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Új játszótér Hidegkúton
és Kuruclesen

Megújult Hidegkúton a Szabadság és Köz-
ségház utca sarkán lévô volt Matáv-játszó-
tér, valamint a Kuruclesi úton levô parkba
is új játékszereket telepítettek. A két játszó-
hely felújítása összesen negyvenmillió fo-
rintba került. Hidegkúton a korábbinál há-
romszor nagyobb területen épült újjá a ját-

szótér. Az EU-s szabványoknak megfelelô
tizenhat új játékszer alá ütéscsillapító talaj-
borítás került. Hét fát is elültettek a játszó-
tér területén, továbbá ivókutat és rönkpa-
dokat helyeztek el.

(Folytatás a 2. oldalon)

BÚCSÚ SZABÓ MAGDÁTÓL.
Majd egy századot élt, s megélt egy
századot, a legviharosabbat a törté-
nelemben. Regényeiben a magyar
történelem egy-egy szakasza adta a
hátteret a szereplôk élettörténeté-
hez. 3. OLDAL

A KULTÚRPOLITIKUS HAGYA-
TÉKA. Istentisztelettel vette kezde-
tét a Hidegkút egykori lakója, Kle-
belsberg Kuno tiszteletére rendezett
eseménysorozat. A róla elnevezett
emléktársaság és a hidegkúti mûve-
lôdési központ közös szervezésében
konferencián idézték fel a miniszter
emlékét. 4. OLDAL

GYAKORI VENDÉG A TÛZSZE-
RÉSZ. Hatvankét éve ért véget a II.
világháború, mégis, mind a mai na-
pig sok fel nem robbant lôszert talál-
nak országszerte. Megsemmisítésük-
rôl a Magyar Honvédség Honvéd Tûz-
szerész és Hadihajós Zászlóalja gon-
doskodik. 18. OLDAL

B u d a i A d v e n t
december 9–23. között
a Mechwart ligetben

Állandó programok
n Hétköznaponként
16–16.30-ig diavetítés
kicsiknek
és foglalkoztató sátor
a gyerekeknek.
n Mindennap
iparmûvészeti és kézmûves
kirakodó vásár,
szalmabálaszínház,
üdítô és bódító forró italok,
szittya pita és kürtôskalács.

December 9., 15 órától
n Adventi gyertyagyújtás n A
Vám- és Pénzügyôrség Zenekara
n Luca-napi népszokások feleleve-
nítése, közös játék n A Remete-
kertvárosi iskola népitáncmûsora.
December 16., 15 órától
n A három kívánság — óriásbá-
bos elôadás n Advent harmadik
gyertyájának meggyújtása, Szabó
Lôrinc-iskolások gitárelôadása.
December 23., 15 órától
n A Kiss Zenede növendékeinek
mûsora n A Bab Társulat betlehe-
mes játéka n Gyertyagyújtás.
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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. december 14., lapzárta: 2007. december 4.
Hirdetésfelvétel: 2007. december 4-én 11 óráig

(Folytatás az elsô oldalról)

— Az összes kerületi játszóte-
ret szeretnénk felújítani
2008-ig az EU-s szabványok-
nak megfelelôen — mondta el
Láng Zsolt az átadáson. — A
most kihelyezett játékszerek
különbözô korosztályoknak
készültek, így a legkisebbek-
tôl a nagyobbakig mindenki
megtalálhatja a kedvenc játé-
kát — tette hozzá.

Izsák Réka, a szomszédos Klebelsberg iskolában mûködô Gyer-
mekek Háza elsôs tanulója nagyon örül az új já-
tékoknak, és leginkább a csúszdás játszóvár
nyerte el a tetszését. Mint megemlítette, itt
laknak a közelben, és sokszor szeretne majd
jönni három testvérével együtt a szép, új játszó-
térre.

Szintén november 13-án vehették birtokba
a Budenz iskolából érkezô gyerekek a Kurucle-

si út 15. mellett lévô kis parkba telepített hat új játékszert. Meg-
újult a burkolat és a kerítés is, valamint egy
sakkasztal-garnitúrát is felállítottak. Székelyné
Nagy Zsuzsanna, a Budenz iskola igazgatója jó-
nak tartja, hogy ezen a védett helyen kialakítot-
tak egy kisebb játszóteret, ahová leginkább
majd a napközisekkel járnak ki majd iskolájuk-
ból.

Láng Zsolt polgármester ígérete szerint ha-
marosan zárhatóvá teszik ezt a játszóteret is, és a Városrendészeti
Csoport közterület-felügyelôi a kerület parkjaiban végzett 24 órás
járôrszolgálatuk során esténként bezárják a 10 millió forintból
most kialakított új játszóhelyet is. ld

ZÖLDEBB KERÜLET. A kerületi önkor-
mányzat költségvetésében idén összesen
66 millió forint áll rendelkezésre a zöldfe-
lületekkel kapcsolatos fejlesztésekre,
amelybôl játszótereket és parkokat újítot-
tak fel, illetve építettek meg. A Szabad-
ság és a Községház utca sarkán álló Ma-
táv-játszótér harmincmillió forintos re-
konstrukcióját ötven százalékban a fôvá-
rosi önkormányzattól nyert támogatás-
ból valósították meg. Átadtak egy kisebb
játszóteret a Kuruclesi út 15. szám alatt,

továbbá átépítették a Barsi parkot is, ahol kutyasétáltatót ala-
kítottak ki.

Az önkormányzat elvégeztette a kerület közterületeinek és
parkjainak szépítését, virágosítását is. Késô tavasszal lámpa-
oszlopokra muskátlitartókat helyeztek ki a Marczibányi téren,
a Csalogány utca kerületi oldalára, az Üstökös utcába, a Bem
utcába és a Pasaréti útra. Ôsszel az önkormányzat a kerület
több pontján negyven dézsába ültetett többek között csüngô
japánakácokat, nyírfákat és páfrányfenyôket. Zöldszigeteket
építettek a Zsigmond téren, az Üstökös utcai játszótérnél, az
ORFI elôtt, a Pasaréti térnél, a Gábor Áron utca—Endrôdi Sán-
dor utca sarkán, a Pasaréti út—Gábor Áron utca keresztezôdé-
sében, illetve a Retek utca—Dékán utca találkozásánál. A
Fény utcai piacnál kicserélték a régi növényládákat. Virágágya-
kat alakítottak ki a Pusztaszeri úton, a rózsadombi szerpenti-
nen, a Budenz úton és a Gábor Áron utcában. Megközelítô-
leg összesen nyolcvanezer tô árvácskát telepítettek. A Bimbó
úti fasornál elbontották a bazaltkockákat, és parkolásgátló
oszlopokat helyeztek el. A Vérhalom téren automata öntözô-
rendszer mûködik, továbbá harmincöt új pad várja a máriare-
metei templomkertben a sétában elfáradtakat.
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„Teljesítettem, ami számomra kiméretett”
Búcsú Szabó Magdától

Majd egy századot élt, s megélt egy száza-
dot, a legviharosabbat a történelemben. Re-
gényeiben a magyar történelem egy-egy
szakasza adta a hátteret a szereplôk élet-
történetéhez. Egyszerû emberekrôl írt,
olyanokról, mint mi magunk vagyunk, tisz-
telôi, rajongó olvasói. Történetei is hétköz-
napiak, akár mi is megélhettük volna azo-
kat. Ám minden regényében ott volt vala-
mi titok a háttérben, amit vittek, cipeltek
lelkükben a szereplôk; családja tagjai a Ré-
gimódi történetben, Cili, a trianoni árva a
Für Elise-ben vagy a Katalin utca lakói, akik-
nek ez a hely a gyermekkor, a ªatalság, az
eltûnt idôk töredékeit ôrzi.

Debrecenben született, itt is érettségi-
zett és végzett az egyetemen latin-magyar
szakon. Egyik tanára fedezte fel írói véná-
ját, bár ezzel szülei is korán szembesültek,
hiszen gyermekként már verseket, sôt regényt, színdarabot
írt. A debreceni emlékek, a kivételesen mûvelt, városi tiszt-
viselô édesapjának és mûvészlelkû édesanyjának, Jablon-
czay Lenkének alakja elevenedik meg a Für Elise címû élet-
rajzi ihletésû regényében is. Tanított, majd késôbb, 1945-
tôl munkatársa volt a Vallás- és Közoktatási Minisztérium-
nak. Az ötvenes évek egyre nyilvánvalóbbá váló kommunis-
ta diktatúrájával azonban nem tudott azonosulni, s csak-
úgy, mint kortársai közül jó néhányaknak, vagy mint férjé-
nek, a szintén író Szobotka Tibornak, kényszerû hallgatás
lett osztályrésze, mûvei nem jelenhettek meg. Egy általá-
nos iskolában tanított ezekben az években, és az asztalªók-
nak, illetve a jövônek írta mûveit. Még a költôként neki
ítélt rangos irodalmi elismeréstôl, a Baumgarten-díjtól is
megfosztották. „Nehéz írói életem volt, kormányoktól függött,
egyetlen isteni kegyelem volt velem, hogy hamar megismert a kül-
föld.”

1958-ban jelent meg a Freskó, rá egy évre Az ôz címû regé-
nye, amelyekkel ismert és elismert íróvá lett idehaza. Kül-
földi elismertségét Az ajtó címû regénye sikere hozta meg,
melyet 1987-ben adtak ki, jóllehet ez a regénye is már
hosszú évek óta készen feküdt íróasztala valamely ªókjá-
ban a Júlia utcában. A könyv sikerét a kiváló francia fordí-
tás hozta meg, s lett Szabó Magda külföldön is ünnepelt
író. Regényével 2004-ben nyerte el a rangos francia Femi-
na-díjat, így lett világhírû az írónô egykori hûséges házveze-

tônôje, Szeredás Emerenc élettörténete, s vi-
lághírû Madame Szabó, a megírója, aki így
emlékezett mûve sikerére. „A sepregetô öreg-
asszony, aki, ha teheti, mindenki útjából el ipar-
kodott seperni a bajt, veszedelmet, áthágta a ma-
gyar határt, alakját éppúgy ismerik német föl-
dön, mint az Északi-tengernél vagy Svájcban, a
Columbia Egyetem Kelet-európai Arcképek soro-
zatából holdtükör arcába nézhetnek az olvasni
szeretô New York-iak. Lakásomat vadidegenek
keresik fel miatta, állnak az erkélyemen, ahon-
nan még látni egykori otthonát, kértek tôlem
már fényképet róla és valami emléket Viola ku-
tyáról.”

Az ajtó címû regényének színtere az író-
nô lakóhelye, a Pasarét, a Júlia utca, a II.
kerület, amelyrôl 2003-ban díszpolgári cí-
mének átvételekor így szólt: „Debrecen a
szülôanyám, Budapest, de fôleg a II. kerület a

szülôapám. Örkényék két utcával odébb laktak, ami költözésünk-
kor jó ajánlólevél volt, ha ô tud itt dolgozni, akkor mi is tudunk
Szobotkával.” És Pasarét befogadta a mûvész házaspárt, az
ôket körülvevô csend és szeretet nyújtott hátteret számos
értékes mû megírásához sok olvasó örömére határokon be-
lül és azokon túl.

Kétszer kapta meg a József Attila-, 1978-ban a Kossuth-dí-
jat, 2001-ben Corvin-láncot, halála elôtt egy hónappal a
Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést
vehette át. Szabó Magda az egyik legolvasottabb kortárs és
a legtöbbet fordított magyar író. Egy-egy új könyvének meg-
jelenése közéleti eseménnyé lett. Nincs korosztály, amely-
hez ne szóltak volna mûvei, regényei beszédtémákká lettek.

Lelkének mélységét, az életrôl vallott szeretetét regényei
adják tovább a következô nemzedékeknek. Mert a mai
ªataloknak is kedves Abigél története vagy Tündér Lala
álomvilága. Mi, felnôttek pedig Szabó Magda regényeivel
újra meg újra átélhetjük az elmúlt évtizedek vagy régebbi
idôk ma már történelmi eseményeit, a rendszerváltások
hétköznapjait, azokat a lelki, társadalmi változásokat, me-
lyek a regényhôsei által, velünk történtek családi körben,
vagy épp magányosan, érzelmeinkben zajlottak le.

Isten nyugosztalja az írónôt, kerületünk polgárai nevé-
ben köszönöm, hogy csodálatos életmûvével ránk, hûséges
olvasóira hagyta lelkének rezdüléseit!

dr. Láng Zsolt polgármester

„Nem éreztük, hogy búcsúzni készül”
Szabó Magda keresztfiát, Tasi Gézát telefonon értük utol. Ôt is vá-
ratlanul érte az írónô halála, hiszen, ahogy mondta, még október-
ben, a 90. születésnapja alkalmából rendezett programsorozaton is
remekül helyt állt:

— Fárasztó napok voltak sok utazással, Debrecenbe, Budapesten
több helyszínre, végül Erdély volt az utolsó állomás. Magda néni
csodálatos energiával, fáradhatatlanul gyôzte a sok köszöntést, az
elôadásokat — emlékezett az elmúlt hetekre Tasi Géza, aki azt is el-
árulta, hogy Szabó Magda az utolsó pillanatig alkotott.

Óriási irodalmi, szellemi örökséget hagyott az utókorra. Hagyaté-
kának gondozására Tasi Géza egyedül nem képes, de nem is akar rá
vállalkozni. Több, az írónôt jól ismerô irodalomtörténész és -kriti-
kus segítségét kéri majd a hatalmas és egyelôre felbecsülhetetlen

értékû anyag rendezéséhez, amely, véleménye szerint, tartogat
még meglepetéseket.

Szabó Magda halála elôtt azt kérte keresztfiától, hogy hamvait
két urnába rakják. Az egyiket szüleihez Debrecenbe, a másikat pe-
dig férje, Szobotka Tibor mellé helyezzék a Farkasréti temetôbe. Az
írónô életének utolsó napjáról Tasi Géza így számolt be:

— Nem éreztük, hogy búcsúzni készül a világtól. Az utolsó na-
pon késôn kérte az ebédet, mert sokat reggelizett. Jóízûen evett,
majd olvasni kezdett. Olvasás közben elaludt, álmában érte a halál.

Szabó Magda debreceni temetése december elsején délelôtt 11
órakor lesz a nagy temetôben. Budapesten december 10-én 11 óra-
kor vehetnek tôle végsô búcsút tisztelôi a Farkasréti temetôben.

pzs
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ELISMERÉS ESTERHÁZY ATYÁ-
NAK. A Klebelsberg Kuno mûvelôdési
központban november 16-án adták át
az idei Klebelsberg Kuno-díjat. A Pest-
hidegkúti Városrészi Önkormányzat
(VÖK) elismerését a lelki élet és a köz-
élet terén felmutatott eredményes
munkája érdemeként Esterházy László
esperes, pápai káplán, címzetes pré-
post, a Máriaremetei Kisboldog-
asszony Bazilika plébánosa vehette át.
A díjátadáson Csabai Péter, a VÖK elöl-
járója kiemelte, hogy több száz pesthi-
degkúti polgár javasolta aláírásával
László atyát a díjra.

A kitüntetettnek Láng Zsolt polgár-
mester adta át a díjat. Beszédében el-
mondta, hogy a városrészi önkor-
mányzat egyhangú döntése jól bizo-
nyítja a pesthidegkúti közösség össze-
tartását és elismerését azok iránt, akik
sokat tesznek a városrészért.

A díjat megköszönve Esterházy plé-
bános emlékeztetett arra, hogy a papi
szemináriumban a bibliából választott
jelmondatot, mely szerint nagyobb
szeretete senkinek sincs annál, mint
aki életét adja barátaiért. — Azóta en-
nek szellemében igyekszem helytállni,
legyen szó a templom, a plébánia, a
játszótér körüli teendôkrôl, vagy a kö-
zösségrôl, mert mindig is az embere-
kért akartam tenni — jegyzete meg
László atya, aki a Klebelsberg-díjjal já-
ró pénzösszeget a Szent Ferenc Kór-
ház javára ajánlotta fel.

Az ófalui Sarlós Boldogasszony Plébánia-
templomnál november 13-án Lezsák Sándor
országgyûlési képviselô, a lakiteleki népfôiskola
alapítója emlékezett Klebelsberg Kunóra.

A kultúrpolitikus
hagyatéka
November 11-én istentisztelettel vette kez-
detét a Pesthidegkút egykori lakója, Kle-
belsberg Kuno tiszteletére rendezett ese-
ménysorozat. A Klebelsberg Kuno Emlék-
társaság és a Klebelsberg mûvelôdési köz-
pont közös szervezésében konferencián
idézték fel az egykori miniszter emlékét. A
róla elnevezett díj idei kitüntetettje a má-
riaremetei bazilika plébánosa, Esterházy
László plébános. Az 1922 és 1931 között a
vallás- és közoktatási tárcát vezetô állam-
férª születésnapján, november 13-án ko-
szorút helyeztek el az ófalui templom falán
és a Villányi úti emlékmûve elôtt. Az emlék-
napok eseménysorozata december 2-án
képzômûvészeti kiállítással és színpadi elô-
adással folytatódik.

Csupán ötvenhat évet élt Klebelsberg Ku-
no (1875–1932), mégis olyan mûvet ha-
gyott maga után, amely ma is élôvé teszi
szellemiségét. A kultúra, a mûveltség irán-
ti elkötelezettsége vezérelte minden csele-
kedetét, és az a gondolat, hogy a trianoni
békeszerzôdés után harmadára csökkent
Magyarországot szellemi nagyhatalommá
tegye.

A Klebelsberg Kuno Emléktársaság cél-
ja, hogy Pesthidegkút egykori lakójának
emlékét megôrizze, munkásságának értéke-
it a mai kor számára megtartsa. A novem-
ber 16-án a mûvelôdési központban tartott
A kultúrpolitikus Klebelsberg politikai kultúrá-
ja — politikai kultúra ma címmel tartott kon-
ferencián a korábban ugyanezzel a címmel
meghirdetett pályázatra beérkezett mûve-
ket ismerhette meg a közönség. A pályamû-
veket elbíráló zsûri — Dobos Krisztina, Erdô-
si Károly, Tóthpál József és Párkány László —
értékelése alapján a II. kerületi önkormány-
zat fôdíját a Kultúra és politika címû írás
szerzôje, Fázsy Anikó vehette át Láng Zsolt
polgármestertôl. A fôvárosi önkormányzat
különdíját Mátrainé Mester Katalin kapta Pél-

daképe lehetne a
XXI. század politi-
kusainak címû
p á l y a m û v é é r t
Horváth Csaba fô-
polgármester-he-
lyettestôl.

A konferenci-
á n k ü l ö n b ö z ô
pártszínekben
számos politikus
vett részt, Láng
Zsolton és Hor-
váth Csabán kí-
v ü l m e g j e l e n t
Balsai István, Gu-

lyás Dénes, Mécs Imre, Hoffman Rózsa ország-
gyûlési képviselô, Skublicsné Manninger Ale-
xandra, Csabai Péter, Bándy Péter, Soltész Atti-
la és Porkoláb Mátyás önkormányzati képvi-
selô, valamint Balczó Zoltán, a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom alelnöke.

Th
A pályázat részletes eredményét elolvashatják
a www.masodikkerulet.hu oldalon.

Folytatódnak a Klebelsberg-napok
December 2. vasárnap
n 17 óra: Hommage à Klebelsberg Kuno.
Képzômûvészeti kiállítás.
n 19 óra: Vörösmarty Mihály: Árpád éb-
redése — oratórikus újkori színházi bemuta-
tó. Rendezô: Iglódi István. A fôbb szerepek-
ben: Kubik Anna és Ôze Áron. A bemutató
elôtt köszöntôt mond Jókai Anna író.
n 20 óra: Árpád népének ébredése —
Bánffy György színmûvész elôadóestje.

Az estre érvényes jegy ára 1500 forint,
megvásárolható a helyszínen. Az est elôtt
(18.15-tôl) és utána Jókai Anna dedikál.
December 8. szombat
n 17 óra: Klebelsberg-emlékkoncert. Hu-
bay-, Bartók- és Kodály-mûveket játszik He-

gedûs Endre zongoramûvész, közremûkö-
dik: Kovács Anikó hegedûn.
December 9. vasárnap
n 19.30: Erkel Ferenc—Doppler Ferenc:
Erzsébet — újkori operabemutató. (Jegyár:
2000 Ft, diákcsoportoknak 1000 Ft/fô; meg-
vásárolható a helyszínen.)

*
A programokra a belépés díjtalan (kivéve,
ahol a jegyár külön fel van tüntetve). A
programváltoztatás jogát a szervezôk fenn-
tartják.

Információ: Erdôsi Károly, tel.: 376- 8907;
Szentirmai-Zöld Máté, tel.: (30) 630-6488,
e-mail: szentirmai.mate@kulturkuria.hu,
www.kulturkuria.hu.

Fázsy Anikó a II. kerület
fôdíját nyerte el

A fôváros különdíját Mátrainé Mester Katalin
vehette át
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A társadalom
lelkiismerete
November 12-én, a szociális munka nap-
ján kerületünk önkormányzata ünnepi dél-
utánra hívta az ágazat munkatársait. Az
összejövetelt Vargáné Luketics Gabriella, a
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetô-
je nyitotta meg. Tôle tudhattuk meg, hogy
éppen húsz évvel ezelôtt, 1997. november
12-én szerveztek elôször hasonló rendez-
vényt hazánkban a szociális akció nemzet-
közi napjához csatlakozva, amelynek témá-
ja a kirekesztés elleni küzdelem volt. Buda-
pesten elôször 2000-ben emlékeztek meg
az ágazatról, és ekkor került sor elôször az
itt dolgozók jutalmazására is. Házigazda-
ként Láng Zsolt polgármester köszöntötte a
vendégeket, aki a szociális szférát a legfon-
tosabb, ám a legkevesebb fényt kapó terü-
letnek nevezte.

— Önök a társadalom lelkiismerete —
hangsúlyozta a polgármester. — Nehéz
problémákkal és emberi helyzetekkel néz-
nek szembe nap mint nap, helyettünk, a
többi polgár helyett is.

Láng Zsolt polgármesteri dicséretben ré-
szesítette Mikulás Györgyi szociális mun-
kást az I. sz. Gondozási Központból, Né-
meth Judit szociális gondozót a II. sz. Gon-
dozási Központból, Konrád Aladárné klub-
gondozót a III. sz. Gondozási Központból
és Laczkó Borbála családgondozót a Család-
segítô és Gyermekjóléti Szolgálattól.

Irodavezetôi dicséretben részesült Nagy
Edit közösségi gondozó, a II. sz. Gondozási
Központ, Györe Józsefné gazdasági ügyinté-
zô, a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgá-
lat, valamint Szilágyi Andrea szociális gon-
dozó, az ÉNO munkatársa.

P. Zs.

Az álláskeresôk
fele diplomás

A kerületi Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat idén hatodik alkalommal rendez-
te meg a munkaügyi kérdésekrôl szóló szak-
mai konferenciáját. Horváth Ágnes, a család-
segítô vezetôje kérdésünkre válaszolva el-
mondta, hogy az önkormányzati intézmé-
nyek vezetôit, humánpolitikai dolgozóit
hívták el, akik a téma szakértôitôl az aktuá-
lis problémákról és munkajogi változásai-
ról kaphatnak részletes tájékoztatást. Dan-
kó Virág alpolgármester megnyitó beszédé-
ben az együttmûködés fontosságát hangsú-
lyozta. Kiemelten fontosnak és támogatan-
dónak tartja a hátrányos helyzetû emberek
segítését végzô intézmények és szervezetek
munkáját.

A konferencia elsô részében Dudás Ist-
vánné, a Közép-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ I–II–III. kerületi ki-
rendeltségének vezetôje a munkaügyi szer-
vezetek által adható ellátásokról és szolgál-
tatásokról tartott elôadást. Részletesen is-
mertette az álláskeresési segélyhez és jára-
dékhoz, a munkaerôpiaci, valamint képzé-
si támogatáshoz való jutás szabályait. Tájé-
koztatójában kitért az álláskeresôk vállalko-

zóvá válását segítô programra is. A várható
közalkalmazotti leépítések kapcsán az Új pá-
lya, új esély programról is szólt az elôadó,
megemlítve, hogy változóban van a munka-

nélkülieket segítô irányelv. „Keress,
hogy segíthessünk!” szól az új szlogen,
amellyel arra utalnak, hogy a munká-
ját elvesztô ember maga is akarjon vál-
toztatni helyzetén.

Kulinyi Márton, a Fôvárosi Közhasz-
nú Foglalkoztatási Szolgálat ügyvezetô
igazgatója a II. kerület munkaügyi
helyzetét is elemzô elôadásából kide-

rült, hogy az országos és a fôvárosi átlagtól
lényegesen eltérôen városrészünkben az ál-
lástalan diplomások aránya kiugróan ma-
gas. A kerületi regisztrált álláskeresôk 44
százaléka diplomás, 19 százaléka pedig
érettségizett, többségük negyvenöt éven fe-
lüli. Kulinyi Márton az önkormányzatok fel-
adatát a társadalmi kohézió és szolidaritás
erôsítésében látja. Véleménye szerint az ön-
kormányzatok sajátos helyzetben vannak,
hiszen egyszerre kell védelmezniük az
adóªzetôk forintját és kiállniuk a kiszolgál-
tatott és rászoruló emberek mellett. Kuli-
nyi úgy látja, hogy a beilleszkedési progra-
mokkal, amelyeket a családsegítôk koordi-
nálnak, illetve a toleráns munkahelyek ki-
alakításával sok embert vissza lehet vezetni
a munka világába. Nem tartja azonban jó
megoldásnak, hogy az államilag támogatott
közhasznú foglalkoztatással kialakított
munkahelyeken nincs rotáció. A jogalkotó
eredeti szándékai ellenére egy-egy munka-
vállaló bérének egy részét fedezik a támoga-
tásból, és nem minél több ember visszail-
leszkedést segítik vele.

T. I.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Ked-
denként 17 órától ingyenes jogi ta-
nácsadás társasházaknak a Polgár-
mesteri Hivatalban (1024 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.

FOGADÓÓRÁK. Nagy Gábor Ta-
más országgyûlési képviselô (1. vk.)
december 12-én 18 órától tart foga-
dóórát a Polgármesteri Hivatal 201/c
szobájában (1024 Mechwart liget
1.). Bejelentkezés a téma megjelölé-
sével a (06 20) 459-7859-es számon.
Balsai István országgyûlési képvise-
lô (2. vk.) következô fogadóóráját
december 6-án 18 órától a Polgár-
mesteri Hivatalban (1024 Mechwart
liget 1.), illetve december 13-án
szintén 18 órától a Pesthidegkúti Kö-
zösségi Házban (1028 Máriaremetei
út 37.) tartja.
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Hogy kinyíljon a világ
A Kétnyelvû Iskoláért Egyesület és a
Szabó Lôrinc Két Tannyelvû Általános
Iskola és Gimnázium szakmai napot
szervezett pedagógusok és egyetemi
hallgatók részére. Az érdeklôdôk
bepillantást nyerhettek a magyar és
angol nyelven zajló oktatásba, és
kicserélhették tapasztalataikat a
bemutató órák után.

A rendezvényt Láng Zsolt polgármester nyi-
totta meg. „Ma már nem az a kérdés, miért
fontos a kétnyelvû oktatás, hanem hogy ho-
gyan lehet hatékonyabban mûvelni — hang-
súlyozta a polgármester. — Az idegen nyelv
ismerete több mint egy kommunikációs
eszköz. Segítségével kinyílik a világ, és be-
fogadóbbá, toleránsabbá válunk. Magyaror-
szág számára különösen fontos a nyelvtu-
dás ahhoz, hogy közvetíteni tudjuk tehetsé-
günket a külvilág felé.” Láng Zsolt remé-
nyét fejezte ki, hogy néhány éven belül ha-
zánkban természetes lesz egy vagy két ide-
gen nyelv ismerete. A szakmai megnyitót
dr. Vámos Ágnes, a Kétnyelvû Iskoláért Egye-
sület elnöke tartotta, aki elmondta, hogy
éppen húsz évvel ezelôtt indult a kétnyelvû
oktatás Magyarországon, és azóta nagyon
szép eredmények születtek. Az elmúlt tan-
évben ilyen jellegû oktatásban részt vett ta-
nulók mindegyike emelt szintû érettségi
vizsgát tett az adott nyelvbôl, 94 százalékuk
jelest kapott, és a jelesen belül is a tanulók
nyolcvan százaléka hibátlan, száz százalé-
kos teljesítményt nyújtott. Vámos Ágnestôl
megtudtuk, hogy mára országosan több
mint százötven iskolában zajlik két nyel-
ven az oktatás, amit rendkívül nagy társa-
dalmi érdeklôdés kísér. A Szabó Lôrinc is-
kola máig az egyetlen ilyen proªlú oktatási
intézmény Budán, ráadásul tizenhárom év-
folyamos, ami igen ritka, ugyanakkor — Vá-
mos Ágnes véleménye szerint — nagyon
szerencsés képzési szerkezet a nyelvtanu-
lás szempontjából.

*
Zoltán Lászlótól (képünkön), az iskola igaz-
gatójától elôször azt kérdeztem, hogy intéz-
ményük mikor csatlakozott a kéttannyelvû
programhoz.

— 1998 óta folyik két nyelven a tanítás.
Én 1992 óta vezetem az akkor még Bányai

Júlia nevét viselô iskolát. ’96-ban vettük
fel Szabó Lôrinc nevét, és akkor bôvítettük
tizenkét évfolyamosra iskolánkat. Azért vá-
lasztottuk Szabó Lôrincet névadónak, mert
öt nyelven beszélt, írt, olvasott, fordított.
Az ô tolmácsolásából ismerhetjük Villont
és Shakespeare-t. Mi is a legnagyobb hang-
súlyt az idegen nyelv oktatására helyezzük,
és szintén öt nyelvet tanítunk: angolt, fran-
ciát, németet, spanyolt és olaszt.

Már az elsô osztálytól tanulnak angolul
a gyerekek?

Évfolyamonként két osztályt indítunk.
Az „a” osztályok elsôtôl kezdve két nyelven
tanulnak. Heti öt órában van angolórájuk,
és a készségtárgyak óráin szó szerint két
nyelven, magyarul és angolul is beszélnek
a tanítók a gyerekekhez, hogy megszokják a
nyelv zenéjét, merjenek megszólalni. Har-
madik osztálytól a természetismeretet, ötö-
dik osztálytól a mûvészettörténetet, majd

hetediktôl a biológiát és földrajzot is már
angolul tanulják a gyerekek. A gimnáziumi
évek elsô osztálya, tehát a kilencedik évfo-
lyam teljesen a nyelvtanulásé heti húsz an-
golórával. Ekkor van lehetôsége a más isko-
lából érkezett tanulóknak felzárkózni. Évvé-
gén nyelvi vizsgát kell tenniük, és ha ez si-
került, akkor mehetnek tizedik osztályba,
ahol már a matematikát, történelmet, föld-
rajzot, biológiát csak angolul tanulják. Eh-
hez jön még az úgynevezett célnyelvi civili-
záció, ami valójában országismeretet takar.
Az érettségin angolból kötelezô az emelt
szintet választani, és két további tárgyból is
angolul érettségiznek a diákok.

Milyen eredményeket értek el a tanu-
lók?

Az elsô osztály 2004-ben érettségizett
nagyon szép eredménnyel, de az igazi si-
kert a 2005-ös év hozta, amely egyben a
kétszintû érettségi elsô éve is volt. Az össze-
sen regisztrált 302 gimnázium közül több
mint 94 százalékos eredménnyel országo-
san az elsô helyen végeztünk, amire rendkí-
vül büszkék voltunk. 2006-ban már tantár-
gyak szerint is rangsorolták az iskolákat.
Angol nyelvbôl ismét elsôk lettünk, törté-
nelembôl 19. helyen végeztünk, és magyar-
ból is rendkívül jól szerepeltek diákjaink.
Ehhez tudni kell, hogy csupán a nyári vizs-
gák alapján állítják össze a sorrendet, hol-
ott legjobb tanulóink zöme már az elôreho-
zott, novemberi vizsgán bizonyos tárgyak-
ból leérettségizik. Ezeket az eredménye-
ket, sajnos, nem számítják be. Ugyanilyen
büszke vagyok a továbbtanulási statiszti-
kánkra is. Az eddig kétnyelvû érettségit
tett 96 tanulónk közül hatvanat egyetemre,
huszonhatot pedig fôiskolára vettek fel,
csupán öt tanuló nem került be a felsôfokú
oktatásba, de közülük nem mindenki je-
lentkezett továbbtanulni.

Az idei tanévtôl két helyszínen, a régi
Fenyves Utcai Általános Iskola épületé-
ben is folyik az oktatás. Hogyan értékeli
a tanintézmények házasságát?

Kizárólag csak pozitív tapasztalatokról tu-
dok beszámolni. Örülnek a fenyveses kollé-
gák is, mert ôket a megszûnés fenyegette,
hozzánk viszont a két elsô osztályba 138 kis-
diák jelentkezett, és a kilencedik évfolyam-
ra is hatszoros volt idén a túljelentkezés.
Szeretnénk a jövôben több párhuzamos osz-
tályt indítani. Ha lehetôség lesz, akkor két-
nyelvû osztályokkal bôvítenénk a létszá-
mot, hiszen erre van óriási igény. Az elôbb
említett 138 kisgyermek közül 127-et sze-
rettek volna a szülôk ilyen jellegû osztályba
íratni. Péter Zsuzsa

A Kétnyelvû Iskoláért Egyesület 1991-
ben jött létre azzal a céllal, hogy támo-
gassa a két nyelven oktató iskolák
munkáját, és az oktatáspolitikai dönté-
sek meghozatalánál szakmai érdek-
képviseletet biztosítson. Jelenleg a két-
nyelvû oktatási intézmények mintegy
nyolcvan százaléka tagja az egyesület-
nek.

Alfonzó nem nôvér
Mindenek elôtt köszönöm a szép és tartalmas cikket, mely személyemet és
sorsomat méltatja. Különösen hálás vagyok a Három nôvér paródiánkról
írottaiért.

Csakhogy itt nagy és durva hiba esett. Ön felemlíti Alfonzót mint részesét
a nagy sikernek. Az említett zseniális mutatványos még csak a közelében
sem járt a Három nôvérnek, sôt még abban a kerületben sem volt, ahol a pa-
ródián dolgoztunk.

Körmendi JánosT
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Ösztöndíj kerületi hallgatóknak
Ünnepélyes keretek között a Törökvész Úti Általános Iskolában ve-
hették át ösztöndíj-megállapodásukat a sikeres pályázók. Ahogy a
II. kerületi Önkormányzat Mûvelôdési Osztályának munkatársá-
tól, Tóth Lászlónétól megtudtuk, 2000-ben az önkormányzat rende-
letet hozott a felsôoktatásban részt vevô tanulók támogatására. Az
ösztöndíjat olyan szociális szempontból rászorult egyetemi, illet-
ve fôiskolai hallgató nyerheti el, aki államilag finanszírozott, nap-
pali oktatásban folytat tanulmányokat, elsô diplomáját szerzi
meg, valamint állandó lakcíme a II. kerültben van. Az egyszeri,
egy tanévre szóló összeg ötven ezer forintot tesz ki, de vannak
olyan felsôbb éves diákok, akik már negyedszer, ötödször is el-
nyerték a támogatást. Ezenkívül méltányossági alapon kisebb
összegû támogatást kaphatnak azok a diákok, akik az egy fôre esô
jövedelem alapján nem lennének jogosultak az ösztöndíjra. Idén
összesen százhúsz diák részesült az önkormányzati támogatásból.
Az ösztöndíjakat Láng Zsolt polgármester adta át, aki köszöntô be-
szédében az esélyegyenlôség megteremtésének fontosságát hang-
súlyozta. Mint elmondta, Magyarországon szinte egyedülálló ez a
nemcsak anyagi, hanem lelki támogatás is, amelyet a II. kerületi

önkormányzat biztosít tehetséges, de nehezebb helyzetben lévô
fiataljai számára. Reményét fejezte ki, hogy a diákok becsülettel
helytállnak majd, és sikerül megvalósítaniuk álmaikat.

Nyelvvizsga-
ösztöndíj
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják,
hogy a felvételi, és így a továbbtanulás sike-
rét jelentôs mértékben meghatározza a diá-
kok családi háttere, a szülôk anyagi helyze-
te és iskolázottsága. A szûkösebb anyagi
helyzetben élô tanulók felzárkózási esélyei
nemzetközi összehasonlításban elszomorí-
tóan alacsonyak. Ezen a helyzeten a 2008-
ban életbe lépô új felvételi pontszámítási
rendszer is változtatni kíván, mivel a maxi-
mum 480 felvételi pontból 25–50 pont sze-
rezhetô úgynevezett elônyben részesítés ré-
vén. Ugyanakkor a szintén maximum 50
többletpont megszerzésére lehetôséget

adó nyelvvizsgák díja immár egy ideje nem
igényelhetô vissza, vagyis ezek költsége tel-
jes egészében a családokra hárul, anyagi
helyzettôl függetlenül.

A november közepén induló Euro Nyelv-
vizsga Ösztöndíj programot meghirdetô
központ minden középiskolának lehetôsé-
get biztosít arra, hogy szociálisan nehéz
helyzetben lévô, de jó tanulmányi eredmé-
nyû és magas szintû angol vagy német
nyelvtudással rendelkezô tanulói közül
nyelvenként egy-egy diákot jelöljön. A ta-
nulók a vizsgaközpont által felajánlott ösz-
töndíj támogatásával ingyenesen tehetnek
államilag elismert közép- vagy felsôszintû
nyelvvizsgát jövôre. A jelentkezési lapok be-
küldési határideje december 21. (www.osz-
tondij.euroexam.org.)

ld

Mérei Ferenc emlékére

Egykori lakásának falán — a Pasaréti
út 36. alatt — november 17-tôl
márványtábla emlékezik a magyar
pszichológia egyik legnagyobb
hatású tudósára és tanárára,
Mérei Ferencre. A Magyar
Pszichológiai Társaság által állított
emléktábla avatóünnepségén
Pléh Csaba, a Magyar Tudományos
Akadémia fôtitkár-helyettese és
Bagdy Emôke, Mérei egykori
tanítványa, késôbb munkatársa
méltatta az 1986-ig, haláláig a
Pasaréten élô pszichológust.
A II. kerületi önkormányzat nevében
Bándy Péter, a Szociális, Egészségügyi
és Lakásügyi Bizottság elnöke
koszorúzta meg az új emlékhelyet.

BARLANGI MIKULÁS. A korábbi
évekhez hasonlóan Mikulás-ünnepet
tartanak a barlangkutatók. A Szemlô-
hegyi-barlangba (1025 Pusztaszeri út
35.) elôzetes regisztráció alapján de-
cember 5-–8-ig várják az érdeklôdô-
ket. A gyerekeket személyre szóló
ajándékkal lepi meg a Mikulás. Infor-
máció és jelentkezés Bolvári Ágnesnél
a (06 30) 203-9538-as számon.

KARÁCSONYI VÁSÁR. December
1-jén 9–16 óráig karácsonyi vásár lesz
az Ökumenikus Általános Iskolában
(1028 Községház u. 10.). Több mint
70 árus és 16 osztály kínálja portékáit.
A Klebelsberg iskola (1028 Szabadság
u. 23.) szintén december 1-jén 9 órá-
tól tartja karácsonyi vásárát.

SZTRÁJK. A Mûvelôdési Iroda tájé-
koztatása szerint november 21-
én szerdán délelôtt a kerület nyolc ok-
tatási és nevelési intézményében tar-
tottak sztrájkot, amely rendben lezaj-
lott. Kétórás sztrájk volt a Virág árok
8. óvodában, az Áldás, a Budenz, a
Csik, a Kodály, az Ökumenikus és a Kle-
belsberg iskolában, valamint a Móricz
gimnáziumban. Volt olyan intézmény,
ahol csak egy fô sztrájkolt, és akadt
olyan is, ahol a teljes tantestület. Az
érintett intézmények vezetôi a sztrájk
ideje alatt gondoskodtak a gyermekek
felügyeletérôl.

NYÍLT NAPOK. A Csik iskola (1027
Medve u. 5–7.) december 12-én 17
órától várja játszóházába a leendô el-
sôsöket. Az Újlaki iskola (1023 Ürömi
u. 64.) december 6-án 16.30-tól, 7-
én 15.15-tôl tart foglalkozást az isko-
lába készülô gyerekeknek.
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2011 a kémia éve lesz

Százéves tudósegylet
Idén ünnepelte alapításának századik
évfordulóját a Magyar Kémikusok
Egyesülete (MKE), amely hûen ôrzi a
hagyományokat, de vélhetôen csak
kevés helyen nyitottabbak a világra,
mint a II. kerületi székhelyû
szervezetnél. Szakmai rendezvényeket
tartanak, a kémiát népszerûsítve
pedig általános és középiskolákba is
szívesen ellátogatnak szakértôik.
A szervezetrôl az egyesület elnöke,
Mátyus Péter professzor és Androsits
Beáta ügyvezetô igazgató beszélt
lapunknak.

Az egyesület alapításának 100. évfordulója
a szokottnál is jobban megmozgatta a hazai
és a külföldi kémikus és vegyész társadal-
mat, a konferenciák és szakmai rendezvé-
nyek országszerte reºektorfényben tartot-
ták a rohamosan fejlôdô tudományágat. A
Fabinyi Rudolf vezetésével és mintegy ötven
kémikus együttmûködésével alapított MKE
fô célkitûzése száz éve a magyar kémikusok
érdekvédelme, a tudomány és a vegyipar
fejlôdésének elôsegítése volt.

— Ma az egyik legfontosabb törekvé-
sünk a kémia valóságos szerepének megvi-
lágítása és a társadalom negatív elôítéleté-
nek megszüntetése, mert a kémia pozitív
szerepet játszik mindennapjainkban —
emelte ki Mátyus Péter professzor.

A közhasznú társaságként mûködô egye-
sület elnöke hangsúlyozta, hogy a kémia
életünk szinte minden percének része, nél-
küle a mai világ elképzelhetetlen.

— A kémia nem füstölgô gyárkéményt,
hanem azt a tudományt jelenti, amely ural-
ni tudja például a károsanyag-kibocsátást,
hozzájárul a gyógyszergyártáshoz, vagy fon-
tos szerepet tölt be a környezetvédelemben
— emelte ki a professzor, aki szerint a tévhi-
tek orvoslását már az általános iskolás kor-
ban kell kezdeni. Az egyesület tagjai rend-
szeresen tartanak népszerûsítô elôadáso-
kat oktatási intézményekben is.

— Annak ellenére, hogy lényegében a
szakma meghatározó szakértôi tagjai a tár-
saságnak, sajnos, még ritkán fordulnak
hozzánk kívülrôl segítségért — említette az
elnök. — Szeretnénk ezen is változtatni,
hogy minél többször adhassunk kémiával
összefüggô, szakszerû tanácsot, minél több
szervezettel vagy vállalattal alakíthassunk
ki kapcsolatot.

A kémikusok egyesületének vezetôje
nemrég találkozott Láng Zsolt polgármester-
rel, hogy a lehetséges együttmûködésrôl
tárgyaljanak.

— Második kerületi székhelyû szervezet-
ként természetesen a lokálpatriotizmus mi-

att, de a kerületnek a fôváros szempontjá-
ból is nagy fontossága miatt is, feladatnak
érezzük, hogy minél szorosabb kapcsolatot
alakítsunk ki az önkormányzattal, és segít-
ségére legyünk, akár oktatási programok-
ról, tudományos ismeretterjesztésrôl, akár

szakmai kérdésekrôl van szó — jelezte Má-
tyus Péter. Hozzátette, hogy szaktudásukat
iskolai vagy környezetvédelmi napokon,
esetleg a kerületet érintô beruházásokra vo-
natkozóan egyaránt felajánlják.

Az egyesület rendszeresen szervez verse-
nyeket diákok számára, köztük legismer-
tebb az Irinyi János Országos Középiskolai
Kémiaverseny, de fontosnak tartják, hogy a
II. kerületi iskolákkal külön is jó kapcsola-
tot alakítsanak ki.

— Az oktatási intézményekkel való
együttmûködés mellett a nemzetközi kap-
csolatokra is nagy hangsúlyt fektetünk,
mert a nemzetközi konferenciákon és
együttmûködéseken keresztül a legfris-
sebb kutatási eredményeket is megismer-
hetik tagjaink — mondta el Androsits Beáta
ügyvezetô igazgató. Az MKE tagja az Euró-
pai Kémikus Egyesületek szervezetének.
Szoros az együttmûködés a szomszédos or-
szágok szakembereivel, és nemrég írtak alá

megállapodást a német szervezettel, amely
Európában az egyik legnagyobb kémiai
szakmai testület.

A középiskolásoktól a mérnökökön át a
gyógyszerészekig sok érdeklôdô lépett a
magyar Kémikusok Egyesületébe, tagja pél-
dául az Amerikai Egyesült Államokban élô
Nobel-díjas Oláh György is.

— Jelenleg mintegy 2500 állandó tagunk
van, és bárki tag lehet, aki az alapszabályt
és az egyesület célkitûzéseit elfogadja — hív-
ta fel a ªgyelmet az ügyvezetô igazgató. Em-
lékeztetett: ahogyan az alapítók száz éve

összefogták a
hazai kémiku-
sokat, ugyan-
úgy a korunk
k é m i á j á h o z
igazodva a leg-
különbözôbb
t e r ü l e t e k e n
vannak szak-
o s z t á l y a i k ,
szakcsoportja-
ik. — A napra-
k é s z s é g n a-
gyon fontos,
de az elôdeink
járta utat sze-
retnénk foly-
tatni — tet te

hozzá Androsits Beáta.
A világszerte elismert egyesület több

szakmai kiadványt, köztük a Magyar Kémi-
kusok Lapját, a Magyar Kémiai Folyóiratot
és a Középiskolai Kémiai Lapokat gondoz-
za. Évente mintegy tizenöt nagyszabású, ha-
zai és nemzetközi rendezvényt tart. Mátyus
Péter elnök reményét fejezte ki, hogy a ke-
rület és az egyesület között hosszú távú
együttmûködés alakulhat ki, melyben az
egyesület a kerületnek közismerten kiváló,
a társadalmi fejlôdést szolgáló és a tudásbá-
zist növelô programjaihoz hatékony támo-
gatást nyújthat. Az egyesület egyébként
már a Kémia Évére (2011) készül, melyet,
többek között, a kerülettel együtt szerve-
zett rendezvényekkel is szeretnének méltó
módon megünnepelni.

szeg
MKE titkárság: 1027 Budapest, Fô utca 68.
Tel.: 201-6883, fax.: 201-8056, e-mail: mail@
mke.org.hu

Köszönet
n A Tihanyi Kör Keresztény Alapítvány (adósz.: 18100772-1-41) köszönetet mond
a személyi jövedelemadóból számára felajánlott egy százalékért. A befolyt 9005 forin-
tot mozgássérültek nyaraltatására fordította. További felajánlásokat köszönettel fo-
gadnak a fenti adószámra, számlaszám: 11702036-20675143.
n A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért közhasznú alapítvány a személyi jö-
vedelemadó 1%-ának felajánlásából 2007-ben 97 805 Ft támogatást kapott, amelyet
ezúton is köszönnek. A felajánlott összeget az alapítvány mûködési költségeire (tele-
fon, internet, irodaköltségek) fordítják.
n Köszönjük, hogy adójának 1%-át felajánlotta a 2005-ös évben a Civitán Club Bu-
dapest—Help Egyesület részére. A beérkezett 422 659 Ft-ot rendezvények, szabad-
idôprogramok lebonyolítására használtuk fel. Adószám: 18086553-2-41.
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Kutyamesék Chopinnel

„Fantáziám nincs,
csak igaz történeteket írok”
December 14-én este 19 órától az IBS
Színpad vendége lesz Bächer Iván.
Hatlábú címû novelláskötetébôl
Gyabronka József színmûvész olvas
fel. A történetek kutyákról szólnak,
pontosabban egy kutyáról, a kutyáról,
aki — az író szavaival — bónuszként
járt a családdal, ahová betelepedett.

Kettejük összecsiszolódását követhetjük
nyomon, mindennapi életüket városban és
falun, amely persze tele van izgalommal,
haraggal és megbocsátással, örömmel és
bánattal. A közös séták, elveszések, oltások
és betegségek, kisebb-nagyobb kalandok
mikéntjét Bächer Iván a maga tömör és egy-
szerû stílusában mély emberséggel és pá-
ratlan humorral meséli el. Történeteit ol-
vasva vagy hallgatva hol a nevetéstôl potyog
az ember könnye, hol a meghatódottság
szorítja össze szívét. Nem csak a kutyásét.

Az írót újlipótvárosi otthonában keres-
tük fel. Amíg történeteirôl, a könyvekrôl és
estekrôl beszélgetünk, könnyû bor kerül az
asztalra, a serpenyôben hús serceg, ínycsik-
landó illatokkal töltve be a lakást.

Hogyan születnek a történetek?
Ezek az esetek mind megtörténtek. Fan-

táziám nincs, csak igaz történeteket írok,
legyen szó akár a kutyás históriákról, akár
emberi sorsokról. A kutyát is hozta az élet,
hát írtam róla. Engem érdekel minden; az
is, ami tegnap történt, és az is, ami régen,
az emberek, mostaniak és régiek. Egy idô-
ben történelmet tanítottam a régi Móricz
gimnáziumban. Két témából tartottam fa-
kultációt: Budapest történetébôl és család-
történetbôl. Ez utóbbi különösen érdekes
volt, mert a gyerekek szállították a maguk
családjának történetét, már ahol lehetett.
Mert olyan szülô is volt, aki ezt megtiltotta,
késôbb persze kiderült, miért. Ez a két té-
ma a mai napig izgat. Anyám épí-
tész volt, mindig írok házakról;
apám zenész volt, mindig írok ze-
nészekrôl. Meg emberekrôl. Elég,
ha kilépek az utcára, vagy csak át-
megyek a szomszédba, és belebot-
lok valakibe, egy sorsba, amit érde-
mes lejegyezni.

Nem hiányzik a tanítás?
Most éppen nem. Amióta újra

Pesten élek, sok ªatal vesz körül.
Meg nem is szívesen néznék szem-
be az oktatás mai állapotával és ne-
héz helyzetével. Vannak, persze,
most is jó iskolák, és el is tudnék
menni heti néhány órára, de az túl

könnyû volna. Nem szeretnék „dísztanár”
lenni.

Nagy sikerrel mennek estjei, amelye-
ken jelen is van, meg nem is. Az írásokat
nem Ön olvassa fel, de két történet kö-
zött Chopint játszik.

Nagyon nem szeretek felolvasni, az egy
másik szakma, érteni kell hozzá. Amikor
megnyílt a Spinoza-ház, vezetôje, Sándor
Anna kapacitált, tartsak felolvasóestet.
Nem akartam se felolvasni, se nemet mon-
dani. Közben jó kapcsolatba keveredtem a
Krétakör társulatával, és megkérdeztem
Gyabronka Józsefet, nem vállalná-e helyet-
tem az olvasást. Amikor bementünk a Spi-
nozába, megláttam, hogy a színpadon van
egy zongora. Innen jött az ötlet, hogy a tör-
ténetek között muzsikáljak. Chopin mazur-
káit választottam, mert azok rövidek, és az
egész élet bennük van: öröm és fájdalom.
Chopin egész életében írt mazurkákat, halá-
la elôtti utolsó darabja is ez volt. Közel áll
hozzám szomorú alakja. Annyi baja volt rö-
vid életében, betegségek, nôk…

Nemcsak a kutyás történetekbôl szüle-
tett elôadóest.

Más témájú írásokat, vendégségrôl, uta-
zásról, nôi sorsról szólókat is igyekeztünk
egybefûzni. Az elôadásra készülés, a váloga-
tás segít abban, hogy a mozaikok összeállja-
nak, a kockákból egy ív rajzolódjon ki.
Most azt tervezzük, hogy párok, házasságok
történeteibôl állítunk össze egy estet. Déd-
szüleim, nagyszüleim, barátaim párkapcso-
latait meséljük majd el. Régi könyveimbôl
húzogatok ki szálakat, azokat igyekszem
összefonni. Ezeket is Gyabronka József ol-
vassa majd fel, illetve az elôadáson szerep-
lô másik partnerem, a ªatal színész és dra-
maturg, Rácz Attila.

Milyen érzés visszahallani írásait?
Rögtön „fület szúr” a hiba. Rájöttem,

hogy megjelenés elôtt minden írást fel kel-
lene olvasni. Gyabronka barátom fel is
ajánlotta, hogy ha majd egyszer egy igazi,
komoly nagy regényt írnék, a kéziratot fel-
olvassa nekem.

Péter Zsuzsa

„Tudtam, hogy aki kutyát tart, az kutyás lesz. Elkutyásodik. Kutyások-
kal ismerkedik, kutyákról beszél, sôt kutyákkal beszél, kutyával fek-
szik és kutyával kel, kutyával álmodik: elkutyul.

A kutya büdös, továbbá zajos és harap.
Ennyit tudtam a kutyákról, és ez nekem elég volt.
Kutya-tudásomat sétáltattam nap mint nap, több mint harminchat

éven át.
Aztán egyszer csak kutya-tudásom elkóborolt, elszökött, nem lel-

tem sehol, hamarosan már nem is kerestem.
Kutyát sétáltattam helyette.
Kutyás lettem.”

A szerzô az elôadás után a színház elôcsarnokában dedikálja köny-
vét, amely a helyszínen megvásárolható. A bevételbôl befolyt
összeg a Vizslamentôk munkáját segíti. Jegyár: 2300 Ft.
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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 VÍZIVÁROSI GALÉRIA: DECEMBER 19-ig: Karácsonyi tárlat. Bocz Bea, Máder Indira — gobelinek.
Osvári Csaba — ötvösmûvek, grafikák.
n DECEMBER 1–25.: Király Zsófia iparmûvész mesebeli ágas bábos kiállítása az M Galériában. Megnyitó:
DECEMBER 1., 11 órakor. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ)
n DECEMBER 8-ig: Balla Ildikó díszlet-, jelmeztervezô kiállítása az Új Színház — Volksbank Galériá-
ban. A kiállításon különbözô elôadások tervrajzain kívül az alkotó tervei alapján megvalósult jelmezekkel
is találkozhatnak a látogatók. Megtekinthetô mindennap 10–18 óráig és az elôadások elôtt, valamint a
szünetekben. (Új Színház, 1061 Paulay Ede u. 35., ujszinhaz@ujszinhaz.hu; www.ujszinhaz.hu; 269-
6021)
n DECEMBER 10-ig: Kass János 80. születésnapja alkalmából rendezett életmû-kiállítás a Koller Galé-
riában. (Budai Vár, Táncsics Mihály utca 5., www.kollergaleria.hu, 356-9208)

SZÍNHÁZ IBS: NOVEMBER 30., 19.00: Örkény István: Macskajáték. Fôszerepben: Pásztor Erzsi,
Schubert Éva, Földi Teri, Huszár László. R.: Varga Miklós. DECEMBER 1., 7., 19.00: Hair — musical a
Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. DECEMBER 8., 15., 19.00: Ray és Michael Cooney: Minden lé-
ben három kanál. Vígjáték két részben. R.: Földessy Margit. DECEMBER 13., 18.30: Folytassa, Švejk.
Zenés sörözgetés a derék katonával (IBS Pub). DECEMBER 13., 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! Szerk.
és a mûsort vezeti: Litkai Gergely. Km.: Badár Sándor, Szôke András. DECEMBER 14., 19.00: „Hatlábú”
— Bächer Iván estje. DECEMBER 16., 19.00: A Szindra évadzáró karácsonyi gálaelôadása. R.: Földes-
sy Margit. DECEMBER 20., 18.30: Dalok a falvédôrôl. Irodalmi rock’n’roll. Elôadja: Hajdu István, Sza-
bó Jusztin, Hajdu Gábor. (IBS PUB)

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: NOVEMBER 30., 18.00: Magyar körkép 4/4. Onczay Zoltán gordon-
kahangversenye. Zongorán közremûködik: Wada Sayaka. Mûsoron Bartók, Kodály, Lendvay Kamilló,
Popper Dávid, Farkas Ferenc és Durkó Péter mûvei. Jegyár: 1500 Ft. DECEMBER 7., 18.00: Kamarazene
három tételben 3/3. A Trio Art Nouveau hangversenye. Km.: Nagy Ervin (zongora), Winkler Orsolya (he-
gedû), Déri György (gordonka). Mûsoron Haydn, Lajtha László és Sosztakovics mûvei. Jegyár: 1500 Ft.
DECEMBER 13., 18.00: Bartók Zeneakadémiája 2/2. Krulik Eszter hegedül, Kertész Rita zongorázik.
Szerkesztô: Héja Benedek. Beethoven, Debussy, Sztravinszkij és Kodály mûvei. Jegyár: 1200 forint. DE-
CEMBER 14., 18.00: Mesterbérlet 3/2. Ábrahám Márta hegedû és Zsoldos Bálint zongora kamaraest-
je. Mûsoron Ravel és Bartók mûvei. Jegyár: 2500 Ft. DECEMBER 16., 11.00: Mesterbérlet 3/3. Várjon Dé-
nes zongoramatinéja a zeneszerzô Bösendorfer zongoráján. Közremûködik: Perényi Miklós (gordonka).
Mûsoron Bartók, Kodály és Veress Sándor mûvei. Jegyár: 2500 Ft.
n IBS:DECEMBER 2., 11.00: Adventi hangverseny a Siciliano Barokk Együttes elôadásában. DECEMBER
9., 19.00: „Adventi randevú” — Varga Feri és Balássy Betty ünnepi koncertje. DECEMBER 21., 19.00:
„Két kontinens” — a Ramon Valle (Kuba)—Winand Gábor duó koncertje a jazz szerelmeseinek. DECEM-
BER 22., 20.00: „Ma a csend az ajándék” — az Imago Mundi zenekar karácsonyi koncertje.
n DECEMBER 15., 19.00: A László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület 100. jubileumi estje a XII.
kerületi Mûvelôdési Központ színháztermében. Mûsoron a Magyar Örökség-díjas Szentegyházi Gyermek-
filharmónia Kórusa és Zenekara adventi koncertje. Vezényel Haáz Sándor. (MOM, 1123 Csörsz u. 18.)

n MILLENÁRIS TEÁTRUM: DECEMBER 6., 20.00:
Világsztárok a Millenárison — sorozat. The Lon-
don Community Gospel Choir. Zenéjük nehezen
besorolható: hangzásában ott vannak a funk ele-
mei, a dalok lüktetésében a swing, erejében a
rhythm’n’blues, valamint alapjukban végig a néger
spirituálék hagyományos soul gyökerei. Jegyár:
4800/5300 Ft. DECEMBER 22., 20.00: Karácsonyi
koncert. Szájról szájra. Világzenei „szupercsapat”
Magyarországról. Közremûködnek: Bognár Szilvia,
Herczku Ágnes, Szalóki Ági, valamint azok az újító
szellemû zenészek, akik az elmúlt években a világ-

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

ELIZABETH: AZ ARANYKOR. Nincs is jobb alkalom Cate Blanchett iránti tisztele-
tünk kifejezésére, mint egy nem túl eredeti film Cate Blanchett fôszereplésével. Az Eli-
zabeth: Az aranykor címû filmrôl ugyanis sok minden elmondható — és e sok min-
denben a leggyakrabban elôforduló jelzô a „nagyszabású” és az „epikus” —, de azt
még a Blanchett-rajongók is készek elismerni, hogy elsô Erzsébet második része vaj-
mi keveset ad hozzá az 1998-ban bemutatott királyné-portréhoz. A Shekhar Kapur-
rendezte Elizabeth csakúgy, mint megkésett folytatása, meggyôzô képeskönyv volt,
amelynek azonban megvolt az a behozhatatlan elônye e mostani epizóddal szem-
ben, hogy Blanchett személyében egy addig csak szûk körben ismert, nagyformátu-
mú színésznôvel ismertette meg a világot. Blanchett tartozott egy második Erzsébet-
tel felfedezôjének, Kapurnak (s állítólag egy harmadik rész is az ígéretek között
szerepel); egy idôsebb, megfontoltabb, a napi politikába jobban beletört király-
nôvel, akibôl azonban még nem hunytak ki a szenvedélyek. Kapur filmje a törté-
nelem és a lélek belsô kronológiáját követve veszi sorra a királynô életének meg-
határozó epizódjait az elvesztett szerelemtôl a megnyert háborúig. Az aranykor
jóvoltából egy díszletben, hajóhadban és hajhálókban egyaránt nagyszabású
produkcióban lehet részünk, a film legértékesebb dísze azonban továbbra is
Blanchett, aki jelen alkotás tanúsága szerint egy látványosan szórakoztató, de
üresen kongó produkciót is képes megemelni színészi hitelével.

KG
Rendezô: Shekhar Kapur, szereplôk: Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush, Samantha
Morton.

TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR. Decemberhez
kapcsolódó népszokások, jeles napok, szí-
nészmúzeum (Ruttkai Éva) a honlapon. Az
internet használatát segítô egyéni foglalko-
zás minden kedden és csütörtökön 14–15
óra között szeptembertôl decemberig. Elô-
zetes jelentkezés a könyvtárosoknál. Min-
den hónapban új játék a honlapon Rejt-

vény 12 éven aluli
gyerekeknek cím-
mel. A könyvtár zár-
va lesz december
24-én, 25-én, 26-án
és 31-én, valamint
2008. január 1-jén.
A könyvtár nyitva
tartása: hétfôn, szer-

dán és pénteken 12–19-ig; kedden és csü-
törtökön 10–16-ig; szombaton 10–14-ig.
(www.fszek.hu, 1023 Török u. 7–9., tel.:
212-1103. e-mail: fszek0204@fszek.hu)
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zenei kísérletezések élcsapatát alkották. Jegyár:
2000/2500 forint.

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔ-
DÉSI KÖZPONT: Mûvészi torna. Kedden és csütör-
tökön: 17–18 óráig 4–5 éves óvodások részére. Ber-
czik Sára módszerén alapuló mozgás, koordináció
és ritmusérzék-fejlesztô, tartásjavító gimnasztika
zongorakísérettel. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Ki-
liánné Kocsis Mária, (06 70)335-6286. Gimnaszti-
ka csütörtökön 18–19 óráig, mozgásforma a fel-
nôttek minden korosztályának. Jelentkezés, érdek-
lôdés Pilinger Zsuzsa Bothmer-gimnasztika tanár-
nál, (06 70) 335-6283. Gerinctorna kedden és csü-
törtökön 18.30–19.30-ig. Tanfolyamvezetô, jelent-
kezés: Petô Barbara, (06 30) 370-7322. Jóga szer-
dán 8–9.45 óráig, tanfolyamvezetô, jelentkezés:
Kovács Károlyné, (06 20) 947-0202; kedden
19.30–21.15 óráig, tanfolyamvezetô, jelentkezés:
Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 9418-773. Terhestorna
szerdán 18–19 óráig, pénteken 11–12 óráig. Szülés utáni baba-mama-torna pénteken 10–11 óráig. Tan-
folyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Salsa csütörtökön 20–21 óráig. Tanfo-
lyamvezetô: Földi Anikó, (06 20) 315-8781.
n Nôi alakformáló kondicionáló órák kedd-csütörtök reggel 8–9 és este 19–20 óra között. Vezeti Tury
Veronika. Információ: 200-9356. Osteoporosist (csontritkulást) megelôzô gyógytorna kedd 11–12.30,
csütörtök 11.30–13 óra között. Vezeti Szininé Bakonyi Hajnalka. Információ: 325-9930. Izomnyújtó,
stretching gyakorlatok, kötött ízületû és ülômunkát végzôknek ajánlott kedd-csütörtök 17.30–18.30 kö-
zött. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. 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: Ingyenes bemutató jógaóra december 9-én vasárnap 16 órától a II., Volkmann
u. 10. alatti jógaközpontunkban. 10x2 órás kezdô jógatanfolyam indul november 29-én csütörtök este
18.30-tól.Gyakorló hatha jógaórák péntek este 18.30-tól, kedd és csütörtök délelôtt 10 órától (II., Volk-
mann u. 10., Jógaközpont), hétfôn és szerdánként 18.30-tól (II., Gábor Áron u. 47., Rózsabimbó Ovi).
Már lehet jelentkezni a jövô év tavaszán induló egy éves jógaoktatói képzésre. Folyamatosan indítjuk
kezdô és haladó hatha jóga tanfolyamainkat is. Információ és bejelentkezés: 397-5258, (06 30) 689-
9284, joga@sivanandajogakozpont. hu, www.sivanandajogakozpont.hu
n ASRAM JÓGAKÖZPONT: Ôrizze meg egészségét jógával! Hatha jóga, astanga jóga, dinamikus jóga,
lyengar jóga, kismama- és baba-mama-jóga, gyermekjóga, Pilates órák. Kezdô jógaórák: hétfô 18
óra, kedd 17 óra, 19 óra, szerda 9 óra, 17 óra, 18 óra, csütörtök 18 óra, 19 óra, péntek 17 óra, 19.30 óra,
vasárnap 17 óra. Intenzív jóganap: DECEMBER 9., vasárnap: „Jóga és thai masszázs otthonra”. Höl-
gyeknek gátizom-erôsítô DECEMBER 8–9. Indiai fôzôtanfolyam csütörtök 19 órától. (II., Ady Endre u.
1., I/1. Tel.: (06 20) 552-6564, info@jogakozpont.hu, www.jogakozpont.hu
n Mozgástanfolyamok a Baár—Madas Gimnáziumban. Babagimnasztika kedd 9.30–10.30-ig (2–3
éves kor), 10.30–11.15-ig (1–2 éves kor). Vezetô tanár Németh Erika. Kreatív tánc hétfô 17–18 óráig (6–8
éves kor), szerda 17.15–18 óráig (3–4 éves kor), péntek 16.15–17.15 óráig (5–6 éves kor). Vezetô tanár
Németh Erika. Játékos focisuli csütörtök 16.15–17-ig (3–4 éves kor), 17–18-ig (5–7 éves kor). Vezetô ta-
nár Almási Éva. Gerincgimnasztika kedd 8.30–9.30-ig és 18.30–19.30-ig. Vezetô tanár dr. Csider Tibor
egyetemi docens. Érdeklôdni lehet Németh Erika táncpedagógusnál: (06 30) 565-1703, nemetheri@free-
mail.hu (1026 Lorántffy Zs. út 3.).
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fônix Kendo és Iaido Klubban a Kodály Zoltán iskola épüle-
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.)

BAROKK ZENE AZ IBS SZÍNPADON. A Siciliano Barokk Együttes adventi hangver-
senye december 2-án 11 órakor kezdôdik az IBS Színpadon. A Siciliano Barokk Együt-
tes mindössze pár hónapja alakult a Liszt Ferenc Zeneakadémia fiatal hangszeresei-
bôl, akik a barokk zene érzelemgazdagságát, változatosságát szeretnék mûvészi fejlô-
désük alapjává tenni és a közönségnek közvetíteni. A koncerten közremûködik Lehr
Edit lírai koloratúrszoprán énekes, aki a kölni egyetemen diplomázott, pályája során
fellépett Európa számos opera- és
koncertpódiumán. Az együttes tag-
jai: Gáspár Anna, Surján Péter, Do-
mány Bernadett, Tornyai Péter (he-
gedû), Modrián Ildikó (brácsa),
Nagy Anna (gordonka), Botár Ben-
ce (nagybôgô), Andriska Szilvia
(oboa), László Zsófia (fuvola), Mé-
száros Bernadett (csembaló). Mûso-
ron Vivaldi, J. S. Bach: l. B. Marcel-
lo, Corelli, G. F. Händel mûvei.

AZ UTOLSÓ LÁNCSZEM — ÉS MÉG-
SEM. December 13-án 20 órától hallhatja a
Millenáris Fogadó közönsége a januárban in-
dult dzsesszlánc idei utolsó koncertjét, Feke-
te-Kovács Kornél Quintetjét. A zeneszer-
zô, trombita- és szárnykürtmûvész Fekete-
Kovács Kornél számtalanszor bizonyította
már, hogy a leginvenciózusabb magyar mu-
zsikusok közé tartozik. 1993-ban a krakkói
Jazz Juniors Competition-ön zenekarát és ôt
magát is a legjobbnak járó díjjal jutalmaz-
ták. 2000-ben és 2004-ben Artisjus-díjat ka-

pott, míg 2002-
ben Az Év Zene-
s z e r z ô j e k é n t
eMeRTon-díj jal
tüntették ki. A
Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egye-
tem tanára. A
Modern Art Or-
chestra alapítója-
k é n t k o r t á r s
nagyzenekari mû-
vek színpadra állí-

tójaként is ismert zenész, kvintettje viszont
a mainstream és a populáris jazz közötti
arany középutat képviseli. Az est vendége
Babos Gyula gitáros lesz. Az együttes tagjai:
Fekete-Kovács Kornél (trombita, szárny-
kürt), Oláh Szabolcs (gitár), Hárs Viktor (bô-
gô), Oláh Kálmán (zongora), Dés András
(ütôhangszerek). (A dzsesszlánc 2008 febru-
árjában folytatódik.)

BUDAY TÁRSASKÖR. December 7-én pén-
teken szakavatott vezetéssel megtekintjük a
Magyar Nemzeti Galériában (Budavári Palo-
ta) Vaszary János (1867–1939) festômû-
vész gyûjteményes kiállítását. A közönség
több mint négy évtized után láthatja össze-
gyûjtve Vaszary munkásságának kiemelke-
dô darabjait. A közel 350 alkotást bemuta-
tó válogatás gazdag áttekintést ad a mû-
vész sokoldalú tevékenységérôl. A belépôje-
gyet közösen vesszük meg, ennek költségét
a kerületi önkormányzattól nyert pályázati
pénzbôl fedezzük. Találkozunk az A épület-
ben 14.15-kor.
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n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kortól füg-
getlenül mindenkinek, aki rendszeres mozgással, rövid idôn belül látványos eredményt szeretne elérni. In-
formáció és órarend: 201-1620, (06 70) 286-3837 vagy (06 30) 539-3797. (1027 Budapest, Margit krt.
48., I. emelet)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜLETE: DECEMBER 5., 12 és 19.: Séta a
budai hegyekben. Találkozás 9 órakor a Moszkva téren, az óra alatt. DECEMBER 16.: Mátra-hegység.
Találkozó 7.15 órakor a Volán Stadionok pu. jegypénztáránál. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20)
997-8465, www.termeszetvedok.hu
n BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET: DECEMBER 9. és 26.: Budai-hegység. Táv 12 km. Ta-
lálkozó: 9 óra, Moszkva tér, metrókijárat. Bôvebb információ minden páratlan héten csütörtökön 16–
17.30-ig a 212-5641-es telefonszámon.

GYEREKEKNEK IBS: Bonbon Matiné elôadások: DECEMBER 1., 11.00: A látható zene —
BA-LU Kamara-EUfórikusok (Klarinét-bérlet 2. ea.). DECEMBER 7., 9.30: (Fuvola-bérlet 2. ea.), 11.00: (Vi-
ola-bérlet 2. ea.): Hol vagy, Mikulás? — Figurina Bábszínház. DECEMBER 8., 11.00: Hol vagy, Mikulás?
— Figurina Bábszínház (Furulya-bérlet 3. ea.). DECEMBER 9., 11.00: Ismerkedés az énekhanggal — Fo-
ur Fathers Énekegyüttes. (Okos Bagoly-bérlet 3. ea.). DECEMBER 14., 11.00: (Hegedû-bérlet 3. ea.),
14.30: (Trombita-bérlet 3. ea.): Társastáncok mindenkinek — Cikodance. DECEMBER 15., 11.00: An-
gyalok karácsonya — Angelica Leánykar (Gitár-bérlet 3. ea.). DECEMBER 22., 9.30 és 11.00: (Zongora-
bérlet 3. ea.): Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? — Kaláka Együttes. DECEMBER 2., 15.00 és 17.00:
Nótás Mikulás — Gryllus Vilmos mûsora.

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUB: DE-
CEMBER 7., 10 órakor találkozás a Moszkva téren az óra alatt. Adventi séta a karácsonyi díszbe öltö-
zött Vörösmarty téren az ünnepi készülôdés jegyében. Betlehemi jászol-kiállítás, népi fafaragók és mûvé-
szeti középiskolások mûveinek tárlata, vásári forgatag. DECEMBER 14., 15–17 óráig: Mikulás- és kará-
csonyi ünnepség lengyel barátainkkal. Kedves, meghitt hangulat, sok finomsággal. Információ: Kilián-
né Kocsis Mária, (06 70) 335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: DECEMBER 4.: Karácsony hava, decemberi jeles napok. DECEMBER
11.: Készülôdés az ünnepre, ajándékötletek. DECEMBER 18.: Karácsonyi ünnepség. Csak klubtagok-
nak! Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas
klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: DECEMBER 5–9.: München és Nürnberg kulturális értékei
(utazás autóbusszal). DECEMBER 11.: Adventi séta Budapesten. DECEMBER 12.: Múzeumlátogatás.
DECEMBER 18.: Évadzáró teadélután. Érdeklôdni a 275-0169-es telefonszámon, este. (1024 Budapest,
Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: DECEMBER 4.: Advent Bécsben. Mindenkinek jó egészséget, bol-
dog karácsonyt és békés új esztendôt kíván a klub vezetôsége annak reményében, hogy 2008. február el-
sô csütörtökén ismét találkozunk 9–12.30 között. (1024 Margit krt. 48., tel.: (20) 921-6588, 316-5925)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: DECEMBER 5., 16.00: Mikulás-napi összejövetel.
(1024 Keleti Károly utca 13/b)

n KIÁLLÍTÁS: DECEMBER 23-ig: A mûvészet
kultúrája. Hommage à Klebelsberg Kuno. A
Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületé-
nek (MAOE) pályázatára meghívott, Klebels-
berg szellemiségében létrehozott mûvek be-
mutatása. A kiállítás megtekinthetô naponta
10–18 óráig. JANUÁR 6-ig: Erôdtemplomok
— templomerôdök az erdélyi Szászföldön.
Dr. Szentpétery Tibor fotókiállítása.
n ZENE: DECEMBER 7., 10.00: Hangleletek.
Akit megtaláltunk: Kodály Zoltán. 8.,
17.00: Klebelsberg — emlékkoncert. Hubay,
Bartók, Kodály és Liszt — Klebelsberg Kuno
kortársainak mûveibôl válogat, a mûvészettör-
téneti hátteret ismerteti Hegedûs Endre zon-
goramûvész. Km.: Kovács Anikó hegedûmû-
vész. 9., 19.30: Erkel—Doppler: Erzsébet —
újkori operabemutató. Rendezô: Paróczay Ba-
lázs. Belépô: 2000 Ft. Diákcsoportoknak 1000
Ft/fô. 9., 10.00: Az operairodalom gyöngysze-
mei II.: Wagner: A bolygó hollandi. A ma-
gyar felirattal ellátott operafilm-felvételeket
havi rendszerességgel DVD-lemezrôl tekinthe-
ti meg a közönség. A bayreuthi Festspiel-Haus
elôadása (1985). 13., 19.30: Mesterkoncer-
tek. A A Nemzeti Filharmonikusok Grazioso
Kamarazenekarának koncertje. Tiszteletbeli
mûvészeti vezetô: Kocsis Zoltán. Corelli: Cocer-
to Grosso (Karácsonyi Concerto), Vivadi: A
négy évszak.
n SZÍNHÁZ: DECEMBER 2., 19.00: Vörös-
marty Mihály: Árpád ébredése. Oratórikus új-
kori színházi bemutató Árpád fejedelem halá-
lának 1100. és a Pesti Magyar Színház fennál-
lásának 170. évfordulójára. Rendezô: Iglódi
István. Szereplôk: Kubik Anna, Ôze Áron. Gon-
dolatok a bemutató elé: Jókai Anna Kossuth-,
Magyar Örökség- és Prima Primissima-díjas
író, a Klebelsberg Kuno Emléktársaság elnöke.
A társulatot köszönti dr. Láng Zsolt polgár-
mester. Árpád népének ébredése — Bánffy
György színmûvész elôadóestje. Ár: 1500 Ft.
n GYEREKEKNEK: DECEMBER 1., 15.00–
18.00: Mikulásváró — Csiribiri családi dél-
után. Hó-játék — a Zsonga együttes zenés
mûsora. A Mikulás furfangja. A Miskolci Cso-
damalom Bábszínház elôadása. DECEMBER
7., 14.30 (Mazsola-bérlet): Veszélyben a put-
tony. A Maskara Társulat elôadása. Belépô-
jegy: 500 Ft. 8., 15.30: Ünnepvárás. A Gara-
bonciás együttes adventi gyerekkoncertje és
kézmûves játszóház. 9., 11.00: Napraforgók
— Rousseau ôserdôi. Mûvészeti sorozat. Be-
lépô 400 Ft. 14., 18.00: Magyar táncház.
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. 14., 10.00 (Tádé-
bérlet): Ezüstmackó. A Nefelejcs Bábszínház
elôadása. Belépôjegy: 500 Ft.
n DECEMBER 11., 18.00: Buket társalgó.

HÔS RÁKÓCZI NÉPE — MESELEMEZ.
Advent elsô vasárnapjára a Fazekas Zsu-
zsa—Tóth Tamás színészházaspár ismét
ajándékot készített a meseszeretô gyerekek-
nek és felnôtteknek. Immár
hatodik éve, hogy a Rémusz
bácsi meséi, Kányádi Sándor
és Benedek Elek után most
Móra Ferenc és Krúdy Gyula
meséibôl válogattak. Ezúttal
kuruc mesékbôl állítottak
össze egy csokrot Rákóczi
hôs népe címmel. A felvéte-
len nyolc mese hallható a Ka-

lamajka zenekar közremûködésével. A ki-
adást a II. kerületi Önkormányzat és a Szín-
házi Dolgozók Szakszervezete támogatta. A
mesecédé — a korábbi kiadványokkal

együtt — kapható a Marczi-
bányi Téri Mûvelôdési Köz-
pontban, a Pagony Könyves-
boltokban (Pozsonyi Pagony,
XIII., Pozsonyi út 26. és Kispa-
gony, 1024 Lövôház utca
17.), a Kaláka-boltban (1052
Bárczy István utca 10.) és a
www.egyszervolt.hu interne-
tes oldalon.

A SZALMASZÁL A HAJLÉKTALANO-
KÉRT ALAPÍTVÁNY idén is megrendezi ha-
gyományos jótékonysági mûtárgyárverését.
A beérkezett mûtárgyakból november 30-
án 18 órakor kiállítás nyílik a Centrális Galé-
riában (1051 Arany János u. 32.), amelyet
Vágó István nyit meg. Köszöntôt mond az
esemény fôvédnöke, az Országgyûlés elnö-
ke, Szili Katalin. A kiállítás december 7-ig

hétfô kivételével naponta 10–18 óráig láto-
gatható. December 8-án 11 órakor lesz a tel-
jes kiállítási anyag árverezése. Az aukciót
Marsó Diána, az ARTE Galéria tulajdonosa
vezeti. A képek a www.axioart.com honla-
pon is megtekinthetôk. Információ a 476-
0227-es és a (30) 409-5160-as számon Tot-
ka Erzsébettôl kérhetô. (postmaster@szal-
maszal.t-online.hu, www.szalmaszal.hu)
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n SZIAMARCZI! Családi játszószombatok
10–13 óráig. DECEMBER 1.: Kacskaringós
Miklós-nap. A téli ünnepkörhöz tartozó népi
játékok. 16.00: Fakutya együttes: Róza és Já-
noska. Meselemez-bemutató koncert. DE-
CEMBER 2., 10.00: Mikulás a gyermektánc-
házban. Meglepetés: bábszínház. DECEM-
BER 8., 10–13: Aranyszamár Bábszínház: Pó-
ruljárt krampuszok. Hogyan segítsük télen a
madarak életét? Filmvetítés és beszélgetés a
téli madárvilágról Zsoldos Árpád ornitológus-
sal.
n IRODALOM: DECEMBER 4., 18.30: 50. Kex
és Tea est — Így írunk mi. Reader’s Kexest.
Kortárs irodalmi est, nem csak középiskolások-
nak. A Momentán Társulat 2000 szeptembere
óta 49 felolvasóestet tartott. Az 50. felolvasó-
esten nem médiumként, hanem olvasóként,
íróként mutatkoznak be.
n ALKOTÓHÁZ: Selyemfestômûhely kéthe-
tente csütörtökön 17–20 óráig. Kézimunka-
mûhely szerdánként 17.00–19.30 óráig. Ko-
sárfonómûhely hétfônként 18.00–20.30 órá-
ig. Nemezelômûhely szombatonként 10–12
óráig. Várjuk még érdeklôdôk jelentkezését!
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: Minden vasárnap délelôtt
10–12-ig: Kôketánc gyermektáncház. Min-
den szerdán 20.00: Guzsalyas táncház. Gyi-
mesi, moldvai csángó tánc- és énektanítás.
DECEMBER 8., 20.00: Gyimesi csángó bál a
Guzsalyasban — Zerkula János 80 éves. Köz-
remûködnek: Zerkula János (hegedû, ének),
Pulika Gizella (gardony), Berszán Fülöp
(ének), táncosok Gyimesközéplokról és Hideg-
ségrôl, valamint az Ordasok táncegyüttes.
n Programok kamaszoknak: DECEMBER 8.,
14–18.00: Denevér Varázslóiskola 10–16
éves korú gyerekeknek. A Varázslóiskolában
egy kis „állatkodásra” hívunk benneteket. Ki-
próbáljuk, hogyan nézne ki egy számháború
az állatvilágban, közben azt is megfigyeljük,

hogyan épül fel a tápláléklánc.
Gondolva a télre, beindítjuk a
magunk fészekrakó programját,
vagyis öröklakáshoz juttatunk né-
hány fiatal madárpárt. Teszteljük,
ki mennyire tájékozott az állatvi-
lág guinness-rekordjaiban. Tölt-
sünk együtt egy állati (jó) dél-
utánt! Madarászsuli. Tudniva-
lók, érdekességek a madarak vilá-
gáról általános iskolásoknak.
(Minden második hétvégén tere-
pi foglalkozás.) Vezeti: Zsoldos
Árpád ornitológus, hétfônként
15.30–17.30-ig.

MITSOU A MARCZIN. December 14-én 20 órai kezdettel Miczura Mónika különle-
ges koncertjét hallhatja a közönség. Mitsou összetéveszthetetlen énekhangjával,
egyedi elôadói tehetségével világszerte a legrangosabb helyen szerepel a roma elô-
adómûvészek sorában. Énekelt filmzenékben (Tony Gatlif: Gadjo Dilo, Kamondy Zol-
tán: Kísértések…), tagja a világszerte turnézó nemzetközi Global Vocal Meeting pro-
jectnek. A nagyközönség az Ando Drom zenekar énekeseként ismerhette meg. Az au-
tentikus cigányzene világában eltöltött évek után Mitsou úgy döntött, hogy megkere-
si a saját zenéjét. Újonnan alakult zenekarában a roma, ír, egyiptomi, török, bolgár,
afrikai és indiai népzene hangszergazdagsága jelenik meg. Olyan zenészek veszik kö-
rül, akik a tradicionális zene iránti érzékenységükkel izgalmas zenei környezetbe he-
lyezik Mitsou dalait. Három év hallgatás után megszületett a hosszú kísérletezés, út-
keresés eredménye, egy lemez, a roma kultúra gyökereibôl és a jelenvaló világ hatása-
iból táplálkozó alkotás: a Mitsoura, a
kortárs elektronikus világzene gyöngy-
szeme. Jegyek elôvételben 1500 Ft, az-
nap 2000 Ft. Információ: Szelecki Pet-
ra, (06 70) 335-6284.

Mitsou (Miczura Monika, ének), Monori
András (gadulka, szitár), Szalai Péter (tabla,
konnakol), Dés András (riq, ride, bodhran),
Balogh Kálmán (cimbalom), Papesch Péter
(basszus), Moldvai Márk — Pro Tools (szin-
tetizátorok), Juhász Gábor (gitár), Pettik
Ádám (brácsa), Szandai Mátyás (nagybô-
gô), Barcza Gergô (ney), Fekete Kovács Kor-
nél (trombita).

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: DECEMBER 6-án 11 órától a Magyar Nemzeti Galériában a Va-
szary kiállítás megtekintése tárlatvezetôvel. DECEMBER 13-án évzáró összejövetelünkön süteménypará-
dé lesz. Nevezés csak saját készítésû finomsággal, külön férfi és nôi kategória, minden nevezô jutalmat
kap. A karácsonyi hangulatú találkozót meghívott vendégek mûsorával gazdagítjuk. A 2008. I. félévi prog-
ramtervezetünk minden rendezvényünkön átvehetô.(1024 Margit krt. 64/b. Bejárat a fôkapu mellett bal-
ra 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. Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szerve-
zésében minden hónap utolsó hétfôjén: DIVAT(SZÍN)HÁZ — a színházi divattól a divatházon át a di-
vatszínházig a Merlin Nemzetközi Színház Klubjában. (1052 Gerlóczy u. 4.)

ELÔADÁSOK Gyere NAGYI internetezni! A Független Pedagógiai Intézetben húsz órás,
számítógépes tanfolyam indul nyugdíjasoknak. Elsôsorban az internetezés, a csevegés, a telefonálás, a já-
tékok sokféleségével ismerkedhetnek meg a résztvevôk. Elsô alkalom december 10., majd hetente hétfô-
szerda 9–11 óráig (várható befejezés január vége). A tanfolyam díja: 20 000 Ft (két részletben fizethetô).
A foglalkozások kiscsoportosak, maximum 10 fô. Jelentkezési határidô: december 7. Tájékoztatás a 336-
1767-es telefonszámon, vagy az intézet@fupi.hu e-mail címen. (1027 Budapest, Frankel Leó út 6.)

TANFOLYAM Helen Doron Early English várja az angolul tanulni vágyó gyerekek jelentkezé-
sét. Baby’s Best Start — angol nyelvre hangolás, zenei és érzelmi fejlesztés sok mozgással 3–18 hóna-
pos korig. Angol nyelvoktatás 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 in-
dul a „Paul Ward’s World” tanfolyam. Jelentkezés és felvilágosítás: Nagy Edit, (06 70) 201-0369,
www.helendoron.hu (1024 Keleti K. u. 8.)
n Akkreditált pedagógus-továbbképzések a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban. Februártól indu-
ló drámapedagógiai, színházismereti, tánc- és mozgásmûvészeti tanfolyamokra lehet jelentkezni. Je-
lentkezési lap és további információ kérhetô Juszcák Zsuzsától: (06 70) 335-6285, juszcak.zsuzsa@
marczi.hu
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Te meg én. Meg ôk.
Ezen a helyen, a Csalogány utca és a
Bem rakpart sarkán tanultuk az
intimitás mibenlétét a szocialista
vendéglátás oltalmában. „Randevú
Budán a Parlamenttel szemben” —
szólt az egykori Te+Én presszó
plakátján a frappánsnak szánt kis
szlogen 1970-ben a hely
megnyitásának évében.

Háborús borzalmak színhelyén, egy felrob-
bant háztömb üresen maradt telkén, a Vi-
téz és a Csalogány utca közti Duna-parti
szakaszon, 1949-ben épült az ország elsô
magasháza, vagyis az úgynevezett pontház.
Három, szellôs elrendezésben telepített
pontházat terveztek, de aztán a szokásos be-
ruházási tili-toli következtében a hivatali
„egyeztetés” mind mélyebb régióiba zu-
hant a tervezés, és végül a kíméletlen racio-
nalitással és kisstílûséggel tették tönkre a
Víziváros dunai látképét. Felújították a
tömb még legépebben maradt századfordu-
lós házát, és ezt vették körbe az 1970-es
években mindenféle oda nem illô monstru-
mokkal.

A Te+Én presszó házáért Vedres Györ-
gyöt terheli nem évülô felelôsség. Bravúros
tervezéssel sikerült egy kietlen lépcsôházat
a dunai oldal felé fordítania, és még a ne-
mes kôburkolatok bányányi mennyiségé-
nek elpazarlásával sem tudta élvezhetôvé
tenni a homlokzatot.

Nos, ebben a közegben kapott helyet az
Észak-Budai Vendéglátó Vállalat egysége.
Különös ötlettôl vezérelve egy 370 m²-es
hangárban (a vendégeké ebbôl „csak” 250
m²) rendezték be a meghitt találkákra ki-
gondolt presszót. Randevúgyár, légyottü-
zem… Nem kis feladat hárult tehát a belsô-
építészre, a budapesti éttermek és eszp-
resszók híres berendezômûvészére, Mikó
Sándorra. Bútorokkal kellett emberivé és
meleggé tennie a csarnokszerû helyiséget.
És persze színekkel, amit Mikó magas szín-
vonalon oldott meg. Hasonlóan a szemköz-
ti Dunapark kávéház piros és kék harmóni-

ájára épülô enteriôrjéhez, itt, a budai Du-
na-parton is e két szín, és persze a nyersfa
színének ügyes kombinálásával ért el kelle-
mes hatást.

Kétszemélyes fotelek sorát alakította ki.
A tête-à-tête-szófákat U és fordított U alak-
ban egymás mellé helyezte, így az egymás
utáni asztalok között mindig hézag, a túlol-
dali asztalsorhoz illesztett fordított U be-
nyúló háta volt. Így bizonyos távolságot te-

remtett az egymás melletti
párok között. Mégis: vala-
hogy különös érzete támad
az embernek. Ahol beépí-
tett és rejtett hangszórók
voltak, ott nem lehettek
mikrofonok is? Rossz az,
aki. De nem lehet, hogy
nemcsak te meg én, ha-
nem ôk is ott voltak azok-
ban az években?

Ha valaki a szocializmus
korabeli budapesti városla-
kók összetételére és életé-
re kíváncsi, legjobb, ha
öreg vendéglátósokhoz for-
dul. Mi mindent tudhatott
egy Észak-Budaiban edzô-

dött szaki? Az ebédre betérô családosoktól
a félrelépôk világán át egészen az italboltok
színvonalán felülemelkedô, a munkába já-
rók talponállóiig. Nem véletlen, hogy a vál-
lalat mindezen széles merítésû közönség
számára igyekezett egy helyen, egy egység-
ben megfelelni. Így tettek már a szomszéd-

vár Gülbaba önkiben is: ugyanúgy, mint
itt, megosztották az irdatlan teret, és külön-
bözô mûfajok keverésével fedték le a sokfé-
le igényt. Aki félhomályra és süppedôs ko-
nyakozásra vágyott, az a belsôbb régiók-
ban, a bejárattól legtávolabbi helyen, két-
személyes, teljesen szeparált boxokba ülhe-
tett; aki meg családdal jött ebédelni, az a
Csalogány utcai front nagy üvegfelülete
mellett végig elhelyezett négyszemélyes
asztaloknál lehetett rendes családapa. A ki-
irthatatlan állófogyasztást pedig, amelyet a
Batthyány téren kiépített metró és HÉV-ál-
lomások forgalma csak tovább gerjesztett,
a Fô utca felé esô sarokban bonyolították
le.

Meg kell még emlékeznünk a vendéglátó-
ipar hetvenes-nyolcvanas évekbeli ragályá-
ról, amely itt is, jóllehet csak szolid formá-
ban, felütötte a fejét. A modernista beren-
dezésû vendégteret egy duplaüveg térelvá-
lasztó fal bontotta két részre. A két üveg kö-
zé — mi mást, mint — halasi csipkéket he-
lyeztek, mondván, hogy ezek „még bizo-
nyos lebegô hatást is keltenek”.

Hogy a 130 emberre tervezett Te+Én üzle-
tileg sikeresnek bizonyult, az inkább a ver-
seny hiányából fakadt. De a Mikó Sándor
tervezte berendezés, amely a rendszervál-
tás körüli években nyomtalanul eltûnt, va-
lóban értéket képviselt. Fáj a szívünk érte.
Fôleg, ha az utódétterem belsejére tekin-
tünk.

P. Vendelin

A JELEN: SUNNY CORNER BAR &
RESTAURANT. Úgy öltözik, mint egy
húszéves, akinek sok a zsebpénze és már
eltanulta a kacérságot. Van rajta flitter és
neonszín, keleti kacskaringó és nyugati
diszkófény, egy kis retró, egy kis future-design. Nem egyedi divat, de csak a kevesek
sajátja. Pénz és arányérzék ad itt találkát egymásnak, meg egy cseppnyi kényszeres-
ség: csak nem lemaradni a pesti oldal, a túlparti belváros exkluzív eklektikájától. Ta-
lán nem is ételek szerepelnek az étlapon, hanem az ôszi-téli, milánói divatkollekciók
darabjai, de nem, mégsem; kiskosztüm egy szál se.

Elôször mindenesetre hat BBQ-csirkeszárnyat látunk vendégül elfüggönyözött sze-
parénkban: alattvalóink hiánytalanul járulnak színünk elé, hogy aztán kíméletlen vé-
gezzünk velük. Az élet kegyetlenségeirôl és a táplálkozási láncban elfoglalt helyünk-
rôl nem itt fogunk elmerengeni, annál idôszerûbb elgondolkodni az éttermen belül
elfoglalt helyünkön, amely diszkrét lefüggönyözöttségével a keleti háremek hangula-
tát kelti. A háremhölgyek persze kikérnék maguknak a mangalicát, s selyemzsinórt
küldenének a konyhára, mi azonban inkább az üdvözletünket, mert a mangalica pa-
zar, az adag pedig akkora, hogy eltakarja az ablaküvegen a túlpartról beköszönô Or-
szágházat. A disznóságok és a nagypolitika kapcsolatát sem ehelyütt fogjuk — a
konyhánál maradva — kivesézni, jöjjön inkább a desszert, mellyel a magyaros kitérô
után visszakanyarodunk az angolszász nyelvterületre. Emlékeznek, ugye, a Notting
Hill (nálunk: Sztárom a párom) vacsorajelenetére, amelyben Julia Roberts és Hugh
Grant barátaik gyûrûjében egy tál brownie-ból csemegézett, a fogyasztás elôfeltétele
azonban az volt, hogy mindenkinek el kellett mesélnie élete legkínosabb epizódját.
Akárcsak Mórickának, azóta nekünk is minden brownie-ról ugyanaz jut az eszünkbe,
de ezúttal nem engedünk a kísértésnek. Hagyjuk, hogy a brownie vaníliafagyival ki-
fejtse jótékony élettani hatásait. G. Vendelin
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Új idôknek új
dalait énekelte
Születésének 130. évfordulóján Láng Zsolt
polgármester koszorút helyezett el Ady End-
re emléktáblájánál a Lövôház utca 13. falán,
amelyben egykor a költô öccse, Ady Lajos
élt. Az emléktáblát 2000-ben állította a II.
kerületi önkormányzat és a Vér és Arany ba-
ráti társaság.

A magyar irodalom korszakalkotó és meg-
kerülhetetlen mûvésze 1877. november
22-én született Érmindszenten, irodalmi
és újságírói pályáját Nagyváradon kezdte.
1906-ban megjelent Új versek címû köteté-
nek hangneme és témái felrázták az akkori
közvéleményt. Az 1908-ban induló Nyugat
folyóirat alapítója és központi alakja lett.
Öccse pedagógus volt, 1909–19 között Bu-
dapesten tanított, bátyja gyakran látogatta
ôt és feleségét a Lövôház utcai lakásban.

*
Adyra emlékeztek a költô születésnapján
Adyligeten is. A szobránál tartott rövid ün-
nepség után a nemrég felújított közösségi
házban helyi lokálpatrióták versei felolvasá-
sával adóztak a költô emlékének. Láng Zsolt
polgármester örömmel fogadta el a meghí-
vást a civil közösség rendezte eseményre,
amely annak bizonyítéka, hogy a 98 éve ha-
lott költô mûve az itt élôknek nem csak
megtanulandó tananyag. Szilágyi Zsolt, az
est szervezôje elmondta, hogy a szomszé-
dok, barátok — lassan húsz esztendeje —
egybegyûlnek ezen a novemberi napon, és
kötetlen formában emlékeznek a mûvészre
versein és írásain keresztül. A közösség év
közben is ªgyel arra, hogy a szobor körül
rend és tisztaság legyen.

A régi Horvát utca
Érdemes tanulmányozni a múlt század
elsô felének utcáiról készült rajzokat
és fényképeket, és összehasonlítani
azokat a mai, megváltozott állapottal.
Aki nem látta az 1920–30-as években
a vízivárosi Horvát utca házsorát,
bizony, nem ismerné fel a fényképrôl
a mai forgalmas utat. Ha
összehasonlítjuk az utca régi és mai
képét, csak a ferences templom két
tornya emlékeztet az 1920-as évekbeli
képre.

Az utca környékét már a török világ idején
is Kroatenstadtnak, Horvátvárosnak nevez-
ték, mert a Budán lakó horvátok nagyrészt
e területen telepedtek le. Az utcát egyszerû-
en Kroaten Gassenak hívták. Ma csupán a
Margit körút 40. és a Kacsa utca 33. közötti
szakasz viseli a horvát nevet, folytatását a
Batthyány utca 21.-ig Fazekas utcának hív-
ják, amelynek elnevezése a cserépedény-
készítôkre emlékeztet, akiknek itteni mû-
ködését itt talált régészeti leletek is bizo-
nyítják, a környéken már a rómaiak idejé-
ben is voltak fazekasmûhelyek.

Az érdekesség kedvéért jegyzem meg,
hogy egy idôben kerületünk utcatábláin hi-
básan th végzôdéssel jelezték a Horvát ut-
cát. Ez a név pedig Horváth Zsigmondra
utal, aki a Krisztina körút mellett elterülô
hatalmas telkét a városnak ajándékozta, azt
a területet nevezték el hivatalosan is Hor-
váth-kertnek (a korabeli sláger is ide hívta

a kedvest), ahol 1843 és 1937 között állt a
Budai Színkör, tôle nem messze pedig a há-
borúban elpusztult bájos Déryné-szobor.

A Víziváros jellegzetes utcái romantikus,
középkorias hangulatot árasztottak. Legto-
vább talán a Horvát, a Kacsa és a Medve ut-
ca maradt meg érintetlenségében a II. világ-
háború pusztításáig. A Medve és a Csalo-
gány utca tájékán terült el a középkori
Szent Péter külváros központja, plébánia-
templomának feltárt romjai ma is láthatók
az ottani bérház udvarán.

Képünk a Horvát utcát ábrázolja a hábo-
rú elôtti állapotában. A felvétel a Fazekas
és a Horvát utca találkozási pontjától mutat-

ja az apró kis házakat a Margit körút felé. A
barokk templom az egykori Ágoston-rendi-
ek számára épült az emeletes kolostor-
szárnnyal együtt. II.József 1785-ben az
Ágoston-rendet feloszlatta, és még ugyan-
abban az évben a templom és a kolostor a
vízivárosi ferencesek tulajdona lett. A fény-
képen a rendház mellett álló copf homlok-
zatú egyemeletes lakóház 1800 körül épült,
amelyet 1942-ben lebontottak, helyébe
modern bérházat emeltek. Kaizer Nándor
ferences szerzetes, Buda kiváló ismerôje
és helytörténésze mondta, hogy amikor ô a
rendházba került az 1900-as évek elején,
akkor az Országúton, a mai Margit körúton
csak a rendház és a mellette lévô épület ma-
gasodott ki a sok földszintes ház sorából.

A Horvát utca földszintes házai egységes
képet mutattak, legtöbbjüknek széles kapu-
bejárója volt, így lovaskocsikkal és szeke-
rekkel is be tudtak menni a nagyméretû ud-
varokba. A képen látható bal oldali kocsibe-
járó mellett jól kivehetô a kôbôl kifaragott
kerékvetô is. A járda és a kocsiút bazaltkö-
vekbôl volt kirakva, ami megkönnyítette a
közlekedést rossz idôjárás esetén. Figye-
lemre méltó a házak homlokzatán elhelye-
zett gázlámpák sora is.

Az utcában valamikor gazdálkodók lak-
tak, akik a Rózsadomb lejtôin szôlôikben
dolgoztak, a ªloxéra pusztítása után pedig
kis földjeiket mûvelték. Az egyre elszegé-
nyedô lakosok eladták házaikat, helyükbe
iparosok, kispolgárok jöttek. — A 16-os szá-
mú házban lakott például Balaton István
üveges mester, aki a környék betört üvegab-
lakait, kirakatüvegeit nemcsak házánál, ha-

nem a helyszíneken is pótolta. Felesége pe-
dig a Margit körúton vezette üveg- és porce-
lánboltjukat. A háború után a Csalogány ut-
cában bérelt üzlethelyiségben dolgozott, a
Rákócziánum elpusztult ablakainak pótlá-
sát ingyen vállalta. A késôbbiek folyamán
az üveges szakmát ªa vette át, aki haláláig a
nagy környék rendelkezésére állt.

Az ostrom, a háború romba döntötte a
Horvát utcát. Az ötvenes években az utat ki-
szélesítették, a kis házak helyébe sokemele-
tes lakóházak kerültek, az út forgalmassá
vált a Margit körút és a Batthyány tér irá-
nyában egyaránt.

Székely Imre

A Horvát utca egykor… …és ma
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Háromszáz éve a
Zsigmond téren
A Zsigmond téri Szentháromság-
szobor az egyik legrégebbi köztéri
mûalkotásunk. A XVII. századi
Magyarországon még alig volt
található híres személyekrôl készített
köztéri szobor. Ami elôfordult, az
leginkább egyházi témájú mûalkotás
volt.

A török Budáról való ki-
verése után a XVII. szá-
zad végén és a XVIII.
század elején szinte
minden évben pestisjár-
vány tizedelte a lakossá-
got. Az emberek az ak-
kor döghalálként emle-
getett járványt elkerü-
lendô fokozott vallásos-
ságban kerestek mene-
déket és vigasztalást. Az
akkori városi elöljáró-
ság, látva a hitbuzgal-
mat, úgy döntött, hogy
a Várban felállítja a
Szentháromság-emlé-
ket, amit 1694-ben ha-
tároznak el, de olyan rosszak a közállapo-
tok, hogy csak négy év múlva tudnak hozzá-
fogni a megvalósításhoz. Az alapkövet vé-

gül 1700. július 8-án teszik le, ekkor már
14 éve visszavették Buda várát. A városi ta-
nács Feretti Bernát olasz származású kôfa-
ragót bízza meg a szobor elkészítésével, a
mû építészeti megtervezésére Ceresola Ve-
nerio császári mestert kérik fel. A nehéz
pénzügyi viszonyok miatt azonban a mun-
ka igen lassan halad, és ezért gyûjtést is
kell indítani. Az adakozók között volt I. Li-
pót 200 forinttal és neje, Eleonóra király-

né 75 forinttal. József
trónörökös 50, míg Ká-
roly királyi herceg 25 fo-
rinttal támogatta az alko-
tás elkészítését. (A pénz
értéke egészen más volt,
mint ma, a 200 forint va-
lóban fejedelmi mennyi-
séget jelentett, nem egy
szendvics árát.) A Szent-
h á r o m s á g ü n n e p é r e
1706-ban készült el a
szobor, de három évvel
késôbb ismét nagy erô-
vel támadott a pestis. Ek-
kor felmerült, hogy egy
monumentálisabb alko-
tás talán több segítséget

is jelenthetne. Az emlékmûvet 1712 végén a
Buda közeli Újlak településnek ajándékoz-
ták, és hozzákezdtek az új szobor megvalósí-

tásához. Az újlakiak a Zsigmond téren állí-
tották fel és, azóta is ott található. A József-
hegyrôl lezúduló csapadék azonban rend-
szeresen rongálta a szobrot, így az emlék-
mûvet többször javítani kellett, ezért erede-
ti formáját az idôk folyamán gyakorlatilag
elveszítette. Valószínûleg 1856-ban, Mál-
tás Hugó romantikus ízlésvilágú tervrajza
alapján készült az újabb javítás. A mûalko-
tás eredeti készítésének idôszakában még
szokás volt a szobrokat befesteni, ami szin-
tén nem tett jót a kônek.

Az alépítmény négyszög elrendezésû, a
három nagy szobor közül a két oldalon
Szent Istváné, illetve Szent Imréé, míg a
hátsó oldalon Szent Józsefé áll. Az elöl lévô
fülkében Szûz Máriát mintázza a kis már-
ványszobor. A szintén négyszögû oszlop te-
tején található a tulajdonképpeni fô kompo-
zíció, a Szentháromság csoportja. A szobor
felirata: „ Szent Háromság egy Isten — kö-
nyörülj rajtunk bûnösökön”.

A 300 éve felavatott mûemlék egyik leg-
régebbi szobrunk, mivel a Krisztina téri
Szûz Mária-szobor is csak négy évvel koráb-
bi alkotás. Bár a szoborcsoport vallásos jel-
legû, mindenféleképpen felfedezhetô ben-
ne a közterületi díszítés szándéka is. A léte-
sítés idejében már a pesti oldalon is hason-
ló mûvek készülnek. Éppen a szomszédos
József-hegyen létesül látványos Kálvária
1793-ban, amely már kétségkívül mûvészi
alkotásokból áll, a szobrászat jelentôs mun-
kája fontos része az alkotásoknak. Az bizo-
nyos, hogy a pesti és budai polgárok szép-
ség iránti fogékonyságának is köszönhetô,
hogy egyre több köztéri szobor jelent meg
városszerte. Kertész István

Adventi fények
„Szép Tündérország támad föl szívemben/
Ilyenkor decemberben…/A kis Jézuska itt van
a közelben,/Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,/S ne csak így decemberben” — fo-
hászkodott Juhász Gyula Karácsony felé cí-
mû versében. Az adventi várakozás idején
a költôhöz hasonlóan csordultig vagyunk
szeretettel, és megújulásra, boldogságra,
karácsonyi fényességre vágyunk; a hit sze-
rint úgy növekszik a remény a szívekben a
Megváltó eljövetelére, ahogy bevilágítja ott-
honainkat az adventi koszorúk gyertyáinak
fénye.

„Advent: így neveztetnek a mostani rendtar-
tás szerént a karácson elôtt való négy hetek.
Régen voltanak hat hetek a Szent Márton nap-
jától fogva, aholott kezdi most is a görög ekklé-
zsia a maga böjtit … mert Krisztusnak négy
adventtussa, eljövetele vagyon. Midôn a test-
ben megjelent. Midôn a szívbe bészáll és az em-
bert megtéríti. Midôn halála óráján elmégyen
az emberhez. Midôn eljô az utolsó ítéletre.”
Bod Péter XVIII. századi tudós prédikátor
így állította párhuzamba az advent négy he-
tét, a szent idôt Krisztus négy eljövetelével.

Éjféli harangszóval jelezték több vidé-
künkön az advent kezdetét, majd a hajnali
mise, az angyali vagy aranyos mise megad-
ta az ünnepi hangulatot; a hívôk úgy vár-
tak a világosságot jelentô Messiásra a haj-
nali sötétségben, miként azt a próféták tet-
ték annak idején. Mivel az adventi várako-
zás idôszakában a régi öregek szigorúan
böjtöltek szerdán és pénteken, szomba-
ton nem fogyasztottak húsos ételt, az idô-
sebbek napjainkban is kisbûtnek vagy ád-
ventbûtnek nevezik az ünnep elôtti négy
hetet.

Az életrevalóbb ªatalok bevetettek imáik
mellett apró praktikákat is reményeik telje-
süléséhez. Amikor az aranyos misére ha-
rangoztak, az eladó lányok minden bi-
zonnyal Hidegkúton is cukrot vagy mézet
eszegettek, hogy édes legyen a nyelvük, és
mihamarabb férjet édesgessenek maguk-
nak. Mások a harang kötelébôl igyekeztek
szakítani egy darabkát, hogy azt hajfonó
pántlikájukba varrják, mert hittek benne,
hogy a fortély sok kérôt hoz a házhoz. Az ad-
vent idejére esô András-, Borbála-, Luca-,

Tamás-napot kifejezetten hathatósnak gon-
dolták különféle szerelmi varázslatokra.

Szentcsaládjáráskor nagy élet volt a fal-
vak többségében. A szállást keresô szent
család tiszteletére kilenc család összeállt,
hogy december 15-étôl karácsony estéig fel-
váltva helyet adjanak a szent családnak, ille-
tôleg a templomban megáldott szentkép-
nek. A fedelet nyújtó család tagjai a rájuk
esô napon gyóntak és áldoztak, a házukba
érkezô szentkép elôtt mécsest égettek, és
imádkoztak a másik nyolc családdal együtt.
A háziak napközben is elmondtak egy-egy
röpke imát a kép elôtt. A kilencnapos ájta-
tosság után a szentképkép a templomba
vagy a jámbor lelkek egyikéhez került, aki
ôrizte azt a következô adventig.

Pintér Csilla
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Felhívás kötelezô tüdôszûrésre
A tuberkulózisjárvány megelôzése és a megbetegedések visszaszo-
rítása érdekében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-
lat idén is elrendelte a kötelezô lakossági tüdôszûrést.

Háziorvos neve Rendelô címe Tüdôszûrés Pótszûrés

dr. Bende Tibor Hunyadi u. 81–85. 2007. nov. 19.–dec. 7. 2008. jan. 21.–febr. 1.
dr. Jakatics Andrea Hunyadi u. 81–85. 2007. nov. 19.–dec. 7. 2008. jan. 21.–febr. 1.
dr. Takács Angéla Hunyadi u. 81–85. 2007. nov. 19.–dec. 7. 2008. jan. 21.–febr. 1.
dr. Péchy Özséb Hunyadi u. 81–85. 2007. nov. 19.–dec. 7. 2008. jan. 21.–febr. 1.
dr. Csurgay Eszter Hunyadi u. 81–85. 2007. nov. 19.–dec. 7. 2008. jan. 21.–febr. 1.
dr. Fülöp László Községház u. 12. 2007. nov. 19.–dec. 7. 2008. jan. 21.–febr. 1.
dr. Losonczi István Községház u. 12. 2007. nov. 19.–dec. 7. 2008. jan. 21.–febr. 1.
dr. Kenéz Béla Lipótmezei út 1. 2007. dec. 3–21. 2008. febr. 4–15.
dr. Tóth Marianna Lipótmezei út 1. 2007. dec. 3–21. 2008. febr. 4–15.
dr. Demeter Ágnes Lotz K. u. 8–10. 2007. dec. 3–21. 2008. febr. 4–15.
dr. Ember Piroska Lotz K. u. 8–10. 2007. dec. 3–21. 2008. febr. 4–15.
dr. Nógrádi Éva Lotz K. u. 8–10. 2007. dec. 3–21. 2008. febr. 4–15.
dr. Pelikán János Lotz K. u. 8–10. 2007. dec. 3–21. 2008. febr. 4–15.
dr. Sulyok Boróka Lotz K. u. 8–10. 2007. dec. 3–21. 2008. febr. 4–15.
dr. Szentner Júlia Lotz K. u. 8–10. 2007. dec. 3–21. 2008. febr. 4–15.
dr. Szecsei Kálmán Lotz K. u. 8–10. 2007. dec. 3–21. 2008. febr. 4–15.
dr. Toldy-Schédel Emil Lotz K. u. 8–10. 2007. dec. 3–21. 2008. febr. 4–15.
dr. Balassa Zsuzsanna Lotz K. u. 8–10. 2007. dec. 3–21. 2008. febr. 4–15.
dr. Wágner László Lotz K. u. 8–10. 2007. dec. 3–21. 2008. febr. 4–15.
dr. Magyar Anna Vérhalom tér 8. 2008. jan. 2–18. 2008. febr. 18–29.
dr. Somos Éva Vérhalom tér 8. 2008. jan. 2–18. 2008. febr. 18–29.
dr. Szabó Tünde Vérhalom tér 8. 2008. jan. 2–18. 2008. febr. 18–29.
dr. Medgyesi János Vérhalom tér 8. 2008. jan. 2–18. 2008. febr. 18–29.
dr. Cseri Valéria Komjádi B. u. 3. 2008. jan. 2–18. 2008. febr. 18–29.
dr. Békésy Mária Komjádi B. u. 3. 2008. jan. 2–18. 2008. febr. 18–29.
dr. Nagy Edit Komjádi B. u. 3. 2008. jan. 2–18. 2008. febr. 18–29.
dr. Révész Zsuzsanna Komjádi B. u. 3. 2008. jan. 2–18. 2008. febr. 18–29.
dr. Újfalussy Erzsébet Komjádi B. u. 3. 2008. jan. 2–18. 2008. febr. 18–29.

A szûrésre minden 30 év feletti, kerületi címen bejelentett,
vagy huzamosabb ideig itt tartózkodó lakos kötelezett, akinek egy
éven belül nem volt tbc szempontjából negatív mellkasröntgen-
felvétele. A vizsgálatokat a II. kerületi Tüdôgondozó (1027 Buda-
pest, Tölgyfa u. 10.) végzi a hét minden munkanapján 8–19 órá-
ig. A vizsgálat elvégzéséhez a TAJ-kártyát kötelezô bemutatni, be-
utalót viszont nem kell hozni. A szûrôvizsgálat vizitdíjmentes.

A hosszú várakozási idô elkerülése érdekében — a korábbiakhoz
hasonlóan — háziorvosi körzetenként történik a lakossági tüdôszû-
rés idôbeni ütemezése, melynek jelenlegi beosztása az elsô ütem-
bôl kimaradt valamennyi körzetet tartalmazza. (Minden körzet-
nek megközelítôleg 3 hét áll rendelkezésére, hogy a szûrésen részt
vehessen. Akadályoztatás esetén további 2 hét pótszûrési lehetôsé-
get biztosítanak.)

A vizsgálat elvégzése természetesen a többi körzethez tartozó la-
kosok számára is elérhetô, akár ebben az idôtartamban is.

Szeretnénk továbbá felhívni a lakosság ªgyelmét arra, hogy az
ÁNTSZ tájékoztatása szerint a szûréstôl felróható okból való távol-
maradás eljárási bírságot vonhat maga után.

A vizsgálat korszerû, digitális készülékkel történik, mely a szer-
vezet számára semmilyen lényeges sugárterhelési kockázatot nem
jelent. Kérésre a szûrés eredményérôl leletet is kaphat — ez utób-
bira a felvétel elkészítését követô munkanapon van legkorábban
lehetôség. Jó tudni, hogy a negatív lelet felhasználható az egyes
munkáltatók által elôírt kötelezô „munkaalkalmassági” mellkas-
szûrôvizsgálat igazolására, amelyért egyébként — egészségügyi
szolgáltatótól függôen — akár több ezer forintot is kellene ªzetni.
Lehetôleg munkaidején kívüli idôpontban jelentkezzen szûrôvizs-
gálatra, mivel munkahelyi mulasztás igazolására nincs mód.
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Gyakori vendég
a tûzszerész
Hatvankét éve ért véget a II.
világháború, mégis, mind a mai napig
rengeteg fel nem robbant lôszert
találnak országszerte. A
robbanóanyagok megsemmisítése
már 1945 szeptemberében
megkezdôdött, napjainkban a Magyar
Honvédség 1. Honvéd Tûzszerész és
Hadihajós Zászlóalja gondoskodik
azok ártalmatlanításáról. Az egység
központja az újpalotai Irinyi János
Laktanya, ahol a honvédség a
napokban tartott beszámolót a
tûzszerészek munkájáról.

— A zászlóalj fel-
adatköre nagyon
összetett, mert az
egész országban
k ö z s z o l g á l a t i
munkaként ne-
künk kell megol-
dani a még min-
dig veszélyes rob-

banótestek hatástalanítását és megsemmi-
sítését szárazföldön és vízen egyaránt. Egy
speciális századunk missziós feladatokat is
ellát Afganisztánban — mondta Hajdu Gá-
bor mérnök ezredes, zászlóaljparancsnok.

A föld vagy a vizek ma is sok veszélyes
eszközt rejtenek. Éles lôszer, gránát bárhol
elôbukkanhat, ám nem mindig ott, ahol a
leginkább számítani lehet rá. Gyakran föld-
munkák során ásnak ki lövedéket vagy ak-
nát, de találtak már olyan gránátot is,
amely a háborút követô évtizedeket egy szá-
raz, csendes padláson vészelte át, a hadiha-
jósok pedig rendszeresen emelnek ki bom-
bákat vizeinkbôl. A leginkább érintett terü-
let a harcok hevességéhez mérten a fôvá-
ros, Pest, Fejér és Veszprém megye.

— Idén eddig közel 2300 bejelentést ér-
kezett, ami nem takarja a robbanószerkeze-
tek számát, hiszen közel 134 ezer szerkeze-

tet semmisítettünk meg, ami több mint
száz tonna bombát, gránátot és aknát je-
lent, ebbôl is látszik, hogy mai napig töme-
ges munkát végzünk. Budapest ostromakor
a II. kerület sok találatot kapott, ennek
függvényében magas a fel nem robbant lô-
szerek száma.

Mint azt a parancsnok lapunknak el-
mondta, a városrészben mindig gyakori
vendégek a tûzszerészek. A fôvárosi kerüle-
tek közül Budán a legmagasabb a fellelt rob-
banótestek aránya, idén eddig csak a II. ke-
rületben 25, a XI. kerületben 27 fel nem
robbant lôszert hatástalanítottak. Leg-
utóbb az 56-os villamos vágányának felújí-
tásakor találtak nagyobb mennyiségû gya-
logsági lôszert és repeszgránátot.

— Országosan naponta hét-nyolc, de
gyakran huszonöt-harminc esethez hívják
a tûzszerészeket. A zászlóalj készenléti szol-
gálatot tart fent, ahol 24 órás ügyelet fogad-

ja a bejelentéseket — hangsúlyozta Hajdu
Gábor ezredes. — Az emberéletet, a lakó-
vagy közintézményt, közterületet és közle-
kedési útvonalat veszélyeztetô esetekben a
mentesítést egy napon belül megkezdjük.
A lôszert a helyszínen ártalmatlanítják,
vagy elszállítják, és az erre kijelölt terüle-
ten semmisítik meg. A járôrök napi váltás-
ban teljesítenek szolgálatot, ami mintegy
hetven fô folyamatos munkáját jelenti. A
veszélyes munkát hat órán keresztül folytat-
hatja a tûzszerész, amit gyakran lépnek túl,
pedig a fáradtság komoly hibalehetôséget
teremthet. A munka cseppet sem veszélyte-
len, mert a rozsdás vasnak tûnô lôszer gyil-
kos eszköz. Balesetek — mint az a híradá-
sokból is kiderül — ritkán, de elôfordul-
nak. Ennek megelôzésére nagy hangsúlyt
fektet a honvédség. Egy tûzszerész minimá-
lis képzési ideje öt év, majd ezt követôen
léphetnek feljebb a szakmai ranglétrán.
Még álmukból felébresztve is ismerniük
kell több száz vagy ezer gyalogsági és tüzér-
ségi lôszert, az aknák és gránátok szerkeze-
tét, mûködését. Hibázni nem lehet. — Ami-
kor a tûzszerészek reggel elhagyják a lakta-
nyát, nem tudni, hogy találkozunk-e velük
újra — ismeri el a parancsnok, aki szerint
ezt a feladatot csak kellô megszállottsággal
lehet végezni. Hozzátette: a tûzszerészek
tudják, hogy az életükkel játszanak, tiszte-
lik a robbanószerkezeteket, és mások biz-
tonságát is szem elôtt tartva, kellô alázattal
nyúlnak hozzájuk.
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AKI ELHAGYOTT ROBBANÓTES-
TET vagy annak tûnô tárgyat talál, il-
letve ilyen tárgy hollétérôl tudomást
szerez, köteles azt bejelenteni a helyi
rendôrségnek vagy az önkormányzat
jegyzôjének. Polgármesteri Hivatal:
346-5400, II. kerületi Rendôrkapitány-
ság: 346-1800.

Ellenôrizve. Akna nem található — állapította meg
egy szovjet hadnagy a budai ház átvizsgálása után
1945. március 7-én. A történelem egy pillanatát
megörökítô feliratot ma is ôrzik a Buday László
utcai ház lakói.

NAPTÁRON A KERÜLET. A Budai Polgár
szeretettel ajánlja Varasdy Iván grafikáiból
összeállított 2008-as naptárát, amely a
második kerület városrészeinek egy-egy ne-
vezetességét, jellegzetes épületét, szép tá-
ját ábrázolja. A grafikák a Budai Polgár cím-
lapján jelentek meg az elmúlt években. A
naptár az alábbi könyvesboltokban vásárol-
ható meg 1200 Ft-os áron: a Vince Könyves-
boltban (Budagyöngye Bevásárlóközpont),
a Líra Könyváruházban (Rózsakert Bevásár-
lóközpont), a Hóbagoly könyvesboltban
(Széphalom Bevásárlóközpont) és a Custos
Könyvesboltban (1024 Margit krt. 7.).

Zalai fenyôk
vására

a Marczibányi téren
Ôstermelôk kínálnak zalai fenyôfát

december 10-tôl.
Az Alvinci és Felvinci út

közötti területen
naponta 7 és 18 óra között

lehet válogatni
a legkülönfélébb fajtákból.
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Fórum Hidegkút
közlekedésérôl
A Polgárok Pesthídegkútért Egyesület
és a Hidegkúti Fókusz szervezésében a
Klebelsberg központban november
19-én a környék tömegközlekedési
helyzetérôl tartottak fórumot. A
szakemberek röviden vázolták a
térség közlekedésének helyzetét és a
lehetséges terveket. Az estén a
rendezôkön és az elôadókon kívül
mintegy harminc-negyven érdeklôdô
jelent meg. Sajnos — bár hívták — a
BKV Zrt.-tôl senki nem tartotta
fontosnak a megjelenést.

Benda György, a Fôpolgármesteri Hivatal Tö-
megközlekedési Alosztályának vezetôje töb-
bek között elmondta, hogy a Szilágyi Erzsé-
bet fasorban már nem lehetett tovább halo-
gatni a vágányok felújítását, mert azok igen
rossz állapota miatt a szerelvények nem
tudtak elég gyorsan menni ahhoz, hogy el-
érjék az egyébként a villamosforgalomhoz
kedvezôen ütemezett zöld jelzéseket, ezért
jelentôsen meghosszabbodott az utazási
idô. Néhány hónap múlva két másik helyen
is fel kell majd újítani a hûvösvölgyi villa-
mos pályáját, de november 25-tôl visszaáll
az eredeti közlekedési rend, tehát a hosszú
Budafok—hûvösvölgyi útvonalak. Kérdésre
reagálva Benda György elmondta, hogy ez a
vonalhálózat a kényszer szüleménye, mégis
egyre több kedvezô reagálást kapnak ezzel
kapcsolatban. Amíg a Szabadság híd újból
meg nem nyílik, mindenféleképpen ez a
változat marad érvényben. Lehetséges,
hogy a híd elkészülte után egy ideig még
nem haladhatnak át rajta a villamosok,
mert a pesti oldalon folyni fognak a metró-
val kapcsolatos építkezések.

A késôbbiekben lehetséges, hogy mégis
a 61-es vonalán érnék el a Móricz Zsig-
mond körteret a hûvösvölgyi villamosok;

erre még jelenleg több alternatíva létezik.
Az azonban bizonyos, hogy a Moszkva téri
hurokvágány nemcsak elhasználódott, ha-
nem forgalmilag is kényes helyen van,
ezért az eredeti, a Moszkva tértôl a Hûvös-
völgyig tartó útvonal visszaállítása nem va-
lószínû.

A távlati tervekben egy közúti gyorsvasút
kiépítése is elképzelhetô. Errôl már a fôvá-
ros közép- és hosszú távú terve is említést
tesz. A gyorsvasút a Hûvösvölgy, Moszkva
tér, Attila út (Krisztina körút), Erzsébet
híd, Rákóczi út, Népszínház utca, Rákoske-
resztúr útvonalon járna.

Az 57-es és gyors 56-os autóbuszok
összevonására elhangzott javaslatra Benda
György elmondta, hogy ezzel a menetren-
det betartani nehezebben tudó 56-os gyors
egyenetlenebb járatkövetése a külsô szaka-
szokra is átterjedne. Az átszállási kényszer
megszünéséért tehát túl nagy árat ªzetne
az utas és az üzemeltetô egyaránt.

Káldi István a MÁV Zrt.-tôl az esztergomi
vonat mint a térség szóbajöhetô elôvárosi
vasútjának tervezett fejlesztésérôl számolt
be. Ennek leglényegesebb eleme, hogy az
összekötô híd és Pilisvörösvár között kétvá-
gányúsítanák pályáját, és ezzel a menetsû-
rûség akár 15 perces is lehetne.

Lengyel Vilmos, a Budapesti Közlekedés-
szervezô Kht. munkatársa a térség közleke-
désének tarifális problémáira hívta fel a
ªgyelmet. A különbözô közlekedési vállala-
tok ugyanis külön-külön bérleteket árusíta-
nak, így az átszálló utasoknak igen drága az
utazás. A közös bérlet az agglomerációban
2010-re várható, de lehetséges, hogy a
BKV-bérlettel már ennél elôbb igénybe ve-
hetik az utazók a Volán és a MÁV járatait a
fôváros határain belül.

A hallgatóságból többen kérték, hosszab-
bítsák meg a 64-es busz vonalát a solymári
vasútállomáshoz és a 157-es buszét a Kerek-
hegyi-telepig. Hivatkoztak arra is, hogy a
jelenleg ott közlekedô mikrobuszos vállal-
kozó szolgáltatása drága, hiányos és rossz
minôségû.

Kertész István

MEGHOSSZABBÍTOTT VILLAMOSVONALAK. Balsai István országgyûlési képvise-
lô október végén levélben kifogásolta a BKV Zrt. vezérigazgatójánál, Antal Attilánál
az 56-os és 18-as villamosok vonalának meghosszabbítása miatt kialakult helyzetet.
A képviselô a hozzá forduló hidegkúti lakosok véleményt tolmácsolta, miszerint a já-
ratok hektikusan, sokszor csúcsforgalomban is 6–8 percenként követik egymást, a
szerelvények állapota elmarad az évekkel ezelôtt bevezetett BKV+ minôségtôl, továb-
bá nehezen kezelhetô helyzet alakult ki a Moszkva téren, ahol az eddigi kényelmes
le- és felszállási hely helyett egy keskeny járdaszigeten lehet a járatokra le- és felszáll-
ni. Ezért Balsai István felkérte a vezérigazgatót az 56-os villamosjárat korábbi rendsze-
rének visszaállítására. Antal Attila válaszában kitért arra, hogy a Moszkva tér—Hûvös-
völgy szakasz forgalmának sûrûsége nem változott, bár a meghosszabbított útvonal
miatt megtett nagyobb távolságok miatt olykor egyenetlenebb lehet a villamosok el-
oszlása. A vezérigazgató véleménye szerint a kezdeti idôszakban tapasztalt nehézsé-
gek ellenére kiegyensúlyozott szolgáltatás alakult ki, a két járat forgalmának alakulá-
sát folyamatosan figyelemmel kísérik. Levelében hozzátette, hogy a villamosközleke-
dés infrastruktúrájának javítása, a Moszkva téri járdák szélesítése, a környezet szebbé
tétele és a gyalogosok elvezetésének javítása érdekében a BKV minden szakmai segít-
séget megad a terület tulajdonosának, a fôvárosi önkormányzatnak.

Emléktábla a
múzeumalapítónak

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum fennállá-
sának 89. és az intézményalapító születésé-
nek 125. évfordulóján emléktáblát avattak
Aggházy Kamil (1882–1954) ezredes tiszte-
letére egykori lakóhelyénél, a Szilágyi Er-
zsébet fasori Trombitás-háznál. Holló József
Ferenc altábornagy, a múzeum fôigazgatója
kiemelte, hogy Aggházy Kamil veszendô-
nek tûnô, páratlan hadiereklyéket mentett
meg azzal, hogy létrehozta a mai hadtörté-
neti múzeum elôdjét, amely 1918. novem-
ber 6. óta szolgálja a tudomány és közmûve-
lôdés ügyét. Az ezredest 1928-ban nevez-
ték ki igazgatónak, kiváló szervezôkészség-
gel és munkabírással egészen haláláig fára-
dozott a múzeum felvirágoztatásán. Az ün-
nepségen részt vettek az Aggházy család tag-
jai, valamint a ház lakói, az emléktáblánál
koszorút helyezett el Holló József Ferenc
igazgató, Miltényi Dénes, a Hadimúzeum
Alapítvány elnöke és Lánszki Regô önkor-
mányzati képviselô. szg

Jubileum a
Cimbalom utcában
Ünnepséget rendez a Cimbalom utcai refor-
mátus egyházközösség gyülekezete a temp-
lomát is magába foglaló épület felavatásá-
nak 25. évfordulójának tiszteletére decem-
ber 2-án 15 órától. Az Advent elsô vasár-
napján tartandó eseményen igét hirdet He-
gedûs Loránt püspök, közremûködik Alföl-
dy-Boruss Eszter fuvola- és Erdei József elô-
adómûvész, valamint az egyházközösség
Megmaradás kórusa. Az ünnepi istentiszte-
let keretében megkoszorúzzák a telek ado-
mányozójának, Fésüs Imrénének, valamint a
templom- és gyülekezetalapító gondnok-
nak, Kovács Zsoltnak az emléktábláját. Az is-
tentisztelet után nyílik a gyülekezeti terem-
ben Szente Mónika festômûvész kiállítása
Halk hang hallatsszék címmel. A kiállítás a
gyülekezeti alkalmakhoz kapcsolódóan ja-
nuár 1-jéig tekinthetô meg.

December 16-án 9.30-tól ünnepi isten-
tiszteleten emlékeznek Kodály Zoltán szüle-
tésének 125. évfordulójára. Meghívott ven-
dégelôadó Budai Ilona népdalénekes, köz-
remûködik az egyházközösség Megmaradás
kórusa. (1025 Cimbalom u. 22–24.)
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A Fôvinform jelenti
n A Bimbó úton a Kitaibel Pál utcánál gáz-
vezeték-javítás okoz útszûkületet.
n A Keleti Károly utcában idôszakos korlá-
tozásokra kell számítani, a járdát építik át.
n A Rhédey utcát lezárták a Szilágyi Erzsé-
bet fasor és a Pasaréti út között a csatorna
felújítása miatt.
n A Tüske utcában tart a csatorna- és út-
építés, így teljes szélességében lezárták vé-
gig a kétirányú utcát, kerülôt a Gábor Áron
utcán át tehetnek.
n A Szilágyi Erzsébet fasorban befejezô-
dött a vágányfelújítás, a villamosok ismét
végig járnak.
n Az 56-os gyors buszok számára — a kö-
zösségi közlekedés elônyben részesítése ér-
dekében — a Hûvösvölgyi úton a Moszkva

tér felé külön buszsávot jelöltek ki a Kele-
men László utca elôtt.
n A 39-es buszok már eredeti útvonalu-
kon szállítják az utasokat, mert a Ráth Gy.
utcában befejezôdött az útpálya felújítása
a Határôr út és a Tóth Lôrinc utca között.
n A Kútvölgyi úton a Béla király út csatla-
kozásánál félpályás lezárásra kell számítani
támfalépítés miatt.
n A Diós árok mind a Béla király út, mind
pedig a Rôzse utca felôl zsákutca, mert fel-
újítják a csatornát.
n A Várban az egyirányú Lovas utat lezár-
ták a Korlát utcától az Ostrom utcáig útépí-
tés miatt, így az út zsákutca a Palota út fe-
lôl.
n A Szentendrei úton kifelé a Czetz János
köz sarkánál építkeznek a külsô sáv elkorlá-
tozása mellett.

Rosta Marian
www.fovinform.hu

THAI
MASSZÁZS

KARÁCSONYRA
AJÁNDÉKKÁRTYÁK!
BÉRLETEK 20% KEDVEZMÉNNYEL!

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt

és kedves családját

karácsonyi
festmény-
vásárunkra

a Klebelsberg Kuno Általános
Iskola és Gimnáziumba

(1028 Szabadság u. 23.)
december 8-án 10–17 óráig és
december 9-én 10–17 óráig.

Kamatmentes részlet-
vásárlási lehetôség!

Készpénzes vásárlás esetén
további kedvezmények!

SZENDVICS-
KLUB

Reggelizzen nálunk!
Frissen készített
szendvicseinket,
salátákat kínálunk

helyben fogyasztásra,
elvitelre.

PARTY SZENDVICSEK
különleges ízekben,

a kerületben ingyenes
házhoz szállítással!

Tel.: (06 30) 976-5626
Frankel Leó út 53.

www.szendvicsklub.hu

PARKOLÁSI MATRICÁK JANUÁRTÓL. Az
idei kedvezményes várakozási engedélyek ja-
nuár 31-ig érvényesek, megújításukhoz ké-
relmet kell benyújtani. A Polgármesteri Hiva-
tal a jogosultaknak december közepéig, pos-
tán küldi meg a kérelem-nyomtatványt és a
költségtérítés beªzetéséhez szükséges csek-
ket. Akik jövôre igényelnek elôször várakozá-
si engedélyt, vagy bármely okból nem kap-
nak értesítést és ûrlapot, személyesen kezde-
ményezhetik a parkolási matrica kiváltását a
Városrendészeti Csoportnál (1024 Lövôház
u. 26.). Az 1000 forintos költségtérítést
csekken, vagy átutalással (12001008-
00201761-00100004) lehet megfizetni.

A jövô évi engedélyek csak személyesen
vagy meghatalmazott útján vehetôk át
2008. január 2–31-ig, munkanapokon
8.30–18 óráig a Városrendészeti Csoport-
nál. Az átvételekor kérik a kérelmet és a költ-
ségtérítés beªzetését igazoló feladóvevényt
(átutalásról szóló banki kivonatot), valamint
be kell mutatni a személyi igazolványt és a
forgalmi engedélyt is.

SIKER VAGY KUDARC AZ OLIMPIAI EZÜSTÉREM? Jocha Károly A Siker vagy ku-
darc az olimpiai ezüstérem? címû, csak a kiadó terjesztésében megvásárolható könyv
a sokszor elfelejtett, kitûnô sportteljesítményeknek próbál emléket állítani nyolcvan-
hat magyar olimpiai ezüstérmes bemutatásával. A könyvet a Budai Polgár olvasói ked-
vezményes áron rendelhetik meg a geosport@t-online.hu címen vagy a (06 20) 944-
3078-as telefonszámon.

A NEMZETI FÓRUM Egyesület II. kerületi
csoportja meghívja tagjait és minden érdek-
lôdôt Magyaródy Szabolcs (Kanada) A kül-
földi magyar propaganda illetve annak hiá-
nya címû elôadására december 6-án 18
órára. Helyszíne a Fidesz II. kerületi klubhe-
lyisége: 1024 Keleti Károly utca 13/b.


