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A Kerület Napját ünnepeltük
Önkormányzatunk kilencedik alkalommal ünnepelte a Kerület
Napját. Június 13–14-én több ezren látogattak ki a Millenárisra,
pénteken évzáró bulira és a szombati családi napra. Múlt hétvégén, június 21-én a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színháztermében köszöntötték az idei kitüntetetteket.
A polgárok javaslata alapján, az önkormányzatot irányító képviselô-testület egyhangú döntése szerint az idén II. Kerületért Em-

lékéremmel a Rákóczi gimnázium legendás pedagógusát, Szerdahelyi Andort, valamint a Kaláka együttes tagjait, Becze Gábort, Gryllus
Dánielt, Gryllus Vilmost és Radványi Balázst tüntették ki. Városrészünk díszpolgára idén Mezei Ferenc akadémikus, a neutronkutatás
nemzetközi hírû tudósa lett.

Megcsúszott a Szalonka út

(Részletes tudósításunk a 6. oldalon kezdôdik)

Zárva a hivatal
július 1-jén

Az önkormányzat, hogy megelôzze a baleseteket, ideiglenesen lezáratta a Szalonka
utat, mert az utóbbi hetek csapadékos idôszakában olyannyira megrongálódott egy
része, hogy az a közlekedés biztonságát veszélyeztette.
Az út szakadék felé esô oldalán csúszott
meg a föld, amely az aszfaltréteget is jelentôsen megrongálta. A Szalonka út egy korábban megsüllyedt részének felújítását az
önkormányzat az idei évre tervezte, de a

most veszélyesen megcsúszott szakasz javítása elsôbbséget élvez. Ezen a részén nemcsak az aszfaltozást javítják majd ki, hanem
a támfalat kell építeni, ami jelentôs költséggel jár, és a kivitelezés idejét meghosszabbítja.
A Görgényi és a Páfrány úton eddig is tábla jelezte, hogy a Szalonka-völgybe csak célforgalommal lehet behajtani, jelenleg a Szalonka út az ott lakók számára sem járható,
és akár nyár végéig lezárva maradhat.

A köztisztviselôk napján, július 1-jén
kedden az ország más közigazgatási
szerveihez hasonlóan az Ügyfélszolgálati Központ, valamint a Polgármesteri
Hivatal valamennyi egysége zárva
tart, ügyfélfogadás nem lesz.
A hét többi napján a megszokott
rend szerint fogadják az ügyfeleket.

EGÉSZPÁLYÁS LETÁMADÁS. A Millenáris
környékén élôk kontra focidrukkerek mérkôzésén egyelôre a lakók állnak nyerésre. Még
akkor is, ha a parkban a kivetítôt és a hozzá
tartozó úgynevezett Placcot üzemeltetô cég
minden megtesz annak érdekében, hogy a
széles közvélemény elôtt lejárassa az önkor3. OLDAL
mányzatot.

BÔVÜL A PARKOLÁSI ZÓNA. A képviselô-testület elfogadta több gyermekintézmény akadálymentesítésének, illetve az új,
Hûvösvölgyi úti bölcsôde beruházási célokmányát. A Horvát utcába költözik a több telephelyen mûködô Családsegítô és Gyermekjóléti Központ, és újabb kerületi utcákkal bô4. OLDAL
vül a parkolási zóna.

NEM AKADT KISDIÁK, AKIT NE SZERETTEM VOLNA MEG. Nem mindenkinek
adatik olyan búcsú hivatásától és munkahelyétôl, mint Petrekanits Máténénak, a Szabó
Lôrinc iskola, az egykori Fenyves tanítónôjének. A nyugdíjba vonuló Rózsa néninek szülôk, tanítványok és munkatársak meglepe16. OLDAL
tésünnepet szerveztek.
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KÖZÉRDEKÛ

Fórum egy Bem téri házról

HIVATALI NYITVA TARTÁS
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.
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
hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
Lakosságszolgálati Csoport
szerda: 8.00–18.00,
(A sorszámok kiadása az ügyfélTel.: 346-5601
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
fogadás vége elôtt fél órával
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
csütörtök: 8.00–16.00
befejezôdik, a délutáni sorszámpéntek: 8.00–15.00
kiadás 12.30-kor kezdôdik)
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)
ebédidô: 12.15–13.00
Tel.: 376-5966,
hétfô: 8.00–18.00
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
Lakosságszolgálati Csoport
szerda: 8.00–16.30
Pesthidegkút
csütörtök: 8.00–16.00
* hétfôn és pénteken délelôtt
1028 Máriaremetei út 37.
péntek: 8.00–13.30
csak elôre bejelentkezett
ebédidô: 12.15–13.00
ügyfeleket fogadnak
hétfô: 13.30–18.00
Adócsoport,
Tel.: 346-5400
szerda: 8.00–16.30
Anyakönyvi Csoport
péntek: 8.00–11.30
Okmányügyintézôi Csoport

Tel.: 346-5602

(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége elôtt fél órával
* kedden és csütörtökön
befejezôdik, a délutáni sorszámcsak elôre bejelentkezett
kiadás 12.30-kor kezdôdik)
ügyfeleket fogadnak

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái
II–III. Kerületi Szabálysértési Hatósági Társulás

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

Gyámhivatal

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

Városrendészet
Mûvelôdési Iroda

1024 Lövôház utca 26.
Tel.: 316-2688
1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

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

ÜGYELETEK
Gyermekorvosi ügyelet

1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet, A épület, tel.: 212-5979

Felnôttorvosi ügyelet

1027 Ganz utca 13.
Tel.: 202-1370

BUDAI POLGÁR

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás
ügyelet
hétfô–péntek: 12.00–16.00,
20.00–8.00; szombat–vasárnap: 24 órás ügyelet
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A Bem tér környékének szabályozásáról tartott lakossági fórumot
a II. kerületi önkormányzat június 10-én az Öntödei Múzeumban.
A megjelentek elôtt a Bem József tér—Bem József utca—Tölgyfa utca—Fekete Sas utca által határolt területre készülô kerületi szabályozási tervet mutatták be.
A szabályozási terv elkészítését az Európa Alapkezelô Zrt. kezdeményezte, mert az érintett telektömbön fekvô, tulajdonában lévô
ingatlant fejleszteni szeretné. A Bem tér meghatározó homlokzatú
épülete régen laktanya és élelmiszerraktár volt, de használták iskolának és irodaháznak is. A fórumon a tervezôk ismertették az elképzeléseket, melyek szerint az épület homlokzata megmaradna,
a földszintet átriumos jelleggel átjárhatóvá tennék a Bem József és
a Fekete Sas utca között, és mintegy háromszáz férôhelyes mélygarázs épülne. Az emeleteken irodákat alakítanának ki, és modern
tetôt kapna az épület, aminek építménymagassága nem lehet nagyobb a környezô házakénál, és küllemében illeszkednie kell a
szomszédos épületekhez. A tervezô hangsúlyozta, hogy a jelenlegi
épület önmagában nem tartozik a komoly építészeti értéket képviselô házak közé, de mindenképpen funkciót kell adni az elhagyatott épületnek. Elhangzott, hogy a területen a legkisebb zöld terület mértéke húsz százalék lehet, ennek több mint két harmadát a
sétálószinten és a maradékot a tetôkertben érvényesítenék fák,
bokrok formájában. A tervezô szerint a környék levegôjének minôségén és a zajszinten nem változtat egy új épület.
Beszédes Rita fôépítész
röviden vázolta az épület
és környezete építészettörténeti múltját, történeti fejlôdését, egyben tájékoztatást adott arról,
hogy a szabályozási terv a
majdani építészeti tervezésnek szabja meg a kereteit, amin belül a tervezôk dolgozhatnak, hozzátéve, hogy a fórumon bemutatott terv a beruházó
által támogatott építészeti elképzelést mutatja.
Koncz Imre, a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
megemlítette, hogy az
épület egy évig még ideiglenes védettség alatt áll, mert a hivatal
még nem döntött arról, hogy egyáltalán érdemes-e védetté nyilvánítani valamely részét. Lakossági felvetések alapján legtöbben a
forgalom megnövekedésétôl tartanak, és úgy látják, hogy a mélygarázs sem látja majd el a funkcióját, mert kevesen használják. Más
javaslat alapján bármilyen építkezés elôtt elôbb a környék közlekedési problémáit kell megoldani. Egy lakó jelezte, hogy okulva egy
közeli építkezés tapasztalataiból, jó elôre tisztázni kell többek között, hogy az épületen hol lesz szellôzô vagy légkondicionáló, mert
a rossz elhelyezés megkeserítheti a környéken élôk sorsát.
TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Keddenként 17 órától ingyenes
jogi tanácsadás társasházaknak a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Mechwart liget 1.).
A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense, dr. Szigeti Szilvia,
(30) 560-3928 (szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu) minden
hónap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart a hivatalban
(1024 Budapest, Mechwart liget 1.).
FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület díjmentes tanácsadást tart csütörtökönként 14–16 óráig az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.).
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Egészpályás letámadás
A vállalkozó érdeke nem lehet fontosabb a lakókénál
A Millenáris környékén élôk kontra
focidrukkerek mérkôzésén egyelôre a
lakók állnak nyerésre. Még akkor is,
ha a parkban a kivetítôt és a hozzá
tartozó vendéglátóipari egységet, az
úgynevezett Placcot üzemeltetô cég
minden megtesz annak érdekében,
hogy a széles közvélemény elôtt
lejárassa az önkormányzatot és a
polgármesteri hivatalt. Az esti
mérkôzések alatt és 10 óra után az
üres kivetítôn a kerület jegyzôjének
nevét, telefonszámát és e-mail-címét
olvashatják a felhergelt drukkerek.

Két éve a németországi futballvébé idején a
Millenárison felállított óriáskivetítô elôtt
több ezer ember örült vagy éppen búslakodott a döntôk alatt — nem éppen csendben. A kerület 2004-ben elfogadott zajrendeletében megállapított határértéket jóval
túllépô gólöröm vagy -bánat miatt a környéken élôk este tíz után sem pihenhettek
nyugodtan. A lakók érdekeit szem elôtt tartva döntött úgy a polgármesteri hivatal,
hogy a Millenárison ismét kivetítôt felállítani szándékozó Human Telex Kft. a kerületi zajrendeletben elfogadott határérték
megemelésérôl szóló kérelmét elutasítja.
— Mindez februárban történt, és nem
változtatta meg a polgármesteri hivatal az
álláspontját akkor sem, amikor az osztrák
nagykövet kérte tôle ugyanezt — nyilatkozta
lapunknak Szalai Tibor jegyzô. — Egyébként
a jegyzônek nem is áll módjában megváltoztatni egy-egy rendelet tartalmát, ezt alkotmánybírósági határozat is egyértelmûvé tette a közelmúltban.
A januári kezdeményezést követôen tavasszal a vállalkozók egy kisebb, a 2–300

VIP-vendég számára biztosított este tíz utáni meccsnézési lehetôséget kértek a polgármesteri hivataltól, de az önkormányzat erre is nemet mondott. A Bajnokok Ligája
döntôje alatt és még egy hétvégi alkalommal ugyanis zajszintet mértek a Millenárison, és ennek alapján egyértelmû volt,
hogy néhány száz drukker hangoskodása
esetén sem lehet a kerületre nézve kötelezôen érvényes 45 decibelt betartatni. Szalai Tibor jegyzô határozatában megtiltotta a
kivetítôt üzemeltetô egység este tíz utáni
nyitva tartását, amit, ha megszegnek, kilencven napra bezárják az intézményt.
— A vállalkozónak azonban semmi sem
szent — véli Láng Zsolt, aki szerint minden
emberi határt túllépett a Human Telex Kft.
— A II. kerületi polgármesteri hivatal vezetôje, Szalai Tibor jegyzô semmi mást nem
tett, mint hogy közel háromezer lakó érdekét védve betartotta a törvény betûjét. Az,
hogy ez nem tetszik az egységet mûködtetô
cégnek, nem magyarázza, hogy minden alkalmat és lehetôséget kihasznál a hivatal és
önkormányzatunk lejáratására. Inkorrekt
és elfogadhatatlan eljárás, hogy az esti

meccseket elkezdik vetíteni, majd tízkor elzárják azt, de a vetítôvásznon megjelenik a
jegyzô neve, telefonszáma és e-mail címe,
ami adatvédelmi szempontból aggályosnak
tekinthetô. Nyilvánvaló, hogy a vállalkozók
célja a direkt hangulatkeltés, így próbálnak
nyomást gyakorolni a kerület vezetésére.
Tudomásul kell végre venni, hogy mindaddig, amíg a Millenáris köré nem épül zajvédô, addig nem lesz alkalmas arra, hogy késô este több száz, több ezer ember számára
szabadtéri kivetítés színhelye legyen a környéken élôk nyugalmának tönkretétele nélkül. Mi pedig nem tehetünk mást, mint
hogy a kerületben élôk érdekeit és nyugalmát védve ellenállunk a proªthajszoló vállalkozóknak — tette hozzá Láng Zsolt polgármester. — A focimeccset több száz nyilvános helyen lehet nézni a városban, a Kis Rókus, Lövôház és a környezô utcákban élôk
azonban nem tudnak máshol pihenni, csak
a saját lakásukban.
Augusztus 8-án kezdôdik a pekingi olimpia. A polgármester bízik abban, hogy a
sportszeretet összeegyeztethetô a békés,
kulturált együttéléssel.

Irtsuk a gazt —
a parlagfüvet ne kíméljük!

Veszélyes- és elektromoshulladékgyûjtési akció

Már csak néhány napja van az ingatlantulajdonosoknak és földhasználóknak, hogy eleget tegyenek a növényvédelmi törvényben
elôírt kötelezettségüknek: a parlagfû virágzása elôtt elvégezzék a
gyommentesítést.
A Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda felhívja a ªgyelmet,
hogy július 1-je után a parlagfûvel szennyezett ingatlanon kötelesek (a tulajdonos értesítése és beleegyezése nélkül) kényszerkaszálást elrendelni. Az errôl szóló határozatot a törvény szerint közhírré kell tenni, majd a költségek megªzetését elrendelô végzést és a
kiszabott bírságról szóló határozatot a tulajdonos címére postázzák. A kerületben tavaly harmincöt ingatlanon rendeltek el kényszerkaszálást, és mintegy 2,5 millió forint bírságot róttak ki.
A hivatal kéri a telektulajdonosokat és földhasználókat, hogy a
kényszerintézkedés elkerülése, valamint egészségünk megóvása
érdekében az idén is tegyenek meg mindent idôben ingatlanuk
gyommentesítéséért.

Ingyenes lakossági elektromos- és veszélyeshulladék-gyûjtési akciót tart az önkormányzat Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Irodája július 12-én szombaton 8 és 12 óra között. A veszélyes anyagokat a volt Petôª Mûvelôdési Központ (1028 Máriaremetei út
80.) elôtt és az önkormányzat parkolójában (1024 Rómer Flóris u.
4/a, a Magyar Autóklub székházánál) gyûjtik. A veszélyes hulladék
leadása ingyenes. Az elektromos és elektronikai hulladékokat azonos helyszíneken az Ökomat Kht. veszi át szintén július 12-én 8 és
12 óra között.
Az akcióban leadható veszélyes anyagok: növényvédôszer-maradék, gyógyszer, fáradt olaj, olajos rongy, felitatók, olajszûrô, kiürült hajtógázos palack, ólomakkumulátor, egyéb elem, akkumulátor, oldószerek, savak, lúgok, fénycsövek, higanytartalmú hulladék, étolaj, zsír, festékek, tinták, ragasztók, gyanták, mosószerek,
toner, festékpatron, valamint elektromos, elektronikus berendezések.
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA július
1-tôl augusztus 17-ig hétfôn és szerdán
14-19 óráig tart nyitva. Más napokon hívható ügyeleti telefonszám: 06-30-3311836. (1024 keleti Károly utca 13/b, tel.:
212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS. A
Fidesz kerületi szervezetének szerdánkénti, ingyenes jogi tanácsadása a nyáron
szünetel. A következô tanácsadás idôpontja szeptember 3. 16 óra, erre szeptember 2-ig lehet idôpontot kérni a 2125030-as telefonszámon.

NYÁRI SZÜNET. A Magyar Demokrata
Fórum II. kerületi irodája augusztus végéig zárva tart. Szeptembertôl ismét kedden és csütörtökön 16–19-ig tart nyitva
az iroda. Almássy Kornél országgyûlési
képviselô elôzetes idôpont-egyeztetés
után fogadja a kerület polgárait, tel.: (06
70) 362-8283.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA június 30-tól augusztus 15-ig minden kedden és csütörtökön 14-18 óra között tart
nyitva. 1027 Budapest, Fazekas utca 1923., tel.: 212-2978, e-mail: bp02@
mszp.hu.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024
Budapest, Keleti Károly utca 8.) szerdánként 17–18-ig tart nyitva. Tel.: (20) 2693777, e-mail: komaromiferenc@freemail.hu.

A

JOBBIK

KERÜLETI

IRODÁJA

(1027 Budapest, Fô u. 63-65., III/3) szerdánként 17–19-ig tart nyitva. Tel.: (30)
877-3695, e-mail: masodikkerulet.jobbik.hu.

AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA augusztus 20-ig zárva tart. Információ: info@szdszbp02.hu.

NYÁRI SZÜNET. Balsai István országgyûlési képviselô (2. vk.) júliusban és augusztusban nem tart meghirdetett fogadóórát, de elérhetô a 441-5143-as üzenetrögzítôs telefonon, vagy az istvan.balsai@parlament.hu e-mail címen.

ZÁRVA AZ APEH. Július 1-jén kedden,
a köztisztviselôk napján az APEH valamennyi hivatali egysége, ügyfélszolgálata
és ügyfélszolgálati kirendeltsége zárva
tart.

BUDAI POLGÁR

Újabb övezettel bôvül
ta. A Hûvösvölgyi út 12. alatti, korábban a
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ tagintézményeként mûködô Budagyöngye Közösségi Ház épületét alakítják át. Az új intézmény a bölcsôdei alapellátáson túl egy
helyszínen alkalmas lesz a mozgásban, beszédben és értelmi képességek kialakulásában megakadt gyermekek fejlôdésének elôsegítésére is. Eddig ugyanis kerületi intézményekben nem tudták megoldani a törvény által elôírt korai fejlesztést a szakemberhiány és a feladat szétdaraboltsága miatt. A tervezett beruházás mintegy 275 millió forintba kerül. Az önkormányzat mindA Költségvetési Bizottság elôterjesztését el- két felújítást megvalósítja, és ehhez támofogadva 50 és 300 ezer forint közötti gatást remél a Közép-magyarországi Operaösszeggel támogatja az önkormányzat a Ne- tív Program Szociális Pályázatától is. Jelenfelejcs Nyugdíjas Klubot, a Pasaréti Ferences Alapítványt, az Otthonunk Európában
II. Kerületért Alapítványt, az Újlak Caritas
Alapítványt, a Pitypang Humán Szolgáltató
Alapítványt, a Szervátiusz Alapítványt, a
Memória Alapítványt és a Fiona Fiatal Nôkért alapítványt. A Közoktatási, Kulturális,
Sport- és Informatikai Bizottság javaslatára összesen 1,3 millió forinttal támogatnak
13 alapítványt, illetve intézményt, amelyet
gyermekek nyári táboroztatására, mûvészeti találkozók, kiállítások, ingyenes nyelvtanfolyamok megszervezésére alapítottak.
Két nagy beruházás megindításáról is
döntött a testület. A Családsegítô és Gyermekjóléti Központ az eddigi két, a rendkívül rossz állapotú Szász Károly és a kis alapterületû Fillér utcai telephelyérôl hamarosan a Horvát utca 2–12.-ben található helyiségbe költözik. Az ingatlant az önkormányzat a közeljövôben felújítja. A beruházásra
a képviselô-testület nyolcvanmillió forintot különített el.
A bölcsôdei helyek számát új gyermekintézmény kialakításával növeli az önkormányzat. Jelenleg négy bölcsôde van a kerületben, és egyre hosszabb a várakozási lisA képviselô-testület legutóbbi ülésén,
június 12-én elfogadta több
gyermekintézmény
akadálymentesítésének, illetve az új,
Hûvösvölgyi úti bölcsôde beruházási
célokmányát. A Horvát utcába
költözik a több telephelyen mûködô
Családsegítô és Gyermekjóléti
Központ, és újabb kerületi utcákkal
bôvül a parkolási zóna. Hét
önkormányzati intézmény élére
neveztek ki vezetôt.

NAPIREND ELÔTT. Varga Tibor (Fidesz—KDNP) a Napraforgó köz és a Napraforgó
utca sarkán álló, egykor közértként mûködô, a környezetbe egyáltalán nem illeszkedô, gyakran hajléktalanok szálláshelyéül szolgáló elhanyagolt fabódé elbontását kérte. Szalai Tibor jegyzô válaszában elmondta, hogy a közterületen álló építmény nem
az önkormányzaté, így nincs joga elbontatni, de keresik a tulajdonost, akit felszólíthatnak az egykor szebb napokat látott bolt eltüntetésére.
Varga Tibor azt is szóvá tette, hogy az egykori filmgyár helyén, a Pasaréti úti telkeken folyó nagyszabású építkezés miatt a környékbeli utcák állapota nagyon sokat
romlott. Azt kérte az Építési Iroda vezetôjétôl, hogy csak azzal a feltétellel adják ki az
épületek használatba vételi engedélyét, ha az építtetô a teherautók okozta károkat kijavítja.
Korodi Enikô (SZDSZ) a Budenz úti ABC bôvítésével kapcsolatban azt kérdezte,
hogy az elôtte lévô parkoló az üzlethez tartozik-e, vagy közterület, mivel jelenleg építési területnek nyilvánították. Kiderült, hogy az ABC-hez tartozik, és parkolóként használhatja az üzlet. A szabad demokrata képviselô arra is felhívta a figyelmet, hogy Hidegkúton a Temetô utcában egyre több lakó tesz ki szabálytalanul a közterületre sziklányi méretû köveket, amelyek rendkívül balesetveszélyesek.
Molnár Zsolt (MSZP) felszólalásában kérte az önkormányzat és a polgármesteri hivatal vezetését, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ne csússzon a Margit
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a parkolási zóna

Átmeneti megoldás
a mobilóvoda

BÔVÜLÔ PARKOLÁSI ÖVEZET. Vajthó Gábor, a Városrendészeti Csoport vezetôje
elmondta:
— Jelenleg a parkolási övezet külsô része gyakran üres, aki parkolási díjat fizet, az
a belsô helyeket veszi igénybe ugyanannyi pénzért, a határoló utcák viszont zsúfoltak
és gyakori a szabálytalan parkolás, a lakók gyakran nem tudnak megállni a saját házuk közelében. A képviselô-testület döntésével olyan távolságra tolja ki az övezethatárt, amelynél feltételezhetô, hogy a környezô utcákban már nem éri meg letenni az
autót.
A változással jár, hogy az új területeken a parkolási díjak csökkenni fognak és megszûnik az
idôkorlátozás, ezzel szeretnénk elérni, hogy az üres parkolóhelyeket is használják az autósok, és
csökkenjen a várakozási övezeteket határoló utcákon a zsúfoltság
és a szabálytalan parkolás. Az önkormányzat a bôvítésbôl nem számít többletbevételre, de veszteséggel sem kalkulál.

tôs anyagi könnyebbséget jelentene ez a kerületnek, de az elutasítás sem akadályozhatja meg a beruházást.
A közbeszerzési eljárások lezárulta után,
optimális esetben két hónap múlva megkezdôdhet a Klebelsberg Iskola, a Törökvész úti Kézmûves és a Gesztenyéskert Óvoda, valamint a Pasaréti úti gyermekorvosi
rendelô akadálymentesítése, miután a testület mind a négy úgynevezett célokmányt
elfogadta.
Újabb területtel bôvül a kerületben a parkolási zóna, ha a fôvárosi közgyûlés is jóváhagyja a képviselô-testület javaslatát. A
Trombitás út, a Lorántffy Zsuzsanna út, a
Fillér, a Lévay utca, az Alvinci út, a Bimbó
út, az Alsó Törökvész út, az Eszter, az Áldás, a Szemlôhegy, az Ady Endre utca, a Ribáry utca, a Marczibányi tér és a Garas utca
által határolt területen mintegy 1500 parkolóhelyet alakítanak ki.

A képviselôk hét önkormányzati intézmény vezetôi kinevezésérôl is döntöttek. A
Budakeszi Úti Óvodát Kovács Ildikó, a Községház Utcai Óvodát Vasadi Ágnes, a Pitypang Utcai Óvodát Tiba Mónika, a Budenz
József Általános Iskola és Gimnáziumot Székelyné Nagy Zsuzsanna, a Pedagógiai Szakszolgálatot pedig Farkas Erzsébet irányítja
2013-ig. Az ô megbízásukat gyakorlatilag
meghosszabbította a képviselô-testület.
Új igazgatója lesz azonban az Újlaki Általános Iskolának, Gábor Áront szintén öt tanévre nevezték ki az Ürömi utcai intézmény
irányítójának.
A Kodály iskola vezetôi pályázatát eredménytelennek nyilvánította a testület,
újabb pályázat kiírásáról döntöttek, és az
eddigi igazgatót, Stefanik Dezsôt bízták meg
azzal, hogy a következô évben vezesse a
Marczibányi téri intézményt.

A rendkívül rossz állapotú Budakeszi Úti
Óvoda felújítását nem halogathatja tovább
a fenntartó önkormányzat. A fûtésrendszer
korszerûsítése ezekben a napokban veszi
kezdetét, de a helyreállítási munkálatok miatt még hónapokig nem tud gyermekeket
fogadni az épület. Az idejáró több mint hetven gyermek elôreláthatólag decemberig
tartó, ideiglenes elhelyezése komoly feladat elé állította a kerület vezetését. Hasonló gondokkal küzd a hidegkúti Kolozsvár Utcai Óvoda Máriaremetei úti tagintézménye. A költségvetési, tervezési és engedélyezési problémák miatt egyelôre itt még
nem kezdôdhet meg a felújítás.

A Budakeszi úti óvoda felújítása nem tûr
halasztást. Fûtésrendszere elavult, a belsô részek
állapota szomorú látványt nyújt.

Az önkormányzatnak a korszerûsítési
munkálatok alatt azt a feladatot is meg kell
oldania, hogy a gyermekek saját óvónôjükkel és csoportjukban éljék át a nehéz hónapokat. Ráadásul a demográªai adatok alapján látható, hogy az óvodai korcsoport
2015-ig egyre nagyobb létszámú lesz.

Tóth I.

híd felújításának idôpontja. Amint azt korábban megírtuk, az elôkészítés során bizonyos, az építkezéshez szükséges engedélyezési folyamatok nem az elôírásoknak megfelelôen történtek. Azzal minden felszólaló egyetértett, hogy a híd felújítása nem tûr
halasztást. Az önkormányzat és a hivatal vezetése megígérte: mindent elkövetnek,
hogy idôre elkészüljön a kerületi szabályozási terv. Láng Zsolt szerint azonban az ügy
fontossága miatt a fôpolgármesteri hivatal nem véthetett volna ekkora, figyelmetlenségbôl eredô hibát.
Varga Elôd Bendegúz (MSZP) közbiztonsági tanácsnok a kerületi rendôrkapitánytól, Hangyási Sándortól, valamint a Városrendészeti Csoport vezetôjétôl, Vajthó Gábortól azt kérdezte: kevesebb-e a közlekedési szabálysértés a kerületben a május 1jén bevezetett objektív felelôsség miatt. Sem a rendôrkapitány, sem a városrendészet
vezetôje nem tudott még erre vonatkozóan pontos adatokkal szolgálni. Körülbelül
ugyanannyi a szabályszegés, de a bírságok nagy részét még nem fizették be. Azt sem
lehet tudni, visszatartja-e a szabálysértéstôl a gépjármûtulajdonosokat az a tény,
hogy május elsejétôl nem hivatkozhatnak arra: valamely családtagjuk vezette a jármûvet.
Kunhalmi Ágnes (MSZP) arról tájékoztatta a testületet, hogy több lakó megkereste
ôt azzal, hogy a Bogár és a Mák utca sarkán senkit sem zavarna egy új szelektívhulladék-gyûjtôsziget kialakítása.

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

2008/13 — június 27.

Az ideiglenes elhelyezést úgynevezett
mobilóvodával oldja meg az önkormányzat.
Várhatóan szeptemberre készül el az épület.

Mindezeket ªgyelembe véve döntött úgy
a testület, hogy a Kolozsvár Utcai Óvoda tagintézményeként mûködô Hûvösvölgyi út
209. alatti kertjében mobilépületet helyeztet el. A tervek szerint szeptemberben már
fogadja a gyermekeket a mintegy 200 négyzetméteres építmény, ahol a szobákon kívül két mosdó, iroda- és öltözôhelyiségek,
valamint tálalókonyha kapna helyet.
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Változatos programok, nyári hangulat
Bárki elküldhette üzenetét
a léggömbre erôsített cédulákon. A mintegy félezer lufit
egyszerre engedték fel a magasba.

Az idei kerület napi ünnepség is
számos gyermekprogrammal várta
a legkisebbeket. A Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ Sziamarczi!
programját hozta el: a gyerekek
énekelhettek, táncolhattak, kipróbálhatták kézügyességüket, logikai
készségüket, megismerhették kerületünk nevezetességeit.
A bátrabbak kipróbálhatták a
trambulint, a mászófalat, a veszélyesen imbolygó szörfdeszkát és a Titanicot idézô ugrálóvárat.
Szombat délelôtt a II. kerületben élô nemzetiségek látványos néptáncbemutatóit és a
kerületi iskolák
— az Áldás, a
Csik Ferenc, a
Törökvész iskola és a Rákóczi
gimnázium —
mûsorát tekinthették meg az
érdeklôdôk.
Kinek a lengyel
céklaleves, kinek
az örmény rizseshús vagy a sváb
sült kolbász, mindenki megtalálhatta az ízlésének megfelelô
nemzeti étkeket,
amelyeknek idén
is osztatlan sikere volt az Ízek utcájában.

2008/13 — június 27.
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a kerület ünnepén a Millenárison

A politikusok politikamentes halászléfôzô-versenyén a Polgármesteri Hivatal csapata (zöldben), a Fidesz—
KDNP (narancs), az MSZP (piros) és
az SZDSZ (kék) frakcióinak képviselôi mérték össze tudásukat. A Buday Péter mesterszakácsból, Borókai Gábor, a Heti Válasz és Réti Pál,
a HVG fôszerkesztôjébôl álló zsûri a
hivatali csapat fôztjét találta a legízletesebbnek.

Élénk érdeklôdés kísérte a pénteki
és szombati koncerteket. A pénteki
évzáró bulin a tinik örömére fellépett Mark, a No Thanx és a Sugarloaf. Szombaton jókat nevethettünk
Bödöcs Tibor poénjain. A kicsiket a Kaláka együttes zenéje bûvölte el, a nagyobbak pedig a Pannonia Allstar
Ska Orchestra és a Besh o droM muzsikájára ropták a
táncot késô estig.

Köszönet a Kerület Napja
2008-as támogatóinak:
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Kerületi elismerések — 2008
Ünnepélyes gálamûsor keretében adták át a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban kerületünk
idei kitüntetettjeinek a díszpolgári címet, valamint a II. Kerületért Emlékérmet. Láng Zsolt polgármester az ünnepelteket köszöntve kiemelte, hogy a díjazottakat a II. kerületi polgárok ajánlására a képviselô-testület egyhangú döntésével választották meg. Örömének adott hangot, hogy ebben a kérdésben politikai csatározás, és az országra sajnálatosan jellemzô megosztottság nélkül, a valódi értékteremtést elismerve döntöttek a polgárok és a képviselôk.
— Közös felelôsségünk, hogy kerületünkben olyan közösséget alkossunk, amely nem a mindennapi vitáktól hangos, és amelyet az az együttgondolkodás jellemez, amely hazánkat elôbbre viheti.
Láng Zsolt hangsúlyozta, hogy a II. kerület vezetése számára a kultúra és az oktatás ügye kiemelkedôen fontos, sokszor erôn felül is tesznek azért, hogy a mûvelôdési központok, iskolák és óvodák mûködhessenek és fejlôdhessenek. Az idei év kitüntetettjei éppen ezeken a területeken alkottak idôállóan értékeset.
— Szerdahelyi Andor tanár úr hatvan év alatt a Rákóczi gimnáziumban számtalan embernek adott
nemcsak tudást, hanem emberi tartást, amiért a mai napig hálásan emlékeznek rá. Mezei professzor,
aki szintén a Rákóczi falai között tanult, tudását és tehetségét a nemzetközi tudományos életben is
eredményesen kamatoztatja. A Kaláka együttes 1969 óta közel ezer dalt szerzett, huszonöt lemezt
készített. A Lorántffy (ma Kodály) iskolából indult, és ott tanulta meg nemcsak a zenélést, hanem
hogy miként lehet kalákában létrehozni valamit, ami érték, és ami értéket teremt.

2008/13 — június 27.
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Dr. Szerdahelyi Andor
II. Kerületért Emlékérem
Állva köszöntötte Szerdahelyi Andort
június 21-én a közönség a Marczibányi
Téri Mûvelôdési Központ színháztermében, mikor átvette Láng Zsolt polgármestertôl a II. Kerületért Emlékérmet.
A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium legendás latin-görög tanára, akire tanítványai ma is hálás szívvel gondolnak, hiszen itt élô polgárok javaslata alapján
kapta idén ezt az elismerést Szerdahelyi tanár úr, vagy ahogyan sokan emlegetik még ma is, Cox.
Szabados Györgynek 1954–58 között
volt osztályfônöke Szerdahelyi Andor, akivel az egykori tanítvány szerint lehetett
nem egyetérteni, de a becsületességét, a
tisztességét, a példamutatását soha senki
sem vonhatta kétségbe.
— Egy vagyok a sok száz közül, akiket
tanított. Sokszor felteszem a kérdést, miért érzem úgy mind a mai napig, hogy
fontos vagyok neki. Egész életünket végig- és figyelemmel kísérte, amiért nem lehetünk neki elég hálásak.
Ráday Mihály 1956-ban kezdte meg tanulmányait a Rákóczi gimnáziumban,
Szerdahelyi Andor latin nyelvre okította.
— Ha történetesen elmaradt valakinek
az órája, helyettesíteni kellett, bejött Cox,
és megtartotta az órát. Szemrebbenés nélkül. A matematikát, a fizikát, az irodalomórát, bármit, mert olyan rálátása volt a világra, ami ezt lehetôvé tette. Az, hogy a

33 tagú osztályból harmincan egyetemre
kerültek, úgy gondolom, hogy valamit jelentett. Szívesen emlékszem vissza alma
materemre, kedves tanáraimra, hívük maradok, amíg élnek, és az emléküket ôrzöm, amíg én élek.
Végvári Tamás 1955-ben érettségizett a
Rákócziban, és szeretettel emlékezik a legendás iskola legendás tanáraira.
— Reneszánsz típusú ember volt, aki
nagyon sok mindennel foglalkozott, töb-

bek között az iskola történetével. Mindent tudott róla, hogy mikor és ki alapította, hogyan alakult az iskola története. —
Végvári Tamás a „Koksz” gúnynév eredetét is elárulta: Szerdahelyi tanár úr a helyettesítésekre rendszerint George Cox Görög regék és mondák címû könyvével érkezett a gimnázium hosszú folyosóján. A piros színû kötettel a kezében megjelenô pedagógusra a gyerekek: „Jön a Koksz!”
mondattal figyelmeztették a többieket.

Dr. Szerdahelyi Andor
1915 májusában született Budapesten. A
Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban érettségizik, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem és az Eötvös Kollégium hallgatója lesz latin-görög szakon.
A diploma megszerzése után néhány
évig Nyíregyházán tanít. 1943 novemberétôl lesz a Keleti Károly utcai Érseki Katolikus Gimnázium, a Rákócziánum pedagógusa. Több mint hatvan évig okítja a
diákokat görögre, latinra, de amikor az
ötvenes években nem taníthatta a klasszikusokat, ezért matematikatanári diplomát szerez. De jogi és teológiai végzettséggel is rendelkezik.
Évtizedek óta gyûjti és rendszerezi a
szeretett gimnáziumának történetérôl
szóló dokumentumokat. Iskolatörténeti órákat is tartott hosszú éveken át.
Sok száz diákot indított el, akik közül a magyar értelmiség generációi a magyar és
nemzetközi tudományos mûvészeti, üzleti és politikai élet meghatározó alakjai lettek.
Mind a mai napig összetartja az egykori tanítványok közösségét. A Márvány menyasszony étteremben tartott szeptemberi találkozókról diákjai ritkán hiányoztak.

A Fôvárosi Vers- és Prózamondó Verseny elsô
helyezettje, a Szabó Lôrinc iskola tanulója, Bittner
Dániel Petôfi Sándor Rákóczi címû költeményét
szavalta el. A vers Szerdahelyi tanár úr kedvenc
költeménye; kevesen tudják, hogy az ô kérésére
és biztatására írt Bárdos Lajos csodálatos
kórusmûvet a versbôl.
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Kaláka együttes
II. Kerületért Emlékérem

— Nem szokatlan nekünk meghajolni ezen a színpadon, hiszen ezt tesszük minden hónap utolsó szombatján — mondta tréfásan Gryllus Dániel, amikor a Kaláka együttes többi tagjával együtt átvette a II. Kerületért Emlékérmet, majd hozzáfûzte: jó itt lenni, ebben a házban, ahová mindig visszatérünk, és ahonnan új lendületet kapunk, és jó itt lenni a II. kerületben, amelyhez ezer szál fûz minket.
A Kaláka együttes 1969-ben alakult. Tagjai, Becze Gábor, Gryllus Dániel, Gryllus
Vilmos és Radványi Balázs mind a Kodály
Zoltán által alapított Lorántffy Zsuzsanna
úti zenei általános iskolába jártak, zenei
mûveltségük, gondolkodásuk és kultúrájuk gyökerei innen származnak. Iskolatársuk volt az alapító Mikó István is, akitôl a
verséneklés ötlete származik.
Eleinte a Vízivárosi Pinceklubban, a mai
Vízivárosi Galéria helyén léptek fel rendszeresen, de hamar kinôtték a kis klubhelyiséget. Károlyi Amy 1971-ben így írt a
Kalákáról Minnesang a Kapás utcában
címmel: „A mûsor: nem hangerô plusz
hangerô, a ritmus: nem kígyóbûvölô,
transzba hozó. A szöveg: gyengéd szerelem és üde tréfa. A szövegíró nem sorgyáros, hanem az iskoláskönyvek betûvé merevedett klasszikusából újra elevenné vált,
suttogó szerelmes férfi: József Attila. Az
együttes kollektívan »szerzi« a zenét. Elsô
a vers, a vershangulat, a ritmus, az érthetô szöveg, s ezt kíséri, mint szél a szót, a
szóval együtt lélegzô zümmögés, a zene.”
A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ
megnyitásával a Kaláka együttes új otthonra talált. „Nincs még egy hely, ahol
annyit lettünk volna, mint a Marczi” —
nyilatkozta Gryllus Vilmos. 1973 óta minden hónapban játszik itt a Kaláka, eleinte
a kamarateremben voltak a koncertek, ké-

sôbb már a színháztermet is megtöltötte
a közönség, de az elôadások családias
hangulata így is megmaradt. Közben generációk nôttek fel, és az egykori Kalákarajongók ma már gyermekeikkel látogatják a koncerteket. „Amikor elkezdtünk zenélni, egyetemisták voltunk, és a magunk
generációjának írtuk a dalokat” — mond-

ta Gryllus Dániel. — Ami közel állt hozzánk, ami üzent nekünk valamit, azt énekeltük. Késôbb, ahogy a barátainknak gyerekei születtek, nagyon sok felkérést kaptunk, hogy játsszunk gyerekeknek is. Ez az
igény fordított minket a gyerekirodalom
és a kifejezetten gyerekeknek szóló lemezkészítés felé.”
A Kaláka együttes sajátos és felismerhetô elôadásmódja az évtizedek alatt változatlan maradt. Verseket énekelnek, és népzenét játszanak saját feldolgozásban. Muzsikájuk sokszínû, és a versekbôl következôen sokstílusú. Az egyéni hangzást a
négy énekhang, a klasszikus és népi hangszerek együttes játéka adja.
Az együttes fennállásának közel négy
évtizede alatt több mint ezer dal és huszonöt lemez született. A Kaláka együttes
zenei tevékenységét számtalan díjjal jutalmazták. Többek között 1994-ben átvehették a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet, 1999-ben Kossuth-díjjal, 2004ben pedig Prima Primissima-díjjal ismerték el a magyar és a világirodalom verseinek egyedülálló interpretálását és népszerûsítését.
„Egész életemben annyi mindent kaptam, a zenét, csodálatos anyanyelvünket,
a költôket, a dalcsinálás és az örömszerzés képességét. Ezt óriási kegynek érzem.
Örömmel tölt el, hogy vannak emberek,
akiket megszólít a zenénk. Kányádi Sándor szép megfogalmazása szerint, kimuzsikáljuk a versbôl az eredeti dallamot” —
vallotta Gryllus Dániellel a Kimuzsikálva a
versbôl a dallamot címû kötetben.

Elsôsorban a Kaláka együttes számára volt kellemes meglepetés a Szélkiáltó együttes rövid
koncertje, hiszen évtizedes jó szakmai és baráti viszony köti össze a nyolc muzsikust. Az 1974-ben
alakult Szélkiáltó szintén a magyar és a világirodalom megzenésített verseibôl állítja össze
repertoárját, és adja elô dalait felnôtt és gyerekközönség elôtt egyaránt.

2008/13 — június 27.

KERÜLET NAPJA

11. OLDAL

Prof. Dr. Mezei Ferenc
a II. kerület díszpolgára
Egy természettudós, a Magyarországon sajnálatos módon kevésbé ismert
akadémikus, Mezei Ferenc lett kerületünk díszpolgára. Láng Zsolt polgármester szavaiból az is kiderült, külön
öröm az önkormányzat vezetésének,
hogy a világhírû, Nobel-díjra is jelölt kutató sok utazása és rengeteg nemzetközi elfoglaltságának ellenére mind a mai
napig a Júlia utcai lakását tekinti otthonának.
A polgármester arról is szólt, hogy az
idei kitüntetéssel a közvélemény számára
kevésbé nyilvánvaló természettudományos sikerekre, és a mögöttük álló hatalmas munkára is szeretnék felhívni a figyelmet. Hiszen egy fizikus, kémikus tevékenysége nem olyan látványos, mint egy mûvészé vagy pedagógusé.
Az anyagok funkcionalitását, belsô szerkezetét vizsgáló neutronszórás-elmélet kiemelkedô képviselôje Mezei Ferenc, aki az
idei június 21-re nemcsak a szép elismerés, hanem negyedik unokájának megszületése miatt is mindig emlékezni fog. A kitüntetésnek nagyon örült, hiszen születése óta a II. kerületben él, de azt is hozzáteszi, hogy a hetvenes évek közepétôl tudományos tevékenységének jó részét külföldön: elôbb Franciaországban, majd az
Egyesült Államokban és Berlinben végezte. De soha nem szakadt el hazájától,
mind a mai napig magyar állampolgár,
sôt néhány éve azon dolgozik, hogy az Európai Unió által támogatott neutronkutató központ, amely több mint négyezer tudósnak biztosítana kutatási lehetôséget,
hazánkban épüljön fel.
A világhírû tudós alma máterére, a II.
Rákóczi Ferenc Gimnáziumra, ahol 1960-

A Kossuth- és Liszt-díjas hegedûmûvész,
Szenthelyi Miklós és csellómûvész felesége,
Faludi Judit Vivaldi Négy évszakának Tél címû
tételével köszöntötték kerületünk idei
kitüntetettjeit, és hoztak egy kis enyhülést — ha
csak zenében is — a nyári forróságban.

ban érettségizett, nagy szeretettel gondol
ma is.
— Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy élni tudtam azokkal a lehetôségekkel, amelyeket szüleimtôl, tanáraimtól
és a környezetemtôl kaptam, többé-kevés-

bé élni tudtam ezekkel — így kezdte köszönetét Mezei Ferenc. — Engedjék meg,
hogy a díszpolgári kitüntetést elsôsorban
ne a múlt elismerésének, hanem a jövôre
nézve biztatásnak vegyem, hiszen a java
még hátravan.

Mezei Ferenc
1942-ben született Budapesten. A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium diákjaként megnyerte az Országos Matematikai Tanulmányi Versenyt, második
lett az Eötvös Versenyen és aranyérmes az 1960ban, Romániában rendezett Nemzetközi Matematikai Diákolimpián.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizikus szakán 1965-ben kapott diplomát, majd a KFKI Szilárdtestfizikai Osztályára került. A neutron-spin-echo jelenségét a KFKI—AEKI csillebérci kutatóreaktoránál
mutatta ki 1972-ben. Az elsô pontos mérôberendezés a Laue-Langevin Intézetben (Grenoble) épült
meg 1978-ban Rudolf Mössbauer támogatásával, ami már a neutron-spin-echospektroszkópia megszületését jelentette.
Az eltelt évtizedekben Mezei Ferenc módszerét a világ sok laboratóriumában használják. Kutatásának jelentôségét jelzi, hogy megkapta a Hewlett—Packard-díjat, ami
az Európai Fizikai Társaság legmagasabb elismerése (1986), az Európai Neutronszórási Társaság legelsô Walter Hälg-díját (1999), valamint a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Jenôrôl elnevezett kitüntetését (1999). 1987-tôl a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja.
Mezei Ferenc a grenoble-i Laue—Langevin Intézet munkatársa, a berlini Hahn—
Meitner Intézet Tudományos Tanácsának elnöke volt. A kilencvenes években a Los Alamos-i Nemzeti Laboratórium munkatársaként nagyintenzitású neutronnyaláb kifejlesztésén-alkalmazásán dolgozott. A nemzetközi munkák mellett dolgozik a Központi Fizikai Kutatóintézetben és tanít az ELTE-n.
Negyven évre négyezer kutatónak biztosítana kutatási lehetôséget a tervezett Európai Neutronkutató Központ (ESS), amely akár hazánkban is megépülhet, hiszen Mezei Ferenc irányításával Debrecen pályázik erre a Magyarország számára rendkívüli tudományos és gazdasági fellendülést ígérô beruházásra.
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Haladék a TEÁORszámok bejelentésére
Év végéig kaptak haladékot a cégek és az
egyéni vállalkozók, hogy illetékmentesen
bejelenthessék a TEÁOR-számok változását. A határidô eredetileg július elseje volt
az adatok módosítására, de a gazdasági és
igazságügyi tárca december végéig kitolta
az idôpontot. Egy ideig még kérdéses volt,
hogy az APEH ªgyelembe veszi-e a haladékot, de a hivatal jelezte, hogy a tevékenységet jelölô számok módosítását be nem jelentô vállalkozókat és cégeket nem bünteti
az év végéig.

Beázott pincék
Az utóbbi hetekben számos alkalommal érte több mint bôséges csapadék a fôvárost,
olyannyira, hogy a Közép-budai Tûzôrség
munkatársainak leginkább a nagy teljesítményû szivattyúk körül akadt dolguk. A II.
kerület különbözô részeibôl érkezô riasztások elöntött pincékrôl és alagsorokról, beázott lakásokról, garázsokról szóltak. A június 8-án elvonuló vihar során víz alá került a
Kolosy tér és a Zsigmond tér. A csatornahálózat képtelen volt elvezetni a hegyekbôl lezúduló vizet, ami közel fél méter magasan
árasztotta el a teret. A Budakeszi útról riasztott tûzoltóknak például kézi erôvel kellett
bennragadt autót kitolniuk a vízbôl.

A Fôvinform jelenti
n A Bem József utcában a jobb oldali sávot elkerítették a forgalom elôl, mert gázvezetéket építenek. A Margit körút felôl lassabb haladásra kell számítani.
n A Pasaréti úton a Virág árok és a Hidász
utca között még tart a csatornaépítés, az áthaladást jelzôlámpa szabályozza.
n Az északi összekötô vasúti hidat felújítás miatt lezárták. A vonatok Kaszásdûlô
után a HÉV-vágányokat használják, és a Margit hídig hozzák be az utasokat, ott át lehet
szállni a nagykörúti villamosokra és a HÉVre is. Az érintett vonalakon a MÁV-Start-, illetve a BKV-bérletek, -jegyek használhatók.
n A Dunán kishajó jár Aquincum és Újpest,
Meder utca között 40 percenként, a felnôttek 200, a diákok és nyugdíjasok 100 Ft-ért
vehetik igénybe.
n A Bécsi utat félszélességben lezárták és
egyirányúsították a Nagyszombat utcától
befelé a Szépvölgyi útig csatornaépítés miatt. Kifelé a terelôút a Lajos utca, a 17-es villamospótló buszok is erre közlekednek.
n A Mûegyetem rakpartot lezárták a
Szent Gellért térnél a 4-es metró állomásának építése miatt, és a budai alsó rakparton az Erzsébet híd és a Lágymányosi híd
között továbbra sem lehet közlekedni, mert
a fôgyûjtôcsatornát építik.

ÖNKORMÁNYZAT
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Pályázati hirdetmények
A Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzat nyilvános, kétfordulós versenytárgyalást hirdet a tulajdonát képezô, a
— Bimbó út 155–1. alatt található, 12400/3 hrsz.-ú, 1027 m² alapterületû, „kivett beépítetlen terület” megnevezésû, és a
— Bimbó út 155–2. szám alatt található, 12400/4 hrsz.-ú, felvett, 2629 m² alapterületû
„kivett beépítetlen terület” megnevezésû
ingatlanok tulajdonjogának együttes értékesítésére, pályázati eljárás keretében.
A pályázati felhívás a jelen hirdetmény utolsó megjelenését követô 20. nap 11 óráig, ha
ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követô elsô munkanap 11 óráig vásárolható meg a II.
Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1., 307. iroda) 500 000 Ft + áfa,
azaz ötszázezer forint + áfa egyszeri vissza nem térítendô összegért, amely a kiírónál a jelen hirdetmény utolsó megjelenését követô 20. nap 10 óráig, ha ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követô elsô munkanap 10 óráig átvehetô csekken fizetendô be. Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati felhívást megvásárolta.
A pályázati ajánlat leadásának határideje a pályázati felhívás közzétételét tartalmazó hirdetmény utolsó megjelenését követô 30. nap 11 óra, ha ez munkaszüneti nap, akkor az ezt
követô elsô munkanap 11 óra. A pályázattal kapcsolatos kérdésekre személyesen ügyfélfogadási idôben a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai (II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. emelet 307. számú helyiség) vagy telefonon, a
346-5542-es számon válaszolnak.
*
A Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzat nyilvános, kétfordulós versenytárgyalást hirdet a tulajdonát képezô, a
— Szalonka út 1. alatti, 11663/35 hrsz.-ú, 8448 m² alapterületû, „kivett ipartelep” megnevezésû, és a
— Szalonka út 1–3. alatti, 11663/38 hrsz.-ú, felvett 9166 m² alapterületû, „erdô üzemi
épület” mûvelési ágban nyilvántartott
ingatlanok tulajdonjogának kizárólag együttes értékesítésére, pályázati eljárás keretében.
A pályázati felhívás a jelen hirdetmény utolsó megjelenését követô 20. nap 13 óráig, ha
ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követô elsô munkanap 13 óráig vásárolható meg a II.
Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1., 307. sz. iroda) 500 000 Ft +
áfa, azaz ötszázezer forint + áfa egyszeri vissza nem térítendô összegért, amely a kiírónál a
jelen hirdetmény utolsó megjelenését követô 20. nap 12 óráig, ha ez munkaszüneti nap,
akkor az ezt követô elsô munkanap 12 óráig átvehetô csekken fizetendô be. Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati felhívást megvásárolta.
A pályázati ajánlat leadásának határideje: a pályázati felhívás közzétételét tartalmazó hirdetmény utolsó megjelenését követô 30. nap 13 óra, ha ez munkaszüneti nap, akkor az ezt
követô elsô munkanap 13 óra. A pályázattal kapcsolatos kérdésekre személyesen ügyfélfogadási idôben a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai (1024
Mechwart liget 1. 307. sz. iroda) vagy telefonon, a 346-5542-es számon válaszolnak.

A nem csatornázott ingatlanok után
talajterhelési díjat szednek
Az országgyûlés 2003-ban megalkotta a
környezetterhelési díjról szóló törvényt,
amelynek célja a környezethasználóknak a
természet megóvására való ösztönzése, illetve a természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása. A törvény többek között rendelkezik a talajterhelési díj megªzetésérôl, és jogalkotási kötelezettséget ír elô
az önkormányzatoknak a helyi szabályok
megalkotására. Az önkormányzat ennek
eleget téve alkotta meg rendeletét, amely
2008. július 1-jén lép hatályba (a rendelet
megtekinthetô a honlapon, illetve a lakosságszolgálati irodákban).
Talajterhelési díjat annak kell ªzetnie,
aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem csatlakozik rá, hanem helyi
vízgazdálkodási engedély alapján létesített
szennyvízelhelyezést — ideértve az egyedi
zárt szennyvíztározót is — alkalmaz.

A talajterhelési díjat önbevallással kell
teljesíteni, elsô ízben a 2008. július 1-jétôl
2008. december 31-ig terjedô idôszakra. A
bevallást 2009. március 31-ig kell benyújtani.
A talajterhelési díj alapja csökkenthetô
azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel,
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából
olyan, arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi elôírások szerinti elhelyezését igazolja.
A Polgármesteri Hivatal felhívja az érintettek ªgyelmét, hogy a 2008. július 1. után
keletkezett számlákat a bevalláshoz ôrizzék meg!
A beªzetett díjakból származó bevétel az
Önkormányzat környezetvédelmi alapjába
folyik be, és kizárólag a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minôségi védelmére használható fel.
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HITÉLET

Egyházi ünnepek és hírek
SARLÓS BOLDOGASSZONY. Július 2-án emlékezik a katolikus egyház Mária látogatására Erzsébetnél, ünnepe a XIII. században a ferencesek révén terjedt el, 1389ben vált az egyházban egyetemessé. Az eseményrôl a Bibliában (Lukács 1.39–56) két
olyan részletet olvashatunk, ami fontos imává vált. Az egyik Erzsébet egy mondata,
amit örömében kiált: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek
gyümölcse!” (Üdvözlégy, Mária) A másik a Magnificat, Mária hálaadó éneke. „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben.” Ezen az ünnepen
van az Újlaki Sarlós Boldogasszony templom és az Ófalui templom búcsúnapja.
EURÓPA VÉDÔSZENTJE. Nursiai Szent Benedek 480 táján született az umbriai Nursziában (ma Norcia). Elôkelô származású volt, Rómában elsôrendû nevelésben részesült. 35 évig remeteségben élt a szabin hegyek között, Subiaco vidékén. Remeteségét
megszakítva délre vándorolt, és a Monte Cassino hegyen 529-ben megalapította a
bencés rend anyaházát. Templomot és kolostort épített, sok szegényt támogatott, sokakat megtérített, megírta Reguláját, mely ma is a nyugati szerzetesség alapszabálya.
A nyugati szerzetesség atyja 547-ben halt meg, emléknapját július 11-én ünneplik.
Követôi, a bencések Európát megtérítették, mûveltségre tanították. A VIII. századtól
emlékeznek meg róla. VI. Pál pápa 1964-ben Európa fôvédôszentjévé nyilvánította.
A FALUDI FERENC AKADÉMIA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATAI. Társadalom-, hit- és
kultúratudományi témakörben posztgraduális ösztöndíj-lehetôséget kínál a Faludi
akadémia laikus és egyházi pályázóknak. A program magában foglal egy nyári vezetôi képzést, illetve kétévente egy egyhetes lelkigyakorlatot. Jelentkezni angol nyelvû
önéletrajzzal és egy 2–3 oldalas magyar nyelvû szakmai tervvel lehet. A pályázatok
postára adási határideje: minden év augusztus. 15. és február 15. Bôvebb információ: www.faludiakademia.hu
A STANISLAS KOSTKA ALAPÍTVÁNY (BELGIUM) A FALUDI FERENC AKADÉMIA együttmûködésével tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2009/2010-es tanévre Belgium francia nyelvû egyetemein egyéves, diplomát adó posztgraduális tanulmányok
folytatására. A pályázati anyaghoz kötelezôen csatolandó a francia nyelv magas szintû ismeretének, illetve a felsôfokú végzettség igazolása (legkésôbb 2009. július 31éig megszerzendô diploma esetén a leckekönyv másolata), szakmai önéletrajz, motivációs levél, a belgiumi tanulmányokra vonatkozó szakmai terv, szakmai ajánlás, az
Alapítvány honlapjáról (www.fsk-europe.com) letölthetô „Formulaire-Profil” („Candidature” menüpont alatt) kitöltve. A pályázati anyagot 2008. november 30-ig kell eljuttatni levélben a Faludi Ferenc Akadémia postacímére: H-1447 Budapest, Postafiók:
462.

ORGONAESTÉK júliusban a Budapesti Belvárosi Fôplébánia templomban vasárnaponként 19.30 órától. Július 6-án Leányfalusi Vilmos, július 13-án Miklósi András, július 20-án Mario Duella, július 27-én Virágh András és Gion Zsuzsanna lép fel.
REFORMÁTUS ÉNEKEK.A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben június 29-én
vasárnap 19.30-kor kezdôdô koncerten közremûködik: Kéménczy Antal (orgona),
Écsi Györgyi (ének) és a Cantores Ecclesiae rézfúvós együttes. Fellép a Pasaréti Palló
Imre Énekkar (karigazgató: Cseri Zsófia) is. A Református énekek elnevezésû hangversenysorozaton 2002 óta a reformátusok használatára kiadott énekeskönyv zsoltárai,
fohászkodásai és énekei szólalnak meg 250 fôs kórussal, szólistákkal, orgonakísérettel és a közönség bevonásával.

13. OLDAL

Sarlós Boldogasszony
„Jól ªgyeld meg László napját, jó elôre megjósolja az idô járását” — tanácsolták a régi öregek a ªatal gazdáknak. Ha Szent László király ünnepe (június 27.) vigasztalanul esôs,
viharos volt, tisztában voltak vele, hogy nehézkesen parancsolják fedél alá a vágásra
érett gabonát. Nem sok jót vártak a ködtôl
sem, mert az gyakran „szállt föl” jégesôvel.
Mivel a hajdani mesterek hittek benne,
hogy legendás királyunk oltalmazza a céheket, a pesti kardcsiszárok, másutt a kovácsok, a magyarszabók, a gombkötôk, a mészárosok védôszentjüknek választották.
„Kaszát, sarlót készíts, mert Péter-Pál után
már üres az udvar, teli a határ!” — ªgyelmeztettek Péter és Pál apostol napjára (június
29.), mivel „kaszasuhintó Péter-Pál” táján
megszakad a búza töve, közeleg a betakarítás. Mindenfelé megemlékeztek Jézus tanítványairól, akik a hagyomány szerint e napon szenvedtek vértanúhalált. Szent Péter
tisztelôi, fôként a patrónusuk eredeti foglalkozását ûzô halászok elôzô este felvirágozott rúdra kötött óriási ponttyal köszöntek
be társaikhoz, akik borral, kaláccsal várták
ôket a jó haljárás reményében.
A középkorban elterjedt Mária-ünnep,
Sarlós Boldogasszony napja (július 2.) jelezte vidékeink többségén az aratás kezdetét.
Az elsô rendeket általában az asszonyok
vágták le szertartásosan a betakarítás ôsi
eszközével, sarlóval, és a férªak szedték a
markot, kötözték a kévéket. Így idézve fel a
bibliai példát: a Szûzanya arat, a Fiúra hagyja a gyûjtést, és a búza (az élet) elválasztását a konkolytól. Sarlózták a fodormentát
is, amit szentelés után eltettek orvoslásra.
A szentelménybôl teát fôztek, raktak belôle
a beteg párnája alá, alkalmazták varázsszernek. A természeti jelenségek között jól eligazodó dédanyáink aggódtak, ha felhôk sötétlettek az égen. „Itt az aratás, gyün az égi
áldás!” — könyvelték el szomorúan. Megªgyelték: „Ha Sarlós Boldogasszony vagy Sarolta (július 5.) esôkkel terhes, akkor Medárdus csapadékos, aratókat hátráltató hajlama
még hetekig eltarthat”, és „Sári könnye”
tönkreteszi a búza mellett a diót is.
Pintér Csilla
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BUDAI POLGÁR

A legjobbjainkat köszöntötték
Kilencedik éve részesülnek polgármesteri
dicséretben és jutalomban azok a kerületi
diákok, akik az elmúlt tanévben budapesti,
országos és nemzetközi versenyeken kimagasló eredményeket értek el valamely
sportágban, illetve mûvészeti vagy tanulmányi megmérettetésen.
A kiváló eredményeket elérô diákokat és
szüleiket Láng Zsolt polgármester köszöntette, aki elmondta: amikor mi, felnôttek
is nap mint nap érezzük a verseny, a megfelelés és a mindennapi elôremenetel nehézségeit, akkor válik egyértelmûvé számunkra, hogy ezek a ªatalok már most is örömmel és felsôfokon tudnak helytállni a tanulás, a sport vagy a mûvészetek területén.
Ezeknek a ªataloknak nemcsak képességeik vannak, hanem megértették azt is, hogyan tudják képességeiket a legtökéletesebbre csiszolni.
A jutalmakat és az elismerô okleveleket a
Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola és Gimnázium gyermekkarának ünnepi
mûsora után vették át a tanulók. Az eseményt a Pedagógiai Szolgáltató Központ
munkatársai szervezték, az ünnepségen
részt vett Szalai Tibor jegyzô és Ötvös Zoltán,
a Mûvelôdési Iroda vezetôje is.
Szent Angela Általános Iskola és
Gimnázium
„Tiszán innen, Dunán túl...” Országos népdaléneklési verseny, 1.: Bolberitz Péter, Dobai András, Szikora Szabolcs. Azok a 60-as
évek, MFHD SE, országos, 2.: Nagy Noémi.
Katolikus Karitász rajz- és fotópályázat, országos, 1.: Maróty Mónika, 2.: Bura Éva. Szt.
Erzsébet Orsz. Képzômûv. Pályázat, 1.: Rózsa Réka Bernadett, 3.: Csibra-Kaizler Tamara.
Csik Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium
Országos Úszó Diákolimpia 6 x 50 m
gyorsváltó, II.: Papp Márk, Balogh Olivér,
Csontos Kristóf, Csontos Viktor, Eisenhut
Mátyás, Fekete Richárd, Gercsák Zoltán, Bátori Zsanett, Mészáros Vivien, Temesszentandrási Eszter, Várszegi Virág, Német Dominika, Udvarhelyi Zsuzsanna. Országos
Úszó Diákolimpia 100 m mell, I.: Szele Dávid. Országos Úszó Diákolimpia 6 x 50 m
gyorsváltó, I.: Balogh Boglárka, Királyhidi
Panni, Kovács Anett, Molnár Anita, Kocsis
Laura, Aibester Noémi. Országos Diákolimpia szinkronúszás, III.: Kassai Kamilla.
Országos Diákolimpia, judo, I.: Kovács
Kitti. Nyuszi Kupa, kosárlabda, budapesti, I.: Pusztai Petra. Diákolimpia, asztalitenisz-csapat, országos, I.: Pattantyús Petra. Országos Bajnokság, mûkorcsolya,
III.: Korányi Kinga. Középiskolai Úszó Világkupa egyéni és váltó, nemzetközi, III.:
Dobár Éva, Pecz Réka, Lennert Dorottya, Kovács Emese, Mátravölgyi Vivien. Országos
Judo Diákolimpia, junior, I.: Szova Katalin. Országos Diákolimpia, sportmászás,
II.: Szabó Réka. MKK judo, országos, III.:

Nagy Benedek. Országos Bajnokság, karate, II.: Mertz Arno. Nemzetközi karatebajnokság, III.: Kiss Tanuzoba. Jubileumi
táncverseny, országos, I.: Mohácsi Klaudia. Budapesti Katasztrófavédelmi Verseny, középiskolás, I.: Vetter Dániel, Prekopcsák Dániel, Széles Máté, Széplaki Péter.
Országos Diákolimpia, I.: Fülöp Ákos. „ A”
MKK, országos, II.: Figlár Nikolett.
Móricz Zsigmond Gimnázium
Ki tud többet a francia kultúráról? Csapatverseny, országos, 3.: Bogáti Vivien, Gojdár
Adriána, Horváth Boglárka, Pakosz Anna. Slovak Aerobik Open Nemzetközi Bajnokság,
csapat, 1.: Borlai Sára, Cserdi Zsóªa, Gáspár
Szilvia. Alpesi Sí Diákolimpia, országos, 1.:
Hegyi Balázs Bernáth.
Törökvész Úti Általános Iskola
Gumiasztal, országos, 1.: Istvánª Bence.
Népdalverseny, fôvárosi, 1.: Di Franco Sára,
Szalai Zsóªa Luca, Polgár Emese, Eszik Barbara, Ilyés Kinga, Zala Zsóªa, Gergely Anna Jázmin, Élô Ágnes, Csihar Dóra Júlia. Úszás,
200 pillangó, országos, 1.: Lévai Júlia Anna.
Füssen Cup, nemzetközi, 1.: Baráth Bertalan. Szinkronúszás, országos, 3.: Gábor Virág. Gyôri erônléti verseny/kajak, országos, 3.: Tôke Máté. OB/Hát, gyors, vegyes
úszás kategória, országos, 2.: Szalai Borbála. Karateverseny 2. korcsoport, országos,
3.: Csepeli Bence. Kéziszer Magyar Bajnokság, országos, 1.: Zwickl Szóªa, Zwickl Adél.
Magyar Kupa/Sí 2. korcsoport, országos,
1.: Nagy Bence. Kovács Dani Emlékverseny,
országos, 3.: Pintér Bence. Kötöttfogású
Gyermek Birkózóverseny, országos, 1.: Juhász Ármin. Mezei Futó Budapest Bajnokság, 1.: Molnár András. Úszás, 50 hát, országos, 1.: Somlyay Miklós.
Ökumenikus Általános Iskola
Apáczai énekverseny, fôvárosi, 1.: Szilassy
Borbála, Szabó Boglárka. Jane Haining angol emlékverseny, országos, 1.: Molnár Andrea.

Remetekertvárosi Általános
Iskola
Országos Floorball Diákolimpia, 1.: Váry Levente, Németh Ákos, Lukácsi Boldizsár, Kvasznicska Norbert, Hoffmann Tamás, Portik Szabó Áron, Rózsa Vince, Szalai Kristóf, Kovács
Bendegúz, Orbán Máté, Rózsa Soma, Poór Péter, Kovács László, Mile Olivér, Mile Benedek,
Kaposnyák Zsolt. Akrobatikus rock and roll,
fôvárosi, 1.: Egyed Zsóªa, Cseh Claudia, Torma Beatrix, Stámusz Lilla, Hollósi Barbara,
Gál Andrea, Tild Veronika. Országos Floorball Diákolimpia, 3.: Simon Adorján, Hegedûs Dániel, Németh Attila, Szabó Viktor, Molnár Kristóf.
Pitypang Utcai Általános Iskola
Golden Dear (Zágráb) nemzetközi mûkorcsolya bajnokság, 1.: Rozgonyi Kloé. Kempo
Bajnokság, országos, 2.: Mazzag Amadeusz,
3.: Krepsz Fanni, Szabó Vince. Szinkronúszás, országos, 2.: Teszári Tifani. Aerobic
Kupa Dinamik IV. országos, 1.: Forgács Laura, Kárpáti Enikô, Böröndi Anna, Böröndi Lilla, Rókusfalvy Anna, Stumpf Sára. Ritmikus
Sportgimnasztika, országos, 1.: Lengyel Johanna. Fôvárosi Komplex Rajzverseny, 1.:
Romhányi Lili, Romhányi Márton. Aerobic
Kupa Dinamik III., országos, 1.: Ábrahám
Vivien. Kézilabda XXIII. NMB Kupa, nemzetközi, 1.: Fóti Kristóf, Fóti Máté, Boday Barnabás, Lev Sky, Wéber Domonkos, Liska Bálint, Karvalits Tamás, Dolgener Fábián, Bálint Bertalan, Bálint Benedek, Szûcs Csaba,
Lôrincz Máté. Kézilabda Adidas kupa, régiós, 1.: Gál Péter. Szivacskézilabda Kupa, régiós, 1.: Csányi Olivér. Gombfoci EB selejtezô, országos, 1.: Oplasznik Soma. Jégkorong
Bajnokság, nemzetközi, 1.: Jászai Barna.
Kempo Bajnokság (Kata), országos, 1.:
Krepsz András. Szivacskézilabda Kupa, régiós, 1.: Szlabony Botond. Fogalmazás verseny, országos, 1.: Czövek Trisztán, 3.: Deák
Kamilla. Jégkorongtorna, nemzetközi, 1.:
Jászai Dávid. Vízilabda OB, országos, 3.:
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Kaiser Levente. Zen Bu Kan Kempo, országos, 1.: Kraiyim Yousef. Kosárlabda Tripladobó verseny, fôvárosi, 1.: Fekete Viktor. Vízilabda OB, országos, 1.: Bognár Bence.
Szabó Lôrinc Kéttannyelvû
Általános Iskola és Gimnázium
XI. Nemzetközi I. Póker Trófea asztalitenisz, Bp. csapatbajnokság, országos újoncbajnokság, nemzetközi, 1.; 1.; 3.: Katona
Eszter. Fôvárosi Vers- és Prózamondó Verseny, 1.: Bittner Dániel. ESDU Hungarian
Open Dance Contest 2008, nemzetközi, 1.:
Gelencsér Orsolya. Anjou liliom a magyar címerben — Károly Róbert királysága — nemzetközi történelemverseny, 1.: Hamrák Dóra. Vívó Európa-bajnokság, csapat, nemzetközi, 2.: Soproni Szabó Ágoston. Karate Magyar Csapatbajnokság (kadet), országos, 3.:
Pálfalvi György. XV. Országos spanyol nyelvû vers- és prózamondó verseny, 1.: Dziewonska Faustyna, Pirók Zsóªa. Budai Liberális Klub Alapítvány környezetvédelmi vetélkedôje, fôvárosi, 1.: Csonka Sarolta, Somogyi Fanni, Szerencsés Dóra. VIII. WKF Karate Magyar Bajnokság, országos, 3.: Koch Szabolcs.
Járdányi Pál Zeneiskola
Ferenczy György Zongoraverseny, országos, 1.: Medgyesi Zsolt, Vida Mónika. III. Bántai Vilmos Fuvolaverseny, országos, 1.: Maróty Mariann, Vámosi Anna. II. Budapesti Zeneiskolai Gitárfesztivál, 1.: Steinbach Mar-
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cell. VI. Országos Továbbképz. Verseny, 1.:
Frank Dávid, 2.: Börcsök Gergô, 3.: Werner
Miklós. Fôvárosi Szolfézsverseny, 1.: Ránki
Fülöp, Vida Mónika, Gelléri András. V. Budapesti Dalverseny, 1.: Najbauer Lóránt.
Fillér Utcai Általános Iskola
V. Keiko Kupa, országos, 1.: Pesti Benedek.
Magyar Köztársaság Síbajnoksága Óriásmûlesiklás, országos, 1.: Török Domonkos. Magyar Köztársaság Síbajnoksága Mûlesiklás,
országos, 1.: Török Bence. Kéttannyelvû Általános Iskolák Országos Vers- és Prózamondó Versenye, próza kategória, 1.: Vereb
Márk. Gumiasztal Ajka Kupa, országos, 2.:
Farkas Dorottya. IDO Táncok Magyar Bajnoksága, országos, 3.: Palágyi Zsóªa, Palágyi Jolán.
Kodály Zoltán Ének-zenei
Általános Iskola, Gimnázium,
Zeneiskola
Budapesti Éneklô Ifjúság Min. Hangv., I.
aranydiplomával: Véber Anna, Szakács Noémi, Skopp Júlia, Reizinger Rita, Madár Ilona,
Lévai Luca, Trefán Antónia, Hortobágyi Dóra,
Qaradah Szimonetta, Tóth Dorottya, Bûn Viktória, Zentai Dorottya, Veklyuk Vivien, Várnai
Szilvia, Veres Janka, Paksai Dóra, Galyó Evelin, Bach Zsóªa, Lénárd Virág, Oláh Réka,
Csányi Dorottya, Nieszner Zsóªa, Dobai Boglárka, Csuthy-H. Veronika, Erdôs Veronika,
Sicre Emma, Csatószegi Bea, Németh Nikolett,
Vass Leona, Hajda Nóra, Józan Andrea, Major

Függôség nélkül élni
Az ÁNTSZ által meghirdetett Füstmentes osztály verseny díjátadó ünnepségét május
27-én tartották. Kerületünket három iskola képviselte: a Csik, az Újlaki és a Szabó Lôrinc, összesen 139 tanulóval.
A verseny célja az volt, hogy a még nem
dohányzók között megelôzze a dohányzás
elkezdését, a már dohányzó gyermekek körében pedig elôsegítse a leszokást. Az öt hónapig tartó idôszakban két kerületi iskola
maradt versenyben, ôk voltak azok, akik
teljesítették az összes versenyfeladatot. Az
iskolák közötti versenyt az Újlaki Általános
Iskola nyerte meg, amelynek diákjai kitörô
örömmel vették át az alpolgármesteri keretbôl felajánlott 200 000, illetve a 60 000
Ft-os vásárlási utalványt.
A Csik Ferenc Általános Iskola szintén kiváló eredménnyel végzett, az ô iskolájukból a 7/s osztály mint elsô helyezett szintén
60 ezer forintos vásárlási utalványt kapott,
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Vivien, Molnár Melinda, Kocsis Mátyás, Jakkel Júlia, Kerek Barbara, Erôs Dorottya,
Schneider Anna, Serf Dorottya, Kiss Alexandra, Reichenbach Renáta, Csont Ramóna, Kovács Annamária, Szabó Lilla, Réª Anikó,
Pálª Blanka, Szepesi Anna, Román Balázs,
Szvetnik Jolán, Hortobágyi Fanni, Füredi Adrienn, Somkutas Bianka, Simon Orsolya, Tapolczai Tímea, Bokor Edit, Tallósi Zsuzsanna,
Kozma Hilda. XII. Országos Koncz János Hegedûverseny, budapesti, I.: Bencsik Eszter.
VI. OrszágosTovábbképzési Verseny, I.: Bakos Zita, III.: Szép Ágnes. Mérei Ferenc Fôvárosi Biológiaverseny, I.: Pásztrai Rosa. ITF
Taekwando Országos Diákolimpia, II.: Vincze Mátyás.
Újlaki Általános Iskola
Nemzetközi IBERO kupa, tenisz, 3.: Rupaszov Ádám. Országos Úszóverseny, SC utánpótlás, 1.: Federics Nikolett. Országos 8—11
korosztályos úszóverseny, 1+2.: Lukács
Evelyn Tünde. Országos Bajnokság Ritmikus Sportgimnasztika, 1.: Darázs Eszter. Budapesti Kötélugró Diákolimpia, 1.: Vojcehov-szkaja Richárd. Bp.-i Kötélugró Diákolimpia IV. korcsoport, gyorsasági szám,
1.: Szénási Anett.
A következô lapszámunkban közöljük a Baár—
Madas, a II. Rákóczi gimnázium, a Budenz József Ált. Iskola és Gimnázium, valamint az Áldás utcai iskola kitüntetettjeinek névsorát.

Élményterápia

a második helyezett 8/a osztály 40 ezer, a Túlsúlyos, gerincproblémákkal küzdô és
harmadik 7/a osztály tanulói 25 ezer, míg a asztmás gyerekek számára nyújt egyhetes,
7/b osztály diákjai 15 ezer forintos vásárlá- programokkal és játékokkal színesített intenzív terápiát a fôváros egyik legszebb fekvésû gyermekintézményében, a Fôvárosi
Önkormányzat Szent János Kórháza és
Észak-budai Egyesített Kórházainak Bolyai
utcai telephelyén (lánykori nevén a Budai
Gyermekkórház — A szerk.).
A túlsúlyos gyerekek az állapotfelmérést
követôen segítséget kapnak, hogy megszeressék az egészséges táplálkozást és a rendszeres testmozgást. A gerincdeformitás miatt kezelt iskolásoknak a szakorvosok melsi utalványt nyertek. Az osztályok a nyere- lett gyógytornászok, gyógypedagógusok és
ményt sporteszközök vásárlására fordítják. konduktorok segítenek komplex ªzio- és
Az igazgatónô külön köszönetét fejezte ki magnetoterápiával, pezsgôfürdôvel és tanlevélben Waldherr Tünde egészségfejlesztô- gentorkezeléssel, valamint kreatív foglalkonek segítôkész munkájáért, amellyel lehe- zásokkal. A gyógytorna és a kreatív foglalkotôvé tette az osztályközösségek számára, zás az asztmás gyerekek kezelésében is hehogy egészségük érdekében összefogjanak. lyet kap, de szárazsó-terápián és barlanglátogatáson is részt vehetnek. A terápiára háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval lehet jelentkezni.
Idôpontok: Mozgásszervi élményteráA hidegkúti Ökumenikus Általános iskola több csapattal is indult a Kelet- és Közép Európai pia: július 14–18-ig és július 21–25-ig, élRegionális Környezetvédelmi Központ (REC) által szervezett nemzetközi környezetvédelmi ményterápia asztmás gyermekeknek: júlivetélkedôn. A versenyen több országból 44 csapat indult, és az Ökumenikus iskola Vívók us 28–augusztus 1., élményterápia túlsúcsapata, Farkas László, Csaba Bence, Héjja Marci, Horváth Barci, Kovácsházi Csenger (8/a, lyos gyermekek számára: augusztus 4–8-ig
Pisztráng osztályos tanulók) lengyel diákokat megelôzve 2. helyezést ért el. Interneten öko- és augusztus 11–15-ig.
Bôvebb információ a www.janoskorvárost kellett építeni a megadott környezetvédelmi szempontok szerint. Ökováros-tervezésben, úgy tûnik, élen járnak a magyar diákok, mert az elsô díjat a budapesti Trefort gimnázi- haz.hu honlapon vagy a 345-0500/124-es
telefonszámon kapható.
um csapata nyerte.

Ökovárost terveztek az Ökus diákok
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Nem akadt kisdiák,
Nem mindenkinek adatik olyan búcsú
hivatásától és munkahelyétôl, mint
Petrekanits Máténénak, a Szabó
Lôrinc iskola, az egykori Fenyves
tanítónôjének. Szerkesztôségünk
figyelmét egy édesanya hívta fel arra,
hogy a szeptembertôl nyugdíjba
vonuló Rózsa néninek szülôk,
tanítványok és munkatársak
meglepetésünnepet szerveznek.

tek ki, a meghatódottságtól elsírtam ma- ban használt szó a szeretet és az elfogadás
gam. Ünnepi mûsorral készültek a gyere- volt. Talán ez a két legfontosabb dolog a
kek, de szülôk és kollégák is köszöntöttek. tanítói hivatásban.
Nem csak a tanári hivatásban, de az élet
Jó volt látni, hogy az elsô osztályom tagjai,
akik 1976-ban voltak elsôsök és nyolcadik minden területén. Bearanyozza az ember
óta nem találkoztak, ezen az estén kezdtek napját, ha a buszsofôr megvár a megállóosztálytalálkozót szervezni. Nagyon elérzé- ban, vagy ha átadják a helyet, ha segítenek
kenyültem, amikor a szülôktôl megkaptam cipelni a nehéz csomagot. Gyerekekkel, fôa Gyermekeim címû könyvet. Az volt a ter- leg kisgyerekekkel szemben ez fokozottan
vem ugyanis, hogy elkérem a naplókat, és igaz. Fontos, hogy a kiselsôsök tapasztalkiírom azoknak a gyerekeknek a nevét, aki- ják, nem rossz hely az iskola. Lehet tévedket tanítottam. Azóta minden este végigol- ni, én is szoktam, és mindig elismerem.
vastam a könyvet. Nagyon örültem a sok ki- De lehet rosszalkodni is, csak nem mindA meglepetés nem maradt el. Rózsa néni csinek, egykori tanítványaim gyermekei- egy, hol és mikor. Vannak kis csibészek,
egyik ámulatból esett a másikba, ahogy az nek, de ugyanúgy a rég nem látott nagyszü- akik ugyanakkor nagyon jók matematikáiskola kapujában megpillantotta jelenlegi lôknek. Csodálatosan felemelô, ugyanak- ból vagy magyarból, ezt értékelni kell. A
osztályát, majd a ªnomságokkal roskadá- kor meghitt és nagyon emberi találkozó gyerek számomra olyan, mint egy nagyon
sig megrakott asztalokat, végül a számtalan volt. Szavakkal leírhatatlan fantasztikus ér- érzékeny hangszer, amely könnyen lehanismerôs arcot: tanítványokat, akik az el- zés és élmény! Aznap éjjel nem tudtam golódik, ha nem jól bánnak vele.
Mindig is pedagógusi pályára készült?
múlt három évtizedben tôle tanulták a szá- aludni.
Ötödikben egyszer a barátnômmel azt a
Az összejövetelen kérdezgettem a volt
molás-írás-olvasás tudományát; szülôket
és nagyszülôket, akik vele osztották meg tanítványokat, hogy milyen emlékeket megbízást kaptuk, hogy menjünk be az elgyermekükkel kapcsolatos gondjaikat és ôriznek Rózsa nénirôl. A két leggyakrab- sôsökhöz egy órára. Számomra ez egy megörömeiket. A késô estébe nyúló összejövetelen nem lehetett a tanító néni közelébe
A szülô:
férkôzni, akit ezért pár nappal késôbb az is— Hat gyermekem van, közülük háromnak Rózsa néni volt a tanítókolában kerestünk fel.
nôje — mondja Jánosiné Solt Anna. — A kicsiket azért hoztuk be
— Semmit sem gyanítottam — emléknap mint nap Budakeszirôl, hogy Rózsa néni osztályába járhassaszik vissza Rózsa néni élete egyik legmeghanak. Mellette ugyanis élmény az iskola. Nehéz megfogalmazni, mi a
tóbb délutánjára. — A lányom be volt avattitka, de tény, hogy a gyerekek rajongásig szeretik. Kedves, türelmes
va. Azt mondta, elvisz egy koncertre. Az isvelük, nem lehet kihozni a sodrából. Csak egy példát mondok: a kerületben minden
kola felé sétáltunk, amikor megpillantotmásodikos osztályt visznek uszodába, és ugyanaz a sofôr szállítja a gyerekeket, akik
tam a kapuban integetô másodikosaimat.
persze idônként hangosak, ugrándoznak, rendetlenkednek. De ha meglátja Rózsa néKiabáltak nekem: „Rózsa néni, gyere be!”,
nit, megkönnyebbülten sóhajt fel: ezzel a fuvarral nem lesz gond!
de mondtam, hogy most nem lehet, nem
Szülôként több óráját is megnéztem. Nagyon tetszett, ahogy a helytelen válaszoérek rá. Ôk csak erôsködtek. Akkor meglátkat kezelte. „Értem, hogy miért gondolod így, de talán van jobb megoldás is” —
tam, hogy végig, az épületig vezetô úton rómondja. És ezzel a gyengébb tanulóknak sem veszi el a kedvét és bátorságát az órai
zsaszirmok hevernek. Ettôl felébredt benmunkától. Nem szalad az anyaggal, inkább kevesebbet, de azt jól és pontosan tanítnem a gyanú, hogy az osztályom készül valaja. A szülôkkel is szinte baráti viszonyt ápol, mindent meg lehet vele beszélni. Amikor
mire. Elindultam velük a termünk felé, de
az ikrek, késôbbi tanítványai születtek, a fiam még hozzá járt. Ô pedig eljött megnézôk a tornaterem irányába tereltek. Amikor
ni az új jövevényeket, még a fürösztésnél is segédkezett.
beléptem és megláttam azt a rengeteg embert, akik tapsban és üdvrivalgásban tör-
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akit ne szerettem volna meg
határozó, csodálatos élmény volt: sütött a
nap, a gyerekek vidámak és kedvesek voltak, és én nagyon jól éreztem magam közöttük. Attól fogva tanító akartam lenni. A fôiskola elvégzése után egy Baja melletti kis
faluban kezdtem dolgozni. Nagyon érdekes
osztály volt: hét kis diákom saját egykori tanáraim gyermeke volt. Közben Budapestre
költöztünk, és a kislányom születése után
olyan iskolát kerestem, amelyik közel esik
az otthonunkhoz. Az elsô, amelyikbe bekopogtam, a Fenyves volt. Az igazgatóhelyettes, Antók Imre, egy tüneményes ember, azt
mondta, szeptembertôl jöhetek. Késôbb
derült ki, hogy az akkori igazgatónô nagyon
megijedt a gyors döntéstôl: „Mit tett maga? Hiszen ki se próbáltuk! — Csak rá kell
nézni” — válaszolta Imre bácsi. Így kerültem ide 1976-ban.
Sikerült meggyôzni az igazgatónôt,
hogy jól döntöttek?
Errôl egy történet jut eszembe. A hetvenes években felváltva délelôtt és délután tanítottunk. Egy sötét októberi péntek délutánon az igazgatónô bejött az osztályomba környezetismeret órára. Nem volt még nagy tapasztalatom, rögtönözni fôleg nem tudtam,
de megtartottam az órát. A végén megkérdezte: „Rózsa, mi volt ez?” „Az az igazság,
hogy péntek délután ötkor én már nem szoktam tanítani” — válaszoltam, és elmondtam,
hogyan pótoljuk az anyagot, és hogy ilyenkor játszani szoktam a gyerekekkel. „Én is
szívesen játszottam volna veletek!” — felelte. Ezt a választ sosem felejtem el, mert megerôsítette az önbizalmamat, és örömmel töltött el, hogy a felettesem éppen úgy gondolkodik a gyerekekrôl, mint én.
Sosem bánta meg, hogy kitartott gyerekkori álma mellett?
Egy percre sem. Néha elgondolkodom,
mit kellett volna másképp csinálnom a pályámon. Talán több ismeretet lehetett volna átadnom, de kellett az idô másra: két év
alatt hat, hét mesekönyvet olvastam fel
egy-egy osztályomnak. Minden reggel beszélgetéssel kezdtük a napot; hétfôn különösen sok megbeszélnivaló akadt, hiszen a
hétvégén annyi minden történik. Számomra az is természetes volt, hogy meglátogattam a beteg gyerekeket, vagy nyáron képeslapot küldtem a tanítványoknak: már nagyon várom, hogy találkozzunk, és elmeséljék élményeiket. Együtt megünnepeltük a
születésnapokat, sôt az Alex cukrászdában
is jól ismernek már, ott szoktuk elverni a papírgyûjtésbôl származó pénzünket.
Csak oktatni könnyû, a nevelés épp
annyira fontos, hogy igazi közösséggé váljon az osztály, amelyik kezelni tudja a sértôdést, a nagyképûséget, a gúnyolódást is. A
gyerekek szeretetreméltóak. A harminckét
év alatt nem akadt kisdiák, akit ne szerettem volna meg. Volt, akinél küzdeni kellett, de mindegyikükben van kedvesség és
érték.

A tanítványok:
— Rózsa néni a világ legfantasztikusabb tanító nénije — állítja határozottan Szalay Petra, aki 1988-tól két évig tanult a tanítónô osztályában. — Nem jártam óvodába, ezért rendkívül nehéz volt beilleszkednem az iskolai életbe. Mindent Rózsa néninek köszönhetek, aki
végtelen szeretettel és türelemmel fordult felém. Szívvel-lélekkel dolgozott azon, hogy jól érezzük magunkat az osztályban, megszeressük az iskolát. „Szívem csücske” — mondta nekünk. Így szólított mindenkit. Mindenkihez megtalálta az
utat. Egyénileg, személyre szabottan, ahogy ezt ma a legmodernebb pedagógiai
módszerek hirdetik. De állítom, hogy nincs az a drága, elit iskola, amelyikben hozzá
fogható tanár lenne, és nincs az a módszer, ami a tanításban hatékonyabb lenne,
mint az, ami az ô páratlan személyiségébôl fakadt. Egy dolog bánt csak, hogy a lányomat Rózsa néni már nem taníthatja.
— Amióta iskolába járok, Rózsa néni a kedvenc tanárom —
mondja Balog Olivér, aki 1998 és 2000 között volt Rózsa néni tanítványa, jelenleg a Városmajori Gimnázium tanulója. — Nagyon szerettem ôt, ezért is jöttem el erre a meglepetés-bulira. Tanárként szigorú volt és következetes, emberileg nagyon kedves és szeretetreméltó. Nagyon jól bánt velünk, még a nehezebb eseteket is meg tudta szelídíteni.
Lakatos Csongor Olivér osztálytársa volt a Fenyvesben, most a Móricz Zsigmond Gimnáziumban tanul: — Sok szép emléket ôrzök Rózsa nénirôl. Egyszerûen értett a gyerekek nyelvén. Mindig megértô
volt, sose szidott le minket. Én Pátyról jártam be az iskolába, és egyszer egy havas, téli napon alaposan elkéstem. Szinte megbénult a
közlekedés, így csak a negyedik órára estem be. „Nem lehet jó ilyen
messze lakni!” — mosolygott Rózsa néni, és természetesen semmilyen büntetést nem kaptam a késés miatt.

Nem nehéz két év után elengedni az
osztályt?
Nagyon nehéz, hiszen ôk az én gyerekeim. Én szidhatom ôket, de másnak ez
nincs megengedve. Mindig el is pityeredtem ilyen alkalmakkor, de azután jöttek az
új elsôsök, új arcok, új izgalmak és élmények.
Hogy telnek majd a hétköznapok az iskola és a gyerekek nélkül?
Egy éve készülök arra, hogy nyugdíjba vonulok. „Nyugdíjérett” lettem. Nagy megkönnyebbülést jelent az is, hogy a Fenyves

utcai épületben változatlanul gyerekek vannak, továbbra is iskolaként mûködik. Nagyon örülök, hogy az utódom egy kedves
volt diákom. Nem fogok otthon sem unatkozni, van bepótolni valóm: utazások, kirándulások, könyvek várnak. Végre több
idô jut a kis unokámra, és saját magamra
is. De a gyerekek és a tanítás nagyon fog hiányozni, hiszen nem volt olyan nap az elmúlt három évtized alatt, hogy ne örömmel léptem volna át reggel az iskola küszöbét.
Péter Zsuzsa
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GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
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

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR JÚLIUSBAN. A honlapon: Kerületünkben éltek.
Havonta egy, a II. kerületben élt író (júliusban: Herczeg Ferenc) rövid életrajza, a
könyvtárban megtalálható mûvei. Színházajánló. Mikszáth Kálmán: A szelistyei
asszonyok — a Városmajori Szabadtéri
Színpad elôadása. Gyerekek ajánlják: Gyerekregények gyerekek által írt ajánlója. Langer: Kaja (egy kaukázusi juhászkutya élete) A hónap találós kérdése: A legtöbb helyes megfejtést beküldött gyerekek között
ajándékokat sorsolunk ki Mikuláskor.
Nyitva tartás: hétfô, szerda, péntek 12–
19; kedd, csütörtök 10–16; szombat 10–14
óráig. A könyvtár július 5-tôl augusztus 23ig zárva lesz. Nyitás: augusztus 25-én 12
órakor. (1023 Török u. 7–9., telefon: 2121103, e-mail: fszek0204@ fszek.hu)

AJÁNLÓ

BUDAI POLGÁR

KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az itt felejtett öntöde. Idôszaki kiállítás: Középkori harangöntések ásatási nyomai c. poszterkiállítás. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
n JÚLIUS 11-ig: Hoffmann Henriette festômûvész és Kutas László szobrászmûvész kiállítása a HAP
Galériában. A kiállítás megtekinthetô hétfô-péntek 14–19 óráig. (1027 Margit krt. 24., földszint)
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 NOVEMBER 9-ig: Reneszánsz bor, reneszánsz élet, Tokaj reneszánsza. Bortörténeti- és fotókiállítás. A május 30-án nyílt kiállítás alkalmával bepillanthatunk a reneszánsz bor világába, megismerkedhetünk az aszúbor készítésének történetével, megismerhetjük a tokaj-hegyaljai pincészetek mûködését, jelenét és jövôjét. A közel 500 m²-es tárlatot Tátrai Zsolt borász, fotómûvész alkotásai színesítik, a fényképkiállítás a tokaj-hegyaljai borkészítés életébôl mutat be kockákat. (Mezôgazdasági Múzeum, 1146 Városliget, Vajdahunyadvár. www.mmgm.hu)
n 2009. JÚNIUS 30-ig: Tendenciák napjaink képzômûvészetében. Corvin kárpitok — 34 triptichon. A
kiállítás megtekinthetô a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban naponta 9–18 óráig.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JÚLIUS 23-ig: Nemzetközi mûvésztelepek kiállítása. Festmények, szobrok, grafikák, digitális nyomatok, videók.
SZÍNHÁZ VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚLIUS 2., 20.00: Valahol Európában. Musical a Komisz Társulat elôadásában. R.: Vidovszky György. JÚLIUS 4., 20.00: Szerelem@könyv.hu. Romantikus vígjáték a Karinthy Színház elôadásában. Fôszerepben: Kováts Adél és Sztankay István. R.: Karinthy Márton. JÚLIUS 5., 20.00: Tanulmány nôkrôl. Zenés válóok két részben az egri Gárdonyi Géza
Színház elôadásában. R.: Csizmadia Tibor. JÚLIUS 12., 20.00: Fiatalság, bolondság. A Fogi Színház bemutató elôadása. Fôszerepben: Csala Zsuzsa és Gergely Róbert. R.: Fogarassy András. JÚLIUS 13., 20.00:
Anconai szerelmesek. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház elôadása. R.: Tompa Gábor Kornél.
n MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚLIUS 4., 19.30: A Pat Matheny Trio dzsesszkoncertje. JÚLIUS 6., 20.30: Gershwin: Kék rapszódia. Km: Horgas Eszter, Vukán György és a Budapest Táncszínház. JÚLIUS 18., 19., 20.30: Drakula. Musical. Fôszerepben: Pintér Tibor, Gallusz Nikolett és Vörös Edit.
GYEREKEKNEK VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚLIUS 6., 9.00: Vidámpark és játszóház. 10.30: Mosó Masa mosodája. JÚLIUS 13., 9.00: Vidámpark és játszóház. 10.30: Pinokkió története. Zenés mesejáték a Trambulin Színház elôadásában.
n KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: JÚLIUS 6., 14.00: Hidegkúti gyerekbúcsú. Százszorszép Bóbiska bábjáték, Makám együttes, Tökmag játszókert, kézmûves játszóház, arcfestés, hempergô, logikai és ügyességi
játékok. Folyamatos programok: kézmûves játszóház, arcfestés, hempergô, vásári logikai és ügyességi játékok.

MÁSODIK MÛSZAK. Félidejénél tart az idei moziszezon: megvoltak az obligát csalódások (volt, aki Indy-t szidta, mások meg Carrie Bradshaw-t), a megosztó határesetek
(Hulk és egyéb szuperhôsök) és a kellemes meglepetések (pld. Erôszakik, Egyszer), de
a múltba révedés helyett tekintsünk inkább elôre. Van mit várni a második félidôtôl
is, és nem csak azért, mert Hollywood hagyományosan az év végi hajrára tartogatja
potenciális Oscar-jelöltjeit. Aligha ácsingózik a Filmakadémia elismerésére az új Batman-film (The Dark Knight), bár az sem kizárt, hogy Heath Ledger már látatlanban elhíresült Joker-alakítása utat talál majd a bírák szívéhez. Mi mindenesetre nagyon várjuk az újrafazonírozott denevérember második színrelépését, és hasonlóképpen vagyunk (a forgatás közben idegösszeroppanással kezelt) Mathieu Kassovitz régóta készülô sci-fi-jével, melyben a Kronos Qaurtet zenéjére Vin Diesel menti meg a világot,
és — bizonyítván, hogy nincs francia film Depardieu nélkül —, felbukkan
a terebélyes bortermelô legenda is. Nyugdíjra gyûjtô legendákból éppenséggel a Righteous Kill címû krimi sem szûkölködik: a híres biztonsági játékos, Jon Avnet filmjében Al Pacino és Robert De Niro méri össze a Lee
Strasbergnél és Stella Adlernél tanultakat, és igyekszik rácáfolni a közkeletû mondásra, miszerint két dudás egy csárdában nem fér meg. Már
hogyne férne, ha elbírja ôket a költségvetés, de reméljük, azért más erényeket is felmutat majd e nagyon várt, ôszi zsarufilm, mint a két kisnövésû óriás összepárosítása. Woody Allennek és a Coen-fivéreknek persze
szívességbôl (és a szokásos gázsijuk tizedéért) is leállnak egy körre, vagy
kettôre, a sztárok, remélve, hogy hollywoodi botlásaikért bûnbocsánatot nyerhetnek ezáltal. Idén Penélope Cruz és Scarlett Johansson igazolt
Allen vidám csapatához (Vicky Cristina Barcelona), George Clooney, Brad
Pitt és John Malkovich pedig a sokszorosan Oscar-díjas Coenek könnyed
marháskodásnak ígérkezô kémkomédiájához (Burn After Reading). KG

MOZGÁS SIVANANDA JÓGA: Ingyenes
bemutató jógaóra JÚLIUS 13-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 JÚLIUS 22-én. Órák hetente kétszer,
kedd és csütörtök este 18.30–20.30-ig. Gyakorló
jógaórák hetente több idôpontban. Információ:
397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont.hu, www.sivanandajogakozpont.hu
n FELDENKRAIS MÓDSZER: 6 órás tanfolyamok
indulnak Heimer István nemzetközi diplomás oktató vezetésével augusztusban délelôtt (10–12) hét-
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fô, kedd és szerdai napokon. Dátumok: AUGUSZTUS 4., 11., 25. Ha szeretne szabadabban és kevesebb erôlködéssel mozogni, megelôzni bizonyos
Az idén tizenötödik alkalommal rendezte meg Az Év Természetfotósa pályázatot a nabetegségeket, enyhíteni a fájdalmat, fiatalodni és
turArt Magyar Természetfotósok Szövetsége. A mára a legrangosabb magyarországi
hatékonyabban fokozni sport- és mûvészi teljesíttermészetfotó-pályázattá fejlôdött megmérettetés elsô lépéseit a Dunapack, az akkor
ményét, akkor jöjjön el az óránkra! (Pasaréti Feren100 éves Magyar Madártani Intézet, majd a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérices Alapítvány, 1025, Szilfa u. 4. Jelentkezés: 394um segítsége mellett tette meg, ám azóta a pályázat támogatóinak köre folyamato3362, (20) 973-9489, fsts@chello.hu, www.felsan bôvült. Ezzel párhuzamosan az idehaza és külföldön is elismert szakmai seregdenkrais-budapest.hu)
szemle minôsége évrôl évre javult. Olyannyira, hogy ma már nem telik el év, hogy a
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fômagyar természetfotósok — és közöttük is elsôsorban a naturArt tagjai — ne lennénix Kendo és Iaido Klubban a Kodály Zoltán iskola
nek ott a világ legfontosabb természetfotós pályázatain, amelyek kiállítási képei köépületében. Kendoedzések gyermekeknek 18–
zül immár átlagosan minden tizedi19.30-ig és felnôtteknek 19–21-ig minket magyar szerzô jegyzi, a terméden kedden és pénteken. Információ:
szetfotósainkat pedig egyre-másra
(30) 601-2025, www.budapestkenhívják meg a nagy nemzetközi szakbudapestkendo@gmail.hu
do.hu,
mai fesztiválokra.
(1022 Marczibányi tér 1.)
Idén a Béres Csepp névadó szponn Tenisztábor. A Külkerparkban (1021
zorként állt ki a természeti értékeBudakeszi út 73/c) AUGUSZTUS 29-ig
ink megismertetésének és megóváheti turnusokban várjuk a sportolni vásának ügye mellé. A Béres Csepp
gyó gyerekeket. Programok: napi 2 x 2
— Az Év Természetfotósa 2007 páóra tenisz; fakultatív kosárlabda, foci,
lyázatra 121 pályázó összesen
falmászás, kézilabda, pingpong, röp2915 pályamûvet küldött be. Ezek
labda, úszás, strandolás. A tábor ára:
közül választotta ki a zsûri azokat a
22 000 Ft. Jelentkezés egy héttel a turfotográfiákat, amelyeket július 3-ig
nus elôtt Ördög Andrásnál: (06 20)
a Klebelsberg Kultúrkúriában tekint983-4098, (06 30) 579-2869.
het meg a közönség naponta 10–
n Tenisz- és sporttábor a Külkerpark18 óra között.
ban (1021 Budakeszi út 73/c), az egész
szünidôben a Törökvész TSE rendezésében. A tábor heti díja: 21 000 Ft. Érdeklôdni a táborvezetônél, Gulyás K. Csabánál lehet a (06 30) 250-9122 vagy (06 20) 340-9925-ös telefonszámon.
KÍNAI KAMARAZENE A KLEBELSBERG
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kortól füg- KÖZPONTBAN. Július 12-én 19 órától a
getlenül mindenkinek, aki rendszeres mozgással, rövid idôn belül látványos eredményt szeretne elérni. In- Klebelsberg Kultúrkúria színpadán a Fujian
formáció és órarend: 201-1620, (06 70) 286-3837 vagy (06 30) 539-3797. (1027 Budapest, Margit krt. Chamber Orchestra of Opera and Dance
Theatre ad koncertet. A kínai kamarazene48., I. em.)

Fotók a természetrôl

NYUGDÍJASOKNAK

BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub nyáron szünetet tart és szeptember elején nyit újra. Az elmúlt idôszakban is sok-sok kellemes órát töltöttünk együtt. Emlékezzünk a
kérdés-felelet játékra, az esztergomi, párkányi autóbuszos kirándulásra, a névnapozásokra, a „legkedvesebb verseim” délutánra. Hagyományainkhoz híven minden hónap elsô klubnapján a hónap jeles napjairól hallgattunk ismertetést, és megemlékeztünk ünnepeinkrôl, fontos évfordulóinkról is. Idén már klubunk 15. évfordulóját ünnepelhettük, és felidéztük a régi emlékeket a szép fényképalbumok segítségével. Külön köszöntöttük a kezdetektôl köztünk lévô tagjainkat is. Az utolsó összejövetelünkön vidám zárórendezvényt tartottunk a hagyományos fagylaltozással. Örömünkre idén is új klubtagot köszönthettünk sorainkban. Kellemes pihenést a szeptemberi találkozás reményében minden klubtagnak és leendô
klubtagnak. (1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: AUGUSZTUS 12-tôl cserkeszôlôi nyaralás. Találkozóinkat minden páros
héten csütörtökön 16 órától tartjuk. (1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: A klub nem tart nyári szünetet. JÚNIUS 25-én autóbusszal Kiskunmajsára megyünk az ’56-os múzeumba. Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Legközelebb JÚLIUS 7-én. További információk: Küzdy Lászlóné, 376-8773.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: JÚNIUS 18-ÁN Koltay Gábor volt a vendégünk. Beszélgettünk filmgyártásunk lehetôségeirôl és várható jövôjérôl. Nagyon köszönjük az elôadó tájékoztatóját és türelmét. SZEPTEMBER 17-i kirándulásunkra SZEPTEMBER 3-i összejövetelünkön lehet jelentkezni, illetve befizetni. Ismételten kívánunk minden kedves barátunknak jó pihenést és nyaralást. (1024 Keleti Károly u.13/b)

KIRÁNDULÁS BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET: JÚNIUS 29.: Bakony hegység.
Találkozó 6.30-kor a Volán pályaudvaron a Népligetben. Iroda és klubösszejövetel JÚNIUS 19-én 16–
17.30-ig a Keleti Károly u. 15/a alatt. Telefon: 212-5641.
n TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: JÚLIUS 5.: Pilis hegység. Találkozó 7.30-kor a HÉV Batthyány téri
vá. pénztáraknál. JÚLIUS 6.: Dunamente, Rácalmás. Találkozó 8.15-kor a Volán pályaudvaron a Népligetben. JÚLIUS 12.: Velencei dombok — Vértes. Találkozó: 6.45-kor a Széna téren, a Mammuttal szemben.
JÚLIUS 13.: Pilis-hegység. Találkozó 7.30-kor a Volán pályaudvaron az Árpád hídnál. Bôvebb információ:
316-3053, (06 20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti Károly u. 38.)
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)

kar Fujian tartomány operaházának mûvészeibôl, énekeseibôl és a hagyományos kínai hangszerek értô megszólaltatóiból alakult 1987-ben. Széles repertoárján klasszikus mûvek és tradicionális kínai darabok
egyaránt szerepelnek. A világ számos hangversenytermében adtak már magas színvonalú koncerteket.
A hangversenyen hagyományos kínai darabokat és népzenei átiratokat hallhatunk.
A Fujian Chamber Orchestra of Opera and
Dance Theatre mûsorának ívét a hagyományos kínai hangszerek bemutatása adja
meg. Jegyár: 1400 Ft.
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n Ami a zárójelentésbôl kimaradt… klub krónikus betegségben szenvedôknek és hozzátartozóiknak 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 BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: JÚLIUS
8-án a Tutankhamon-kincsek megtekintése Bécsben. Nyáron is tartunk összejöveteleket csütörtökön 15–18-ig, melyre szeretettel várunk minden érdeklôdôt. SZEPTEMBER 5-tôl Isztria sokszínû kulturájának felfedezését tervezzük Vrsarból kiindulva. SZEPTEMBER 25–28-ig Krakkóba tervezünk látogatást. További 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)

BUDAI POLGÁR

Múzeumi tárgy lehet a bakelitlemezünkbôl
A Bajor Gizi Színészmúzeum célja, hogy kezô lemezmárkák felvételei különösen érmegóvja a jövônek és megmutassa a széle- dekesek: Elsô Magyar Hanglemezgyár, Pathé, Columbia, Dacapo, Diadal, Favorisebb közönségnek a színházmûvészet
te, Jumbo, Lyrophon, Metafon,
kiemelkedô értékeit. A XX. száOdeon, Parlament, Parlozad legelsô éveibôl származó
phon, Premier, Special. A
hanganyagok a múzeum
lemezekért cserébe céritka kincsei közé tartozdére írjuk át a felvételenak. A mai eszközökket. (A hangminôség,
kel már szinte lejátszsajnos, a lemez állahatatlan
operett-,
potának függvénye.)
kuplé-, kabaréfelvé(1124 Stromfeld
teleket tartalmazó koAurél út 16., e-mail:
rongok színháztörtébgm@ella.hu, czekisneti kuriózumok. A
ter@gmail.com, telemúzeum e gyûjtefon: (06 30) 362ményt szeretné gyara5854; 225-3161, www.
pítani elsôsorban 78-as
oszmi.hu/bajorgiziszineszfordulatszámú, törékeny
muzeum)
bakelitlemezekkel. A követ-

Táborozz Marczival!

A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ izgalmasnak ígérkezô nyári
táboraiba még lehet jelentkezni.
n Július 7–11-ig naponta 10–17 óráig a Budai Táncklubban „Momentán mi a helyzet?” címmel improvizációs táborba invitálják a
tizenhat évesnél idôsebb ªatalokat. Improvizációs és kommunikációs játékok, spontán szituációk. Jelentkezés: Kiskovács Attila, kiskovacs.attila@chello.hu, (06 30) 904-3536. (1027 Kapás u. 55.)
n Július 7–11-ig mindennap 9–16 óráig Rébusz tábor a Lauder
gimnáziumban (1121 Budakeszi út 48.). A fejtörôket kedvelô 9–12
éveseket várják, logikai feladatok, rejtvények, mini krimik, logisztorik, összerakós, szétszedôs, kirakós, tekerôs játékok, stratégiás játékok, matematikai mozaik, új társasjátékok Európából, versenyek,
bajnokságok. Táborvezetô Kósa Tamás, a Lauder gimnázium matematikatanára, (06 30) 547-9103. (1121 Budakeszi út 48.)
n Július 14–28-ig és július 21–25-ig naponta 9–16 óráig tart a 6–
13 éveseknek szóló Színsárkány tábor szintén a Budai Táncklubban. Az elsô héten kalandos idôutazásra hívják a résztvevôket képzômûvészeti alkotásokkal, kreatív mozgással és drámajátékkal. A
foglalkozásokat Drinóczky Viktória múzeumpedagógus, pszichodráma-vezetô, és Kovács Erzsébet drámavezetô, a Lauder iskola vizuális tanára tartja. A második héten megalakul a Sárkányos Titkos Társaság. Varázslatos csodavilág képzômûvészeti alkotásokkal, kreatív
zenéléssel, mozgással és drámajátékkal. A foglalkozásokat Drinóczky Viktória és Madocsai Dániel, a Rogers Iskola pedagógusa tartják.
Érdeklôdés Drinóczky Viktóriánál: dvikk@t-online.hu. (1027 Kapás
u. 55.)
A részvételi díj egész napos táborainkra 18 000 Ft. További információ: 212-4885.

n Július 20–26-ig a 9–14 éves gyerekeket várják Szóládra a Horgász-dráma táborba. Hol a kapcsolódási pont a dráma és a horgászat között? Aki tudni szeretné a választ, legyen nyitott, játékos és
elszánt! Szólád a Balaton déli partjától csupán pár kilométerre fekszik, mégis kiváló helyszín arra, hogy megtapasztaljuk a csend és a
természet erejét, szépségét. A nagycsepelyi tógazda a tábor aktív
sporthorgászatához egy külön, kisebb tavat biztosít. A horgászattal
párhuzamosan a drámajáték is erôs hangsúlyt kap. A drámapedagógiai módszertanon alapuló drámajáték nyújtja a leghatékonyabb
lehetôséget a gyermekek ön- és csoportismeretének fejlesztésére,
gazdagítására. Játékosan segít abban, hogy „elhelyezzük” magunkat és társainkat akár a tábor közösségében, akár baráti társaságban, családban, vagy éppen más kortársi közösségben. Horgász- és
dráma-elôképzettség nem szükséges. Horgászbotot biztosítunk.
Részvételi díj: 26 000 Ft/fô + útiköltség, testvéreknek 24 000 Ft/fô
+ útiköltség. További információ: Dankó Ferenc, (06 70) 319-9963.
n Augusztus 23–30 között a 10–15 éveseknek ismét Marczis rengetegtábor lesz Balatonfenyvesen. Balatonparti játékrengeteg
számtalan közös tábori programmal, játékokkal, kalandtúrával, Ki
mit tud-vetélkedôvel. Táborvezetôk: drámatanárok, kézmûvesek,
pedagógusok és olyan felnôttek, akik maguk is nagyon szeretnek
játszani. Részvételi díj: 28 000 Ft/fô + útiköltség. Testvéreknek:
24 000 Ft/fô + útiköltség. További információ: Szeleczki Petra, (06
70) 335-6284.
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Nyolcvanéves lenne Tábori Nóra
Június 15-én lett volna nyolcvanéves a
Vígszínház egykori kiemelkedô
színészegyénisége, számtalan színházi
és ªlmszerep kiváló életre keltôje, a
Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes
és kiváló mûvész Tábori Nóra. Erre az
alkalomra szeretett színháza és a
II. kerületi önkormányzat emléktáblát
helyezett el lakóhelye, a Házmán utca
7. szám alatt.

Az ünnepélyes emléktáblaavatón a családon kívül számos barát és pályatárs is fejet
hajtott a nagyszerû színésznô emléke elôtt.
Marton László, a Vígszínház igazgatója meleg szavakkal idézte fel szakmai kapcsolatukat, amely az akkori rendezô szakos fôiskolás és a már sikeres mûvész között kialakult, és amely az évek során barátsággá fejlôdött.
— Egyszerû, tiszta lelkû, szeretetteli ember volt gazdag élettapasztalattal, sajátos,
magával ragadó humorral és kifogyhatatlan
energiával — emlékezett Marton László,
majd felejthetetlen színpadi alakításairól
beszélt egészen az utolsó, Shakespeare Sok
hûhó semmiért címû darabjában nyújtott
alakításáig.
— Az utolsó estek egyikén a színpadra vezetô folyosón álltam, és láttam, hogy Nóra
milyen lassan megy a színpad felé. Elszomorodtam, mert szembesülnöm kellett azzal, hogy mennyire fáradt, gyönge és beteg.
Azután bementem a páholyba, éppen akkor lépett színre: és a színpad megtelt energiával és melegséggel, a nézôk jókedvûek
lettek. Tábori Nóra aznap este is elvarázsolta ôket.
— Az én Nórám még mindig ott áll fenn,
a lépcsô tetején, és nekem integet — kezdte
visszaemlékezését a könnyeivel küzdô Igó
Éva, a pályatárs és barát. Megható és vidám
személyes emlékeket mesélt a színésznô-

Tábori Nóra Temesváron született, de tízéves kora óta Magyarországon élt. Hogy veleszületett járáshibáját korrigálja,
édesanyja táncolni taníttatta. A táncórák olyan sikeresek voltak, hogy tizennégy éves korában táncosnôként kezdte pályáját, majd Both Béla szegedi színiiskolájában tanult. A Színiakadémia elvégzése után játszott Szombathelyen, majd
Gyôrben, Sopronban, Pécsett, és fôként szubrettszerepekben láthatta a közönség. Szeged hozta meg számára az elsô
jelentôs sikert, 1949-ben Gorkij Ellenségek címû darabjában. 1951-ben szerzôdött a Vígszínházhoz (akkori nevén a
Magyar Néphadsereg Színházához), amelynek több mint ötven éven át, haláláig tagja maradt. A 1956-os Antigoné-elôadásban övé volt a címszerep. Késôbb nagy darabok nagy szerepeit játszhatta el: Roxane (Rostand: Cyrano), Pearce-né (Shaw: Pygmalion), Kvasnya (Gorkij: Éjjeli menedékhely), Orbánné (Örkény: Macskajáték). Legnagyobb sikere talán Jónásné alakítása volt Csurka István Házmestersirató címû darabjában. A ªlmezés is jelentôs szerepet játszott életében. Olyan alkotások ôrzik mozdulatait, mint az Abigél, A beszélô köntös, az Egri csillagok, az Esôs vasárnap, a Kárpáthy
Zoltán, a Jó estét, nyár, jó estét, szerelem, a Szépek és bolondok, a Fekete gyémántok, a Merénylet, A Pendragon legenda, a Különös ismertetôjel, a Gyermekrablás a
Palánk utcában, az Ámbár tanár úr és a Sztracsatella.
Tábori Nórát nem csak a közönség fogadta szívébe, „házon belül” is mély tiszteletnek és szeretetnek örvendett. Színpadi remekléseit a társulat több vígszínházi díjjal jutalmazta. Elsôk között húzhatta ujjára a Varsányi Irén-gyûrût (1971), kétszer részesült Ajtai Andor-emlékdíjban (1979, 1987), és igazi rangot adott a Ruttkai-emlékgyûrûnek (1994). 2005. november 23-án hunyt el.

rôl, aki „úgy tudott tiszta szívvel szeretni, Fesztbaum Béla, Radnóti Zsuzsa dramaturg
félni és haragudni, mint egy gyerek”. A le- és Lázár Egon, a Vígszínház gazdasági igazgendás mûvésznô új emléktáblájánál Igó gatója helyeztek el koszorút.
Éva, Marton László, Hegedûs D. Géza és
P. Zs.

Fél évszázad könyvben és DVD-n
Bensôséges hangulatú ünnepségen mutatta be a Bartók Emlékház, valamint a Klasszikus és Jazz Kiadó a Bartók Vonósnégyes fél
évszázados jubileuma alkalmából megjelentetett könyvét. A kötet elsô, Vallomások címet viselô fejezetében a kvartett tagjai,
Komlós Péter, Hargitai Géza, Német Géza és
Mezô László elevenítik fel az együttes fél évszázados pályafutását. A második részben
pedig pályatársak, zeneszerzôk, Petrovics
Emil, Lendvay Kamilló, Láng István, Pauk
György, Keller András, Szabadi Vilmos, Sebestyén Márta, Ránki Dezsô beszélnek a vonósnégyessel való kapcsolatukról, emlékeikrôl. A könyv bevezetôjét Batta Géza, a Zeneakadémia rektora írta, esszéjében nagy
részletességgel járja körül a vonósnégyesmuzsika kialakulását, fejlôdést és hatását a

zenei életre. A kötetet Albert Mária szerkesztette.
Szirányi János, az emlékház igazgatója elmondta, hogy a könyv mellett két DVD is
megjelent. Az egyiken a Magyar Televízió-

ban a vonósnégyes 1965–2001-ig készült
koncertfelvételeinek gyûjteménye látható
és hallható. A másik pedig a tavaly a Bartók-házban a jubileumi év tiszteletére tartott koncertsorozatot idézi meg, amelynek
külön érdekessége, hogy Batta András, a
magyar muzsika kiváló ismerôje beszélgetett a mûvészekkel az elmúlt ötven évrôl, a
szeretett szerzôkrôl, a sikerekrôl.
— A Bartók Vonósnégyest bemutató kiadvány a Klasszikus és Jazz Kiadó Gramofon Könyvek sorozatában jelent meg —
mondta Retkes Attila, a kiadó igazgatója, aki
elmondta, hogy az érdeklôdôk a könyvet a
Bartók Emlékházban (1025 Csalán u. 29.,
tel.: 394-2100) vehetik meg, illetve megrendelhetik a kiadótól az info@gramofon.hu e-mail-címen.
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Vakáció — egészséges nyaralás
A nyaralás során elôforduló izgalmak
egy részét elkerülhetjük, ha
körültekintôen csomagolunk, idôben
tájékozódunk például a külföldi
(egzotikus ország) helyszín esetleges
kiegészítô oltásairól, és az útiterv
elkészítése során gondoljuk végig
saját és családunk ªzikai és lelki
állóképességét, adottságait.

és egy határozott mozdulattal távolítsuk el.
Nem baj, ha a fejrész beszakad, az már nem
fertôz, és a késôbbiekben mint idegen test
kilökôdik Gyakori kérdés az is, hogy akkor
is el kell-e távolítani a kullancsot, ha a
gyermek be van oltva. A válasz természetesen igen, hiszen a kullancs több betegséget
is terjeszt, és a Lyme-kór ellen nem véd az
oltás. Lyme-kór gyanúja akkor merül fel,
ha a csípés helyén vagy bárhol máshol a bôrön 10–14 nap múlva egy 3–5 cm átmérôjû,
a széli részein terjedô piros gyûrû jelenik
meg. Ha ezt észleljük, forduljunk orvoshoz, aki antibiotikus terápiával küzd a kórokozók ellen. Az eltávolított kullancsot ne
vigyük vizsgálatra, semmi értelme. Ha a
kullancs fertôzött volt, még nem jelenti,
hogy mi is azok lettünk.

Az utazás elôtt célszerû egy kis egészségügyi csomagot összeállítani. Legyen benne
fájdalom- és lázcsillapító, hasmenés esetén alkalmazandó sópótló, esetleg a bélºórát helyreállító készítmény, orrcsepp,
C-vitamin, sebellátáshoz szükséges fertôtlenítô, gyorstapasz és mullap leukoplaszttal. Szükség lehet egy kullancs kivételére alFertôzések ellen oltást!
kalmas csipeszre, és természetesen ne feledkezzünk el az állandó betegség miatt sze- Amennyiben Európán kívüli úti célja van a
családnak, nem árt tájékozódni az ott kötedett szerekrôl sem.
lezô vagy ajánlott oltásokról és a járványMire vigyázzunk?
ügyi helyzetrôl. A sok elkapható betegség
Az erôs UVB-sugárzás miatt 11–15 óra kö- közül a leginkább talán a fertôzô májgyullazött ne tartózkodjunk a napon. Tartós félár- dás a legveszélyesebb. A hepatitis a kevésnyékban való tartózkodás esetén is használ- bé civilizált és meleg éghajlatú országokjunk bôrünk típusának megfelelô napvédô- ban gyakori, de itthon is elfordulnak általa
krémet. Gyermekek esetében mindig ma- okozott járványok. Leggyakrabban fertôgas faktorszámú (40–50-es) készítményt zött étellel, vízzel (a jégkocka is az), széklettel, a tenger gyümölcseivel terjed, különöhasználjunk, kerüljük a leégést!
Vigyázzunk az újonnan kipróbálandó élel- sen a gyermekekre nézve veszélyes. A lapmiszerekkel. Ha új ízekkel kínáljuk kisgyer- pangási idô 30 nap körül van, így a hasmemekünket, elôször csak egy kiskanálnyit néses, a hányásos, majd a sárgasággal járó
adjunk neki, majd tartsunk 2 nap szünetet, panaszok már a hazaérkezés után jelentkeznek rendszerint. A
hepatitis B Európán
és az USA-n kívül
mindenhol nagyon
magas arányban fordul elô. Elsôsorban
fertôzött vérrel és
szexuális úton lehet
elkapni, lappangási
ideje hosszú. Ha idôben gondolunk az
említett májgyulladásokra, oltással
megelôzhetjük a fertôzést. (A hepatitis
ªgyelve az esetleges allergiás reakciókra B ellen az általános iskola 8. osztályában kötelezô oltást adnak a védônôk.) Ide kívánko(bôrkiütés, hasmenés).
A kullancsok sajnálatos módon ma már zik a kalandvágyó ifjaknak szóló intelem: a
szinte egész Európában elôfordulnak. HIV-fertôzésrôl se feledkezzünk meg, külöEzért idôben kérjük a védôoltásokat! A sza- nösen a Távol-Kelet, Dél-Afrika, Középbadban meleg idôben is viseljünk zárt ci- és Dél-Amerika turistaparadicsomaiban.
pôt, magasszárú harisnyát és világos ruhát
Klimatikus ártalmak
(a kullancsok fénykerülôk), és használjunk
kullancsriasztót. A séta vagy kirándulás A meleg levegô hatására bôrünk átmelegután mindig alaposan vizsgáljuk át magun- szik, a parányi artériákat és vénákat összekat és egymást az esetleges kullancsok után kötô nagyszámú erecske megnyílik, és a
kutatva. A veszélyes nadály bôrre való érke- vér a szervezet egyéb területeirôl ide zúdul,
zése és az esetleges fertôzés kialakulása kö- vagyis kevesebb jut fontos szerveinkhez, a
zött hosszú-hosszú órák telnek el. Sokan májhoz vagy a veséhez, amelyeknek mûkökérdezik, hogyan távolítsák el a kullancsot. dése beszûkül. Kevesebb lesz a vizelet, a
A bôrhöz közel ragadjuk meg az élôsködôt, máj tisztítófunkciója is csökken. Szerveze-

tünk védekezik, elsôsorban a verejték elpárologtatásával hûti a szervezetet, de a ªzika
törvényeinek értelmében ez csak akkor
igaz, ha párologtatjuk a verejtéket. Hihetetlen, de igaz, naponta akár 10 liter folyadékot is veszíthetünk verejtékezéssel, persze,
nemcsak folyadékot, hanem a benne szervezetünk mûködése szempontjából fontos
oldott sókat is. A meleg éghajlaton élôk alkalmazkodtak a környezethez: míg szervezetük egy óra alatt literenként csak egy
gramm nátriumot veszít, addig mi akár három grammot is. Meleg hatására könnyen
el is ájulhatunk, aminek hátterében az agyi
vérellátás átmeneti csökkenése áll. Szerencsére a folyamat önmagát rendezi azáltal,
hogy az összeesést követôen az agyi vérellátás javul, de nagy segítség a kimerült testnek, ha ilyenkor a fekvô beteg lábait felemeljük, ruházatát meglazítjuk, hûvös környezetbe visszük, és sókban gazdag folyadékkal kortyonként kínálgatjuk.
Sokszor riadalmat kelt a magas hômérsékletû környezet hatására kialakuló, minden ízületet érintô duzzanat, a hôödéma,
amelynek hátterében rendszerint szintén a
vérkeringés változása áll.
Azok a turisták, akik izzadásra fokozottan hajlamosak, lehetôleg csakis vizet igyanak. A gyakran ismétlôdô lábikragörcsöt
rendszerint sóhiány okozza, amit ásványvíz
fogyasztásával és recept nélkül kapható sópótló készítmények fogyasztásával ellensúlyozhatunk.
Melegfronti hatás esetén még itthon is
elôfordulhat, hogy a szervezetünk hôje
akár 40 °C fölé is emelkedhet, amit ijesztô
tünetegyüttes kísérhet: fejfájás, szédülés,
dezorientáció, szomjazás, izomrángások,
görcsök, széklet- és vizelethiány, intenzív
verejtékezés. Rosszullét esetén vigyük hûvös környezetbe, készítsünk langyos, fokozatosan hûtött fürdôt, kortyonként itassunk sós hûvös folyadékot, a továbbiakban
pedig mutassuk meg orvosnak.
Rossz higiénés országban gyakran mossunk kezet, csak palackozott italt fogyasszunk, normáinknak megfelelô étteremben étkezzünk. Az óvintézkedések felsorolása aggályoskodásnak tûnhet, és valóban sokszor szerencsénk van, és nem betegszünk meg, de tudomásul kell vennünk,
hogy számos veszélyes betegség kórokozója
leselkedik a gyanútlan utazóra.
Onódy Gábor dr. gyermekorvos
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Még soha nem volt ilyen könnyû
a nyelvtanulás!
Mai globalizálódó világunkban legalább egy
idegen nyelv ismerete nélkül egyre nehezebb
érvényesülnünk. Sajnos, sokaknak nem adatott meg korábban a lehetôség az idegen nyelvek hatékony megtanulására, illetve a napi rohanó életvitelünk mellett rendkívül nehéz
elegendô idôt és energiát szakítanunk ennek
pótlására.
Magyar szakemberek egy olyan tudományos tanulási módszert dolgoztak ki, melynek segítségével az eddig megszokott idô töredéke alatt, jelentôsen kevesebb idô- és energiabefektetéssel sajátítható el egy vagy több
idegen nyelv.
Az Agyturbó módszerével már 11 nyelviskola mûködik hazánkban, az Alphapoint Nyelvstúdió a kerületünkben is elérhetôvé tette
mindenki számára a könnyû nyelvtanulás lehetôségét! A részletekrôl Temesi László oktatási vezetô kérdeztük, aki alapítója és társtulajdonosa a hálózatnak:
Mi motiválta Önöket a nyelvstúdiók elindításában?
A módszer nem új keletû Magyarországon,
mert közel 7 éve használják. A tudományos
vizsgálatokat és sikeres tapasztalatokat követôen az elmúlt néhány évben elérhetôvé vált
szélesebb kör számára is ez az új és különleges nyelvtanulási lehetôség. Úgy gondoljuk,
hogy ezáltal a nyelvtanulás öröm lesz minden
tanulni szándékozó számára.
Miben rejlik a módszer különlegessége?
A módszer különlegességét két fontos pontban tudnám meghatározni: az egyik: nincs házi feladat, nem kell szavakat magolni, van viszont egy modern multimédiás eszközök segítségével közvetített professzionálisan kifejlesztett tananyag. A másik ennek elsajátítási
technikája, relaxációs állapotban.
Ez nagyon tudományosan hangzik. Hogyan lesz ebbôl nyelvtanulás?
A nyelvtanulás korántsem ilyen tudományos, sôt, sokkal inkább egy kellemes élményt nyújtó tevékenység, ahol nemcsak pihentetônek érezzük a tanulást — a megszokott, magolós módszerekkel ellentétben —,
hanem sokkal gyorsabb idô alatt tanulunk
meg beszélni például angolul vagy németül.
A módszer tudományos hátterét az ORKI és a
Debreceni Egyetem vizsgálatai bizonyítják,
ahol a diákok a mi módszerünk által elvégzett
órák után a tanultak 82%-ára emlékeztek,
míg a hagyományos nyelvtanulás által elsajátítottak mindössze 36%-át tudták visszaidézni. De ennél talán fontosabb annak az 1500
tanulónak a véleménye, akik már használták
ezt a módszert.

Kávé- és
koktélfesztivál

Pontosan mitôl fogja a tanuló könnyebbnek érezni a nyelvtanulást ezzel a módszerrel?
Az individuális, egyénre szabott oktatás lehetôvé teszi, hogy a tanuló saját haladási és
fejlôdési ütemében sajátíthassa el az általa választott nyelvet. A nyelvtanár kizárólag egy tanulóval foglalkozik az órán, melyek idôpontjait a tanuló igényeinek megfelelôen alakítják ki. A nyelvórán történik a tananyag hatékony feldolgozása, tehát nincs házi feladat,
nem szükséges a szabadidôbôl plusz idôt fordítani a következô órára történô készülésre.
Mennyi ideig tart egy kurzus?
Egy tanfolyam 40 órából áll, amit 2–3 hónap alatt javaslunk elvégezni. Ezzel egy erôs
alapfokú tudást szerez a hallgatónk, ami a beszédcentrikus módszernek köszönhetôen
már alapfokú kommunikációra teszi ôt képessé a választott idegen nyelven. Összehasonlításképpen, a klasszikus nyelvoktatási technikákkal ugyanez a tudás megközelítôleg hétszer ennyi idô, azaz 250–300 óra alatt sajátítható el.
Kiknek ajánlják ezt a nyelvtanulási módszert?
Hallgatóink között olyan nyelvtanulók vannak, akik életvitele nem engedi meg, hogy
sok idôt fordítsanak nyelvtanulásra. Gyorsan
szeretnének eljutni egy olyan szintre, ahol képesek lesznek a választott nyelven kommunikálni. Ez történhet akár egy külföldi utazás
vagy munkavégzés céljából, de csupán hobbiból is. Hallgatóink között elfoglalt üzletemberek, családanyák és vizsgára készülô diákok
egyaránt vannak. Új szolgáltatásunkat, a magyar nyelv oktatását hazánkban dolgozó külföldi üzletembereknek is ajánljuk.
Tudjuk, hogy nyelvoktatásunk különleges,
ezért stúdiónkban minden érdeklôdôt szívesen látunk egy próbaórára, elôzetes idôpontegyeztetés alapján.
Címünk: Budapest, II. kerület, Retek utca
21/a, a Mammut üzletközpont mellett.
Bízunk benne, hogy sokan veszik majd
igénybe kerületünkben az Alphapoint Nyelvstúdió szolgáltatását. Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok.
1024 Retek u. 21–27/a
(a Mammut mellett)
Tel.: 786-6764, (06 30) 971-7415,
(06 70) 932-8708
www.alphapoint.hu
e- mail: info@alphapoint.hu
(x)

A laikus kávé- és koktélkedvelôk is megtanulhatják a Millenáris Parkban július 3. és 6.
között rendezendô fesztiválon., hogyan lehet otthon igazán jó kávét fôzni, hogy készül az igazi bécsi melange, az egyes napszakhoz és hangulathoz melyik koktél illik.
A baristák, azaz a kávémesterek versenyek keretében mérkôzhetnek meg, akárcsak a mixerek vagy a látványos produkciót
nyújtó ºair mixerek, akik akrobatikus ügyességgel kezelik a shakert. A fesztiválon a reggel és a nappal a kávé jegyében telik majd,
este pedig jöhetnek a szeszes italok: az elsô
napot a pezsgô, a konyak, a francia sanzon
és a bárzongora hangulata határozza meg.
A második napon a jéghideg vodka, a harmadikon a tüzes tequila a fôszereplô, salsadallamokkal körítve, az utolsó nap pedig a
whiskyé lesz. De nemcsak szesztartalmú koktélok elkészítését lehet majd ellesni, hanem
alkoholmentesekét is. A gyümölcs-, zöldség- és tejalapú koktélokat akár gyermekek
is fogyaszthatják. Ezért a gyermekes családokat is várják, játszóházakkal és színes,
zöldséges, gyümölcsös kevert italokkal.
A rendezvényen — amelyen divatbemutatók, amatôr dartsversenyek, szakmai elôadások, zenei és táncprodukciók váltják egymást
— a tervek szerint 40 kiállító vesz részt és legalább húszezer látogatóra számítanak.
www.kaveeskoktelfesztival.hu
(x)
www.kekfesztival.hu

Adj vért és ments meg
három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fôvárosi
Szervezete júliusban az alábbi helyszíneken
és idôpontokban szervez nyilvános véradásokat a II. kerületben. A véradásra egészséges, 18 évet betöltött, de 60 évnél fiatalabb
személyeket várnak. Személyi igazolvány
(lakcímkártya) és TAJ kártya szükséges a véradáshoz.
n Július 3. csütörtök 14.30–18 óráig:
Moszkva tér, véradó kamion, ezen a napon
koleszterinszûrés is.
n Július 12. szombat 14–18 óráig: Millenáris Park, véradó sátorban.
n Július 27. vasárnap 8–12 óráig: Városmajori Jézus Szíve Plébánia , Csaba utca 5.
n Július 29. kedd 14–18 óráig: Moszkva
tér, véradó kamion.
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Hírek
A Családsegítô nyáron
A Családsegítô és Gyermekjóléti Központ
nyári nyitva tartása június 23–augusztus
29-ig:
Családsegítô: hétfôn és csütörtökön 12–
14-ig telefonügyelet, 14–18-ig ügyelet, pénteken 10–14 ügyelet. A jogi tanácsadás júliusban szünetel, a csoportok a csoportvezetôvel egyeztetve mûködnek.
Gyermekjóléti központ: Hétfôn és csütörtökön 12–14-ig telefonügyelet, 14–18-ig
ügyelet, pénteken 10–14-ig ügyelet, 14–
18-ig kapcsolattartási ügyelet.
A készenléti szolgálat telefonja a (06 70)
455-1776-os számon hétfôtôl péntekig este 20-tól reggel 8 óráig, szombaton és vasárnap 0–24 óra között változatlanul mûködik.
Egyesületi közgyûlés
A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat
Segítô Közhasznú Egyesület nyilvános közgyûlést tart augusztus 5-én 16 órakor a
1029 Köztársaság u. 3. alatt, Fülöp Tibor címén. A napirendi pontok között szerepel:
beszámoló az egyesület mûködésérôl, jelentés az egyesület gazdálkodásáról, közhasznú jelentés ismertetése, felügyelôbizottsági beszámoló, jelentések a 2007. évrôl, a
2008. évi költségvetési terv megvitatása, el-

fogadása, tisztújítás, valamint az alapszabály módosítási javaslatának elôterjesztése, megvitatása. Ha a közgyûlés 16.30-ig
nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgyûlés 2008. augusztus 6-án 17
órakor kezdôdik. A megismételt közgyûlés
az eredeti napirendi pontokkal a szavazati
joggal rendelkezô jelenlévôk létszámától
függetlenül határozatképes.
Járôrök
Egy önkormányzati ingatlan ellenôrzéséhez hívták a Városrendészet járôreit június
4-én, mert a hivatal egyik munkatársa három, gyanús viselkedésû férfit szeretett volna távozásra felszólítani a Görgényi úton,
ám azok nem voltak hajlandók odébb állni.
Az italozókat a közterület-felügyelôk igazoltatták, és kiderült, hogy az egyiküket körözik, a másiknak nincsenek okmányai, a harmadik férªnál pedig a kelleténél több dokumentum van. Nála ugyanis a rendôrség
által keresett, korábban ellopott személyazonosító papírokat találtak. A három férfit a II. kerületi rendôrkapitányságon marasztalták.
A Városrendészet a nyár folyamán a nap
24 órájában ellenôrzi a Moszkva teret, de
közben a kerület más területeinek felügyeletét sem hanyagolja el.

BUDAI POLGÁR
SPORT ÉLET MOZGÁS SIKER
PRÓBÁLD KI A SIKLÓERNYÔZÉST! A
Kettô SE Siklóernyôs Szakosztálya július
13-án vasárnap nyílt napot rendez, ahol
tandemrepülésre is lesz lehetôség jó idô
esetén. Találkozó pontban 9 órakor az
Arad és Kardos utca sarkán. Az autó nélkül érkezôket kiviszik a starthelyre. Az
ajánlott öltözet túrázó felszerelés, magas
szárú cipô, kesztyû. További információ:
Gombóc Artúr (Pálfi Béla Gábor), tel.:
(06 30) 445-1889, pbg@freemail.hu,
www.2se.ini.hu, www.up-sikloernyo.
ini.hu.
FITT BAJNOKOK. Kiváló eredményeket értek el az idei szezonban az Óbudai
Wellness és Diák Sport Egyesület sportaerobik junior korosztály (15–17 évesek)
tagjai, akik közül többen a Móricz Zsigmond Gimnáziumban tanulnak, illetve a
II. kerületben élnek. A fiatal sportolókat
az önkormányzat is támogatta. A Borlai
Sára Bernadett, Cserdi Zsófia, Gáspár Szilvia, Hably Alexandra, Kangyal Réka és
Martinek Patrícia alkotta csapat Sinkó
Andrea edzô vezetésével az országos diákolimpiát megnyerte, a szombathelyi
Európa-bajnokságon és az ulmi aerobik
világbajnokságon egyaránt döntôbe jutottak.

M’art programok a legkisebbeknek is
Idén is várakozáson felüli érdeklôdés kíséri a Mammutban már hetedik éve nagy
sikerrel mûködô színházi elôadásokat a
Mammut II.-ben található Kaméleon
Clubban. Az üzletház az M’art programsorozat keretében júliusban is színvonalas
programokkal várja az érdeklôdôket, köztük a legªatalabb korosztályt is, kiknek
vidám szórakozását a Four Fathers zenés
délelôttje garantálja majd.

mû zenés délelôttjére, ahol a kicsik egy mesélô-mûsorvezetô érdekes felvezetéseit követôen szebbnél szebb, értékes zenéket
hallgathatnak majd. Rengeteg játék tarkítja
az elôadást, amelyben a kényelmes babzsákfoteleken nyújtózó gyerekek maguk is
részt vehetnek, miközben játékosan megismerkednek a hangszerek és az emberi
hang csodálatos világával. Az együttes célja, hogy elültethessék a kicsikben az igazi
zeneszeretet magvait, miközben kedves, viA júliust Márai Sándor: Válás Budán címû dám, szórakoztató dalokat énekelnek „teli
prózai színmûve nyitja meg, melynek kap- torokból”.
csán elgondolkodhatunk a párkapcsolatok
mélységérôl, hiszen e színmû olyan kérdésekre keresi a választ, mint a házasság és a
sz erelem mibenléte, illetve,
hogy mi tarthat
együtt vagy választhat el két
embert. Az
örökzöld téma a
világirodalom
Teret adunk a kultúrának
legnagyobbjait
épp úgy megihlette már, mint a brazil szappanoperák szerzôit, ám Márai egyedi megközelítése a felszín helyett a lélek legmélyebb régióiba vezet el bennünket a bölcs irónia eszközeivel.
Már kétéves kortól várja apró vendégeit
a Four Fathers együttes Teli torokból cí-

Júliusban a Kaláka
együttes is fellép a
Mammutban „Jó estét, aranyos Hornák
úr!” irodalmi koncertjével, melyen a
Kossuth-díjas mûvészek vidám dallamokkal színesítik a legnagyobb költôk mûveit,
kimuzsikálva azokból a maguk olvasata szerinti „eredeti dallamot”.
A hónap nagy eseménye lesz az alig néhány hónap alatt arany-, majd platinalemezes Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán musicalduettje, melyen a sztárházaspár kedvenc musicalslágereit tartalmazó albumból
kaphatunk ízelítôt.
Az érdeklôdôk az elôadásokra a Mammut
II. épületében a Libri Könyváruházban található Concert & Media jegyirodában
(telefon: 345-8583) vagy az elôadás elôtt
egy órával a Kaméleon Club bejáratánál
válthatnak belépôt. A www.jegyelado.hu oldalon pedig akár interneten is megvásárolhatják belépôjüket kedvenc elôadóik eseményére, melyhez a legtöbb üzletben, étteremben 20 százalékos kedvezményre feljogosító kuponnal kedveskedik számukra az
(x)
üzletház.
www.mammut.hu

