proª sminkesek, fodrászok,
stylist és fotós kollégák várják a szépülni vá-
gyókat. A helyszínen készült fotók alapján
szakavatott zsûri dönt majd a három leglát-
ványosabb átalakulásról, a nyertesek pedig
25 000 Ft-os ajándékutalvánnyal térhet-
nek haza, illetve vissza a Mammutba, ahol
a nyeremény levásárolható. A Douglas szép-
ségtanácsadásra már a rendezvénysorozat
elôtt két héttel bejelentkezhetünk a
Mammut II-ben lévô Douglas üzletben!

Mammut. Híd az élményekhez.

Ôszi Divat-
és Szépségnapok

Idôpont: 2007. október 11–14.

Helyszín: Mammut Bevásárló-
és Szórakoztató Központ

A bemutatók kezdete:

n Október 11. csütörtök: 18.30
(show A)

n Október 12. péntek:
16.00 (show A), 18.30 (show B)

n Október 13. szombat:
16.00 (show B), 18.30 (show A)

n Október 14. vasárnap:
15.00 (show B)

www.mammut.hu

n A Hûvösvölgyi úton
még tart a közmûépítés a
Budakeszi út és a Budenz

út között egy 20 méteres szakaszon, ahol
változatlanul jelzôlámpa szabályozza a vál-
takozó irányú forgalmat várhatóan október
közepéig.
n A Hûvösvölgyi út szervizútját, amely a
Riadó utcától kifelé egyirányú, a Sodrás ut-
cáig lezárták, mert itt is új csatornát építe-
nek.
n A Napraforgó utcát, mely kifelé egyirá-
nyú, csatornaépítés miatt napközben idô-
szakosan lezárják, ilyenkor a Pasaréti út fe-
lôl zsákutca.
n A Vérhalom utcában befejezôdött a köz-
mûépítés, így ismét kétirányú.

n Az Ady Endre utcában viszont változat-
lanul egy irányban csak a Szemlôhegy utcai
körforgalomtól lefelé hajthatnak be az utcá-
ba.
n A Keleti Károly utcában a Kis Rókus ut-
ca közelében egy lakóépület tetejét építik,
ezért tilos parkolni a ház elôtti szakaszon,
és a járdát is lezárták.
n Elkészült az útburkolat felújítása a III. ke-
rületben a Folyondár utca, Kolostor út út-
vonalon, a XII. kerületben a Diana utcá-
ban, és már csak az utómunkálatokat vég-
zik a Költô utcában, valamint a Kútvölgyi
úton és a folytatásában, a Béla király úton.

n Tart az útfelújítás a pes-
ti oldalon a 2-es fôút be-
vezetô szakaszán a Váci úton a vasúti felül-
járótól befelé több szakaszon, de két sávot
mindenkor szabadon hagyva.
n A 3-as fôút fôvárosi szakaszán is dolgoz-
nak az útpálya felújításán a Veres Péter
út—Kerepesi út útvonalon, ahol szakaszo-
san lassú tempóra, sebességkorlátozásokra,
útszûkületekre, egyenetlen burkolatra kell
számítani.
n Az M3-as autópályán kifelé az M0-s cso-
mópontban lezárták a Vác felé vezetô le-
hajtó ágat. A terelôút a Szilas pihenônél lé-
vô benzinkúton, majd a felüljárón át vezet
a Felsôkert utcára és onnan a Régi Fóti út-
ra. Rosta Marian
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Vágányzár a hûvösvölgyi villamoson
Várhatóan október 15-én üzemkezdettôl — egy hónapon át —
vágányzár lesz a Szilágyi Erzsébet fasorban. Addigra be kell feje-
zôdni a Hûvösvölgyi úton az útépítésnek, hiszen a kettô együtt
megbénítaná a környék forgalmát. A Moszkva tér és a Buda-
gyöngye között felújítják a villamos pályáját, ezért a 18-as, 56-os
és 59-es villamosok dél-budai, illetve farkasréti végállomásuktól
csak a Moszkva térig járnak. A Budagyöngye és a Hûvösvölgy kö-

zött ugyan közlekedik az 56-os, de a jelenleginél valamivel ritkáb-
ban, amit a gyors 56-os autóbusz sûrítésével ellensúlyoz a BKV.
Ezen kívül a Moszkva tér és a Szépilona között hét csuklós villa-
mospótló autóbusz is munkába áll. A Moszkva téren az 59-esre
a régi helyén lehet majd felszállni, míg a 18-as és az 56-os a mos-
tani helyére érkezik és indul a Savoya park és a Budafok Város-
ház tér felé. Kertész István


