
Tovább folytatódik
az önkormányzati utak felújítása

Több kilométernyi utat újít fel az önkormányzat az idén — errôl is
döntött a képviselô-testület május 15-i rendes ülésén. A Beruhá-
zási és Városüzemeltetési Iroda a lakossági, képviselôi és útfel-
ügyelôi jelzések alapján elkészítette az idei útépítési és -felújítási
utcajegyzéket, amelyet — a Településüzemeltetési Bizottság (TÜB)
és a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat véleményezését köve-

tôen — a képviselôk elfogadtak. A mintegy tíz kilométernyi utca
jegyzéke egyben szakmai fontossági sorrendet is jelent. A végle-
ges címlistát a korábbi éveknek megfelelôen a közbeszerzési eljá-
rás lezárása után, a kiviteli költségek ismeretében, a költségvetési
elôirányzatok figyelembe vételével a TÜB határozza meg. (A testüle-
ti ülésen történtekrôl szóló tudósításunk a 9. oldalon olvasható.)
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Éjszakai ôrjárat
A Fillér utca és Pengô utca sarkán lévô ját-
szótér környékén hangoskodó és italozó
személyek ellen már sok környékbeli lakó
emelte fel szavát, nem egyszer az önkor-
mányzat segítségét kérve a tér rendjének
visszaállításában. A területen rendszeres a
járôrözés, de a közelben lakók arra panasz-
kodnak, hogy az esti órákban, fôként hétvé-
gén megszaporodik a ªatal italozók és ran-
dalírozók száma. Nem ritkán kiabálásra és
üvegcsörömpölésre riadnak a társasházak
lakói. A nyári idôszak közeledtével a jelen-
ség zavaróbbá vált, hiszen sokan ilyenkor
már nyitva hagyják az ablakokat. A Város-
rendészet a parknál zajló esti italozások vé-
gére szeretne egyszer és mindenkorra pon-
tot tenni. (Folytatás a 10. oldalon)

Fórum a Bem tér
környékének

szabályozásáról
A II. kerületi önkormányzat

lakossági fórumot tart, amelyen
a Bem József tér—Bem József utca—

Tölgyfa utca—Fekete Sas utca
által határolt területre készülô

kerületi szabályozási tervet
mutatják be

június 10-én 18 órától

az Öntödei Múzeum kiállítótermében
(1027 Bem József utca 20.).

Megújul a Varsányi Irén utca a Bakfark és Csalogány utca közötti szakasza Új burkolatot kap a Kavics utca is

Részletek a 6–8. oldalon
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Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

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

Tel.: 346-5602

* kedden és csütörtökön
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00

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

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

* hétfôn és pénteken délelôtt
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport Tel.: 346-5400

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

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

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

Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

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

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

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

Városrendészet
1024 Lövôház utca 26.
Tel.: 316-2688 hétfô: 13.30–18.00

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30Mûvelôdési Iroda

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

Ü G Y E L E T E K

Gyermekorvosi ügyelet
1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelô-
intézet, A épület, tel.: 212-5979

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás
ügyelet

Felnôttorvosi ügyelet 1027 Ganz utca 13.
Tel.: 202-1370

hétfô–péntek: 12.00–16.00,
20.00–8.00; szombat–vasár-
nap: 24 órás ügyelet

F O G A D Ó Ó R Á K

dr. Láng Zsolt
polgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5430

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Dankó Virág
alpolgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5471

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Bándy Péter
Fidesz—KDNP, 11. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 70) 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

dr. Csabai Péter
Fidesz—KDNP, 10. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Dömök Lászlóné
Fidesz—KDNP, 6. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 928-
8699

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Ernyey László
Fidesz—KDNP, 1. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Fekete László
Fidesz—KDNP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 670-6688

KDNP II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 29.

Gárdos Pál
Fidesz—KDNP, 13. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 336-
4337

Hutiray Gyula
Fidesz—KDNP, 14. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Káplán Tibor
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 957-5682

Kaposi Péter
Fidesz—KDNP, 2. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Kollár György
SZDSZ, 15. vk. hónap 1. csütörtöke, 18–20 óra SZDSZ II. ker. Iroda

Margit krt. 48., I. emelet

Koncz Imre
SZDSZ, 5. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 931-1379

Korodi Enikô
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Kunhalmi Ágnes
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 410-1425

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Lánszki Regô
Fidesz—KDNP, 16. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve
(06 20) 571-0694

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Legény Béla
Fidesz—KDNP, 9. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 560-5596

dr. Molnár Zsolt
MSZP, listás
országgyûlési képviselô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-2978, (20) 466-8418,
zsolt.molnar@mszp.hu

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Ôrsi Gergely
MSZP, listás

minden hónap elsô szerdáján
17–18-ig, elôzetes idôpont-egyez-
tetés (06 20) 420-4031

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Porkoláb Mátyás
MDF, listás

hónap 1. hétfôje, 14–16.30-ig Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37., 376-8678

hónap 1. keddje, 14–16.30-ig
elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 919-3221

MDF II. kerületi Iroda,
Bimbó út 63.

Póta Gyula
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
316-5295

Rataj János
MSZP, listás

hónap elsô szerdája 17–18-ig
idôpont máskorra 212-2978,
hívható munkanapon 12–18-ig

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Riczkó Andrea
Fidesz—KDNP, 3. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Skublicsné
Manninger Alexandra
Fidesz—KDNP, 12. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Soltész Attila
Fidesz—KDNP, 4. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, ill. (06 20) 365-8548

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Takács Beáta
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 406-0845

dr. Varga Elôd Bendegúz
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 560-3905

Varga Tibor
Fidesz—KDNP, 7. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 934-1534

Vaszil Krisztián
Fidesz—KDNP, 17. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

dr. Zagyvai Péter
SZDSZ, listás hónap 1. hétfôje, 17–19 óra SZDSZ II. ker. Iroda

Margit krt. 48., I. emelet

dr. Szalai Tibor
jegyzô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5486

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

dr. Nagy Gábor Tamás
országgyûlési képviselô,
1. választókerület

elôzetes idôpont-egyeztetés,
bejelentkezés a téma
megjelölésével: (06 20) 594-9763

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

június 5-én 18 óra Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

június 19-én 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

* A Fidesz II. kerületi irodájának nyitva tartása: hétfô 9–16, kedd-
szerdán 10–18, csütörtökön 9–16, pénteken 9 –14 óráig. Telefonszám:
212-5030.
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Mentôállomás Hidegkúton
Néhány évig — 2001 és 2004 között — mûködött
mentôállomás Pesthidegkúton a Községház utcai rendelô
mellett. Az akkori mûködtetô, a Máltai Szeretetszolgálat
anyagi okokra hivatkozva szüntette meg a szolgáltatást,
amelyre azonban óriási igény van a térségben. A városból
induló mentôk ugyanis nagyobb forgalom esetén nem
érkezhetnek idôben a beteghez.

Az önkormányzat vezetése több mint egy évvel ezelôtt kezdemé-
nyezett tárgyalásokat az Országos Mentôszolgálat (OMSZ) fôigazga-
tójával, Göndöcs Zsigmonddal.

— Legutóbb tavaly augusztusban egyeztettünk — mondta Láng
Zsolt polgármester. — Akkor abban állapodtunk meg, hogy közö-
sen hozunk létre egy új mentôállomást. Önkormányzatunk vállal-
ta, hogy telket biztosít a létesítményhez (Hunyadi János u. 89.), és
felépítjük rá a két mentôkocsi befogadására alkalmas épületet a
mentôszolgálat által elnyert pályázati pénzbôl. Az építési terveket
elkészítettük, az engedélyt is hamarosan megkapjuk. Az Országos
Mentôszolgálat fôigazgatója ígérte: ha az önkormányzat a saját tel-
kén felépíti az állomást, akkor ôk mûködtetik azt, két mentôautó-
val és a szükséges létszámmal.

Sajnálatos módon csak a híradásokból értesültünk arról, hogy
az OMSZ 15,5 milliárdos uniós támogatást kap a Nemzeti Fejleszté-
si Terv keretében, amelybôl, sok más mellett, mentôállomások lé-
tesülhetnek. A mentôszolgálat illetékesei semmilyen hivatalos tá-
jékoztatást nem adtak, holott mi, ígéretünkhöz híven, minden hi-
vatalos lépést megtettünk. Természetesen bízunk abban, hogy ha-
marosan megszülethet az új hidegkúti mentôállomás megépülését

és üzemeltetését szentesítô megállapodás — adott reményének
hangot Láng Zsolt polgármester.

— Megerôsítem, hogy az Országos Mentôszolgálat a helyszínre
érkezési idô lerövidítése, a mentés hatékonyságának javítása céljá-
ból fontos célnak tekinti egy mentôállomás létesítését Pesthideg-
kúton — áll Gyôrfi Pálnak, az OMSZ sajtószóvívôjének lapunknak
küldött közleményében. — A fejlesztést az új Magyarország Fejlesz-
tési Terv Európai Uniós forrásaiból, azok felhasználhatósági üte-
mének függvényében tervezzük megvalósítani.

Utazásra készülôdés — segít az okmányiroda
A II. kerületi önkormányzat Polgármesteri
Hivatala a nyári szabadságok megkezdése
elôtt javasolja az úti okmányok (útlevél, sze-
mélyazonosító igazolvány) és a vezetôi en-
gedély érvényességi idejének ellenôrzését.
Az okmányiroda (Ügyfélszolgálati Köz-
pont, 1024 Margit körút 47–49.) az ügyfél-
fogadási idô meghosszabbításával és gyor-
sabb ügyintézéssel kíván segítséget nyújta-
ni a lejárt vagy hamarosan lejáró iratok pót-

lásához és a nyári szabadság zavartalan elô-
készítéséhez. A kerületi állandó lakosok
2008. június 1. és július 15. között szerdán
18 óráig és pénteken 15 óráig intézhetik a
személyazonosító igazolvánnyal, az útlevél-
lel és a vezetôi engedéllyel (beleértve a
nemzetközi jogosítványt) kapcsolatos ügye-
ket. A meghosszabbított ügyfélfogadás ide-
je alatt csak a II. kerületben állandó lakó-
hellyel rendelkezô ügyfeleket fogadják.

Szabályozási terv készül az Apácaföldekrôl
Az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §
(2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelôen a II. kerületi önkormányzat kerü-
leti szabályozási terv készítését kezdte meg a Szépvölgyi út végén lévô aprótelkes,
úgynevezett Apácaföldek területére. Az észrevételeket, javaslatokat 30 napon belül,
írásban a Fôépítészi Irodához lehet eljuttatni (1024 Mechwart liget 1.).

A tervezési helyszín a Szépvölgyi út végén, a Kecske-hegy és az Újlaki-hegy között
található. Jelenleg használaton kívüli, beerdôsült terület részben a fôvárosi önkor-
mányzat, részben pedig a II. kerületi önkormányzat tulajdona. Országos jelentôségû
védett természeti terület, a Budai Tájvédelmi Körzet veszi körül, de az Apácaföldek
nem részei ennek.

A szabályozás célja, hogy a BVKSZ 53. § (3) bekezdésének megfelelôen a KSZT jogi
alapot biztosítson az okafogyottá vált telekalakítások megszüntetésére, valamint a
két érintett önkormányzat közötti tulajdonviszony rendezésére, olyan módon, hogy
a tulajdonok lehetôleg területileg egy egységbe kerüljenek. A terv készítését a Buda-
pest Fôváros Fôpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya kezdeményezte. A Kül-
sô-keleti körútnak a Ferihegyi gyorsforgalmi út—Csévézô utca közötti egy kilométer
hosszú, erdôterületet érintô szakasza megépítéséért cserébe ugyanis a fôvárosi köz-
igazgatási határon belül 7,6 hektáros, erdôsítésre alkalmas csereterületre van szük-
ség, erre pedig a Szépvölgyi út végén található Apácaföldek szolgálnának.

Az önkormányzat biztosítja a tervezett mentôállomás helyét
a Hunyadi János u. 89. alatt

Álláshirdetés
A Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet az
Építésügyi Irodához két körzetes építész mun-
kakörének betöltésére.

Pályázati feltételek: egyetemi vagy fôis-
kolai szintû építészmérnöki, építômérnöki
(szerkezetépítô, magasépítô üzemmérnöki)
szakképzettség. Elônyt jelent építésügyi és
közigazgatási alap és szakvizsga. A pályázat
tartalmazza a pályázó szakmai önéletrajzát,
mely részletezi eddigi tevékenységét; végzett-
ségét, szakképesítését igazoló okiratok máso-
latát, erkölcsi bizonyítványát, vagy annak má-
solatát. Ellátandó feladatok: építéshatósá-
gi feladatok ellátása kialakított körzetrend
szerint. A kinevezés határozatlan idôre szól,
betölthetô a pályázat elnyerésének idôpontjá-
tól. A besorolás és illetmény, valamint egyéb
juttatások a köztisztviselôk jogállásáról szóló
törvény és a helyi Közszolgálati Szabályzat
elôírásai szerint határozzák meg.

A pályázat benyújtásának határideje:
2008. június 6., amelyet legkésôbb harminc
napon belül bírálnak el.

A pályázatot Budapest Fôváros II. kerületi
Önkormányzat Képviselô-testületének Polgár-
mesteri Hivatala címére (1024 Budapest,
Mechwart liget 1.) kell elküldeni. A borítékon
fel kell tüntetni az azonosítószámot: I-51/
289/2008 és a munkakör (körzetes építész)
megnevezését.

További információ: Nagy Péter, az Épí-
tésügyi Iroda vezetôje, tel.: 346-5443.



4. OLDAL KÖZÉRDEKÛ BUDAI POLGÁR

NAPIREND ELÔTT. A két testületi ülés között történtekrôl szóló beszámolójában
Láng Zsolt polgármester elmondta, hogy az állami Számvevôszék (ÁSZ) május 19–25.
között az önkormányzat gazdálkodását — azon belül a költségvetési és a pénzügyi
helyzetét — ellenôrzi. Az ÁSZ vizsgálja azt is, hogy az önkormányzat, illetve a polgár-
mesteri hivatal felkészült-e az uniós pénzek fogadására és felhasználásra. A Számve-
vôszék munkatársai annak is utánajárnak, hogy a korábbi ellenôrzésekkor tett javasla-
tokat végrehajtották-e a hivatalban.

A polgármester a Mûvelôdési Iroda adatai alapján az április 24–25-én lezajlott el-
sôs beiratkozásról szólva kiemelte, hogy többen jelentkeztek a kerületi általános isko-
lákba, mint tavaly, vagy az azt megelôzô években. Idén szeptembertôl 784 kisdiák
kezdi meg tanulmányiat a kerületi önkormányzat 12 iskolájában.

Rataj János (MSZP) képviselô lakossági bejelentésre, a Cseppkô utca 25/b alatti tel-
ken tapasztalt hangos munkavégzés miatt kért szót. Arra volt kíváncsi, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal tudomása szerint van-e ott bármiféle vállalkozásnak engedélyezett te-
lephelye. Szalai Tíbor jegyzô ígéretet tett arra,hogy szabálytalan tevékenység esetén
intézkednek annak megszüntetésérôl.

Ôrsi Gergely (MSZP) képviselô üdvözölte a kerületi veszélyeshulladék-gyûjtési akci-
ót, és azt kérte, hogy annak idôpontját legközelebb hangolja össze a hivatal a lomta-
lanítással. A szocialista politikus azt is felvetette: a kerületi cégeket, vállalkozásokat is
be kellene vonni a hasonló akciókba.

A képviselôk május 15-i ülésükön döntöt-
tek az önkormányzat integrált városfejlesz-
tési stratégiájának (IVS) elfogadásáról, va-
lamint a Közép-magyarországi Operatív
Program keretében meghirdetett „Buda-
pesti integrált városfejlesztési program —
Budapesti kerületi központok fejlesztése”
címû pályázaton való részvételrôl. A pályá-
zati kiírás szerint a támogatás célja a helyi
önkormányzatok innovatív településreha-
bilitációs akcióinak ösztönzése. Új gazdasá-
gi, közösségi funkciók megjelenését támo-
gatják és a meglévô funkciók megerôsíté-
sét, a kulturális, épített örökségi, turiszti-
kai értékek feltárását, a kiskereskedelem
erôsítését, a magánberuházásokat ösztön-
zô, vonzó városi környezet kialakítását, va-
lamint a kistérségi szolgáltató funkciók inf-
rastrukturális hátterének megteremtését
segítik. A pályázaton való részvételhez az
önkormányzatnak kötelezô integrált város-
fejlesztési stratégiát, valamint részletes ak-
cióterületi tervet benyújtani. Kerületünk-
ben hat fejlesztési területet jelöltek meg,
amelyek közül az úgynevezett bel-budai tér-
ség fejlesztésére pályázna elôször az önkor-
mányzat. Sikeres pályázat esetén mintegy
1,7 milliárd forintból átalakulna a Lövôház
utca és környéke, megújulna a Keleti Ká-
roly utca, a Krisztus Király-templom lép-
csôje, a Központi Statisztikai Hivatal könyv-
tára és több önkormányzati üzlethelyiség.
A nagyszabású terveket a képviselô-testü-
let többsége elismerôen vette tudomásul.
Koncz Imre képviselô (SZDSZ) azonban an-
nak a véleményének adott hangot, hogy hiá-
nyolja az elôterjesztésbôl a Lövôház utca át-
alakításához szükséges közlekedéstechni-
kai elôtanulmányokat. Láng Zsolt polgár-
mester és a pályázat elôkészítéséért felelôs
Dankó Virág alpolgármester elmondta,
hogy a Pro Urbe Kft. közlekedési szakembe-
reinek tájékoztatása szerint a Lövôház utca

forgalomcsillapítása, egyes részeinek sétá-
lóutcává való átépítése technikailag meg-
oldható. A vitát követôen végül a képvise-
lôk ellenszavazat és tartózkodás nélkül fo-
gadták el az integrált városfejlesztési straté-
giát, illetve döntöttek a pályázaton való
részvétel mellett.

A Kolozsvári Tamás utcai sportcentrum
hasznosítására ír ki pályázatot az önkor-
mányzat. A bérbeadást azonban alapos fel-
újítás elôzi majd meg. Az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium Sport
Szakállamtitkársága, valamint a Magyar
Labdarúgó Szövetség országos labdarúgópá-
lya-létesítési programot (OLLÉ) készített,
hogy az önkormányzati tulajdonú labdarú-
gópályák mûfüves borításával, illetve a vilá-
gítás kialakításával biztosítsa az utánpót-
lás-nevelés korszerû infrastrukturális fel-
tételeit, és a szabadidôsportnak is kulturált
körülményeket teremtsen. Az önkormány-
zat beruházásában az OLLÉ Programiroda
közremûködésével az ingatlanon egy nagy,
két futsal-palánkkal, két teniszpálya két
grundpálya (kosárlabdapalánkkal) létesül.
A pályák létesítése jelentôs anyagi terhet
ró az önkormányzatra, ezért mindenkép-

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hét-
fôn 9–16, kedd-szerdán 10–18, csütörtö-
kön 9–16, pénteken 9 –14 óráig tart nyit-
va (1024 Budapest, Keleti K. u. 13/b, tel.:
212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
szervez a Fidesz kerületi szervezete szer-
dánként 16–18-ig (1024 Budapest, Keleti
K. u. 13/b). A részt venni szándékozók az
aktuális hét keddjéig kérjenek idôpontot
(lásd fent).

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁJA ked-
den, csütörtökön16–19 óráig tart nyitva
(1022 Bimbó út 63.). Almássy Kornél or-
szággyûlési képviselô elôzetes idôpont-
egyeztetés alapján fogad; telefon: (70)
362-8283.

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes tanács-
adást szervez a Bimbó út 63.-ban csütör-
tökönként 16–18-ig. Idôpont-egyeztetés
a 353-0624-es számon.

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

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024
Keleti Károly u. 8.) szerdánként 17–18-ig
tart nyitva. Tel.: (20) 269-3777, e-mail: ko-
maromiferenc@ freemail.hu.

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (Fô
u. 63-65., III/3) szerdánként 17–19-ig tart
nyitva. Tel.: (30) 877-3695, e-mail: maso-
dikkerulet.jobbik.hu.

AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Margit krt. 48., I. em.) hétfôtôl csü-
törtökig 17–19-ig tart nyitva, tel.: 201-
0453; www.szdszbp02.hu.

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
díjmentes tanácsadást tart csütörtökön-
ként 14–16 óráig az Ügyfélszolgálati Köz-
pontban (1024 Margit krt. 47–49.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferen-
se, dr. Szigeti Szilvia, (30) 560-3928 (szi-
geti.szilvia@masodikkerulet.hu) minden
hónap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát
tart a hivatalban (1024 Budapest, Mech-
wart liget 1.).

PARK MANSFELD PÉTER EMLÉKÉ-
RE. A testület döntése alapján a Világ-
ifjúsági park nevének megváltoztatá-
sát kezdeményezi a kerület az ügyben
illetékes fôvárosi önkormányzatnál. A
közterület nevének megváltoztatását
a környéken lakók kezdeményezték.
Javaslatukat elfogadva a képviselôk a
parkot Mansfeld Péterrôl, 1956 legfia-
talabb áldozatáról neveznék el. 2004.
október 23-án az egykori Veronika-ká-
polna helyén Mansfeld Péternek emlé-
ket állító szobrot avattak fel.

Bel-Buda fejlesztésére pályázik
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pen biztosítani kell a beruházás megtérülé-
sét, valamint a gazdaságos mûködtetést
úgy, hogy az igénybevétel és az üzemeltetés
folyamatos költségei ne terheljék az önkor-
mányzatot. A centrum sportcélú hasznosí-
tására és üzemeltetésére szakcéggel kíván
bérleti szerzôdést kötni az önkormányzat
úgy, hogy az biztosítsa a rendszeres díjbevé-
telt. Ez nyújt majd fedezetet a beruházás
mihamarabbi megtérülésére, valamint biz-
tosítékot jelent arra is, hogy a felújított pá-
lyákat folyamatosan karbantartják. A sport-
centrum mûködtetését nyilvános pályázat
útján választja ki a képviselô-testület (a fel-
hívás a 8. oldalon olvasható). A pályázati el-
járás eredményeként kiválasztott szakcég-
gel az önkormányzat húsz évre szóló szerzô-
dést köt hasonlóan, mint a Marczibányi té-
ri sportpálya esetében.

A képviselôk arról is döntöttek, hogy a la-
punk kiadói jogát július 1-jétôl az önkor-
mányzati tulajdonú Budai Polgár Kht-ra ru-
házza.

Felújítandó utak listája

BELSÔ TERÜLETEN LÉVÔ UTAK. Ju-
rányi u. (Margit körút—Varsányi Irén
u. között), Kuruclesi út (Bölöni György
utcától Kuruclesi út 50-ig), Torockó u.
(Pasaréti út—Júlia u.), Vérhalom u.
(Apostol u.—Szemlôhegy u.), Varsá-
nyi Irén u. (Bakfark Bálint u.—Csalo-
gány u.), Balogh Ádám u. (Bimbó út—
Rügy u.), Tövis u. (Szpáhi u.—Gábor
Áron u.), Balogvár u. (Alvinci út—Fil-
lér u.), Kavics u. (Frankel Leó út— zsá-
ku. vége), Gárdonyi Géza út (Fullánk
u.—Verseghy Ferenc u.), Ganz u.
(Medve u.—Királyfürdô u.), Szala-
mandra út (Turista út—Szalamandra
köz), Berkenye u., Mandula u. (Szem-
lôhegy u.—Pajzs u.), Verseghy Ferenc
u. (Gárdonyi Géza út—Tömörkény u.),
Vend u. (Pusztaszeri út—Törökvész
út), Fenyves u. (Bimbó út—Orsó u.),
Borbolya u., Lepke u..

PESTHIDEGKÚTI UTAK. Géza fejede-
lem útja, Zrínyi u., Badacsony u., Ör-
dögárok u. (Hidegkúti út—Nagyrét
u.), Jókai u., Ábránd u., Csatlós u. (Má-
riaremetei út—Kokárda u.), Kokárda
u. (Áchim András u.—Patróna u.),
Kertváros u. (Pozsonyi u.—Széchenyi
u.), Rákóczi u. (Rodostó u.—Máriare-
metei út), Árpád u., Pinceszer u., Ró-
zsa u..

FÖLDUTAK. Páfrányliget u. (Görgé-
nyi út—Páfránykert u.), Gárdonyi Gé-
za út (Törökvész út—Törökvész lejtô),
Kaptató u. (Kárpát u.—50877/3 hrsz.-
ig), Verseghy Ferenc u. (Tömörkény
u.—Törökvész út).

Új vezetô a vagyoniroda élén
Május 15-étôl új vezetô áll a Vagyonhaszno-
sítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda
élén. A jogi végzettségû Láng Orsolya a dip-
loma megszerzése után Pest Megye Önkor-
mányzata vagyongazdál-
kodási irodáján kezdett
dolgozni, és az ott eltöl-
tött nyolc év alatt az ága-
zat szinte minden terüle-
tével foglalkozott.

— Elôrebocsátom,
hogy Láng Zsolthoz, a ke-
rület polgármesteréhez
semmilyen rokoni kap-
csolat nem fûz, és a kine-
vezésemrôl döntô bizott-
ságban sem volt benne
— hangsúlyozta a vagyon-
iroda most kinevezett
vezetôje.

A II. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal által meghirdetett állásra
összesen tizenhatan jelentkeztek. Szalai Ti-
bor jegyzô lapunknak elmondta, hogy nem-
csak a vagyongazdálkodási tapasztalatok mi-
att döntött a bírálóbizottság Láng Orsolya
mellett, hanem azért is, mert vezetôként
komoly múlt áll mögötte.

— A Pest Megye Önkormányzatánál eltöl-
tött évek alatt a vagyongazdálkodás szinte
minden területével foglalkoztam: elidege-
nítéssel, bérbeadással, egyéb hasznosítás-
sal, tulajdonjogi rendezéssel, árverezéssel,

vagyon-nyilvántartási kérdésekkel —
mondta Láng Orsolya, akinek szavaiból az
is kiderült, hogy elôzô munkahelyén jól
érezte magát, szakmailag és emberileg is

megbecsülték. Az utolsó
másfél évben vezetôként
dolgozott. Hogy mégis
miért váltott?

— Egy kerületi önkor-
mányzatban sokszínûbb
a tevékenység, szakmai-
lag érdekes feladatok és
kihívások elôtt állok.
Pest Megye Önkormány-
zatánál az átalakult ingat-
lanstruktúra miatt legin-
kább már csak intéz-
ményfenntartással fog-
lalkoztunk. Helyi szin-
ten azonban tevékenysé-
gi körünkhöz tartozik a

lakás- és üzletbérlés, az ingatlanhasznosí-
tás, az elidegenítés és a pályáztatás. Azt is
egyértelmûen látom már, hogy számos érté-
kesítésre kínált telek eladását akadályozza,
hogy nem tiszta a jogi helyzete, ezek rend-
betétele is ránk vár. A vagyoniroda tizen-
nyolc fôs csapatát megismerve úgy érzem,
hogy szakmailag képzett, kiváló helyisme-
rettel rendelkezô emberek dolgoznak itt,
így minden adva van ahhoz, hogy sikeres
munkát végezzünk — mondotta Láng Orso-
lya rövid bemutatkozásában. TI

Középpontban az egészség
Május közepétôl új referens látja el az
egészségügyi szféra önkormányzatra háru-
ló feladatainak koordinálását. A pályázati
úton kinevezett Nagyné Opre Tünde 2002-
ben egészségügyi menedzserképzést vég-
zett, majd a Pécsi Tudományegyetem Egész-
ségügyi Fôiskolai karán
egészségtan tanári sza-
kon szerzett diplomát
n é g y é v v e l e z e l ô t t ,
2004-ben.

— Második kerületi
lakóként saját magam
gyûjthettem tapasztalato-
kat a helyi egészségügyi
helyzetrôl, a komolyabb
szakmai kérdésekbe pe-
dig az önkormányzat ál-
tal a kerületi drogelle-
nes stratégia kidolgozá-
sára létrehozott Kábító-
szerügyi Egyeztetô Fó-
rum titkáraként nyer-
tem betekintést az el-
múlt évek során. Eddigi ismereteimet és a
további szakmai egyeztetéseken nyert in-
formációkat felhasználva látok neki az
önkormányzat rövid, közép- és hosszú távú
egészségügyi koncepciójának elôkészíté-
séhez.

A referens elmondta, hogy feladatköre a
kerületi egészségügyi, illetve önkormányza-
ti intézmények és az azokkal kapcsolatban
álló szervek, valamint a szervezetek közti
koordináció és kapcsolattartás. Kiemelte,
hogy az egészségügy az egyik legátfogóbb te-

rület, ezért különös
gonddal, sok résztvevô
elvárásainak megfelelô-
en, a lakosság megelége-
désére kell a kerületi
stratégiát kidolgozni.

— Sokan nem is va-
gyunk tisztában azzal,
hogy mekkora érték is
egészségesnek lenni, en-
nek tükrében már gyer-
mekkorban sokkal ko-
molyabban kell tudatosí-
tani az egészségtudatos
életmód fontosságát —
hangsúlyozta Nagyné Op-
re Tünde. Hozzáfûzte: —
A kerületi egészségügyi

stratégai egyik fô pillérének a ªatalok
egészségközpontú nevelését, az egészség-
megôrzô életmódra felkészítését tartom.
Ennek érdekében az egészségügyi intézmé-
nyekkel, az iskolákkal és a szülôkkel közö-
sen szeretnénk megszólítani a gyerekeket.

a kerület
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Algyír, ahol a kultúrák találkoznak
Igazi felhôtlen nyáresti szóra-
kozást ígér Rossini vígoperá-
jának, az Olasz nô Algírban cí-
mû mûvének sajátos adaptá-
ciója, amelyet a Kerület Nap-
ja rendezvénysorozat kere-
tén belül láthat a közönség jú-
nius 15-én este 20 órától a
Klebelsberg Kultúrkúria sza-
badtéri színpadán. A magyar-
országi ôsbemutató elôtt a
rendezôvel, Paróczay Ba-
lázzsal beszélgettünk.

— Az eredeti történet
Észak-Afrikában, Algírban, egy háremben
játszódik. A cselekményt áthelyeztük egy el-
képzelt közép-európai kis faluba, Algyír-
ba, annak is a kocsmájába. Ide érkeznek az
olaszok, és ettôl kezdve minden pontosan
ugyanúgy zajlik, ahogy az eredeti operá-
ban: a vendégek felforgatják a kis falu éle-
tét, kultúráját, hagyományait, a nôkrôl al-
kotott elképzelését. Nem átiratot készítet-
tünk, hiszen a gyönyörû muzsika az elsô
hangtól az utolsóig Rossini szerzeménye. A
dalokat viszont az algyíriak magyarul fog-
ják énekelni — az olaszok természetesen
olaszul. Bár az opera mûfaja kevésbé te-
remt lehetôséget a nyelvi játékosságra,
mint a prózai színház, igyekeztünk minél
több népies ízt és jelleget csempészni a ma-
gyar nyelvû szövegekbe. Ez a világ jelenik
meg a látványban is: az itt élôk népviselet-
ben járnak, kis kunyhók, köcsögfák jelen-
nek meg a színen.

Elbírja az opera ezt a népies világot?
Nemcsak, hogy elbírja, ez az egyik leg-

fôbb humorforrás. Az eredeti mûben a ke-
let és a nyugat világának, kultúrájának kü-
lönbözôségébôl adódnak a tréfás, olykor
visszás helyzetek. Nincs ez másképp a mi
változatunkban sem.

Aktuálisnak érzi manapság a kultúrák
közötti párbeszéd problematikáját?

Éppen idôszerûsége miatt esett erre a da-
rabra a választásom. Ha van téma, amely

ma egész
Európában fontos,

akkor az a különbözô népek
együttélése, együttmûködése, zökkenômen-
tes kommunikációja. Hadd mondjak egy
egyszerû hazai példát. Mindannyian tanúi
lehettünk már, ahogy a német turista be-
megy a kisboltba, és tejet, kenyeret kér. Az
eladó pedig egyre hangosabban és tagoltab-
ban válaszol neki, persze, magyarul, hogy
NEM-ÉR-TEM. Hasonló helyzetekkel a víg-
operában is találkozhatunk. A másik fon-
tos kérdés, amit szintén érintünk az elô-
adásban, hogy mennyire szabad feladni
identitásunkat, mire vezet, ha idegen tol-
lakkal ékeskedünk.

Grandiózus vállalkozás egy operaelô-
adás létrehozása.

Mint minden jó színház. Sok közös aka-
rat kell hozzá, hogy sikerüljön. Az ötlettôl
az elhatározásig, a tervezéstôl a megvalósí-
tásig. Köszönet Dolhai Istvánnak, a Kultúr-
kúria igazgatójának, hogy felvállalta a pro-
dukciót, meglátta az újszerût, az izgalma-
sat, és így létrejöhet egy magyarországi Ros-
sini-premier a Pesthidegkúti Mûvészeti
Központban. Péter Zs.
További elôadások június 21. és augusztus 21.
Jegyár: 3000 Ft. Információ: 392-0680 www.kultur-
kuria.hu

Sziamarczi a Millenárison a Kerület Napján
A kerületünkben élô kisebb-nagyobb gyer-
mekes családok körében a Marczi mára fo-
galommá vált. A minden korosztály számá-
ra tartalmas és értékes idôtöltést kínáló
mûvelôdési központ a Kerület Napjára, jú-
nius 14-re Sziamarczi! elnevezésû program-
ját hozza el.

— Szeptember óta nagy sikerrel fut ez a
családi programsorozat, amelyet szombat
délelôttönként látogathatnak a környéken
élôk — mondja Németh Katalin, a Marczibá-
nyi Téri Mûvelôdési Központ igazgatója. —
A Kerület Napján munkatársaink az év köz-
ben legnépszerûbbnek bizonyult játékokat
és foglalkozásokat mutatják be az érdeklô-
dôknek. Több korosztálynak igyekszünk
több témában érdekes és izgalmas progra-

mot kínálni. Terve-
ink szerint tíz foglalkozás közül választhat-
nak majd a gyerekek. A legkisebbekkel éne-
kelni, tapsolni, táncolni fogunk, ahogy azt

a Marczin évközben a Diridongó foglalkozá-
sokon már tapasztalhatták a kicsik és szüle-
ik. Bôven nyílik majd alkalom kézmûveske-
désre és a sajátkezûleg elkészített tárgyak,
játékok kipróbálására. A Kerület órái címû
játék során kerületünk nevezetességeivel
és más, a hétköznapi életet segítô fontos
helyeivel ismerkedhetünk meg. Kiderül,
hogy hol található mûemlék, óra, kút, ját-
szótér, szelektív hulladékgyûjtô vagy kutya-
vécé kerületünkben. A Fejtörô a szellemi ki-
hívást keresôknek, az Ördögmotolla az
ügyességi játékokat kedvelôknek kínál iz-
galmas feladatokat. Ezek mellett sportjáté-
kokkal, reneszánsz mutatványosokkal és
bábszínházzal is várjuk a vállalkozó szelle-
mû gyerekeket. P. Zs.

Paróczay Balázs instruálja a Mustafa
szerepét alakító Hercz Pétert

JÚNIUS 15.

20 órakor

Szobrok, rajzok, tervek
Június 22-ig látogatható a Kerület Napja
programsorozat keretében a Magyar Szob-
rász Társaság kiállítása a Vízivárosi Galériá-
ban. A kiállító mûvészek között több II. ke-
rületi alkotó is van: Csíkváry Péter, Párkányi
Raab Péter, Szalay Pál és Veszprémi Imre. Mel-
lettük láthatóak Budahelyi Tibor, Deli Ágnes,
Fûkô Béla, Kopasz Tamás, Mohácsi András,
Mosonyi Tamás, Perger László Gyula, Péter Ág-
nes és Velekei József Lajos munkái is.

A Magyar Szobrász Társaság 1994-ben
alakult, része a Magyar Képzômûvészeti és
Iparmûvészeti Társaságok Szövetségének.
A társaság olyan kulturális érdekvédelmi
szervezet, amely a szobrászok szellemi és
szakmai önállóságának megteremtését, ér-
dekeik védelmét, a mûvészi alkotótevékeny-
ség kibontakozását és támogatását szolgál-
ja. Tagjaik közül most tizenhárman mutat-
koznak be élve a galéria adottságaival, inti-
mebb légkörével. Rajzokat, terveket, a kor
eszközeivel elôállított graªkai mûveket, a
síkból elôlépô vagy abba redukálódó mûve-
ket, nagyobb, országos szobrászkiállításo-
kon nem vagy csak ritkán bemutatható
munkákat állítanak ki a kisplasztikák és
szobrok háromdimenziós világa mellett.

(1027 Budapest, Kapás utca
55. Tel.: 201-6925)

Szalay Pál:
Lendületlenül
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JÚNIUS 14.10 órától
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KERÜLET NAPJA 2008 TÁMOGATÓI

szeretettel hívja a kerület valamennyi polgárát
a hagyományokhoz hûen idén is megrendezésre kerülô

kulturális és szórakoztató fesztiválra,
ahol tartalmas és igényes programok várnak minden korosztályt.

Budapest Fôváros II. Kerületének Önkormányzata nevében
dr. Láng Zsolt polgármester
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Egy dolog számít: finom legyen

— Készüljenek a csa-
patok! Éhesen indu-

lok el — mondja nevetve Buday Péter, a júni-
us 14-i fôzôverseny zsûrijének elnöke. — A
halászlét nagyon szeretem, ezért nemcsak
ímmel-ámmal kóstolgatom majd az elké-
szült ételeket, hanem, remélem, jóízûen
eszem is belôlük.

A pasaréti Matteo étterem fôszakácsa sze-
rint mégsem kell a fôzôversenyen résztve-
vôknek izgulniuk, mert a jó hangulatnál
nincs fontosabb.

— A fôzés, az ételkészítés önmagában po-
zitív dolog, az örömszerzés a lényege. Isme-
rôsök, barátok, vagy most majd június 14-
én érdeklôdôk jönnek, beszélgetünk az éte-
lekrôl, a jó borokról, a világ egyéb dolgai-
ról, közben ªnomságok készülnek, amivel
a végén megjutalmazzuk magunkat.

Hosszan nyaggatom a zsûri elnökét, árul-
ja el a titkot, milyen a jó halászlé. Persze,
nem leszek okosabb. Kiderül ugyanis,
mindegy, hogy tiszai vagy bajai, annak
sincs jelentôsége, hogy forralják vagy pasz-

szírozzák, teljesen lényegtelen az is, hogy
csípôs-e vagy nem.

— Egy dolog számít: ªnom legyen, és az
a csapat nyer majd, amelyiknek a halászle-
ve a legjobban ízlik a zsûrinek.

Buday Péter szerint Magyarországon van
néhány étel — a lecsó, a pörkölt és idetarto-
zik a Kerület Napja feladata, a halászlé is —,
amelynek receptje családonként más, de
még azon belül is tovább- és elágaznak a ha-
gyományok. A séf szerint ez benne a szép,
és persze az, hogy mindenkinek a sajátja a
legjobb. Annyit azért elárul a szûkszavú sza-
kács, hogy a jó minôségû alapanyagokon
sok minden múlik, és az igazán jó halászlé
titka az, ha minél többféle halból készül.

— A harcsát azért szeretem különösen,
mert a csontja

és az azo-
kon ma-

radt

apró húsdarabkák kiválóan sûrítik a levet.
Sajnálatos módon ma a régi, több száz év-
vel ezelôtti idôkhöz képest nagyon kevés
halat fogyasztunk, és a különféle ízes elké-
szítési módok is a feledés homályába vesz-
tek. Azt mondom magának, hogy igazán jó
halászlét csak nagyon sok és sokféle halból
lehet fôzni, de azzal is tisztában vagyok,
hogy ezt ma már gyakorlatilag csak a pecá-
sok engedhetik meg maguknak. Annak ide-
jén, mikor a folyó vagy tó partján leült két
halász, hogy vacsorát készítsen magának,
jó sok — apró, vagy ahogy ôk hívták, szemét-
hallal — megpakolták a bográcsot, és elôfor-
dult, hogy tíz kilogrammból fôztek három
liter levest. Milyen isteni íze lehetett an-
nak? — kalandozik messzire a beszélgeté-
sünk a halfôzés kapcsán.

— Szeretem a fôzôversenyeket, majd’
mindegyiken találkoztam valami érdekes,
különleges eljárással, technikával. Most is
kíváncsian, és ahogy már mondtam, éhe-
sen indulok június 14-én a Millenárisba.

Tüzes este a Besh o droMmal
A Besh o droM 1999 augusztusában alakult Budapesten. Nevük
jelentése lovári nyelven: Lovagold meg az utat! Zenéjük az erdé-
lyi, zsidó, afgán, egyiptomi, örmény, bolgár, román zenei dalla-
mok és hagyományok sajátos újraértelmezése, amely lendületes-
sé és tüzes hangulatúvá teszi koncertjeiket. A különbözô kelet-
európai és balkáni kultúrákból kiemelt népzenei elemek ötvöze-
te találkozik saját dallam- és ritmusvilágukkal, és új életre kel. Az
alapötlet szinte mindig valamilyen eredeti dallam, ebbôl az alap-
ból teremtenek saját egyéni intuíció alapján igazi városi szubkul-

túrát. Zenéjükre jellemzôek a harsány
balkáni rezesek, a dzsesszes improvizációk
vagy a népies sûrítettség. Hangzásviláguk egy-
szerre játékos és komoly, vidám és megindító,
akusztikus és elektronikus, népi és városi. Ez a semmivel össze
nem téveszthetô hangzásvilág stílusteremtônek bizonyult. A
Besh o droM ma már nemcsak Magyarország kihagyhatatlan bu-
lizenekara, hanem rangos külföldi fesztiválok állandó vendége
is. Egyéni zenei ötleteik megvalósításához szívesen hívnak sokol-
dalú zenészeket. A Besh o droM lemezei a 2000-es Macsó hím-
zés, a 2002-es Nekemtenemmutogatol! és a 2004-es Gyí! plati-
na-, illetve aranylemezek lettek. 2005-ben jelentkeztek Ha meg-
fogom az ördögöt címû lemezükkel. A zenekar két kulcsfigurája
a szaxofonos Barcza Gergô és az ütôs Pettik Ádám.

Pettik Ádám lapunknak elmondta, hogy a június 14-i koncer-
ten már Barcza Gergôvel kiegészülve fognak fellépni, aki több
mint fél évig Indiában volt. Pettik Ádám ígérete szerint a Millená-
rison tartandó koncerten olyan új számokat is el fognak játszani,
amely egyik lemezükön sem jelent még meg, de a régebbi közön-
ségkedvenceket is hallhatják majd az érdeklôdôk.

— Úgy gondolom, nagyon jó koncertet adunk majd június
14-én, mert a Millenáris technikai felszereltsége nagyszerû és a
helyszín is ideális — tette hozzá a Besh o droM zenésze.

JÚNIUS 14.
20.30-kor

Buday Péter ªnom pontyreceptjével mindenkit a
halfogyasztásra buzdít.
Hozzávalók négy személyre: 40 dkg pontyfilé, 10

dkg gomba, 1 db zöldpaprika, 1db paradicsom, 1
fej vöröshagyma, 20 dkg újkrumpli, olaj, 2 dl tejföl, só,

esetleg bors, fokhagyma.

JÚNIUS 14.,

14 óra

A pontyot a húsos felén a bôr felé beirdaljuk, sózzuk, és aki szereti, tehet rá egyéb
fûszereket: borsot, fokhagymát. A gombát, a paprikát és a paradicsomot nagyjából
azonos méretû kockákra daraboljuk, összekeverjük, és enyhén megsózzuk. Az ujjnyi
karikákra vágott újkrumplit pirított hagymával és olajjal elkeverjük, egy tepsi alján el-
terítjük, erre halmozzuk a zöldséges keveréket, majd rátesszük a fûszerezett ponty-
szeleteket. Nem kikevert, sûrû tejföllel átvonjuk, 200 fokos sütôben 35–40 perc alatt
készre sütjük. (A receptet a cikk írója kipróbálta, a kép tanúbizonysága szerint kitûnôen sikerült).
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Az éjszakai italozók többsége fiatal lány
(Folytatás az elsô oldalról)

— Közterület-felügyelôk, rendôrök és pol-
gárôrök együtt tartottak átfogó razziát a kör-
nyéken májusi 16-án — mondta el Vajthó
Gábor, a Városrendészeti Csoport vezetôje.
A péntek esti akció során a kollégák a téren
és a szomszédos utcákban mindenkit iga-
zoltattak, akik alkoholt fogyasztottak, vagy
szeszes itallal a kezükben sétáltak. A szigo-
rú fellépéssel szeretnénk elérni, hogy a köz-
területen italozók örökre elfelejtsék a kör-
nyéket — tette hozzá a csoportvezetô. Az es-
ti ellenôrzés során tizenegy esetben szab-
tak ki 20 ezer forintos bírságot a rendôrök
és a felügyelôk, két esetben tettek feljelen-
tést, és néhány személyt ªgyelmeztetésben
részesítettek. Az utcai „buli” résztvevôinek
többsége ªatal hölgy volt, akik közül töb-
ben kerületi lakosok. Akadt olyan ªatalem-
ber, aki egy olyan házban lakott, amelyben
többen is panaszkodtak a téren tapasztalha-
tó hangos italozások miatt. Kiderült, hogy
az egyik közeli bolt enyhén illuminált álla-
potban lévô eladója jelentôs szerepet vál-
lalt a ªatalok alkohol-utánpótlásának bizto-
sításában. A Városrendészet a helyszínen
igazoltatottak korára tekintettel értesíti a
ªatalok iskoláját és a szülôket, az érintett
üzlet tevékenységét pedig komolyabb ellen-
ôrzés alá vonja a jövôben.

szg

Felügyelt behajtási engedélyek
A súlykorlátozás tiltó hatálya alá tartozó teherautók behajtási engedélyét a fôvárosi
önkormányzat megbízásából a Parking Szervezô, Fejlesztô és Tanácsadó Kft. adja ki.
A kérelmeket véglegesítés elôtt ugyan elküldik az érintett kerületi önkormányzatok-

nak, ám a városrészeknek csak vélemé-
nyezési joguk van. A cég az elmúlt idô-
szakban sok esetben adott ki enge-
délyt olyan típusú teherjármûre, ame-
lyet tömege vagy darabszáma miatt
az önkormányzat nem látott volna szí-
vesen a kerület útjain. Elôfordult pél-
dául, hogy amíg a II. kerület három ki-
sebb teherautót elegendônek látott a
fuvarhoz, a fôvárosi megbízású cég
hat darab negyven tonnás gépjármû-
re adott volna engedélyt. A közúti el-

lenôrzések során a közterület-felügyelet számos alkalommal rótt ki büntetést olyan
teherkocsira, amely nem rendelkezett engedéllyel, vagy az nem a jóváhagyott útvo-
nalra szólt. A II. kerület tárgyalásokat kezdeményezett a Parking Kft-vel, hogy közös,
a lakosság és a fuvarozók érdekeit egyaránt figyelembe vevô megoldás szülessen az
engedélyek kiadására — tájékoztatott Vajthó Gábor, a Városrendészeti Csoport veze-
tôje. Hozzátette, hogy a megállapodás szerint a jövôben jobban figyelembe veszik
egymás észrevételeit és gyorsabb lesz az ügyintézés, ami a lakóknak is fontos, mert a
szállítás nem húzódik el és a helyi utak forgalma csökken. A csoportvezetô megje-
gyezte, hogy a Városrendészet a II. kerületi közlekedési viszonyok jobb ismerete birto-
kában utasít el egy-egy a kérelmet. A beadványokat a Városrendészet — a fôvárosi
kerületek közül a leggyorsabban — egy nap alatt elbírálja, ugyanakkor a fuvarozók
sokszor akár két hetet is vártak a Parking Kft. engedélyére, ami miatt többen inkább
a szabálytalan szállítást választották. Ezt követôen a kerület és a cég megállapodása
alapján a behajtási papírok kiadása elôtt minden esetben szakmai érvek alapján
egyeztetnek az engedélyek sorsáról.

— Tavaly óta az új üzletek vagy az en-
gedély módosításakor a mûködési en-
gedélyt kiadó határozatban fel kell
tüntetni a nyitvatartási idôt, amelytôl
nem szabad eltérni. A hivatal akkor
korlátozhatja a boltok mûködését, ha
panasz érkezik — mondta el Kolláth
Adél aljegyzô. Az élelmiszerboltokban
nincs idôhöz kötve a szeszes italok
árusítása, de 18 éves kor alattiakat al-
kohollal és dohányáruval tilos kiszol-
gálni. Az Igazgatási Iroda szerint — a
fôvárosi tapasztalatokkal ellentétben
— a kerületben szerencsére ritkán és
csak egy-két üzlettel akad probléma.

Százéves nénit
köszöntöttek

Öt éve él az Idôskorúak Árpád-házi Szent
Erzsébet Szociális Otthonában a Szerb An-
tal utcában Kovács Gézáné, aki 1908. május
15-én, száz évvel ezelôtt született. A máso-
dik kerületi önkormányzat nevében Bándy
Péter képviselô, az Egészségügyi, Szociális
és Lakásügyi Bizottság elnöke köszöntötte
Emma nénit éppen a születése napján. Az
idôs hölgy elmondta, változóan érzi magát,
leginkább az ízületei fájnak. A kedves ün-
nepségen nemcsak az otthon vezetôje és la-
kói, hanem a néni családja is részt vett. Ko-
vács Gézáné egész életében Budapesten
élt, csak rövid ideig dolgozott, mert 92
éves koráig gyermekkorától beteg ªát ápol-
ta. Küzdelmes élete volt, férje nyugdíjazásá-
val lett valamivel gondtalanabb az élete.

Pályázat
Az önkormányzat a vagyonáról és a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról, továbbá a tulajdonában lévô lakások és
helyiségek elidegenítésének szabályairól,
bérbeadásának feltételeirôl alkotott rendele-
te alapján nyilvános, egyfordulós verseny-
tárgyalást hirdet a tulajdonában álló,
14943/23 hrsz.-ú, II., Szeréna út 21. alatti
ingatlan sportcélú hasznosítására és üze-
meltetésére bérleti szerzôdés alapján pályá-
zati eljárás keretében. A pályázat további
feltételeit tartalmazó felhívás 2008. május
27-én 8 órától június 5-én 16 óráig vásá-
rolható meg a Polgármesteri Hivatal 307-es
szobájában (1024 Mechwart liget 1., III.
em.) 10 000 Ft + áfa egyszeri, vissza nem té-
rítendô összegért, amelyet a kiíró pénztárá-
ban kell beªzetni készpénzben. Érvényes pá-
lyázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati
felhívást megvásárolta.

Az ajánlat leadásának határideje 2008. jú-
nius 26. Kérdésekre a Vagyonhasznosítási
és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai
(1024 Mechwart liget 1., 307-es szoba) sze-
mélyesen ügyfélfogadási idôben, illetve tele-
fonon a 346-5542-es telefonszámon vála-
szolnak.
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Régi rend a Szemlôhegy utcában
Visszaállt a régi forgalmi rend a Szemlôhegy utca
Józsefhegyi út és Sarolta utca közötti szakaszán. Az utcát
egy építkezés miatt, majd a miniszterelnök házának
biztonságáért felelôs Köztársasági Ôrezred kérésére két
évvel ezelôtt egyirányúsították. A változtatás jelentôs
forgalomnövekedéssel járt. A Sarolta utca lakói az
önkormányzathoz fordultak, kérve az eredeti állapot
visszaállítását.

A Településüzemeltetési Bizottság 2006-os döntése alapján a sza-
kaszt az építkezés idejére ideiglenesen egyirányúsították volna.
Az úttestet elfoglaló védôpalánkot hónapokkal ezelôtt lebontot-
ták, a régi forgalmi rend azonban még nem állt vissza. A környé-
ken élôk úgy tudták, hogy azért maradt el a kétirányú forgalom
helyreállítása, mert a Köztársasági Ôrezred a megnövekedett gép-
jármûforgalomra hivatkozva kérte az útszakasz további egyirányú-
sítását.

Egy Sarolta utcában lakó ªatalember lapunknak elmondta, hogy
nagyon örülnek a régi forgalmi rendnek. A változás óta eltelt he-
tekben nagymértékben csökkent utcájukban az átmenô forgalom,
ami eddig fôként reggel és délután zavarta a lakókat, hiszen a Mar-
git körúti dugók elôl sokan kerültek a Sarolta utca felé. Az erôsebb
forgalom akadályozta még a buszközlekedést is. Megemlítette azt
is, hogy nagyra értékelik az önkormányzat intézkedését. Csak em-
lékeztetjük olvasóinkat: az utca lakói összefogtak, aláírásgyûjtésbe
kezdtek, és a hivataltól kérték a régi állapot visszaállítását.

Az érintett szakasznál lakó Csiki Zoltánné szerint fennakadáso-
kat okozott a jelentôs átmenô forgalom a szûk utcában, hiszen
több lakó autója is az utcában parkol. Hozzátette: a lejtôs részen a
nagy sebességû autók komoly veszélyforrást jelentettek. Ezt erôsí-
tette meg Kele Ildikó, aki jelezte, hogy a régi-új rendet még nem
szokták meg teljesen az arra közlekedôk, de már így is jelentôsen
csökkent az utca forgalma.

Láng Zsolt polgármester röviden összefoglalta a történteket: a
Szemlôhegy utca Józsefhegyi út és Sarolta utca közötti szakasza
még 2006 nyarán a Köztársasági Ôrezred kérelmére, a Település-
üzemeltetési Bizottság határozata, valamint a Fôpolgármesteri Hi-

vatal Közlekedési Ügyosztály Forgalomtech-
nikai Alosztályának hozzájárulása alapján
maradt egyirányú.

— A lakossági kérelmek alapján írásban
megkerestük a Köztársasági Ôrezred illeté-
kesét, és több szóbeli, majd helyszíni egyez-
tetést követôen megkaptuk beleegyezésü-
ket a kétirányú forgalom visszaállításához
— hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve,
hogy a Fôpolgármesteri Hivatal kérésére az
FKF ZRt. május 7-én elvégezte a szükséges
jelzôtáblák cseréjét.

szg—ldKele IldikóCsiki Zoltánné Láng Zsolt

Ófalu szabályozásáról egyeztettek
A Pesthidegkút-Ófalu készülô Kerületi
Szabályozási Tervrôl tartottak újabb
lakossági fórumot május 14-én a
Klebelsberg mûvelôdési központban.
A tavaly nyáron bemutatott tervek az
észrevételek alapján már több
módosítást tartalmaznak.

A Hidegkúti út, 59055/1 hrsz.-ú külterületi
ingatlan, Paprikás-patak, Jegesmedve ut-
ca, Patakhegyi út, Hideg utca, 59166/9
hrsz.-ú ingatlan, 59174 hrsz.-ú külterületi
ingatlan, Gerecse utca, Honvéd utca, Cso-
konai utca által határolt terület terveirôl a
környék lakói számos észrevételt és javasla-
tot juttattak el a fôépítészi irodához. A ta-
valy nyáron bemutatott, több bizottság
elôtt megvitatott tervek már sok módosí-
tást tartalmaznak. Ezeket a Fôber és a Pro
Terra mérnöki iroda tervezôi ismertették.

A fórumon megjelenteket Beszédes Rita fô-
építész, Koncz Imre, a Kerületfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Csabai
Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkor-
mányzat elöljárója, valamint Skublicsné
Manninger Alexandra tájékoztatta a szabá-
lyozási terv több elemérôl. Elsôként a helyi

civil szervezetek észrevételeit és módosító
javaslatait foglalta össze a fôépítész. A hiva-
talhoz eljuttatott anyagban a lakók egyebek
között kérik, hogy a terv egy átfogó kerület-
fejlesztési koncepció részeként kezelje Ófa-
lu jövôjét, illetve tekintse egységes kulturá-
lis területnek a Klebelsberg-kastélyt, a Kul-

túrkúriát, a templomot és
környezetét. Azt kérik, hogy
a szabályozásba beépített
elemekkel ôrizzék meg Hi-
degkút karakterét, értékei-
nek védelmét. A civilek java-
solják továbbá, hogy a KSZT
gondoskodjon az övezeti be-
sorolások szükséges korrek-
ciójáról (például a Mosbach
park közparkövezetbe soro-
lásáról), rendezze a magán-
telkek és közterületek hatá-
rát, és támogassa Ófalu vízel- B
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Zöldgondolat
egész évben

Az önkormányzat a környezettudatos
gondokodás jegyében szeretné segíteni a
lakosságot a kerület zöldhulladék-elhelye-
zési gondjainak megoldásában. Tavaly
ôsszel tízezer zöldhulladékos zsákot osz-
tottak ki (idén ôsszel is várható), ta-
vasszal pedig gallyaprítékolási akciót szer-
veztek, amelyre az április végi határidôig
723 ingatlanról jelezték igényüket a tulaj-
donosok. A munkát a megbízott vállalko-
zó folyamatosan végzi. Tavasszal az anya-
gi keretek függvényében már nem lesz
újabb zöldterületi akció, de az iroda fel-
hívja a lakosság ªgyelmét a Fôvárosi Köz-
terület-fenntartó Zrt. (FKF) szolgáltatásai-
ra, amelyek segítségével környezetbarát
módon lehet rendben tartani a kerteket,
udvarokat. Az FKF Arany János u. 12.
alatti irodájában (tel.: 312-5490) és a hul-
ladékgyûjtô udvarokban (legközelebbi:
1037 Testvérhegyi út 10/a) kaphatók
azok az FKF-logóval ellátott zöldhulladé-
kos zsákok, melyeknek árában az elszállí-
tás költsége is benne van. A 60 literes
zsák ára 90 Ft/db, a 100 literes 140 Ft/
db. Csak ezeket a zsákokat viszik el, és
csak zöldhulladék lehet benne! Az elszál-
lítást a kerületben keddenként, külön ko-
csival végzi a cég. Ugyanez a kocsi elszál-
lítja a zsákok mellé kihelyezett, összekö-
tözött faág- és nyesedékcsomagokat is,
ha hosszuk egy méter alatt van. A szol-
gáltatásba bevont terület térképe elérhe-
tô a www.fkf.hu weboldal zöldhulladék-
begyûjtés pontjának hírlevelei között.
Ne feledjük a gyommentesítést!
A Környezetvédelmi és Mezôgazdasági
Iroda felhívja a lakosság ªgyelmét, hogy
az ingatlan, illetve az ingatlan és úttest kö-
zötti közterület tisztán tartása — ez idô-
ben fôleg kaszálása — az ingatlan tulajdo-
nosának vagy használójának kötelessége.
Ennek elmulasztása bírságot vonhat ma-
ga után. A közterület ápolatlansága ese-
tén a Városrendészet, az ingatlanon belü-
li gyomosság esetén a Környezetvédelmi
és Mezôgazdasági Iroda jár el.

Július 1-je után a Környezetvédelmi Iro-
da köteles kényszerkaszálást elrendelni,
ha egy ingatlanon parlagfû található. A
kényszerkaszálást a hivatal a tulajdonos
elôzetes értesítése nélkül, az önkormány-
zati hirdetôtáblán (Ügyfélszolgálati Köz-
pont, Margit krt. 47–49.) kifüggesztett
határozattal elrendelheti. Ennek költsége
a tetemes bírsággal együtt a tulajdonost
terheli. Tavaly 35 ingatlanon történt kény-
szerkaszálás, ennek során mintegy 2,4
millió forint bírságot szabott ki az önkor-
mányzat. Az iroda kéri az ingatlantulajdo-
nosokat és földhasználókat, hogy az
idén is tegyenek meg mindent ingatla-
nuk gyommentesítéséért.

Folytatódik a Komposztáló kerület program
A hamar népszerûvé lett Komposztáló kerü-
let program során tavaly 284 család, 81 tár-
sasház és 16 intézmény kapott összesen
532 darab konyhai, valamint kerti zöldja-
vak (szerves nyersanyagok) feldolgozására
alkalmas komposztáló tartályokat, illetve
rácsokat. A komposztálókat tavaly egy isme-
retterjesztô elôadást követôen adták át, és
használati megállapodást kellett a résztve-
vôknek aláírniuk.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédel-
mi Bizottság ebben az évben is, a tavalyit
meghaladó mértékben biztosított költség-
vetési forrást a program folytatására,
amelynek felügyeletével a SZIKE Környe-
zet- és Egészségvédelmi Egyesületet bízta
meg. A szervezet a jelentôs lakossági és in-
tézményi igények kielégítésére megpróbál
újabb pályázati forrásokat is bevonni. A bi-
zottság kérésére ezentúl a Budai Polgár ha-
sábjain gyakrabban adnak hírt a program-

ról, illetve egy-egy komposztálással össze-
függô problémáról is írnak. (Következô szá-
munkban a fû komposztálásáról olvashat-
nak.)

A SZIKE hamarosan megkezdi a már ko-
rábban jelentkezetteknek az újabb kom-
posztáló edények kiosztását, a jelentkezô-
ket telefonon folyamatosan értesítik. A
programra továbbra is várják a jelentkezô-
ket, az igényeket a rendelkezésre álló forrá-
sok függvényében tudják kielégíteni. A SZI-
KE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesü-
let komposztmestere (elérhetôségét lásd
alább) készséggel áll a program iránt érdek-
lôdôk, valamint a komposztálási tevékeny-
séggel, esetleg más, környezetvédelemmel
kapcsolatos problémáikra megoldást kere-
sôk rendelkezésére. Jelentkezés, informá-
ció, segítségkérés: Eleôd-Faludy Gabriella
komposztmester, tel.: (06 30) 544-8778,
e-mail: komposzt@szike.zpok.hu.

A SZIKE standja a Kerületi Kaptatón

vezetésének mielôbbi megoldását. A Spar-
telek sorsával kapcsolatban a fôépítész je-
lezte, hogy a terv nem enged a területen ke-
reskedelmi funkciót. Elmondta azt is, hogy
készül a helyi értékvédelmi szabályzat,
amely az egyedi épületek, valamint az utca-
kép megôrzését szolgálja majd, és a lakók
kérésére még az épületek színezésére is ki-
tér. Ismét szóba került a Hidegkúti út kiszé-
lesítése, ami nem az autóforgalom, hanem
a sokak által hiányolt járdaépítés miatt tör-
ténne. Többen szóvá tették a halastó és a
Paprikás-patak nyomvonalának megújítá-
sát. Elhangzott, hogy a tó üzemeltetésére
kiírt pályázat nyertese rendbe teszi a kör-
nyéket, a patak életre keltése során pedig
gyalogos vagy kerékpárutat terveznek a me-
der mentén.

Leginkább a Nóra utcai lakók érdeklôd-
tek, hogy miért kell kiszélesíteni az utcát,
amikor eddig is ment rajta a forgalom.
Koncz Imre bizottsági elnök jelezte, hogy
az ingatlan-nyilvántartás szerint az utca
nyomvonala állandó, de számos magánte-

lek jelentôsen átér a közterületbe. A szabá-
lyozásban nem szerepeltethetik a jelenlegi
nyomvonalat, mert egyetlen szakhatóság
sem fogadná el, ráadásul a telkek rátelepül-
tek a vízvezetékre, és járdát is kellene építe-
ni. Ismét felmerül a szakmai szinten is
megvalósíthatatlannak tartott, Pesthideg-
kutat elkerülô út kérdése. A hivatal képvise-
lôi megint felhívták a ªgyelmet, hogy az út
nyomvonalát a fôvárosi dokumentumok
alapján, kötelezôen kell feltüntetni a terve-
ken, de a II. kerület semmiképp sem támo-
gatná az út megépítését és egyeztet a Fôpol-
gármesteri Hivatallal, hogy vegyék le a raj-
zokról az út helyét, mert az csak a lakosság
megtévesztésére jó.

A Kerületi Szabályozási Tervrôl további
egyeztetések lesznek, amelyhez ªgyelembe
veszik a lakosság véleményét. A javaslatok
és szakmai lehetôségek alapján folyamato-
san módosított tervet idôvel közzé teszik az
önkormányzat honlapján, a helyi civil szer-
vezetek pedig megkapják a teljes szakmai
anyagot. szeg

D
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Tizenöt éves a Kiss Zenede
Május 18-án a Marczibányi Téri Mûvelôdé-
si Központ színháztermében ünnepelte
megalakulásának 15. évfordulóját a Kiss Ze-
nede Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény. A díszelôadást Láng Zsolt polgármes-
ter nyitotta meg, aki gyermekkori emlékeit
felidézve a zenélés és az éneklés semmihez
sem hasonlítható élményérôl, közösséget
összetartó erejérôl beszélt. Az ünnepi mû-
sor egyben alkalmat teremtett arra is, hogy
a Zenede Fesztiválon elnyert Zenede Nívó-
díjakat átadják a jutalmazottaknak, akik
egy-egy produkcióval mutatkoztak be a kö-
zönség elôtt. A gazdag és változatos mûsor-
ban a legkisebbektôl a már végzett növen-
dékeken át a tanárokig sokan felléptek, ez-
zel is érzékeltetve, honnan hová juthatunk
el a zene és a tánc világában sok gyakorlás-
sal és tehetséggel. Számtalan hangszer szó-

lalt meg, hallhattunk áriát, musicalt, láthat-
tunk balettet, néptáncot és modern táncot.
Mindezt színvonalasan és szórakoztatóan.

Az ünnepi estet a II. kerületi önkormány-
zat, a Marczibányi Téri Mûvelôdési Köz-
pont, valamint a CBA Gourmand kávézó tá-
mogatta.

Hildebrand Éva

Hevesi Anna tánctanár
Sepp Yvette,
az I. korcsoport nyertese

Gyôztesek a barlangban
Április 11-én a Szemlô-hegyi-barlang rendezvénytermében tartották meg a Budai Li-
berális Klub Alapítvány kerületi középiskolások számára meghirdetett környezetvédel-
mi vetélkedôjének döntôjét. A gyôzelmet — szoros versenyben — a Szabó Lôrinc
Gimnáziumból érkezett, Szerencsés néven versenyzô csapat szerezte meg, megelôz-
ve a Csik Ferenc Gimnázium 10/a osztályának csapatát. A vetélkedô fôdíjaként az elsô
helyezett csapat Adamkó Péter barlangkutató túravezetésével bejárhatta a II. kerület
egyik különleges szépségû, szigorúan védett — és ezért a nagyközönség számára
zárt — barlangját, a Józsefhegyi-barlangot. A gyôztes csapat, Szerencsés Dóra, Somo-
gyi Fanni és Csonka Saci a Szabó Lôrinc Gimnáziumból érkezett, akik kiemelték, hogy
a vetélkedô családias hangulatban zajlott le, ahol elsôsorban nem a versengésen volt
a hangsúly, hanem azon, hogy mennyi új dolgot hallottak, tanultak környezetünk és
a környezetvédelem kapcsán a felkészülés és a vetélkedô során. A világon is egyedül-
álló Józsefhegyi-barlang látogatása kapcsán elmondták:

— Olyan kalandban volt ré-
szünk, amire biztos, hogy
mindig emlékezni fogunk. A
barlang tényleg egyedülálló-
an gyönyörû, bár azért kemé-
nyen megszenvedtünk, hogy
megtekinthessük hatalmas
termeit, csodálatos képzôd-
ményeit, és bizony volt pár
pillanat a leereszkedés, illetve
felszínre jutás során, amikor
nagyon meg kellett küzde-
nünk a továbbjutásért. Miu-
tán mindannyian épségben,
tetôtôl-talpig sárosan kimásztunk a négyórás barlangásztúra után, az elsô monda-
tunk az volt, hogy de jó, hogy túléltük, a második meg, hogy ezt a délutánt soha éle-
tünkben nem fogjuk elfelejteni!

A Szerencsés-csapat
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Kis fizikus
Második helyezett lett a Jedlik Ányos orszá-
gos, háromfordulós ªzikaversenyen a 7.
osztályosok kategóriájában Tóth Marcell (ké-
pünkön felkészítô tanárával, Rudolf Tamás-
néval), az Áldás utcai iskola tanulója. Az ön-
magában is kitûnô eredményt még hangsú-
lyosabbá teszi, hogy Marcell negyedikes-
ként (itt még nincs ªzikaoktatás) vett részt
a megmérettetésen. Az ifjú ªzikus az iskola
engedélyével rendszeresen látogatja a felsô-
sök óráit, szabadidejében pedig szívesen
forgat ismeretterjesztô kiadványokat.

Beszámol a Magyar
Dzsembori Csapat

Június 8-án 11 órakor a Szilfa utcai Kájo-
ni-ház nagytermében vetítéssel és állófoga-
dással egybekötött beszámolót tart a Ma-
gyar Dzsembori Csapat tizenhat kerületi
cserkésze, akik Angliában részt vettek a
cserkészet százéves évfordulóját megün-
neplô 21. Cserkész Világtalálkozón. Bemu-
tatják a részvételt megörökítô Magyar
dzsembori-albumot is, amelyet az érdeklô-
dôk meg is vásárolhatnak a helyszínen.

25 ÓRA + 25 SPORTÁG = 50 ÉV.
Május 30-án 11 órától másnap 12
óráig 25 órás sportmaratonra várják
az iskola régi és mai diákjait, valamint
tanárait, ahol 25 sportágban (labdarú-
gás, ºoorball, sumo, röplabda stb.)
mérhetik össze tudásukat. További in-
formáció: www.torokvesz.hu, tel.:
325-6580, 1025 Törökvész út 67–69.
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Dicsôség és büszkeség
A 2008. évi Fôvárosi Komplex
Rajzverseny és Középiskolai Mûelemzô
Verseny díjkiosztó ünnepségének,
egyben a nyertes pályamûvek
kiállításának a II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium adott otthont. Nem
véletlenül esett a szervezôk választása
éppen erre az intézményre, hiszen az
elôzô évekhez hasonlóan idén is
kiemelkedô eredményeket értek el a
rákóczis diákok.

A százötven induló közül hat kategóriában
összesen harmincnégy tanuló vehette át a
szakmai zsûri díjait, köztük kilencen a II.
Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulói: Rácz
Kitti (9. évfolyam II. helyezett), Szentecki
Boldizsár (9. évfolyam III. helyezett), Erdei
Gergô (9. évfolyam V. helyezett), Dávid Zita
(10. évfolyam I. helyezett), Grozdics Nikolett
(10. évfolyam II. helyezett), Veress Nija (10.
évfolyam III. helyezett), Szombath Máté (11.
évfolyam I. helyezett), Fekete Fruzsina (12.
évfolyam I. helyezett) és Rozovics Éva (12.
évfolyam III. helyezett).

Az ünnepséget és a kiállítást Láng Zsolt
polgármester nyitotta meg, aki bevallotta,
hogy ô maga sohasem dicsekedhetett jó
rajzkészséggel, éppen ezért mindig irigyel-
te azokat, akik a mûvészetek bármely terü-
letén ki tudják fejezni érzéseiket, gondola-
taikat. Elismeréssel szólt a bemutatott alko-
tások magas színvonaláról, és hangsúlyozta
az alkotás örömét és fontosságát különö-
sen mai rohanó világunkban.

A legeredményesebb felkészítô tanárok
szintén elismerésben részesültek: Kiss Mi-
hály, az Eötvös József Gimnázium, Nádorné
Kubó Éva, a Modell Divatiskola és Dréher Já-
nos, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium peda-
gógusa. A mûvésztanárral a díjátadás után
beszélgettünk.

Hosszú évek óta rendkívül magas szin-
tû mûhelymunka folyik az iskolában,
amelynek kézzelfogható eredményeit ép-
pen imént (is) tapasztalhattuk.

Minden évben nagyon szépen szerepel-
nek a gyerekek, és az idén különösen sike-
resek voltak. Mindannyian a rajztagozat di-
ákjai, amely már vagy húsz éve mûködik a
Rákócziban.

Ön indította el az emelt szintû rajzokta-
tást a gimnáziumban?

Amikor idekerültem, nem volt ilyen. Sze-
rettem volna egy kis proªzmust vinni a
rajzoktatásba. A tanítás számomra mûhely-
munka. Én is hasonló miliôben nôttem
fel, és azokra a tanáraimra emlékszem jó
szívvel, akik meg tudták teremteni ezt a
szellemiséget. Évente százhúsz, százötven
gyerek jelentkezik a rajztagozatra, közülük
tizennyolcat tudunk felvenni. Nagyon
ügyes gyerekek ôk, akikkel rendkívül jól le-
het dolgozni. A tehetség csak egy apró, bár
nagyon fontos része a mûvésszé válásnak, a

nagy rész kitartás, akarat és rengeteg gya-
korlás. Én elsôsorban arra törekszem,
hogy felkészítsem ôket a felvételire. Átlago-
san a társaság fele mûvészi pályára megy: a
tanítványaimból egyszer csak kollegák vál-
nak. Ez az igazi büszkeség!

Mindig is a Rákócziban tanított?
1982-ben végeztem el a Képzômûvészeti

Fôiskolát, és rögtön ide kerültem. Koráb-
ban Luzsicza Lajos festômûvészhez jártam
rajzolni, akivel nagyon jó barátságba keve-
redtünk. Az ô felesége tanított a Rákóczi-
ban, akkor ment nyugdíjba, amikor én ki-
kerültem a fôiskoláról. Luzsicza Lajos taná-
csára jöttem ide, akkor úgy gondoltam, csu-
pán egy-két évre. De annyira megszeret-
tem a tanítást és a tanítványokat, hogy ma-
radtam. Most már biztos, hogy innen me-
gyek nyugdíjba, hiszen annyi sikerélmény-
hez juttatnak a gyerekek, hogy ezt a mun-
kát már nem is tudnám abbahagyni. Beval-
lom, néha fárasztó a tanítás, és az önálló
képzômûvészéletemet is kénytelen vagyok
háttérbe szorítani miatta. Az évek során
ugyanakkor egyre jobban kezdett mûködni
a tagozat. Sok tanítványomból képzômû-
vész lett. Van, akivel közös kiállításunk
volt, és olyan is, akinek azóta saját galériá-
ja van, ahol én is kiállíthattam.

Van-e a most díjat nyert tanítványok
között olyan, akire érzése szerint nagy jö-
vô vár?

Ezek egészen kiváló gyerekek, akik bizo-
nyára mûvészi pályára adják a fejüket. De
hogy létezik-e nagy jövô ma Magyarorszá-
gon a képzômûvészetben, az már egy egé-
szen más kérdés. Sajnos, manapság az em-
bereket nem érdekli a képzômûvészet. Ne-
héz eladni a képeket, ezért megélni is na-
gyon keserves pusztán a mûvészetbôl. A ki-
állításokra egy szûk réteg, az alkotó baráti
köre, a szakmabeliek látogatnak el. Nekem
szerencsém van, hogy taníthatok is, így so-
ha nem kényszerültem kompromisszumok-
ra mûvészi életemben.

Mivel tudja akkor biztatni ôket?
Ôk megszállottak! El sem lehetne ôket

tántorítani. Szeretik az itt folyó mûhely-
munkát, a közös alkotást, sikerélményük
van. Ez utóbbi miatt tartom nagyon jó lehe-
tôségnek a rajzversenyt és a hasonló bemu-
tatkozási alkalmakat. A jó szereplés nem-
csak az iskolának jelent dicsôséget, a diá-
kok rendkívül büszkék és boldogok, ha dí-
jat kapnak.

Ön elsôsorban pedagógusnak vagy mû-
vésznek tekinti magát?

Mind a kettônek. Tanárként a tehetség-
gondozást tartom kiemelten fontosnak. A
tanár egyik leglényegesebb feladata, hogy
terelgesse, valamilyen irányba elindítsa ta-
nítványát. Sajnos, sok iskolában a mûvésze-
ti nevelés, akárcsak a testnevelés, háttérbe
szorul. Pedig megérdemelnék a gyerekek,
hogy ezeken a területeken is többet, jobbat
kapjanak. Mára valahogy kihaltak az igazi
nagy tanáregyéniségek, akiket mesterük-
nek érezhettek a diákok, akiknek sokszor
pályájukat köszönhették.

Hencegés nélkül mondhatom, hogy kép-
zômûvészként bírom a szakma elismerését
is. Több szakmai társasághoz is tartozom, a
Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesü-
lete Képzômûvészeti Tagozatának vezetôsé-
gi tagja vagyok. Sok kiállításom volt ország-
szerte és külföldön is, a legutóbbit éppen a
napokban szedték le Szentendrén. Bár a
rajzoktatásban azt vallom, hogy nagyon ala-
posan, pontosan meg kell tanulni rajzolni,
mûvészként egészen mást csinálok: non-
ªguratív, fakturális, a térbôl kissé kiemel-
kedô táblaképeket. Péter Zsuzsa
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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 JÚNIUS 4-ig: Brenner János építész emlékkiállítása a HAP Galériában. A kiállítás megtekinthetô hét-
fô-péntek 14–19 óráig. (1027 Margit krt. 24. földszint, www.hap.hu)
n SZEPTEMBER 30-ig: Pünkösd — Olescher Tamás festômûvész kiállítása a Leitner + Leitner Audit
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. irodájában (1027 Kapás u. 6–12.)
n SZEPTEMBER 30-ig: Sóváradi Valéria képzômûvésznek a Plein Art Mûvészeti fesztiválhoz kapcsolódó
kiállítása a Volksbank Zrt. Ráday utcai fiókjának galériájában. (1092 Budapest, Ráday u. 42–44.)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JÚNIUS 22-ig: A Magyar Szobrász Társaság kiállítása — rajzok, tervek,
kisszobrok. (A Kerület Napja rendezvénysorozat kísérôprogramja.)
n KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: JÚNIUS 12-ig: Pongrác. Pongrác van; gondolkodik, filozofálgat, az élet
kérdésein töpreng — olyan dolgokon, amelyeket más talán észre sem venne. Ô viszont mindenre figyel,
ôt minden érdekli. Pongrác 2005-tôl tárlatokon és az interneten látható, és most megérkezett a Kultúrkú-
riába is — zenészek, színmûvészek, írók, költôk és mesélôk társaságában. JÚNIUS 15-ig: Vörös és fekete
— Pájer Emília Ferenczy Noémi-díjas textilmûvész kiállítása. Megtekinthetôk naponta 10–18 óráig.

SZÍNHÁZ IBS: JÚNIUS 5., 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! Szerk., mûsorvezetô: Litkai Gergely.
Km.: Badár Sándor. JÚNIUS 6., 19.00: Horace McCoy: A lovakat lelövik, ugye? — dráma két felvonás-
ban. R.: Földessy Margit. JÚNIUS 7., 19.00: Hair — musical két felvonásban a Szindra elôadásában. R.:
Földessy Margit. JÚNIUS 12., 18.30: Dumaszínház az IBS-ben! (IBS Pub Terasz) Szerk.: Litkai Gergely.
Km.: Benk Dénes, Kovács András Péter. JÚNIUS 15., 19.00: A Szindra évadzáró gálaelôadása. R.: Föl-
dessy Margit. JÚNIUS 26., 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! (IBS Pub Terasz) Szerk.: Litkai Gergely. Km.:
Hadházi László, Szupkay Viktor.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: JÚNIUS 1., 11.00: Nemcsak vonósnégyes. A Bartók Vonósnégyes
matinéja. Közremûködik: Farkas Gábor (zongora). Haydn- és Dvoøak-mûvek. JÚNIUS 6., 18.00: Kamara-
zene felsôfokon. Lajtha László kvartettjei az Auer Vonósnégyes elôadásában. Lemezbemutató hang-
verseny. JÚNIUS 13., 18.00: Muzsikáló orvosok. Németh Norbert szerzôi estje. Közremûködik: Mikecz
Kornél (ének), Szûcs Péter (klarinét), Szalkay Dávid (trombita) és Boda Balázs (zongora).
n IBS: JÚNIUS 8., 19.30: Gerendás Péter koncertje (IBS Pub Terasz). JÚNIUS 20., 19.00: Nautilus —
nosztalgiaparti (IBS Étterem). Kapunyitás 18 órakor.
n MÁJUS 31., 19. 30: A Nádor Quartet koncertje. Közremûködik a weimari kamarazenei verseny harma-
dik díjazottja, Keller András és Takács-Nagy Gábor mesterkurzusainak meghívott vendége. Mûsoron: Ha-
ydn, Giovanni Sollima és Beethoven mûvei. Jegyár: 3000 Ft, diák és nyugdíjas: 2000 Ft, családi: 7000 Ft.
(XXII., Mûvelôdés u. 37/a. Jegyrendelés: 362-1606, e-mail: jegyrendeles@vojnovich.hu, www.vojno-
vich.hu)
n JÚNIUS 15., 19.00: A történelmi Magyarország egyházi zenéje a Ciszterci Szt. Imre templomban. G. J.
Werner: Missa Laus Deo et nihil sine Eo. Újkori bemutató. Vezényel: Csányi Tamás. (XI., Villányi út 25.)

GYEREKEKNEK MILLENÁRIS: JÚNIUS
7., 10.00–17.00: Indiánnap. Benne: 10.00–16.00:
Apró csodák kicsiny kertje: hennázás, kôfestés,
üvegfestés, szélcsengôkészítés. Közremûködik az
Apró Színház. 11.00–12.00: Gryllus Vilmos: Bicik-
lizôs lemez. 12.00 és 15.00: Tárlatvezetés gyere-

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

INDIANA JONES ÉS A KRISTÁLYKOPONYA KIRÁLYSÁGA. Köztudott, hogy India-
na Jones két apától van. George Lucas épp annyira elkövetônek számít a sorozat vi-
lágra segítését illetôen, mint Steven Spielberg — elôbbi az egész népmesei vállalko-
zás alapötletét adta és mindmáig producerként ôrködik Indy erkölcsei felett, utóbbi
pedig barátja tanácsait szívén viselve megrendezte a régészprofesszor kalandjait. És
a kalandok, ha csak a mozifilmes kiruccanásokat nézzük (mert vannak ám tévés-,
könyves-, képregényes leágazások is szép számmal), immár négy epizódra rúg-
nak, de soha annyira még nem kellett tartani az alapító atyák nézetkülönbségei-
tôl, mint most, a negyedik, s tán utolsó rész elkészítésekor. Egymás nélkül persze
semmire se menne e két zseniális filmes, de míg Lucas, talán valamilyen hollywo-
odi kapuzárási pánikból kifolyólag, egyre infantilisebb technikákkal (a celluloidot
rég ki is törölte már saját és gyermekei szótárából) dolgoztat, addig Spielberg a
koravénekre jellemzô komolykodással építi életmûvét: egyre-másra gyártja „tör-
ténelmi leckék fiúknak”- jellegû eposzait. Hogy mindehhez, hogy jön a kopott gú-
nyájú régészprof, akinek épp a nemes egyszerûség és az ifjúsági kalandklassziku-
sok romantikája határozza meg legalapvetôbb tulajdonságait? Hát épp ez az: a
rajongói körökben félve feltett kérdés is épp azt firtatta, vajon visszatalál-e még
e két tisztességben megôszült koponya ahhoz a felhôtlen kalandérzethez, ami
nélkül Indiana Jones sem lenne más, mint egy a sok elnehezült hollywoodi akció-
hôs közül. Nos, a jó hír valóban elég jó: az Indiana Jones és a kristálykoponya ki-
rályságát ugyanaz a nosztalgikus, helyenként összekacsintós kalandromantika
vonja be, mint az elôzô részeket, és ha helyenként le is ül a történet, az sem a ko-
rát meghazudtoló vehemenciával akciózó Harrison Ford hibája.

KG
Amerikai film. Rendezte: Steven Spielberg. Fôszereplôk: Harrison Ford, Shia LaBeouf, Cate
Blanchett.

LÉLEKTÁNC. Június 4-én és 5-én 20 órá-
tól a Millenáris Teátrum nézôi Bozsik Yvette
Lélektánc címû táncelôadását láthatják,
amely vakok és gyengén látók, mozgássérül-
tek, valamint ép táncosok közös munkája.
Színház, amely nem szánalmat és sajnálatot
szeretne ébreszteni a nézôkben, hanem
megmutatni az emberi test és természet
korlátoltságát és szabadságának végtelen le-
hetôségeit.

Közremûködik a Bozsik Yvette Társulat, a
Tánceánia Együttes, a Gördülô Tánccsoport
és Matatek Judit. Koreográfus-rendezô: Bo-
zsik Yvette. Jegyár: 1800/2200 Ft. Az elô-
adás a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében
készült. Az elôadás létrehozását a Mozgás-
sérültek Állami Intézete segítette.
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keknek. Igazán különleges bemutatót láthat a kö-
zönség az indián kultúráról indián furulyával, dob-
bal, az ún. nyúltánccal és körtánccal. 16.00–17.00:
Mosquito Singers. Az elhangzó dalok, amelyek-
nek hangszeres kíséretét tipikus indián dobkíséret
adja, fôleg lakota és sájen (cheyenne) énekek.
Ezek hagyományos, autentikus módon szólalnak
meg, visszavezetvén kicsit a hallgatót egy 120–
150 évvel ezelôtti, mára már letûnt korba. Gyerek-
jegy: 500 Ft. Felnôttjegy: 700 Ft. Családi jegy:
1800 Ft. (Fogadó)

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔ-
DÉSI KÖZPONT: Argentin tangó tanfolyam pén-
tekenként 18.30–19.30-ig. Tanít: Békési Kálmán és
partnere. Jelentkezés: (06 20) 337-0055, transittan-
go@gmail.com. Gerinctorna kedden és csütörtö-
kön 18.30–19.30-ig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés:
Petô Barbara, (06 30) 370-7322. Jóga szerdán 8–
9.45 óráig, tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kovács
Károlyné, (06 20) 947-0202; kedden 19.30–21.15
óráig, tanfolyamvezetô, jelentkezés: Egeyné Nagy
Júlia, (06 20) 9418-773. Terhestorna szerdán 18–
19 óráig, pénteken 11–12 óráig. Szülés utáni ba-
ba-mama-torna kedden 11.45–12.45 óráig és
pénteken 10–11 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentke-
zés: 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. Infor-
máció: 200-9356. Izomnyújtó, stret-
ching 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. Gyermektorna lá-
nyoknak és fiúknak (6–10 éves
korosztály), vezeti: Bánhidi Lász-
ló és Borbála testnevelô tanár és
szakedzô. Idôpont: kedd-csütör-
tök 16.15–17.15-ig. Jelentkezés, in-
formáció: 200-0191 és (06 30) 413-
3854. (Kájoni ház, 1025 Szilfa u. 4.,
tel.: 392-0860)
n SIVANANDA JÓGA: Ingyenes bemutató
jógaóra JÚNIUS 8-án 16.00-tól a Volkmann u.
10. alatti jógaközpontunkban azok számára, akik még
sohasem jógáztak, de szeretnék kipróbálni. Egy hónapos intenzív
kezdô jógatanfolyam indul JÚNIUS 24-én. Órák hetente kétszer, kedd és csütörtök este 18.30–20.30-ig.
Jógahétvége Pilisszentléleken erdôszéli, patakparti házunkban JÚNIUS 21–22-én. Jógafoglalkozások, ki-
rándulások, vegetáriánus étkezés. Gyakorló jógaórák hetente több idôpontban. Információ: 397-5258,
(06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont.hu, www.sivanandajogakozpont.hu
n Mozgástanfolyamok a Baár—Madas Gimnáziumban. Babagimnasztika kedd 9.30–10.30-ig (2–3
éves kor), 10.30–11.15-ig (1–2 éves kor). Vezetô tanár Németh Erika. Kreatív tánc hétfôn 17–18 óráig (6–
8 éves kor), szerdán 17.15–18 óráig (3–4 éves kor), pénteken 16.15–17.15 óráig (5–6 éves kor). Vezetô ta-
nár Németh Erika. Játékos focisuli csütörtökön 16.15–17-ig (3–4 éves kor), 17–18-ig (5–7 éves kor). Veze-
tô tanár Almási Éva. Gerincgimnasztika kedden 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, nemethe-
ri@freemail.hu (1026 Lorántffy Zs. út 3.).
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fônix Kendo és Iaido Klubban a Kodály Zoltán iskola épületé-
ben. Kendoedzések gyermekeknek 18–19.30-ig és felnôtteknek 19–21-ig minden kedden és pénteken. In-
formáció: (30) 601-2025, www.budapestkendo.hu, budapestkendo@gmail.hu (1022 Marczibányi tér 1.)
n Tenisztábor. A Külkerparkban (1021 Budakeszi út 73/c) JÚNIUS 16. és AUGUSZTUS 29. között heti tur-
nusokban várjuk a sportolni vágyó gyerekeket. Programok: napi 2 x 2 óra tenisz; fakultatív kosárlabda, fo-
ci, falmászás, kézilabda, pingpong, röplabda, úszás, strandolás. A tábor ára: 22 000 Ft. Jelentkezés egy
héttel a turnus elôtt Ördög Andrásnál: (06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, (06 70) 538-4509.

„IDESEREGLIK, AMI TOVATÛNT...” — JÓZSEF ATTILA ÖSSZES FÉNYKÉPE cím-
mel nyílik Paál Zsuzsanna képzômûvész, animációsfilm-rendezô kiállítása a Kultúrkúri-
ában. „Egy kiállítás meg-
rendezése számomra sok-
kal többrôl szól, mint egy
kigondolt tematika sze-
rint festményeket a falra
függeszteni. A különbözô
kiállítótereket a maga sajá-
tos adottságaival mindig
belekomponálom a mû-
be. A tér, mint a kiállítan-
dó tárgyak szintén a mû
része lesz. Ezért a legfon-
tosabb a hely megelevení-
tése. A térben felállított
medencében lévô víz páro-
log, a megvilágított mo-
bil-szobrok megmozdulnak, a víz természetes tükrözôdése látható a falakon. A lát-
ványt a megmozduló videó-kivetítô képei is jelentéstartalommal töltik meg. A tér a
különbözô ütemû és erôsségû mozgások, mozdulatok által animált térré változik.”

A megnyitón bemutatják Paál Zsuzsanna legújabb, Hold címû animációs filmjét. A
kiállítást megnyitja M. Tóth Éva grafikus, animációsfilm-rendezô június 10-én 18 óra-
kor. A kiállítás június 10–25-ig naponta 10–18 óráig látogatható. (1028 Templom u.
2–10., www.kulturkuria.hu)

RAIFFEISEN JAZZKLUB — A JAZZ 10
ARCA. JÚNIUS 5-én 20 órai kezdettel a
László Attila Quintett koncertjével folytató-
dik a népszerû sorozat. László Attila a ma-
gyarországi „fúziós jazz”-generáció egyik
legjelesebb képviselôje. 1975-ben alakította
meg a legendás Kaszakô együttest, 1985-
ben pedig Tony Lakatossal együtt a Things
formációt, amely hét éven keresztül volt a
hazai modern jazz egyik irányadó stíluste-
remtô mûhelye. László Attila 1992 óta mû-
ködteti saját zenekarát, amely változó szá-
mú tagokkal, de stabilan képezi a hazai jazz-
rock és modern jazz egyik bástyáját mind a
mai napig. Zenekarának kemény magját az
Oláh Kálmán billentyûje és Lattmann Béla
basszugitárja által alkotott ritmusszekció ké-
pezi, de a zenekar mûködésében már évek
óta részt vesz Borlai Gergô és Borbély Mi-
hály is. Ennek a fúziós vonalnak a legizgal-
masabb gyümölcsei — László Attila saját
szerzeményei — csendülnek fel a Raiffeisen
Jazz Klub koncertjén: köztük számos a leg-
utóbbi, Just Trust címû korongon hallható
elôször, de a zenekarvezetô korábbi kompo-
zícióit is újra hallgathatja a közönség. Jegy-
ár: 1000/1200 Ft. (Millenáris, Fogadó)
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n PESTHIDEGKÚTI NYÁRI SZÍNPAD: I. Tiszta
Forrás Fesztivál. Hegyek, patakok üzenete.
JÚNIUS 23., 20.00: Tamási Áron: Énekes ma-
dár. A Nagykovácsi Nemzeti Színház elôadá-
sa. Az Erdély mesebeli vidékén játszódó törté-
net a szerelem csodatévô erejét idézi Tamási
Áron utolérhetetlen, gyönyörû magyar nyelve-
zetében. Szereplôk: Kubik Anna, Gábos Kata-
lin, Bánfi Kata, Oberfrank Pál, Gados Béla, La-
jos András, Császár Angéla és Pálla Márk.
n Rendezô: Juhász Róza. Jegyár: 1600 Ft. JÚ-
NIUS 24., 20.30: Szent Iván esti bûbájok, re-
neszánsz táncok, játékok. Reneszánsz bájo-
lás — a Tabulatura régizene-együttes koncert-
je. Tüzes varázslatok — Mare Temporis. Szent
Iván este hangulatát idézzük reneszánsz mód-
ra sok tûzzel, tüzes vízzel, sörrel, tánccal, bé-
kességgel, ifjúsággal, szerelemmel. JÚNIUS
27., 20.30: Demjén szuperkoncert: „Én csak
fújom a dalt”. Jegyár: 7000 Ft.
n ZENE: JÚNIUS 6., 18.00: Álmodó Tisza-
part — Madarász Kati Klubja. Vendégek:
Gyôri Szabó József, Bokor János, Szabó Teréz,
Kovács Zoltán tárogatómûvész. Kísér: Berki Bé-
la és zenekara. Jegyár: 1500 Ft. JÚNIUS 22.,
19.00: I. Tiszta Forrás Fesztivál. Családi zöld
vasárnap a Vizek évében. Dalnokklub —
Évadzáró est. Házigazda a Radványi —Ba-
log—Borzsák trió. Vendégek: a Misztrál együt-
tes, Gryllus Dániel és a Macskaszem trió.
n GYEREKEKNEK: JÚNIUS 6., 18.00: Magyar
táncház gyerekeknek. Folytatódik a népsze-
rû táncház! Kéthetente pénteken magyar tán-
cok, népi játékok, énekek, mondókák. Vezeti:
Csatai László (Csidu); zenél Bese Botond és
Nyíri László. Részvételi díj gyerekeknek és kísé-
rôiknek egyaránt: 500 Ft.
n ZÖLDÁG: I. Tiszta Forrás Fesztivál. JÚNI-
US 22., 15.00: Családi zöld vasárnap a Vi-
zek évében. Gyógynövényvásár. Fair trade
kávé- és teakóstoló. 15.00: „Újra élet” — ját-
szóház, játékok készítése hulladékból. 15.30:
Komposztálóátadás — a SZIKE ajándéka.
16.00: Vizek élete — Az aranyhal meséje —
a Trambulin Színház elôadása. 17.00: Dr. Füzi
Rita és Török Zoltán elôadása az éltetô víz-
rôl. Közben: Bioétek kóstolója, vízbemutató.
Valamennyi elôadás ingyen látogatható.
n TUDÁSTÁR: MÁJUS 31., 10.00: Gyógynö-
vénytúra: „Táplálékod legyen az orvossá-
god.” A túrát vezeti dr. Pethô Mária. A részvé-
tel ingyenes, kérjük, jelezzék szándékukat a
392-0871-es telefonszámon. JÚNIUS 1.,
19.00: Mit mond nekünk az írás? Beszélgeté-
sek, elôadások a Biblia éve — 2008 program-
sorozatban. Témánk: Ember és társadalom.
Vendégeink: dr. Navracsics Tibor országgyûlé-
si képviselô, Eperjes Károly színmûvész, dr. Ob-
bágy László görög katolikus teologus és Cseri
Kálmán lelkész.A beszélgetést Varga Norbert
vezeti. A belépés díjtalan.

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 amatôrversenyekre, kímélô idôsoktatás. Egyhóna-
pos intenzív heti háromszor (13 alkalom). Edzések egész évben, hétköznap 8–20 óra között II. kerületi (Ró-
zsadomb környéki) pályákon. Érdeklôdni Gulyás K. Csabánál lehet a (06 30) 250-9122 vagy (06 20) 340-
9925-ös telefonszámon.
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 Margit krt. 48., I. em.)

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: JÚNIUS 13., 15–17 órá-
ig: Évadzáró klubnap — beszélgetés — „házi” sütizés. Spanyoltánc-bemutató Sovák Anna és táncosai
közremûködésével. Klubvezetô Kilián Mária, 212-2820, (06 70) 335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: JÚNIUS 3.: Szent Iván hava, júniusi jeles napok. JÚNIUS 10.: Beszélge-
tôs klubnap. JÚNIUS 17.: Zárórendezvény csak klubtagoknak. Összejöveteleinket minden kedden 15
órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô
nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: JÚNIUS 4.: Autóbuszos kirándulás a Börzsönybe. JÚNIUS 11.:
Esztergomi városnézés hajókirándulással. JÚNIUS 18–21.: Alsó-Ausztria kolostorai és kastélyai.
Négynapos körutazás az osztrák Dunakanyarban. Klubnap minden kedden 14 órától. Júliusban és au-
gusztusban nyári szünetet tartunk. A részletek felôl érdeklôdni a 275-0169-es telefonszámon lehet.
(1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: JÚNIUS 3.: Baden bei Wien — Mayerling csodái. A II. félévi kirándu-
lásokról a nyári szünet után adunk ismertetôt. Addig is mindenkinek jó nyaralást, kellemes pihenést kívá-
nunk. Félfogadás változatlanul minden csütörtök délelôtt 9.00–12.30-ig. (1024 Margit krt. 48., tel.: (20)
921-6588, 316-5925)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: JÚNIUS 18-án 16 órai kezdettel tartjuk összejövete-

lünket, melyen Koltay Gábor vendégünkkel folytathatunk
beszélgetést az elhangzott elôadása után. Az elô-

adás után beszéljük meg a II. félévi programun-
kat, amelyben döntenünk kell a javasolt ki-

rándulásokról. Július és augusztus hó-
napban nem találkozunk. A következô

találkozásunk SZEPTEMBER 3-án 16
órakor lesz, amikor véglegesítjük a
II. félévi programunkat és a szep-
temberi kirándulás lebonyolítá-
sát, a részvételeket és anyagia-
kat. Végezetül kellemes nyaralást
és jó pihenést kívánunk mindenki-
nek. (1024 Keleti Károly u. 13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍ-

JASKLUB: A klub minden hónap
második és negyedik szerdáján 16

órakor tartja összejöveteleit. Júniustól
szeptember 24-ig nyári szünetet tar-

tunk. (1024 Keleti Károly u. 13/b; informá-
ció: 394-4424.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB:

Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kez-
dettel. További információk: Küzdy Lászlóné, 376-8773.
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Örömet szerzett a klubtagságnak dr. Balsai István országgyûlési képvi-
selô nemrégi látogatása, aki fogadóórája elôtt röviden elbeszélgetett velünk. Különleges élmény volt két
festômûvész, Tóth Klára és Tóth Miklósné Vali klubhelyiségünkben rögtönzött kiállítása. Vali tagtársunk
tavaly sikerrel szerepelt a Budai Képzômûvész Egyesület festôversenyén, nemrég pedig a Kájoni Ferences
Ház kiállítására vihette képeit. Megünnepeltük Anyák Napját, köszöntöttük Fülöpné Magdit 80. születés-
napja alkalmából. Egy szomorú eseményrôl is megemlékeztünk: Hódosi Béla tagtársunk váratlan halálá-
ról. További terveink: június elsô hetében kirándulás autóbusszal a Fót—Vácrátót—Veresegyház—Ze-
begény útvonalon, június 14-tôl hajdúszoboszlói, augusztus 12-tôl cserkeszôlôi nyaralás. Találkozóin-
kat minden páros héten csütörtökön 16 órától tartjuk. (1028 Máriaremetei út 37.)

KIRÁNDULÁS BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET: JÚNIUS 8.: Cserhát hegység.
Országos kéktúra. Elôre jelentkezés az indulási idô miatt. JÚNIUS 22.: Pilis-hegység. Fürdôtúra. Találko-
zó 7.45-kor a Batthyány téri HÉV pénztáraknál. Iroda és klubösszejövetel JÚNIUS 5-én 16–17.30-ig a Ke-
leti Károly u. 15/a alatt. Telefon: 212-5641.
n TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: JÚNIUS 7.: Zajnát hegység. Találkozó 8.00-kor a Nyugati pu.
pénztáraknál. JÚNIUS 8.: Pilis hegység. Találkozó 8.00-kor a Volán pályaudvaron az Árpád hídnál. JÚNI-
US 15.: Gerecse-hegység. Találkozó 8.00-kor a Délii pu. pénztáraknál. Bôvebb információ: 316-3053, (06
20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti Károly u. 38.)
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n MÁJUS 30–31.: A XVII. Weöres Sándor Or-
szágos Gyermekszínjátszó Találkozó gála-
mûsora. A rendezvényre 24 hazai és 3 hatá-
ron túli gyermek-színjátszócsoport kapott
meghívást. A program pénteken délelôtt 10
órakor kezdôdik és délután 18 óráig folyama-
tosan láthatók az elôadások (egy-egy produk-
ció mûsorideje 15–25 perc). Szombaton reg-
gel 9 órakor folytatódnak az elôadások, egé-
szen 16 óráig. A gálát Alföldi Róbert színész-
rendezô nyitja meg. A rendezvények díjtala-
nul látogathatók, minden érdeklôdôt szeretet-
tel várunk.
n A Budai Táncklub vizsgaelôadásai: JÚNI-
US 1., 16.00: Dékány Éva — dzsesszbalett. JÚ-
NIUS 6., 19.00: Szollás Erzsébet — mûvészi
torna. JÚNIUS 7., 10.30: Puskás Judit —
dzsesszbalett; 14.00: Bárány Ilona — klasszi-
kus balett; 17.30: Dékány Éva — dzsesszba-
lett. JÚNIUS 8., 10.30: Puskás Judit — dzsessz-
balett; 14.00: Szollás Erzsébet — mûvészi tor-
na; 16.00: Bárány Ilona — klasszikus balett.
Jegyek elôvételben a Kapás utcában, valamint
az elôadások elôtt a helyszínen válthatók.
n ZENE: MÁJUS 31., 20.00: Kaláka-koncert.
Koncert felnôtteknek, nyáresti hangulatban a
mûvelôdési központ Aventinus udvarán. JÚNI-
US 2., 19.00: A Calcutta Trió Indiai Zene-
klubja. Az elôadásokon a trió betekintést
nyújt az indiai klasszikus zene rendszerébe,
történetébe, szigorúan követve indiai mestere-
iket. A hangversenyt gyakran egészíti ki indiai
film vetítése is, amely az indiai zene hangsze-
reit, legnagyobb elôadóit és India népeinek
kultúráját mutatja be. A koncertek szüneté-
ben indiai teaház mûködik.
n TÁNC: JÚNIUS 4., 20–01 óráig: Guzsalyas
táncház a Somos együttessel. Moldvai csán-
gó tánc- és énektanítás. JÚNIUS 11., 20–01
óráig: Évadzáró Guzsalyas táncház.
n KAMASZOKNAK: Csütörtökönként 16.30–
18 óráig Madarászsuli. Tudnivalók, érdekessé-
gek a madarak világáról általános iskolások-
nak. (Minden második hétvégén terepi foglal-
kozás.) Vezeti: Zsoldos Árpád ornitológus.
n MARCZI SÁTOR: A Marczibányi Téri Mûve-
lôdési Központ ismét a Gyerek Szigeten.
Ezen a nyáron is a gyerekeké a Hajógyári-szi-
get: MÁJUS 31-tôl JÚLIUS 6-ig hat hétvégén
keresztül várja ingyenes programokkal a gye-
rekeket a Marczi sátor. Amit minden héten kí-
nálunk: Csipeszkiállítás: Az elkészült gyerek-
munkákat kiállítjuk, hogy a kis alkotóknak örö-
met szerezzünk, valamint munkáikat bemutas-
suk a többi látogatónak. Kézmûvesmûhely:
Hétrôl hétre új technikákat tanítunk, változa-
tos anyagokkal és eszközökkel dolgozunk. Ba-
basarok — játszószônyeg: Kicsiknek kíná-
lunk biztonságos, védett teret, ahol nyugod-
tan játszhatnak.

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. (1022 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 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 csoport 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.)
n MICVE KLUB: JÚNIUS 1.: Klubest, csevegés, játék, teázás, film. Ez alkalommal a Perlasca — Egy igaz
ember története címû film I. részét tekinthetik meg kedves vendégeink. A film Giorgio Perlasca magyar-
országi zsidómentô tevékenységérôl szól, aki hazánk német megszállása idején, magát spanyol diploma-
tának kiadva, csaknem hatezer magyar zsidó életét mentette meg kalandos úton. JÚNIUS 4., 11., 18.00
órától kezdô héber nyelvtanfolyam. Tanít: Simonyi Anna. JÚNIUS 14., 19.00 órától Örökzöld dalla-
mok, ismerkedés, tánc. A zongoránál: Szirmai Zoltán. JÚNIUS 16., 11.00 órától megkésett iskolai talál-
kozó: 64 év szünet után viszontláthatják egymást azok az egykori óbudai zsidó elemista diákok, akik
1944 márciusában elváltak, és évtizedekig nem tudtak társaik létezésérôl. JÚNIUS 18.: A betemetett zsi-
nagóga meglátogatása a Budai Várban. Elôadást tart és a sétát vezeti: dr. Budai Aurél. Találkozó: 17
órakor az Örökségvédelmi Hivatal Kiállítótermében (I., Táncsics Mihály u. 1.) Hétfônként 16 órától karban-
tartó torna csontritkulásos betegeknek. A foglalkozásokat Halmosi Ágnes gyógytornász tartja (a körzet
tagjai számára ingyenes). Csütörtökönként 18 órától Frankel Baráti Kör. Vasárnaponként 10.00–11.30-ig
Talmud Tóra oktatás 3–14 éveseknek. Információ: (06 30) 491-8140. (1023 Frankel Leó út 49. Telefon:
326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: JÚNIUS 5.: Gyôr-Pannonhalma (orgonakoncerttel)—Cuha-
völgye (5000 Ft). JÚNIUS 12.: Kiskunsági Nemzeti Parkok lovasbemutatóval (5000 Ft). Ôszre már
most tervezzük a következô operalátogatást, most Velencébe a La Fenice operaházba a Nabuccóra. To-
vábbi részletek az összejöveteleken, illetve elérhetôségeinken. (1024 Margit krt. 64/b, bejárat a fôkapu
mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt; tel.: 216-9812, üzenezrögzítô is, (20) 42-42-180; fonixke@
t-online.hu)

TANFOLYAM A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban képzô- és iparmûvészeti kurzus in-
dult, mely egyben lehetôséget biztosít mûvészeti egyetemekre való felkészülésre is. A tanfolyamokat ve-
zeti Kéry Bálint Bence. Idôpontok: szerda, péntek 16-tól 20 óráig. Telefon: (06 30) 937-8408. Radírpók.
Játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–10 éves korig minden kedden 16–17.30 óráig.

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR JÚNIUSBAN. A honlapon: Kerületünkben éltek. Ha-
vonta egy, a II. kerületben élt író (Júniusban: Örkény István) rövid életrajza, a könyv-
tárban megtalálható mûvei. Színházajánló. Rejtô Jenô: Vesztegzár a Grand hotel-
ben címû elôadása a Nemzeti Színházban. Gye-
rekek ajánlják: Gyerekregények gyerekek által
írt ajánlója. Sat-Okh: A sós sziklák völgye. A hó-
nap találós kérdése: A legtöbb helyes megfej-
tést beküldött gyerekek között ajándékokat sor-
solunk ki Mikuláskor. 2008., a reneszánsz éve.
Reneszánsz építészet a Török utcai könyvtárban,
könyvajánló. Milyen király volt ô — A FSZEK bu-
dai könyvtárainak közös diafilmkészítô pályáza-
ta egy Mátyás-mesébôl. Minimum 8 kockából
(15 x 20cm) álló sorozatot várunk június 15-ig.
Eredményhirdetés 2008 novemberében. Má-
tyás király udvarában jártam (Egy reneszánsz
utazó kalandozása vagy Idôgéppel Mátyás király
korában) A FSZEK budai könyvtárainak közös iro-
dalmi pályázata. Leadás 2008. június 15. Díjki-
osztás: november 19-én a Kelenföldi Könyvtár-
ban. Az internet használatát segítô egyéni fog-
lalkozás minden kedden és csütörtökön 14–15 óráig. Elôzetes jelentkezés a könyvtá-
rosoknál. Hol keressem, hogy keressem? A FSZEK ingyenes adatbázisainak használa-
ta minden csütörtökön 13–14 óra között. Elôzetes jelentkezés a könyvtárosoknál.
Nyitva tartás: hétfô, szerda, péntek 12–19; kedd, csütörtök 10–16; szombat 10–14
óráig. (1023 Török u. 7–9., telefon: 212-1103, e-mail: fszek0204@ fszek.hu)
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Csillagfényes színházi esték
Nyakunkon a nyár. Lassan itt a
vakáció, a pihenés, a kikapcsolódás,
és ezzel együtt a szabadtéri színházak
idôszaka. Bán Teodóra, a Szabad Tér
Színház Kht. ügyvezetô igazgatója és
csapata már az utolsó simításokat
végzik, hogy a nyári hónapokban
zavartalanul élvezhessük a
Margitszigeti és a Városmajori
Szabadtéri Színpad változatos és
színvonalas elôadásait.

— Amikor zárnak a kôszínházak, akkor
nyitnak a szabadtéri színházak azzal a cél-
lal, hogy pótolják a nyári évadzárásból faka-
dó hiányt. A nyár folyamán igyekszünk a
színházi világ egész palettájából ízelítôt ad-
ni, törekszünk a legkülönbözôbb mûfajú
produkciók bemutatására. Május végétôl
szeptemberig több mint száz produkcióval
várjuk a nézôket. A Városmajori Szabadtéri
Színpad egy ezer férôhelyes, családias han-
gulatú kis színház, ahol — egy kicsit nép-
színház jelleggel — prózai, zenés és táncos
darabok lesznek láthatók. A Margitszigeti
Szabadtéri Színpadnak háromszoros a befo-
gadóképessége, és a színpada is jóval na-
gyobb. Ide látványos opera- és musical-elô-
adásokat, valamint koncerteket, gálaeste-
ket szervezünk. Az elôadások a Városmajor-
ban 20, a Margitszigeten 20.30 órakor kez-
dôdnek majd.

Vasárnap délelôttönként a gyermeke-
ket várják a színházak.

Egész nyáron, minden vasárnap délelôtt
tartalmas és szórakoztató kikapcsolódást
igyekszünk nyújtani a családoknak. A Város-
majorban a matinémûsorok mellett a legif-
jabbakat hamisítatlan vurstli várja,
amellyel egy század eleji hagyományt eleve-

nítünk fel: ezen a helyen ugyanis valóban
egykor hasonló szórakozóhely mûködött.
Olyan játékokat állítunk ki, amelyekkel
máshol-máskor már nem nagyon találkoz-
hatnak a mai gyerekek. A Margitszigeten a
Szent Margit-romoknál reneszánsz vasár-
napokat tartunk majd, amit ingyen bárki ar-
ra sétáló megtekinthet. Lesz kosztümös fel-
vonulás, bábszínház, reneszánsz históriák.

Milyen repertoárt kínálnak idén a kö-
zönségnek?

Úgy érzem, rendkívül gazdag és sokszínû
programot sikerült összeállítanunk, amely-
lyel minden korosztályt meg tudunk szólíta-
ni. Magyar és külföldi, klasszikus és kor-
társ irodalmi feldolgozások, sok zene
(könnyû és komoly egyaránt), valamint
tánc (balett és modern) szerepel mûsorun-
kon. Olyan darabokat mutatunk be, amelye-
ket kôszínházban egyáltalán nem, vagy
csak a következô évadtól láthat a közönség.
Az a tapasztalatom, hogy évközben, bár so-
kan szeretnének, de nem jutnak el színház-
ba, hiszen másnap korán kell kelni, iskolá-
ba, munkába kell sietni. A szabadtéri szín-
házak alkalmat teremtenek, hogy színház-
ba csábítsák az embereket, de ennél többet
is nyújtanak, hiszen egy forró, nyári csillag-
fényes estének egészen varázslatos hangu-
lata van.

Az idei év különlegessége, hogy éppen
hetven évvel ezelôtt, 1938. június 10-én,
Margit napon nyitotta meg kapuját a Mar-
gitszigeti Szabadtéri Színpad. Bárdos Lajos
erre az alkalomra írta a Szent Margit legendá-
ja címû mûvét, amelyet jótékonysági est ke-
retében mutattak be. A szereplôk nemes
urak és hölgyek voltak, akik a színház és a
mûvészetek támogatását tûzték ki célul. Me-
gemlékezésképpen idén június 10-én Zene-
hadtest címmel ünnepi gálamûsorral nyit-
juk meg a jubileumi évadot.

Mi lesz az idei nyár szenzációja?
A sok ígéretes mûsor közül kiemelném a

Vörös Pimpernel címû musicalt, amelynek
magyarországi ôsbemutatója lesz a Margit-

szigeten július 25., 26. és 27-én. Az elô-
adást a Szolnoki Szigligeti Színházzal közö-
sen hoztuk létre, és a darab ôsztôl majd
Szolnokon lesz látható. Kifejezetten a szi-
get miliôjére épül Gounod Rómeó és Júlia cí-
mû operája, amely szintén rendhagyónak
ígérkezik. Shakespeare csodálatos drámáját
több mûfajban feldolgozták már. Nálunk az
opera balett- és prózaelemekkel egészül
majd ki. Az elôadást Csizmadia Tibor rende-
zi. A címszerepekben két rendkívül tehet-
séges, ªatal operaénekest, Hajnóczy Júliát
és Brickner Szabolcsot láthatjuk, akik civil
életükben is egy párt alkotnak. A többi sze-
repre kiváló prózai színészeket, többek kö-
zött Takács Katalint, Görög Lászlót és Kaszás
Gergôt kértük fel.

Érzôdik a nyári fesztivál mûsorán,
hogy a szabadtéri színházak igazgatója ba-
lettmûvész?

Sok táncos programot kínálunk, de nem
„kivételeztem” a mûfajjal. Nagyon izgal-
mas és egyedülálló tánc-showt láthat a kö-
zönség június 14-én a Margitszigeten Tánc-
robbanás címmel. A revümûfajhoz hasonló
színpadi elemeket is használva igyekszünk
látványosan bemutatni, hogyan épülnek fel
egészen az alapoktól a különbözô mûvészi
mozgásformák, a ritmikus gimnasztika,
színpadi tánc, balett, néptánc. A Városma-
jorban két balettestet tartunk: június 11-
én a Carmina Burana, július 16-án pedig
Csillám és por címmel a Magyar Balett estje
lesz látható. Szeretném külön kiemelni Lip-
pay Andreát, aki a ºamenco autentikusnak
mondható hazai képviselôje. Élô zenével
és saját táncosaival lép fel augusztus 3-án
szintén a Városmajorban.

Minden évben köszönthetünk külföldi
sztárokat is a magyar szabadtéri színpa-
dokon.

Június 8-án a Vaya Con Dios formáció
akusztikus koncerttel lép fel, július 4-én
pedig a Pat Matheny Trio dzsesszmuzsikáját
hallgathatjuk a Margitszigeten.

További információ és online jegyértéke-
sítés a www.szabadter.hu honlapon.

Péter Zsuzsa

Pat Methany

Táncrobbanás
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Nem költ napi nyolc órában

A Momentán Társulat Kex és tea címû idei
utolsó irodalmi estjének a népszerû ªatal
költô, Varró Dániel volt a vendége. Az esten
Szívdesszert címû kötetének verseit mutatta
be a társulat, párhuzamba állítva azokat
Paul Geraldy Te meg én címû könyvének al-
kotásaival.

Lehet, hogy az irodalomtörténészek az or-
romra koppintanak ezért a kijelentésért,
de számomra Varró Dániel korunk Petô-
ªje. Tizenkét évesen kezdett verselni,
mert megirigyelte nôvére költôi sikereit.
Tíz évvel ezelôtt robbant be az irodalmi köz-
tudatba Bögre Azúr címû verseskötetével,
majd ezt követte nem sokkal késôbb a Túl a
Maszat-hegyen címû verses meseregény. A
két könyv páratlan sikert aratott. Varró
Dániel költészetének nagyszerûsége a klasz-
szikus forma és a modern, nemegyszer
szleng nyelvhasználat ötvözésében rejlik.
Rímekbe zárt szellemes, játékos sorai min-
den korosztály számára érthetôek és szóra-
koztatóak.

— Én nem vagyok egy elvont ªgura —
mondja szerényen a költô —, olvasni is azt
szeretem, amit értek. A versben nagyon
fontos számomra a hangzás, a dallam, a rit-
mus, a csengô-bongó rímek. Szeretem a
hagyományos verseket, és ilyeneket is
igyekszem írni, közvetlen hangnemben, a
magam nyelvén.

Nemrég megjelent harmadik kötetét, a
Szívdesszertet nagy várakozás elôzte meg.
Hûséges olvasóinak nem okozott csalódást
a néhol kicsit komolyabb, sötétebb hango-
kat is megütô szerelmesvers-gyûjtemény,
bár ahogy a költôtôl megtudtuk, számos
éles bírálatot is kapott a könyv.

— Giccsesnek, „biedermeiernek” mond-
ták a kritikusok verseimet, és hiányolták
az újítást. Valóban nem törekedtem újítá-
sokra, csupán egy szerethetô és kedves ver-
seskönyvet akartam írni.

Varró Dániel nem költ napi nyolc órá-
ban. Színdarabokat, musical-dalszövege-
ket, verseket fordít. Terveirôl babonából
nem beszél, de annyit elárult a nézôk un-
szolására, hogy jelenleg egy mesedarabot
ír a bábszínháznak, valamint a Maszat-
hegybôl készülô rajzªlm forgatókönyvén
dolgozik.

— Igazán jól éreztem magam a közönség
és a Momentán Társulat körében — nyilat-
kozta érdeklôdésünkre a hosszúra nyúlt, si-
keres est végén az ifjú költô. — Nekem sok-
szor nem tetszik, ahogy a színészek verset
szavalnak. Nem tisztelik eléggé a szöveget,
vagy úgy érzik, hogy az önmagában kevés,
ezért túl sokat tesznek hozzá, rossz esetben
elripacskodják. Ma este viszont nagyon tet-
szett a mûsor szerkesztése és az elôadás is.
A momentánosokat nem most ismertem

meg. Régebben is láttam és hallottam ôket,
sôt hasonló beszélgetôs mûsorban is talál-
koztunk már, és minden alkalommal el-
nyerték a tetszésemet.

A versek, különösképpen a szerelmes
versek a költô legbensôbb érzéseit árul-
ják el, szinte meztelenre vetkôztetik az ol-
vasó elôtt.

Ez pontosan így van, és éppen ezért na-
gyon zavarba ejtô tud lenni, amikor na-
gyobb közönség elôtt, a jelenlétemben
hangzanak el a versek. Most azonban nem
voltak kellemetlen érzéseim, talán mert
szeretettel nyúltak a verseimhez, és na-
gyon kedves, lelkes hallgatóság gyûlt össze.
Az is „könnyebbség” volt, hogy a Géraldy-
költeményekkel felváltva hallottam a saját
soraimat, és ettôl inkább a kíváncsiság ke-
rekedett felül bennem.

A Te meg én és a Szívdesszert hasonlósága
abból fakad csupán, hogy szerzôik szerel-
mes ªatalemberek — ha mintegy száz év
korkülönbség van is köztük?

Ennél sokkal többrôl van szó. Kamaszko-
romban sokat forgattam, és a mai napig na-
gyon szeretem Paul Géraldy kötetét. A csa-
ládi legenda szerint nagyapám ezekkel a
versekkel udvarolt a nagymamámnak. Én
is valami hasonlót szerettem volna írni. A
szándékolt rokonságra utal az alcím is: 21.
századi Te meg én. Péter Zsuzsa

ISMÉT FESTÔVERSENY HIDEGKÚ-
TON. Június 15-én második alkalommal
rendezik meg a városrész és a festészet
népszerûsítését szolgáló festôversenyt.
Az alkotók saját felszereléssel, vászonra,
farostlemezre vagy kartonra, bármely
technikával dolgozhatnak bármely hideg-
kúti helyszínen. Az elsô három helyezett
pénzjutalomban részesül. A verseny 10
órakor kezdôdik, elôtte a munkalapot le
kell pecsételtetni. A kész vagy félkész mû-
vet 16 óráig lehet a zsûrinek leadni. 17
órakor eredményhirdetés. A zsûrizés ide-

je alatt Kerékgyártó Edina táncmûvész és
Agonás Péter zongoramûvész szórakoz-
tatja a várakozó alkotókat. A képeket ha-
za lehet vinni, tovább folytatni a mun-
kát. Az így elkészült, bekeretezett munká-
kat június 29-én 14–18 óra között a szer-
vezôk begyûjtik a Kultúrkúriában, és más-
nap kiállítják. A Pesthidegkút a mûvészek
szemével címû tárlat június 30-án 18
órakor nyílik meg. Korhatárra és elôkép-
zettségre való tekintet nélkül várják a je-
lentkezôket. Információ: Magyar Ari, ma-
gyarari@t-online.hu, (06 30) 210-2131.
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PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG: Június
1-jén 9.30 órakor kezdôdik a konfirmációi istentisztelet (1029
Ördögárok u. 9.).

REMETEKERTVÁROSI SZENTLÉLEK-TEMPLOM: Június 8-
án vasárnap 18 órakor bérmálás lesz. A keresztény nagykorúság
szentségét Udvardy György esztergom-budapesti segédpüspök
szolgáltatja ki. (1028 Máriaremetei út 34.)

MEGMARADÁS REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG:Június
1-jén vasárnap 9.30-tól emlékezik meg a trianoni békediktá-
tum évfordulójáról. Igét hirdet Hegedûs Loránt püspök, közre-
mûködik a gyülekezet Megmaradás kórusa, s az istentisztelet
után nyílik meg a Minerva Polgári Kör által eddig lefotózott 131
Kárpát-medencei Turul-emlékmûrôl készült fotókiállítás, mely
június 13-ig tekinthetô meg. (1025 Cimbalom u. 22–24.)

ORSZÁGÚTI FERENCES PLÉBÁNIA: Május 31-én szomba-
ton plébániai napot tart, melyre szeretettel hív és vár minden, a
ferences templomba járó testvért. Gyülekezô 13.45-tôl a temp-
lomban. 14 órakor ünnepélyes megnyitó és a Kapisztrán kórus
elôadása, majd a plébániai közösségek bemutatkozása a Tamás
Alajos Közösségi Ház udvarán, vidám elôadásokkal és gyerek-
programmal. 18 órától szentmise a templomban. Június 1-jén a
11 órás szentmisén emlékezik meg a plébánia közössége Faddy
Othmár atyáról halálának 5. évfordulóján. A szentmisén a Ka-
pisztrán kórus énekel, vezényel: Lógó Tibor. Június 2-tôl kezdô-
dôen nyári mise és gyóntatási rend, valamint irodaszolgálat lesz.
A szentmisék hétköznapokon reggel 6.30-kor, 8-kor és 19-kor
lesznek, a szombati és vasárnapi idôpontok változatlanok. Gyón-
tatás hétköznapokon reggel 7.15–8.15, este 18.30–19.45 között
lesz, a szombati és vasárnapi idôpontok változatlanok. A plébá-
niairoda hétfôn 8.30–11 óra között, szerdán és pénteken 8.30–
11.30 óra között, kedden és csütörtökön 15.30–18 óra között
tart nyitva. Május 24-én vasárnap az esti szentmisén köszöntöt-
ték tisztelôi Mihály atyát 90. születésnapja alkalmából. A szentmi-
sén a Vox Clara kamarakórus Gounod: C-dúr miséjét és C. Franck:

Panis Angelicusát énekelte. Szólót énekelt: Bottka Ágnes, Fekete
Krisztina, Bottka Gergely, Benda György, Nagy László Adrián or-
gonált. (1024 Margit krt. 23.)

FÔ UTCAI GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM: Június 30-án
lesz Kocsis Péter Fülöp püspökké szentelése a hajdúdorogi szé-
kesegyházban. Elégséges jelentkezô esetén erre az eseményre
autóbuszt indít az egyházközség. Jelentkezni lehet a templom
sekrestyéjében, illetve a templom honlapján megtalálható tele-
fonszámokon. (1027 Fô utca 88.)

PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET: — Olvass
és rajzolj!— bibliai rajzpályázat. A Biblia éve programsorozat
részeként a Pesthidegkúti Református Alapítvány bibliai rajzpá-
lyázatot hirdet. Részvételi korhatár: 6–14 év. Az alkotásokat A/4-
es méretben, bármilyen technikával, egy szabadon választott
bibliai történetrôl kell elkészíteni és eljuttatni a Lelkészi Hivatal-
ba: 1028 Hidegkúti út 64–66. Tel.: (30) 383-8145, e-mail: kg.hi-
degkut@t-online.hu, www.refhidegkut.extra.hu. Kérjük, hogy
egy nagyméretû borítékba tegyétek a rajzot! A rajz hátuljára és
a nagy borítékra írjatok jeligét és a rajz címét! A nevet, életkort,
címet, telefonszámot pedig egy külön lezárt kis borítékban he-
lyezzétek be a nagyba! Beküldési határidô: június 8. Eredmény-
hirdetés: június 15-én a hittanos évzáró istentiszteleten. Díjazás
két kategóriában lesz 8000, 6000, 5000 Ft-os könyvutalvány for-
májában.

Június 8-án vasárnap délután az ócsai református egyház-
község tagjait látjuk vendégül gyülekezeti találkozó keretében.
16 órakor istentisztelet a templomban, majd szeretetvendég-
ség és kötetlen beszélgetés a gyülekezeti teremben és a temp-
lom kertjében.

Június 15-én 10 órakor lesz hittanos évzáró családi istentisz-
telet, melyre külön meghívjuk a 2007-ben megkeresztelt gyer-
mekek családjait. Az istentisztelet után közös ebéd lesz, majd
különbözô programok családi nap keretében: vetélkedô, kézmû-
ves foglalkozás, tombola! (1028 Hidegkúti út 64–66.)

Páduai Szent Antal ünnepe
Június 13-án tartjuk az eredetileg Fernan-
do névre keresztelt, 1220 nyarán a ference-
sekhez csatlakozott szerzetes ünnepét.

Keresztnevét Remete Szent Antal iránti
tiszteletbôl cserélte Antalra. Tudásának és
kiváló szónoki képességének köszönhetô-
en Szent Ferenc megbízatásával megalapí-
totta a ferences rend elsô tanulmányi házát
Bolognában, és ô lett a teológia elsô taná-
ra. 1227-ben végleg visszatért, és Páduá-
ban (Padova) és környékén tevékenyke-
dett. Életének utolsó évében remeteség-
ben élt. úton Pádua felé hunyt el. Itt is te-
mették el a Santa Maria Maggiore templom-
ban.

Alig tíz hónappal a halála után XI. Ger-
gely pápa szentté avatta, 1946-ban pedig
XII. Pius egyháztanítóvá nyilvánította. A
legnépszerûbb szent az egész világon, jófor-
mán nincs templom, ahol ne állna szobra,
amely angyali szelídségû ifjú szerzetest áb-
rázol, barna ferences csuhában, karján a
kis Jézussal, szabad kezében liliommal.
Akinek gondja-baja van, végsô menedék-
ként mind hozzá fordul.

Ezen a napon van a pasaréti ferences
templom búcsúnapja. Az ünnepi szentmi-
se 18 órakor kezdôdik. Közremûködik a
templom Szent Antal kórusa, vezényel: Dé-
ri András.

ORGONAFESZTIVÁL. Júniusi szombato-
kon 19 órától tartják a Szent Antalról elne-
vezett második orgonafesztivált a pasaréti
Szent Antal templomban (1026 Pasaréti út
137.) Június 7.: Áment Lukács (osb) Pikét-
hy-, Berthier-, Áment-, Lisznyai Szabó-
és Liszt-mûveket játszik. Június 14.: Al-
mássy László Attila Bach, Reubke, Messiae-
ne mûveibôl ad elô. Június 21.: Sztanislav
Surin (Szlovákia) Scheidt, Bach, Vivaldi,
Mendelssohn, Duruºe és Vierne darabjait
hallgathatják az érdeklôdôk. Június 28.:
Pfelffer Gyula Schweelinek, Monteverdi,
Mozart, Schumann, Liszt, Ginastera mûve-
it játssza, énekel Komarnicki Zita.

KANTÁTAEST. A Bach-hét elsô esemé-
nyeként kantátaest lesz a Deák téri evangéli-
kus templomban június 2-án 19 órakor.
Mûsoron: Was Gott tut, das ist wohlgetan;
Nimm von uns; Herr, du treuer Gott. Közre-
mûködik: Zádori Mária, Németh Judit, Megy-
esi Zoltán, Cser Péter, Mekis Péter, a Lutherá-
nia énekkar és a Weiner-Szász Kamaraszim-
fonikusok Kamp Salamon vezényletével.

BELVÁROSI ORGONAESTÉK lesznek a
nyári hónapokban a Belvárosi Fôplébánia-
templomban vasárnaponként 19.30-tól. Jú-
nius 1.: Virágh András és Buzás Aida Bach-,
Mozart-, Franck-, Liszt- és Kodály-mûve-
ket ad elô. Június 8.: Jakab Hedvig Swee-
linck-, Reinken-, Buxtehude-, Bach-,
Dupré-, Debussy-mûveket szólaltat meg.
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Kézbesítôt keres
a hivatal

A II. Kerületi Önkormányzat Képvise-
lô-testületének Polgármesteri Hivatala
férfi munkatársat keres külsô kézbesí-
tôi munkakör betöltésére. Feltétel: 8
általános iskolai végzettség, erkölcsi
bizonyítvány. Bérezés: megállapodás
alapján. Jelentkezni Juhász Györgyné-
nél, a Központi Ügyviteli Csoport veze-
tôjénél lehet a 346-5515-ös és a (06
30) 560-3950-es telefonszámon, illet-
ve a juhasz.gyorgyne@masodikkeru-
let.hu e-mail-címen. A személyes talál-
kozásra megbeszélt idôpontban szí-
veskedjen kézzel írt önéletrajzot magá-
val hozni.

Ingyenes TBC-szûrés a Tölgyfa utcában
A tuberkulózisjárvány folyamatos visszaszo-
rítása érdekében az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 2008 júniusá-
ig kiterjesztette a kötelezô lakossági ernyô-
képszûrés végzését.

A szûrésre minden 30 év feletti, a kerü-
letben — állandó vagy ideiglenes tartózko-
dási helyen — bejelentett, vagy huzamo-
sabb ideig itt tartózkodó lakos kötelezett,
akinek egy éven belül nem volt TBC szem-
pontjából negatív mellkasröntgen-felvéte-
le. A vizsgálatokat a II. kerületi Tölgyfa ut-
cai tüdôgondozó végzi a hét minden mun-
kanapján 8–19 óra között. A vizsgálat elvég-
zéséhez a TAJ-kártyát kötelezô bemutatni,
de beutalót nem kell hozni.

A tüdôszûrô vizsgálatot korszerû, digitá-
lis készülékkel végzik, amely a szervezet
számára semmilyen lényeges sugárterhelé-

si kockázatot nem jelent. Kérésre a szûrés
eredményérôl leletet is kaphat a vizsgált
személy — ez utóbbira a felvétel elkészíté-
sét követô munkanapon van legkorábban
lehetôség. Jó tudni, hogy a negatív lelet fel-
használható az egyes munkáltatók által elô-
írt kötelezô munkaalkalmassági mellkas-
szûrôvizsgálat igazolására, amelyért egyéb-
ként — egészségügyi szolgáltatótól függôen
— akár több ezer forintot is kellene ªzetni.
Lehetôleg munkaidején kívüli idôpontban
jelentkezzen szûrôvizsgálatra, mivel mun-
kahelyi mulasztás igazolására nincs mód.

Légúti panaszok — köhögés, mellkasi fáj-
dalom, nehézlégzés — esetén orvosi vizsgá-
lat, légzésfunkciós teszt végzésére is lehetô-
ség van, ez esetben háziorvosi beutaló szük-
séges a kiterjesztett vizsgálat elvégzéséhez.
Különösen ajánlott ez a hosszabb ideje do-
hányzó, magukban esetleg még enyhe, ko-
rai szakban lévô betegséget hordozó bete-
gek részére. Lehetôség van arra is, hogy do-
hányzó lakosoknak — akik szeretnének
szenvedélyüktôl megszabadulni — segítsé-
get nyújtsunk a dohányzásról való leszokás-
ban is, a dohányzás káros hatásairól való
beszélgetés, orvosi segítségnyújtás kereté-
ben.

Hétfô, szerda és péntek délelôttönként
mód van arra is, hogy a nôk a Fekete Sas ut-
cai épületben található onkológiai gondozó-
ban nôgyógyászati rákszûrôvizsgálaton is
részt vegyenek.

Füstmentes osztályok
Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regioná-
lis Intézete idén januárban hirdette meg a
Füstmentes osztály versenyt — tájékoztaqtta
lapunkat Waldherr Tünde egészségfejlesztô.
Elsôsorban 7–8. osztályos tanulók jelent-
kezhettek a versenyre, mivel ebben a kor-
osztályban kezdenek hirtelen és sokan do-
hányozni. A ver-
seny célja a még
nem dohányzók
között megelôzni
vagy késleltetni a
dohányzás elkez-
dését, a már do-
hányzó gyerme-
kek körében pe-
dig elôsegíteni a
l e s z o k á s t v a g y
megakadályozni,
hogy rendszeres
d o h á n y o s o k k á
váljanak. Kerüle-
tünkben három iskola nevezett be a ver-
senyre, hat osztállyal, összesen 139 tanuló:
a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázi-
um, az Újlaki Általános Iskola és a Szabó
Lôrinc Általános Iskola és Gimnázium.
Azok az osztályok, amelyek öt hónapig füst-
mentesek voltak, tehát a programban kiír-
taknak eleget tettek, és a havi versenyfel-

adatokat teljesítették, sorsoláson vesznek
részt. A régióból benevezett nyertes osztály
pénzjutalmat, 200 000 forintot kap. A má-
sodik kerületi önkormányzat alpolgármes-
tere, Dankó Virág, fontosnak tartva a ver-
seny célját, az alpolgármesteri keretbôl
szintén 200 ezer forinttal támogatta a részt-

vevô iskolák nyer-
teseit és résztve-
vôit. A beneve-
zett osztályok az
összekötô védô-
nôk, pedagógu-
sok, iskolaigazga-
tók véleménye
szerint rendkívül
motiváltak, lelke-
sek, hiszen a nye-
reménybôl az osz-
tály sporteszközö-
ket, könyveket
tudna vásárolni.

Csak nyertesei vannak a programnak, hi-
szen reményeink szerint a nemdohányzás
elôbb-utóbb népszerû viselkedésformává
válik. A verseny a végéhez közeledik, má-
jus utolsó hetében mindegyik résztvevô is-
kolában tartanak egy kis értékelô ünnepsé-
get, május 29-én pedig kiderül, kik a gyôz-
tesek.

Köszönet
A Törökvész Úti Általános Iskola peda-
gógusai köszönetüket fejezik ki mind-
azoknak, akik a Törökvész Úti Általá-
nos Iskola Támogatására Alapít-
vány (adószám: 1970083-1-41) javá-
ra 2006. évi jövedelemadójuk 1%-át
átutalták. Az összegyûlt 1 150 054 fo-
rintot az alapító okiratban meghatáro-
zott cél szerinti tevékenységeknek
megfelelôen használtuk fel, tehát ta-
nulmányi kirándulásokra, szociálisan
rászoruló gyermekek támogatására,
könyvek vásárlására, a szabadidô tar-
talmas eltöltésére.

Környezetvédelmi
vetélkedô

A National Geographic környezetvé-
delmi vetélkedôt szervez általános is-
kolások számára 2008 szeptembere
és 2009 áprilisa között. A gyerekek-
nek havonta egy-egy feladatot kell
megoldaniuk a megadott szempon-
tok szerint. A megoldásokat zsûri pon-
tozza és bírálja el. Iskolánként egy-
egy hatfôs csapat jelentkezhet vezetô
tanárral június 15-ig a www.zold-
kids.hu weboldalon. A fôdíj egy erdé-
lyi utazás. A II. kerületi Önkormányzat
Mezôgazdasági és Környezetvédelmi
Irodája (1024 Lövôház u. 22., telefon/
fax: 315-1366) kéri, hogy minél több
iskola állítson ki csapatot, és egyben
minden jelentkezôt biztosít támogatá-
sáról. Az iroda szükség szerint segít a
feladatokhoz szükséges információk
beszerzésében, valamint a feladatok
megoldásában. Bôvebb információ:
www.zoldkids.hu.
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Gyôzelemmel búcsúztak a Statisztikások
Néhány nap múlva, egészen pontosan
június 24-én lesz ötvennégy éve
annak, hogy Ormai László belépett a
Központi Statisztikai Hivatal
épületébe, és nem sokkal utána
megalakította a Statisztika nôi
asztalitenisz szakosztályát. Most
pedig elérkezett az a nap is, amikor —
május 16-án — a Statisztika méltán
világhírû nôi együttese utolsó
mérkôzésére állt ki.

Az ok természetesen prózai: a pénz. A hiva-
tal a továbbiakban nem tudná az eddigiek-
hez méltó módon támogatni a szakosztályt,
nem képes fenntartani a sportcsarnokot.
Ezért Ormai László úgy döntött, lezárja a
magyar sporttörténet egy fontos szakaszát.
A Marczibányi téri birodalom utánpótlás-
nevelô centrum lesz, de az is csak akkor, ha
megmarad az asztalitenisz számára a csar-
nok. A felnôtt csapatukat a következô év-
ben már semmiféle bajnokságra nem neve-
zik. A sikerek részesei pedig szétszéled-
nek, és külföldi, illetve hazai klubokban
folytatják pályafutásukat.

A Bajnokcsapatok Európa Kupáját 25-
ször elnyert csapat utolsó meccsén éppen a
legnagyobb hazai rivális ellen lépett asztal-
hoz. A Postásnak tavaly sikerült megtörnie
a „Stat” harminckilenc éve megszakítás
nélküli hazai hegemóniáját; a Róna utcaiak
volt Statisztika-játékosokkal is nyerték a
2006/2007-es bajnokság aranyérmeit. A
tét tehát többszörösen is nagy volt. Póta Ge-
orgina, Li Bin és Fazekas Mária ugyanis nem
csak a szép búcsúért lépett az asztalhoz, ha-
nem a negyvenedik bajnoki cím elnyerésé-
ért is. Az eredmény ismert: a Statisztika 6–
1-re nyert, ezzel legalább emlékezetes bú-
csút produkáltak. S mivel minden csoda
csak három napig tart, a Marczibányi téri
csarnokban a sok éven át megszokott „üze-
mi zajok” közepette ülhettünk le beszélget-
ni a szakosztály életre hívójával, Ormai
László mesteredzôvel egy kis múltidézésre.

— Nem is tudom, melyik változat áll kö-
zelebb az érzéseimhez: a fájdalmasan öröm-
teli vagy az örömtelien fájdalmas. Huszon-
öt BEK-gyôzelem és negyven magyar bajno-
ki cím után vonalat húzni semmiképpen
sem könnyû. Reggelig tudnék mesélni,
annyi az emlékem. Azon a napon, amikor
beléptem a Statisztikába dolgozni, megis-
mertem a késôbbi feleségemet, másnap pe-
dig elkezdtem szervezni a nôi asztalitenisz
szakosztályt. Most pedig itt vagyok, ennek
is vége.

Hogyan kezdôdött, és melyek voltak a
siker felé vezetô út fontosabb állomásai?

Természetesen legalul, konkrétan a kerü-
leti másodosztályban. Négy évvel késôbb,
1958-ban viszont már az NB I-ben ütötték
a labdát a lányok. Az élvonalban természe-
tesen nem a korábbi sebességgel halad-

tunk elôre, de pontosan egy évtized eltelté-
vel, 1968-ban már a Statisztika nyerte a
bajnoki aranyérmet.

A döntô a „Trabant-túra” néven vonult
be a sportág történelemkönyvébe.

Az FTC elleni visszavágóra a IX. kerületi
Mester utcában került sor. Már melegítet-
tek a játékosok, amikor szóltam Papp Angé-
lának: légy szíves, add ide az igazolásokat.
Erre jött a válasz: ottfelejtettem a hivatal-

ban. Beugrottunk a Trabantomba, és soha
nem volt vágtatásba kezdtem. Nem volt
olyan KRESZ-szabály, amelyet ne hágtam
volna át, viszont harmincöt perc alatt meg-
jártuk az utat oda-vissza. Így is elkéstünk
néhány percet, de a ferencvárosiak edzôje,
Pénzes György hallani sem akart játék nélkü-
li gyôzelemrôl. Így azután az asztal mellett
dôlt el az elsôség kérdése — a mi javunkra.

Ha visszatekint a Statisztika elmúlt öt-
vennégy esztendejére, emlékek tömkele-
ge tolul elô Önben.

Hetvenhat éves múltam, és az egész éle-
tem a sport vonzásában telt, így jóval ré-
gebbre nyúlnak vissza a dolgaim. Mint er-
zsébeti kissrác, már tíz éves koromtól az Er-
zsébeti MTK labdarúgója voltam. Iª korom-
ban Budapest-válogatottságig vittem az ak-
kor még fogalmat jelentô ESMTK játékosa-
ként. Késôbb — térdsérülésem ellenére —
a Statisztika csapataiban olyan kiválóságok-
kal szerepelhettem együtt, mint a szép em-
lékû Mészáros „Dodó bácsi”, aki a Ferencvá-
ros játékosaként, majd az FTC edzôjeként
is maradandót alkotott.

Mit gondol, miért tudott ilyen példátla-
nul erôs klubot felépíteni?

A KSH-nak ebben elévülhetetlen érde-
mei vannak. Ha a vezetôktôl nem kaptuk
volna meg azt a segítséget, amit, akkor er-
rôl a sikersorozatról még csak nem is álmo-
dozhattam volna. Persze, nehogy azt gon-
dolja bárki is, hogy mindig minden simán
ment. Alaposan meg kellett érte dolgozni.
Nekünk is megvoltak a kisebb-nagyobb
csatáink. Mást ne mondjak, KSH-beli tény-
kedéseim során sportpályafutásom alatt a
KSH-nak kilenc elnöke volt, akikkel meg
kellett találni a közös hangot.

A nôi asztalitenisz elfogadtatásában fel-
tehetôen szerepe volt annak is, hogy Ön
a hivatal felelôs beosztásban dolgozó
munkatársa volt.

Már 1958-ban ledoktoráltam a magyaror-
szági kôolajipar gazdasági mutatóinak köz-
gazdasági elemzése témakörében, majd szá-
mítástechnikai szakértôi oklevelet szerez-
tem. Késôbb, 1960-ban a háromszázötven
embert foglalkoztató KSH-számítóközpont
vezetôje lettem, majd 1980-ban a módszer-
tani és koordinációs fôosztály vezetôjeként
jelentôsen bôvült a munkaterületem.

Térjünk vissza a nôkhöz, a Statisztika
világhírû szakosztályához, amelynek Ön
évtizedeken át nemcsak megalapítója, ha-
nem vezetôedzôje is volt.

1965-ben a TF-en szakedzôi képesítést
szereztem, 1975-ben pedig Mesteredzô
címmel tüntettek ki. Pedig nem voltam egy
könnyû ªú, kérdezze csak meg a jelenleg is
nálunk edzôsködô egykori kiválóságainkat,
Kisházi Beát vagy Lotaller Henriettet! Legin-
kább csak a „korbácsos Laci bácsi” néven
emlegettek, olyan szigorú voltam. Akkor
sok minden egészen másként ment, mint
ma. Nem udvaroltunk a versenyzôknek,

Kisházi Bea, Fülöp István, Oláh Zsuzsa, Ormai
László és Lotaller Henriette

Az NB I-es csapat 1959-ben

A BEK-nyertes csapat 1996-ban

Póta Georgina, Fazekas Mária, Li Bin
és Téglás Péter
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mégis ragaszkodtak hozzánk, jól érezték
magukat a klubban. Mi tényleg mindig egy
nagycsaládot alkottunk, amelynek tagjai
megbecsülték egymást, ragaszkodtak egy-
máshoz. Sok esküvôn voltam tanúja játéko-
saimnak, miként a keresztgyerekeinket is
nehéz lenne most hirtelen számba venni.
Közösen örültünk a sikereinknek vagy ép-
pen — szerencsére ilyesmi elég ritkán for-
dult elô — együtt búslakodtunk, mint most.

A statisztikák szerint valóban jóval több
volt az örömre okot adó eredményük.

Képzelheti, huszonötször lettünk Európa
legjobb csapata, mennyi minden van e szá-
raz tény mögött. Természetesen nekünk
sem úgy ment minden, mint a karikacsa-
pás. Az 1968-ban elôször kivívott hazai baj-
noki gyôzelmet követôen két év múlva már
a BEK-ben is az élen tudtunk végezni, ami
egy nagy sorozat kezdetét jelentette. De mi-
csoda izgalmakat kellett átélnünk az évek
során! Csak egy-két példa erre. Az egyik
BEK-elôdöntô döntô meccsén Kisházi Bea
10–1-es vesztésre állt, az egykori kiváló rá-
dióriporter, Gulyás Gyula már vigasztalva
búcsúztatta a lányokat. Beának azonban he-
lyén volt a szíve, és ebbôl a vesztett állásból
is képes volt fordítani. 1981-ben elôször
játszhattunk a mai csarnokunkban BEK-
döntôt, ahol az ellenfél, a svéd Varberg

már 4–1-re vezetett, mégis mienk lett a tró-
fea. A legnagyobb bravúrt alighanem az
1993/94-es idényben mutattuk fel. Ekkor
a Marczibányi téren 4–1-re kikaptunk a né-
met Steinhagentôl, s már azt fontolgattuk,
hogy a visszavágóra legfeljebb az iª csapa-
tunkkal utazunk ki. Végül gyôzött a sport-
szerûség, az asztalnál pedig nem ismert le-
hetetlent Éllô Vivien, Irina Palina és Tóth
Krisztina. Óriási meglepetésre 4–0-ra hoz-
ták a meccset a papíron esélyesebb néme-
tek otthonában, ami egyben újabb BEK-si-
kert is jelentett számunkra.

Ehhez a bravúrsorozathoz elengedhe-
tetlen volt az igényes edzôi munka.

Nálunk leginkább olyanok foglalkoztak a
gyerekekkel, akik nem egyszerûen munka-
helynek tartották a Marczibányi teret, ha-
nem hosszú távon kötôdtek ide. Mást ne
mondjak, egykori BEK-gyôzteseink, Euró-
pa-bajnokaink közül hárman — Kisházi Be-
atrix, Lotaller Henriette és Oláh Zsuzsa — je-
lenleg is itt edzôsködik. Jómagam már ré-
gen gondolkodtam az utódlásomról. Ezért
lett idejében utódom Fülöp István, akit az-
után a legutóbbi idôkben Téglás Péter köve-
tett ebben a feladatkörben.

Ön egyébként az edzôképzésben is ko-
moly részt vállal: a TF-en harmincöt éve
tanít egyetemi docensként.

A rendszerváltás után Gallov Rezsô állam-
titkár felkért. kapcsolódjunk be a mester-
edzôi címek odaítélésének megreformálá-
sába. Több, akkori híres edzôt — Bay Béla,
Koltai Jenô, Rajki Béla, Hammerl László, Por-
tisch Lajos — összehívott, és meghirdette a
feladatot: állítsuk vissza a mesteredzôi cím
tekintélyét, zárjuk ki a politika befolyását.
Elmondhatom: tizennyolc éve közmegelé-
gedésre dolgozunk. Évente legfeljebb öt-
hat címet adományozunk, s mindössze egy
olyan esetet tartok fejben, amelyrôl utólag
azt mondtam: ez az illetô ma talán nem kap-
ná meg a kitüntetést!

Most, hogy a felnôttek elköszönnek, ez
a tendencia feltehetôen nem változik, hi-
szen még több idejük lesz az edzôiknek a
ªatalokkal foglalkozni.

Így igaz, hiszen reményeink szerint az
edzôink maradnak. Örömmel várjuk a 6–8
éves kislányokat, akik közül kikerülhetnek
majd a jövô bajnokai. Arra is van elég he-
lyünk, hogy a kedvtelésbôl játszó ªatalokat
és idôsebbeket is fogadjuk, hiszen a tizen-
nyolc asztal az esti órákban a rendelkezé-
sükre áll. Egy mozijegy áráért akár négyen
is játszhatnak egy jót. (Érdeklôdni Kisházi
Beatrixnél a 212-5161-es telefonszámon le-
het.)

Kép és szöveg: Jocha Károly

Atlétikai diákolimpia
Májusban rendezték meg a kerületi atlétikai diákolimpiát a margit-
szigeti atlétikai centrumban. A versenyen hat kerületi iskola több
mint háromszáz diákja vett részt.

Eredmények: Fiú, I. korcsoport: 1. Jánosa Bence, Ökumenikus,
208 pont; 2. Floidl Zsombor, Ökumenikus, 204 pont; 3. Farkas Má-
té, Áldás, 195 pont. Leány, I. korcsoport: 1. Pusztai Petra, Csik Fe-
renc, 270 pont; 2. Leitner Lilla, Csik Ferenc, 218 pont; 3. Csongrá-
di Nicol, Áldás, 203 pont. Fiú, II. korcsoport: 1. Kelenföldi Áron,
Ökumenikus, 343 pont; 2. Zábó András, Ökumenikus, 337 pont;
3. Mensáros Marci, Törökvész, 330 pont. Leány, II. korcsoport: 1.
Márton Rege, Ökumenikus, 364 pont; 2. Balogh Janka, Törökvész,
354 pont; 3. Rokonay Petra, Ökumenikus, 350 pont. Fiú, III. kor-
csoport: 1. Cséfalvi Zsolt, Törökvész, 609 pont; 2. Lakatos Péter,
Áldás, 532 pont; 3. Istvánª Bence, Törökvész, 526 pont. Leány, III.
korcsoport: 1. Wéber Dóra, Áldás, 601 pont; 2. Csillag Dóra, Ál-
dás, 537 pont; 3. Eszik Barbara, Törökvész, 523 pont. Fiú, IV. kor-
csoport: 1. Szûcs Dániel, Rákóczi, 881 pont; 2. Nemes Benjámin,
Áldás, 847 pont; 3. Törzsök Tamás, Csik Ferenc, 797 pont. Leány,
IV. korcsoport: 1. Katona Janka, Ökumenikus, 618 pont; 2. Palá-
gyi Barbara, Áldás, 573 pont; 3. Pap Eszter, Áldás, 545 pont.
Remetés floorballsikerek
Elképesztô bravúrt végrehajtva, mindhárom korcsoportban a Re-
metekertvárosi Általános Iskola csapata nyerte az országos ºoor-
ball diákolimpiát. A csapatok tagjai:

Fiú, II. korcsoport: Mile Benedek, Orbán Máté, Kovács Bende-
gúz, Poór Péter, Kvasznicska Norbert, Hoffmann Tamás, Rózsa Vin-
ce, Lukácsi Boldizsár, Havas Bence, Portik Szabó Áron, Váry Leven-
te, Németh Ákos. Fiú, III. korcsoport: Mile Benedek, Orbán Máté,
Kovács Bendegúz, Poór Péter, Mile Olivér, Szalai Kristóf, Rózsa So-
ma, Kaposnyák Zsolt, Kovács Kolos, Kovács László, Varga Zalán.
Fiú, IV. korcsoport: Rózsa Soma, Mile Olivér, Szalai Kristóf, Nagy
Ádám, Hegedüs Dániel, Simon Adorján, Szabó Viktor, Molnár Kris-
tóf, Németh Attila, Kovács László.

Pénzügyôr-hírek
Az NB III. Duna-csoportban a tavaszi elsô fordulóból elhalasztott
mérkôzés pótlásaként május 14-én a Csepel együttesét fogadta a
Pénzügyôr SE. A vendégek kétgólos gyôzelemmel távoztak a Pasa-
réti útról. További eredmények: U–19 Pénzügyôr—Mór: 3–0, U–16
Pénzügyôr-Mór: 4–1.
Kupagyôztes ifjú focisták
A II. kerület UFC U10-es csapata komoly ellenfeleket maga mögé
utasítva elsô helyezést ért el a Legea Pünkösdi Kupán. A XVIII. ke-
rületben május 10-én megtartott torna döntôjében a Ferencváros
korosztályos gárdáját gyôzték le a kerületi gyerekek 2–1 arány-
ban. Álló sor: Farkasch János, Varga Botond, Hegedûs Tamás, So-
mogyi Kevin, Szeberin Viktor, Czibulka Balázs. Ülô sor: Nagy Ta-
más, Mile Benedek, Kölcze Balázs, Jaszenovics Bálint, Bene Zol-
tán. Edzôk: Harmati Balázs és Gondár Szabolcs.
A kihívás napja
Ismét sikeres volt a II. kerületi Challenge Day. A lelkes kerületi pol-
gárok igazi sportnapot varázsoltak a II. kerületi Sport és Szabad-
idô Centrumba. A megszokott sportolási lehetôségek (futás, foci,
kosárlabda, tenisz) mellett lehetett frizbizni és pingpongozni, vala-
mint kerületi egyesületek népszerûsítették sportágaikat. Képvisel-
tette magát a Rózsadomb Bázis SE (asztali foci és darts), a Honfog-
lalás SC (íjászat) és a Magyar Sportlövôk Szövetsége (légpuskás
sportlövészet). A bátrabbak a mobil mászófalat is kipróbálhatták,
a focit kedvelôk pedig a délután folyamán részt vehettek egy gyer-
meklabdarúgó-tornán. A nap folyamán több mint hatszázan spor-
toltak rövidebb-hosszabb ideig a sportcentrumban, és több iskola
— az Újlaki, a Törökvész, a Palotás és a Thán Károly — is csatlako-
zott a programhoz.
Nyári sakktábor
A Csonkics Sakkakadémia rendezésében Csillebércen június 16-tól
augusztus 1-ig heti turnusokban. A napi 4 órás sakkozás mellett,
úszás, tenisz, labdajátékok várják a gyerekeket. Jelentkezés:
www.sakkakademia.hu vagy Csonkics Tünde: (06 30) 211-2499.

SPORT ÉLET MOZGÁS SIKER ADRENALIN KUDARC EGÉSZSÉG SPORT ÉLET MOZGÁS SIKER
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A rendôrség és a lakosság kapcsolatát
szimbolizáló szobor 1963-ból

A köztéri szobrászat problematikus
mûfaj. Nemcsak azért, mert
hovatovább ahány emlékmû, annyi
botrány, hanem mert egyáltalán: egy
kôbôl faragott vagy bronzba öntött
test látványának abszurditásán csak
nagyon erôs és egységes közösségi
tudattal lehet túllépni. Talán
megfordítva még a legjobb: az eleve
az abszurditással játszó alkotások
legalább vidám perceket szereznek. A
szocializmusban számos alkalom
nyílott mulatni, az azóta eltelt idôben
viszont inkább csak fogcsikorgató
keserûséget érzünk a mûfaj
reneszánszának láttán.

Vegyük például a rendôrség és lakosság
kapcsolatát szimbolizáló szoborra kiírt pá-
lyázat esetét 1960-ból. A történet doku-
mentumait egy nemrég megjelent, de, saj-
nos, alig ismert kötet tartalmazza, a Kortárs
szoborpályázatok 1950–2000 címû nagysza-
bású munka, amelyet a kiváló mûvészettör-
ténész, Nagy Ildikó szerkesztett.

Az alábbi történetnek is talán az lehet a
tanulsága, amit Nagy Ildikó az egész kor-
szak köztéri szobrászatával kapcsolatban ki-
emelt: a pályázati kiírások, a megbízók igé-
nyei sokszor egyáltalán nem vették ªgye-
lembe a szobrászatnak mint mûfajnak a le-
hetôségeit. Hozzátehetjük ehhez, hogy az
egyes mûvészek ugyan a megélhetés kény-
szere alatt nekifeszültek a lehetetlen megol-
dásának, de az eredmény többnyire mo-
solyt fakasztó lett.

Történt tehát 1960 ôszén, hogy az éppen
elkészült Rómer Flóris utcai rendôrségépü-
let díszítésére a tervezô Scultéty János fel
akarta használni Laborcz Ferenc szobrász Kí-
gyóölô címû mûvét, amelyet a mûvész ere-
detileg a Jászai Mari téri BM-épületbe
szánt. A Képzômûvészeti Alap azonban ezt
ellenezte, mondván, hogy az eredetileg épü-
letbelsôbe tervezett szobor — egy kígyót fo-
gó ªú — „helytelen módon fejezné ki a rendôr-
ség feladatát”. Csak találgatni tudunk, hogy
milyen, késôbb tisztázott és akceptált in-
terpretációja lehetett az illetékes osztályve-
zetônek, hiszen a végül felállított szobor en-
nek az alaknak egy variációja lett.

A hivatalok levélváltása nyomán már év
végére kikristályosodott a szoborállítás kí-
vánatos menetrendje. A belügy tulajdon-
képpen „A rendôrség és a lakosság kapcsola-
tát elmélyítô, közérthetô megjelenésû szobrot”
kívánt, amelyre az erre illetékes Képzômû-
vészeti Alap hamar meghívásos pályázatot
írt ki 4000 forintos részvételi díjjal. A két
hónapos határidô alatt elkészítendô gipsz-
makettért ez nem volt rossz pénz, ªgyelem-
be véve az akkori idôk pár száz forintos át-
lagbéreit.

Az összesen négy pályamû nagyon eltérô
megközelítéssel ragadta meg a rendôrség
lényegét. Laborcz a kígyót cipelô pálci-
kaªún kívül egy kétalakos kompozícióval
rukkolt elô: a pálcikaember mögött meghú-
zódó rendôrrel, mintha ôrizetest terelne
egy szûk folyosón a simléderes alak. Mart-
sa István egyszerûen egy rendíthetetlen fa-
kabátot mintázott, itt inkább a lábak közti
megtámasztás kelti azt a furcsa benyomást,
mintha szegény posztos rendôrt egy nagy
fatönkre huzamosabb ideig kiállították vol-
na. Enigmatikus szoborral pályázott vi-
szont Nagy Sándor: három robusztus alak
közül a középsô felemeli a kezét, és amíg a
másik kettô mereven elôre tekint, addig ez
oldalra néz. De kire? És mit akar a felemelt
kezével? Jelent?

Az elsô pályázati fordulóra benyújtott
mûvek nem arattak osztatlan sikert. A zsû-
ri újabb fordulót írt ki, és egyúttal kérte a
pályázókat, hogy ne a rendôrség karhatal-
mi jellegét domborítsák ki, mert „ezek a je-
gyek nem jellemzôek a szocialista társadalom
rendôrségére.”

A következô körben már csak három alko-
tás vett részt. Laborcz kígyóölô pálcikaem-
berének variációjával jelentkezett, Martsa
azonban a fakabátot akcióba helyezte: a fôa-
lak ezúttal kis kopasz gyerekeknek mutatta
meg a helyes irányt. Nagy Sándor pedig
mintha most a másik oldal tevékenységé-
nek lényegére igyekezett volna fókuszálni.
Egy kardot kezében tartó ªgura egy gallyat
emel a magasba, mintha a mûvész képzele-
tében a belügyi munka foglalata a vadhajtá-
sok diadalmas lenyesegetése lett volna.

Laborcz mûvét végül 1963-ban állították
fel. Pálcikastílusa a korszakban nagy divat-
nak örvendett, az idôsebb szobrászgenerá-
ció minden tiltakozása ellenére. Laborczot
is faragták, presszionálták, hogy dagassza a
modelljét, kerülje „a sematizálásra hajló
egyszerûsítést”. Sokért nem adnám, ha a pál-
cikaªú kígyóölôt egyszer egymás mellett
láthatnám Mikus Sándor erôtôl duzzadó
szocreál kígyóölô nôjével, amely nem a
bûn keresztény szimbólumát, hanem a gyó-
gyítás görög istenének, Aszklépiosznak a
kígyóját szorongatja az Uzsoki utcai kórház
elôtt.

Laborcz Ferenc (I. forduló) Martsa István (I. forduló) Nagy Sándor (I. forduló)

Laborcz Ferenc (II. forduló) Martsa István (II. forduló) Nagy Sándor (II. forduló)

A FOTÓK A MAGYAR KÉPZÔ- ÉS IPARMÛVÉSZETI LEKTORÁTUS ARCHÍVUMÁBÓL SZÁRMAZNAK
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Legyes Margit
„Petronella derûs ideje jót tesz a kendernek” —
reménykedtek dédanyáink, ha tiszta volt az
ég május 31-én. Amikor a mák sok virágot
hozott, nem fájt a fejük az etetnivaló miatt
sem. Megªgyelték ugyanis, hogy a dús lege-
lôn szépen gyarapodott a jószág, és bôség-
gel adott húst, zsírt a konyhára. Tikkasztó-
an meleg tavaszutón vélhetôen a hidegkúti-
ak is gyakran be-benéztek a kamrába: ha
csöpögött a tavalyi szalonna, tudták, hogy
nem sokat kell várni az égi áldásra, mert
Medárd püspök emléknapja (június 8-a)
többnyire meghozta a csapadékot. Mivel
aszályos idôszakban a VI. században élt
szentben volt a földmûvesek minden bizo-
dalma, az idôsebb asszonyok közül sokan
esôvarázsló praktikákat is bevetettek az ün-
nepén. Némelyek hittek benne, hogy ka-
kas fürdetésével sürgethetik az enyhítô zá-
port.

„Szent Medárdust — jegyezte föl Bod Péter
a XVIII. században — a szôlôk patrónusának
is nevezik a parasztok, mert az a költemény ró-
la, hogy a szôlôjébe lopni menvén valami em-
berek még fertelmes mulatozásba is részegül-
tek. A püspök özönesôt imádkozott a nyakuk-
ba. Azt is jövendölik, hogyha Medárd napján
esô lészen, negyven napok alatt reá tart osztán
az esôs idô.” Hûvös, nedves május után nem

csoda, hogy dédapáink nagyon féltek a püs-
pöktôl, mert attól tartottak, hogy elviszi a
termést, ha továbbra is nyitva hagyja az ég
csatornáit. Az aratást veszélyeztetô júniusi
esôözönrôl úgy tudták, „koldusbotot nyom-
hat a gazda kezébe”, ezért a tisztelôi rendsze-

rint pusztító vihar, jégesô, mennykôcsapás
ellen kérték az oltalmát, nagy forróságban
pedig csendes, termékenyítô esôt vártak tô-
le.

A villámlásokkal kísért zivatarok, jég-
esôk gyakran úgy megriasztották a békésen
legelészô birkákat, hogy a juhász és a pulija
a hetedik határból terelte vissza a nyájat.
„Margit felhôtôl fél, égi háborút vél” — ªgyel-
meztették idôs pásztoraink ªatal társaikat.
Mivel azt tapasztalták, hogy legyes Margit
napján (június 10.) nem csupán a viharok,
hanem az elszemtelenedett házi legyek, vér-
szívó bögölyök kellemetlenkedése is
messze ûzte az állatokat, az elôrelátóak vé-
dett helyre hajtották a jószágot. Érthetô,
hogy a pásztorokat felvillanyozták a széna-
betakarítás kezdetének, Szent Barnabás
apostol ünnepének (június 11.) napsuga-
rai. A szántó-vetôk is fellélegeztek a derült
idôben, és az aratásra készülôdve lázasan
tisztogatták a gabona tárolására szolgáló
hombárokat. Miként dédanyáink szerte az
országban, vélhetôen a budai falvakban is
gyógynövényeket gyûjtögettek. Némelyek
hittek benne, hogy Barnabás füvei a beteg-
ségek orvoslása mellett rontás elhárítására
is hatásosak.

Pintér Csilla

Sokáig nézegettem ezt a lépô ªúalakot az
idétlen kígyójával; megmosolyogtató két-
ségtelenül, és mégis: ha alulról közelítünk
felé a Margit körúton felfelé haladva, a tég-
laburkolatos épület elôtt álló alak markáns
sziluettjével monumentális látványt nyújt.

Rostás Péter

Hol a határ?
Márhogy a szemtelenségé. Egy olvasónktól
kaptuk a mellékelt képeket, amelyek a Szi-
lágyi Erzsébet fasori Gábor Áron-emlék-
mûnél készültek. Több úgynevezett down-
hill-kerékpározó ugyanis a szobor körüli te-
rületet szemelte ki arra, hogy ugratópályát
alakítson ki. A Fôvárosi Közterület-fenn-
tartó Vállalat friss facsemeték elültetésével
próbálkozott gátat vetni a természetet egy-
általán nem kímélô új hóbortnak. Erre a
gesztusra válaszul tûzték ki a biciklisek a
képen is jól olvasható, igencsak fenyegetô
hangú üzenetüket.

Nem világos, hogy néhányan miért gon-
dolják azt: nekik mindent szabad. Fákat ta-
rolva a hegyrôl száguldozni, közterületeket
tönkretenni, facsemeték kitörésével fenye-
getôzni. Mindezt persze névtelenül, de na-
gyon bátran.

Senki sem vitatja, hogy jó dolog a moz-
gás, azonban nem válhat kizárólagossá a sa-
ját érdekünk és szempontunk.

Vajthó Gábor, a kerületi Városrendészet
vezetôje kérdésünkre válaszolva elmondta,
hogy a terület a fôváros kezelésében van,
ezért hivatalosan nem tehetnek semmit,
de természetesen járôreik ªgyelnek arra,
hogy a downhillesek a jövôben ne használ-
hassák gyakorlóterepül az 1848-as emlék-
mû környezetét.
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NYÁRI SZÜNET. A Pesthidegkúti Baráti Kör júniusban, júliusban és augusztusban
nyári szünetet tart. Következô összejövetelük szeptember 17-én 17 órakor kezdôdik.

NEMZETI FÓRUM-EST. Dormán László újságíró, a Magyar Rádió Határok nélkül és
Kárpát-medencei krónika címû mûsorainak szerkesztôje lesz a vendége a Nemzeti Fó-
rum Egyesület II. kerületi szervezetének május 29-én csütörtökön 18 órától a Fidesz
II. kerületi irodájában (1024 Keleti Károly u. 13/b).

FÓRUM-ESTÉK. A Magyar Demokrata Fórum II. kerületi szervezete szeretettel vár
minden érdeklôdôt Pongrácz Tibor közgazdász, volt államtitkár elôadására (Ma és
holnap a gazdaságpolitikában) június 3-án 18 órára a kerületi MDF-iroda elôadóter-
mébe (1022 Bimbó út 63.).

FILM WITTNER MÁRIÁRÓL. A Jobbik Magyarországért Mozgalom II. kerületi szer-
vezete és a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége (PPKSZ) a Wittner Mária életérôl
készült Hóhér, vigyázz! A siralomháztól a Parlamentig címû portréªlm bemutatójá-
ra várja az érdeklôdôket június 5-én 18 órára a Klebelsberg központba (1028 Temp-
lom u. 2–10.). A rendezvény házigazdái: Jablonkay Gábor, a PPKSZ elnöke és Murányi
Levente, a Jobbik solymári elnöke. A ªlmvetítés után kötetlen beszélgetés Wittner
Máriával. Belépô 500 Ft, jegyelôvétel: masodikkerulet@jobbik.hu, (30) 877-3695.

KÁLYHA RÁSZORULÓNAK. Vegyes tüzelésû, jó állapotú kályhát keres Hûvösvölgy
környékén a II. kerületi Családsegítô Központ, ügyfele számára. A felajánlásokat a
225-7956-os telefonszámon vagy személyesen 1028 Budapest, Máriaremetei út 37.
szám alatt a Családsegítô Központ kihelyezett ügyeletén várja Halasi Gabriella.

VÉRADÓKAT VÁRNAK. A Magyar Vöröskereszt Budapest fôvárosi szervezete június
4-én szerdán a 14.30-tól 18-ig a Moszkva téren a BKV végállomásnál felállított vér-
adókamionnál és június 9-én hétfôn 7.30-tól 10.30-ig az ORFI (1023 Frankel Leó út
38–40.) földszinti tornatermében szervez véradást. Várnak minden egészséges, 18–
60 év közötti segíteni akaró kerületi polgárt. A véradáshoz személyi igazolvány (lak-
címkártya) és TAJ-kártya szükséges.

Szobor Káldor Miklósnak
Bensôséges han-
gulatú ünnepsé-
gen avatták fel a
K á l d o r Mi k l ó s
Kollégium aulájá-
ban a kollégium
névadója 100. szü-
letésnapja alkal-
m á b ó l k é s z ü l t
szobrát. Az ünnep-
ségre ideutazott
Angliából lord Kál-

dor Miklós négy lánya, három unokája és
két dédunokája, az eseményen megjelent
Greg Dorey brit nagykövet is. A rokonokat
Singer János igazgató köszöntötte, és beje-
lentette, hogy a jövôben a születésnap alkal-
mából évente vetélkedôt rendeznek közép-
iskolások számára a hírnevet szerzett ma-
gyarokról, és minden ötödik vetélkedôt pe-
dig Káldor Miklósról rendezik. Simai Mi-
hály akadémikus beszédében felelevenítet-
te az ENSZ Gazdasági Bizottságának egyko-
ri elnökével való személyes találkozóit, il-
letve munkásságának jelentôsebb részlete-
it, például a forint megteremtésében vég-
zett munkáját is. A szobrot, Jenei Barna
Márton ifjú szobrászmûvész alkotását Hor-
váth Csaba fôpolgármester-helyettes Kál-
dor Miklós dédunokáival, Emilyvel és Matte-
óval együtt leplezte le.

M’art: Mammut Színház idén nyáron is!
Az immár hetedik éve sikeresen mûködô
Mammut Színház az idei nyáron is külön-
leges programokat kínál a kultúra iránt
érdeklôdô közönség számára. A három
nyári hónap alatt prózai, zenés elôadá-
sok, irodalmi estek várják a nagyérde-
mût minden szerdán, június végétôl au-
gusztus közepéig.

A nyári hóna-
pok nyitóesemé-
nye a misztikus
képi ábrázolásá-
ról ismert Bur-
ger Barna foto-
gráfus kiállítása
lesz, ami június

elejétôl másfél hónapig látható majd a
Mammut két épületét összekötô III. emele-
ti folyosón. A mûvészt egyedülálló megkö-
zelítése — a realitás és az árnyék-fantázia
világának  ötvözete  —  teszi  különlegessé  a
magyar fényképészet világában.

Az M’art Mammut Színház nyári elôadása-
it Palya Bea, a mai ªatal énekesek egyik leg-
sokoldalúbb alkotója nyit-
ja meg június 25-én, aki
mûvészetében tradicioná-
lis elemekre támaszkodik,
s koncertjein meglepô inti-
mitású világ tárul elénk. A
késôbbi rendezvényeken a
hazai kulturális élet megha-
tározó személyiségei közül
Péterfy Bori, Szinetár Dó-
ra és Bereczky Zoltán, a
Four Fathers, a Kaláka
együttes, Mitsoura Mónika
és Szirtes Edina Mókus vár-
ja a nagyközönséget.

A színházi elôadások-
ra a Mammut II. épületé-
ben a Libri Könyváruház-
ban található Concert &
Me d i a j e g y i r o d á b a n
(tel.: 345-8583), vagy az
elôadás elôtt egy órával a Kaméleon Club
bejáratánál váltható belépô. A Mammut
Színház rendezvénysorozathoz a bevásárló-
központ a legtöbb üzletben, étteremben fel-
használható, 20 százalékos kedvezményre
feljogosító kuponnal kedveskedik a nyolc
héten át.

(x)

Mammut. Híd az élményekhez.

Péterfy Bori

Szinetár Dóra és Bereczky Zoltán

Teret adunk a kultúrának
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Allergiás, asztmás, gyakran beteg?
INDISOBÁNYA — gyógyászati
lehetôség légúti betegeknek és
preventív megoldás egészségeseknek
a Sportkórházban!

Az egészség és wellness új értelmezése. A
XX. század végén robbanásszerûen meg-
nôtt az allergiás, asztmás és egyéb felsô és
alsó légutakkal kapcsolatos megbetegedé-
sek száma, ami elsôsorban az ún. „nyugati
típusú életforma” terjedésének köszönhe-
tô. A fent említett betegségek kezelhetôek
és megelôzhetôek. Hatásos gyógymód, ha
valaki felkeres egy természetes sóbányát,
ahol csak mélyeket kell lélegezni, és máris
jobban érzi magát. Az érzet a tengerek sós,
tiszta levegôjéhez hasonló. A természetes
sóbánya a legritkább esetben terem váro-
sokban.

A kutatók, tudósok már kidolgoztak egy
olyan eljárást, amellyel a sóbánya-mikro-
klíma terápiát mesterséges körülmények
között, speciálisan kialakított zárt helyiség-
ben is megvalósíthatják. A módszer lénye-
ge és egyedülállósága abban rejlik, hogy
egy különleges INDISO-SPELEO-GENE-
RÁTOR segítségével reprodukáljuk a termé-
szetes sóbányák mikroklímáját, ahol a ható-
anyag a természetes sóbányából való ioni-
zált só, amit a kezelés során nem párolog-
tatnak, így a levegô száraz marad, igen
ªnom a klímaszemcseméret, és a légzés so-
rán nem tapad a beteg nyálkahártyájára.
Nem irritál lélegzetvétel közben, ezért a ha-
tóanyag elkerülhet a legkisebb hörgôcské-
kig a tüdôben, kivédve ezzel a korábban al-
kalmazott nedves terápiák hátrányait.

Hogyan is képzeljünk el egy ilyen keze-
lôhelyiséget? Mire van szükség? A Buda-
pesti Sportkórházban, az EU által elfoga-
dott irányelvek szerint mûködô INDISO
rendelô relaxációs központként funkcio-
nál, ahol odaªgyelnek a betegekre. A gyere-
keknek terápiás játszóházat hoztak létre, a
felnôtteknek olvasó- és sakkszobát is be-
rendeztek. Orvosi szûrôvizsgálat és javallat
elôzi meg. Ezt követôen egy teljes kúra 10
vagy 20 kezelési alkalomból áll, a betegség
krónikusságától, illetve a kezelés céljától
függôen. A terápia hatékonysága különö-
sen kimagasló, a tüdôgyógyász és fül-
orr-gégész kollégiumok támogatják alter-
natív megoldásként. Nemzetközi kutatá-
sok megállapították, hogy a felnôtteknél
88–90%, gyermekeknél 90–96%-ban
értek el jelentôs javulást. A terápia ered-
ményeképp elérhetô a teljes, 100%-os,
tünetmentes gyógyulás!

A fentiekkel összefüggésben dr. Tóth
László fül-orr-gégész fôorvost kérdeztük
az INDISO-BÁNYA-TERÁPIA klinikai hatá-
sairól:

Kedves doktor úr, kifejtené néhány szó-
ban, mely megbetegedések esetén javallott
a kúra alkalmazása? Van-e ellenjavallat?

Összességében olyan betegeknek és
egészségeseknek ajánlott a terápia, akik
meg szeretnének szabadulni krónikus,
gyakran gyulladás okozta légúti panaszaik-
tól, köhögésüktôl, állandó betegeskedések-
tôl, és ellenállóbb, teherbíróbb és egészsé-
gesebb szervezetet szeretnének. Részletei-
ben: asztmásoknak, allergiásoknak, széna-
nátha, krupp, légcsôhurut, hörghurut, arc-
üreggyulladás, légúti gyulladásos betegsé-
gek, bôrproblémák esetén, dohányosok-
nak, teljesen egészséges városlakóknak
preventív immunerôsítésnek, sportolók-
nak teherbíró-képesség fokozónak. Abszo-
lút ellenjavallatot csak az akut fertôzések, a
kifejezett súlyos magas vérnyomás, vala-
mint az egyéb cardiovascularis dekompen-
zációs állapotok jelentenek.

Hogyan néz ki a terápiás hatásmecha-
nizmus?

A páciens belélegzi a száraz hatóanyagot,
amely azonnal eljut a legkisebb hörgôcs-
kékbe, illetve az egyéb légjáratokba is. Ott
elolvad, magához vonzza a szennyezôdése-
ket, amelyeket a beteg késôbb felköhög, il-
letve a véráram metabolikus folyamatai so-
rán a szennyezôdés elhagyja a szervezetet.
A kezelés minden légúti gyulladásos be-
tegség (valamennyi alsó és felsô légúti,
asztmatikus, bronchiális, hurutos vagy al-
lergiás) alapját, a gyulladást szünteti meg
a vírusok, baktériumok elpusztításával,
vagyis visszaállítja az egészséges állapoto-
kat!

Miben nyilvánul meg a betegek egészsé-
gi állapotának javulása?

A terápia eredményeképp általánosan
helyreáll a hörgôk tónusa, javul a légzés,
légzésfunkció, ami a szervezet egyéb szisz-
témáinak normalizációjához vezet. Az im-
munerôsítô faktor révén negyedére csök-
ken a betegnapok száma, a szervezet ellen-
állóbb lesz! A kifejezetten asztmás, krup-
pos problémákkal küzdôk esetében meg-
szûnik a hörgôgörcsöt kiváltó gyulladás, a

hörgôk légátjárhatósága normalizálódik,
megszûnnek a rohamok.

Allergiás panaszok esetén normalizáló-
dik a vérben az allergiás tüneteket kiváltó
IgE-, valamint a hisztamin-szint, effektíve
nincs, ami kiváltsa a tüneteket. Allergiás
rhinitisnél lényegesen javul az orrlégzés,
megszûnik az orrnyálkaduzzanat. Hurutos
problémáknál a köpetoldó hatás révén a
gyökereinél szüntetjük meg a problémát.
Egyszóval, a beteg klinikai állapota javul!
Sportolóknál a tüdôkapacitás maximalizálá-
sának köszönhetôen maximális teherbírás
és teljesítôképesség érhetô el.

Információ, idôpont: INDISO Kft.
Rendelô:

Országos Sportegészségügyi Intézet
1123 Budapest, Alkotás u. 48.

Tel./fax: 789-8270
Mobil: (06 70) 317-6959

www.indiso.eu, info@indiso.eu
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