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Hatvan év a színház
szolgálatában

Körmendi János Kossuth- és Jászai-díjas, Ki-
váló Mûvész október 21-én töltötte be nyolc-
vanadik életévét. Ez alkalomból Láng Zsolt
polgármester köszöntötte az idôs és sajnos
évek óta súlyos beteg színmûvészt Fô utcai
otthonában. A nagyszerû karakterszínész

és feledhetetlen komikus egyik legalapve-
tôbb tulajdonsága a hûség: ötvenöt éves há-
zassági évfordulóját is a napokban ünnepel-
te, 47 éve él a kerületben, és 36 éven át volt
tagja szeretett színházának, a Madáchnak.

(Folytatás a 9 oldalon.)

ÚJ BÖLCSÔDÉRÔL DÖNTÖT-
TEK. A képviselô-testület határoza-
tot hozott a Budép Kft. mûködésé-
nek felülvizsgálatáról, a Marczibányi
téri sporttelep hasznosításáról és
egy új, nyolcvan férôhelyes bölcsôde
beindításáról. 4. OLDAL

BAÁR—MADAS-CENTENÁRI-
UM. Fennállásának századik évfor-
dulóját ünnepelte október 12-én a
református iskola. Szószékavató, is-
tentisztelet, az iskola egykori növen-
dékének visszaemlékezése, elôadás,
több kiállítás, jelenlegi diákok mûso-
ra és osztálytalálkozók tették emléke-
zetessé az ünnepet. 8. OLDAL

A VONÓSNÉGYES ÜNNEPI
HANGVERSENYRE KÉSZÜL. A
Marczibányi Téri Mûvelôdési Köz-
pont egyik kiemelkedô ôszi esemé-
nye lesz a Bartók Vonósnégyes 50.
születésnapját ünneplô koncert no-
vember 11-én a központ színházter-
mében. 15. OLDAL

A fôvárosban egyedülálló módon a Mechwart ligetben állandó, a Fenyves utcai parkban és a Nagy Imre
téren éjszakai felügyeletet biztosít az önkormányzat, a többi parkot és játszóteret éjjel-nappal járôrök
ellenôrzik. További részletek a 6. oldalon.

Égetés csak
hétköznapokon
Az avar- és kertihulladék-égetés szabá-
lyozásáról szóló 17/1992. (XI. 16.) ke-
rületi rendelet szerint avart, kerti hulla-
dékot égetni csak száraz állapotban
és a tûzvédelmi elôírások megtartása
mellett, kizárólag október 1. és ápri-
lis 30. között, hétköznapokon, 10 és
18 óra között szabad. Közterületen
égetni tilos. Kerti hulladéknak minô-
sül a száraz lomb, nyesedék, illetve
gally, elszáradt növény, gyümölcs.

*
Az égetés helyett azonban válasszuk a
komposztálást, amely környezetkímé-
lô és a szomszédokat is kevésbé zavar-
ja. Az önkormányzat a Komposztáló
kerület-programot meghirdetve támo-
gatja ennek elterjedését. Bôvebben a
7. oldalon.
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H I V A T A L I N Y I T V A T A R T Á S

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

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

Tel.: 346-5602

* kedden és csütörtökön
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00

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

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport Tel.: 346-5400

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

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

* 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

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

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

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Szociális és Gyermek-
védelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

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

Városrendészet 1024 Lövôház utca 26.
Tel.: 316-2688

Mûvelôdési Iroda 1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

BUDAI POLGÁR A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban

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

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

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

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

Felelôs vezetô: Bertalan László igazgató
Terjesztés: Göncruszka Kft.

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

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

Keretes hirdetés: 1/1 old. = 190 000 Ft, 1/2 = 98 000 Ft, 1/4 = 65 000 Ft,
1/8 = 40 000 Ft, 1/16 = 15 000 Ft; árainkat 20%-os áfa
terheli. Hat megjelenéstôl 15%, 11-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. november 16., lapzárta: 2007. november 8.
Hirdetésfelvétel: 2007. november 8-án 11 óráig

’56 fényes csillaga
Az önkormányzat 1956-ra emlékezô
ünnepén október 23-án a Széna téren
Láng Zsolt polgármester a szabadság-
harc kapcsán a reményrôl és az
akaratról szólt, amely az utcára vitte
az embereket ötvenegy évvel ezelôtt.

— ’56 forradalma halálra volt ítélve — emlé-
keztetett Láng Zsolt a bukás okaira. — Egye-
dül volt az ország, végtelenül egyedül. Ha-
zánk a nagyvilág, a világhatalmak diktálta

történelem kiszolgáltatottja volt. Tanuljuk
meg, hogy mi itt a Kárpát-medencében
több mint ezeréves múltunkkal nem számít-
hatunk senki másra, csakis önmagunkra.

Láng Zsolt az áldozatok elôtt fejet hajtva
utalt arra, hogy ötven éve, 1957-ben kezdô-
dött a kivégzések hosszú sora.

— A történelem kiforrja a változtatásra
alkalmas pillanatait, de azt is megmutatja,
hol az igazság, hol vannak az igazak és hol a
gyávák, a megalkuvók és a bûnösök.

Balsai István országgyûlési képviselô ak-
tuálpolitikai utalásoktól sem mentes beszé-
dében kitért arra, hogy a megtorlás áldoza-
tai a mai napig nem érezhetik, hogy az ak-
kori felelôsök megbûnhôdtek volna.

A beszédeket követôen több civil és párt-
szervezet megkoszorúzta az 56-os emlék-
mûvet, Árvay Ferenc alkotását. Az önkor-
mányzat képviselô-testületét két frakció, a
Fidesz—KDNP és az MSZP képviselte.

A megemlékezést követôen a Széna téri
harcosok legendás vezére, Szabó János em-
léktábláját is megkoszorúzta a Lövôház ut-
cában Láng Zsolt polgármester.

*
A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Ala-
pítvány nyolcadik éve rendez kerületünk-
ben ünnepi megemlékezést és kiállítást,
ezúttal 22-én este a Klebelsberg Kuno Mû-
velôdési, Kulturális és Mûvészeti Központ-
ban köszöntötte a megjelenteket Szieberth
Istvánné kuratóriumi elnök. Camus-t idéz-
ve kiemelte, hogy ’56 fényes csillaga nem-
csak Európa, hanem az egész világ ªgyel-
mét hazánkra irányította. Láng Zsolt polgár-
mester köszöntôjében az összefogás fontos-
ságára hívta fel a ªgyelmet, amely 1956
ôszének is legfontosabb élménye volt. Ki-
emelte, hogy múltunk megítélésében egy-
ségesnek kell lennünk, ez teremtheti meg
az alapot, amelyre közösen építkezhetünk.
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A versekbôl és dalokból álló ünnepi mû-
sort Cseke Péter színmûvész állította össze,
fellépett Hûvösvölgyi Ildikó, Körtvélyessy
Zsolt, Sára Bernadette és Szabó Gyula Gyôzô.

Az alapítvány minden évben pályázatot ír
ki egyetemisták és fôiskolások részére,
amit idén 1957 — A megtorlás éve címmel hir-
dettek meg, és eredményérôl a bírálóbizott-
ság elnöke, Bognár Nándor számolt be, aki
kiemelte, hogy eredetileg három díjat sze-
rettek volna kiosztani, de tekintettel a beér-

kezett pályamunkák sokszínûségére és ma-
gas színvonalára, hét elismerést adtak át. A
fôdíjat a kádári korszak könyörtelenségei-
nek tényszerû feldolgozásáért a Corvinus
egyetem IV. éves hallgatója, Singer Edina
kapta, a II. kerületi önkormányzat különdí-
ját Naszvadi Judit vehette át Láng Zsolt pol-
gármestertôl, aki minden nyertesnek egy
értékes könyvet is ajándékozott.

A Klebelsberg központ földszinti termé-
ben Szigethy Gábor irodalomtörténész által
rendezett kiállításon fotókkal, korabeli do-
kumentumokkal, újságcikkekkel idézték
fel 1956 ôszének eseményeit, hangulatát. A
kiállítást Csabai Péter, a Pesthidegkúti Vá-
rosrészi Önkormányzat elöljárója nyitotta
meg, aki kiemelte, hogy a tragikus képe-
ket, a felszabadult emberek mosolyát meg-
örökítô fotókat, a humoros feliratokat vagy
a korabeli költôk és írók munkáit nézve a
tárlaton keresztül a forradalom több arcát
ismerhetjük meg.

Szieberth Istvánné az ünnepséget követô-
en elmondta, hogy alapítványuk elsôsor-
ban a ªatalok miatt tartja fontosnak a pályá-
zat kiírását minden évben, hiszen ha az a
generáció kihal, amely akkor élt, elvész a
láng, és nem lesz, aki azt továbbvigye.

— Mindig nagyon kellemes meglepetés
ér, hogy mennyire komolyan és magas szín-
vonalon foglalkoznak a témával az egyete-
misták és fôiskolások. Idén azért rendez-
tük meg ünnepi megemlékezésünket a Kle-
belsberg központban, mert sokan jelent-
keztek alapítványunknál Hidegkútról, pél-
dául innen adományozták alapítványunk-
nak az Irodalmi Újság 56-os példányait,
ezért úgy gondoltuk, hogy itt érdeklôdéssel
fogadják majd ünnepségünket, az elképze-
lést a szépszámú érdeklôdô jelenléte igazol-
ta is — tette hozzá a kuratóriumi elnök.

ld-ti

KÉT RENDSZERVÁLTÓ PÁRT, AZ SZDSZ
ÉS AZ MDF 1989 óta ugyanazon a helyen
tartja ötvenhatos megemlékezését.

Az MDF II. kerületi szervezete október
22-én emlékezett meg az 1956-os szabad-
ságharcról a Széna téren. Porkoláb Mátyás,
a kerületi szervezet elnöke ünnepi beszédé-
ben büszkeségének adott hangot, hiszen a
Magyar Demokrata Fórum nevéhez fûzôdik
az emlékhely létrehozása, a kopjafák állítá-
sa. Almássy Kornél, az MDF budapesti elnö-
ke az ünnep kapcsán a társadalmi összefo-
gást hiányolta: „Csak akkor lesz tiszta az ün-
nep, ha az egész nemzet egyformán tiszteli
Nagy Imrét, Vásárhelyi Miklóst, Antall Jó-
zsefet és Mindszenthy bíborost, akik bár el-
térô politikai platformról, de mind egy bol-
dogabb Magyarországért tevékenykedtek”.

Másnap délelôtt az SZDSZ Nagy Imre Or-
só utcai emléktáblájánál Koncz Imre, a párt
kerületi elnöke köszöntötte az egybegyûlte-
ket, és örömét fejezte ki, hogy az ötvenhat
kapcsán eddig békíthetetlennek tûnt ellen-
tétek oldódni látszanak. Véleménye szerint
erre utal, hogy a Nagy Imre-házban az ün-
nepet megelôzô héten a parlament mind az
öt pártjának képviselôje közösen emléke-
zett a mártír miniszterelnökre. Hasonlóan
fontos gesztusnak értékelte a szabad de-
mokrata politikus, hogy Láng Zsolt polgár-
mester egy nappal korábban eljött megko-
szorúzni Nagy Imre emléktábláját. Léderer
András, az Új Generáció elnöke azon nézeté-
nek adott hangot, hogy tiszteletben kell tar-
tani mindenki ötvenhatról vallott vélemé-
nyét.

Emléktábla a hôs
rákóczis diáknak
Ötvenegy éve a Parlament elôtti sortûzben
érte halálos lövés az akkor tizenhat éves Ga-
lántay Tibort, a Rákóczi gimnázium volt di-
ákját. Az 1956-os forradalom hôsi halált
halt áldozata elôtt tisztelegve október 25-
én avattak emléktáblát az intézmény falán
az egykori évfolyamtársak.

A megemléke-
zésen volt rákó-
czis diákként
beszédet mon-
dott Balsai Ist-
ván országgyûlé-
s i k é p v i s e l ô .
Felhívta a ªgyel-
met, hogy a Kos-
suth téri sortûz
az 1956-os for-
radalom leggya-
lázatosabb gaz-

tette volt, mert békés, fegyvertelen tüntetô-
ket mészároltak le, köztük Galántay Tibort,
aki nem volt forradalmár, de lelkes jelen-
léttel kivette részét a szabadságharc esemé-
nyeibôl. Halála és hôsi áldozata azokra a
csendes milliókra kell, hogy emlékeztes-
sen, akik egy embertelen rendszer meg-
döntéséért puszta részvételükkel álltak ki.
Balsai hangsúlyozta: sorsa az egész magyar
ªatal nemzedéknek szolgáljon példaként.

Az avató ünnepségen részt vett a hôs di-
ák testvére, Galántay Ervin is. Az esemé-
nyen koszorút helyeztek el az emlékezô osz-
tály- és diáktársak, az önkormányzat képvi-
seletében Dankó Virág alpolgármester, vala-
mint az iskola tanárainak és tanulóinak ne-
vében Magócs Éva igazgató.

Meghívó
Budapest Fôváros II. Kerületi Önkor-
mányzata meghívja a kerület polgára-
it az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc áldozataira emlékezô ünnep-
ségére

2007. november 4-én 11 órára
a Mansfeld Péter-emlékmûhöz

(Veronika-park)
Ünnepi beszédet mond: Balsai István
országgyûlési képviselô.

Láng Zsolt polgármester
október 23-a elôestéjén
megkoszorúzta
Mansfeld Péternek
a Medve utcai Csik iskola falán
lévô emléktábláját, ezt követôen
pedig Nagy Imre mártír
miniszterelnök egykori,
Orsó utcai házánál is
tiszteletét tette.



4. OLDAL ÖNKORMÁNYZAT BUDAI POLGÁR

Új bölcsôde
jövô szeptembertôl
A képviselô-testület október 25-i
rendes ülésén határozatot hozott a
Budai Épületfenntartó Kft. (Budép)
mûködésének felülvizsgálatáról.

A testületi ülésen a képviselôk elfogadták a
Budai Épületfenntartó Kft. (Budép) mûkö-
désének felülvizsgálatáról szóló beszámo-
lót. Az 1992-ben alapított kft. az önkor-
mányzat tulajdonát képezô lakás és nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek, valamint a
bérbe adott telekingatlanok vagyonkezelé-

si feladatait látja el. A múlt évben készített
hatékonysági átvilágításból többek között
az derült ki, hogy a kft. és az önkormányzat
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántar-
tási Irodája között több területen is feladat-
átfedés tapasztalható. A jelentés összessé-
gében nem tartja elég hatékonynak és kielé-
gítônek a kft. munkáját, és racionálisabb

mûködés kialakítását
szorgalmazza. A testü-
let a polgármester ja-
vaslatára munkacso-
portot hozott létre,
amelynek feladatául
a Budép kft. mûködé-
sének és jövôbeli lét-
jogosultságának vizs-
gálatát jelölte meg. A
munkacsoport tagjai:
Láng Zsolt polgármes-
ter, Dankó Virág alpol-
gármester, Szalai Ti-
bor jegyzô, Ernyey
László frakcióvezetô
(Fidesz—KDNP), Hu-
tiray Gyula képviselô
(Fidesz—KDNP), Káp-

lán Tibor képviselô (MSZP), Póta Gyula frak-
cióvezetô (SZDSZ). A Budép kapcsán a kép-
viselôk arról is határoztak, hogy a kft. veze-
tése térképezze fel a korengedményes nyug-
díjazás lehetôségét a szervezeten belül. A
polgármester szerint e döntésre azért volt
szükség, mert a nyugdíjba vonulás szabály-
zói kedvezôtlenül változnak 2008-tól. A

nyugdíjkorhoz közel lévô Budép-alkalma-
zottak számára így kedvezôbb lehet az idei
nyugdíjazás.

A képviselô-testület elfogadta a Marczi-
bányi téri sporttelep önkormányzati tulaj-
donú területének sportcélú hasznosítására

kötendô megállapodástervezetét is. A ta-
valy tavasszal kiírt pályázatot eredményte-
lennek nyilvánította múlt év júniusában a
testület, de az akkor létrehozott ad hoc bi-
zottság által legjobbnak ítélt pályázóval — a
Vasas SC—Match-Point-konzorciummal —
tárgyalásokat kezdett az önkormányzat. A
megbeszélések lezárultával a testület elé ke-
rült a megállapodástervezet, amelynek lé-
nyeges eleme, hogy az üzemeltetôknek a te-
rület közel kétharmadán ingyenes, közcélú
feladatot kell biztosítani. A ma használaton
kívüli és rendkívül rossz állapotú sporttele-
pet húsz évre adta bérbe az önkormányzat
az üzemeltetônek, amely köteles az általa
vállalt beruházások megvalósításán túl a tö-
megsport és a sportutánpótlás-nevelés szá-
mára ingyenes használatot biztosítani. A
szerzôdés aláírására elôre láthatóan még az
idén sor kerül.

Új, nyolcvan férôhelyes bölcsôde létreho-
zásáról is döntött a testület. Az elôterjesz-
tésbôl kiderült, hogy kerületünkben — más
településekhez hasonlóan — sokkal többen
szeretnék gyermeküket bölcsôdébe járat-
ni, mint ahány helyet az önkormányzat biz-
tosítani tud. Tavaly összesen 119, az idén
174 gyermek elhelyezését kellett a bölcsô-
déknek elutasítani. A kerület négy (a Hi-
degkúti, a Pasaréti és a Törökvész úti, vala-
mint a Varsányi Irén utcai) intézményében
kétszázötven férôhelyre 319 gyermeket vet-
tek fel. Az önkormányzat vezetése úgy dön-
tött, hogy a Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központ telephelyeként mûködô Budagyön-
gye Közösségi Ház átalakításával alakít ki
újabb bölcsôdei férôhelyeket. A közösségi
ház mûvészi, illetve kondicionáló torna fog-
lalkozásainak változatlan színvonalon és kö-
rülmények között biztosít helyet az önkor-
mányzat.

A kerület a Máltai Szeretetszolgálattal
köt szerzôdést a hajléktalanok nappali ellá-
tásáról. A szeretetszolgálat Moszkva téri
melegedôje, utcai gondozó szolgálata, moz-
gó orvosi rendelôje és 24 órás egészségügyi
centruma biztosítja a kerületben élô hajlék-
talanok ellátását. Tóth I.

NAPIREND ELÔTT. A testületi ülés egyetlen napirend elôtti felszólója Takács Beáta
frakcióvezetô (MSZP) volt. A Klebelsberg Kuno Emléknapok kapcsán a költségek nagy-
ságát kifogásolta. Az önkormányzat 1,5 millió forinttal támogatja a rendezvényt szer-
vezô Klebelsberg Kuno Emléktársaságot, de az egyik színi elôadásnak — a Pesti Ma-
gyar Színház által bemutatandó Vörösmarty-darabnak, az Árpád ébredésének — költ-
sége 4,4 millió forint. A frakcióvezetô véleménye szerint nem tartható, hogy egy
egyesület ilyen mértékben túllépje eredeti költségvetését. Láng Zsolt polgármester vá-
laszában elmondta, hogy a Közoktatási, Kulturális, Sport- és Informatikai Bizottság a
testületi ülést megelôzô ülése óta a Pesti Magyar Színházzal folytatott tárgyalások
eredményeképpen a költségek közel negyedükre csökkentek, így az egykori kultusz-
miniszter munkásságát méltató emléknapok költsége a tervezetteken belül marad.

Csúszik a Hûvösvölgyi út felújítása
Sajnálatosan nem készül el idén a Hûvösvölgyi út Budakeszi út és a Kelemen László ut-
ca közötti szakaszának felújítása — tudta meg lapunk. A Fôvárosi Önkormányzat ok-
tóberre ígérte, hogy a közmûvezetékek szükséges rekonstrukcióját követôen az útbur-
kolat is megújul a szakaszon. A fôváros részben a felújítás elhúzódásával (technikai
okok) indokolja a késést, másrészt úgy látják, hogy a Szilágyi Erzsébet fasori villamos-
pálya felújításával egy idôben végzett munkák teljesen ellehetetlenítenék a Hûvösvöl-
gyi út forgalmát, és akadályoznák a villamospótló buszok közlekedését. A Városüze-
meltetési és Vagyongazdálkodási Fôpolgármester-helyettesi Iroda tájékoztatása sze-
rint jövôre, az út Nagykovácsi útig terjedô szakaszával együtt tervezik a 800 méteres
burkolat felújítását. Láng Zsolt polgármester a hírrel kapcsolatban lapunknak nyilat-
kozva elmondta: „Csalódott és felháborodott vagyok. Csalódott, mert hónapokon át
abban a hitben tartottak minket, hogy október végére elkészül az egyik legforgalma-
sabb kerületi út felújítása, és felháborodott, mert nem hivatalos forrásból kellett meg-
tudnunk, hogy mindez nem igaz. Lehetnek persze szakmai érvek, amelyek miatt indo-
kolható a felújítás csúszása, arra azonban nincs, nem lehet magyarázat, hogy ezt mi-
ért hallgatják el az érintettek a II. kerület lakosai elôl.”

A Marczibányi téri sportpálya jövôjérôl is döntöttek
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Mûfüves focipálya a Klébiben is
A Törökvész és a Csik isko-

la után a Klebelsberg Kuno
Általános Iskola és Gimnázi-
umban is átadták az önkor-
mányzat beruházásban a FI-
FA és az UEFA által elsô osz-
tályúnak minôsített, harma-
dik generációs, granulátum-
mal feltöltött mûfüves foci-
pályát. A három iskolában
összesen 45 millió forintba
kerülô felújítás kapcsán Ró-
sa Viktor, a Klebelsberg isko-
la igazgatója köszönetét fe-
jezte ki a kerület vezetésé-
nek, hogy ezekben a szûkös
idôkben ekkora nagyságren-
dû beruházás megvalósulha-
tott.

— A focipálya elsôsorban
a gyerekeknek épült, dél-
elôtt az iskolások, délután a
napközisek, a helyi sportklu-
bok tagjai, de a környéken
lakók is használhatják majd
— tette hozzá az igazgató,
aki elmondta azt is, hogy a
Klebelsberg Kuno Oktatást
Segítô Alapítvány segítségé-
vel két kosárpalánkot is fel-
szereltek a megújult pályá-
ra, hogy kosarazni is lehes-
sen.

Láng Zsolt polgármester
az átadási ünnepségen kiemelte, hogy az önkormányzat költségvetési helyzete évrôl
évre egyre nehezebb, de a fontos célokra — ilyen az oktatás és a sport — minden kö-
rülmények között elôteremtik a fedezetet. A következô két-három évben további hét
önkormányzati iskolában is szeretnék megvalósítani a mûfüves programot.

Az eseményen részt vett Szalai Tibor jegyzô és Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési Iroda ve-
zetôje, aki a megnyitót követô barátságos focimeccsen a Klebelsberg iskola csapatát
erôsítette Rósa Viktor igazgatóval együtt, aki a kapusként hárította a Hidegkúti S. C.
és a szülôk vegyes csapatának lövéseit. ld

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.

Jutalom
rendôröknek

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére tartott ünnepi állománygyûlés
keretében tüntettek ki rendôröket a II. ke-
rületi Rendôrkapitányságon. Az esemé-
nyen Hangyási Sándor kapitányságvezetô és
Láng Zsolt polgármester adta át az elôlépte-
téseket és jutalmakat.

A polgármester beszédében köszönetet
mondott a kerületi rendôröknek áldozatos
munkájukért, miközben hangsúlyozta,
hogy a mai pénzínséges idôben látszik leg-
inkább, hogy a testület tagjai nem az anyagi
juttatásért, hanem hivatástudatból látják el
a szolgálatot. Emlékeztetett arra, hogy a II.
kerületben az önkormányzat az II. kerületi
Közbiztonsági Alapítvánnyal együtt próbál
évrôl évre forrást találni a helyi rendôrség
támogatására, illetve a Városrendészet meg-
alakításával segíti a napi közrendvédelmi
feladatok ellátását. A polgármester szerint
fontos, hogy a lakosság érezze a rendôrség
nyújtotta biztonságot, a rendôrök pedig
tudják, hogy a kerületben bizalommal van-
nak irántuk.

Az elôléptetések és dicséretek mellé az
alapítvány, a II. kerületi önkormányzat és
támogató II. kerületi cégek ajánlottak fel
pénzjutalmat.

szeg
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Élhetôbb kerület

Ôrszolgálat három parkban
Évente mintegy húszmillió forintnyi kárt okoznak a vandálok a ke-
rületi parkokban és játszótereken. A jelentôs összeget az önkor-
mányzat vezetése a közterületek hatékonyabb ôrzésével kívánja
csökkenteni, de azok rendszeres felügyeletétôl a megtakarítás mel-
lett a parkok általános állapotának javulását is reméli.

Láng Zsolt polgármester a Mechwart ligetben tartott sajtótájékoz-
tatón elmondta, hogy amint azt választási programjában ígérte, az
önkormányzat októbertôl ôrizteti a kerületi parkokat. A kerület-
ben több olyan park van, amelyet méretei miatt nem tudnak körbe-
keríteni, ezért felügyeletükrôl külön gondoskodnak. A mintegy ti-
zenöt millió forintos ráfordításból a Mechwart ligetben és a szom-
szédos Papkertben ezentúl egész napos felügyelet biztosítja a közte-
rület rendjét és a rongálók elleni védelmet. A Nagy Imre téren, va-
lamint a Fenyves parkban este 6 és reggel 6 között ôrzik a terüle-

tet. A többi parkban és játszótéren a Városrendészeti Csoport jár-
ôrei látnak el szolgálatot, és félóránként ellenôrzik a tereket. A pol-
gármester emlékeztetett: az élhetôbb kerület érdekében az önkor-
mányzat tavasszal rendbe tette a Germanus parkot, nemrég pedig
akciót indított az illegális hirdetôtáblák eltávolítására.

A közparkok védelme és rendeltetésszerû használata érdekében
a parkôrök felhívják az ebsétáltatók ªgyelmét, ha nincs a kutyán
szájkosár vagy póráz, esetleg nem szedik össze a kutyájuk után az
ürüléket. A Mechwart ligeti gyeprôl a kutyasétáltatókat a szomszé-
dos Papkerti kutyafuttatóhoz irányítják át. A hajléktalanok ªgyel-
mét minden esetben felhívják, ha a zöldterületet vagy a padokat
nem rendeltetésszerûen használják, netán italoznak, randalíroz-
nak a köztereken. Az ôrök komolyabb esemény alkalmával azon-
nal értesítik a Városrendészet járôreit vagy a rendôrséget. szg

JÁRÔRSZOLGÁLAT ÉS ÜGYELETI TELEFON. A kerület há-
rom nagy közparkját felügyelô parkôri szolgálat mellett a Vá-
rosrendészet járôrei éjjel-nappal ellenôrzik a kerület tizen-
nyolc játszó- és közterét. Az önkormányzat a személyi, anyagi
és technikai feltételeket egyaránt biztosította a 24 órás fel-
ügyelethez. A járôrszolgálatot végzô közterület-felügyelôket
és polgárôröket novembertôl sürgôs bejelentéssel, a nap bár-
mely idôszakában közvetlen számon is értesíthetik a kerület
lakói: (06 30) 560-3937. A telefon csak sürgôs bejelentésre
szolgál. (Városrendészet, 1024 Lövôház u. 26., tel./fax: 316-
2688, e-mail: kozterulet@masodikkerulet.hu).

Fenyves park — éjjel ôr vigyáz rá

Ne bántsd a közterület-felügyelôt!
Hivatalos személy elleni erôszak miatt jog-
erôsen másfél év felfüggesztett börtönbün-
tetésre ítélt a bíróság egy férfit, aki még
2003-ban gépkocsijával megpróbált elütni
egy II. kerületi közterület-felügyelôt. A veze-
tô a Rózsakert bevásárlóközpont elôtt sza-
bálytalanul parkolt, ezért a közterület-fel-
ügyelôk többször is távozásra kérték, de ô
nem tett eleget a felszólításnak. A büntetés

kiszabása azonban már nem volt ínyére, és
azt megakadályozandó a végig az autóban
ülô férfi a gázpedálra lépett, és nekihajtott
a felügyelônek, akinek elugorva sikerült
megelôzni a komolyabb balesetet. A jog-
erôs ítélet része az is, hogy ügyészi indít-
ványra az elkövetô 80 ezer forintos pénz-
büntetést kapott és vezetôi engedélyét más-
fél évre bevonták.

Életfaavatás a Cimbalom utcában
A reformáció hetének és az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc ötvenedik jubileumi
évének zárásaként november 4-én 15 óra-
kor avatják fel a Cimbalom utcai Reformá-
tus Egyházközösségben (1025 Cimbalom u.

22–24.) a Balázs István viski faragómûvész
által készített életfát. Az ünnepen megemlé-
keznek Sinka István költô 110. és Gulyás La-
jos református lelkész mártíriumának 50 év-
fordulójáról is.

Szépkiejtési verseny középiskolásoknak
A Bimbó Egyesület Móra Ferenc Szépkiejtési
versenyt hirdet középiskolásoknak. A verse-
nyen Móra Ferenctôl egy szabadon válasz-
tott szöveget és egy helyszínen kapott szö-
veget kell felolvasni a magyar nyelv kiejtési,
hangsúlyozási, értelmezési szabályainak
megfelelôen. A zsûri tagjai neves nyelvmû-
velôk és beszédtechnika-oktatók lesznek. A

legjobb versenyzôk értékes jutalomban ré-
szesülnek. A verseny november 19–decem-
ber 14. között lesz. A jelentkezési határidô
november 10. Jelentkezni lehet levélben a
következô címen: 1026 Budapest, Gárdonyi
Géza út 49., e-mailben a bimboegyesulet@
freemail.hu címen, vagy a (06 20) 985-
5114-es telefonszámon.

Hulladékgyûjtési
akciók
INGYENES ELEKTRONIKAI HULLA-
DÉKGYÛJTÔ AKCIÓT tart az önkor-
mányzat november 3-án szombaton 8 és
14 óra között három helyszínen: a volt Petô-
fi Mûvelôdési Központ (1028 Máriaremetei
út 80.) bejárata mellett, a Marczibányi téri
parkolóban (a mûvelôdési központ mellett),
valamint az Árpád fejedelem útja 22. elôtt
(Harcsa utca és Zsigmond tér között). Az
árammal, akkumulátorral vagy elemmel mû-
ködôtt készülékeket veszik át.

VESZÉLYESHULLADÉK-GYÛJTÉST
szervez az önkormányzat november 10-én
szombaton 8 és 12 óra között a volt Petôfi
Mûvelôdési Központ (1028 Máriaremetei út
80.) bejárata mellett és az önkormányzat
parkolójában (1024 Rómer Flóris u. 4/a, az
Autóklub mellett). Leadható: növényvédô-
szer-maradék, gyógyszer, fáradt olaj, olajos
rongy, felitatók, olajszûrô, kiürült hajtógá-
zos palack, ólomakkumulátor, egyéb elem,
akkumulátor, oldószerek, savak, lúgok, fény-
csövek, higanytartalmú hulladék, étolaj,
zsír, festékek, tinták, ragasztók, gyanták,
mosószerek, toner, festékpatron, elektro-
mos, elektronikus berendezések.
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Válasszuk a komposztálást!

A környezettudatos
gondolkodásért
Az idén elindult Komposztáló
kerület program keretében térí-
tésmentesen vehettek át kom-
posztálóládákat a programra
jelentkezô családok és lakókö-
zösségek Pesthidegkútról és a
belsô városrészbôl egyaránt.
A Marczibányi Téri Mûvelôdé-
si Központban október 26-án
Varga Tibor, a Településüze-
meltetési Bizottság elnöke ad-
ta át az elsô edényeket. Az át-
adást megelôzôen a résztve-
vôknek a SZIKE Környezet-
és Egészségvédelmi Egyesü-
let elnöke, Gellért Miklós tar-
tott elôadást a komposztálás

elônyeirôl, és bemutatta a komposztáló-
edény használatát. Az önkormányzat és a
SZIKE együttmûködésével induló program-
ban a csatlakozók vállalták, hogy a konyhá-
ban és kertben keletkezô „zöldjavakat” a
kuka és „zöldzsák” helyett a komposztáló-
ba teszik, ezáltal csökkentik az elszállítan-
dó hulladék mennyiségét, és az ellenôrzé-
sét lehetôvé teszik. Az egyesület a program-
ban résztvevôknek folyamatosan biztosítja

a szaktanácsadást és a helyszí-
ni segítségnyújtást. A levél-
égetésre is alternatívát kíná-
ló program elsô körben 250
családnak és lakóközösség-
nek biztosít zárt háztar-
tásihulladék-komposztáló lá-
dát, és kilencven társasház, il-
letve húsz kerületi intézmény
vehet át lomb komposztálásá-
ra alkalmas rácsot. Az igény
jelentôsen nagyobb, mint
amennyi edényt a program
idén biztosítani tudott, ezért
további komposztálóládák át-
adását tervezik jövôre.

SzG

Égessünk vagy komposztáljunk?
A levélégetés sokaknak bosszúságot okozó „népszokása” leginkább az ismerethiány
következménye, pedig a lehulló falevelekbôl kiváló lombkomposzt keletkezik.

A Komposztáló kerület program keretében megjelent Tûzre az égetéssel címû kiad-
vány a levélégetés káros környezeti és egészségügyi hatásain túl a lombkomposzt ké-
szítésének fortélyait is ismerteti. A komposztálással csökkenthetjük a környezetterhe-
lést és kertjeink talajába új életet lehellhetnénk. A levelek komposztálásának legegy-
szerûbb formája lenne, ha ôsszel nem gyûjtenénk össze a leveleket, hanem a fáink,
bokraink tövében hagynánk, és magától beindulna a természetes folyamat. Tavaszra
jelentôs részben elbomlanának az általunk zöldjavaknak nevezett alapanyagok, és
komposzt vagy más néven humusz keletkezne belôlük. A komposztálódás során — a
tévhittel szemben — még a diólevél is teljesen lebomlik és átalakul.

A program a pénzügyi lehetôségekhez mérten a konyhai és a kerti zöldjavak (nem
pedig hulladékok) komposztálására szolgáló edényeket és lombkomposztáló rácsot
biztosított a jelentkezô családiház-tulajdonosoknak, lakóközösségeknek, közintézmé-
nyeknek. Folyamatosan lehet jelentkezni, de újabb eszközöket már csak jövôre tud-
nak adni. Jelentkezés és tanácsadás: Eleôd-Faludy Gabriella, email: komposzt@ma-
il.tvnet.hu, tel.: (06 30) 544-8778 (hétköznap 9–15 óráig); www.szike.zpok.hu.

A komposztálással kapcsolatos ingyenes kiad-
ványok beszerzhetôk:
n Polgármesteri Hivatal, 1024 Budapest,

Mechwart liget 1.
n Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Budapest,

Margit krt. 47–49.
n Lakosságszolgálati Csoport, 1028 Máriare-

metei út 37.
n Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda,

1024 Lövôház utca 22.
n Városrendészet, 1024 Lövôház utca 26.
n Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Templom ut-

ca 2–10.
n Kertészeti áruda, Hûvösvölgyi út 221. (a hû-

vösvölgyi végállomásnál)
n LIZI Ingatlaniroda, 1028 Hidegkúti út 167.

(Széphalom Bevásárlóközpont, II. emelet).

Gellért Miklós elnök
SZIKE Környezet-és Egészségvédelmi Egyesület

Hasznos segítség
A CSER Kiadó Kerti komposztálás címû köny-
ve a komposztálás történetétôl kiindulva, a

talajban végbeme-
nô átalakulási folya-
matokon át egé-
szen a komposztfaj-
ták alkalmazásáig
nyújt betekintést a
környezetbarát újra-
hasznosítás rejtel-
meibe. A kiadvány
1998 forintos áron
megvásárolható a

kiadónál (1114 Károli Gáspár tér 3., tel.:
386-9019), illetve a nagyobb könyvesboltok-
ban, vagy megrendelhetô a kiadó interne-
tes oldalán: www.cserkiado.hu.

TERMÉSZETESEN AZ AKNÁZÓ-
MOLY ELLEN. Létezik egy környezet-
védelmi szempontból is elfogadható,
vegyszermentes védekezési módszer
az aknázómoly és különbözô rovarok
ellen.

A Csalomon feromoncsapda-család
a moly nôstényei illatanyagának kivo-
natát tartalmazva foglyul ejti a híme-
ket, így azok nem tudnak párosodni,
és csökken az egyedszám, ezért a vad-
gesztenyefák vegyszeres beavatkozás
nélkül is átvészelik a rajzási idôszako-
kat. További információ a 391-8637-
es és a (06 30) 982-4999-es telefon-
számokon, illetve a www.julia-nki.hu/
csalomon internetes oldalon talál-
hatók.
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Baár—Madas-centenárium

Száz év a tanítás és
a nevelés szolgálatában
Fennállásának századik évfordulóját
ünnepelte október 12-én a Baár-
Madas Református Gimnázium,
Általános Iskola és Diákotthon. A jeles
napon szószékavató, istentisztelet, az
iskola egykori növendékének
visszaemlékezése, elôadás, több
kiállítás, jelenlegi diákok mûsora és
osztálytalálkozók tették
emlékezetessé az ünnepet. Másnap
jótékonysági hangverseny és bál zárta
az egész évben zajló centenáriumi
ünnepségsorozatot. Láng Zsolt
polgármester a képviselô-testület és a
maga nevében levélben köszöntötte
az iskolát százéves jubileumának
alkalmából.

Szószékavató a díszteremben

Hosszú és kalandos, a XX. századra jellem-
zô történet után került vissza a Baár—Ma-
das iskolába a Medgyasszai István által
1929-ben tervezett szószék. 1952-ben, az

államosítás idején kidobták az utcára,
ahonnan egy hidegkúti ember szekéren
szállította el a református parókiára, Hideg-
kútra. Ott ôrizték 1993-ig, akkor került
vissza az iskolába, azonban további 15 év
kellett ahhoz, hogy méltóképpen felújítsák
a fenyôbôl készült, magyaros szecesszió stí-
lusában készült szószéket.

Hûség Istenhez
és az alma materhez

Az ünnepi istentiszteletet Szabó István, a
Dunamelléki Református Egyházkerület
püspöke tartotta a zsúfolásig megtelt, fris-
sen felújított tornateremben, aki a Baár—
Madas iskola szellemi és lelki titkáról be-
szélt. Tôkécki László világi fôjegyzô a refor-
mátus nevelés jellegzetességeit elemezte.

Az iskola egykori növendéke, késôbb
igazgatóhelyettese, a Baár—Madas alapít-
vány létrehozója, Héder Jánosné Váróczi Pi-
roska személyes hangú, megható visszaem-
lékezését olvasta fel az iskolában töltött cso-
dálatos, ám sokszor viszontagságos évek-
rôl, „Sok volt a lépcsô…” címmel.

Tombor László igazgató köszöntôjében ki-
emelte, hogy az itt végzett diákok a nehéz
idôkben is hûek maradtak iskolájukhoz, és
ôrizték az iskola szellemiségét. Az igazgató
reményét fejezte ki, hogy a Baár—Madas to-
vábbra is hozzájárul az egyházi és magyar
közoktatás ügyéhez, a nemzeti kultúra ápo-
lásához, az egyetemes emberi értékek kép-
viseletéhez.

Kiállítások,
jótékonysági hangverseny

Az ünnepi napon három tárlatot is rendez-
tek az iskolában. Az iskolatörténeti kiállítá-
son több tablón dolgozták fel az alapítás és
az épületek történetét, bemutatták az isko-
lában zajló egyházi nevelést, az internátusi
életet, az iskolai egyenruhákat, a testvérvá-

rosi kapcsolatokat. A
sportkiállításon a diá-
kok által elért nagy-
szerû sportsikereket
bizonyító kupákat, ér-
meket, mezeket állí-
tották ki. A Küküllô
mentérôl hozta el az
iskolába fafaragásait
Sándor János, akinek
a kiállítását Székely
András Bertalan mû-
velôdésszociológus
nyitotta meg. A cente-
náriumi ünnepségso-
rozatot október 13-
án Fassang László or-
g o n a m û v é s z é s a
Baár—Madas Jubileu-

mi Nagykórusának jótékonysági hangverse-
nye, majd bál zárta. ld

Szabó Istvánt, az iskolát fenntartó Dunamelléki Református
Egyházkerület püspökét a Baár—Madas iskola jövôjérôl kér-
deztük.

— A magyar közoktatás nagyon nehéz, válságos helyzet-
ben van, részben a csökkenô gyereklétszám, részben a „refor-
mok” miatt. Ez nyilván érinti még az erôs hagyományokkal
rendelkezô, jól mûködô, nagyon jó eredményeket felmutató
iskolákat, mint amilyen a Baár—Madas is. Az iskola jövôje,
úgy gondolom, abban van elrejtve, amiben a múltja is: a peda-
gógusok és a diákok hûségében. Ha ez továbbra is érvényre
jut a következô idôszakban, akkor a jövôben is nagyszerû isko-
la lesz a Baár—Madas.
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Aki nem akart
nagy öreg lenni
(Folytatás az elsô oldalról)

Körmendi János felesége szeretettel nyit aj-
tót minden vendégnek. Az évtizedekig a Ka-
pás utcai rendelôintézetben röntgenorvos-
ként dolgozó dr. Koch Gabriella ötvenöt éve
társa jóban és — ahogy szavaikból kiderül
— egyre többet a rosszban a súlyos beteg-
séggel küzdô mûvésznek, aki két éve nem
hagyhatta el otthonát:

— Ez alól csak a havi egyszeri kórházláto-
gatás a kivétel, mikor ellenôrzésre visz a
mentô. Ezért aztán elég egyhangúan telnek
a napjaim, a külvilággal leginkább a rádión
és a televízión keresztül tartom a kapcsola-
tot.

Arra a kérdésre, hogy nem hiányzik-e a
színpad, a játék öröme, Körmendi János re-
zignált nemmel válaszol:

— Hatvan évet szolgáltam a világot jelen-
tô deszkákon. 1941-ben mint optikus sza-
badultam fel, de aztán fordult a kocka, és
színész lettem. Néha persze megbántam,
de a közönség szeretete mindenért kárpó-
tolt. Most betegen, öregen is tapasztalom,
érzem ennek a szeretetnek és ªgyelemnek
a visszaáramlását. Kimondhatatlanul jól
esik, hogy még ma sem felejtettek el, de a
betegség sajnos nagyon sok energiámat el-
veszi. Megpróbálok szembenézni vele, ki-
nevetni, de gyakran ô az erôsebb. A vese-
elégtelenséggel hosszú évekig el lehet élde-
gélni, de néha felötlik bennem, hogy mi-
nek. Tudom, ezekért a morbid gondolato-
kért nagyon ki fogok kapni — néz félszeg
mosollyal feleségére, majd a kerület
ügyes-bajos dolgairól kérdezi a polgármes-
tert, és persze szóba kerül a politika, ami-
vel az idôs mûvész már nem nagyon foglal-
kozik:

— A televízión keresztül próbálom ªgye-
lemmel kísérni az eseményeket, de beval-
lom, leggyakrabban a természeti ªlmeket
játszó csatornáknál kötünk ki. Ott valahogy
egyértelmûek a dolgok. Az úgynevezett szó-
rakoztató mûsorok is csak elszomorítanak.
A mostani szerkesztôk, rendezôk nem akar-
ják gondolkodásra késztetni az embereket.
Ennek nemcsak a nézôk látják a kárát, ha-
nem a ªatal színészek is, hiszen nem alakul
ki körülöttük olyan közeg, amelyben tanul-
hatnának, nevelôdhetnének. Mikor 1951-
ben a Madáchhoz kerültem, olyan nagysá-
goktól leshettem el a mûhelytitkokat, mint
Uray Tivadar, Ráday Imre, Greguss Zoltán,
Pécsi Sándor. Nagyszerû színészek voltak,
de emellett példamutatóan éltek.

A dobozokból elôkerülô régi ªlmekre, ka-
baré-elôadásokra terelôdik a szó. Láng
Zsolt nevetve idézi fel Körmendi János Há-
rom nôvér-paródiában feltûnt szôke copf-
jait.

— Ez a tréfás darab rendkívül jó órában
született — emlékezik a mûvész, aki a paró-

diát maga írta. — Minden szó Csehovtól va-
ló, csak kicsit összekutyultam. Az apropója
az 1979-ben Ádám Ottó rendezte Madách-
béli Három nôvér-elôadás volt Almási Évá-

val, Bencze Ilonával és Piros Ildikóval. A ren-
dezô elôször három ªvérben gondolko-
dott, de Márkus Laci ragaszkodott a nôi sze-
rephez. Úgy tûnik, jól is tette, Haumann Pé-
terrel, Alfonzóval kiegészülve frenetikusra
sikerült a szilveszteri adás. Olyannyira,
hogy a Madáchnak le is kellett venni a mû-
soráról a darabot, mert a nézôk hahotában
törtek ki a legszomorúbb pillanatokban is.

Körmendi János a Madách színház egyik
vezetô színésze volt annak dacára, hogy fô-
szerepet szinte sose játszott.

— Mentül rövidebb volt egy szerep, an-
nál jobb volt. Nem a lustaság miatt, vagy
hogy kevesebbet kellett a próbákon ácso-
rognom, és nem is azért, mert utáltam szö-
veget magolni. Az általam játszott kisembe-
rek alakja köré egy egész életet építettem
fel a próbák alatt. Például egyszer egy kol-
dus pár mondatos szerepét kaptam. Rövid
jelenetében agresszíven pénzt követel az
uraktól, de azok kipenderítik. Engem na-
gyon érdekelt, hogy ki lehetett ez az ember,
hogyan vált ilyenné a személyisége, mi a tit-
ka? Miért nincs benne alázat még akkor
sem, amikor pénzt próbál kunyerálni? Ez
már egy regényre való anyag, ha az ember
végiggondolja. Ez volt a pályám értelme, ha
volt egyáltalán.

Körmendi János 1987-ben harminchat
év után hagyta ott a Madách Színházat, és
lett a Mikroszkóp Színpad mûvésze.

— A Madáchból azért jöttem el, mert sor-
ra meghaltak azok, akikkel érdemes volt
együtt dolgozni: Pécsi Sándor, Tolnay Klá-
ri, Márkus László, akik a barátaim voltak és
valódi partnereim, a szívük lüktetését is
éreztem. Az új igazgató azzal marasztalt,
hogy most már én is a Madách nagy öregje
leszek. De én azt gondoltam, hogy megette
a fene azt, ahol én lehetek a nagy öreg. Per-
sze, sokan megkérdezik, nem tartom-e
rangon alulinak, hogy a Mikroszkóp Szín-
padhoz szerzôdtem. Semmi ilyesmit nem
éreztem soha, én mindig azokat az embere-
ket néztem és ªgyeltem, akik kiªzették a
jegy árát, beültek a nézôtérre, és néhány
órára feledni akarták gondjaikat, szórakoz-
ni jöttek. Ôket szolgáltam mindvégig.

A látogatás vége felé a beszélgetés ismét
a betegségeire terelôdik, amelyek egész éle-
tét végigkísérték:

— Tizennyolc mûtéten estem át eddig,
és érdekes módon amint éppen elindult a
pályámon valami új, például kaptam egy
erôs fôszerepet, ahol meg tudtam volna mu-
tatni másféle arcomat is, abban a pillanat-
ban jött a vesebaj, a tüdô- vagy a mellhár-
tyagyulladás. Valaki ott fönn nem akarta,
hogy könnyen vegyem az akadályokat, de
ennek így kellett lennie. Amiért megküz-
dünk, azt sokkal jobban tudjuk értékelni.
Azonban én minden nehézség és baj ellené-
re szerencsés embernek tartom magam. A
legnagyobb szerencse az életemben a fele-
ségem, ô feledtetett velem minden rám zú-
dult bajt, vele kárpótolt az ég azért a sok be-
tegségért, amin átestem.

Tóth Ildikó

Hatvan évet szolgáltam a világot jelentô
deszkákon…

Egy elôadás makettje, amelyet Körmendi János
készített

A Négyen az árban címû film forgatásán 1960-ban

Óh, Mása…!
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KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az itt felejtett ön-
töde. Idôszaki kiállítás: Középkori harangöntések ásatási nyomai c. poszterkiállítás. A múzeum aka-
dálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
n NOVEMBER 7-ig: A festészet napja címû rendezvénysorozat keretében a Magyar Képzômûvészek és
Iparmûvészek Szövetségének festômûvészei alkotásaiból nyílt tárlat a Pro-Top-Art Galériában. A kiállí-
tás elôzetes idôpont-egyeztetés alapján látogatható. Bejelentkezés: (06 20) 544-4120. (1029 Elôd vezér
utca 26.)
n NOVEMBER 16-ig: Maczkó Erzsébet VÍZ-FÉNY-KÉP címû fotókiállítása a Fény Galériában. A kiállítás
megtekinthetô hétköznap 12–18 óráig. (1024 Moszkva tér 3., I. em., a Dékán utca sarkán.Tel.: 315-0432,
[06 30] 984-4002)
n NOVEMBER 20-ig: Molnár Katalin — akvarellek. Kiállítás az M Galériában. (Marczibányi Téri Mûvelô-
dési Központ)
n NOVEMBER 23-ig: Mûvészek-mûvészházaspárok a II. kerületben. Lovas Ilona — videoinstalláció,
Nagy Tamás — építészet. Kiállítás a Vízivárosi Galériában.

SZÍNHÁZ IBS: NOVEMBER 10., 18., 19.00: Galt MacDermot—James Rado—Gerome Ragni:
Hair. Musical a Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. NOVEMBER 10., 18.30: Folytassa, Švejk! Ze-
nés sörözgetés a derék katonával. Bemutató. (IBS Pub) NOVEMBER 11., 18.30: Dalok a falvédôrôl. Iro-
dalmi rock and roll. Elôadja: Hajdú István, Szabó Jusztina, Hajdú Gábor (IBS Pub) NOVEMBER 11.,
19.00: Dumaszínház az IBS-ben! (IBS Pub) Szerk.: Litkai Gergely. Km.: Litkai Gergely, Szupkay Viktor. NO-
VEMBER 16., 30., 19.00: Örkény István: Macskajáték. Fôszerepben: Pásztor Erzsi, Schubert Éva, Földi Te-
ri, Huszár László. R.: Varga Miklós. NOVEMBER 22., 19.00: Agatha Christie: Egérfogó (klasszikus krimi 2
részben). R.: Földessy Margit. NOVEMBER 24., 19.00: Ray és Michael Cooney: Minden lében három ka-
nál. Vígjáték két részben. R.: Földessy Margit. NOVEMBER 25., 19.00: Best Uff l’art pour l’art — a L’art
pour l’art Társulat elôadásában. NOVEMBER 29., 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! (IBS Pub) Szerk.: Lit-
kai Gergely.
n Országút Társulat: NOVEMBER 7., 19.00: J. M. Synge: A nyugati világ bajnoka. Az elôadás ingyenes,
de helyfoglalás ajánlott a honlapon keresztül: www.orszagut.extra.hu. (Országút Pince, Fekete Sas u. 7.)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: NOVEMBER 10., 19.30: Fokról fokra. Pilinszky-est. Elôadómûvész:
Erdélyi György. NOVEMBER 17., 17.30: Emlékszel még? — Operettdélután Kálmán Imre születésének
125. évfordulója alkalmából. Közremûködik az EVICA csoport, mûvészeti vezetô Nemessányi Éva.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: NOVEMBER 8., 18.00: Bartók zeneakadémiája 2/1. Almann Gergô,
Dargay Marcell, Dinyés Dániel és Héja Benedek szerzôi estje. Km. Kolonits Klára (ének), Simon Lilla
(klarinét), Félegyházi Károly (zongora), Schlanger Tamás, Szabó Mátyás, Tóth Lajos (ütôhangszerek), vala-
mint a szerzôk zongorán. Jegyár: 1200 Ft. NOVEMBER 9., 18.00: Mesterbérlet 3/1. Borbély László zon-
goraestje. Három Domenico Scarlatti-szonáta. Beethoven: Esz-dúr szonáta, Liszt: Változatok Bach Wei-
nen, klagen c. kantátájának egy témájára, Bartók: Mikrokozmosz VI. füzet — részletek. Jegyár: 2500 Ft.
NOVEMBER 16.,18.00: Cembalissimo 2/1. Bartók és a régi zene. Barna Péter zenetörténész elôadása.
Csembalón közremûködik: Horváth Anikó, valamint a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatói:
Csonka Fruzsina, Edôcs Fanni, Flach Antal, Lee Jae Eui és Mészáros Bernadett. Jegyár: 1200 Ft. NOVEM-
BER 18., 11.00: Cembalissimo 2/2. „Omaggio a Domenico Scarlatti” (1685–1757). Hangverseny és be-
szélgetés Bartók Scarlatti-közreadásáról és -játékáról. Csembalón közremûködik: Horváth Anikó és Oláh
Aino, valamint a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatói. Jegyár: 1200 Ft. NOVEMBER 23., 18.00:
Magyar körkép 4/3. A Trio Dumas hangversenye. Joseph Puglia (hegedû), Chaim Steller (brácsa), Kô-
szeghy Örs (gordonka). Mûsoron Bartók, Veress Sándor, Ligeti György és Dohnányi mûvei. Jegyár: 1500

Ft. NOVEMBER 30., 18.00: Magyar körkép 4/4. On-
czay Zoltán gordonkahangversenye. Zongorán
közremûködik: Wada Sayaka. Mûsoron Bartók, Ko-
dály, Lendvay Kamilló, Popper Dávid, Farkas Ferenc
és Durkó Péter mûvei. Jegyár: 1500 Ft.
n NOVEMBER 9-ÉN 20 órától a Triginta együttes
ad koncertet. A zenekar 2004 szeptemberében ala-
kult, majd 2006-ban megújult ütôsegyüttes, mely
a klasszikus indiai, a kortárs, az indonéz, a közel-ke-
leti és az etnozenét ötvözô kompozíciókat szólaltat

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

SICKO Volt idô, hogy Michael Moore-t, mint szépreményû dokumentumfilmest,
egész komolyan lehetett venni, ezekre az idôkre azonban talán már csak a fiát még
mindig szálfa-vékonynak látó Moore-anyuka emlékszik. Persze Moore mindig is elô-
szeretettel tetszelgett a kisember védôügyvédje szerepében, ez a gúnya azonban
még kifejezetten jól állt a civil-megrökönyödéssel és kézikamerával dolgozó fiatalem-
bernek, aki 1989-ben készült, Roger & Me címû filmjében a General Motors elsô em-
berét üldözte (ál)naiv kérdéseivel. Az azóta eltelt idôben Moore nemcsak széltében te-
rebélyesedett, de hírneve és befolyása is igencsak megnôtt, köszönhetôen az olyan
bombasztikus dokudrámáknak, mint az Oscar-díjas Kóla, puska, sültkrumpli és
a népszerûségében a hollywoodi sikerfilmekkel konkuráló Fahrenheit 9/11. Iga-
zi, tisztességes dokumentumfilmekért forduljunk inkább a Verzió Filmfesztivál-
hoz (november 6–11. a Toldi és a Cirko-gejzír moziban; www.verzio.ceu.hu/in-
dex_hu.html), ha azonban a Moore-féle, nívós cirkuszra, az amerikai politikai ve-
zetést és gazdasági elitet ostorozó komikus kirohanásaira és szórakoztató eset-
tanulmányaira vágyunk, ki ne hagyjuk az amerikai betegbiztosítók enyhén szól-
va is kétes üzelmeit vizsgáló-leleplezô Sickót. Kiadós, de valójában fájdalom-
mentes szörnyülködésért forduljuk bizalommal a dokumentumfilm Michael
Jacksonához. Mr. Michael Moore-hoz. KG
Rendezte: Michael Moore.

A BAJOR GIZI SZÍNÉSZMÚZEUM Ma-
gyarországon egyedülálló intézmény. Bajor
Gizi egykori otthonában, egy kétszintes neo-
barokk villa alsó emeletén négy színésznô
személyes és színpadi tárgyai idézik meg

élettörténetüket,
színpadi sikerei-
ket és a kort. Az
emelet egy elô-
adás elôkészítésé-
nek folyamatát
mutatja be szín-
házi kuriózumok-
kal, mozgókép-
pel, makettekkel.
A folyamatosan
változó idôszaki

kiállítások a magyar és európai színháztörté-
net, tánc- és bábmûvészet legizgalmasabb
fejezeteit dolgozzák fel.

Minden vasárnap 16 órától ingyenes tár-
latvezetés. Nyitva tartás: csütörtök, péntek,
szombat, vasárnap 14–18 óráig. (1124
Stromfeld Aurél út 16.)
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meg. Az együttes tagjai: H. Magyar Kornél, Nyusz-
tay Iván, Szabó Mátyás. Belépô: 800 Ft. (Marczibá-
nyi Téri Mûvelôdési Központ)
n IBS: NOVEMBER 17., 19.00: Élménykoncert
Bachtól a Queenig. A Reményi János Nôi Énekkar
és a Vocaldente énekegyüttes koncertje.
n MILLENÁRIS TEÁTRUM: NOVEMBER 10.,
20.00: Joshua Redman Trio. Joshua Redman ko-
runk egyik legjelentôsebb szaxofonosa, aki már a
hazai dzsesszrajongók körében is ismert és elis-
mert mûvésznek számít. Jegyár: 7900 Ft. NOVEM-
BER 13., 20.00: Esbjörn Svensson Trio (S) a Világ-
sztárok a Millenárison sorozat keretében. A
több mint egy évtizede állandó felállásban dolgo-
zó svéd Esbjörn Svensson Trio napjaink egyik legis-
mertebb és legkedveltebb dzsesszformációja. Ha-
talmas népszerûségük titka a zenei stílusok variálá-
sa. Rajongóik között nemcsak a jazz, hanem a pop
vagy a klasszikus zene kedvelôi is megtalálhatók.
Jegyár: 5400/5900 Ft.

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉR: Mozgás-
tanfolyamok a Marczibányi Téri Mûvelôdési Köz-
pontban. Gimnasztika csütörtökön 18–19 óráig,
mozgásforma a felnôttek minden korosztályának.
Jelentkezés, érdeklôdés: Pilinger Zsuzsa Bothmer-
gimnasztika tanárnál, (06 70) 335-6283. Gerinc-
torna kedden és csütörtökön 18.30–19.30-ig. Tan-
folyamvezetô, jelentkezés: Petô Barbara, (06 30)
370-7322. Jóga szerdán 8–9.45 óráig, tanfolyam-
vezetô, jelentkezés: Kovács Károlyné, (06 20) 947-
0202; kedden 19.30–21.15 óráig, tanfolyamveze-
tô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 9418-
773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 11–12 óráig. Szülés utáni baba-mama-torna pénte-
ken 10–11 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Salsa csütörtö-
kön 20–21 óráig. Tanfolyamvezetô: Földi Anikó, (06 20) 315-8781. Nôi alakformáló kondicionáló órák
kedd-csütörtök reggel 8–9 és este 19–20 óra között. Vezeti Tury Veronika. Információ: 200-9356. Osteo-
porosist (csontritkulást) megelôzô gyógytorna kedd 11–12.30, csütörtök 11.30–13 óra között. Vezeti
Szininé Bakonyi Hajnalka. Információ: 325-9930. Izomnyújtó, stretching gyakorlatok, kötött ízületû és
ülômunkát végzôknek ajánlott kedd-csütörtök 17.30–18.30 között. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildi-
kó. Információ: (06 30) 975-4752. (Kájoni ház, 1025 Szilfa u. 4., tel.: 392-0860)
n Feldenkrais alternatív mozgásterápiás tanfolyam mostantól két helyszínen. A Pasaréti Ferences Ala-
pítvány épületében (1025, Szilfa u. 4.) kedden 10–11 óra között, az ASRAM Jóga és Meditációs Központ-
ban (1024 Ady E. u. 1., I. em.) csütörtökön 17.30–18.30-ig. Vezeti Heimer István nemzetközi diplomás ok-
tató. Ha szeretne szabadabban és kevesebb megerôltetéssel mozogni, hogy jobban legyûrje a stresszt,
hogy hatékonyabban és kellemesebben végezze mindennapi tevékenységét, jöjjön el az óránkra! (Pasaré-
ti Ferences Alapítvány, 1025 Szilfa u. 4. Tel.: 394-3362, (06 20) 973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkra-
is-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: 10x2 órás kezdô jógatanfolyamok indulnak NOVEMBERBEN 16-án péntek dél-
után 16.00-tól, 17-én szombaton délelôtt 10.00-tôl, 28-án szerda este 18.30-tól és 29-én csütörtök este
18.30-tól. Gyakorló hatha jógaórák hétfô és péntek este 18.30-tól, kedd és csütörtök délelôtt 10 órától
(II., Volkmann u. 10., Jógaközpont), szerdánként 18 órától (II., Csopaki u. 8., Superkids Ovi). Már lehet je-
lentkezni a jövô év tavaszán induló egy éves jógaoktatói képzésre. Folyamatosan indítjuk kezdô és hala-
dó hatha jóga tanfolyamainkat is. Információ és bejelentkezés: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@siva-
nandajogakozpont. 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

Csemegék az IBS Színpadon
Különleges élményt nyújt
a közönségnek az a kon-
cert, amelyen Bachtól a
Queenig különbözô szer-
zôk különbözô mûfajú
mûveit szólaltatják meg a
legendás King’s Singers ta-
nítványai. November 17-
én 19 órai kezdettel a Ma-
gyar Rádió Gyermekkóru-
sának egykori tagjaiból
alakult Reményi János Nôi-
kar és a német Vocalden-
te énekegyüttes, az a cap-
pella fenegyerekei adnak
elô komolyzenei gyöngy-
szemeket és könnyûzenei
feldolgozásokat.

November 25-én 19
órától a L’art pour l’art
társulaté lesz a színpad.
Best Uff l’art pour l’art cí-
mû elôadásával a társulat a közönség óhajának engedelmeskedik. Színpadra viszi azo-
kat a jeleneteit, dalait, amelyeket az elmúlt huszonegy évben a rajongók követeltek
tôlük újra meg újra. Azokat, amelyek a kreatív l’art-mûhely közel két évtizedes televí-
ziós és színpadi munkájából kimagaslanak sikerességük révén, és amelyek már-már a
magyar abszurd klasszikusainak tekinthetôk. E hórihorgas életmûbôl válogatott a
Nagy Négyes: Dolák-Saly Róbert, Laár András, Pethô Zsolt és Szászi Móni.

A KRÁTER KÖNYVESHÁZ minden kedden
14 órától, csütörtökön 16 órától filmet vetít
Wass Albertrôl. A belépés díjtalan, érdek-
lôdni a 266-3153-as telefonszámon vagy a
www.krater.hu honlapon lehet (1072 Rákó-
czi út 8/a). A Kráter Mûhely Egyesület rajz-
pályázatot hirdet gyerekeknek. Minden
résztvevô egy 500 Ft-os Kráter ajándékutal-
ványt kap. A4-es méretû rajzot, festményt
várnak óvodásoktól Wass Albert Évszakok
teremtése címû mûvéhez, alsó tagozatos is-
kolásoktól Barcsa Dániel Üstökös Demeter
címû mûvéhez, felsô tagozatos iskolásoktól
Wass Albert Egyedül a világ ellen címû mû-
véhez, valamint Yacoub Sharouni A fáraó
menyasszonya címû mûvéhez. A legjobbak
alkotásait jövô februárban kiállítják a Kráter
Könyvesházban. A fôdíj egy 10 000 forint ér-
tékû vásárlási utalvány. Beküldési cím: Krá-
ter Könyvesház, 1072 Rákóczi út 8/a. A raj-
zok hátoldalára kerüljön a gyermek neve,
születési dátuma és címe. A nyereményeket
a könyvesházban vehetik át, a nyertesek ne-
vét a Kráter Mûhely Egyesület PoLíSz címû
folyóirata februári számában teszik közzé.

NYÍLT NAP A PESTHIDEGKÚTI ÉLET-
FORMA STÚDIÓBAN. A test, lélek és szel-
lem felfrissítését szolgáló Élet-Forma Stúdió
november 11-én ingyenes nyílt napot tart
bemutatókkal (húszféle masszázs és testi-lel-
ki tanácsadások). Részletekkel a www.elet-
formastudio.hu oldal szolgál. (1028 Hideg-
kúti út 71., tel.: 274-6115, (06 30) 978-
0793. Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–19
óráig, szombaton 8–12 óráig).
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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-
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: NOVEMBER 7., 14., 21. és 28.: Sé-
ta a budai hegyekben. Találkozás 9.00 órakor a Moszkva téren, az óra alatt. NOVEMBER 4.: Vértes-
hegység. Találkozó 7.15-kor a Volán Népliget pu. jegypénztáránál. Bôvebb információ: 316-3053, (06
20) 997-8465, www.termeszetvedok.hu
n BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET: NOVEMBER 11.: Börzsöny-hegység. Országos kéktú-
ra. Táv: 18 km, költség 2000 Ft. Találkozó: 7.25, Nyugati pu. pénztárak. NOVEMBER 25.: Vértes-hegy-
ség. Országos kéktúra. Táv: 19 km., költség 2000 Ft. Találkozó: 6.30, Déli pu. pénztárak. Bôvebb informá-
ció minden páratlan héten csütörtökön 16–17.30-ig a 212-5641-es telefonszámon.

GYEREKEKNEK IBS: Bonbon Matiné elôadások: NOVEMBER 9., 9.30: és 11.00: „Vitéz Le-
vente!” Kolompos Együttes (Fuvola bérl. 1. ea. és Viola bérl. 1. ea.). NOVEMBER 10., 11.00: „Húrjaim
pengetem!” Radványi Balázs (Gitár bérl. 2. ea.). NOVEMBER 11., 11.00: Mozart: A varázsfuvola — is-
merkedés az operával (Okos Bagoly bérl. 2. ea.) NOVEMBER 16., 9.30-kor (Zongora bérlet 2. ea.) és NO-
VEMBER 17., 11 órakor (Tuba bérlet 2. ea.): „A cinege cipôje” — Bojtorján együttes. NOVEMBER 23.,
11 órakor (Hegedû bérlet 2. ea.) és 14.30 órakor (Trombita bérlet 2. ea.): „A látható zene” — Vivaldi: A
négy évszak. BA-LU Kamara-EUfórikusok. NOVEMBER 24., 11.00: „Üveghegyen is túl…” — Katáng Ze-
nekar (Hárfa bérl. 2. ea.).

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUB: NO-
VEMBER 9., 15–17 óráig: Klubnap — Zenei délután. Találkozás Fellegi Ádám zongoramûvésszel. „A ze-
ne mindenkié (?)” — Kodály-elôadás sok zenével. NOVEMBER 16., 10.00: Látogatás a Mai Manó Ház-
ban, vezetôvel, találkozás a Moszkva téren az óra alatt. A Magyar Fotográfusok Házának bemutatása,
idôszaki kiállítások: Normantes Paulius litván fotografus Szabad Szél Keleten címû kiállításának meg-
tekintése. „Lefényképezte a folyton változót, hogy megrögzítse az állandót…” Brassai-gyûjtemény a
„szekrény mélyérôl”: fotográfiák, levelek, dokumentumok. Információ: Kiliánné Kocsis Mária, (06 70)
335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 30.: Kérdés-felelet. Játék. Sok szeretettel várunk minden ke-
rületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-
7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: NOVEM-

n KIÁLLÍTÁS: NOVEMBER 11-ig: Szidu Szika
festômûvész kiállítása. Izland, a kô és víz
országa — Szonda Sándor fotókiállítása. A
két kiállítás megtekinthetô naponta 10–18
óráig. NOVEMBER 15., 19 órakor nyílik Tiszte-
let a Mestereknek! címmel S. Faragó Gyön-
gyi fotómûvész kiállítása. Megnyitja Baricz
Katalin fotómûvész. NOVEMBER 16., 17 óra-
kor nyílik kiállítás Idôfékek címmel Hupján
Attila fotográfus camera obscurával készí-
tett felvételeibôl. Megnyitja Bognár Attila
László. Mindkét tárlat december 3-ig látogat-
ható.
n ZENE: NOVEMBER 4., 15.00: Az operairo-
dalom gyöngyszemei: Verdi: Otello. NOVEM-
BER 8., 19.30: Mesterkoncertek: Maria Tere-
sa Uribe énekestje.
n SZÍNHÁZ: NOVEMBER 12., 19.00: Goldo-
ni: Mirandolina, amore! — a Turay Ida Szín-
ház elôadása. A szépséges Mirandolina és az
ôt körülzsongó két udvarló, illetve a vetélke-
dés közepette betoppanó, nôgyûlölô lovag
története. Szereplôk: Sáfár Anikó, Nemcsák
Károly, Gyôri Péter, Mikó István, Szabó Anikó,
Borbély Krisztina, Boros Zoltán, Suha Kálmán.
Rendezô: Mikó István. Jegyár: 2200, 1800 Ft.
n GYEREKEKNEK: NOVEMBER 9., 10.00:
Hangleletek 1. Bûntények a zenetörténet-
ben. Közös zenetörténeti ásatások, nyomozá-
sok gyerekekkel, gyerekeknek. Eckhardt Gá-
bor zenés sorozata. 14.30: Mazsola-bérlet: A
két Lotti — a Nevesincs Színház elôadása. Be-
lépôjegy: 500 Ft. NOVEMBER 10., 15.00: Tél-
elô november — csiribiri családi délután. NO-
VEMBER 16., 30., 18.00: Magyar táncház
gyerekeknek. Kéthetente pénteken magyar
táncok, népi játékok, énekek, mondókák. Ve-
zeti: Csatai László (Csidu); zenél Bese Botond
és Nyíri László. Részvételi díj gyerekeknek és kí-
sérôiknek egyaránt 500 Ft. NOVEMBER 18.,
11.00: Szabó Magda: Tündér Lala. A Neve-
sincs Színház elôadása. Minden szombaton
10–12.30-ig Galambos Erzsi és Csicsó Gye-
rekszínháza. Színházi képzés 4–7 éves korú
gyermekeknek. Jelentkezés és további infor-
máció: 392-0860. Részvételi díj: 15 000 Ft/hó.
n NOVEMBER 13., 18.00: BUKET-társalgó.
Érdeklôdni lehet Magyar Arinál, tel.: (06 30)
210-2131; e-mail: magyarari@t-online.hu
n NOVEMBER 25.: II. Klebelsberg Amatôr
Könnyûzenei Tehetségkutató. Zsûritagok:
Benkô László, Presser Gábor, Novák Péter, Zá-
vodi Gábor, Bársony Bálint. Pályázati feltéte-
lek: nevezési lap visszaküldése; három számot
maximum 15 percben tartalmazó hanghordo-
zó (CD, MP3, kazetta) megküldése; az együt-
tes nem rendelkezhet forgalomban lévô lemez-
zel. Fôdíj: egy önálló koncert. Jelentkezési ha-
táridô: november 14. A döntô november 25-
én lesz. Információ: 392-0873, meszaros.mo-
nika@kulturkuria.hu, www.kulturkuria.hu.

KÖNYV. Dr. Kovács Gábor Hogyan szok-
junk le a dohányzásról? — Praktikus ta-
nácsok leszokni vágyóknak címû köny-
ve elsôsorban azokhoz szól, akik úgy gon-
dolják, akkor hagyják abba a dohány-
zást, amikor csak akarják. Jobb, ha min-
denki tudatosítja magában, hogy a do-
hányzás szenvedélybetegség, amelyrôl
egy ponton túl már alig vagy csak mini-
mális eséllyel tudunk leszokni saját elhatározásunkból. A könyvben található teszt se-
gítségével az olvasó ellenôrizheti saját magán a nikotinfüggôség fokát, szembesülhet
a dohányzás egészségrongáló hatásával. A tüdôgyógyász-belgyógyász szerzô évtize-
des kutatási tapasztalatai és gyakorlati tanácsai révén már sok emberen segített. (48
oldal, ára 500 Ft.)

Dr. Tóth Julianna és dr. Balikó Zoltán Légúti gyulladások — A náthától a tüdô-
gyulladásig címmel állított össze mindannyiunk számára hasznos gyakorlati tanácso-
kat. Ki ne lett volna életében náthás, influenzás? Hogyan és mikor használjunk orr-
cseppet? Mi a fül-orr-gégészeti góc? Mit kell tudni az orrpolipról? Mit kell tudni az
antibiotikumok használatáról? Ezen sok kellemetlenséget okozó gégészeti kórképek
mellett a könyv a tüdôgyulladással, az idült légúti szûkülettel járó tüdôbetegség
(COPD) akut fellángolásával, azok tüneteivel, kezelésével és lehetséges megelôzésé-
vel is foglalkozik. A könyv végén lévô hasznos információk között gyógyszeradatbá-
zis, tüdôgondozók listája és a COPD felismerését szolgáló kérdôív segíti az érdeklôdô-
ket a tájékozódásban. (128 oldal, ára 1680 Ft.)

A könyvek a nagyobb könyvesboltokban (Líra és Lant, Libri, Alexandra), egyes pati-
kákban kaphatók, valamint megrendelhetôk az alábbi oldalakon: www.spring-
med.hu, www.fokuszonline.hu, www.bookline.hu, www.konyvkereso.hu, www.sun-
books.hu. A megrendeléseket az info@springmed.hu e-mail címre vagy a 279-0528-
as faxszámra várják.
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n SZIAMARCZI! Családi játszószombatok
10–13 óráig. NOVEMBER 3.: Madarat tollá-
ról! Elôadás, filmvetítés és beszélgetés az ôszi
madárvonulásról Zsoldos Árpád ornitológus
vezetésével. A télre készülve madáretetô készí-
tése a Zöldfülûekkel, érdekességek a tollashá-
túak világából. A legkisebbeknek diavetítés
és játszószônyeg. NOVEMBER 10.: Márton-
napi mese — mesébe szôtt tánc a Görömbô
Kompánia közremûködésével. NOVEMBER
24.: Meseház Macskacicó — dramatikus ját-
szóház. Sándor Ildikó és Körömi Gábor játszó-
házában közös játékra hívunk mindenkit, óvo-
dától egyetemig. Varázsolni is fogunk, kide-
rül, hogyan lehet fát ültetni, repülni, és átvál-
toztatni önmagunkat a képzelet segítségével.
A játék hagyományos meséléssel kezdôdik,
majd szerepbe bújva együtt segítünk hôseink-
nek a különbözô próbák teljesítésében. Kéz-
mûves foglalkozás. Játszószônyeg. Diavetítés.
n ALKOTÓHÁZ: Selyemfestô mûhely kéthe-
tente csütörtökön 17–20 óráig. Kézimunka-
mûhely szerdánként 17–19.30 óráig. Kosárfo-
nómûhely hétfônként 18–20.30 óráig. Neme-
zelômûhely szombatonként 10–12 óráig.
Agyagosmûhely hétfônként 15–17 óráig. Ke-
rámiamûhely péntekenként 15–18 óráig. Tûz-
zománckészítô mûhely szombatonként 10–
13 óráig. Pilinger Zsuzsa, (06 70) 335-6283.
n ZENE—TÁNC. NOVEMBER 5., 19.00: A Cal-
cutta Trió indiai zeneklubja. NOVEMBER 9.,
20.00: Triginta koncert. NOVEMBER 11.,
19.00: A közönség köszönti az 50 éves Bar-
tók Vonósnégyest. A hangversenyen Schu-
bert, Haydn, Kodály mûvei hangzanak el. Jegy-
információ és elôjegyzés a 212-2820-as tele-
fonszámon és Szeleczki Petránál a (06 70)
335-6284-es számon. Kôketánc gyermek-
táncház minden vasárnap 10–12 óráig. Min-
den szerdán 20.00: Guzsalyas táncház. Gyi-
mesi, moldvai csángó tánc- és énektanítás.
n SZÍNHÁZ: NOVEMBER 6., 18.30: Kex és
Tea. Vendég: Térey János. Kortárs irodalmi
est, nem csak középiskolásoknak. NEVEMBER
14., 14.30: Rigócsôr király (Pécsi Bóbita Báb-
színház). Információ: Makofka Tünde: 438-
1023, (06 70) 453-4059.
n Programok kamaszoknak: NOVEMBER
10., 14–18.00: Denevér Varázslóiskola. Mû-
helyfoglalkozás 10–16 éveseknek. www.dene-
ver-varazslosuli.gportal.hu. Csütörtökönként
16.30–18 óráig: Madarászsuli. Minden máso-
dik hétvégén terepi foglalkozás. Vezeti: Zsol-
dos Árpád ornitológus. Hétfônként 15.30–
17.30-ig sakkszakkör. Vezeti: Rollinger Ká-
roly, tel.: 212-2820.
n NOVEMBER 16–17.: Színház—dráma—ne-
velés. Módszertani hétvége drámapedagógu-
soknak, rendezôknek, színházzal, pedagógiá-
val foglalkozó szakembereknek.

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR NOVEMBERBEN. A hon-
lapon: novemberhez kapcsolódó népszokások, jeles na-
pok: a TV Világnapja, színészmúzeum: Pécsi Sándor.
Minden hónapban új játék Rejtvény 12 éven aluli gyere-
keknek címmel. Mit, hogy az interneten? Közhasznú ol-
dalak bemutatása öt órás ingyenes internettanfolyam ke-
retén belül. Jelentkezés a könyvtárosoknál. Segítséggel
az interneten! Az internet használatát segítô egyéni fog-
lalkozás minden kedden és csütörtökön 14–15 óra között
szeptembertôl decemberig. Elôzetes jelentkezés a könyvtá-

rosoknál. A könyvtár november 1-jén, 2-án és 3-án zárva tart. A könyvtár nyitva tartá-
sa: hétfô, szerda, péntek: 12–19; kedd, csütörtök 10–16; szombat: 10–14. (1023 Tö-
rök u. 7–9., tel.: 212-1103, e-mail: fszek0204@fszek.hu.

BER 7.: Gödöllô kulturális értékei. NOVEMBER 14.: Hagyományos Márton-napi összejövetel Budapesten.
Érdeklôdni a 275-0169-es telefonszámon, este. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 16-án szép kiránduláson vettünk részt Kaposváron.
OKTÓBER 18-i klubnapunkon megemlékeztünk az 1956-os szabadságharc évfordulójáról, fejet hajtva a
hôsök cselekedetei elôtt. Legközelebbi klubnapunk NOVEMBER 15-én 15 órakor lesz. (1028 Máriareme-
tei út 37., tel.: 376-8678)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Ôszi, karácsonyi, szilveszteri idôpontokra ismét igénybe lehet venni a
nagyatádi Termálszálló vendéglátását. Ismertetés a fogadóórákon, csütörtök 9–12.30 között. (1024 Mar-
git krt. 48., tel.: (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 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: A látogatók kérésére egy héttel meghosszabbítottuk az 56-os
fotóink és dokumentumaink c. kiállítást. Idôpont: NOVEMBER 8., 17 óra: egy bûvész és egy grafikus-fes-
tônô mutatkozik be. Belépés csak egyesületi tagoknak és meghívottaknak. Elôtte 15 órától további prog-
ramjainkra lehet jelentkezni, illetve javaslatot tenni a következô félév mûsorára. NOVEMBER 29-én bécsi
kirándulásunkon ellátogatunk egy Tiziano- (Kunsthistorische Museum), valamint a Monet-tôl Picassóig cí-
mû kiállításra (Albertina). Ára 4500 Ft/fô. NOVEMBER 22-én 16 óra: Emlékest Dsida Jenô költô születé-
sének 100. évfordulója tiszteletére. A Szépmûvészeti Múzeum Picasso-kiállítására kedvezményes árú belé-
pôt fogunk kapni. (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 Gyógyulni vágyók klubja a Kájoni János Ferences Házban. November 7., 17–18.00: Elôadás a homeo-
patia segítségével gyógyulást keresôk számára. (1025 Szilfa utca 4.)
n Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szervezésében minden hónap utolsó hétfôjén: DI-
VAT(SZÍN)HÁZ — a színházi divattól a divatházon át a divatszínházig a Merlin Nemzetközi Színház
Klubjában. (1052 Gerlóczy u. 4.)

ELÔADÁSOK A Független Pedagógiai Intézetben októbertôl keddenként 17.00 órakor
Grandpierre Attila csillagász-író elôadás-sorozata indul „A csillagok világa és az ember. Az emberiség
boldog jövôjének megalapozása az átfogó természettudomány segítségével” címmel. Részvételi díj:
1000 Ft/fô. Tájékoztatás a 336-1766-os telefonszámon, vagy a margit.feltein@fupi.hu e-mail címen.
(1027 Budapest, Frankel Leó út 6.)

TANFOLYAM Internet kortalanul. Ismerkedés az internettel idôsebbek részére a Klebelsberg
Kultúrkúriában. Kezdô I.: NOVEMBER 8-án 8. 30–10. 15 óráig, haladó I.: 10.30–12.15 óráig. Kezdô II.:
NOVEMBER 9-én 8.30–10.15 óráig, haladó II.: 10.30–12.15 óráig. A részvétel jelentkezési sorrendben
történik. Vezeti Polgár Mária, (06 30) 211-2313, e-mail: polgar.maria@gmail.com
n Helen Doron Early English várja az angolul tanulni vágyó gyerekek jelentkezését. Baby’s Best Start —
angol nyelvre hangolás, zenei és érzelmi fejlesztés sok mozgással 3–18 hónapos korig. Angol nyelvokta-
tás öt korosztályban (1–1,5; 2–3; 3–6; 6–10 és 11–14 éveseknek). 10–12 éves, az írott és beszélt angol
nyelvben alapvetô nyelvi készségekkel rendelkezô gyermekek számára indul a „Paul Ward’s World” tanfo-
lyam. Jelentkezés és felvilágosítás: Nagy Edit, (06 70) 201-0369, www.helendoron.hu (1024 Keleti K. u. 8.)
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A mese, amely
másfél évtizede íródik
Gyermekkönyvbôl igazán nincs hiány
a könyvesboltok polcain. Hogy hány
értékes, szellemes és szórakoztató
írást találunk közöttük, az persze már
egy másik kérdés. Nemrégiben éppen
egy ilyen könyv akadt a kezembe, és
elismerô véleményemet tízéves
gyermekem is megerôsítette — a
szobájából kiszûrôdô hangos nevetés
legalábbis erre utalt.

A Csoda és Kósza címû kötet egy jó könyv,
egyben lókönyv, hiszen két lóról, az ô izgal-
mas és sokszor mulatságos kalandjaikról
szól. Szerzôje, Czigány Zoltán a Magyar Tele-
vízió Mûvészeti Szerkesztôségének vezetô-
je. A könyvrôl, lovakról és gyerekekrôl a
Bambi presszó teraszán beszélgettünk.

Hogyan született a könyv?
Kétéves volt Zsóª lányom, amikor elô-

ször ült lovon, méghozzá nagy lovon, és le
is esett róla rögtön. Személyes élménye
volt már tehát, így én esténként lovas mesé-
ket kezdtem mondani neki. Ennek immár
több mint másfél évtizede. Akkor találtam
ki történeteim két fôhôsét, Csodát és Kó-
szát, a két lovat. Kószáló mindig bajba keve-
redik, felfordulást okoz, de jön Csodaló,
aki megmenteni barátját, és mindent hely-
rehoz. Ennyi volt az alaphelyzet. Kezdet-
ben még egyszerûbb történeteket mond-
tam, de ahogy Zsóª nôtt, úgy változtak az
események is a mesében. Azután megszüle-
tett Matyi ªam, aki örökölte a meséket.
Csakhogy nem tudtam minden este az ágy
szélére ülni, ô viszont igényelte Csoda és
Kósza kalandjait, ezért kitalálta, hogy ve-
gyük magnóra az esti meséket, és ha nem
vagyok otthon, akkor felvételrôl hallgatja
meg. Más ötletei is voltak: megszabta, hogy
milyen területre vigyem a lovakat, például,
hogy találkozzanak dinoszauruszokkal,
vagy menjenek el egy pizzériába, stb. Me-
séltem estérôl estére, de eszembe se jutott,
hogy ezeket a házi használatra kitalált törté-
neteket leírjam és megjelentessem. Ez is
Matyi lelkén szárad. Addig erôsködött,
amíg elkezdtük közösen leírogatni magnó-
ról a meséket, amelyek persze abban a for-
mában teljesen alkalmatlanok lettek volna
a megjelenésre. Stilizálni kellett a szöve-
get, rendes, kerek mondatokat fogalmazni
ahelyett, amit félálomban eldünnyögtem.

Nemcsak fogyasztója, de szerzôtársa is
lett Matyi a meséknek.

Sok történetet megírtunk már, és köz-
ben kerestem kiadót a meséknek. Nagyon
örülök, hogy rábukkantam a Pozsonyi Pa-
gony Kiadóra, mert nagyon kedvesen és lel-
kesen kezdték gondozni a könyvet, és nem
utolsó sorban a II. kerületben, a Lövôház

utcában is található boltjuk, a Kispagony. A
könyvhétre jelent meg a mesekönyv, ame-
lyet csodálatos illusztrációk gazdagítanak.
Baranyai András fantasztikusan ráérzett ar-
ra a kicsit abszurd, kicsit ironikus világra,
amelyet teremteni igyekeztem — illetve,
amit a gyerekeim elvártak tôlem. Ugyanaz a
humor jelenik meg András karikatúrasze-
rû rajzain, ami a szövegben is.

Honnan a lovak szeretete?
Nagyapai örökség. Nagyapám, aki most

95 éves, a harmincas években a mostani
Hûvösvölgyi úton álló katonai akadémián
tanult, így számtalanszor lovagolt az akkori
Akadémia lovardájában, a mostani Hidász
utcai lovardában. Én errôl mit sem tudtam,
viszont jó pár évvel ezelôtt, amikor a Lotz
Károly utcába költöztünk, és éppen babako-
csiban tologattam kisªamat, egyszer csak
megláttam ezt a nagy fallal körülvett terüle-

tet. Kíváncsi lettem, hogy mi lehet ez, be-
néztünk, és teljesen elámultam: a város kö-
zepén egy csodálatos lovarda! Zsóªt rögtön
lehoztuk lovagolni, késôbb Matyi is csatla-
kozott. Amikor felröppent a hír, hogy bezár
a lovarda, mentési akció szervezôdött: létre-
jött egy kht., amely nem tudott gondoskod-
ni az összes állatról, azokat bérbe adta. Így
lett „bérlovunk” Nádor. Azóta nekünk kell
róla gondoskodni, ami mindannyiunknak
óriási élmény. A munka után átmenni a lo-
vardába tökéletes kikapcsolódást jelent.
Másik világba csöppen az ember.

A könyvírás nem áll távol Öntôl. Eddig
négy kötete jelent meg.

Ezek felnôtteknek szóló, egészen más té-
mákat feldolgozó írások. Az elsô, Zendülés
az idô ellen címû könyvemben fôleg Er-
déllyel foglalkozó útirajzok, esszék szere-
pelnek. A következô, Magyarországi levelek
címmel a Mikes Kelemenhez írott leveleim-
bôl állt össze, a harmadik, a Posta Dukába a
tíz éve elhunyt atyai barátomhoz, Simonffy
Andráshoz íródott leveleket tartalmazza. A
negyedik novelláskötet, Várok ránk a címe.

Rendezôként az irodalmi dokumen-
tumªlmek mellett leginkább zenei pro-
dukciókban dolgozik, akárcsak édesapja,
Czigány György.

A zene része az életemnek, munkában,
magánemberként egyaránt. Volt rockzene-
karom is, hosszú ideig tanultam zongoráz-
ni. 2001-ben forgattuk a Cantata profana
címû koncertªlmet, amelyben snittrôl
snittre vettük föl Bartók mûvét úgy, hogy
hol a fúvósok, hol a vonósok voltak jelen.
Ha nincs zenei képzettségem, nem tudom
olvasni a partitúrát, képtelen lettem volna
megoldani ezt a feladatot. Édesapám erede-
tileg zongoramûvész, és azt szerette volna,
ha a három gyermeke zenei pályára megy.
A nôvérem elvégezte a Zeneakadémiát, az-
után belôle lett az elsô nôi pilóta. Én a kon-
zervatóriumba jártam zeneszerzést tanul-
ni, de abbahagytam, elmentem a tévébe
asszisztensnek. Az öcsém bôgôszakon vég-
zett, de operatôr lett belôle. Hát így válnak
valóra a szülôi álmok.

Péter Zsuzsa

Részlet a könyvbôl:
— Hogy hívták? Milyen ló volt az? Mi
ez? Csak nem egy szerelmi ügy? — hor-
kant fel Csoda.

— Dehogy! Csak kíváncsi vagyok
rá… — mondta Kósza. — Úgy hívták,
hogy […] Kanca Manci.

— A patkóba! Ilyen nevet! — nyerí-
tett Csoda. — Arra a Kanca Mancira len-
nél kíváncsi?

— Igen. Vagyis nem tudom… Már
nagyon régen volt, nem is ebben az er-
dôben. És lehet, hogy ha most látnám,
már egyáltalán nem tetszene az a csata-
kos, vén lónyanya, aki azóta lett belô-
le… Azzal a Kanca Mancival szeretnék
találkozni, aki akkor volt, régen!
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Fél évszázados jubileum

A vonósnégyes ünnepi
hangversenyre készül
A Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központ egyik kiemelkedô ôszi
eseménye lesz a Bartók Vonósnégyes
50. születésnapját ünneplô koncert
november 11-én a Mûvelôdési
Központ színháztermében. A Bartók
Vonósnégyes1957-ben Komlós Péter, a
zenekar primáriusának
kezdeményezésére alakult a Liszt
Ferenc Zeneakadémia egykori
növendékeibôl; Hargitai Géza
(hegedû), Németh Géza (brácsa),
Mezô László (gordonka) alkotják a
számos hazai és nemzetközi
elismeréssel kitüntetett vonós
együttest. A koncert elôtt Mezô
Lászlóval idéztük fel az elmúlt fél
évszázad történéseit.

— Szó van ró-
la, hogy megpá-
lyázzuk a Guin-
ness-rekor-
dot! — kacsint
tréfásan a mu-
zsikus. — Ko-
molyra fordít-
va a szót, tény-
leg meglehetô-
sen ritka, hogy
ötven évig

együtt maradjon egy egész együttes. Né-
gyünk közül hárman alapító tagok vagyunk.
Hosszú együttmaradásunk titka a kölcsö-
nös tolerancia. Ismerjük egymás mozdula-
tait, szuszogását, minden rezdülését. A má-
sik fontos tényezô, hogy mindannyiunk-
ban töretlen a lelkesedés és a törekvés,
hogy akár zeneileg, akár technikailag meg-
újuljunk. A zene, és a nagy zsenik, fôleg
Haydn, Mozart és Beethoven tartanak min-
ket ªatalon.

Hogyan kezdôdött a vonósnégyes törté-
nete?

Mindannyian a Zeneakadémiára jártunk.
Komlós Péter és Németh Géza jó barátok vol-
tak, ha nem zenéltek, együtt fociztak. Az ô
ötletük volt a vonósnégyes megalapítása.
Másodhegedûsnek akkor Devich Sándort
hívták, aki már akkor is nagyszerû zenész
volt, de késôbb ô kilépett, belefáradt a sok
turnéba. Csellistának pedig engem kértek
fel, amit én habozás nélkül, nagy örömmel
fogadtam el. Rengeteg segítséget és jó taná-
csot kaptunk a jobbnál jobb tanárainktól,
Weiner Leótól, Mihály Andrástól, Sándor Fri-
gyestôl és Lajta Lászlótól. Ferencsik János is
meghallgatott bennünket. 1959-ben a

Haydn-versenyen nyertünk második díjat,
majd szintén második díjat a következô év-
ben a Schumann-versenyen, mint ªatal vo-
nósnégyes. A versenyekre való készülés és
szereplés összekovácsolt bennünket, a sike-
rek pedig megnyitották a kapukat. Akkor
éreztük már, hogy jó úton járunk.

Hogyan zajlottak a zenekar minden-
napjai?

Eleinte borzasztó sokat turnéztunk. Em-
lékszem, amikor egyéves volt Laci ªam,
négy hónapos turnéra mentünk. Amikor
hazaértünk, nem ismertük meg egymást:
megláttam a gyereket, és nem akartam el-
hinni, hogy ekkora nagy ªam van. Késôbb
azután rövidültek az utazások. Ahogy idô-
sebbek, tapasztaltabbak lettünk, kevesebb
koncertet is adtunk, új tevékenységbe fog-
tunk: tanítani kezdtünk a Zeneakadémián.
Hargitai Géza és Németh Géza kamarazenét
oktatnak, Komlós Péter és jómagam pedig
szólómûvészeket tanítunk. Megpróbáljuk
átadni a ªatalabb generációnak mindazt,
amit mestereinktôl kaptunk.

Milyenek a ªatalok?
Rengeteg a tehetséges ªatal muzsikus,

nem kell aggódnunk az utánpótlás miatt.
Hadd említsem meg a Rondó Kvartettet és
az Akkord Kvartettet. Ez utóbbi nemcsak
azért áll közel szívemhez, mert a kisebbik

ªam, Mezô Péter az elsôhegedûse, hanem
mert négy nagyszerû ªatalember nagy össz-
hangban, nagyon szépen zenél együtt. Azt
tervezik, úgy hirdetik majd magukat: „Ját-
szik a százéves Akkord Kvartett”, mivel
mind a négyen éppen huszonöt évesek.

Mikor vette fel a zenekar Bartók Béla
nevét?

1963-ban. Nem is volt olyan egyszerû a
név felvétele, mert az illetékes minisztéri-

umtól és a Bartók családtól is hozzájárulást
kellett kapnunk. A Bartók névvel egyrészt
azt akartuk a külföld számára jelezni, hogy
mi egy Magyarországon, Bartók hazájában
élô vonósnégyes vagyunk, másrészt fontos-
nak tartottuk, hogy Bartók-mûveket, azon-
kívül más magyar, sôt magyar kortárs dara-
bokat is elôadjunk. A repertoárunk ma
mintegy százhúsz darabból áll, amelyek kö-
zött van olyan, amit szinte próba nélkül,
bármikor eljátszunk, és van, amit alaposan
össze kell próbálni ahhoz, hogy színpadra
lépjünk vele.

Mit hallhatunk a jubileumi hangverse-
nyen?

Haydn Reiter vonósnégyesével indítunk.
Ez a darab arról nevezetes, hogy amikor én
tizenhat, szólistaként eltöltött év után
visszatértem a kvartettbe, ez volt az elsô kö-
zös darabunk, és éppen itt a Marczibányi
központban adtuk elô. Megszólal majd
Schubert két csellóra komponált kvintett-
je, ami a zeneirodalom egyik csúcsa. Olyan
gyönyörû és megható a lassú tétel, hogy egy-
szer Arthur Rubinstein azt mondta: sajná-
lom, hogy nem vonós lettem, mert nem
játszhatom el ezt a csodálatos darabot. Szá-
momra az lesz a legnagyobb öröm, hogy
ªammal, Mezô-Arruda Lászlóval fogom ját-
szani Schubert remekmûvét. Péter Zs.

Az együttest köszöntô koncert
November 11-én 19 órakor a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ közönsége kö-
szönti az 50 éves Bartók Vonósnégyest. A zenekar tagjai: Komlós Péter (I. hegedû),
Hargitai Géza (II. hegedû), Németh Géza (brácsa), Mezô László (gordonka). Közremû-
ködnek: Mezô-Arruda László és a Zeneakadémia ifjú növendékei. A hangversenyen
Schubert, Haydn, Kodály mûvei hangzanak el. Belépô 2500 Ft, diákoknak 500 Ft, pe-
dagógusoknak 1000 Ft. Jegyinformáció és elôjegyzés a 212-2820-as és Szeleczki Pet-
ránál a (06 70) 335-6284-es telefonszámon.
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Érsekista
találkozó
Minden év októberében a Krisztus
Király ünnepe körüli napokban
összegyûlnek az öreg érsekisták, hogy
emlékezzenek régi iskolájukra,
tanáraikra és osztálytársaikra. Az
1903-ban felépült kollégium és az
1907-ben hozzáépített gimnázium,
amely 1926-ban az Árkay Aladár
tervezte Krisztus Király templommal is
bôvült, a keresztény nevelés egyik
központja lett.

Az intézmény diákjai az élet különbözô te-
rületein kitûnôen megálltak helyüket. Az is-
kola az államosítással megszûnt, utódja a
mai Rákóczi gimnázium.

A közel hatvan öregdiák részvételével zaj-
ló összejövetel egy pohár bor és sütemény
mellett barátságos beszélgetéssel kezdôdik
a lelkészség hittantermében, majd a temp-
lomban koncelebrációs szentmisét mutat-
nak be az itt végzett idôs papjaink. Volt,
amikor öt-hat pap állta körül az oltárt,
idén már csak hárman maradtak: egyikük
Nagyorosziból jött, másikuk Gyôrbôl, a har-
madik pedig Debrecenbôl. Ôk is már 80 év
felettiek, még ma is aktívak, ellátják hívei-
ket, egyiküknek hét ªliája is van.

A szentmise és a prédikáció után —
amely az ünnepnek megfelelôen mindig
Krisztus Királyról szól — az elmúlt egy esz-
tendôben meghalt diákokra való visszaem-
lékezéssel folytatódik az összejövetel. Egy-
re kevesebb a régi érsekisták száma, idén
14 öregdiák haláláról kaptunk hírt. Ének-
zene tanárunk, Pongrácz Zoltán is ebben az
évben halt meg 95 éves korában. Az euró-
pai hírû zeneszerzô nemcsak tanára volt az
intézetnek, hanem nyolc éven keresztül di-
ákja is, 1930-ban érettségizett.

Elôadás hangzott el az egykori tanárok-
ról és diákokról a régiek visszaemlékezé-
sei, önéletrajzi feljegyzései alapján: az
1927-ben érettségizett Kovács Imre a temp-
lomépíttetô Pokorny Emánuelrôl, az 1928-
ban maturált Raáb Alajos tanárairól, az
1930-ban végzô Vermes Iván tanulóévei-
rôl, diáktársairól és Elekª László magyar-
német szakos tanárunk emlékeirôl írt be-
számolókból merített az elôadó. — 1913–
14-ben iskolánkban tanult Márai Sándor,
aki az Egy polgár vallomásai címû könyvé-
ben hosszasan ír a kollégiumunkban és
gimnáziumunkban eltöltött idejérôl.

Az elôadás után néhány spontán hozzá-
szólás a felszólalók saját kedves emlékeirôl
szólt. Idén a legidôsebb öregdiák a 94 éves
Szalay Antal volt, aki minden évben Agárd-
ról vonaton jön fel, hogy láthassa egykori
diákságának helyszínét. A jó hangulatú
összejövetel azzal a reménnyel zárult, hogy
jövôre újra találkozunk, ismét együtt le-
szünk. Székely Imre

Török pasa vagy szláv legelô?
Augusztus 24-i számukban kerületünk városrészei kapcsán Pasarét elnevezésének eredetérôl azt ír-
ják, hogy neve Budavár török parancsnoka emlékéhez köthetô, aki „1682-ben halt hôsi halált a vár
védelmében.”

Két hozzáfûznivalóm lenne az említett és idézett sorokhoz: A régi Pest-Buda c. könyvecske (Bibliot-
heka Kaidó, 1957) 23. oldalán olvashatjuk Bonyhádi Jenô tollából: „ A »Pasarét« elnevezés — bi-
zony — nem török eredetû, mint azt hangzásából talán sokan vélik. Sem a török megszálláshoz, sem
pedig a budai pasákhoz nincs köze. A rácok lakta alsóváros jószágainak legelôje volt annak idején ez
a dombos terület. Legelô szláv nyelven »pasa«. Mikor a császári katonaság Buda környékének elsô
feltérképezését végezte, a térképezô tisztek a területek elnevezéseit kérdezôsködés útján állapították
meg. Így került a térképre, majd ezáltal általános használatba, félig szlávul, félig német nyelven a »Pa-
sa Ried«, azaz »Pasarét« (Ried = nádas, láp, zsombék). Tudomásom szerint Abdurrahman pasa, az
utolsó budai kormányzó 1686-ban esett el abban a csatában, amelynek végén —145 év után — vég-
re megszabadult az ország a török megszállóktól. Nem kívánom kétségbe vonni a pasa harci tudását
és bátorságát, de mint a minket megszálló török hatalom képviselôje nem tekinthetô másnak, mint a
vár bitorlójának, és ezért még halálában sem illeti meg a »hôsi« jelzô. Minderre figyelemmel, a lap-
ban megjelent sorok mást sugallnak, és félrevezetik a történelemmel ismerkedô vagy alig foglalkozó
olvasókat. Az eltelt évszázadok talán már megengedik, hogy kellô tárgyilagossággal írjanak errôl a
történelmi eseményrôl, elsôsorban az ifjabb generáció korrekt tudásának gyarapítására. Példa a pon-
tosabb megfogalmazásra: aki 1686-ban vesztette életét a várért vívott csatában.

Szunyogh Ábrisné
‘Pasa, pasnja’ valóban rétet, szántót jelent a szláv nyelvekben, de a Pasarét elnevezés mégsem ebbôl
származik. Amint a múltkori lapszámban megírtam, a budai hegyek és dombok neveit Döbrentei Gá-
bor tudós, illetve tudálékos történeti spekulációi és ötletes, szép magyarosítási javaslatai alapján a
budai tanács egy közgyûlési határozatban változtatta meg. A név igazi eredete tehát ez a tanácsi ak-
tus, mely megismerhetô teljes részletességgel, elég csak kikeresni a levéltárban az eredeti forrást és
saját szemünkkel meggyôzôdni az igazságról. A szláv eredetet persze nem lehet teljesen kizárni, te-
kintve, hogy Döbrentei például a Vajdabérc elnevezés esetében egyrészt Vajda Péter nevének, más-
részt az ehhez egyáltalán nem kapcsolódó Vajdaság országrésznek a megörökítési szándékával indo-
kolta a névadást. Azaz lehet, hogy a már egyébként is használatban lévô pasa szóra költött egy emel-
kedett történelmi magyarázatot, bár tudtommal a rácok a város másik végében, a Tabánban laktak
fôleg.

Egyébként éppen a Pasarét névhez fûzött kommentár, amely bántja a kedves levélíró történelmi
igazságérzetét, a legárulkodóbb az egész névadási aktus politikai hátsó szándékaira nézve. Sehogyan
sem illik össze ugyanis az 1686-os (cikkünkben az 1682-es dátum elírás volt) várvédô töröknek való
emlékállítás a XVI. századi pártoskodás fölemlegetésével. Akkor már inkább az 1541-ben Budát beve-
vô törököknek állítottak volna emléket! Itt valami másról volt szó: az osztrákok hôs ellenfelérôl emlé-
kezik meg ez a tanácsi határozat, és ez, egybehangzóan egyébként az egész új helynévsorral, nem
más, mint egy kis Habsburg-ellenes fricska a szabadságharc elôtti évben.

A teljesség kedvéért, és mert ritkán élvezhetjük eredetiben a nyelvújítás kori harmatosan üde ma-
gyar szövegeket, melyek a nemzeti nyelv megteremtésének erôfeszítéseit olyan meghatóan rögzítik,
ideírom a tanács emelkedett bevezetô sorait is egészen betûhív átiratban:

„Buda Város közgyûlése 1847. június 11-i ülése jegyzôkönyve 4117. közgyûlési számú határozat a
geográªai nevek meghatározása tárgyában:

A közgyûlésben egyesült polgárság azon hitben él, miszerint a hazaªui kötelesség, a’ fennálló tör-
vényeknek eltürése vagy kéntelen követése által, teljesítve nincsen, hanem hogy szükséges, miszerint
fôképen a’ nemzet léteges fejlôdésére számított törvényeknek köz- és magán életben minden böcsü-
letes módon érvény, és minél teljesebb divatozás szereztessék; — létegesítô illy törvények között fô
helyen állónak tekinti azt, melly következményeiben a nemzetiség megalapítását, vagy is egy népnek
önnönébôl meritett és így saját fejlôdésû életét biztositja; ezen törvény hatását elômozditani folyton
igyekezvén, ezt jelenleg tanusitani az által is kivánja a polgárság, — mi szerint, közemlékek mellyek
a multat a jelennel összekapcsolják és a’ jövendökhöz szólanak, e fôvárosban már alig létezvén, —
birtokának azon völgyeit és bérczeit, mellyeket maradandó emlékül a természet képezett haszonra,
és élvezetre, nevekkel díszesitse, mellyek a régibb vagy újabb történet némely szakaira, vagy esemé-
nyeire emlékeztetvén, vagy legalább országos nyelvböl meritetvén, a közczél t.i. a nemzetté olvadás
megközélitésére untalan intse mind azokat, kik azon tájakon örvendenek és kéjelgenek, vagy azokat
mivelik és a szorgalom veritékével hasznositják. Ehez képest következö elnevezések, mellyek na-
gyobb részben Döbrentei Gábor úr kir. tanácsos és a magy. tudós társ. rend. tagjának jegyzeteiböl me-
ritettek rendeltetnek jegyzôkönyvbe iktatni: […]

7. Pasarét — /: eddig disznórét és zsírdomb:/ — Alderahman v. Vezir Arnand Abdi Budának 98ik pa-
sája kötelessége vitéz teljesítésében 1686 a bécsi kapuról nyíló téren elesett; és, véle a török hatalom
magyarországban megtöretett. Hogy el ne feledhesse ezen község soha, miként a magyar nagyok
pártoskodása és irígykedése a fôvárost és avval az országot idegen kézre juttatta, és a pasák uralmá-
nak 150 évre utat simítván, a nemzet kifejlôdésének akadályait, miket elhárítani még most sem ké-
pez, már akkor halmozgatta; — lôn e nevezett elfogadva.” Rostás Péter

Az olvasó írja…
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Helytörténeti séták

Az öntödei szoborpark
Az Öntödei Múzeum elôtt a rendezett
és bekerített parkot érdemes
felkeresni. Bányászatunk-kohászatunk
nagyjainak szobrait bemutató cikkünk
második része.

Rombauer Tivadar (1803–1855)

Bányamérnök, a munkácsi és a rimamurá-
nyi vasmû vezetôje volt. A szabadságharc
alatt a fegyver- és lôszergyárak egyik szer-
vezôje és irányítójaként dolgozott. 1848
ôszén kinevezték az Országos Fegyvergyár
igazgatójának. Megszervezte a kis fegyver-
gyárak és mûhelyek együttmûködését. A vi-
lágosi fegyverletétel után elfogták, de meg-
szökött, és Amerikába emigrált. Szobrát
Andrássy Kurta János készítette 1985-ben.

Péch Antal (1822–1895)

Bányamérnök, a Magyar Tudományos Aka-
démia tagja volt. A selmecbányai bányásza-
ti akadémia elvégzése után Selmecen kez-
dett el dolgozni. Úttörôként foglalkozott a
földkéregmozgásokkal, ma ezt a tudomány-
ágat geomechanikának nevezik. 1849-ben
a pénzverô gépeket Körmöcbányáról Deb-
recenbe, majd Nagyváradra szállította.
1850-ben Csehországban és Poroszország-
ban mûködött, Bochum kôszénbányáinak
igazgatója lett. Hazatérve a bányamûvek fej-
lesztésén munkálkodott, nagy érdeme volt
a diósgyôri vasgyár megalapítása körül. A
magyarországi acélgyártás egyik legfôbb tá-
mogatója. Ô alapította a Bányászati és Ko-
hászati Lapokat, kiadta az elsô magyar-né-
met Bányászati Szakszótárt. Jelentôs érde-
mei vannak a bányászati nyelv magyarosítá-
sában. Számos tudományos cikket és köny-
vet írt. — Szobrát Markup Béla készítette

(1913). Utcája kerületünkben Máriareme-
tén van.

Técsey Ferenc (1838–1906)

A diósgyôri vasmûben dolgozott mint kohó-
mérnök, késôbb a gyár igazgatója lett, és
megszervezte a termelési folyamatok egy-
mást követô szakaszainak sorrendjét. A Sie-
mens-Martin kemence és a Bessemer-féle
acélgyártás tökéletesítésénél nagy érdeme-
ket szerzett. Ô alkalmazta elsôként Magyar-
országon az acélöntvény gyártásánál a Sie-
mens-Martin eljárást. — Szobrát Andrássy
Kurta János készítette 1984-ben.

Kerpely Antal (1837–1907)

Bánya- és kohómérnök. Munkája során sza-
badalmat nyert a vasnak kéntôl, foszfortól
és réztôl való megtisztítására. A selmecbá-
nyai akadémián a vas- és fémkohászat taná-
rának nevezték ki. Az elsô magyar nyelvû
vaskohászati tankönyv írója. Korának legki-
válóbb szakértôje volt az acélgyártás terüle-
tén. 1881-tôl az állami vasgyárak központi
igazgatójának nevezték ki, és így irányíthat-
ta a vasgyártás modernizálását. Megtervezte
és felépítette a vajdahunyadi vasmûvet. Az
MTA tagjául választotta. Számos értekezést,
szakcikket, tankönyvet írt. Szobrát Markup
Béla készítette 1913-ban. (Fia ifj. Kerpely
Antal vaskohómérnök, a róla elnevezett for-
górostélyos gázgenerátor feltalálója.)

Katona Lajos (1866–1933)

Bányamérnök, kiváló kohászaki szakértô.
Hosszabb idôt töltött az államvasutak resi-
cai vasgyárában, majd állami megbízásból
földkörüli utat tett az elektromos vasgyár-
tás tanulmányozására. Itthon az acélgyár-
tásnak ezt az eljárását propagálta, és az ô ér-
deme volt, hogy a diósgyôri vasgyárban el-

sôként bevezették a nagyüzemi elektromos
acélgyártást és a hengerlést. Számos elô-
adást tartott hazai és külföldi tudományos
intézetekben. Mint mûszaki szakíró meg-
alapozta a magyar nyelvû öntészeti szakiro-
dalmat. — Szobrát Balás Eszter készítette
1984-ben.

Zorkóczy Samu (1869–1934)

A kiváló kohómérnök a selmecbányai aka-
démián végzett, majd rövid ottani mûkö-
dés után a salgótarjáni acélárugyár henger-
mûvét vezette. Késôbb mint az ózdi vasgyár
igazgatója nagy érdemeket szerzett a gyár
mûszaki és szociális intézményeinek fej-
lesztésében. Létrehozta a ªnomhengermû-
vet és üzembe helyezte a nagyolvasztót. Bô-
vítette az ózdi lakótelepet és több szociális
intézményt alapított. Nagy része volt az egy-
kori selmeci akadémia (soproni fôiskola)
egyetemi rangra emelésében. — Szobrát
Csiszér János készítette 1930-ban.

Jakóby László (1897–1957)

A fémkohászat terén nagy érdemeket szer-
zett kohómérnök a hazai magnéziumkohá-
szatnak úttörôje volt. Az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület egyik ve-
zetôje, a Péch Antal alapította Bányászati
és kohászati lapok késôbbi fôszerkesztôje
volt. Tudományos mûködésének elismeré-
seként megkapta a mûszaki tudományok
kandidátusa fokozatot. — Szobrát Andrássy
Kurta János készítette 1984-ben.

Székely Imre
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Félidôben a vízivárosi feltárás

Talpunk alatt
a történelem
Közel negyed éve régészeti ásatások
zajlanak a Ganz és a Kacsa utca
közötti területen. A régészek — Hable
Tibor, Benda Judit és Éder Katalin —
két szomszédos telken, 1526 m²-en,
illetve 3411 m²-en dolgoznak, jelenleg
a feltárási munkák felénél tartanak. A
Budapesti Történeti Múzeum
Aquincumi Múzeumának régészeit az
itt zajló munkáról és az eddig talált
leletekrôl kérdeztük.

— Jelenleg a Ganz utca 16. és Kacsa utca
15–23. alatti területek megelôzô feltárása
folyik — tájékoztat Hable Tibor ásatásvezetô.
— A törvények értelmében nagyobb építke-
zések elôtt — itt irodaházak épülnek majd
— a területet fel kell tárni a beruházó költsé-
gére. A rendelkezésre álló összeget nem-
csak a feltárásra, hanem a leletanyag feldol-

gozására, kiállítási álla-
potra restauráltatására,
közreadására és publi-
kálására is fordítjuk.
Mindkét terület feltárá-
sára 154 munkanapot
szánunk, jelenleg fél-
idôben járunk, megpró-
báljuk azonban 10–15

százalékkal lerövidíteni az ásatásra szánt
idôt. Ez nagyban függ a helyszíntôl is, hi-
szen nem tudhatjuk, hogy még mit rejt a
föld.

Ha a kerítésen kívülrôl valaki bete-
kint, csak különbözô üregeket, gödröket
lát elszórtan. Honnan tudják, hol, mit
rejthet a holdbélinek tûnô táj?

A régészet lényege a rétegtan, amely geo-
lógiai megªgyelésekhez hasonló módsze-
ren alapul. A földben lévô történelmi ma-
radványok általában rétegszerûen szerve-
zôdnek, és minden rétegre jellemzô a saját
korának a hulladéka. Érdekes, hogy belvá-
rosi ásatásokon az a jellemzô, hogy az el-
múlt száz év körülbelül 2,5–3 méternyi sze-
metet hagyott maga után, az azt megelôzô,
adott esetben akár 50 ezer év összesen fél-
egy métert! Ezeket a rétegeket bontjuk elô-
ször, amelyekben olykor gödrök, kutak, sí-

rok, falak vannak, amelyeket azonosítunk.
Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt,
hogy minél lejjebb ásunk, annál régebbi le-
leteket találunk, a régészeti feltárást in-
kább egy háromdimenziós puzzle-hoz ha-
sonlítanám. Például, ahol most állunk, egy
kicsivel lejjebb egy igen intenzíven égett
római kori gödröt bontanak éppen a kollé-
gák, de nem sokkal mögötte megint csak
egy középkori gödör talál-
ható.

Milyen leleteket találtak
eddig?

Az ôskor emlékei közül
ezen a környéken gyakran
elôkerül a késô bronzkori vá-
li kultúra leletanyaga, itt is
találtunk több tárgyat ebbôl
az idôszakból, például egy rö-
vid pengéjû bronzkést. A ró-
mai leletekbôl legkorábbi
egy bronz ruhakapcsoló tû a
Krisztus utáni ötvenes évek-
bôl, emellett több ªbula is
elôkerült, amelyek egy fejlô-

dési kronológiát is mutatnak, az elsôtôl a
második századig. Továbbá találtunk
észak-itáliai import kerámiákat és üveget,
bronzból készült varrótût és érmeket is.
Azért tûnik ígéretesnek ez az eredmény,
mert még két-három zárt objektumot, né-
hány gödröt és kutat bontunk, és még csak

Benda Judit régész arról számol be,
hogy a Víziváros — középkori nevén
Buda Váralja — a Duna, a Várhegy és
a mai Margit körút vonala között te-
rült el. A városfal egy részét a Széna
téren még ma is lehet látni.

— A most zajló ásatás a középkori
Szt. Péter külváros kis részét érintette,
ahol a 13. század közepétôl a 17. szá-
zad végéig lakott telkeket tártunk fel,
melyeken egykor faházak álltak, és ár-
kok, szemétgödrök, pöcegödrök mé-
lyültek a földbe. Az ásatás egy nem
mindennapi leletet is a felszínre ho-
zott: egy teljesen épségben megma-
radt, fallosz alakú üvegpalackot. Ezt a
„vicces” példányt német mesterek ké-
szítették, és kereskedelem útján került
Budára a török hódoltság alatt.

Gyertyatartó egy török-kori kútban
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most érjük el a római kori szintet, így való-
színûsíthetô, hogy további értékes leletek
is elô fognak kerülni.

— Az ásatási terület
az Árpád-korban, a kö-
zépkorban is lakott
volt, a Kacsa utca és a
Ganz utca vonala már
ebben az idôszakban is
létezik — veszi át a szót
Éder Katalin régész, aki-
nek a középkor a szakte-

rülete. — A területen két Árpád-kori ház
alapjait tárták fel. A leletek is jellemzôen
vagy ebbôl az idôszakból, vagy a török kor-
ból származnak. Találtunk kályhaszeme-
ket, talpas tálakat, folyatott mázas török
korsót és gyönyörû török kori fajanszokat.

Hogyan történik a leletek további fel-
dolgozása a helyszínen?

A munka nagy része a helyszínen mosás-
ból és az elôzetes leletnyilvántartásból áll,
emellett alapszinten használjuk a digitális
technikát is. A mûhelymunkát többek kö-
zött mûvészettörténészek, számítástechni-
kusok, régészhallgatók végzik, akik autodi-
dakta módon megtanulták az ásatástechni-
kát, tudnak rajzolni és mérni is. ld

Hable Tibor egy olyan gödör elôtt, amelynek
oldalában a római falak középkori pusztulását
figyelhetjük meg

Klebelsberg Kuno Napok
Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központ

(1028 Templom utca 2–10., tel.: 392-0860)

A Klebelsberg Kuno Emléktársaság a Klebelsberg mûvelôdési köz-
ponttal közösen szervezi az eseménysorozatot. Fôvédnök: Láng
Zsolt, a II. kerület polgármestere.
November 11. vasárnap
10.30: Istentisztelet Klebelsberg Kuno lelki üdvéért az Ófalui Sar-
lós Boldogasszony Plébániatemplomban (1028 Templom u. 7.).
November 13. kedd
11 óra: Koszorúzás Pesthidegkúton az Ófalui Sarlós Boldog-
asszony Plébániatemplom (1028 Templom utca 7.) falán elhelyezett
emléktáblánál.
15 óra: Koszorúzás Klebelsberg Kuno szobránál, a Villányi úton,
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium mellett álló emlékmûnél.
November 16. péntek
14.30: A kultúrpolitikus Klebelsberg politikai kultúrája — Politi-
kai kultúra ma címmel konferencia és a hasonló címen meghirde-
tett országos pályázat eredményhirdetése.

A konferenciát megnyitja: Láng Zsolt polgármester. A szervezôk
meghívását eddig elfogadó elôadók, zsûritagok, díjátadók: Almás-
sy Kornél, Balsai István, Dobos Krisztina, Gulyás Dénes, Halász Já-
nos, Hoffmann Rózsa, Horváth Csaba, Lezsák Sándor, L. Simon Lász-
ló, Párkány László, Semjén Zsolt, Tóthpál József.
19 óra: a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat Klebelsberg-
díjának ünnepélyes átadása. A díjat átadja: Csabai Péter elöljáró.
November 24. szombat
19 óra: Madarász Katalin népdalénekes
önálló estje. Belépôjegy: 1600 Ft.
December 2. vasárnap
17 óra: A mûvészet kultúrája. Homma-
ge à Klebelsberg Kuno. A Magyar Alko-
tómûvészek Országos Egyesületének pá-
lyázatára érkezett mûvek kiállítása. A kiál-
lítást Töreky Ferenc rendezte és Feledy
Balázs nyitja meg.

19 óra: Vörösmarty Mihály: Árpád ébredése — oratórikus újko-
ri színházi bemutató Árpád fejedelem halálának 1100. és a Pesti
Magyar Színház fennállásának 170. évfordulójára. Rendezô: Iglódi
István. A fôbb szerepekben: Kubik Anna és Ôze Áron.

Gondolatok a bemutató elé: Jókai Anna író.
A társulatot köszönti Láng Zsolt polgármester.
20 óra: Árpád népének ébredése — Bánffy György színmû-

vész elôadóestje.
(A mindkét elôadásra érvényes jegy ára 1500 forint, megvásárol-

ható a helyszínen.)
Az est elôtt (18.15-tôl) és utána Jókai Anna dedikálja könyvét.

December 8. szombat
17 óra: Klebelsberg-emlékkoncert. Hubay-, Bartók- és Kodály-mû-
veket játszik Hegedûs Endre zongoramûvész, közremûködik: Ko-
vács Anikó hegedûn.
December 9. vasárnap
19.30: Erkel Ferenc—Doppler Ferenc: Erzsébet — újkori operabe-
mutató Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára.
(Jegyár: 2000 Ft, diákcsoportoknak 1000 Ft/fô; megvásárolható a
helyszínen.)
December 16. vasárnap
16 óra: Adventi készülôdés — az erdélyi Szentegyházi Gyermek-
ªlharmónia koncertje a máriaremetei bazilikában.

19 órakor a Klebelsberg Akadémián talál-
kozhatnak az érdeklôdôk a szentegyházi
gyermekkórus tagjaival. Szép Ernô: Imád-
ság címû versét Szabó Eszter (Kárpátalja)
mondja el. Régi zene — régi viselet: a
Kecskés együttes rendhagyó zenei est-
je és ruhabemutató a XV. századtól a
XIX. századig. (Az érdeklôdôk erre a
programra elôzetesen jelentkezzenek be
a megadott telefonszámokon.)

A programokra a belépés díjtalan (kivéve,
ahol a jegyár külön fel van tüntetve). A
programváltoztatás jogát a szervezôk
fenntartják.

Információ: Erdôsi Károly, tel.: 376-
8907; Szentirmai-Zöld Máté, tel.: (30) 630-
6488, e-mail: szentirmai.mate@kulturku-
ria.hu, www.kulturkuria.hu.
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Száz éve született
a budai hegyek szerelmese
Pápa Miklós turista szakíróra ebben az
évben nemcsak születésének századik,
hanem halálának harmincadik
évfordulójára is emlékezünk.
Munkásságának legismertebb
eredménye a négy különbözô kiadást
megért Budai-hegység útikalauz, de
környékünk turisztikai feltárásában
talán a Remete-szurdok völgy
megmentése volt a legnagyobb
érdeme.

A Vörös Meteor Természetbarát Egyesület
tagjaként is számtalan túrát vezetett a köze-
li és távolabbi vidékekre, még az Alföld be-
kapcsolása a természetjáró célpontok közé
is szerepelt munkásságában. Egyesülete év-
könyveit tíz éven át szerkesztette, kiváló
gonddal állította össze a külsô érdeklôdô-
nek is számtalan újdonsággal és informáci-
óval szolgáló kiadványokat. Sokfelé járt, so-
kat látott, mégis a Budai-hegyek maradt a
kedvence, ennek a környéknek a tüzetes
megismerését és megismertetését tartotta
legfontosabb feladatának. Fô hívatása mel-
lett szinte teljesen kitöltötték idejét a ter-
mészetjárással kapcsolatos teendôk: írás,
szervezés, mai értelemben véve lobbizás a
turizmus érdekeiért. Jóhiszemûen, bizako-
dóan még erdész-vadász-turista találkozót
is szervezett, de ennél maradandóbb volt a
Társadalmi Erdei Szolgálat létrehozása,
ami szintén az ô bábáskodásával jött létre.
Sajnos, ezt a szervezetet is bedarálta a ké-
sôbbi idôk hozzá nem értése, és most a ter-
mészetjárók szervezetileg nem vehetnek
részt a természet megôrzésében.

Turista-munkásságának annyi ága és
eredménye volt, hogy azt felsorolni is ne-
héz, talán tenni akarását lehetne kiemelni
leginkább. A Remete-szurdokban lévô em-
léktáblájához ma is sokan ellátogatnak, a
róla elnevezett meredek turistaútra azon-
ban már nem mindegyikük vállalkozik. Az
egyik nagykovácsi termelôszövetkezet kôbá-
nyát nyitott, a völgy délnyugati végén és a
tervek szerint jókora darabon semmisítet-
te volna meg a környezetet. Ezen kívül a völ-

gyön átfolyó Ördög-árok az ipari tevékeny-
ségtôl olyan szennyezett és kellemetlen sza-
gú volt, hogy a kirándulók többsége messze
elkerülte ezt a részt. A ma látogatójának
már a hajdani kôbánya sem tûnik akkora
sebnek, hiszen sok éve megkezdôdött a re-
kultivációja. A patak vizét és környezetét
megtisztították, és általánosságban is be-
kapcsolták a környéket a parkerdôrendszer-
be. (Ma a hajléktalanok és az újkori szeme-
telôk okoznak problémát, de a völgy védett
lett és megmenekült.)

Az emléktáblát 1978 októberének egyik
napsütéses vasárnapján helyezték el. A
megemlékezô túrára háromszázan jöttek
ki. A gyülekezô reggel a máriaremetei
templomkert jegenyéi alatt volt: a család, a
barátok, az egyesület tagjai és az akkor még
meglévô Társadalmi Erdei Szolgálat képvi-
selôi, valamint a parkerdô munkatársai is
megjelentek. Jó néhányan, szándékuk elle-
nére, nem tudtak részt venni ezen a meg-
emlékezésen, közülük többen levelet írtak
a szervezôkhöz. Ezek közül dr. Thirring Lajo-
séból idézünk. „Nagy megilletôdéssel érte-
sültem az út és emléktábla avatásáról. Ko-
rán eltávozott, nagyon szeretett Miklós ba-
rátom kimagasló értékû, fáradhatatlanul
végzett sokoldalú munkásságának méltó és
szép elismerését látom az Egyesület kegye-
letteljes cselekedetében.”

Kertész István

Dr. Pápa Miklós és felesége 1939-ben az
esküvôjük után, amelyet az ország egyetlen
turistakápolnájában, Magyarkúton tartottak.
Korabeli szokás szerint a turisták feltartott botjai
között vonul az ifjú pár.

Az emléktáblán már kicsit nehezen olvasható
a felirat

A fôváros
egészségügyi
reformjáról
Az Otthonunk Európában a II. kerület
Közalapítvány rendezésében Horváth
Csaba fôpolgármester-helyettes a bu-
dapesti egészségügyi reformról tart
elôadást — melyet kötetlen beszélge-
tés követ — november 9-én pénte-
ken 16 órától. Helyszín: 1027 Fazekas
utca 19–23. Szeretettel várják a téma
iránt érdeklôdôket.

Budai Liberális
Klub: Klímafrász
Következô rendezvényét Klímafrász
— Tények és kérdések az éghajlat-
változásról címmel tartja a Budai Libe-
rális Klub november 12-én 19 órától
a 1024 Margit krt. 48. alatt (I. eme-
let). Meghívott vendégek: Kelemen
Ágnes, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium tanácsosa; Kardos
Péter, az Energia Klub programvezetô-
je, Mika János éghajlatkutató, az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat mun-
katársa. Házigazda Barotányi Zoltán,
a Magyar Naracs újságírója. Bôvebb in-
formáció a Budai Liberális Klub új hon-
lapján: www.blk.hu. A rendezvényt a
Szabó Miklós Alapítvány is támogatja.

Meghívó
A Pesthidegkúti Baráti Kör ismét várja
az érdeklôdôket következô összejöve-
telére a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési,
Kulturális és Mûvészeti Központba
(1028 Templom u. 2–10.) november
21-én szerdán 17-19 óráig. A 2005-
ben alakult baráti kör célja, hogy a
Pesthidegkutat szeretô polgárok idô-
rôl idôre találkozhassanak klubszerû
keretek között, és hogy kötetlen be-
szélgetés során megvitathassák Hideg-
kút problémáit, eseményeit, az ott la-
kók örömeit és bosszúságait. (A talál-
kozókon részt vettek döntése alapján
az összejöveteleket minden hó harma-
dik szerdáján tartjuk!) Szeretettel vár-
juk tehát az érdeklôdôket korra, nem-
re és pártállásra tekintet nélkül!

Porkoláb Mátyás

KÁVÉ MELLETT. Porkoláb Mátyás
képviselô (MDF) minden hónap elsô
és harmadik szerdáján 9–10-ig a Szép-
halom bevásárlóközpont (1028 Buda-
pest, Hidegkúti út 167.) kávézójában
várja az érdeklôdôket.
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NYOLCADIKOSOK, FIGYELEM! A
Budenz iskola és gimnázium, valamint
a Budenz József Alapítványi Gimnázi-
um elôkészítô tanfolyamot tart ma-
gyarból és matematikából októbertôl.
Gimnáziumi nyílt hét november 12–
16-ig az érdeklôdô nyolcadikosoknak
és szüleiknek. Tájékoztató szülôi érte-
kezlet november 19-én 17.30-tól.

JÁTSZÓHÁZ OVISOKNAK. A Csik is-
kola játszóházába várják a nagycso-
portos óvodásokat november 14-én,
december 12-én, szerdai napokon 17
órától. (Csik Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium, 1027 Medve u. 5–7.)

ELSÔSÖKET VÁR AZ ÚJLAKI. Az Új-
laki Általános Iskola a leendô elsôsök
részére játékos tornát és kézmûves
foglalkozást tart. A programok házi-
gazdái a leendô tanító nénik, Lendvai
Éva és Nyiri Zita. Játékos tornafoglal-
kozások: november 9-én, november
23-án, december 7-én 15.15–16-ig.
Mikulás — adventi díszek készítése,
kézmûves, ajándékkészítô foglalkozás
december 6-án 16.30-kor.

AZ ÁLDÁS ISKOLA várja a leendô el-
sô osztályos gyerekeket és szüleiket.
November 21-én 8–12 óráig nyílt
órák leendô elsô osztályosok szülei-
nek. December 11-én 15–16 óráig
„Játékos észpörgetô” és „Ismerked-
jünk!” angolul. Érdeklôdni az iskolá-
ban (1025 Áldás u. 1.) Horváth Attilá-
né igazgatónál és Szegôné Jordán Ju-
dit igazgatóhelyettesnél lehet szemé-
lyesen vagy a 212-4258-as, 212-2961-
es számokon, e-mail: aldas@aldasuai.
sulinet.hu, www.aldasuai.sulinet.hu.

ZENEOVI A KODÁLYBAN. Zeneovi
minden csütörtökön 16.15–16.45-ig
kis- és középsô csoportosoknak.
16.45–17.15-ig nagycsoportosoknak
játékos készségfejlesztés, elôkészítô a
zenei meghallgatásra. Vezeti: Vargáné
Körber Katalin és Barabás Edina.
Hangversenyek: „A hangszerek cso-
dálatos világa” — november 8.: Leg-
kedvesebb hangszereink. November
29.: Készülôdés a karácsonyra. Nyílt
órák a leendô tanítókkal: november
21.: 8 és 9 órától magyar, ének. A
programok ingyenesek. Bôvebben:
Nagy Béláné igh., tel./fax: 212-5680,
e-mail: kodaly@kodaly-bp.sulinet.hu

A TÖRÖKVÉSZ leendô elsôsöknek:
november 14., 8–10-ig: nyílt órák a le-
endô elsôs tanítóknál. 1. óra: magyar
Ôrhegyi Enikôvel. 2. óra: természetis-
meret Pinczési Zsuzsával. 1025 Török-
vész út 67–69., tel.: 325-6580, www.
torokvesz.hu info@torokvesz.hu.

Rajzpályázat
A II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat Várom a Télapót címmel gyermek-
rajz-pályázatot hirdet a II. kerület óvodásai részére. A pályázatra középsô, illetve
nagycsoportos óvodások jelentkezhetnek.

A rajzokat A/4-es méretû rajzlapra kérik. Készülhetnek színes ceruzával, grafittal,
vízfestékkel, temperával, filctollal, esetleg zsírkrétával. A rajzlapok hátoldalán kérik
feltüntetni az óvoda nevét, címét, telefonszámát és az óvónô nevét. A jutalmat (akár
egyéni, akár csoportos munka esetén is) megállapodás keretében az óvodák kapják.

Egy óvodától maximum 6 pályamûvet lehet benyújtani. A pályázat benyújtásának
határideje: 2007. november 20. Cím: II. Ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mû-
velôdési Iroda (1023 Budapest, Bem tér 1.) levélben.

A beküldött mûveket a Német Tájházban (Gazda utca 22.) kiállítják. A beérkezett
pályázatokat nem küldik vissza, azokat a német kisebbségi önkormányzat megôrzi.

Stille Nacht — vers- és prozamondó
verseny német nyelven
A II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat karácsonyi német nyelvû vers- és pró-
zamondó versenyt hirdet a kerület iskoláiban, német nyelvet tanuló gyermekek szá-
mára. A versenyre alsó tagozatosok (6–10 éves korig), felsô tagozatosok (11–14 éves
korig), középiskolások (15–18 éves korig) jelentkezhetnek két kategóriában: német
anyanyelvû vagy német nyelvterületen hosszabb idôt eltöltött gyermekek, illetve a né-
metet mint idegen nyelvet tanuló gyermekek. A versenyen bármilyen adventi, kará-
csonyi témakörhöz kapcsolódó, szeretetet, egymás elfogadását, megértését elôsegí-
tô szellemiségû verses, prózai, illetve énekes produkcióval, rövid jelenettel lehet indul-
ni. A verseny december 4-én lesz, az alsó tagozatosoké 9-kor, a felsôsöké és középis-
kolásoké 11 órakor kezdôdik a Marczibányi Téri Mûvelôdés Központban (1024 Mar-
czibányi tér 5/a). Jelentkezni november 17-ig levélben (Polgármesteri Hivatal Mûvelô-
dési Iroda,1023 Budapest, Bem tér 1.) vagy faxon (214-2269) lehet. A verseny helye-
zettjei és az ôket felkészítô szaktanárok az elért eredménytôl függôen jutalomban ré-
szesülnek.

Állatok világnapja
a Remetében
Assisi Szent Ferenc, az állatok védôszentjé-
nek születésnapja, október 4-e évtizedek
óta az Állatok Világnapja az Európai Unió

országaiban, és komoly hagyományokra te-
kint vissza hazánkban is. Október 5-én a
Remetekertvárosi Általános Iskola, minôsí-
tett ökoiskola diákönkormányzata és Karvá-
zy Balázs DÖK segítôtanár immár harma-
dik alkalommal rendezte meg a Háziállat
Szépségversenyt a tanulók kedvenceinek
felvonultatásával a gyönyörûen felújított
sportpályán.

Kedves emlékû öregdiákunk, Varga Luca
ötletébôl született meg a tömegeket meg-
mozgató program 2005-ben, hogy felhív-
juk a lakosság ªgyelmét az ember felelôssé-
gére a környezet- és természetvédelem,
ezen belül az állatvédelem terén.

A gyerekek különbözô kategóriákban mu-
tathatták be kedvenceiket, például fajtatisz-

ta kutya, keverék kutya, macs-
ka, rágcsáló, hüllô, madár, hal.
Az idén is, mint minden évben,
egy öttagú szakmai zsûri, dr. Ka-
szás Réka állatorvos elnökleté-
vel, a gazdik rövid bemutatója
után értékelte a szebbnél szebb
állatokat. A zsûriben a remetés
tanárok, valamint a diákpolgár-
mester, Bakonyvári Barbara is
helyet foglalt.

A diákönkormányzat is egyre
nagyobb szerepet játszik a mû-
sor lebonyolításában. Az idén
már diák mûsorvezetôt köszönt-

hettünk Nagy Eszter 6. b osztályos tanuló
személyében.

Minden kategóriában egy gyôztes szüle-
tett, amely az „Év háziállata” kitüntetô cím
birtokosa lehet egy tanévre. A gondos gaz-
dik nagyon büszkék voltak kedvenceikre,
és sok ajándékkal térhettek haza a közösen
eltöltött jókedvû nap után.

Bereczky Réka
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Díjmentes
hallásszûrés
Napjaink felgyorsult életvitele,
a fülünket érô, nagymértékben
felerôsödött hangingerek — például
mobiltelefonálás, MP3-lejátszók
hallgatása, a városi közlekedés által
megnövelt zajterhelés —
a halláskárosodás folyamatának
ütemét is felgyorsították. Ugyanakkor
a mindennapi kommunikáció,
a felgyorsult munkatempó,
az egzisztenciális problémák annak
igényét is felkeltették, hogy már
a kisebb beszédértési problémákat is
mielôbb felismerjük és rehabilitáljuk.

A halláscsökkenések leggyakoribb fajtája
az idegi eredetû (szenzorineurális) hallás-
csökkenés. A hallókészüléket viselôk több
mint 90 százalékának idegi eredetû hallás-
csökkenése van. Ennek leggyakoribb okai
a kor elôrehaladtával kialakuló elváltozá-
sok, valamint a zajártalom. A belsôfül ke-
ringészavara, a belsôfül folyadékrendszeré-
ben bekövetkezô nyomásnövekedés, és a
hallóideg vezetési zavara egyaránt idegi ere-
detû halláscsökkenéshez vezethet.

A korral járó halláscsökkenés (presbya-
cusis) kialakulásáért felelôs legfontosabb
tényezôk a következôk lehetnek:

Zajártalom: a tartós, erôs zajhatás az ele-
ve csökkent oxigénellátottságú belsôfülön
siettetheti a korral járó halláscsökkenés ki-
alakulását.

Atherosclerosis (érelmeszesedés): a
belsôfül keringésének romlása miatt csök-
ken a belsôfül oxigénellátása.

Cukorbetegség szövôdményeként fellé-
pô érgyulladás és az érfal egyéb elváltozásai
is károsítják a belsôfület a vérellátás csök-
kentésével.

Dohányzás: az érelmeszesedés fokozásá-
val súlyosbítja az idôkori halláscsökkenést.

Magas vérnyomás: jelentôs keringési
változásokat okoz, csökkenti a belsôfül vér-
ellátását, ezáltal fokozza a presbyacusist.

Veleszületett hajlam: a genetikai ténye-
zôk befolyásolják a belsôfül korai öregedé-
sét és fokozott érzékenységét a különbözô
gyógyszerhatásokra.

Fület károsító, úgynevezett ototoxikus
gyógyszerek:e gyógyszerek szedése (pl. as-
pirin) szintén elôsegítheti a presbyacusis
folyamatát.

Az emberek jelentôs részénél az életkor
elôrehaladtával a hallás romlik. Ez fokoza-
tosan következik be, emiatt az érintett gyak-
ran nem is veszi észre, hanem csupán kör-
nyezete jelzi számára, illetve fokozódó szo-
ciális elszigetelôdése hívja fel rá a környe-
zet ªgyelmét. A belsôfülben fellépô torzítá-
sok miatt a környezeti hangok egyszerû erô-
sítése (pl. a tv vagy rádió hangerejének nö-
velése) csak a hangosság érzetét adja
vissza, a beszéd megértését nem javítja, sôt
egyes esetekben még rontja is. Így pusztán
a beszéd vagy a háztartási készülékek hang-
erejének növelése nem oldja meg a hallás-
csökkenési problémát.

A hallás rehabilitációja korszerû hallásja-
vító készülék alkalmazásával lehetséges.
Hallásélettani ismereteink bôvülésével, a
mikroelektronika, számítástechnika fejlô-
désével jelentôsen felgyorsult a hallókészü-
lékek fejlesztése. A beérkezô hangot digita-
lizálják, majd átalakításokat végeznek raj-
ta, aminek eredményeként a hangot nem-
csak felerôsítik, hanem a halláscsökkenés-
sel járó torzításokat is kompenzálják. Ez
nagymértékben javítja a beszéd megérté-
sét, lehetôvé teszi a betegek egyéni adottsá-
gaihoz igazított zajszûrést ill. hangerôsí-
tést. A készülékek méretének csökkenése
révén (hallójáratba rejthetô készülékek) és
az ún. nyitott illesztési technika megjelené-
sével a viselés is kényelmesebbé vált.

Fontos a halláskárosodás minél elôbbi di-
agnosztizálása, egyrészt a további romlás
megelôzése, másrészt a korai rehabilitáció
érdekében.

dr. Gôtze Judit audiológus szakorvos

Költözik az
epilepsziaközpont
Az Egészségügyi Minisztérium határo-
zata szerint az Országos Pszichiátriai
és Neurológiai Intézetben (OPNI) mû-
ködô Juhász Pál Epilepszia Központ
november 1-jétôl az Országos Ideg-
sebészeti Intézetben (OITI) folytatja
tevékenységét — tájékoztatták lapun-
kat a központ munjkatársai.

Az ambuláns és az aktív osztályos
betegellátásban lényeges változás
nem történik, a központ továbbra is
az egész ország területérôl fogad be-
tegeket, akik az eddigiekben is rend-
szeres ellenôrzésük, gondozásuk alatt
álltak; akiknél diagnosztikus problé-
ma áll fenn; akiknél elôször jelentke-
zett roham, illetve még nem történt
gyógyszeres beállítás; akiknél nem si-
került teljes tünetmentességet vagy el-
fogadható egyensúlyt elérni; akiknél
felmerülhet a mûtéti kezelés lehetôsé-
ge vagy ez iránt érdeklôdnek; akik me-
mória- vagy egyéb szellemi funkcióik
romlását észlelik; akiknek pszichológi-
ai tanácsadásra van szüksége; akik a
szedett gyógyszerek nemkívánatos ha-
tásaitól szenvednek; akik betegségük-
rôl újbóli véleményezést kérnek, ható-
sági vagy egyéb okból; akik a gyer-
mekvállalás kockázatairól szeretnének
pontos felvilágosítást kapni.

Az epilepsziával élôk rehabilitációs
lehetôségeinek felmérése, rehabilitáci-
ós kezelése, munkavállalással kapcso-
latos képzései, tréningjei, a többszörö-
sen hátrányos helyzetû betegek mun-
katerápiás foglalkoztatása, vagyis a
Valentin-Ház mûködése az OITI-ben
nincs biztosítva. A központ munka-
társai keresik a lehetôséget a rehabili-
tációs munka folytatására — ebben
az egészségügyi miniszter támogatá-
sáról biztosította ôket.

Az epilepsziaközpont új címe no-
vember 5. után: 1145 Budapest, Ame-
rikai út 57., tel.: 251-2999, 467-9300.
A munkatársak mobiltelefonszámai és
e-mail címei egyelôre nem változtak.

Kérdéseiket az epilepszia@opni.hu
címen tehetik fel. További informáci-
ók: www.epilepszia.hu.

*

Tasnády Zoltán miniszteri biztos arról
tájékoztatta lapunkat, hogy az OPNI
teljes neurológiai tevékenysége no-
vember 5-tôl átkerül az Amerikai úti
Országos Idegsebészeti Tudományos
Intézetbe, bár egyelôre valószínûleg
szûkebb kapacitással tudják ott foly-
tatni a betegellátást.

II. kerületi Egészségügyi Szolgálat, Audiológiai Szakrendelô: Kapás u. 22. Bejelentke-
zés: 488-7509, 488-7524.

A korai diagnosztikai lehetôség megragadása érdekében a szakrendelés novem-
ber 9-én, 16-án, 23-án elôzetes idôpont-egyeztetés után (tel.: 488-7509, 488-7524)
lehetôséget biztosít egy, a beteg számára ingyenes hallásmérésre, audiológiai szakta-
nácsadásra. Kérik, hogy a megbeszélt idôpontban az elôzô leleteket és a TAJ-kártyát
hozzák magukkal, és a 3-as számú ablaknál jelentkezzenek be.

Vizitdíjmentes szolgáltatások: hallókészülék-tisztítás, programozás, tanácsadás,
elemárusítás.
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n Mindenszentek ünne-
pére való tekintettel no-
vember 1-jén és 2-án a

megnövekvô temetôi forgalom miatt rendkí-
vüli járatokat indít a BKV:
n 18A jelzéssel az óbudai temetôhöz 20
percenként az óbudai Fô térrôl,
n 19A jelzéssel az erzsébeti temetôhöz 15
percenként a Gubacsi úttól,
n 30A jelzéssel a megyeri temetôhöz 6 per-
cenként Újpest központtól,
n 38B jelzéssel a csepeli temetôhöz 5–10
percenként a Szent Imre térrôl,
n 58A jelzéssel a budafoki temetôhöz 8–
12 percenként a Törley tértôl,
n 68A jelzéssel az új köztemetôhöz 10 per-
cenként Kôbánya-Kispesttôl.
n Az új köztemetô és az izraelita temetô el-
érése érdekében a Keresztúr-busz 15 percen-
ként indul november 3-án és 4-én is, és a
37B villamos 10 percenként a Baross térrôl,
a 118-as busz az óbudai temetôhöz félórán-
ként. Az új köztemetô környékén a 68-as, a
68A jelzésû, illetve a Keresztúr-buszok elôny-
ben részesülnek a gépkocsiforgalommal
szemben, ezért módosul itt a forgalmi rend.
n Sûrûbben járnak a 8-as, a 20-as, a 30-as,
a 36-os, a 48-as, az 51-es, az 53-as, az 59-
es, a 60-as, a 92-es, a 95-ös, a 96-os, a
gyors 96-os, a gyors 122-es, a 130-as, a
147-es, a 182-es, a 184-es, a 194-es, a 231-

es, a Békás- és a Budaörs-buszok, valamint
a 3-as, a 28-as, a 37-es, a 42-es, az 52-es és
az 59-es villamosok.
n November 3-án és 4-én a 8-as, a 30-as,
a 36-os, az 53-as, a 60-as, a 92-es, a 95-ös,
a 194-es, a 231-es és a Békás-busz, illetve a
28-as, a 37-es, az 59-es villamos jár sûrûb-
ben, valamint a Keresztúr-busz 15 percen-
ként közlekedik.
n Mind az öt napon csuklós jármûveket
közlekedtet a BKV Zrt. a 69-es, a 96-os és a
gyors 122-es buszok vonalán, és a gyors
122-es megáll Újpesten, a megyeri temetô-
nél.
n A Szilágyi Erzsébet fasorban felújítják a
villamosvágányokat, emiatt a Moszkva tér
és a Budagyöngye között az 56-os gyors-

buszok sûrûbben közle-
kednek, megállva 5 meg-
állóban (a Nyúl utcánál, a Fogaskerekûnél, a
János kórháznál, a Nagyajtai utcánál és az
Akadémiánál), valamint hétköznapokon 18-
56V jelzésû pótlóbuszok is járnak.
n A Fillér utca végig megújul, és mivel az
utca igen keskeny, a forgalom nem fér el a
munkagépek mellett, így a kivitelezés teljes
ideje alatt csak a 49-es buszok közlekedhet-
nek a Retek utca és a Bimbó út között, de
idôszakosan a Garas utcától a Nyúl utcáig
átengedik a jármûveket. A szabálytalanul
parkoló autókat elszállíttatják.
n A Szerb Antal utcában utcában a Hû-
vösvölgyi út közelében beszakadt az útpá-
lya, emiatt a 29-es buszok kifelé a Furulya
utcán át közlekednek a Szerb Antal utca he-
lyett.
n A Diós árokban felújítják a csatornát,
emiatt mind a Béla király út, mind a Rôzse
utca felôl zsákutca. A Nógrádi utcában a
Nógrádi köztôl a Szent Orbán térig útszû-
kületre számítsanak, szintén közmûfelújítás
miatt. A Ráth György utcát felújítás miatt
lezárták a Határôr út és a Tóth Lôrinc utca
között, a 39-es buszok továbbra is terelô-
úton járnak. Rosta Marian

A Fôvinform jelenti

www.fovinform.hu

Információs füzet
A BKV idén elôször megjelentette a hasznos
közlekedési információk gyûjteményét. A
harminckét oldalas kiadvány összefoglalja az
utazási kedvezményeket, a jegy- és bérletára-
kat, a pénztárak helyszíneit, illetôleg az aka-
dálymentes és az éjszakai utazási lehetôsége-
ket is. A könnyebb tájékozódást egy térkép
is segíti, amely a belváros fôbb nevezetessé-
geit és a BKV múzeumainak nyitva tartását is
tartalmazza. A kiadvány a postaládákon ke-
resztül jut el a fôvárosi háztartásokba.

Nehéz hetek elôtt
Szerdától várhatóan november 20-ig tart a
belsô kerületrész egyik legforgalmasabb,
leghosszabb és legrosszabb állapotban lévô
útjának a felújítása. A munkálatok alatt az
autók nem, csak a BKV jármûvei hajthat-
nak az utcába.

A Fillér utca felújítását a Retek utca és
Detrekô utca közötti szakaszon végzik a kö-
vetkezô hetekben. A fôvárosi önkormány-
zat beruházásában zajló munkálatok során
a gyorsabb munkavégzés érdekében a kivi-
telezôk folyamatosan, várhatóan szomba-
ton és vasárnap is dolgozni fognak, kivéve
a november 1. és 4. közötti idôszakot. Elsô-
ként a járdaszegélyeket és a buszmegálló-

kat építik át, majd november 5-én megkez-
dik az útpálya aszfaltjának marását.

November 15-én a II. kerületi Önkor-
mányzat kivitelezôje megkezdi a Fillér utca
járdáinak helyreállítását, amely az útburko-
lat felújítását követôen fejezôdik be, elôre-
láthatóan december közepén. A felújítás
alatt mindkét irányból csak a BKV jármû-
vei hajthatnak az utcába, mivel annak szé-
lessége nem teszi lehetôvé a felújítással
egyidejû gépjármûforgalmat. A munkála-
tokkal tervek szerint november 20-ra vé-
geznek a kivitelezôk. Az utca egyirányú sza-
kaszának felújítását késôbbre halasztják,
mert ott a jövôben csatornaépítést tervez a
fôváros.

Szabó

Bomba a sín alatt
Repesz-rombológránátot, német és magyar
kézigránátokat, valamint gyalogsági lôszert
találtak az 56-os villamos vágányainak felújí-
tása közben a munkások az elmúlt szombat
délután. A csupán másfél méteres földréteg
alatt két gyújtószerkezet is feküdt, amelye-
ket a helyszínen semmisítettek meg a tûz-
szerészek, a többi lôszert elszállították. Az
elôkerült emberi maradványok sorsáról a Ha-
disírgondozó Iroda intézkedett. A lôszer-
mentesítés idejére lezárták a Szilágyi Erzsé-
bet fasort, ami miatt még Pesten is komoly
torlódások alakultak ki. Az útzárat csak este
7 elôtt oldották fel.
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A sportra nyitottan
Az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium által meghirdetett, és az
attól kapott céltámogatásból a
Fôvárosi Önkormányzat által
finanszírozott Tárt Kapus Iskolák
programnak az a célja, hogy
esténként és a hétvégéken üres iskolai
tornatermeket a környéken lakók
térítésmentesen vehessenek igénybe.
Kerületünkben két iskola, a
Klebelsberg és az Újlaki csatlakozott a
kezdeményezéshez.

A fôváros pályázatán nyertes két iskolában
heti egy-egy alkalommal várják a sportolni
vágyókat.

— A Klebelsberg iskola szerdánként fo-
gadja az önszervezôdô sportbarátokat, akik
20 és 22 óra között vehetik birtokukba a
tornatermet és használhatják a sportszere-
ket — mondta Rósa Viktor igazgató. Az esti
sportórákat és a sportszerek rendeltetés-
szerû használatát az iskola testnevelôi fel-
ügyelik. Az idei tanévtôl a térítésmentes
program keretében röp-, tollas- és kosár-
labdázásra, illetve asztaliteniszezésre nyí-
lik lehetôség. Az iskola idén fôvárosi pályá-
zati pénzbôl ªnanszírozza a lakosság részé-
re biztosított sportszerek vásárlását, felújí-
tását.

— Az Újlaki iskolában a tárt kapus prog-
ram keretében péntekenként délután 13–
15 óráig várják az érdeklôdôket — tájékozta-

tatta lapunkat Solymosi Anna testnevelô. A
tornateremben és az aulában röplabdázás-
ra, tollasozásra és asztaliteniszezésre van
lehetôség. Az intézmény november 10-én
asztalitenisz és tollaslabda versenyt tart
10–15 óráig, 9–10 óráig pedig családi váltó-
versenyek várják az érdeklôdôket.

Érdeklôdésünkre az önkormányzat sport-
referense, Éllô Vivien elmondta, hogy elôze-
tes felmérést végeztek a kerületi iskolák-
ban, hol vállalják a tárt kapus programmal
járó többletmunkát. Az említett két iskola
jelentkezett, és mindkét intézmény nyert a
fôváros pályázatán: az összesen hétszázezer
forintból az iskolák a nyitva tartás miatt fel-
merülô költségeket fedezik. Arra a kérdé-
sünkre, hogy a sportolási kedvet több isko-
la hasonló programjával nem lehetne-e nö-
velni, Éllô Vivien válaszában arra hívta fel

a ªgyelmet, hogy egyetlen önkormányzati
intézményt sem kívántak kötelezni erre a
tevékenységre. A sportügyek önkormányza-

ti felelôse azt is elmondta, hogy sok kerület
egyáltalán nem csatlakozott a programhoz,
és amelyik igen, ott is csak egy-két iskola
nyitja meg kapuit a sportolni vágyó közön-
ség elôtt.

n Klebelsberg Kuno Általános Iskola
és Gimnázium, Szabadság u. 23., tel.:
397-45-69, e-mail: klebi@klebels-
berg.sulinet.hu, internet: www.kle-
belsberg.sulinet.hu
n Újlaki Általános Iskola, Ürömi u.
64., tel.: 335-0720, internet: www.uj-
laki.axelero.net

Elôzetes bejelentkezés nem szüksé-
ges. Csak egy kényelmes tréningruha
és sportcipô.

Kerületi
diákolimpikonok
A számos aranyérem mellé újabb elsô
helyet szerzett az idei szezonban a
triatlonista testvérpár, Pap Eszter és
Pap Dávid. A diákok legutóbb az Áldás
utcai iskola színeiben, a Margit-
szigeten szeptember végén
megrendezett triatlon diákolimpia
országos döntôjében állhattak a
dobogó legfelsô fokára.

Korcsoportjukban ebben az évben is min-
den megmérettetésen derekasan helytáll-
tak a II. kerületi Villám SC sportolói. Dávid
a triatlon és duatlon országos bajnokságo-
kon szinte csak aranyéremmel fejezte be a
versenyeket, míg Eszter sem adta alább a
dobogós helyeknél. Aki a II. kerületi sport-
életet ªgyelemmel követi, azt is tudja, hogy
az úszást, a futást és a kerékpározást magas
szinten ûzô testvérek diák és felnôtt kategó-
riában egyaránt rendszeres helyezettjei a

Kerületi Kaptatónak, és idén saját korosztá-
lyukban a hûvösvölgyi Nagyréten rendezett
mezei futóversenyt is megnyerték.

— Szüleink és testvéreink aktívan spor-
toltak, így elkerülhetetlen volt, hogy mi is
ezt az utat válasszuk — mondta el a tizenkét
éves Dávid. — Az edzések a Margitszigeten

zajlanak, minden reggel úszással kezdünk,
utána irány az iskola, majd ismét edzés a
szigeten. A sportág jellege miatt csak télen
és tavasszal van egy kis holtszezon, ami
nem jelenti azt, hogy elmaradna a napi haj-
nali úszás, a futás vagy az erônléti edzés.
Nyáron néhány hétig azért „szusszanha-
tunk” az edzôtáborban, vagy egy-egy kerék-
pártúrán — jegyezte meg egy csöppnyi iró-
niával Dávid. Azért a sulira is jut idô, de
mint azt a Zöldmálon lakó diákok megje-
gyezték, nem könnyû összeegyeztetni a ver-
senyszerû sportot és a tanulást.

— Mindkettônk nevében mondhatom,
hogy szeretjük, és magunkénak érezzük
iskolánkat, és szerencsére tanáraink is
tolerálják az élsportot — emelte ki Esz-
ter. Mint mondta, nem gondoltak arra,
hogy egy olyan iskolába iratkozzanak át,
ahol a sport mellett esetleg könnyebb-
nek tûnne a magolás, mert gondolni
kell a továbbtanulásra. Az ifjú triatlonis-
ta egy év múlva valamelyik II. kerületi
középiskolában folytatná tanulmányait,
ami a további sportpályafutására is befo-
lyással lehet, mert a jövôépítést leg-
alább olyan fontosnak tartja, mint a
sportot.

Szabó Gergely
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Adózási határidôk

n November 12.: a kifizetô, munkál-
tató eddig fizeti meg az általa levont
személyi jövedelemadót vagy szja elô-
leget; a járulékokat: az egészségbizto-
sítási és nyugdíjjárulékot, a fizetendô
társadalombiztosítási járulékot, az
egészségügyi hozzájárulást, a munka-
adói és munkavállalói járulékot, az
egészségügyi szolgáltatási járulékot, a
START-kártyák valamelyikével rendel-
kezô foglalkoztatott után a 15 vagy
25% járulékot. * Az egyéni vállalkozó
maga után, a társaság a társas vállal-
kozó után eddig fizeti meg a vállalko-
zói járulékot. A fenti befizetések beval-
lás párjai kifizetônél a 0708-as, egyéni
vállalkozónál saját magáról a 0758-as
számú bevallások.
n November 15.: Az áfa-törvényben
meghatározott új közlekedési eszközt
értékesítô adózó a 0788-as számú
nyomtatványon adatszolgáltatást ad.
n November 20.: Társasági adóelô-
leg befizetése, havi bevallók környe-
zetvédelmi termékdíj befizetése, játék-
adó befizetése és bevallása a 0778-as
bevalláson, havi áfa befizetése és be-
vallása, 0701-es havi bevallás benyúj-
tása, fogyasztói árkiegészítés és költ-
ségvetési támogatás igénylése a
0711-es nyomtatványon, az Európai
Közösségbôl történô beszerzés esetén
meghatározott adóalanyok 0786-os
számú bevallásának benyújtása, az Eu-
rópai Közösség más tagállamából sze-
mélygépkocsinak nem minôsülô új
közlekedési eszköz beszerzésekor a kö-
zösségi adószámmal nem rendelke-
zôk 0787-es számú bevallása.

www.apeh.hu

Köszönet
Az Egalitás Alapítvány, amelynek adószá-
ma: 19702281-2-41, köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik a szervezet részére fel-
ajánlották 2005. évi személyi jövedelem-
adójuk 1%-át. A befolyt 120 268 forintot a
fogyatékossággal élô emberek önálló, ön-
rendelkezô életvitelének segítésére hasz-
náltuk fel.

A Nyék-Kurucles kh. Egyesület köszö-
netet mond támogatóinak a 2005. évben
felajánlott jövedelemadó egy százalékéért,
amelynek összege 43 415 Ft volt, ezt ren-
dezvényeink szervezésére és lebonyolításá-
ra fordítottuk.

Az Artemisszió Alapítvány (adósz.:
18089855-1-41) köszöni a 2006. évben fel-
ajánlott 158 277 forintot, amelyet hátrá-
nyos helyzetû ªatalok külföldi szakmai gya-
korlatra való felkészítésére fordított. Ké-
rik, támogassa továbbra is adója 1%-ával a
különbözô kulturális és szociális hátterû
emberek integrációját.

Ismerjük meg
a gombákat
Gombaismereti képzést indít a TIT Stúdió
Egyesület Gombász Klubja. A 15 alkalom-
ból álló tanfolyamon (kéthetente szerdán-
ként, este 18 és 20 óra között) felsôfokú
gombaismerôi, szakértôi végzettséggel ren-
delkezô szakemberek tartják az elôadáso-

kat. A gombák felismerését nyolc alkalom-
mal, munkaszüneti napokon terepgyakorla-
tok, kirándulások, gyûjtések során sajátít-
hatják el a hallgatók. Már több mint 3500
fô vett részt a gombaismereti tanulmányo-
kon a családja, barátai, ismerôsei és saját
egészsége érdekében.

Tanfolyamra beiratkozás: november 14-
én, 16 és 19 óra között a TIT Stúdió Egyesü-
letben (1113 Zsombolyai u. 6.). További in-
formáció: 466-9019, www.tit.hu

Sértetteket
keresnek
A rendôrség két férª ellen indított eljá-
rást, mert alapos a gyanú, hogy szeptember
17-én délután fél három körül az 56-os vil-
lamos Nagyhíd utcai villamosmegállójában
eltulajdonították egy ªatalkorú Sony Erics-
son V300 típusú mo-
biltelefonját.

Az elkövetôk a cse-
lekmény során elô-
ször megkérdezték a
sértettet, hogy meny-
nyi az idô, majd a ké-
szüléket eltulajdoní-
tották, és elfutottak a
helyszínrôl. A kár
29 000 forint. Megalapozott a gyanú, hogy
a cselekményt a képeken látható V. Zsolt, il-
letve F. István követte el. Elôzetes letartóz-
tatásukat a Budai Központi Kerületi Bíró-
ság elrendelte. A gyanúsítottak további
bûncselekmény elkövetését ismerték el,
ám az általuk elmondott cselekmények mi-
att a sértettek (amennyiben valós tényál-
lást adtak elô a gyanúsítottak) nem tettek
feljelentést. A rendôrség most olyan sértet-

teket keres, akiknek a sérelmére a képe-
ken szereplô személyek bûncselekményt
követtek el, továbbá az alábbi esetek sér-
tettjeinek jelentkezését várják.

2007. szeptember 14-én vagy 15-én az es-
ti órákban 22 óra körül a Vadaskerti utcá-
nál lévô villamosmegállóban két ªatal sze-
mélytôl kértek cigarettát, majd a sértette-
ket elkísérték a Hûvösvölgyi útig, ahol eltu-
lajdonították egyikôjük Samsung 660 típu-

sú készülékét.
A g y a n ú s í t o t t a k

2007. szeptember 15-
én vagy 16-án hajnali
3 óra körüli idôben a
Moszkva térrôl követ-
tek egy ªatal ªút, aki
Hûvösvölgyön keresz-
tül Nagykovácsiba uta-
zott. Nagykovácsiban

leszálltak a sértettel együtt a buszról és tü-
zet kértek tôle. Ezután átkutatták a kabát-
ját, és eltulajdonították Sony Ericsson típu-
sú mobiltelefonját.

A rendôrség várja mindazok azok jelent-
kezését, akik ellen a gyanúsítottak bûncse-
lekményt követtek el.

Az ügy elôadója Kerékgyártó Csaba rendôr
fôtörzszászlós, telefonszám: 346-1831.

csk

Almavásár
A Törökvész iskolában (Törökvész út 67–69) a nagyhalászi ALMA-TÁRS Szövetkezet ol-
csó és jó minôségû almát (idared) kínál eladásra november 9. és 11. között, pénte-
ken 13–19-ig, szombaton és vasárnap 9 –17 óráig.

Kodály-koncert a Bartók-házban
A Szabó Csaba Nemzetközi Társaság szervezésében a Mûvelôdési és Szabadmûvelô-
dési Alapítvány és az Artisjus támogatásával emlékhangversenyt rendeznek Kodály
Zoltán születésének 125. évfordulója tiszteletére november 15-én csütörtökön 18
órától a Bartók Béla Emlékházban (1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100). A mûsorban
Weöres Sándor, Szilágyi Domokos és Dsida Jenô versei, valamint Kodály Zoltán, Sári
József, Szabó Csaba és Hollós Máté mûvei hangzanak el. A belépés ingyenes.

Zárva a központ
A Családsegítô és Gyermekjóléti Köz-
pont november 15-én csütörtökön
technikai okok miatt zárva tart.

Leendô elsôsöknek
A Remetekertvárosi iskola (Máriaremetei út
71., tel.: 275-8675, www.remete.ini.hu) is-
kolanyitogató foglalkozást tart november
12-én 16–17 óráig.


