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KERÜLETEKEN ÁTÍVEL A HIDEGKÚTI
SPAR ÜGYE. Lassan három éve, 2005 óta
foglalkoztatja a pesthidegkútiakat, felépül-
e a Spar a Klebelsberg kulturális központtal
szemben. Cikkünkbôl kiderül, hogy mintha
a szabályok nem mindenkire vonatkozná-
nak. Hiába a leállító határozat, a torzók
még mindig állnak. 2. OLDAL

KÉT LÁBBAL A FÖLDÖN, AZ EGET CÉ-
LOZVA. Jókai Anna nemrég ünnepelte
75. születésnapját, mégis hihetetlen erôvel,
frissességgel és bölcsességgel ad útmuta-
tást mindennapjainkra. A második kerület-
ben fontos közéleti szerepet tölt be, elmon-
dása szerint ide mindig szeretettel hívják,
számítanak rá. 6. OLDAL

LEGKISEBBEK MENEDÉKHELYE. A Gár-
donyi Géza út egyik kertjében játszótér lát-
ható, a felsô részén álló fehér épület tera-
szát pedig erôs és magas rács veszi körül.
Az arra járó a kapu felirata alapján meg is
tudhatja, hogy a környék e furcsa háza és
kertje csecsemôk és kisgyermekek ideigle-
nes otthona. 8. OLDAL

Békés, boldog karácsonyt kívánok a II. kerületi önkormányzat
nevében városrészünk minden polgárának

Dr. Láng Zsolt polgármester

Adventi
gyertyagyújtás
A Mechwart ligetben december 9-én nyílt
meg a Budai Advent, ahol karácsonyig min-
den adventi vasárnapon kirakodóvásár és
ünnepi programok várják az érdeklôdôket.
A nyitónapon Láng Zsolt polgármester meg-
gyújtotta az adventi gyertyát, valamint fellé-
pett a Bab Társulat és a Vám- és Pénzügyôr-
ség Zenekara.

Hétköznaponként 16–16.30-ig diavetí-
tés kicsiknek és foglalkoztató sátor a gyere-
keknek. Mindennap iparmûvészeti és kéz-
mûves kirakodóvásár, szalmabálaszínház,
üdítô és bódító forró italok, pita és kürtôs-
kalács.

December 16-án és 23-án 15 órától báb-
elôadás, koncert és betlehemes játék várja
az érdeklôdôket. Részletes program: www.
masodikkerulet.hu.

Prima Primissima-díj
Jankovics Marcellnak
Idén ötödik alkalommal vehették át kiemelkedô teljesítményükért a magyar szellemi
élet, a mûvészet, a tudomány és a sport képviselôi a tíz kategóriában meghirdetett
Prima Primissima-díjakat a Mûvészetek Palotájában.

A népmûvészet és közmûvelôdés kategóriában részesült az elismerésben Jankovics
Marcell filmrendezô, akit 2000-ben elsôként tüntettek ki a II. Kerület Díszpolgára
címmel.

— Nagyra értékelem ezt a díjat, amely a médiának köszönhetôen talán a legismer-
tebb kitüntetés. Nagyon boldog vagyok, hogy egy olyan díjjal ismerték el eddigi tevé-
kenységemet, amelyet — ahogy a szintén kitüntetett Törôcsik Mari mondta — méltó-
sággal vehet át az ember. Az állami díjak esetében mindig felmerülnek politikai szem-
pontok is, itt azonban tényleg csupán a teljesítmény alapján mérettetünk meg. Azért
is nagy öröm volt számomra a díj, mert a vele járó pénzösszeg lehetôvé teszi, hogy
2008-ra elkészüljön régi álmom, Madách Imre mûvének, Az ember tragédiája filmvál-
tozata. 1983-ban írtam meg a forgatókönyvet, ’89 óta készül, és most már csak a lon-
doni szín van hátra. A televíziós sorozat után szeretném a mozifilm-változatot is elké-
szíteni — mondta végül a frissen kitüntetett mûvész.
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Kerületeken átível a hidegkúti Spar ügye

A szabályok mindenkire
vonatkoznak, ugye?
Lassan három éve foglalkoztatja a pesthidegkútiakat,
felépül-e a Spar a Klebelsberg kulturális központtal
szemben. A jogszabályok erdejében zajló szövevényes
történet 2005-ben kezdôdött, és sokáig úgy tûnt, hogy a
környéken élôk számára megnyugtató módon hamarosan le
is zárul. Az eset rávilágít arra is, hogy bármilyen
egyértelmûnek tûnik egy ügy, manapság nagyon lassan
ôrölnek az igazságszolgáltatás malmai Magyarországon.

A sokszereplôs történet 2005-ben kezdôdött, amikor kiderült,
hogy a Spar élelmiszer-áruházat kíván építeni a Hidegkúti úton, a
Klebelsberg kulturális központtal szemben. Bár az ötlet üzletileg
már akkor is érhetetlen volt, hiszen néhány tíz méterrel arrébb ta-
lálható a Széphalom bevásárlóközpont bôséges kínálatú ABC-vel.
A társaság annak rendje és módja szerint építési engedélyt kért,
amelyet a kerületi építési hatóság elfogadott, hiszen azok semmi-
lyen szabályozásba nem ütköztek. A kiadott engedély az addig a te-
rületen álló vaskereskedés épületének átépítésérôl, illetve a beépí-
tési szabályoknak megfelelô épület felhúzásáról szólt.

Az építési engedélyt semmibe vették

Az építkezés megindult, ám néhány hét múlva mindenki megdöb-
bent. A vasáru-kereskedés épületét ugyanis az utolsó szögig elbon-
tották. Teljesen új, nagyméretû épületet kezdtek építeni a telken.

A történtek mind a környéken élôket, mind a képviselôket felhá-
borították. A helyiek ezalatt több száz aláírással a Közigazgatási Hi-
vatalnál fellebbeztek a jogerôs építési engedéllyel szemben, míg a
Polgármesteri Hivatal 2005 októberében leállíttatta az építkezést.
A hidegkútiak kérvényével azonban a Közigazgatási Hivatal érdem-
ben nem foglalkozott, mondván, ôk nem tekinthetôk ügyfélnek.

A Közigazgatási Hivatal akarja is meg nem is

A Közigazgatási Hivatal azonban nem szabadult ilyen könnyen az
ügytôl: az építés leállítása miatt a Spar is hozzájuk fordult. Hóna- B

Hivatali munkarend
Az okmányirodákban december 19-én 12 óráig, a Polgár-
mesteri Hivatal más szervezeti egységeinél 14.30-ig lesz
ügyfélfogadás.

*
A munkarend az ünnepek miatt is módosul: december
22-én szombaton a pénteki munka- és ügyfélfogadási
rend szerint tart nyitva. December 23–26-ig a pihenö- és
ünnepnapokon, valamint december 27–29. között a
munkanapokon is zárva tart a Polgármesteri Hivatal.

A halaszthatatlan ügyek intézése miatt a két ünnep kö-
zötti munkanapokon 8–13 óráig ügyeleti rend szerint mû-
ködnek:

Okmányiroda: az Okmányügyi Csoport csak II. kerületi

lakosokat fogad személyazonosító és lakcímigazolvány,
gépjármû-vezetôi engedély, forgalmi engedély elvesztése
vagy lopása miatti pótlása; ideiglenes (6 hónapra) forga-
lomból való kivonás és súlyadó-kötelezettség szünetelteté-
se; elkészült okmányok kiadása; ügyiratátvétel ügyében.
Az anyakönyvi csoport csak az elhunytak anyakönyvezése
miatt fogad ügyfeleket. A pesthidegkúti okmányiroda zár-
va tart.

A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda december 27–29-
ig 8–13-ig tart ügyeletet.

A Pénzügyi Iroda Adócsoportja december 28–29-én 8–
13 óráig, a Pénzügyi Csoportja pedig december 28-án 8–
13 óráig tart ügyeletet.
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pokkal késôbb, már 2006-ban született
döntés: a Közigazgatási Hivatal határozata
alapján jogszerû volt a II. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal azon lépése, hogy leállíttat-
ta az építkezést, ám az ügyet mindezek elle-
nére — követhetetlen és érthetetlen mó-
don — a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal-
hoz továbbították azzal, hogy a II. kerület
érintettsége okán ôk oldják meg a vitás ese-
tet. A teljesség kedvéért jegyezzük meg: mi-
közben a döntéshozók ide-oda tologatták
az aktákat, a telken néhány betonoszlop és
gerenda emlékeztet a mai napig minden ar-
ra járót a botrányra.

Se vége, se hossza?

A II. kerületi önkormányzat képviselô-tes-
tülete 2005 novemberében változtatási ti-
lalmat rendelt el a területre. 2006 telén az-
tán a Közigazgatási Hivatalhoz hasonlóan a
XI. kerületi önkormányzat is furcsa dön-
tést hozott. Kimondták: az építkezés nem
folytatható, ugyanakkor a már meglévô osz-
lopok és gerendák fennmaradhatnak. Ért-
hetetlen a döntés, amely sem a Sparnak
nem volt jó, hiszen ôk be szerették volna
fejezni az épületet; sem pedig a II. kerület-
nek, hiszen a kerület vezetése azt szerette
volna elérni, hogy a környék egyik szégyen-
foltja, a „modern Stonehenge” eltûnjön.

A Spar persze fellebbezett a döntés el-
len, ennek nyomán újabb hónapok eltelté-
vel megszületett a harmadik furcsa határo-
zat az ügyben: a másodfokon eljáró Közép-
Magyarországi Regionális Közigazgatási Hi-
vatal ugyanis megsemmisítette a XI. kerü-
let döntését és újabb elsôfokú eljárásra kö-
telezte ôket.

Lapzártakor érkezett a hír, hogy az újbu-
dai Polgármesteri Hivatal a megismételt el-
sôfokú eljárásban megerôsítette korábbi
döntését, amely szerint a továbbépítést
nem engedélyezi, a megépített szerkezetek
azonban a törvény erejénél fogva fennma-
radhatnak.

mk

Száz éve hunyt el
Mechwart András

Mechwart András halálának 100. évforduló-
ján ünnepi megemlékezést tartottak no-
vember 29-én a Mechwart ligetben. Len-
gyelné Kiss Katalin, az Öntödei Múzeum
igazgatója köszöntötte az egybegyûlteket.
Láng Zsolt polgármester az egykor Budán
élt bajor mérnököt méltatta, aki a magyar
ipartörténet meghatározó személyisége
volt. Élete és munkássága hû tükörképe
egy fejlôdô, jövôt építô, a polgári lét bizton-
ságát fontosnak tartó országnak.

A szobornál koszorút helyezett el a kerü-
let nevében Láng Zsolt, Walter Hassmann,
Németország nagykövetének helyettese, va-
lamint Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet, a
Közlekedési Múzeum fôigazgatója. A Kiss
Zenede fúvószenekara eljátszotta az 1899-
ben, Mechwart András nyugdíjba vonulásá-
nak alkalmára írt Mechwart-indulót.

Az évforduló alkalmából kiállítás nyílt az
Öntödei Múzeumban. A 2008. június végé-
ig látogatható tárlat Mechwart András szer-
vezôi és vállalatépítô tevékenységét mutat-
ja be (1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-4370, e-
mail: omm.om@freemail.hu).

— Megdöbbentünk mind a Közigazgatási Hivatal korábbi, mind az
újbudai Polgármesteri Hivatal legutóbbi határozata hallatán, abban
bíztunk ugyanis, hogy a bontást is elrendelik — mondta Láng Zsolt
polgármester. — A II. kerületi önkormányzat mindenesetre sem azt
nem akarja, hogy az áruház megépüljön, sem pedig azt, hogy a je-
lenlegi állapot fennmaradjon. Úgy véljük, hogy ha egy épület a ki-
adott építési engedélytôl eltérôen épül, akkor le kell bontani.

Egyházi vezetôk
találkozója
A római és görög katolikus, az
evangélikus, a református egyház és a
zsidó hitközség képviselôi, valamint
az önkormányzat vezetôi találkoztak
november 23-án, hogy megvitassák a
további együttmûködés és a jövôbeni
támogatások lehetôségeit.

A hagyományos tanácskozásra meghívotta-
kat Láng Zsolt polgármester, Dankó Virág al-
polgármester és Ernyey László egyházügyi
tanácsnok fogadta a hivatalban.

A találkozón a polgármester elsôként az
önkormányzat idén elvégzett feladatairól
tájékoztatta a történelmi egyházak képvise-
lôit. Megemlítette a Germanus park rend-
betételét, a Városrendészet megerôsítését,
és a zöldterületek védelme érdekében meg-
alkotott szigorú építési szabályzatot. Jelez-
te, hogy a szociális és oktatási ágazatból az
egyre romló gazdasági helyzet és a mûködé-
si hiány ellenére nem vontak el pénzeket.
A polgármester felhívta a ªgyelmet, hogy
az ország rossz gazdasági helyzete miatt az

önkormányzat kénytelen megszorításokat
alkalmazni a költségvetésben, ami az egyhá-
zak támogatását is érintheti.

Dankó Virág alpolgármester szerint egy
feszesebb büdzsé nem a támogatások meg-
vonását jelenti, de várhatóan csak egy-egy
kiemelt feladatot tudnak finanszírozni,
vagy több célt, ám nem teljes összeggel. Az
I. és II. kerületi gyülekezetet képviselô Bali-
cza Iván evangélikus lelkész hangsúlyozta,
hogy igyekeznek úgy gazdálkodni, hogy sa-
ját híveik támogatás nélkül is fenn tudják
tartani az egyházközséget, de ha kapnak,
nagy örömmel veszik. A Szent Angéla isko-
la vezetôje arra hívta fel a ªgyelmet, hogy a
közösségeknek és intézményeknek meg
kell fontolni, mire kérnek támogatást,
mert az önkormányzat bizonyos célokat
nem finanszírozhat. Bécser Róbert igazgató
szerint az intézmények feladata, hogy alkal-
mazkodjanak a támogatási rendszerhez.
Tordai Péter, a zsidó hitközség budai körzeté-
nek elnöke örömét fejezte ki, hogy rendezô-
dött a Germanus park sorsa. Azóta a Fran-
kel Leó úti zsinagóga mellett könnyebb par-
kolni és rendezettebb a környék. Felhívta a
résztvevôk figyelemét, hogy érdemes —
mint ahogy a hitközség is tervezi — korsze-
rûsítéssel csökkenteni az energiára fordí-
tott pénzt. A polgármester megemlítette,
vizsgálják a lehetôségét, hogy ebben az ön-
kormányzat miként segíthet a közösségek-
nek. A Cimbalom utcai Református Egyház-
község lelkésze, dr. Mészárosné Hegedûs
Zsuzsanna elmondta, hogy a kerülettôl
rendszeresen kapnak támogatást, amit a
legkülönbözôbb célokra tudnak felhasznál-
ni. Meglátása szerint célszerû lenne, ha a
helyi egyházközségek több teret kapnának
a helyi médiában, segítve ezzel a felekeze-
teknél zajló munkát. Sz. G.

D
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A képviselô-testület
ülésén történt
A képviselô-testület legutóbbi rendes
ülésén november 27-én módosította
az építményadóról és a magán-
személyek kommunális adójáról szóló
rendeletét.

A képviselôk egyhangúlag határoztak az
építményadóról és a magánszemélyek kom-
munális adójáról szóló rendelet módosítá-
sáról. Az önkormányzat a törvény biztosí-
totta inºációkövetés lehetôségével eddig
nem élt, de a mostani helyzetben a testület
véleménye szerint ez a mûködési költségek
fedezése érdekében elkerülhetetlen. Az Or-
szággyûléshez benyújtott költségvetési tör-
vénytervezetben szereplô normatívák fajla-
gos összegei a tavalyihoz képest még az inf-
láció mértékével sem nônek. Az önkor-
mányzat sokasodó jövô évi terhei miatt be-
vételeinek növelésére kényszerült. A válto-
zások azonban, amelyek adóemelést jelen-
tenek, csak az ingatlantulajdonosok egyne-
gyedét érintik. A Költségvetési Bizottság ál-
tal javasolt módosítás nem érinti a 80 m²
alatti területû lakások és a magánszemé-
lyek tulajdonában álló garázsok adóját.
Azonban a többi építmény adója a változta-
tást követôen átlagosan 20%-kal növek-
szik. A Pénzügyi Iroda Adócsoportjának
számításai szerint a változtatások hatására
mintegy 140-150 millió forinttal növeked-
nének a mûködésre fordítható bevételek.

A képviselôk elfogadták az önkormányzat
jövô évre vonatkozó költségvetési koncepci-
óját. Az elôterjesztésbôl kiderült, a kerületi
gazdálkodás lehetôségeit jelentôsen szûkí-
ti, hogy 2008-ban a központi költségvetés-
bôl származó bevételek több mint három
százalékkal csökkennek. Az önkormányzat
nem számíthat többletbevételre sem a
visszaosztott személyi jövedelmadóból,
sem a forrásmegosztásból. A koncepció az
intézményrendszer mûködôképességének
fenntartását tartja a legfontosabb feladat-
nak, ez várhatóan a rendelkezésre álló forrá-
sok jelentôs részét leköti. A fejlesztéseket
uniós forrásokból kívánják ªnanszírozni.

A képviselôk elfogadták a Máriaremetei
út, a Kassa, a Kolozsvár és a Széchenyi utca
által határolt területre készült szabályozási
tervet, amely tartalmazza azt a kikötést,
hogy földmunkát igénylô beruházást min-
den esetben régészeti szakfelügyelet mel-
lett lehet csak végezni. A Máriaremetei út
80.-ban mûködött egykor Wippner vendéglô-
je a Remetéhez, amelynek épületét már el-
bontották. A szabályozási terv arról is ren-
delkezik, hogy a telken a létesítendô keríté-
sen vagy a védett facsoport alatt emléktáb-
lát kell elhelyezni, amely az egykori vendég-
lôsnek, Wippner Mihálynak és az itt mûkö-

dô polgári körnek állít emléket. A terület a
most elkészült szabályozási terv szerint a
mostani környezetbe illô házak megépülé-
sét engedélyezi csak, családi házas övezet-
re jellemzô építészeti elemekkel.

Részletes szabályozási tervek elkészülté-
ig a Völgy utca három ingatlanára, Széche-
nyi Zsigmond egykori lakóházának és a Ma-
gyar Rádió valamikori óvodájának két hely-
rajzi számon lévô épületére és telkére vál-
toztatási tilalmat rendelt el a testület. A hí-
res afrikai vadász és utazó háza és tervezett
kertje semmilyen védettség alatt nem áll,
így a területre vonatkozó szabályozás elké-
szültéig a testület szükségesnek tartja a je-
lenlegi állapot konzerválását. A néhány éve
üresen álló óvoda telkei a Völgy és a Vadas-

kerti utca sarkán állnak, a környék na-
gyobb forgalomnövekedést már nem bírna
el. A terület földfelszíne szerkezeti adottsá-
gai miatt instabil, ami miatt az átépítés
módját részletesen szabályozni kell.

Új szabályozási tervet kell készíttetnie az
önkormányzatnak a Margit körút, Kis Ró-
kus utca és Lövôház utca által határolt terü-
letre. Az elôzô szabályozás érvényét vesztet-
te, hiszen a kulturális örökségvédelmi hiva-
tal két épületre mûemléki védettséget ren-
delt el. Az elmúlt néhány évben jelentôsen
megváltozott a környék arculata, a forga-
lom jelentôsen megnôtt, ezért környezetvé-
delmi és közlekedési hatástanulmánynak
is készülnie kell az új szabályozás elfogadá-
sa elôtt. A képviselôk a változtatási tilalom
elrendelésével azt kívánják megakadályoz-
ni, hogy ingatlanbefektetôk a korábbi, eset-
leg számukra kedvezôbb szabályok figye-
lembe vételével olyan épületeket húzzanak
fel, amelyeket például a környék forgalma
nem viselne el.

Ti

Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzat Képviselô-testülete 26/2007. (XI. 29.) ön-
kormányzati rendeletével módosította az építményadóról és a magánszemélyek kom-
munális adójáról szóló 57/1996. (XII. 23.) rendeletét.

A módosítás mind az építményadó, mind pedig a magánszemélyek kommunális
adója vonatkozásában csak az adó mértékét érintette.

Az építményadó évi mértéke: 1080 Ft/m².
A mûtermek után fizetendô 270 Ft/m²/év, valamint a 32 m²-t meg nem haladó, ked-

vezményezett gépjármûtárolók után fizetendô 280 Ft/m²/év adó mértéke a korábbi
szabályozásnak megfelelôen változatlan marad.

A magánszemélyek kommunális adója tekintetében továbbra is megmarad a
differenciált szabályozás. Az adó mértéke:

ha a lakás (lakásbérlemény) kiegészítô helyiségek nélküli hasznos alapterülete
— nem haladja meg a 40 m²-t: 3000 Ft/év (az adó mértéke nem változott)
— nagyobb, mint 40 m², de nem haladja meg a 60 m²-t: 4500 Ft/év (az adó mérté-

ke nem változott)
— nagyobb, mint 60 m², de nem haladja meg a 80 m²-t: 6750 Ft/év (az adó mérté-

ke nem változott)
— nagyobb, mint 80 m², de nem haladja meg a 100 m²-t: 9000 Ft/év;
— nagyobb, mint 100 m², de nem haladja meg a 140 m²-t: 10 800 Ft/év;
— nagyobb, mint 140 m²: 14 440 Ft/év.
A rendelet módosítása nem érintette az adó alanyára, az adómentességre, az adó-

kötelezettség keletkezésére és megszûnésére, valamint az adó alapjára vonatkozó
szabályokat.

A rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.
Érintett adózóinknak ezen módosulások okán változásbejelentési kötelezettsége

nem keletkezik, vagyis nem kell új adóbevallást tenni. Minden adóalany, akit az adó-
mérték módosítása érint — ahol a lakás kiegészítô helyiségek nélküli hasznos alapte-
rülete meghaladja a 80 m²-t, valamint azok, akik 900 Ft/m²/év építményadót fizettek
(ide nem értve azon magánszemélyeket, akik gépjármûtárolóik után 900 Ft/m²/év
mértékkel adóztak) — 2008. február végéig kézhez kapják az adókivetésrôl szóló ha-
tározatot, amely tartalmazza a késedelmipótlék-mentes fizetési határidôket.

Bôvebb információ: www.masodikkerulet.hu — az adóigazgatási tevékenységgel
kapcsolatban tartalmazza: általános tájékoztatót adónemenként, az illetékeket, az
adócsoport által kezelt bankszámlák megnevezését és számát, az elérhetôségeket
(ügyintézôk szerint: név, telefonszám, fax), az ügyfélfogadási idôt, valamint letölthe-
tô formanyomtatványokat.

Az adócsoport címe: 1024 Margit krt. 47–49. I. em. (félfogadás hétfôn 13.30–18-
ig, szerdán 8–12.15 és 13–16.30-ig, pénteken 8–11.30-ig). Közvetlen telefonszámok:
346-5655, 346-5657, 346-5659, 346-5660, 346-5668, 346-5697.

dr. Szalai Tibor jegyzô dr. Kômûves László adócsoport-vezetô

TÁJÉKOZTATÓ
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Összefogással a közbiztonságért
Az országban mûködô polgárôr-
szervezetek munkáját a közbiztonság
és közrend kérdését fontosnak tartó
önkormányzatok rendszeresen
támogatják. A II. kerületben a
polgárôrség és a Városrendészet
közötti együttmûködés példaértékû
minta lehet.

A rendôrség Teve utcai központjában tartot-
ták november 30-án a Polgármesterek és
Polgárôrök V. Országos Konferenciáját. A
tanácskozáson elôadások hangzottak el az
önkormányzatok és a polgárôrség kapcsola-
táról és tapasztalatairól, valamint a közös
munka fontosságáról és kiszélesítésérôl.
Az eseményre meghívást kapott többek kö-
zött Juhász Gábor rendészeti államtitkár, Kó-
sa Lajos, Debrecen és Láng Zsolt, kerüle-
tünk polgármestere, valamint Danielisz Bé-
la, a fôvárosi közgyûlés Városrendészeti Bi-
zottságának elnöke, hogy vázolják az együtt-
mûködés lehetôségeit országos és fôvárosi
szinten.

Túrós András, az Országos Polgárôr Szö-
vetség elnöke hangsúlyozta: a rendôrségi
vezetôk is elismerik, hogy Magyarországon
a bûnmegelôzés nem létezhet a polgárôr-
szervezetek munkája nélkül. Az évi hét és
fél millió szolgálatban töltött órával, 8–10
ezer tettenéréssel és legalább ennyi bûn-
cselekmény megelôzésével mintegy 85
ezer polgárôr segít a közbiztonság fenntar-
tásában. Munkájukat jelentôsen segíti az
önkormányzatoktól országosan kapott hat-
százmillió forintos támogatás, egyben jelez-
te, hogy ez a befektetés mindenképpen
megtérül.

A II. kerületben elért, fôvárosi szinten is
kiemelkedô eredményekre tekintettel a
konferencián elôadásra kérték fel Láng Zsol-
tot, aki elmondta, hogy meghirdetett prog-
ramját követve a kerületben az elmúlt egy
év alatt jelentôsen, adatokkal bizonyítható-
an javult a közbiztonság, és a közterületek
is lényegesen rendezettebbek lettek.

A 86 ezer lakosú kerületben megalakítot-
ták a Városrendészetet, amely modellje le-
het a sokak által áhított, a települések
ªnanszírozásában és irányításával mûködô
úgynevezett önkormányzati rendôrségnek.
A helyi polgárôrszervezetek szerzôdésben
rögzített feladatokkal segítik a kerület köz-
rendjének megôrzését. Láng Zsolt kiemel-
te, a polgárôrség szorosan együttmûködik
a Városrendészettel, annak közterület-fel-
ügyeletével és a rendôrséggel. A polgármes-
ter példaként említette a Germanus Gyula
park rendbetételét, ahol az akció során egy-
szerre több mint száz közterület-felügyelô,
rendôr és polgárôr segített a rend visszaál-
lításában. A polgárôrség és a rendôrség
ªnanszírozását az önkormányzat az általa

szigorúan felügyelt közbiztonsági alapítvá-
nyon keresztül biztosítja.

Láng Zsolt a konferencián elismerô okle-
velet és jutalmat adott át Antal Zsolt és Ko-

vács Gergely polgárôröknek, akik a II. kerü-
let rendjének biztosításáért már évek óta
komoly munkát végeznek.

szeg

A RENDÔRÖK MUNKÁJÁT IS SEGÍTIK. A Felsô Zöldmáli úton jár-
ôröztek december 6-án reggel kilenc óra körül a Városrendészet
munkatársai, amikor egy ház kerítésén két férfi ugrott ki.

— Felfigyeltünk a gyanús jelenségre, hiszen a nap egyetlen szaka-
szában sem természetes, hogy felnôtt emberek másznak ki egy ház
udvarából — mesélte Takács Sándor közterület-felügyelô, aki része-
se volt a Mikulás-napi elfogásnak.

— Megállítottuk és kérdôre vontuk a férfiakat, ám ôk azzal próbálták magyarázni
a helyzetet, hogy villanyszerelôk, csak éppen a kerítésen át közlekednek. A felszerelé-
süket látva azonban úgy tûnt, hogy talán életükben nem dolgoztak még elektromos
készülékekkel — tette hozzá a járôr.

A városrendészek a rendôrség kiérkezéséig feltartóztatták a tetteseket. Egyik férfi-
ról kiderült, hogy lopás gyanúja miatt napokkal korábban már körözést adtak ki elle-
ne, ezért kezdeményezték az elôzetes letartóztatását.

Múltunk még nincs, jelenünk és jövônk annál inkább
Az önkormányzat képviselô-testülete áprilisban határozott a Városrendészet megala-
kításáról, amely elsôsorban szemléletbeli változást jelentett. Azokat a feladatokat,
amelyek szorosan kapcsolódnak a kerület általános rendjéhez, szinte kivétel nélkül
egységes vezetés és koordináció keretei közé helyezték. Vajthó Gábor, a Városrendé-
szeti Csoport szerint a közterület-felügyelet hagyományos feladatain kívül a közterü-
let-foglalás teljes ügyintézése, a parkolásgazdálkodással összefüggô teendôk végre-
hajtása, a polgárôr egyesületekkel való szoros együttmûködés, a parkok és a játszóte-
rek ôrzése, a rendezvények biztosítása, a kapcsolattartás a rendôrséggel és a fôvárosi
közterület-felügyelettel a Városrendészet alapfeladata. Utalva a december elején a
Felsô Zöldmáli úton elfogott, lopásért körözött személyre, megjegyezte, hogy a kerü-
letben végzett bûnmegelôzési tevékenyégbôl is kiveszi részét a polgárôrökkel együtt
járôrözô Városrendészet. A csoportvezetô felhívta a ªgyelmet, hogy az új keret lehe-
tôvé teszi a felügyelôk, polgárôrök és az önkormányzat által ªzetett szabadidôs rend-
ôrök munkájának hatékonyabb szervezését, vezetését.

— Múltunk még nincs, jelenünk és jövônk annál inkább, mert az eddigi eredmé-
nyek bíztatóak, jövôre pedig a polgárôrökkel való együttmûködés elmélyítését tart-
juk kiemelt feladatunknak — fûzte hozzá Vajthó Gábor.

A tervek szerint a Városrendészet új, egységes megjelenést kapna, valamint speciá-
lis közterület-felügyelôi tanfolyamot indítanának a polgárôrök részére, és a szabály-
sértési hatósági feladatok egy részének átvételére készülnek. A csoportvezetô megje-
gyezte: ha a rendôrségnél és közterület-felügyeletnél hatékonyabb önkormányzati
rendôrség létrehozásáról beszélünk, úgy gondolom, hogy még két év, és csak a ne-
vünket kell megváltoztatni.
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Két lábbal a földön,
az eget célozva
Jókai Anna nemrég ünnepelte 75.
születésnapját, mégis hihetetlen
erôvel, frissességgel és bölcsességgel
ad útmutatást mindennapjainkra. A
második kerületben fontos közéleti
szerepet tölt be, elmondása szerint
ide mindig szeretettel hívják,
számítanak rá. A Kossuth-, Magyar
Örökség- és Prima Primissima-díjas
írónôvel a Klebelsberg mûvelôdési
központban beszélgettünk karácsony
elôtt a fény eljövetelérôl, a
félelmeinkrôl, a spiritualitásról és a
szeretetrôl.

Talán máig legnépszerûbb regénye a
Ne féljetek, amelynek huszadik kiadása
most jelent meg születésnapjára kétköte-
tes elbeszélés-gyûjteményével együtt.
Ma is aktuális a regény üzenete? Mitôl
fél a ma embere?

Valójában mindentôl. Amióta az emberi-
ség megkezdte hosszú vándorlását ezen a
földön, mindig félt valamitôl. Nem vélet-
len, hogy az Ó- és az Újszövetségben is,
amikor válságos helyzet áll elô, vagy valaki-
nek a sorsában változás áll be, megszólal az
isteni hang: ne félj, ne féljetek! Néha an-
gyalokon, máskor küldötteken keresztül,
de mindig felhangzik az emberiség életé-
ben az óvó ªgyelmeztetés. Amikor neki-
gyürkôztem és megírtam ezt a könyvemet,
az élet és a halál regényét, úgy gondoltam,

talán van már bennem annyi erô, hogy a
kortársaimnak tapasztalati tényként meg
tudom mutatni, hogyan lehet a félelmekkel
szembeszállni. Üzenete ma különösen aktu-
ális, mert minden korosztály fél valamitôl.
A gyerekek attól, hogy az iskolai kihívások-
nak nem tudnak megfelelni, és elrémíti
ôket az a rettenetes médiavilág, amelyben
mindannyian élünk, ahol erôszak és vér fo-
lyik még a gyerekeknek szóló mesékben is.

A ªatal emberek félnek, ha lelkük paran-
csait követik, nem tudnak majd érvényesül-
ni. Ha családot alapítanak, az életbizonyta-
lanság gyötri ôket, hogyan fogják felnevel-
ni a gyerekeket, a középkorosztály pedig at-
tól tart, hogy elveszti az egzisztenciáját, az
állását. Pedig véleményem szerint éppen
negyven és hatvan éves korunk között
érünk meg arra, hogy hivatásunkat a legjob-
ban tudjuk mûvelni. Az öregedésben fé-
lünk a betegségektôl, és csaknem minden-
ki nehezen birkózik meg azzal a gondolat-
tal, hogy véget ér az élete. Amikor azt mon-
dom, hogy ne féljetek, egy olyan mankót
szeretnék adni az embertársaimnak, ami-
vel könnyebben lehet a nehézségeken ke-
resztülmenni, átevickélni.

A regény három részének mindhárom
mottója a fénnyel kapcsolatos, amely ka-
rácsony közeledtével különös jelentôség-
gel bír. Mi hozhat fényt az életünkbe?

Elsôsorban az, ha nem mesterséges fé-
nyekben hiszünk. A karácsony sajnos nem-
csak nálunk, hanem mindenhol a világ-
ban, ahol ünneplik, az átlagember számára
kezd kiüresedni, csupán egy vásárlási alka-
lommá válik. Mintha az ünnep jelentôsé-
gét még nem ismertük volna fel, vagy elfe-
lejtettük volna. Márpedig a karácsony a
fény ünnepe. Nem véletlen, hogy amikor a
téli napforduló után a fény kezd visszatérni
a földre, azzal esik egybe a názáreti Jézus
születése. Az elsötétülô világba megérkezik
az a fényesség, amelyet követve az ember
valóban kievickélhet ebbôl a keserû földi
matériából. A fényt pedig elsôsorban ön-
magunkban kell felébreszteni, nem elég,
hogy várjuk a tavaszt, amikor kisüt a nap,
az ember szívében kell, hogy felragyogjon a
fény! A legnagyobb sötétség idején van a
legnagyobb szükség arra, hogy a belsô fény

Vörösmarty-bemutató jubileuma
130 éve, 1837. augusztus 22-én nyitotta meg kapuit az elsô ma-
gyar nyelvû kôszínház, a Pesti Magyar Színház. Erre az alkalomra
Vörösmarty Mihály rövid egyfelvonásos darabot írt Árpád ébre-
dése címmel. Mai szemmel talán különösnek tûnik, hogy egy
színház megnyitásának ünnepére éppen Árpád vezért ébresztet-
te fel a költô. A reformkorban azonban az akadémiai és a ma-
gyar nyelvû színjátszás ügye a nemzet fejlôdésének biztosítéka
volt, ahogy Árpád fogalmaz a mûben: „Kis valóság nagy remény
után,/Virágbokor virágos kert helyett,/Zálog jövendô fénylôbb

birtokért.” Vörös-
marty emelni akarta
a hangulatot Árpád
fölébresztésével, akit
egy költô vezet a föl-
épült színház elébe.
A színésznôt, akit az
irigység, részvétlen-
ség, megvetés, rága-
lom, csáb, kajánság és éhhalál szellemei üldöznek, Árpád védi
meg. Az alkalmi mûvet 1927-ben Klebelsberg Kuno minisztersé-
ge idején is bemutatták. A Klebelsberg-napok keretében decem-
ber 2-án a Pesti Magyar Színház mûvészei Iglódi István rendezé-
sében újra bemutatták a darabot. Az oratórikus elôadás elôtt Jó-
kai Anna írónô emlékezett Vörösmartyra és korára, értelmezô sil-
labuszt adva a ma nézôjének a 130 éve írott mûhöz.

Árpádot Bánffy György, a költôt Ôze Áron, a színésznôt Kubik
Anna alakította. A régi nyelvezetû darab elôadását a közönség
ovációval és hosszú tapssal köszönte meg.

Nyolcvanadik születésnapja alkalmából Bánffy György színmû-
vészt több civil szervezet is köszöntötte: a Klebelsberg Kuno Em-
léktársaság, a Nyék-Kurucles Egyesület, a Pasaréti Polgárok Köre,
a Polgári Tanácsadó Szolgálat és az Újlak Karitász.

B



2007/25 — december 14. ÜNNEPEINK 7. OLDAL

az embert átvilágítsa. Ha ezzel a fénnyel jól
gazdálkodunk, és egyre jobban átadjuk ma-
gunkat neki, akkor másokat is részeltetni
tudunk benne. Ha a kôre meleg hullik, ak-
kor a kô közelében is meleg van, mert a kô
vissza tudja sugározni a melegséget. Hogy-
ne kapná meg az érzékeny emberi lélek azt
a kegyelmet, hogy minél több fényességet
fogad be, annál többet tud kiárasztani?

A Ne féljetek címû könyvem utolsó részé-
ben, amikor arról a talán legnehezebb do-
logról írok, hogy még a legsikeresebb éle-
tet is itt kell hagyni, akkor válik nagyon fon-
tossá, hogy ezt a fényt, ami a hanyatló em-
beri szervezetben már csak egy szikrává vál-
tozik, ezt a kis szikrát akkor kell a világ vilá-
gosságába belehelyezni, abba a krisztusi
fénybe, amely hitem és tudásom szerint át-
emeli a személyiséget a földi világból. A Ne
féljetek üzenete az, hogy minden halál
tetszhalál, vagy ahogyan egyik apokrif ima-
versemben is megírtam, minden bölcsô ko-
porsó, és minden koporsó bölcsô. Bármi-
lyen nehéz is az átlépés, nem hiszek abban,
hogy a megsemmisülésbe vezetne. Errôl
szól többek között ez a könyv, és talán azért
szeretik az emberek, és azért is tiszteltek
meg az olvasók azzal, hogy a mai áldatlan
könyvviszonyok között csaknem százezer
példány fogyott már belôle, mert igenis
vonzza ôket az a gondolkodás, amellyel a sa-
ját kételyeikhez csak egy kicsi kis eligazí-
tást kaphatnak, és az is segítség, hogy egy
másik ember, egy író is ugyanazt érzi, mint
ôk.

Mûveihez kötik a spirituális realizmus
fogalmát. Két lábbal állunk a földön, lel-
künk mégis magasabb szellemi régiókba
vágyik.

Kezdetektôl fogva éreztem, hogy nagyon
fontos a reális világ, amiben élünk, ha nem
volna fontos, nem helyezett volna minket
ide a Teremtés. A leghétköznapibb, a legap-
róbb kis cselekvésünknek is óriási jelentô-
sége tud lenni, de ugyanakkor mindezt egy
magasabb szellemi szférából tekintjük át, a
cél és az eredet ebben a magasabb szférá-

ban van: ez a spritualitás. Ez a kettô együtt
adja, hogy valóban két lábbal kell állni a föl-
dön, de mindig az eget kell célozni. Én is
reális ember vagyok, minden apróság iránt
fogékony, szeretem a pontosságot, és leg-
alább olyan fontosnak tartom azt, hogy az
apró, mindennapi cselekvéseim a helyü-
kön legyenek, mint azt, hogy naponta idôt
szánjak arra, hogy áttekintsem, mit tudtam
kezdeni az életemmel, saját lelkemmel.
Minden kedves olvasómnak javaslom, pró-
bálja ki: a legaprólékosabb ªzikai munkát
végezve születhetnek a legnagyobb gondola-
tok.

Karácsonyt sokan a szeretet ünnepé-
nek is tekintik. Hogyan élhetjük meg tel-
jesebben a szeretetet?

A szeretet kérdése bonyolult, még ma is
nehéz pontosan megfogalmazni, mit jelent
ez a szó: szeretni. A szeretet nem egy csöpö-
gôs, szentimentális érzelem, amely min-
dent elborít, és kritikátlanul hárul rá a má-
sikra. A szeretet ugyanakkor nem is bamba-
ság. A szeretet azt jelenti, hogy megismer-
jük a másik embert teljes mélységében, jó
tulajdonságaival, hibáival, esetleg bûneivel
együtt. Megpróbáljuk a lényébôl kitisztogat-
ni, amit lehet, és mint egy tüskét, kihúzni

a lelkébôl. De van, amivel együtt kell él-
nünk, és szeretettel ápolgatnunk. A szere-
tet felelôsséggel is jár, és fôként nem ab-
ban nyilvánul meg, hogy ki milyen drága
ajándékot tud venni a másiknak, de abban
igen, hogy amivel megajándékozza, a sze-
mélyéhez szóljon, még ha apróság is. Az
ajándék jellegében van a szeretet, nem az
árában. A szeretet ugyanakkor mindig cse-
lekvés is, és nemcsak szavakban mutatko-
zik meg, hanem abban, hogy mit tudok ten-
ni egy másik emberért, le tudok-e monda-
ni valamirôl a kedvéért.

A második kerületben fontos közéleti
szerepet tölt be, bár nem kerületünkben
lakik.

Két kerületben vagyok díszpolgár, a hete-
dikben, ahol közel harminc évig éltem, és
Kispesten, ahol öt éve lakunk. Érdekes,
hogy éppen az a kerület, ahol születtem és
tanítottam, és ahol elindult az írói pályafu-
tásom, a nyolcadik, ezidáig nem érzett iga-
zán magáénak. A második kerületben sok-
szor megfordulok. Eleinte elsôsorban sze-
mélyes kapcsolatok révén ismerkedtem Bu-
dapest e szép városrészével. Bôdey Sándo-
rék kerestek meg, akik nagyon sokat tesz-
nek a kerületért, késôbb Jablonkay Gáborék
szintén lelkesen hívtak, a polgári bálon is
díszvendég szoktam lenni, itt lakik kedves
barátunk, Bánffy György, sôt Láng Zsolt je-
lenlegi polgármesterrel is régebb óta is-
merjük egymást. A másik kapcsolódási
pont, hogy a klebelsbergi gondolat nagy hí-
ve vagyok, és a Hidegkúton mûködô Kle-
belsberg Emléktársaság tiszteletbeli elnö-
kének választottak, így természetes, hogy a
róla elnevezett kultúrközpontba is jövök
idônként Erdôsi Károlyék meghívására. Na-
gyon közelinek érzem magamhoz ezt a kerü-
letet. Itt van igény arra, hogy megszólaljak,
beszéljek, hívnak és számítanak rám, és én
ezt nem is bánom, mert nem feltétlenül
aszerint teszünk eleget a felkéréseknek,
meghívásoknak, hogy hol lakunk, hanem
aszerint, hogy hova húz a szívünk.

Ludwig Dóra

Láng Zsolt pogármester is köszöntötte
születésnapja alkalmából a 75 éves Jókai Annát,
aki az Árpád ébredése c. Vörösmarty-elôadás elôtt
beszélt a Klebelsberg központban

Kodály országa
Október közepén Kecskeméten kezdôdött
az a rendezvénysorozat, amellyel a szerve-
zôk Kodály életmûvét kívánták minél több
emberhez eljuttatni. Bevásárlóközpontok-
ban, forgalmas köztereken mobilszínpadot
helyeztek el. A Kodály-mûvek a helyi kóru-
sok tolmácsolásában hangoztak fel. Decem-
ber elsején a program utolsó állomásán, a
budapesti Westend City Centerben kerüle-
tünket a Törökvész iskola énekkara képvi-
selte.

Kubicsekné Selényi Erzsébet, az iskola ének-
tanára elôször szokatlannak találta a hely-
színt.

— Akik ott voltunk, az iskola pedagógu-
sai, szülôk, testvérek nagyon izgultunk, ki-
csit féltünk, féltettük a gyerekeket, hiszen
nem ilyen körülményekhez szoktak Aztán

felcsendült a dal, és láttuk, hogy már nem
is olyan sürgôs a vásárlás, az arra járók las-
sítanak, megállnak, és élvezettel hallgatják
a gyerekeinket. Mégis sikerült pár percre
megállítani az embereket, sikerült tenni va-
lamit azért, hogy Kodály életmûve sokak-
hoz eljusson.

FO
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Az én barátom
Ezzel a címmel írt ki az Ács Kató Irodalmi
Alapítvány pályázatot gyermekek számára,
amelynek fôvédnöke 2008-ban Sólyom Er-
zsébet. Pályázni lehet versekkel, mesékkel,
elbeszélésekkel, legfeljebb öt oldal terjede-
lemben, valamint egy szabadon választott
technikával készített rajzzal, festménnyel,
legfeljebb A3 méretben. Az alapítvány iro-
dalmi pályázatának korhatára 8–14 év, a
rajzpályázaté 4–14 év.

A pályázat beadási határideje: 2008. ja-
nuár 31., cím: Országos Széchényi Könyv-
tár, 1827 Budapest, Budavári Palota F épü-
let, 515. szoba.

Bôvebb információ: Kiss Barbara, tel.:
224-3743, e-mail: barbara@oszk.hu. Az
eredményhirdetés 2008. április 23-án
lesz. (www.acskato.hu)

D
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Legkisebbek
menedékhelye
Nagykövetségek és luxustársasházak
között, a kerület egy déli lejtôjén, a
Gárdonyi Géza út egyik kertjében
játszótér van, a felsô részén álló fehér
épület teraszát pedig erôs és magas
rács veszi körül. Ez az, ami szemet
szúrhat az arra járónak, aki a kapu
felirata alapján meg is tudhatja, hogy
a környék e furcsa háza és kertje
csecsemôk és kisgyermekek ideiglenes
otthona.

Az ajtóban dr. Majoros
Mária gyermekorvos,
az intézmény vezetôje
fogad — maga is három-
gyermekes anya, kétsze-
res nagymama — ked-
ves mosollyal.

— Onnan indulha-
tunk — kezd a mesélés-

be —, hogy ez egy 1942-ben épült rózsa-
dombi családi villa, ezért sokkal otthono-
sabb, mintha minden szakmai szabálynak
megfelelô új, földszintes, de mégiscsak mû-
intézmény jellegû épület lenne. Tudomá-
sunk szerint itt a negyvenes évek végétôl,
az ötvenes évek elejétôl mûködik csecsemô-
otthon.

— Honnan kerülnek ide a gyerekek? —
kérdezem tôle.

— Nálunk budapesti lakcímmel rendel-
kezô gyerekek vannak, a legªatalabb há-
rom hónapos, a legidôsebb hatéves. Há-
rom éven felüli gyerekeinknek kivétel nél-
kül itt van a kistestvére is. Családjaik szoci-
ális helyzete általában generációk óta
rossz, rettenetes nehézségekkel küszköd-
nek: hiányzik a családi összetartás, sokszor
már a szülôk is állami gondozásban, nevelô-
szülôknél, vagy nagyon rossz körülmények
között nôttek fel, tehát már a szülôk sem ta-
pasztalhatták meg, hogy milyen egy felelô-
sen gondolkodó, szeretô család. Ennek kö-
vetkeztében a saját életüket is nagyon nehe-
zen élik, sok közöttük a hajléktalan, a pszi-
chiátriai beteg, a tartósan munkanélküli —

többségükben sohasem dolgoztak, gyerek-
korukban nem lettek arra szocializálva,
hogy ha esik, ha fúj, iskolába járni kell, te-
hát alul is iskolázottak. De ragaszkodnak a
gyerekeikhez, nagy többségük látogatja is
ôket. Van, aki mindennap, van, aki heten-
te. El kell oszlatnom azt a tévhitet, misze-
rint a csecsemôotthonba került gyerekek
elhagyottak és lemondtak róluk a szülôk —
mondja Majoros Mária. — Azok a gyerekek
viszont, akiket fél évig nem látogatnak a
szülei, örökbe adhatók lesznek, testvérek

csak együtt. A gyerekek sorsa átlagosan egy
év alatt rendezôdik. A legtöbben nevelôszü-
lôkhöz kerülnek, egyharmadukat örökbe fo-
gadják, a többiek visszamennek a saját csa-
ládjukba. Sajnos, ma kevesebben kerülnek
haza, mint egy-két évtizede, amibôl az kö-
vetkezik, hogy a nehéz sorsú családok ma
még nehezebb helyzetben vannak — teszi
hozzá.

Felmegyünk az emeletre. Az otthonban
négy csoport mûködik, korosztályok sze-
rint, csoportonként legfeljebb nyolc fôvel,
de jelenleg nincs telt ház. A kicsik két cso-
portja, az egy év alattiaké és az egy év körü-
lieké itt kapott helyet.

— Megnyugtatóan hat rájuk a rend és a
békés környezet — magyarázza —, ami föl-
váltja az addigi állandó bizonytalanságot:

ha volt mit, ettek, ha volt hol melegben
aludni, aludtak, de lehet, hogy elôtte há-
rom napig fáztak. Amikor bekerülnek hoz-
zánk, megtapasztalják, hogy itt nem kell
éhezni, mindig meleg, és sok játék van,
kedves emberek veszik ôket körül. Jól érzik
magukat, megnyugszanak, és csak egy ké-
sôbbi fázisban, pár hét elteltével tapasztal-
juk, hogy ez nem ilyen egyszerû. Akkor kez-
denek elôjönni belôlük az átélt félelmek,
szorongások, a szülô hiánya éjszakai felria-
dás, durvaság, agresszió formájában. A gon-
dozónôket abban segítjük, hogy megértôen
és türelmesen viszonyuljanak hozzájuk.

Gondozónôink ªatalok, három mûszak-
ban dolgoznak, ôk etetnek, fürdetnek,
egész nap ôk gondoskodnak a gyerekekrôl.
Az etetési sorrend a kicsik igénye szerint
alakul, azaz, aki a legéhesebb, az elôre ke-

rül, aki türelmesebb, az hátra. Ez egy rég-
óta jól mûködô rendszer része, amelyet dr.
Pikler Emmi gyermekorvos dolgozott ki a
II. világháború elôtt — eredetileg családok-
ra. Fô elemei a rend és a napirend szüksé-
gessége, az anya-gyerek kapcsolat elmélyü-
lése, elsôsorban a gondozási mûveletek so-
rán, valamint a gyerek nagy mozgás- és já-
tékszabadsága, és az abba vetett bizalom,
hogy az egészséges kisgyerek egyéni fejlô-
dése belsôleg kódolva van, a felnôttnek
nem kell abba beavatkoznia. A hazai csecse-
môotthonok, így a miénk is, alapvetôen a
pikleri elvek alapján mûködnek, fontos-
nak érezzük a gyerek és a felnôtt közötti ér-
zelmi biztonság és a kiismerhetô rend meg-
teremtését. Nyáron szinte egész nap az ud-
varon vannak. A tél embert próbáló idô-
szak ebbôl a szempontból, ilyenkor a szobá-
ban asztali játékokra, rajzolásra, gyurmá-
zásra is van lehetôség.

Miközben beszélgetünk, a földszinten
gyereksírás hallatszik. Ezt hallva Majoros
Mária megjegyzi, hogy Andikát valami na-
gyon felbosszanthatta, ha így sír. Impulzív
egyéniség, jó erôs hangja van — teszi hoz-
zá. Aztán érkezik a hír, telefonáltak az óvo-
dából, hogy Máténak 39 fokos láza van. Az
otthon óvónôje azonnal el is indul érte.

— Két gyerekünk jár jelenleg a Török-
vész úti óvodába, nagyon jól beilleszked-
tek, szeretnek oda járni, mint ahogy a ko-

PIKLER EMMI (1902–1984) orvos, gyermekgyógyász, az
orvostudományok kandidátusa. Oklevelét 1934-ben Bécs-
ben szerezte, itthon magánorvosként és hatósági gyermek-
orvosként mûködött. 1946-ban megalapította a Lóczy Lajos
utcai Csecsemôotthont, amelynek elsô igazgató fôorvosa
volt, és nyugdíjba vonulásáig, 1978-ig vezette. Munkásságá-

nak középpontjában az egészséges csecsemô és kisded harmonikus személyiségének
kialakítása állt. Fontos szerepet játszott az egészségügyi felvilágosításban, a csecse-
mô- és gyermekápolónô-képzés megszervezésében. Módszerének csecsemôotthoni
alkalmazásával kapcsolatban maga is fogalmazott meg kételyeket, szakmai fenntartá-
sokat, morális aggályokat. Akadnak idehaza kritikusai, de világszerte követôi is.
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rábbiak is. Nem látszik rajtuk, hogy gyer-
mekotthonban élnek — fûzi hozzá nem kis
büszkeséggel a vezetônô.

Az otthonnak saját tejkonyhája és kony-
hája van. Karácsony elôtt ªnom sütemé-
nyek illata árad belôle. A nagyobbak a mé-
zest együtt szokták szaggatni az óvónôvel.

— Karácsonyra idén legfeljebb négy gye-
reket visznek haza a szüleik, a többiek itt
ünnepelnek. Minden szobának külön kará-
csonyfája van, a csecsemôknek asztali, a na-
gyobbaknak földön álló. A csecsemôk in-
kább csoportajándékot kapnak egy-egy sze-
mélyes tárgy, például új csörgô mellé. A
másfél éven felüliek egyéni játékot kap-
nak. A nagyobbaktól már meg lehet tudni,
mit szeretnének. A kisªúk gyakran autót, a
kislányok babát. A karácsonyt a délutános
gondozónôk rendezik. Alvásidô alatt állít-
ják fel a fát, uzsonna után a gyerekek ün-
neplôbe öltöznek. Az ajándék fa alá csem-
pészése a nagyobbaknál már elég nehéz, ta-
valy úgy oldottuk meg, hogy míg átmentek
szomszédolni a kisebbekhez, hogy megnéz-
zék a fájukat, a gondozónô odatette a fa alá
az ajándékokat. Az ajándékosztás-bontás
alatt karácsonyi dalokat hallgatnak és éne-
kelnek a gyerekek. Annak elmesélése,
hogy ki hozza az ajándékot, a gondozónôk-
re van bízva, ezt nem lehet nekik elôírni.
Általában a keresztény ünnepkör, a Jézuska
hagyományát adják tovább.

Majoros Máriát arról is faggatom, van-e
visszajelzés a gyerekek sorsának alakulásá-
ról.

— Nagyon sok gyerek látogat vissza hoz-
zánk önként, hiszen ha az örökbefogadás le-
zárul, mi már nem kereshetjük ôket.

Miközben a vezetônô fényképalbumokat
mutat, amit minden gyereknek készíte-
nek, elmeséli, hogy a fônôvér és a gondozó-
nôk mellett egy pszichológus, két pedagó-
gus, egy fejlesztô pedagógus és egy család-
gondozó szociális munkás alkotja a szak-
mai csapatot.

— Célunk, hogy olyan lehetôségeket biz-
tosítsunk a gyerekeknek, amivel fejlôdé-
sük a lehetô legjobban közelíthet a család-
ban felnövô gyerekek fejlôdéséhez, de ter-
mészetesen azt is tudjuk, hogy egy jó csa-
láddal sohasem vehetjük fel a versenyt.

Zsoldos Szilvia

Megértést tanulni
A II. kerületi Diákönkormányzat képvise-
lô-testülete októberi ülésén úgy döntött,
hogy idén a hagyományos Mikulás Kupát
kerekesszékes kosárlabda bajnokság kere-
tében rendezi meg. A kezdeményezés célja
volt, hogy a diákok tapasztalják meg, mi-
lyen is a világ kerekesszékben ülve, és mit
jelenthet a fogyatékkal élôknek a sportban
megmérettetni magukat.

A versenyt vendéglátóként, valamint
sporteszközök biztosításával a Marczibányi
téri Mozgássérültek Állami Intézete és az
Addetur Alapítványi Szakiskola és Középis-
kola támogatta. A december 5-én megtar-
tott eseményen tíz kerületi iskola és az Ad-
detur szakiskola indított egy-egy csapatot.
A 2007. évi Mikulás Kupát a Csik Ferenc Ál-
talános Iskola és Gimnázium csapata nyer-
te. Második lett a Törökvész Úti, harmadik
pedig a Pitypang Utcai Általános Iskola
együttese.

Boldog születésnapot!

Sok barátja, sporttársa, tisztelôje eljött a Klebelsberg mûvelôdési központba december 9-én,
hogy dr. Kovácsi Aladárt 75. születésnapja alkalmából felköszöntsék. A magyar öttusasport elsô
olimpiai aranyérmének társszerzôje, az 1952-es helsinki olimpián gyôztes magyar csapat tagja —
aki immár negyvenöt éve él a kerületünkben — meghatottan fogadta a köszöntéseket. Schmitt
Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke méltatta olimpiai bajnok társát. Láng Zsolt polgármester
szeretettel és tisztelettel köszönte meg Kovácsi Aladárnak, hogy olimpikonként, kiváló orvosként
és közéleti emberként is büszke lehet rá kerületünk. Az ünnepségre eljött a két helsinki
csapattárs, Benedek Gábor és Szondy István, és számos olimpiai bajnok is megtisztelte
jelenlétével az eseményt. (Képünkön Schmitt Pál, Benedek Gábor, Szondy István, az ünnepelt,
Kovácsi Aladár és Láng Zsolt látható.)
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Segíts, hogy segíthessünk
A Millenáris karácsonyi játékgyûjtési akciót szervez a megyei gyermekotthonokban, il-
letve nevelôszülôknél élô gyermekek támogatására december 16-ig 10–18 óra kö-
zött. A kezdeményezés célja, hogy az intézmény megajándékozza azokat a rászoruló
gyermekeket és családokat, akiknél egyébként nem kerülne ajándék a karácsonyfa
alá. A gyûjtést és a beérkezett ajándékok szétosztását a Millenáris koordinálja a Szoci-
ális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Fôosztálya segítségével.
A gyûjtés helyszíne: Millenáris, Teátrum (1024 Kis Rókus u. 16–20.).

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendôt kívánok minden ked-
ves budai polgárnak!

dr. Balsai István, a II. kerület országgyûlési képviselôje
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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 DECEMBER 20-ig: Király Zsófia iparmûvész mesebeli ágas bábos kiállítása az M Galériában. (Marczi-
bányi Téri Mûvelôdési Központ)
n DECEMBER 30-ig: Kínai kortárs videók kiállítása Li Zhenhua válogatásában a Pixel Galériában. Li
Zhenhua független pekingi kurátor, médiamûvész, fotós a világ kortárs mûvészeti színpadára berobbant
alkotók legújabb munkáiból ad ízelítôt. Nyitva: keddtôl péntekig 9–17, szombat-vasárnap 10–18 óráig.
(Millenáris, C épület)
n JANUÁR 6-ig: Huszár Ferenc festômûvész Fejezetek magamról címû kiállítása mindennap 8 és 20
óra között a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolában (1028 Községház u. 10.).
n JANUÁR 31-ig: Jeruzsálem. Kôbányai János fotókiállítása a HOME Galériában. (1021 Üdülô utca
23., (06 30) 990-5806)
n FEBRUÁR 1-ig: Tálos Gyula (1887–1975) belsôépítész, építész, grafikus emlékkiállítása a HAP Galé-
riában, ahol a két világháború között ismert és számos díjjal jutalmazott, késôbb kissé mellôzött belsôépí-
tész munkái láthatóak. Nemcsak belsô tereit és bútorait, hanem képeit és grafikáit is bemutatja a kiállítás.
Az ingyenes kiállítás 2007. december 21-ig és 2008. január 2.–február 1., hétfô—péntek 14–19 óra kö-
zött tekinthetô meg. (II., Margit krt. 24., földszint)

SZÍNHÁZ IBS: DECEMBER 15., JANUÁR 26., 19.00: Ray és Michael Cooney: Minden lében há-
rom kanál. Vígjáték két részben. R.: Földessy Margit. DECEMBER 16., 19.00: A Szindra évadzáró kará-
csonyi gálaelôadása. R.: Földessy Margit. DECEMBER 20., JANUÁR 17., 18.30: Dalok a falvédôrôl. Iro-
dalmi rock’n’roll. Elôadja: Hajdu István, Szabó Jusztin, Hajdu Gábor (IBS PUB). JANUÁR 10., 24., 19.00:
Dumaszínház az IBS-ben. Szerkesztette és a mûsort vezeti: Litkai Gergely. JANUÁR 18., 19.00: Hair. Mu-
sical a Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. JANUÁR 19., 18.30: Folytassa, Švejk. Zenés sörözgetés
a derék katonával (IBS Pub). 19.00: Popfesztivál 2008. A Szindra vizsgaelôadása. R.: Földessy Margit. JA-
NUÁR 20., 19.00: Best Uff l’art pour l’art. A L’art pour l’art Társulat elôadása. JANUÁR 25., 19.00: Ör-
kény István: Macskajáték. Sz.:: Pásztor Erzsi, Schubert Éva, Földi Teri, Huszár László. R.: Varga Miklós.
n DECEMBER 22., 18.00: Karácsonyi misztérium. Belépôdíj helyett mindenki batyut hoz magával, és az
elôadás végén közösen elfogyasztják az elemózsiát. (1033 Fô tér1. 388-4310 www.terszinhaz.hu)

ZENE DECEMBER 21., 22., 19.30: A Fodor Kamaraegyüttes karácsonyi koncertje a Vojno-
vich—Huszár villában. A karácsonyi koncerten barokk zene csendül fel itáliai szerzôk, Albinoni, Locatelli,
Corelli és Vivaldi mûveibôl. Jegyárak: 2000, 3000 és 7000 Ft. Jegyrendelés: 362-1606. (1223 Mûvelôdés
u. 37/a)
n BARTÓK EMLÉKHÁZ: DECEMBER 16., 11.00: Mesterbérlet 3/3. Várjon Dénes zongoramatinéja a ze-
neszerzô Bösendorfer zongoráján. Közremûködik: Perényi Miklós (gordonka). Mûsoron Bartók, Kodály és
Veress Sándor mûvei. Jegyár: 2500 Ft.
n IBS: DECEMBER 21., 19.00: „Két kontinens” — a Ramon Valle (Kuba)—Winand Gábor duó koncertje
a jazz szerelmeseinek. DECEMBER 22., 20.00: „Ma a csend az ajándék” — az Imago Mundi zenekar ka-
rácsonyi 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 DECEMBER 15., 19.30: Az Arco’lor Quartett ka-
rácsonyi koncertje a Barabás-villában. A belépés
ingyenes, a korlátozott számú férôhelyek miatt a
szervezôk mindössze egy regisztrációs levelet vár-
nak az info@arcolor.hu e-mail címre. Bôvebb infor-
mációk a www.arcolor.hu weboldalon találhatók,
ahol a zenekar hanganyagaiból részletek is meg-
hallgathatók. (1122 Városmajor u. 44.)
n MILLENÁRIS TEÁTRUM: DECEMBER 22., 20.00:
Karácsonyi koncert. Szájról szájra. Világzenei
„szupercsapat” Magyarországról. Közremûködnek:
Bognár Szilvia, Herczku Ágnes, Szalóki Ági, vala-
mint azok az újító szellemû zenészek, akik az el-

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

PERSEPOLIS. A közelmúltban két rajzfilmet is játszani kezdtek a mozik; az egyikben
(Mézengúz) egy bûbájos méhecske, a másikban (Persepolis) egy bûbájos kislány pró-
bál eligazodni a körülötte lévô, zûrzavaros nagyvilágban. Mielôtt a kisgyermekes szü-
lôk kollektív üdvrivalgásban törnének ki a gyerekrajzfimek e hirtelen jött bôsége lát-
tán, azt tanácsoljuk, olvassák el figyelmesen, mire adják be csemetéiket, míg a kará-
csonyi nagybevásárlást intézik a bevásárlóközpontokban. Mert a méhecske még
hagyján (bár egy-két pofont azért ô is begyûjt az élettôl), de mit szól majd a kiskorú,
amikor tömegmészárlások és diktátorok képeitôl sötétedik el a filmvászon, ahol azt
láthatjuk, hogy miközben az elnyomás legcifrább formái váltják egymást, a fent emlí-
tett bûbáj kislány nem akar mást, csak gyerek maradni. Ezt a gyerekek körében elég
gyakori programpontot azonban Iránban, a fundamentalisták hatalomra kerülésével
egyre nehezebb teljesíteni, de Marji, amíg lehet, kitart a gyermeki nézôpontnál.
Marjane Satrapi pedig, aki saját, teheráni gyermekkorát dolgozta bele Persepo-
lis címû, sokszorosan díjnyertes rajzfilmjébe, kitart amellett az igen szimpatikus
elképzelés mellett, hogy a történelmi képeskönyvek sematizmusát elhagyva a
felnôtté válás békeidôben is kellôképpen drámai történetét mesélje el. Az pe-
dig, hogy ehhez a drámához egy másik dráma, egy egész nép tragédiája adja a
hátteret, már nem a dramaturgia sara, hanem a politikáé és a történelemé.

KG
Rendezô: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud. Eredeti hangok: Chiara Mastroianni, Catheri-
ne Deneuve, Danielle Darrieux, Simon Abkarian.

KARÁCSONYI KONCERTEK AZ IBS SZÍN-
PADON. December 21-én 19 órától a Ra-
mon Valle—Winand Gábor duó lép fel az
IBS színháztermében. A Hollandiában élô
kubai származású zongoramûvész, Ramon
Valle neve szerte a világon ismerôsen cseng,
hiszen számtalan lemezt tudhat háta mö-
gött. Olyan elôadókkal játszott, mint Roy
Hargrove, Chucho Valdes, Horacio El Negro
és Winand Gábor, aki könnyed, improvizáló
stílusával szinte egyedülálló Magyarorszá-
gon. A hangverseny a két kontinens rejtel-
meit tárja elénk a dzsessz nyelvén.

Ma a csend az
ajándék címû kon-
certjével decem-
ber 22-én 20 órá-
tól az Imago Mun-
di zenekar mutat-
kozik be. Az együttes jellegzetes zenéje az
akusztikus elemeket ötvözi a modern hang-
zással. Az est vendége Bornai Tibor lesz.
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múlt években a világzenei kísérletezések élcsapatát
alkották. Jegyár: 2000/2500 forint.
n DECEMBER 23., 16.00: „Puer natus est nobis”
— Karácsonyi lantmuzsika. Kónya István barokk-
lantestje. Mûsoron J. S. BACH: a-moll szonáta, S. L.
WEISS: g-moll szonáta, BLOHM: Galanterie, MOU-
TON: Suite in la mineur. További információ a
www.lant.hu oldalon és a (06 30) 343-3306-os tele-
fonszámon. (Budapesti Történeti Múzeum Gótikus
Terme, Budavári Palota E épület.)

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-, koordiná-
ció- és ritmusérzék-fejlesztô, tartásjavító gimnaszti-
ka zongorakísérettel. Tanfolyamvezetô, jelentke-
zés: Kiliánné Kocsis Mária, (06 70) 335-6286. Gim-
nasztika csütörtökön 18–19 óráig, mozgásforma
a felnôttek minden korosztályának. Jelentkezés, ér-
deklôdés Pilinger Zsuzsa Bothmer-gimnasztika ta-
nárnál, (06 70) 335-6283. Gerinctorna kedden és
csütörtökön 18.30–19.30-ig. Tanfolyamvezetô, je-
lentkezés: Petô Barbara, (06 30) 370-7322. Jóga szerdán 8–9.45 óráig, tanfolyamvezetô, jelentkezés: Ko-
vács 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. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Németvölgyi Emese, (06 30) 210-
9597. Salsa csütörtökön 20–21 óráig. Tanfolyamvezetô: Földi Anikó, (06 20) 315-2781.
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 két helyszínen. A Pasaréti Ferences Alapítvány épü-
letében (1025, Szilfa u. 4.) kedden 10–11 óra között, az ASRAM Jóga és Meditációs Központban (1024
Ady E. u. 1., I. em.) csütörtökön 17.30–18.30-ig. Vezeti Heimer István nemzetközi diplomás oktató. Ha
szeretne szabadabban és kevesebb megerôltetéssel mozogni, hogy jobban legyûrje a stresszt, hogy haté-
konyabban és kellemesebben végezze mindennapi tevékenységét, jöjjön el az óránkra! (Pasaréti Ferences
Alapítvány, 1025 Szilfa u. 4. Tel.: 394-3362, (06 20) 973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-buda-
pest.hu)
n Teniszoktatás. Hat éves kortól kezdô és haladó szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben. Isko-
lásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû versenyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög Andrásnál: (06
20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.tenisz_oktatas.extra.hu
n Teniszoktatás. A Törökvész TSE amatôr oktatásra szakosodott edzôkkel tartja edzéseit. Kezdô és hala-
dó szinten, egyéni és csoportos oktatás minden korosztály részére hat éves kortól. Felnôtteknek oktatás,
stílusjavítás, páros és egyéni taktikai edzések, felkészítés amatôr versenyekre, kímélô idôsoktatás. Egyhó-
napos intenzív heti háromszor (13 alkalom). Edzések egész évben, hétköznap 8–20 óra között II. kerületi
(Rózsadomb környéki) pályákon. Érdeklôdni Gulyás K. Csabánál lehet a (06 30) 250-9122 vagy (06 20)
340-9925-ös telefonszámon.
n SIVANANDA JÓGA: 10x2 órás kezdô jógatanfolyam indul JANUÁR 14-én 10 óra, 15-én 18.30-kor és
16-án 16 órakor. Gyakorló hatha jógaórák péntek este 18.30-tól, kedd és csütörtök délelôtt 10.00-tôl
(II., Volkmann u. 10., Jógaközpont), hétfôn és szerdán 18.30-tól (II., Gábor Áron u. 47., Rózsabimbó Ovi).
Már lehet jelentkezni a jövô év tavaszán induló egy éves jógaoktatói képzésünkre! Információ és beje-
lentkezés: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont. hu, www.sivanandajogakoz-
pont.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, péntek 17 óra, 19.30 óra, vasár-
nap 17 óra. Pilates torna: kedd 17.31, csütörtük 9.45, péntek 17 óra, szombat 13.30. Hölgyeknek gát-
izom-erôsítô Kriston intimtorna tanfolyamok január 2-tôl. Gyermekjóga-oktatói tanfolyam január-
tól.(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.).

ÜNNEPVÁRÁS A VÍZIVÁROSI GALÉRIÁBAN. Immár hat éve, hogy a Vízivárosi Ga-
léria elsô ízben megrendezte a Karácsonyi Tárlatot. Azóta minden évben, az advent
idôszakában különleges, ünnepi hangulatú kiállítás várja a betérôket. Idén három mû-
vész, Bocz Bea, Máder Indira és Ozsvári Csaba engedett bepillantást mûhelyébe. Szak-
rális témájú, textilbôl és fémbôl készült mûtárgyaik méltó díszletei az ünnepvárás-
nak. A tárlatot Kontsek Ildikó mûvészettörténész nyitotta meg. Mint elmondta, a tra-
dicionális anyagok és technikák mély alázatot kívánnak a
mûvésztôl, aki nehéz és aprólékos kézi munkával hozza
létre alkotását. Bocz Bea kárpitmûvész, aki mûvészeti tera-
peutaként dolgozott az Országos Pszichiátriai és Neuroló-
giai Intézetben, a legapróbb egységekbôl építi fel a végül
csodálatos egésszé váló gobelinjeit. Munkáiban Bartók ze-
néje és Pilinszky költészete talál visszhangra. Máder Indira
kék tónusú textíliáiban a biblikus motívumok mellett a Ke-
let kultúrájának formavilága is megjelenik. Ozsvári Csaba,
az Egyház szolgálatába szegôdött mûvész alkotásaiban a
bibliai kinyilatkoztatás és a mûvészeti érték egyesül. Nem
ismétel, csak visszaemlékezik a gyökerekre.
A tárlat december 19-ig látogatható. (1027 Kapás u.55., tel.: 201-
6925, nyitva keddtôl péntekig 13–18, szombaton 10–14 óráig.)

A MODERN EURÓPAI BÁBJÁTSZÁS ATY-
JA címmel Blattner Géza halálának 40. év-
fordulója alkalmából az Országos Színház-
történeti Múzeum és Intézet kiállítást ren-
dez.

Blattner Géza
(1893–1967) a
bábjátszásban rej-
lô új mûvészi és
technikai lehetôsé-
g e k e t k u t a t t a .
1918 és 1958 kö-
zött tizenkét báb-
színpadot épített,
az egyszerû, hor-
dozható paravá-

noktól kezdve a szimultán játéktechnikára
alkalmas, kombinált színpadokig. A külön-
bözô rendszerû árnyfigurák, zsinóros és bil-
lentyûs marionettek, maszkok és absztrakt
bábok különféle variációi kísérletezô pályájá-
nak kiemelkedô eredményei.

1925-ben Párizsban telepedett le. Ott élô
magyar képzô- és iparmûvészekkel 1929-
ben létrehozta az Arc-en-Ciel (Szivárvány)
Bábszínházat. Nem kötötték magukat egyet-
len bábmozgatási módhoz sem, minden elô-
adáshoz más-más anyagot és technikát al-
kalmaztak.

Kevesen tudják, hogy Az ember tragédiá-
jának elsô francia nyelvû bemutatója is hoz-
zá kötôdik, és óriási sikert aratott; aranyér-
met nyert az 1937-es Párizsi Világkiállítás
színházi szekciójában. Mivel az Arc-en-Ciel
Bábszínházból kevés báb, viszont rengeteg
fénykép maradt fenn — köztük olyan külö-
nösen értékes darabok is, mint André Ker-
tész felvételei —, a kiállítás fotónagyítások-
ra épül, de az eredeti meghívókat, grafiká-
kat és Blattner kézzel festett önéletrajzi dia-
sorozatát is bemutatják. A kiállítás január
27-ig tekinthetô meg csütörtöktôl vasárna-
pig 14–18 óra között a Bajor Gizi Színészmú-
zeumban. Minden vasárnap16 órától ingye-
nes tárlatvezetéssel várják az érdeklôdôket.
(1124 Stromfeld Aurél út 16.)
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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.)
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 19.: Séta a budai he-
gyekben. Találkozás 9 órakor a Moszkva téren, az óra alatt. DECEMBER 23.: Budai hegyek. Találkozás 9
órakor a Moszkva téren a Metró kijáratánál. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, www.ter-
meszetvedok.hu
n BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET: DECEMBER 26.: Budai-hegység. Táv 12 km. Találkozó:
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 15., 11.00: Angyalok karácso-
nya — Angelica Leánykar (Gitár-bérlet 3. ea.). DECEMBER 22., 9.30 és 11.00: (Zongora-bérlet 3. ea.):
Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? — Kaláka Együttes. JANUÁR 12., 11.00: Diót-törô. Ismerkedés a
balettel (Táncmûvészeti Egyetem) (Tuba-bérlet 3. ea.) JANUÁR 18., „Almamánia” — Alma zenekar;
9.30: Fuvola-bérlet 3. ea.), 11.00: Viola-bérlet 3. ea. JANUÁR 19., 11.00: Farsangi mulatság — Kolom-
pos Együttes (Hárfa-bérlet 3. ea.). JANUÁR 26., 11.00: Hangszerek a tarisznyából — Kobzos Kiss Tamás
(Klarinét-bérlet 3. ea.).
n A Helen Doron Early English. Baby’s Best Start — angol nyelvre hangolás, zenei és érzelmi fejlesztés
sok mozgással 3—18 hónapos 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 indul a „Paul Ward’s World” tanfolyam. Jelentkezés és felvilágosítás: Nagy Edit, (06
70) 201-0369, www.helendoron.hu (1024 Keleti K. u. 8.)

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUB: DE-
CEMBER 14., 15–17 óráig: Karácsonyi ünnepség lengyel barátainkkal. Kedves, meghitt hangulat, sok
finomsággal. Információ: Kiliánné Kocsis Mária, (06 70) 335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: DECEMBER 18.: Karácsonyi ünnepség. Csak klubtagoknak! Sok szere-
tettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bim-
bó út 63., tel.: 326-7273)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: DECEMBER 13-án tartjuk évzáró karácsonyi ünnepségünket. A meghí-
vott vendégeket és a klub tagjait kisiskolások és a klub öntevékeny csoportja köszönti mûsorával. Utána
vidám zenés szórakozással zárjuk az éves programot. A Hidegkúti Nyugdíjasklub vezetôsége minden tag-
jának és támogatójának békés karácsonyt és boldog új évet kíván. JANUÁR 10-én találkozunk 15 órakor.
(1028 Máriaremetei út 37.)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: DECEMBER 18.: Évadzáró teadélután. 2008-ban elôször JANU-
ÁR 8-án találkozunk. A részletek felôl érdeklôdni a 275-0169-es telefonszámon lehet. Minden klubtár-
sunknak kellemes ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kívánunk! (1024 Budapest, Keleti K. u.
26., Nyelviskola)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Mindenkinek jó egészséget, boldog karácsonyt és békés új esztendôt
kíván a klub vezetôsége annak reményében, hogy 2008. FEBRUÁR elsô csütörtökén ismét találkozunk 9–
12.30 között. (1024 Margit krt. 48., tel.: (20) 921-6588, 316-5925)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Megalakult a Dombok Polgári Nyugdíjasklub. Célkitûzése: a
polgári, keresztény, nemzeti értékrendet valló nyugdíjasok összefogásának, kulturális és politikai tájéko-

n KIÁLLÍTÁS: DECEMBER 22-ig: A Klebels-
berg-napok programsorozat keretében A mû-
vészet kultúrája címmel nyílt kiállítás neves
ipar- és képzômûvészek alkotásaiból a Klebels-
berg mûvelôdési központban. A Klebelsberg
Kuno Emléktársaság és a Magyar Alkotók Or-
szágos Egyesületének együttmûködésével
szervezett tárlaton hangsúlyozott szerepet ka-
pott a textil és a kerámia, de a fotómûvészeti
alkotások is jelentôs értéket képviselnek. A ki-
állítást 10 és 18 óra között tekinthetik meg az
érdeklôdôk.
n JANUÁR 6-ig: Erôdtemplomok — temp-
lomerôdök az erdélyi Szászföldön. Dr. Szent-
pétery Tibor fotókiállítása.
n SZÍNHÁZ: DECEMBER 15., 19.00: „Min-
dent bele”. Színházi bemutató, a Kiss Szín-
ház és a Klebelsberg Kultúrkúria közös pro-
dukciója. Az elsô felvonásban megismerked-
hetnek az osztrák irodalom izgalmas személyi-
sége, Alexander Lernet-Holenia (1897–1976)
egyik fiatalkori komédiájával, az „Ollapotri-
da”-val (a cím a déli vidékek „mindent-bele”
egytálételére utal, mely borsos-fûszeres ízei-
vel különös kulináris élvezetben részesíti az
éhes vendéget). Ugyanígy különös a kacagta-
tó, néha röhögtetô komédia, mely egyben a
mûfaj paródiája is. Szereplôi társadalmi meg-
szokások drótjain rángatott figurák, igencsak
gyarló férfiak és nôk, akik egy szellemes ötlet
parádés stílusban megalkotott játékában re-
mek lehetôséget nyújtanak a színészeknek. A
második felvonásban Nóti Károly híresebb
egyfelvonásos darabjaival ismerkedhet meg a
nagyérdemû (Az oroszlánszelídítô, Piké, A
motor stb.) Szereplôk: Kautzky Armand, Jó-
nás Rita, Urbán Andrea, Ivancsics Ilona, Far-
kasházi Réka, Konrád Antal, Németh Gábor,
Kiss Gábor, Kovács Róbert, Jarovinszkij Igor.
Rendezô: Kiss Gábor. Jegyár: 2200 forint;
1800 forint.
n GYEREKEKNEK: DECEMBER 14., 18.00:
Magyar táncház. Táncok, népi játékok, éne-
kek, mondókák. Vezeti: Csatai László (Csidu);
zenél Bese Botond és Nyíri László. Részvételi
díj gyerekeknek és kísérôiknek egyaránt: 500
forint.
n DECEMBER 14., 10.00: Tádé-bérlet: Ezüst-
mackó — a Nefelejcs Bábszínház elôadása.
Belépôjegy: 500 Ft. Betlehemes mese — a Fa-
batka báb-Színház elôadása.
n DECEMBER 16., 11–12 óráig: Betlehemes
mese. Ki ne ismerné Jézus születésének törté-
netét? Talán csak a legkisebbek, bár olykor elô-
fordul, hogy a nagyobbak is rácsodálkoznak a
kétezer éves történet egyes fordulatára, vagy
szereplôjére. A karácsony a názáreti kis Jézus
születésének ünnepe. Ezt a történetet idézi fel
a Fabatka báb-Színház elôadása, sok zenével.
Jegyár: 400 Ft. Minden szombaton Galambos
Erzsi és Csicsó Gyermekszínháza.

GYEREKÜNNEPEK A MILLENÁRISON.. December 22-én 10–17 óráig karácsonyi prog-
ramok várják a gyerekeket a Teátrumban. 10–11-ig: Babusgató babáknak, mamáknak.
10–16-ig: Apró csodák kicsiny kertje: kincskeresés a parkban, karácsonyfadíszek készíté-
se. Közremûködik az Apró Színház. 10.30–12.00: Diótörô — Stúdió K. Mosonyi Alíz: Diótö-
rô Ferenc és a nagy szalonnaháború. Bábjáték 5–14 éves gyerekeknek. A IV. Országos
Gyerekszínházi Szemle fôdíjas elôadása; a magyar Színházi Kritikusok Céhe a 2006/2007-es
évad legjobb gyerekelôadásának járó Színikritikusok díjával jutalmazta. 15.00: „Neked zö-
rög a dob” — Balázs Elemér és Dés András mûsora. Vendég: Lamn Dávid (gitár). 16.00: Ka-
rácsonyfa díszítése a parkban. Gyerekjegy: 500 forint. Felnôttjegy: 700 forint. Családi
jegy: 1800 forint.

December 28-án 10–17 óráig Gyerekszilveszter lesz a Teátrumban. 10–16 óráig: Apró
csodák kicsiny kertje. Közremûködik az Apró Színház. 11–12 óráig Für Anikó mesél Bálint
Ágnes Mazsola címû mûvének történeteibôl. 12.00: Szilveszteri koccintás, virslievés. 15–
16 óráig: Buli van! Bulis drámajátékok mindenkinek: táncolás újságpapíron, ügyességi ver-
senyek, boszorkányos játékok. Ereszd el a hajam! Rajzfilm-táncház élôzenével. A táncház-
ban közkedvelt rajzfilmfigurák táncai elevenednek meg. A rajzfilm-táncházat Méhes Csaba
vezeti.17 órakor: Tûzijáték. Gyerekjegy: 500 Ft. Felnôttjegy: 700 Ft. Családi jegy: 1800 Ft.
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n SZIAMARCZI! Családi játszószombatok
10–13 óráig.
n DECEMBER 15.: Karácsonyi ajándékkészí-
tés és vásár, betlehemi játékok és énekek a
Kodály Iskola 3. osztályosainak elôadásában.
Karácsonyi kézmûves készülôdésre várjuk az
érdeklôdôket, a családokat. A karácsonyfa alá
meglepetéseket, ajándékokat, az ünnepi asz-
talra díszeket, lakásdekorációkat készíthe-
tünk.
n ALKOTÓHÁZ: Radírpók. Játékos alkotás,
kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–10
éves korig. Gyöngyös, drótos karácsonyfadísz.
Keddenként 16–17.30-ig. Vezeti: Vadászi Esz-
ter, (06 30) 272-7022. Selyemfestômûhely
kéthetente csütörtökön 17–20 óráig. Gyakor-
lati selyemfestô kurzus, melyen a résztvevôk
elsajátíthatják az összes selyemfestési techni-
kát. Agyagosmûhely hétfônként 15–17 órá-
ig. Kerámiamûhely péntekenként 15–18 órá-
ig. Agyagedények és tárgyak készítése, mintá-
zás, korongozás, mázazás. Tûzzománc-készí-
tô mûhely szombatonként 10–13 óráig. Zo-
mánckép és ékszer készítése. Információ: Pilin-
ger Zsuzsa, (06 70) 335-6283.
n ZENE—TÁNC: DECEMBER 14., 20.00: Mit-
soura-koncert. Miczura Mónika különleges
énekhangjával, a roma, ír, egyiptomi, török,
bolgár, afrikai és az indiai népzene hangszer-
gazdagságával, Mandula Éva látványterveivel
a kortárs elektronikus világzene gyöngysze-
me. Információ: Szelecki Petra, (06 70) 335-
6284.
n DECEMBER 16., 10–13 óráig: Kôketánc
Gyermektáncház. Tánc- és énektanulás Sán-
dor Ildikó, Prekler Katalin és moldvai zenét ját-
szó muzsikusok segítségével. Kézmûveskedés
Bálint Ágnessel és Huszti Kingával,1–7 éves ko-
rig.
n DECEMBER 25., 19.00: Kaláka. Karácsonyi
akusztikus koncert felnôtteknek.
n Minden szerdán 20.00: Guzsalyas tánc-
ház. Gyimesi, moldvai csángó tánc- és énekta-
nítás.
n PROGRAMOK KAMASZOKNAK: DECEM-
BER 22., 10–13: Titánok. 12–18 éveseknek
szervezett programsorozat. Kisült-e? — Kará-
csonyi sütögetés és történetmesélés arról,
hogyan kerül a karácsonyfa a szobába...!
n Csütörtökönként 16.30–18 óráig: Mada-
rászsuli. Tudnivalók, érdekességek a madarak
világáról általános iskolásoknak. (Minden má-
sodik hétvégén terepi foglalkozás.) Vezeti:
Zsoldos Árpád ornitológus.
n DECEMBER 15., 8–12 óráig: Baba- és gyer-
mekholmivásár. Várjuk azokat, akik gyermek-
ruhákat és egyéb kiegészítôket szeretnének
— kedvezô áron — a vásáron beszerezni. Ki-
nôtt, de még jó állapotban lévô baba- és gyer-
mekruhák, valamint játékok börzéje.

VARGA DOMOKOS GYÖRGY: FITTYFIRITY. Nem tipikus és nem szájba rágós mese
Varga Domokos György könyve. Dini Dani, Apa, Anya, az anyai nagyszülôk, néhány
óvónô, egy megértô orvos fordul elô ebben a felkavaró történetben. No és persze a
Vadember és az ô csodakutyája, Fittyfirity. A Vadember, akihez hasonlókkal gyakran
találkozhatunk forgalmas útkeresztezôdésekben, buszmegállóba vackolódva, kirán-
dulóhelyeken. Elfordulunk tôlük, mint ahogy Apa is sietôsebbre fogja lépteit a Vad-
emberrel az elsô találkozásukkor. Hogy aztán gyermeke, a rendkívüli és egyáltalán
nem egyszerû eset, az alig négyéves Dini Dani akaratának és vágyainak engedelmes-

kedve megenyhüljön a hajléktalan lét szemet,
orrot bántó külsôségeivel szemben. A könyvet
letéve mi magunk is elgondolkodunk majd
egy s máson a szolidaritás, a kiszolgáltatott-
ság és szeretet kérdéskörében. A mese külön
érdekessége, hogy helyszínei felismerhetôen
II. kerületiek, a Budakeszi út és környéke, a
Gyermekvasút, a közeli erdôk.

Marék Veronika így írt a Fittyfirityrôl: „Mese-
regény? Gyerekregény? Ne töprengj ezen, ol-
vasd el azonnal!” Mi sem tanácsolhatunk
mást, és bizton állíthatjuk, lesz mirôl beszél-
getnünk gyermekünkkel az iskolába menet
vagy a vacsoraasztalnál. És ne haragudjunk rá,
ha elkezdi etetni a hangyákat!

Th
Varga Domokos György: Fittyfirity. Igaz történet egy
hajléktalanról és a csodálatos kutyájáról. Kiadó: az
LKD Bt., 2400 Ft.

zottságának elôsegítése, valamint lehetôség szerint közös fellépés a nyugdíjasok érdekeinek védelmében,
elsôsorban a fôváros II. kerületében. Ennek érdekében a klub rendszeres összejöveteleket, vitafórumot és
közös programokat biztosít tagjai számára. Lehetôség szerint együttmûködik más civil szervezetekkel is,
amennyiben azok célja és mûködése megfelel saját célkitûzéseinek. Legközelebbi klubnapunk JANUÁR
9-én 16 órakor lesz. Információ: 394-4424, Bezuk Zsolt elnök. (1024 Keleti Károly utca 13/b)

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: Az egyesület elnöksége tisztelettel köszöni a tagság, a támoga-
tók, az érdeklôdôk egész évi munkáját és közremûködését. 2008-ban is minden csütörtökön 14–18 óráig
és minden hónap második keddjén 14–18 óráig tartunk egyesületi összejöveteleket. JANUÁR 10.: Részle-
tes programismertetés, beíratkozás, jelentkezés. JANUÁR 17.: Szépmûvészeti Múzeum: Picasso, Klee,
Kandinskij. A 2008. I. félévi programtervezetünk minden rendezvényünkön átvehetô. (1024 Margit krt.
64/b. Bejárat a fôkapu mellett balra a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 216-9812, üzenetrögzítô is; (20)
42-42-180, fonixke@t-online.hu)
n Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden
kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n Baba-mama-klub a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban szerdánként 10–12 óráig. Az otthon lé-
vô anyukákat és a közösségbe nem járó kicsiket várjuk klubunkba. Szeretnénk, ha klubunk olyan hely len-
ne, ahol az állandó résztvevôk és az alkalmi betérôk is otthonosan éreznék magukat, és saját ötleteikkel
alakítanák ki a klub életét, a foglalkozások témáját. Klubvezetô: Héjja Edit pszichopedagógus. Belépô:
500 Ft/fô + 1 gyümölcs. Információ: 212-2820.
n Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szervezésében minden hónap utolsó hétfôjén: DI-
VAT(SZÍN)HÁZ — a színházi divattól a divatházon át a divatszínházig a Merlin Nemzetközi Színház
Klubjában. (1052 Gerlóczy u. 4.)

TANFOLYAM Akkreditált pedagógus-továbbképzések a Marczibányi Téri Mûvelôdési Köz-
pontban. Februártól induló drámapedagógiai, színházismereti, tánc- és mozgásmûvészeti tanfolya-
mokra lehet jelentkezni. Jelentkezési lap és további információ kérhetô Juszcák Zsuzsától: (06 70) 335-
6285, juszcak.zsuzsa@marczi.hu
n Hobbi lakberendezô tanfolyam indul 2008. JANUÁR 30-tól szerdánként a Marczibányi Téri Mûvelôdé-
si Központban. A kurzust Molnár Eszter okleveles lakberendezô, antropológus vezeti. Jelentkezés: (06 20)
343-2440.
n Festôkurzus felnôtteknek keddenként délután a Marcziban. Kurzusvezetô: Makovecz Anna képzômû-
vész. Jelentkezés: (06 20) 573-9339.
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Karácsony
mackóval
Gyermekek kezébe való képes mesekönyv
jelent meg december elején a könyvesbol-
tok polcain. A Barnabás meséi címû sorozat
elsô története, A karácsonyi varázsgömb egy
kismackó karácsonyát meséli el. A kötetet
különleges illusztrációk díszítik; fényké-
pek, amelyek Barnabás világába repítik az
olvasót. A szöveg és a fotó egyaránt Telegdi
Ágnes munkája, akivel a könyv megjelenése
elôtt beszélgettünk.

— Négy évvel ezelôtt kezdtem komolyab-
ban fényképezni. Elôször természetfotókat
csináltam, majd ahogy egyre jobb gépeket
és kiegészítôket szereztem be, makrofotó-
kat kezdtem készíteni, többek között saját
apró tárgyaimról. Így kerültek elô valahon-
nan az alig öt centiméteres kismackók is.

Elôbb születtek meg a fényképek, és
csak azután a történetek?

Elôbb elkészítettem a bocsok méretará-
nyos világát, a baba-, pontosabban a maci-
szobát, a bútorokat, a használati tárgyakat.
A kis hátizsák például hat milliméter. El-
kezdtem gyûjteni a pici dolgokat. A sok ré-
gi lom, ami a hosszú évek alatt felgyülem-
lett, értelmet kapott. Nemcsak a bolhapiac-
ra jártam ki vásárolni, de magam is varr-
tam, kivágtam, gyurmáztam. Rájöttem pél-
dául, hogy hûtômágneseket is remekül fel
tudok használni a kis mesevilág megterem-
téséhez. Szép lassan összeállt a kollekció,
és mondhatom, a mackók lakását bárki
megirigyelheti.

Hol készültek a képek?
Az íróasztalomon van egy körülbelül har-

mincszor harminc centiméteres terület tö-

kéletesen berendezve. Ezt világítom be,
ide állítom fel a jelenetet. Igazi türelemjá-
ték, amíg elkészül egy számomra megfelelô
kép. Ha viszont megvan, utána már nincs
trükk, nem hívom segítségül a képszerkesz-
tô-programokat.

Melyik korosztályhoz szólnak a történe-
tek?

Remélem, hogy egytôl kilencvenkilencig
mindenkinek. Elsôsorban persze a klasszi-
kus mesekorszakot élô, óvodás, kisiskolás
korú gyerekeknek. Igyekeztem úgy megírni
a történeteket, hogy mondanivalójuk tartal-
mas legyen a végén egy váratlan csattanó-
val. Eredeti szakmám gyógypedagógus, so-
kat foglalkoztam dyslexiás gyerekekkel,
ezért olyan könyvet szerettem volna írni,
amely könnyen olvasható és olvasásra ser-
kent.

A karácsonyi varázsgömb egy sorozat el-
sô darabja.

Jövôre három új kötet megjelenését ter-
vezzük. Reményeim szerint március elején
jelenik meg a következô, amelyben szüle-
tésnapi meséket olvashatnak a gyerekek.

A karácsonyi varázsgömb 1690 Ft-ért
kapható a könyvesboltokban. További in-
formációt a barni@maci.hu címen, illetve
a www.barni.maci.hu honlapon találhat-
nak az érdeklôdôk. P. Zs.

HEDRY MÁRIA: LÉTEZÉSEK. Elsô
verses gyûjteménye után prózakötet-
tel jelentkezett a kerületünkhöz ezer
szállal kötôdô Hedry Mária. Az Emlék-
könyv alcímmel megjelent könyv egy
nehéz, de mindig az örömöt és bol-
dogságot keresô nô életének hat évti-
zedérôl mesél. Az emlékmozaikokból
összeálló történetekben egy talaját
vesztett polgárcsalád élete tárul
elénk. Az egyes szám elsô személyben
mesélô hôsnô születésétôl fogva sú-
lyos titkot cipel magával, és ezt a ter-
het érezhetôen csak sok lelki munká-
val és akaraterôvel sikerült letennie.

A könyvben megismerhetjük a gon-
doskodó nevelôapát, a szeretetteli
nagyszülôket, az anyai barátnôket, a
mostohát. Az epilógusból az is kide-
rül, hogy a kötetbôl egyetlen alak, az
anyáé hiányzik: „Élete az én életem
szentsége, halála áldozata ünnepe.
Élete az én életem, a lányomé, s majd
az ô gyermekéé. Létezése legyen ben-
nünk örök”.

Tiszteletet érdemel az a sokszor szin-
te önpusztító ôszinteség, amellyel az
írónô elénk tárja családja és saját éle-
tének sokszor nehéz, meghitt vagy ép-
pen felemelô pillanatait. Mindannyi-
unknak, akik elolvassuk ezt a könyvet,

sorvezetôt ad ke-
zünkbe, hogyan
nézzünk szembe
saját gyengesé-
geinkkel és gyöt-
rôdéseinkkel.
Széphalom Könyv-
mûhely, 1200 Ft,
megvásárolható a
Libri könyvesboltja-
iban.

MÁTYÁS-GRADUALE — EGY KÜLÖNLEGES CORVI-
NA. Mátyás király megkoronázásának 550. évfordulója
tiszteletére 2008 a reneszánsz éve lesz. A Kossuth Kiadó
és az Országos Széchényi Könyvtár ebbôl az alkalomból
egy különleges album formájában mutatja be nagy kirá-
lyunk legszebb corvináját, a Mátyás Gradualét (egyházi
énekek könyve).

Amíg a többi corvinát csak a címlapon díszítették, a Gra-
dualét 46 nagyméretû és számos kisebb iniciálé ékesíti. Az
album megalkotói a fô hangsúlyt az iniciálék részletes be-
mutatására helyezték. A rendkívül gazdag képanyagot és
a Graduale történeti elemzését az Országos Széchényi
Könyvtár egykori tudományos munkatársa, Soltész Zoltán-
né tanulmányából és Franz Joachim Verspohl, Mátyás király udvari kultúrájának jeles
kutatója munkásságából ismerhetjük meg. Hapák József felvételei — eredeti mérete-
ikben — jelenítik meg a miniatúrákat. A kutatók számára is vonzóvá teheti a kötetet,
hogy az egyes részletek külön megjelenítésével az album bemutatja a magyarországi
reneszánsz gazdag ábrázolásmódját. Ugyanakkor teljes lapok, lappárok, a kódextest
egészének bemutatásával plasztikussá teszik az eredeti szer(zsoltár)könyvet, amely
annak idején egyrészt a királyi kápolna megbecsült büszkesége, másrészt mindenna-
pi használati eszköz volt.

A Gradualéban lejegyzett gregorián misék az eredeti kották alapján cédémellékle-
ten kelnek életre a Pannonhalmi Fôapátság Scholája és a Szent Márton Kamarakórus
elôadásában.
Az album ára a cédémelléklettel együtt 11 920 Ft.

KULTÚRTÖRTÉNET NAPTÁRON ÉS CÉ-
DÉN. A Honfoglalás 2000 Egyesület a közel-
múltban kiadott egy kultúrtörténeti örök-
naptárat, amely hazánk jeles személyiségeit
és életmûvüket mutatja be napról napra. A
nemzetismerethez szeretne segítséget nyúj-
tani a kultúrtörténeti összeállítás. A falinap-
tár 100 színes és fekete-fehér fotó és mint-
egy 700 esemény és rövid életrajz segítségé-
vel mutatja be hazánk jeles személyiségeit.

Az egyesület egy 160 perces, dupla cédét
is kiadott, amelyen történészek beszélnek a
magyarság történetérôl. A 24 részbôl álló
hangzó történelemkönyv egyes részeit ösz-
szekötô, Attila ifjúsága címû zenemû szerzô-
je Szakács Gábor és Friedrich Klára.

Az összeállításokat Szilvásy György és Szil-
vásy Margit szerkesztette, a kiadványok
megvásárolhatók a Magyarok Házában, a
Fehérlófia és Szkítia üzletekben, a Püski
könyvesházban, a Líra könyvesboltokban, a
Deák téri naptárboltban, valamint közvetle-
nül a Honfoglalás 2000 Egyesületnél, tel.:
326-8956, (06 20) 347-6312.
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Belsô szabadságunk
védelmében
Az elmúlt évtizedekben már sokszor
értékelték a média hatását hol
felmagasztalva, hol sárba tiporva azt.
Tényként kell elfogadni, hogy a rádió,
a televízió és egyre inkább az internet
rendkívüli befolyással van
viselkedésünkre, szóhasználatunkra,
vágyainkra, világlátásunkra.

Külföldi kutatások azt bizonyították, hogy a
serdülôk egészséggel, a személyes kapcsola-
tok alakításával és a szociális magatartással
kapcsolatos információikat döntôen a szó-
rakoztató médián keresztül szerzik be. Ne
felejtsük: „Amit idôs korban tanulsz meg,
a jégbe íratik, amit gyermekkorban ta-
nulsz, az kôbe vésetik”. A média hatásait
nem vehetjük félvállról, hiszen a serdülô-
kori halálozásért döntô mértékben az egész-
ségi állapotot befolyásoló, tanult magatar-
tás a felelôs. Nemzetközi statisztikai ada-
tok szerint a kamaszok és az ifjak vezetô ha-
lálokai az alkoholos befolyásoltságban tör-
ténô közlekedési balesetek, a gyilkosságok
és az öngyilkosságok. Mindhárom szerzett,
az egészségi állapot szempontjából kockáza-
tos magatartásformával függ össze. Az Egye-
sült Államokban 2005-ben készült felmé-
rés kimutatta, hogy a 8 és 18 éves kor közöt-
ti amerikai gyerekek médiahasználatának
(tévé, számítógépes játékok, cédé, DVD,
magnetofon, internet) átlagos idôtartama
naponta 6 óra 21 perc. A magyar valóság a
statisztikai adatok szerint ennél kedve-
zôbb, de napi gyakorlatból tudom, hogy a
lemaradásunk nem nagy.

Ha nincs csoda,
elvész a gyermekkor

Míg nagyszüleink korában a gyermekkor vé-
dett volt, a világ titkait idôben elnyújtva, fo-
kozatosan bonthatta ki sokszor indirekt
módon (tradíciók, anekdoták, olvasmány-
élmények segítségével), addig a mai gyer-
mekek világképét a különbözô médiahatá-
sok — gyorsan és sokszor kontroll nélkül —
formálják. Az így beérkezô információkkal
még lelkileg és biológiailag felkészületle-
nül egy pillanat alatt találkoznak. Ahogy
meg kell tanulni olvasni, úgy a médiában
használt eszközök kelléktárát is meg kell ta-
nulni értelmezni, dekódolni. Ez csak adott
életkor fölött — 8 éves kor után — lehetsé-
ges —, a ªlm cselekményének vágásait, a
különbözô idôsíkokat, azok viszonyrend-
szerét pedig csak kiskamaszkorban.

Árad az agresszió

Egy nagy tanulmány — a National Televi-
sion Study — során 10 000 órányi anyag
megtekintése után kimutatták, a mûsorok

60%-a tartalmazott erôszakos elemeket és
ezen jelenetek 71%-ában nem volt a bemu-
tatott erôszakot követô lelkiismeretfurda-
lás vagy büntetés. Egy átlagos amerikai óvo-
dás, aki naponta kétórányit tévézik, évente
mintegy tízezer erôszakos cselekmény tanú-
ja. Az ilyen korú gyermekeknél ez fokozott
félelmet, szorongást kelt, és a látottaktól
még sokáig rettegnek, a késôbbiekben pe-
dig igazoltan agresszívabbak lesznek kor-
társaiknál. Egy 2001-es vizsgálat során
funkcionális MR-vizsgálatot végeztek egyé-
neken, miközben erôszakos jeleneteket
néztek, és azt találták, hogy olyan agyterüle-
tek aktiválódtak, mint a traumát elszenve-
dett betegeknél, akik újra átélik az ôket ért
megrázkódtatást. A vetített agresszív
ªlmeknél határozottan károsabbak az in-
teraktív lövöldözôs játékok, ugyanis a játék
megtanítja a gyermeket bizonyos viselkedé-
si formákra, amelyek frusztrációs helyzet-
ben érvényre jutnak és agresszivitásba tor-
kollnak.

A tévézésnek fontos szerepe van az elhí-
zásban is. Sok kutatás erôsíti azt a tapaszta-
latot, hogy a többet tévézô gyermek gyak-
rabban nassol, több gyorséttermi fogást és
édességet fogyaszt. A kapcsolat fordítva is
igaz, ugyanis azoknál a gyermekeknél, akik-
nél egy évig sikerült csökkenteni a tévézés-
sel töltött idôt, lényeges fogyást is elértek.

Médiaélet veszélyérzet nélkül

Az alkohollal kapcsolatos balesetek, gyil-
kosságok és sérülések ismert tények, a
tévé-, mozi- és reklámªlmek mégis köve-
tendônek, vagy legalábbis elfogadhatónak
tartják e szerek élvezetét. Egy szûk évtizede
készült tanulmány kapcsolatot talált a mé-
diahasználat és az alkoholfogyasztás kö-
zött. Sok italgyártó sportközvetítések szü-

netében reklámozza termékeit, igaz, gyak-
ran alkoholmentes változatban, mondván,
hogy az nem káros. Valójában ez is kialakít
egy viselkedésmintát, amelyrôl már köny-
nyen tovább lehet lépni a valódi italok fo-
gyasztása felé.

Struccpolitika lenne úgy élnünk, hogy
nem szembesülünk azzal, hogy a középisko-
lások harmada, fele már élt nemi életet,
egy részük rendszeresen is. Nem elhanya-
golható, hogy a tizenévesek körében nép-
szerû mûsorok jelentôs részében volt sze-
xuális tartalom. Több tanulmány utal arra,
hogy azok a serdülôk, akik több szexuális
tartalmú programot néznek, korábban kez-
denek nemi életet élni, és számukra elfo-
gadhatóbb az alkalmi nemi kapcsolat is. A
New Hampsire-i egyetem felmérése sze-
rint az internetezô kiskorúak fele már talál-
kozott pornográf tartalmú oldalakkal, sôt
sokan már rendszeres látogatói némelyik-
nek. Ennek negatív hatását még fokozza,
hogy az adott oldalak sokszor agresszivitás-
sal együtt jelennek meg. Detró Á. gyermek-
pszichiáter szerint „ezek az ingerek erôsen
meghaladják a gyermek intellektuális és ér-
zelmi feldolgozó képességét, emiatt a nor-
mális kapcsolat is torz formában raktáro-
zódhat a gyermek gondolatvilágában”.

dr. Onódy Gábor

Tanácsok szülôknek
n A tévézés legyen közös program, a látottakat beszéljük meg!
n Ne szóljon a tv játék, beszélgetés közben!
n Szabjunk idôkorlátokat!
n Mutassunk példát más családoknak, hogy van más szórakozási forma is, elég, ha

a gyermekek természetes szórakozási igényét, a kortárs csoporttal való közös tevé-
kenységet biztosítjuk.

n Életkornak megfelelô szinten, de már igen fiatal korban meg kell tanítani eligazod-
ni az információtengerben, a fontos-nem fontos differenciálásában!

n Nagyobb gyermekeknek se legyen önálló tévékészüléke!
n Ne felejtsük el használni a diavetítôt, amelynél az állókép és az írott szöveg egyide-

jûleg van jelen. Az elôbbi elindítja a fantáziát, az utóbbiról pedig kiderül, hogy fon-
tos információhordozó, lényeges a késôbbi olvasásra való szoktatásban.

n Ne felejtsük el, hogy az értékeket nem közvetíthetünk fejbôl fejbe, csak a szíven ke-
resztül! Azzal, hogy megmondjuk, hogy mi a jó, pusztán a csapásirányt jelöljük ki,
de a rajta való haladást nem segítjük. Többet kell tudni adni a külsôleg szükséges
dolgoknál, a szeretet pillantását kell ajándékoznunk, amelyre oly nagy szükség
van.
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Illyés táblája elôtt
Nem tudom, hogy az utolsó ötvenhárom év-
ben hányszor suhantam át — Kolozsvárra
vagy Székelyudvarhelyre menet — Csucsán:
Ady Endre és Boncza Berta egykori lakóhe-
lyén. Sose számoltam össze.

Legelôször 1954 augusztusában jártam
ott, újonc íróként, Bölöni Györggyel és Mó-
ricz Zsigmond lányával, Móricz Virággal.
Nekik beszédes volt a hely, a kastély múlt-
ja, hiszen mindent tudhattak róla, amit tud-
ni illett, engem azonban lenyûgözött. Egy-
szerre láttam a Király-hágót folytató tájat:
a kettôs hegyvonulatot, tele erdôvel, köz-
tük a Körös folyót, a Kalotaszeg felé futó,
egyetlen utat, a vasúti sínpárt, amelyen nó-
tázó, vén bakákat hurcoltak a frontra, s
ugyanakkor a betegen dünnyögô Adyt, aki
az Ember az embertelenségben sorait ízlel-
gette, vagy azt a versét, amelyben ilyen idô-
szerû sorokra bukkanunk, hogy:

Sose tudott az igazsághoz
Igazunk minket eljuttatni:
Hamupipôke a magyar kín

és, hogy:

Harcunk a magyar Pokollal van…

Azt is csak rövid ottlétemkor tudtam meg,
hogy a Boncza-kastélynak már alig van kö-
ze hozzánk, magyarokhoz, hiszen a triano-
ni kártyaosztás után egy közismert román
költô, Octavian Goga vásárolta meg, aki ki-
tépve magából Ady egykori barátságát, ta-
lán még azt is elhitette önmagával, hogy a
magyarok szakrális helye az ô telekkönyvé-
be is átköltözik.

Tévedett, Goga úr! Nem költözött át.
Elsô ottlétem óta akárhányszor közele-

dem Csucsa felé, mindig megváltozik ben-
nem valami: elkezd vastagodni körülöttem
a levegô. Sûrûbb lesz, súlyosabb. Mintha
föl-földobott kövekkel volna tele. Góg és
Magóg lovainak a sörényével. Véres panorá-
mák tavaszával és elbocsátó szép üzenetek-
kel. Vagyis csupa-csupa emberi jelzéssel és
jelentéssel.

Mindezt azért írtam le, hogy könnyeb-
ben fejezhessek ki egy nehezebb, szokatla-
nabb, de ugyanilyen nyilvánvaló irodalmi
tényt. Illyés Gyula és Flóra asszony ma meg-
jelölendô lakóházáról épp úgy érzek és gon-
dolkodom, mint Adyék Csucsájáról. Bár
sokszor megfordultam ebben a szerény, Jó-
zsef-hegyi úti házban, de minden alkalom-
mal úgy csöngettem be, mintha elôször jön-
nék. Vajon mit kérdez tôlem Illyés? Vizs-
gáztat észrevétlenül? A politika érdekli in-
kább vagy az irodalom? Egyszer azt kérdez-
te váratlanul: mennyire ismerem Zámoly
múltját? Máskor azt, fürödtem-e úgy me-
zei kútban, hogy a pajtásaim kötélen leen-
gedtek a mélybe? Ady, Illyéshez viszonyít-
va, élô látomás lehetett, egy borissza sá-
mán, aki Szent György nap éjjelén özvegy
legényekkel táncol, de a rejtôzködô utód
nemigen maradt volna el elôdjétôl. De ô —
mondhatnám — épp a fordítottja volt. Nem
szimbólumokkal fejezte ki a valóságot, ha-
nem a valóságban benne rejtôzô költésze-
tet engedte útjára. Hol közvetlenül, hol az
abszurditások részleteivel vagy humorával
föllombosítva.

Két jellemzô példát szeretnék csak ki-
emelni az illyési világszemlélet érzékelteté-
sére. Nem a költôi világából, hanem a pró-
zájából.

1946-ban Hubay Miklós néhány írót s né-
hány képzômûvészt utaztatott ki Svájcba
egy kis levegôváltozásra és azért, hogy a má-

sodik világháború borzalmai után körülnéz-
hessenek Nyugat-Európában. A válogatott
csapatban ott volt Illyés Gyula és hódoló ba-
rátja, Cs. Szabó László is, minden idôk
egyik legmûveltebb magyar írója. A svájci
mélylélegzetvételek után Cs. Szabó átcsábít-
ja Illyést Olaszországba: nézzenek ott is kö-
rül. Elsô útjukon Rómába, a világtörténe-
lem egyik legnevezetesebb dombjára, a Ca-
pitoliumra mennek föl, megnézni Marcus
Aurelius világhírû bronz lovasszobrát,
amelyrôl alig egy évtizeddel elôbb Kosztolá-
nyi Dezsô írt halhatatlan verset, elhatáro-
lódva minden barbárságtól. A császár szô-
rén ül a lován, szétálló lábakkal, mert a ró-
maiak akkor még nem ismerték a kengyelt.

Illyés Gyula és felesége, Kozmutza Flóra lánya, Mária ma is a Józsefhegyi úti házban
él, ahol november 29-én az önkormányzat emelte emléktáblát avatták fel a családta-
gok és az egykori barátok jelenlétében. Az ünnepségen a köz- és irodalmi élet sok je-
les alakja megjelent; a költôt méltató Csoóri Sándoron és Mezei Katalinon kívül a kö-
zelben lakó Juhász Ferenc is eljött, de jelen volt többek közt Mádl Dalma, Pozsgai Im-
re, Jeszenszky Géza és Juhász Judit is.

Csoóri a magyar kultúra egyik legjelentôsebb alakjaként jellemezte Illyést. Egy mon-
dat a zsarnokságról címû verse a korszak életérzését jeleníti meg mind a mai napig. A
Puszták népe szerzôjét méltató Mezei Katalin is e verset emelte ki az életmûbôl, Illyés
karakán és egyenes természetét jellemzve vele.

Láng Zsolt polgármester köszöntôjében arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkor-
mányzat régi adósságát törlesztette, amikor emléket állított
a magyar irodalom egyik legjelentôsebb alakjának. Mint
mondta, nem a múltba fordulás miatt kell a II. kerület szelle-
mi értékeit megôrizni, hanem azért, hogy biztos alapokon
nyugodjék a jövô. A polgármester köszönetét fejezte ki Szé-
kely Imre helytörténésznek, lapunk állandó munkatársának,
hogy felhívta a figyelmet az emléktábla elhelyezésének
igényére.

Az ünnepségen Kántor Bálint, az Áldás iskola növendéke
mondta el Illyés Gyula: Emlékezés egy gyermekkori havazás-
ra címû versét, majd felvételrôl a költô hangján szólalt meg
az Örök mûvek világa címû költemény.

Az emléktábla leleplezése után Illyés Mária és férje, Kodo-
lányi Gyula a házba invitálta a vendégeket, ahol jó hangula-
tú beszélgetésekben idézôdött meg a költô alakja.

*
Az önkormányzat december 13-án avatja fel Kodály Zoltán
emléktábláját egykori lakóhelyén, az Áldás utca 11.-ben.
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Angyali vigasság
„Örüljetek, örvendjetek,/E napon vígan legye-
tek./Mindnyájan most vigadjunk,/Mert ma
született Urunk./Siessünk, ne késsünk,/Betle-
hemi istállóhoz induljunk./Isten Fia a jászol-
ban,/Szépen fekszik a szalmában./Szûz szent
Anyja ringatja,/Szent József takargatja./Pász-
torok vigadjunk,/Mert született Urunk,/Kit ré-
gen vártunk…” — csendült fel sokfelé a
szent éjszakán a karácsonyköszöntô angya-
li vigasság. Az áldásokat, versikéket mon-
dó, éneklô betlehemesek Hidegkúton is
házról házra jártak az éjféli mise elôtt. A
jámbor hívôk úgy hitték, a karácsonyesti
harangszóra megnyílik az ég, és az éjféli mi-
sére való harangozásig nyitva is marad; azt
az idôt békességben, szeretetben töltötték
el, hogy méltók legyenek a kis Jézus áldásá-
ra.

A családok többsége azután látott vacso-
rához, ha az ünneplôbe öltözött gazda már
bevitte a szobába, és az asztal alá terítette a
karácsonyi szalmát, Jézuska szalmáját a bet-
lehemi jászol emlékére. A betegeken, ma-
gatehetetlen öregeken kívül mindenki el-
ment az éjféli misére, ahonnan a gazdák el-
sô útja rendszerint az istállóba vezetett.
Megveregették igás állataikat az aprószen-
tek-vesszôvel, amit karácsony böjtjén kap-
tak a pásztortól, közben azt mondogatták:
Keljetek föl, megszületett az Úr Jézus! Má-
sok karácsonyi szakajtóból etették a jószá-
got, vizet húztak. Ha került a vödörbe a Lu-
cakor kútba dobott almákból, odaadták a lo-
vaknak és a teheneknek, hogy olyan szé-
pek, egészségesek legyenek, mint a piros
alma. Kimentek a kertbe megrázogatni a
gyümölcsfákat, hogy gazdagon teremjenek,
és a „Jézuskának legyen aranyalmája”.

A karácsonyi asztalnál elfogyasztott dió
héja sokaknak megmutatta reggelre a kö-
vetkezô évi gazdagságot, ínséget. A vízzel
töltött dióhéjakba kukorica-, búza-, árpa-
vagy zabszemeket tettek. Amelyik mag fel-
szívta a vizet, azt nem tartották ígéretes-
nek, ha nem hiányzott egy csepp víz sem a
héjból, bôséget a vártak benne levô gaboná-
tól. Dédapáink kémlelték az eget, és leol-
vasták róla a terméskilátásokat. Megªgyel-
ték, hogy a szenteste derûs idôjárása jót
tesz a mezônek, és összecsap a munka a fe-

jük fölött. Úgy mondták: „Ha az éjféli mise
idején tiszta az ég, a szérû nem lesz tiszta”,
vagyis a sok szalma, szálastakarmány elren-
dezése a söprögetés rovására megy. Ami-
kor szép idô volt, dédanyáink vélhetôen Hi-
degkúton sem aggodalmaskodtak, mert bi-
zonyosak voltak benne, hogy megtelik kam-
rájuk zöldséggel, gyümölccsel. Ha sok apró
csillag ragyogott az égen, számoltak vele,
hogy a jószág sem éhezik, mert színültig
lesz a góré kukoricával. A havazást égi ál-
dásnak gondolták, úgy hitték: „Karácsony éj-
szakáján, ha esik földre hó, az reménységet
ád, hogy lészen minden jó.”

Pintér Csilla

Cs. Szabó leírása szerint Illyés egy tapolcai
lókupec mustrálgató szemével körbejárja a
szobrot, és csak ennyit mond a világ vala-
hai urára: „Megy a juhász a szamáron.”

A hirtelen elôvillámló mondatban Illyés
egész világa megjelenik: gyermekkora, a
Puszták népe, Petôªhez húzódó vonzalmai,
a forradalom íze a szájban, a szegények fölé-
nye, amelyet igen-igen ritkán kapnak meg
a sorstól.

A másik történet épp ilyen sûrû, több ré-
tegû, felejthetetlen. A stílus remekmûve.

Valakinek, vagy talán egy képzeletbeli új-
ságírónak nyilatkozott egyszer Illyés saját
nemzedékérôl. Fôként azokról, akik szocio-
graªkus mûveikkel fedezték föl a harmin-
cas-negyvenes évek Magyarországát: Kodo-
lányiról, Féjáról, Erdei Ferencrôl, Tamási
Áronról, Veres Péterrôl, Sinkáról, Szabó
Zoltánról. „Hogy mi volt az én nemzedé-
kem történelmi érdeme? — Nem sok. Csak
annyi, mint a mesebeli bátor kisªúé, aki ki
merte mondani a királyról, hogy meztelen!
Mi ugyanezt a saját népünkrôl mondtuk ki!

Azt hiszem, mindenki érzi, hogy Illyés-
rôl nem tanulmányt írok, nem üdvözítô
esszét, hiszen a három kötetben megjelent
verseirôl még egyetlen szót se szóltam. Pe-
dig volna mirôl! 1956. november 2-a dél-
utánján én adtam kezébe azt az Irodalmi Új-
ságot, amelyben az Egy mondat a zsarnok-
ságról címû verse megjelent. Ment haza
gyalog az Apostol utcán, és az ablakból meg-
pillantottam. Erôm és bátorságom nem
volt ahhoz, hogy utána kiáltsak, magamra
kaptam a kabátot s futás le a lépcsôkön. A
Bolyai utca elôtt értem utol és átadtam ne-
ki az újságot. Szétnyitotta, megnézte a ver-
set, bólintott, aztán megköszönte, hogy
gondoltam rá, neki nagyon nehéz lett vol-
na a domb tetején megvenni. Bizonyos vol-
tam abban, hogy a huszadik század egyik
legkülönösebb és legnagyobb verse került
át egyik kézbôl a másikba.

Késôbb soha nem emlegettük ezt a pilla-
natot. Pedig lett volna rá alkalmunk jó né-
hányszor.

Illyéssel legutoljára 1982 karácsonya
elôtti napon találkoztam, vagy a Bethlen Gá-
bor Alapítvány vagy a Hitel ügyében. Már
sötétkék volt a szoba, amikor villanyt gyúj-
tott. Visszaült fonott karosszékébe, s úgy
kezdett beszélni, mint aki megoldhatatlan-
nak látja Magyarország sorsát. Zárómonda-
tára úgy emlékszem, mintha tegnap mond-
ta volna: „Életem tanulsága az, hogy a ma-
gyar nemzet gondjai, bajai olyan bonyolul-
tak, olyan súlyosak és végzetszerûek, hogy
csak lángelmék foglalkozhatnának velük.”

A ma megjelölt ház falaiba ezek a testa-
mentumértékû mondatai is beleivódtak.
Remélem, jönnek utánunk újabb nemzedé-
kek, amelyek megfejtik majd a falak betetô-
zetlen titkait.

Csoóri Sándor

Elhangzott november 29-én, Illyés Gyula egy-
kori lakóhelyén, a Józsefhegyi út 9. falán elhe-
lyezett emléktábla avatásán.

Ökonap
Környezetvédelmi napot tartottak novem-
ber 24-én a Pitypang iskolában. Nyolcéves
hagyománya az intézménynek, hogy a kör-
nyezetét, a kertjét rendezi és ápolja ilyen-
kor. Az idén plakátokat is készítettek az osz-
tályok, de egy kis képkiállításon a mostani
diákok arra is rácsodálkozhattak, milyen
volt az iskola kertje évekkel ezelôtt. Mint-
egy kétszázötvenen kertészkedtek a Pity-
pang kertjében a napos novemberi szomba-
ton: tanárok, lelkes, hozzáértô szülôk és se-
gítô gyermekek. (SZ. Á .)

Zalai
fenyôk

vására
a Marczibányi

téren
Ôstermelôk kínálnak

zalai fenyôfát
december 24-ig.

Az Alvinci és Felvinci út
közötti területen

naponta 7 és 18 óra között
lehet válogatni

a legkülönfélébb fajtákból.
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Egyházi programok
Országúti Ferences Plébánia
(1024 Margit körút 23.) Reggel 6 órától ro-
rate minden hétköznap a templomban, utá-
na szerény agapé a folyosón, 7 órától zso-
lozsma a templomban.

Adventi szombat esték (lelkigyakorlat):
18 órától adventi gyertyagyújtás és szentmi-
se, 18.45: lelkigyakorlatos konferenciabe-
széd a templomban, 19.30: szentségimá-
dás (közben gyónási lehetôség) az emeleti
kápolnában. Elôadók: december 15-én dr.
Roska Péter teológiatanár, az Esztergomi
Papnevelô Intézet lelki igazgatója; 22-én
dr. Székely János teológiaprofesszor.

Krisztus Király-templom
(1024 Keleti Károly u. 39.) December 15-
én 10–12 óra: ünnep elôtti közös takarítás
a templomban, december 18-án 20.30: Ma-
mi-klub, mézessütés az igyekezet-lisztbôl
(Iglói u. 12.). December 24-én 16 óra: pász-

torjáték, 24 óra: éjféli mise. December 25-
én 8.30: karácsonyi mise, kispásztorjáték-
kal. December 30-án 8.30: Szent Család-
vasárnap, a házassági fogadalom megújítá-
sa. December 31-én 8 óra: hálaadó szent-
mise, 23–24 óráig szentségimádás. Január
1-jén Szûz Mária Istenanya ünnepe.

Pesthidegkúti Református
Gyülekezet
(1028 Hidegkúti út 64–66.) December 20.,
18 óra: úrvacsorai elôkészítô istentisztelet
a gyülekezeti teremben. December 23., 10
óra: családi karácsonyi istentisztelet a gye-
rekek szolgálatával, ajándékozással. De-
cember 25-én 8 és 10 órától karácsonyi is-
tentisztelet úrvacsorával. December 26-án
10 órától karácsonyi istentisztelet úrvacso-
rával. December 27-én és 28-án a gyüleke-
zeti alkalmak elmaradnak. December 30.,
10 óra: istentisztelet, melyre külön meghív-
ják azokat a testvéreket, akik 2006-ban bú-
csúztak elhunyt szeretteiktôl. December
31., 18 óra: Óévzáró istentisztelet. Január
1., 10 óra: újévi hálaadó istentisztelet, utá-
na újévi köszöntô a gyülekezeti teremben.

Cimbalom utcai Református
Egyházközség
(1025 Cimbalom utca 22–24.) December
16-án 9.30-tól ünnepi istentiszteleten em-

lékeznek Kodály Zoltán születésének 125.
évfordulójára. Meghívott vendégelôadó Bu-
dai Ilona népdalénekes, közremûködik az
egyházközség Megmaradás kórusa.

December 23., 9.30-kor: ünnepi isten-
tisztelet felnôttkonfirmációval. Karácsonyi
istentiszteleti rend: dec. 24., 14 órakor,
dec. 25., 9.30-kor úrvacsorás, dec. 26.,
9.30-kor úrvacsorás. Óév utolsó vasárnapi
istentisztelete: dec. 30-án 9.30-kor. Óévi
istentisztelet: dec. 31. hétfô 18 órakor, utá-
na 18.30-kor zenés-irodalmi óévi est a gyü-
lekezeti teremben. Újévi istentisztelet:
jan. 1. kedd 10.30-kor. Utána pezsgôs koc-
cintásos újévi szeretetvendégség a gyüleke-
zeti teremben.

Budapesti Zsidó Hitközség
(Budai Körzet: 1023 Frankel Leó út 49.,
www.frankel.hu) Az állandó istentisztele-
tek idôpontjai: hétfô és csütörtök, reggel:
7.00, péntek este: 17.30, utána 18.30-tól
Kidus, szombat reggel 10.00, utána 11.30-
tól Kidus. A honlapunk Naptár menüpont-
jában megtalálja a soron következô ünnep
imarendjét. Ünnepek alkalmával az isten-
tiszteletek általában este 6 órakor és reggel
9 órakor kezdôdnek. Az imakönyv követésé-
nek megkönnyítése érdekében kézi számki-
jelzôn mutatjuk az oldalszámot az istentisz-
teletek során (fonetikus és kétnyelvû ima-
könyv is rendelkezésére áll mindenkinek).
A Frankel Leó úti zsinagóga neológ imaház.
A férfiak és nôk külön, de nem elválasztva
ülnek. Az askenáz imarendet követjük. Or-
gona nincs. A zsinagógában játszószoba
van berendezve a gyermekek számára!

Pesthidegkúti Evangélikus
Egyházközség
(1029 Zsíroshegyi út 47., tel.: 397-5403.; a
templom a 1029 Ördögárok u. 8.-ban talál-
ható.) December 13. és 20., 18 órakor: ad-
venti sorozat. December 16.,17 30-kor: ka-
rácsonyi szeretetvendégség a templom alat-
ti ebédlôben. December 23., 9.30-kor: ad-
venti istentisztelet. December 24., 14.30-
kor: szentesti istentisztelet. December 25.,
9.30-kor: ünnepi istentisztelet. December
26., 9.30-kor: ünnepi istentisztelet. De-
cember 30., 9.30-kor: vasárnapi istentisz-
telet. December 31., 18-kor: óévi esti isten-
tisztelet. Január 1., 9.30-kor újévi ünnepi
istentisztelet.

Budavári Evangélikus Egyház-
község
(Budavári templom, 1014 Táncsics M. u.
28., Budagyöngye-kápolna, 1026 Szilágyi
E. fasor 24.) December 16-án, 23-án, 25-
én, 30-án és január 1-jén: a Budavári temp-
lomban istentisztelet 9, 11 és 18 órakor, a
Budagyöngye-kápolnában 9 órakor. Dec.
16-án a Budavári templomban az esti isten-
tisztelet alkalmával a Schütz-kórus adventi

zenés áhitatát Csorba István vezényli. De-
cember 18., 18 óra: adventi éneklés, me-
lyet Csorba István vezet a Budavári temp-
lomban, 18.30-tól adventi orgonazenés
áhitat Virágh Andrással. December 24., a
budavári templomban: 15.30: gyermekek
karácsonyi szolgálata, 16 óra: szentesti is-
tentisztelet úrvacsoraosztással, 24 óra: éjfé-
li istentisztelet, igét hirdet: dr.Fabiny Ta-
más. A Budagyöngye-kápolnában 16 órától
D. Szebik Imre hirdet igét. December 26.:
istentisztelet 9 és 11 órakor a Budavári
templomban (Bécsi kapu tér), a Budagyön-
gye-kápolnában 9 órától. December 31.: a
Budavári templomban 18 órától dr. Fabinyi
tamás hirdet igét, 23.30-tól évbúcsúztató
meditáció Balicza Ivánnal. A Budagyön-
gye-kápolnában az istentisztelet 18 órakor
kezdôdik.

ANGYALI MISE — RORÁTE. Az egy-
házi év adventi idôszakában a hajnali
misék különleges hangulatot kölcsö-
nöznek a decemberi virradatnak. A ro-
ráte elnevezést az ünnepkör egyik —
ószövetségi szentírási szövegen alapu-
ló — énekének kezdô soráról kapta,
melyet adventben énekeltek: Rorate
caeli de super. Harmatozzatok egek
onnan felülrôl. Régebben aranyos
vagy angyali misének is hívták. Ez
utóbbi arra utal, hogy a Szûz Mária
tiszteletére mondott hajnali miséket
mindig az úrangyala elimádkozásával
fejezték be. A roráte-szentmiséknek a
katolikus egyházban kifejezetten csak
az egykori Osztrák-Magyar Monarchia
területén vannak hagyományai. Jelen-
leg is élô szokás hazánkon kívül Auszt-
riában, Horvátországban, Csehország-
ban és Lengyelországban. A hívek haj-
nali sötétben várják a napfényt, a Mes-
siást, mint hajdan a próféták tették.
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Kerületünk hídja
Miért is nevezik sokan a Margit hidat
kerületünk hídjának? Mert a Pestre
utazók nagy része kerületünkön
keresztül ezen a hídon közelíti meg
munkahelyét. Reggel a 91-es, a 191-es
buszon a rózsadombi lakosság, a 17-
es villamoson az újlaki és az óbudai, a
4-es—6-os új kombinók, az autók, a
biciklisták és a gyalogosok százai,
ezrei, tízezrei mennek át naponta a
hídon. Villantsuk fel ennek a franciás
eleganciával felépült hídnak a
történetét néhány képben!

Mivel az egyetlen híd, a Lánchíd forgalma a
XIX. században egyre nôtt, a fôváros új híd
megépítését határozta el. Sokáig tartott a vi-
ta, hol is épüljön meg elôször az összekötte-
tés: a Fôvám tér körül, vagy a Lipót (ma
Szent István) körút és Buda között. A hatá-
rozat végül megszületett, és az 1870. X. tör-

vénycikk elrendelte a Margit híd megépíté-
sét. A bizottság tagjai talán azért is szavaz-
tak erre a hídra, mert a Nagykörút ekkorra
már nagyjából kiépült. Az elôírás szerint az
összeköttetésnek a Margitsziget déli csücs-
két kellett megközelítenie, a Duna mind-
két ágára pedig a víz sodrása miatt merôle-
gesen kellett állnia.

Negyvenhat pályázat érkezett be, köztük
a magyarokén kívül osztrák, francia, angol,
német alkotóközösségek munkái. Ezek kö-
zött volt Feketeházy János és Ybl Miklós ket-
tôsének terve, a pályázatok dokumentáció-
ja a II. világháborúban — mint maga a híd
is — sajnos, elpusztult. Ugyanígy a kevés
fennmaradt iratból mára már az sem álla-
pítható meg, hogy a híd elsô vasszerkezetét
valóban Gustave Eiffel építette-e, aki töb-
bek között a Nyugati pályaudvar és Vámház
körúti vásárcsarnok szerkezetét is építette.

A pályázatot Ernest Gouin francia mér-
nök nyerte meg, aki egy hatnyílású szim-
metrikus kivitelû eklektikus építészeti ele-
mekbôl álló hidat tervezett. Az építkezés
1872-ben kezdôdött és 1876-ban fejezô-
dött be. A pilléreket díszítô szobrok, ame-
lyeket Thabard francia mester készített, stí-
lusosan öltöztetik a híd szerkezetét. Saj-
nos, ma már ezekbôl több hiányzik. A régi

hidat 1945-ig szép kivitelû, tömör vasból
készült kandeláberek díszítették, a pesti és
budai végeken pedig a ma már nem létezô
hídvámszedô házak kis épületei simultak
stílusosan az építményhez. Ezeknél a kis
házaknál kellett kiªzetni a hídpénzt az átke-
lésért és a vámot az áruk átszállításáért. Szé-
chenyi István javaslatára az adót mindenki-
nek meg kellett ªzetnie, így a nemesség-
nek is, akkoriban természetesen még csak
a Lánchídnál és az Alagútnál. Ez volt az elsô
alkalom, hogy hazánkban a nemességet is
megadóztatták. Késôbb a hídpénz megªzet-
tetése a többi hídra is érvényes lett. A Mar-
git hídon ezt a célt szolgálták 1918-ig a kis
épületek.

A híd eredeti faburkolatát késôbb kôre
cserélték, a régi lóvasút sínjeit a járda mel-
lôl középre helyezték át. A lóvasút pályája
Pesttôl a hídközépig emelkedett. A két ló
vontatta szerelvényt a „nyargonc” húzta
fel, aki a hídfônél várta egy erôs ló hátán a

kocsik megérkezését, hogy lovát eléje fogva
felhúzza azt a hídközépig. A nyargonc hiva-
tala a villamosok bevezetésével szûnt meg.

Érdemes megemlíteni még egy hivatalos
személy szerepét, a „konstábler”-ét, aki a
hídfônél lovon ülve ügyelt a rendre. A kons-
táblert mai szóval rendôrbiztosnak, rendôr-
nek mondanánk.

A híd átadása ünnepélyes keretek között
történt 1876. április 30-án. Egy évvel ké-
sôbb írta meg Arany János a Híd-avatás cí-
mû gyönyörû balladáját, melynek kezdô so-
rai még nem is sejtetik a tragikus sorsokat:

Ma szentelé fel a komoly hit,
S vidám zenével körmenet:
Nyeré „Szûz-Szent-Margit” nevet.

A ballada a modern társadalom megrendí-
tô képe, az öngyilkosok különbözô típusai-
nak tömör bemutatása a híd felavatásának
idején. (Az egykori hírlapok szerint abban
az idôben szinte járvány volt az öngyilkos-
ság.) Arany Híd-avatását Zichy Mihály mû-
vészi rajza is felejthetetlenné teszi szá-
munkra. (A képen láthatók a híd régi kan-
deláberei is.)

A Margitszigetet a híd megépítése után
is még hosszú ideig csak a partokról lehe-
tett csónakon megközelíteni. Az ív alakú

hídhoz a szigeti lejáratot 1900-ban építet-
ték meg, tervezôje Zsigmondy Béla volt. A
híd pályahossza a szárnyhíddal együtt így
670 méter lett.

A híd forgalma egyre nôtt, szerkezete
annyira meggyengült, hogy aktuálissá vált
a felújítás. Az átépítést és a kiszélesítést Mi-
hailich Gyôzô mûegyetemi tanár tervei sze-
rint hajtották végre, és ekkor építették a vil-
lamomegállókhoz az aluljárókat és korsze-
rûsítették a híd világítását is (1935–37).

A II. világháborúban a hidat aláaknázták
a németek. 1944. november 4-én szomba-
ton a kora délutáni órában, a csúcsforga-
lom idején a pesti három ívrész felrob-
bant, a villamosok, autók és gyalogosok a
Dunába zuhantak. A Bihar nevû gôzös le-
génysége hetven lelket kimentett a hullám-
sírból, de az egykori tudósítások szerint így
is mintegy hatszáz ember örökre eltûnt a
Duna árjában.

1945. január 18-én fogolyként a Radetz-
ky laktanyában voltam, amikor jött a meg-
rázó hír, hogy a németek az összes Duna-hi-
dat a Gellért-hegyi sziklakápolnából egy
gombnyomással felrobbantották.

A hidak újjáépítése, az átkelés biztosítá-
sa a háború után hamar elkezdôdött. A Mar-
git híd pótlására elôször egy cölöphidat épí-
tettek a Sziget (ma Radnóti Miklós) utcától
a szigeten át, onnan pedig a Lukács fürdô
kertje irányában. Ehhez a gerendákat a bu-
dai házak tetôszerkezetének bontásából
szállították. Az egyik alkalommal én is
részt vettem az újlaki téglagyár raktárainak
bontásában „kicsi robotban”. Az elkészült
hidat a pesti humor rögtön Manci hídra ke-
resztelte. Nem sokáig használhattuk a
„Mancit”, 1946-ban a jeges ár elvitte.

A Margit híd megépítésénél elôször a be-
robbantott részeket kellett kiemelni a gyor-
san megépített József Attila és Ady Endre
úszódarukkal. A híd vasbetonszerkezettel,
a Ganz-gyár tervei szerint épült újjá, és
1948. augusztus 1-jén már át is adták a for-
galomnak.

Az azóta eltelt csaknem hatvan év és az
egyre növekvô forgalom meggyengítette a
híd szerkezetét, melyen újjáépítése óta
csak a legfontosabb felújításokat végezték
el. Reméljük, hogy az egyre sürgetôbb mun-
kálatok hamarosan elkezdôdnek, és a kor-
szerû technika segítségével ismét birtokba
veheti a kerület és Budapest lakossága.

Székely Imre
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Honlapon
a Nyék-Kurucles
egyesület
A Nyék-Kurucles Közhasznú Egyesület sike-
res pályázati eredményeként a közelmúlt-
ban honlapot indított, amelynek címe:
www.nyekkurucles.hu. Az új oldalon megta-
lálható az egyesület rövid története, a
Nyék-Kurucles területén (Ördögárok, Bu-
dakeszi út és Hárs-hegy közötti három-
szög) található természeti és építészeti érté-
kek, az egyesület közhasznú tevékenységé-
nek leírása, programjai és elérhetôsége.
Köszönettel fogadják a címükre érkezô ész-
revételeket, helytörténeti vonatkozású in-
formációkat, az egyesülethez csatlakozni
szándékozó érdeklôdôk jelentkezését.

Ami a tudósításból kimaradt
A Budai Polgár november 2-i számában a Magyar Demokra-
ta Fórum október 22-én tartott megemlékezésérôl szóló
cikkbôl sajnálatos módon kimaradt, hogy ünnepségünkön
részt vett és beszédet mondott Fónay Jenô 56-os forradal-
már, akit a kádári terror halálra ítélt. Az MDF kerületi szer-
vezete 1989-ben emeltette a Széna téri hôsök elôtt tiszteleg-
ve a ma is álló kopjafákat, és itt emlékezik minden évben a
szabadságharcra. A demokrata fórumnak különösen fonto-
sak 1956 értékei, és ezért tartjuk sajnálatosnak, hogy a tudó-
sításból kimaradt a lényeg, Fónay Jenô megszólalása rendez-
vényünkön.

Porkoláb Mátyás, az MDF II. kerületi elnöke

Horvát utcai emlékek
1965-ben költöztem a Horvát utcába, így 40 egynéhány név
távlatából különösen megörültem az utcánkról szóló cikk-
nek, amelybe egy évtizedes elírás csúszott. A bal oldali utca-
képen látható házak közül az utca páros oldalán lévô házak
még a hatvanas évek közepén is megvoltak, gyakran benéze-
gettem a leanderes udvaraikba. A Horvát utca mai számozá-
sa is a háború okozta dúlásra utal, hiszen olyan házszámok
vannak itt, mint 1–7., 19–23., 25–27., de a páros oldal is ha-
sonló képet mutat.

Ideköltözésünk idején a mai parkoló helyén egy nem kö-
vezett terület volt, melynek szintje magasabban állt, mint
az utcáé. Ezen a területen két-három autó árválkodott. A
parkoló Margit körút felé esô végén álló fa akkor is megvolt,
csak „ªatalabb” kiadásban.

A parkolóval szemben lévô hétemeletes társasház helyén
egy földszintes épület állt egy fa árnyékában, s az épületben
hentesüzlet mûködött. Az üzlet mai napig megvan, sôt, hála
a ház építôinek, a fa is! Bent áll az udvaron, és gondolom,
csodálkozik az idô múlásán. Egykor ô volt a háznál maga-
sabb, ma eltörpül mellette.

A mostani irodaház és sarki társasház helyén állottak a ré-
gi, akkor még meglévô házak. Töredelmesen be kell valla-
nom, nem emlékszem pontos évre, hogy mikor került az ut-
ca és a parkoló egy szintre, mikor épült a hétemeletes társas-
ház, de a hetvenes évek idejére teszem, akkor szélesedett ki
az utca a mai méretére, s indult meg a 11-es busz is.

Még egy „kedves” emlék a korábbi idôkbôl: a Fazekas és
Kacsa utca sarkán álló társasház helyén álló emeletes épület-
ben egy talán Rózsakert névre hallgató étterem, szórakozó-
hely mûködött, ennek folyományaként nevetve emlegettük
mindenkinek az abszolút közbiztonságot, hiszen a riadóau-
tó éjjelenként menetrendszerûen érkezett rendet teremte-
ni a szórakozóhelyen… dr. Bezsilla Ernô
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Sértettek
jelentkezését
várják
A rendôrség az elôzetes letartóztatásban lé-
vô V. Zsolt, illetve F. István ellen indított el-
járást, mert alapos a gyanú, hogy szeptem-
ber 17-én 14.30 óra körül az 56-os villa-
mos Nagyhíd utcai villamosmegállójában
eltulajdonították egy ªatalkorú Sony Erics-
son V300 típusú mobiltelefonját. Szeptem-
ber 14-én vagy 15-én 22 óra körül a Vadas-
kerti utcánál lévô villamosmegállóban két
ªatal személytôl kértek cigarettát a gyanúsí-
tottak, majd a Hûvösvölgyi útig kísérve az
egyik sértettet, elvették Samsung 660 típu-
sú telefonját.

Szeptember 15-én vagy 16-án éjjel 3 óra

körüli idôben a Moszkva térrôl követtek
egy ªatal ªút Nagykovácsiba, ahol a buszról
leszállva tüzet kértek, majd a sértett kabát-
ját átkutatták, és elvették Sony Ericsson te-
lefonját. Az elkövetôk 2002 óta követtek el
hasonló jellegû cselekményeket, gyakran
kiªgyelték, hogy a sértetteknél van-e mo-
biltelefon, majd a pontos idô után érdek-
lôdve elkérték a készüléket. A készülék át-
adását követôen közölték, hogy azt elv-
eszik, majd a tettesek elfutottak a helyszín-
rôl. Több esetben a SIM-kártyát kivették a
telefonból és visszaadták a sértettnek. A ká-
rosultak köre 13–16 éves ªatalokból állt. A
rendôrség olyan sértetteket keres, akiknek
a sérelmére a fent leírt személyek bûncse-
lekményt követtek el, vagy akikkel szem-
ben a fent jelzett bûncselekményeket elkö-
vették. Az ügy elôadója Vass Zoltán rendôr
zászlós. Telefonszám: 346-1800/137-es
mellék.

Nemzetiségi hírek
Kossuth vagy Ko¶ciuszko?
Nemzetközi konferenciát rendezett a II. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és
a Polonia Nova Egyesület november 16–18. között a nemzeti identitás, a hazafiság és
az integráció témakörben. A Lengyel Intézetben megtartott eseményre nemcsak a
magyarországi lengyelek képviselôi, de más nemzetek kisebbségi szervezeti is meghí-
vást kaptak. A Kossuth Lajos és a lengyel nemzeti hôs, Tadeusz Ko¶ciuszko nevével
fémjelzett konferencián a lengyelországi vendégek és a külföldön élô honfitársaik
egyaránt részt vettek. A kétnapos program során elôadások hangoztak a magyarok
és lengyelek évszázados kapcsolatáról, és arról, mit is jelent lengyelnek lenni külföl-
dön, vagy hazafinak lenni egy új hazában.

Szlovák folklór
A II. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat november 23–24-én gasztronómiai
napokat tartott a Bertram-házban. A rendezvényen szlovák specialitásokat tálaltak
fel, és folklórmûsor keretében bemutatkozott a közép-szlovákiai Podpol’anie vidéké-
nek mûvészete.

Az életet is védik
November eleje óta közös parkôri szolgála-
tot látnak el a Városrendészet közterület-
felügyelôi és a polgárôrök. Egy novemberi
estén, amikor a Margit körúton haladt jár-
ôrautójuk, a sötétben felfigyeltek egy sze-
mélyre, aki papucsban és kapucnis kabát-
ban ácsorgott az úton a villamossínek mel-
lett. A járôrök megszólították az illetôt, aki-
rôl rövid beszélgetést követôen kiderült,
hogy öngyilkossági szándékkal várta a leg-
közelebb felbukkanó villamost vagy gépko-
csit. A városrendészek rábeszélésére a
hölgy egy idô után hajlott rá, hogy letegyen
szándékáról, majd hozzájárult, hogy mi-
elôbb orvosi segítséget és szakellátást kap-
jon.
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n A Hûvösvölgyi út szer-
vizútjára a Riadó utca és a
Kelemen László utca kö-

zötti szakaszra nem hajthatnak be, mert új
csatornát építenek. A Riadó utca és a Sod-
rás utca így a Pasaréti út felôl zsákutca.
n A Rhédey utcát lezárták a Szilágyi Erzsé-
bet fasor és a Pasaréti út között csatorna-
és útépítés miatt, viszont a Tüske utca fel-
újítása befejezôdött.
n A Várban a Lovas út lezárása megszûnt,
de az Ostrom utca közelében hiányzik még
az útpálya felén az új burkolat.
n A Ráth György utcában (XII. kerület)
megváltozott a forgalmi rend, miszerint vég-
legesen egyirányúsították felfelé a Székács
utcától a Határôr út irányába.

n A karácsonyi vásár miatt a XII. kerület-
ben a Kiss János altábornagy utcát lezár-
ták a Margaréta utca és a Böszörményi út
között, a Jókai tér (VI. kerület) déli oldalán
csak az Andrássy út felé lehet közlekedni, az
északi oldalt lezárták, valamint a XI. kerület-
ben az Edömér utcát egyirányúsították a
Tas vezér utca felôl a Kosztolányi Dezsô tér
felé.
n A hétvégén sûrûbben közlekedik a met-
ró, a nagykörúti és az 50-es villamos, a 80-
as troli, valamint csuklós buszok viszik az
utasokat a 31-es, 52-es és 123-as járatokon,
és hat kocsival járnak napközben a HÉV-sze-
relvények.
n A BKV új villamospótló-járatot indított
249V jelzéssel a Deák Ferenc tér és a Fôvám

tér között hétköznapo-
kon; a buszok indulási idô-
pontjai az egyetemi tanrendhez igazodnak,
és a 149V pótló jármûveket tehermentesí-
tik, amely buszok napközben 10, kora reg-
gel és késô este 15 percenként közlekednek.
n A Mûegyetem rakpartot megnyitották
a forgalom elôtt a Bertalan Lajos utca és a
Szent Gellért tér között, ahol irányonként
egy sáv járható sebesség- (30 km/h) és (3,5
t) súlykorlátozás mellett. A Petôfi híd felôl
érkezôk a Bertalan Lajos utcánál csak egye-
nesen haladhatnak a Szent Gellért tér felé.

Rosta Marian

A Fôvinform jelenti

www.fovinform.hu

KARÁCSONYI KÖZLEKEDÉS. December 24-én üzemkezdettôl
16 óráig a szombati menetrend lesz érvényben, majd ezt követô-
en a szokásos éjszakai autóbuszok látják el a forgalmat. Ezen a
napon az utolsó metrók 15.30-kor indulnak a végállomásokról,
ezeket általában megvárják a csatlakozó utolsó felszíni járatok.
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a Deák téren a metrók
nem várják meg egymást, tehát a 3-as vonal utolsó szerelvényé-
rôl nem lehet átszállni az 1-es, illetve a 2-es vonalra és az 1-esrôl
sem a 2-esre. A szentendrei HÉV 16 órakor indul utoljára a Bat-
thyány térrôl, míg Békásmegyerrôl a Batthyány térre 15.52-kor.
A kerületünket érintô néhány fontosabb utolsó felszíni járat in-
dulása.

Villamosok: 4-es Moszkva térrôl: 16.03, Lágymányosról:
16.05, 6-os Moszkva térrôl: 16.08, Móricz Zs. körtérrôl: 16, 17-
es Margit hídtól: 16.20, a Vörösvári úttól: 16, 18-as Savoya park-
tól: 16.08, Hûvösvölgybôl: 16.11, 56-os Budafokról: 16.10, Hû-
vösvölgybôl 16.04.

Autóbuszok: 11-es Batthyány térrôl: 16.03, Nagybányai út-
tól: 16.01, 22-es Moszkva térrôl 16.00, Budakeszirôl: 16.30, 29-
es Kolosy térrôl 16.00, Kelemen L. utcától: 16.24, gyors 56-os
Moszkva térrôl: 16.08, Hûvösvölgybôl: 16.27. Hûvösvölgybôl ki-
felé a 157-es Budaligetre 16.36, a 63-as Nagykovácsiba 16.28
és a 164-es Solymár-PEMÛ-ig 16.35-kor még csatlakozik a beér-
kezô villamosokhoz.

Térségünk szokásos éjszakai autóbuszjáratai közül 16.15-tôl a
906-os nagykörúti vonal másnap hajnalig folyamatosan 15 per-

cenként közlekedik. A 921-es a Rákoskeresztúr—Batthyány tér—
Moszkva tér Normafa útvonalon 60 percenként, a 922-es a
Moszkva tér—Budakeszi között 60 percenként (Az elsô a Moszk-
va térrôl 16.18-kor!), a 923-as Békásmegyer—Kolosy tér—Mar-
git híd—Nagykörút—Boráros tér—Pesterzsébet—Délpesti ga-
rázs között 30 percenként (az elsô a Nyugati tértôl Békásmegyer-
re 16.17-kor), a 931-es a Csatárka út—Deák tér—Árpádföld, De-
zsôfia utca között 60 percenként, a 956-os Rákoskeresztúr—
Moszkva tér—Hûvösvölgy—Remete—Hidegkút—Hûvösvölgy kö-
zött 60 percenként, a 960-as Óbudai garázs—Margit kórház—
Kolosy tér—Moszkva tér—Villányi út—Móricz Zsigmond körtér
között 30 percenként, de egyes járatok az Óbudai garázs helyett
a Vörösvári útig, illetve onnan közlekednek. A 963-as Hûvös-
völgy—Adyliget (Nagykovácsi) között 60 percenként (az elsô Hû-
vösvölgybôl 17.04, Adyligetbôl 17.28). A 943-as csak éjfél után
közlekedik Szentendre és Békásmegyer között.

Az egyes nagyon hosszú éjszakai járatok esetében (921, 923,
931 és 956) egyes kocsik a vonal egy közbensô, általában forgal-
masabb megállójától indulnak, hogy az utolsó nappali és az elsô
éjszakai járat között ne legyen túl nagy a követési távolság. Ezért
jegyeztünk meg néhány indulást zárójelben. Általában úgy lehet
kiszámítani a járatok érkezését, hogy az óra ugyanazon percé-
ben érkeznek, mint máskor 23 óra utáni idôszakban.

December 25-én és 26-án vasárnapi, míg 27–29-ig az iskola-
szüneti menetrend szerint közlekedik a BKV Zrt. legtöbb járata,
néhány azonban ennél is ritkábban. Kertész István

Értesítjük kedves pácienseinket:
a felújított, bôvített fogászati
rendelônkben az esztétikai
fogászat, garanciális
fogpótlások, szájsebészet
mellett amerikai módszerrel
prizmás fogfehérítés,
nagynyomású fogtisztítás,
ultrahangos fogkôeltávolítás,
fogszabályozás.

Szombaton kedvezménnyel!
15 éve mûködô Fogas-Dentál

Szilágyi E. fasor 45/b
213-5735, (06 20) 971-7140

Intézze TELEFONOS ügyeit
sorban állás nélkül!

PANNON elôfizetés-kötés,
ügyintézés

(magánszemély, cég)
Készülékvásárlás

új és meglévô elôfizetéshez.

Idôpont-egyeztetés,
nem kell sorban álljon!

(06 20) 55-33-586

10% kedvezményt kap
tartozékok vásárlása esetén.

Hívjon, megoldjuk
a néha lehetetlennek tûnô

problémákat is!
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