
Köszönet a köztisztviselôknek

Hét éve július elsô napja a köztisztviselôk, a közigazgatásban dolgo-
zók ünnepe. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal vezetése
július 4-én köszöntötte a II. kerület köztisztviselôit. Láng Zsolt pol-
gármester a hivatal minden dolgozójának megköszönte egész évi
munkáját. A polgármester arról is szólt: ahhoz, hogy jól mûköd-
jön a kerület, elengedhetetlen a jól szervezett hivatal és a képzett,
megbízható köztisztviselôi kar. Idén polgármesteri dicséretet ve-

hetett át Pálos Annamária, a Mûvelôdési Iroda vezetôhelyettese,
Kalocsai Tímea, a Városrendészeti Csoport munkatársa és Bujtor
Károlyné okmányügyintézô. Szalai Tibor jegyzôi dicséretben része-
sítette Koronczay Miklósné jegyzôi referenst, Hollósi Lenkét, a Beru-
házási Iroda csoportvezetôjét, Vénusz Ildikó vagyonügyintézôt és
Szabó Lászlóné pénzügyi munkatársat.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Új félfogadási rend az okmányirodában augusztus 1-jétôl
Az ügyfelek magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében a Pol-
gármesteri Hivatal az eddigi tapasztalatok alapján át kívánja szer-
vezni az okmányiroda félfogadási rendjét.

A keddi és csütörtöki elôjegyzési napok kizárólagossága meg-
szûnne, így ezeken a napokon is fogadnák az elôre nem egyezte-
tett idôpontban érkezôket. Ugyanakkor elôzetes — telefonon és
interneten történô — bejelentkezés alapján az ügyfélforgalom-
hoz igazodva augusztus 1-jétôl a hét minden munkanapjára kér-
hetô idôpont, amelyet óránkénti bontásban lehet lefoglalni. Az
elôjegyzett ügyfek a sorszámmal érkezôkkel szemben elônyt él-
veznek.

Az új ügyfélfogadási rend augusztus 1-jétôl lép életbe három
hónapos kísérleti jelleggel, és a tapasztalatok alapján döntenek
a változtatás végleges bevezetésérôl. A hivatal célja az, hogy az

átszervezéssel ütemezhetô és rugalmasabb ügyintézési lehetôsé-
get nyújtson, továbbá csökkentse a sorszámmal érkezô ügyfelek
várakozási idejét.

Az új rendszer kialakítása azonban nem mehet egyik napról a
másikra, hiszen a jelenleg üzemelô rendszert le kell zárni. Ez azt
jelenti, hogy július 1-jétôl az ügyfelek július hónapra már csak te-
lefonon és a kormányzati, XR-rendszeren keresztül tudnak idô-
pontot kérni. Az augusztus 1-jétôl pedig már folyamatosan tud-
nak az érdeklôdôk idôpontokat lefoglalni.

Júliusra az önkormányzati honlapon már nem lehet idôpontot
kérni, de augusztusra már fogad bejelentkezést a rendszer. A
már lefoglalt idôpontokat az új rendszer nem törli.

A hivatal az esetleges kényelmetlenségekért a tisztelt ügyfelek
megértését kéri.

POSTALÁDÁK HÛLT HELYE. Egyik napról
a másikra több helyrôl is eltûntek a régi ut-
caképhez tartozó levélszekrények. A kerület-
ben a postaládák közel kétharmadát már le-
szerelték. A Magyar Posta a ládák szabvá-
nyosításakor a forgalmi igényekhez igazod-
va felülvizsgálta az utcai szekrények létjogo-
sultságát. 7. OLDAL

MÓRICZ ZSIGMOND KERÜLETÜNKBEN.
Idén ünnepeljük a Nyugat folyóirat alapítá-
sának centenáriumát, amelynek Móricz Zsig-
mond Osváth Ernô halála után hosszú idôn
keresztül szerkesztôje volt. Kevés olyan író
akad hazánkban, aki annyi helyen megfor-
dult volna, mint Móricz, kerületünkhöz is
több szállal kötôdött. 13. OLDAL

BOBVERSENYZÔ VOLT. A Magyar Atléti-
kai Szövetség új fôtitkáráról, Gyulai Márton-
ról, aki születése óta a kerületünkben él,
szinte mindenki tudja, hogy sportcsaládból
származik. Édesapja, Gyulai István a Nem-
zetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fôtitkára
volt, bátyja, Miklós vágtázóként kijutott a
sydneyi olimpiára. 18. OLDAL
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fogadás vége elôtt fél órával
befejezôdik, a délutáni sorszám-
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

Tel.: 346-5602
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kiadás 12.30-kor kezdôdik)

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport Tel.: 346-5400

hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30
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A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Szociális és Gyermek-
védelmi Iroda 1024 Káplár utca 2/c-d Tel.: 316-0062

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

Városrendészet

Központ:
1024 Lövôház utca 26. Tel.: 316-2688
Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37. Tel.: 376-8678

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

H I V A T A L I N Y I T V A T A R T Á S

A köztisztviselôk napja 2001 óta
teremt alkalmat arra, hogy a
közösséget szolgáló hivatalnokok
munkáját megköszönje a társadalom,
hogy lássuk a számunkra sokszor
arctalannak tûnô és jogszabályi
keretek között mûködô hivatalokban
dolgozók nehézségeit. Szalai Tibor
jegyzô 2004 márciusa óta irányítja a
330 fôs II. kerületi Polgármesteri
Hivatalt, ahol 220-an köztisztviselôk.
Az egy-egy települést irányító
önkormányzat és polgármesteri
hivatal sokak számára azonos fogalmak.

— Még ha szorosan össze is tartozik az ön-
kormányzat és a polgármesteri hivatal, azt
mindenkinek tudnia kell, hogy alapvetôen
két különbözô dologról beszélünk. Az ön-
kormányzat a település polgárai által válasz-
tott — tehát politikusok alkotta — testület,
amely rendeletekkel és határozatokkal irá-
nyítja esetünkben a II. kerületet. A polgár-
mesteri hivatalnak annak ellenére, hogy
egyik fontos feladata: a képviselô-testületi
munka segítése, napi szinten nincs köze a
politikához. A hivatalban nagyobb részt
köztisztviselôk, kisebb arányban pedig
munkavállalók dolgoznak. De a hivatal az
elôbb említetteken túl ellát úgynevezett ha-
tósági feladatokat is, amelyek semmilyen
módon nem fonódnak össze a II. kerületi
önkormányzat tevékenységével.

Miért fontos a különbségtétel? Valljuk
be: kívülállónak vagy jogilag nem kép-
zett embernek elsôre nem is érthetô.

Tudni kell, hogy a hatósági ügyeket az Or-
szággyûlés által hozott törvények és rende-
letek alapján köteles végezni a hivatal. Pél-
dának okáért, az építési engedélyek kiadá-
sának menetét jogszabályok írják elô. Ha
azoknak megfelel egy kérelem, akkor az
Építésügyi Irodának kötelessége kiadni az

engedélyt. De sok esetben, mikor egy-egy
a környezetbe nem illô ház megépítésébe
kezdenek, a közelben lakók a polgármester-
tôl kérnek segítséget, vagy éppen ôt hibáz-
tatják. Pedig a polgármesternek ehhez sem-
mi köze nincsen, mert az építésüggyel fog-
lalkozó kollégáimnak parlamenti jogszabá-
lyokat kell ªgyelembe venni és betartani.
Hosszú évek óta küzdenek az önkormányza-
ti érdekvédelmi és egyéb szervezetek, hogy
a mûemlékvédelemhez hasonlóan önálló
szervként mûködjön az építésügyi hatóság
is, hogy a fentiekben említettek ne fordul-
janak elô.

A polgármesteri hivatalok vezetôjé-
nek, akit Magyarországon egy régi hagyo-
mányt felélesztve jegyzônek hívnak, még-
is a képviselô-testület dönt a megbízásá-
ról. Mennyire maradhat távol a politiká-
tól a jegyzô?

Sajátos helyzete van a jegyzôknek, hiszen
ôk olyan köztisztviselôk, akiknek a kineve-
zésérôl politikusok döntenek, de alapvetô
feladatuk mindenkor a törvényesség védel-
me. Jegyzôként az a feladatom, hogy kap-
csolatot tartsak a politika és a polgármeste-
ri hivatal között. A képviselô-testület tag-
jai törvényben elôírtak szerint kérdezhe-
tik, interpellálhatják a hivatalt, illetve in-
formációkat kérhetnek, de ezt csakis raj-
tam keresztül tehetik meg. A hivatalnak
szintén jogszabályokban lefektetett módon
kell elôsegítenie a képviselôk munkáját.
Azon vagyok, hogy ez a kapcsolat — a kerü-

Csak a szakmaiság és törvényesség teheti
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let hatékony mûködésének érdekében — a
legmesszebbmenôkig szakmai alapokon
nyugodjék, de legyen kiegyensúlyozott és
minél kevesebb konºiktussal terhelve.

A rendszerváltás idején, 1990-ben fo-
gadták el az egyre többet bírált önkor-
mányzati törvényt, a köztisztviselôkrôl
szóló jogszabályt pedig 1992-ben. Ho-
gyan változott az elmúlt 16–18 évben a
köztisztviselôk helyzete?

Amikor döntés született a köztisztviselôi
kar létrehozásáról, amelyet részben a dol-
gok természetébôl fakadóan a korábbi ta-
nácsrendszerre épített a jogalkotó, nem ör-
vendett túl nagy közmegbecsülésnek ez a
szakma, de stabil életpályát biztosított. Má-
ra a társadalom számára elfogadottabb a
köztisztviselôi szerep, de a törvényi változá-
sok a korábbi stabilitást megszüntették. A
teljesítményértékelési rendszer ugyanis
ma már lehetôvé teszi, hogy alkalmatlan-
ság esetén a munkaadó megszüntesse a köz-
tisztviselôi státuszt. Az önkormányzatokról
szóló törvény is sok módosuláson ment ke-
resztül az utóbbi két évtizedben; ami szá-
munkra ebbôl a legfontosabb, hogy nagyon
sok új feladatot kaptunk, amelyekhez az
esetek döntô részében nem kaptunk ele-
gendô mennyiségû erôforrást. Például,
amikor a polgármesteri hivataloknak át kel-
lett venniük a gépjármû-ügyintézést a
rendôrségtôl, a személyi és a tárgyi feltéte-
leket a lakosságszámhoz és nem a motorizá-
ció mértékéhez igazították. Ilyenkor nem

tehetünk mást, mint hogy saját forrást biz-
tosít az önkormányzat — az a képviselôt-
testület, amelynek egyébként nincs köze a
gépjármû-ügyintézéshez —, hogy a hivatal
el tudja látni a törvényben elôírt feladatát.

1990-ben az önkormányzatok a Belügy-
minisztériumhoz tartoztak, ma már önál-
ló önkormányzati minisztérium mûkö-
dik. Gondolom, ez is jelzi, hogy megnôtt
az önkormányzatok súlya, és, ami a hiva-
talt igazán érinti, a feladatok száma is.

Egyre több a feladatunk, néhol teljesen
feleslegesen válik a polgármesteri hivatal
ügyek felelôsévé. Nekem mint jegyzônek
háromezer hatásköröm van: a parlagfûirtás-
tól az érettségi tételek biztonságának köré-
ig. E sokféle feladatnak leginkább úgy pró-
bálunk megfelelni, hogy a hivatali struktú-
ra szerkezetét állandóan átvizsgálva újra-
rendezzük a feladatköröket. De sokszor
már ez sem segít, ezért van szükség állandó
létszámbôví-
tésre. Hivata-
lunkban most
háromszázhar-
mincan dol-
goznak, akik
közül kétszáz-
h u s z a n k ö z-
tisztviselôk ,
több mint het-
v e n s z á z a l é-
k u k n a k v a n
diplomája.

Mennyire elégedett a hivatal dolgozói-
nak munkájával?

A fôváros és az ország egyik legjobb hiva-
tala a miénk, felkészült és képzett köztiszt-
viselôk az ügyek és az itt élôk iránti tiszte-
lettel végzik a feladatukat. Természetesen
elôfordul, hogy valaki elégedetlenül távo-
zik a hivatalból, és senki nem örül annak,
ha jogszabálysértés miatt megbüntetik. A
minden évben elvégzett ügyfélelégedett-
ség-mérési adatokból is az derül ki, hogy
az ügyeikkel hozzánk betérôk jó vagy jeles
osztályzatot adnak a hivatalnokainknak. Tu-
dom, vannak területek, ahol fejlôdni és vál-
toztatni kell. A hivatal vezetése, hozzáte-
szem, a polgármester és a képviselô-testü-
let teljes egyetértésével támogatja munka-
társaink továbbképzését, hiszen csak egy
jól felkészült csapat képes az új kihívások-
kal szembenézni.

Tóth Ildikó

Láng Zsolt polgármesteri dicséretben részesítette Kalocsai
Tímeát, a Városrendészeti Csoport munkatársát, aki öt és
fél évvel ezelôtt közterület-felügyelôként kezdett dolgozni
a II. kerületi Polgármesteri Hivatalban. A városrendészeti felada-
tokat Tímea lelkesedéssel és nagy munkabírással végzi, szót ért-
ve a leginkább férfiakból álló közterület-felügyelôi csapattal.

Szintén polgármesteri dicséretet kapott Bujtor Károlyné, az
Ügyfélszolgálati Központ okmányügyintézôje, aki 2000 óta dol-

gozik hivatalunkban, többletmunkát is szívesen vállal, kedves és
szerethetô személyisége az ügyfelek között is népszerûvé tette.

Pálos Annamária egy év híján másfél évtizede a Mûvelôdési Iro-
da munkatársa volt a harmadik, aki polgármesteri dicséretet ve-
hetett át. Láng Zsolt az irodavezetô-helyettes megbízhatóságát,
lelkiismeretességét és szakmai hozzáértését emelte ki.

Szalai Tibor jegyzô négy munkatársát részesítette dicséretben.
Hollósi Lenke négy éve dolgozik a kerületi polgármesteri hiva-

talban, a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda Magasépítési
csoportját vezeti — ahogy a jegyzô fogalmaz — nagy szakérte-
lemmel és alapossággal. Határozott egyéniség, aki jó tárgyaló-
és kommunikációs készségét kiválóan kamatoztatja a kivitelezôk-
kel és tervezôkkel folytatott megbeszéléseken.

Szabó Lászlóné, Andrea 2002 óta dolgozik a Pénzügyi Irodán
ügyintézôként. A Bajáról elszármazott munkatárs a banki termi-
nált kezeli végtelen precizitással. Szalai Tibor külön köszönetét
fejezte ki, hogy a többletfeladatok, a pluszmunka elvégzésénél
mindig lehet rá számítani.

Vénusz Ildikó tizennégy éve dolgozik a Vagyonirodán telekér-
tékesítési munkakörben magas szakmai színvonalon. A feladat-
körébe tartozó önkormányzati tulajdonú telkek szakértôjeként a
hivatal egyik legmegbízhatóbb alappillére.

Koronczay Miklósné, Ildikó idén vonul nyugdíjba, a jegyzô refe-
renseként kisebbségi önkormányzatok ügyeit intézte hallatlan
lelkesedéssel, kedvességgel és odaadással. Szalai Tibor dicsérete
a választási munkában való állandó részvételének is szólt.

hitelessé a köztisztviselôk munkáját

Polgármesteri és jegyzôi dicséretben részesültek Bujtor Károlyné, Vénusz
Ildikó, Szabó Lászlóné, Hollósi Lenke, Pálos Annamária, Koronczay Miklósné
és Kalocsai Tímea.
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Isten éltesse, Béla bácsi!
Születésének 100. évfordulóját ünnepelte
július 27-én Magos Béla, aki közel hetven
éve a II. kerület lakója. Béla bácsi Baranya
megyében született, de szoros szálak kötik
Diósdhoz, ahol nevelkedett. Nyelvtanár-
ként francia, német és olasz nyelvet taní-
tott, de angolul is beszél. Dolgozott igazga-
tóként Szombathelyen, és oktatott több je-
lentôs fôvárosi egyetemen, számos könyv
megírása fûzôdik nevéhez. Az ünnepeltet
ªa és egykori tanítványai mellett az önkor-
mányzat képviseletében Legény Béla képvi-
selô is felköszöntötte a Vadrózsa étterem-
ben megtartott születésnapi ünnepségen.

Az egészségügy ünnepe

Kerületünkben is több éves hagyomány a
Semmelweis-nap megünneplése, amikor a
szokásosnál is jobban figyelünk az egész-
ségügyben dolgozókra. Idén az önkormány-
zat Egészségügyi Szolgálatának tanácster-
mében gyûltek össze az orvosok, assziszten-
sek, ápolók és mentôsök a közös ünneplés-
re.

Láng Zsolt polgármester köszöntô beszé-
dében a „Kapásban” dolgozók munkáját
méltatta, majd elmondta, hogy Soós Ágnes,
az intézmény fôigazgatója benyújtotta le-
mondását, amit sajnálattal tudomásul vett.
A polgármester hangsúlyozta, hogy az intéz-
ményt nem fenyegeti privatizáció, és igyek-

szik majd a legmegfelelôbb szakembert ki-
nevezni az Egészségügyi Szolgálat élére.
Soós Ágnes elköszönt munkatársaitól, s el-
mondta, hogy feladata sok stresszel járt, el-
fáradt, ez indokolja döntését.

Az idei Semmelweis-nap alkalmából Me-
gyeriné Szabó Anita kontrolling és finanszí-
rozási koordinátor polgármesteri dicséret-
ben; Rózsási Bálintné tüdôgondozó asszisz-
tens, Kocsis Bea szemészeti asszisztens és
Magos Ferenc karbantartó igazgatói dicséret-
ben részesült. Az Intézeti Emlékplakettet
dr. Füzesséry Judit ideggyógyász fôorvos és
Szabó Lászlóné ideggyógyászati asszisztens
vehette át.

Az Intézeti Emlékplakettet dr. Füzesséry Judit ideggyógyász
fôorvos és Szabó Lászlóné ideggyógyászati asszisztens ve-
hette át.
— 1986 óta dolgozom az ideggyógyászati osztály fôorvo-
saként — mondta el érdeklôdésünkre a doktornô, aki pályá-
ját a Váci Kórházban kezdte, majd több évet töltött a Tété-
nyi úti Kórházban. — Mindössze négy fôbôl áll kis csapa-
tunk, de nagyon jól együtt tudunk mûködni. Orvos kolléga-
nômmel, Mikó Judittal remekül megértjük egymást, húsz
év alatt igencsak összeszoktunk. A temperamentumomnak
is megfelel ez a mozgalmasság, hiszen itt naponta negyed-
óránként más és más esettel találkozom. Ebben a szakmá-

ban a helyes diagnózis felállítása jelenti a kihívást, és természetesen nagyon örülünk,
ha eredményesen tudjuk kezelni a betegeket. A leggyakoribb panasz, amivel a pácien-
sek hozzánk fordulnak, a fejfájás. Itt is fontos és egyáltalán nem könnyû feladat ki-
szûrni, hogy organikus betegségrôl van-e szó.

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA július
1-tôl augusztus 17-ig hétfôn és szerdán
14-19 óráig tart nyitva. Más napokon hív-
ható telefonszám: (06 30) 331-1836.
(1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS. A
Fidesz kerületi szervezetének szerdánkén-
ti, ingyenes jogi tanácsadása a nyáron
szünetel. A következô tanácsadás idô-
pontja szeptember 3. 16 óra, erre szep-
tember 2-ig lehet idôpontot kérni a 212-
5030-as telefonszámon.

NYÁRI SZÜNET. A Magyar Demokrata
Fórum II. kerületi irodája augusztus végé-
ig zárva tart. Szeptembertôl ismét ked-
den 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 Fazekas utca 19-23.,
tel.: 212-2978, e-mail: bp02@mszp.hu.

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

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA
(1027 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 au-
gusztus 20-ig zárva tart. Információ: in-
fo@szdszbp02.hu.

NYÁRI SZÜNET. Balsai István ország-
gyûlési képviselô (2. vk.) júliusban és au-
gusztusban nem tart meghirdetett foga-
dóórát, de elérhetô a 441-5143-as üze-
netrögzítôs telefonon, vagy az istvan.bal-
sai@parlament.hu e-mail címen.

VÉRADÁS. A Vöröskereszt egészséges
18–60 éveseket vár véradásra. Személyi
igazolvány (lakcímkártya) és TAJ kártya
szükséges. Július 12. szombat 14–18 órá-
ig: Millenáris, véradósátorban. Július 27.
vasárnap 8–12 óráig: Városmajori Jézus
Szíve Plébánia, Csaba utca 5. Július 29.
kedd 14–18 óráig: Moszkva tér, véradó-
kamion.
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Egyirányú a Tövis utca

Egyre több lakossági kérés érkezett az önkormányzathoz, hogy a
Tövis utcát a Gábor Áron utcától a Törökvész útig tegyék egyirányú-
vá. Az utóbbi években jelentôsen megváltozott a környék arculata.
A Pusztaszeri körönd környezetében kialakult kisebb városrész-
központ erôs forgalmat vonzott ide. Egyre többen használták az
amúgy szûk, erre alkalmatlan Tövis utcát menekülô útnak.

A viszonylag keskeny utca ráadásul nemcsak az áthaladó forgal-
mat bonyolította le, de a környéken dolgukat intézôk, vagy a közeli
bevásárlóközpontba igyekvôk is elôszeretettel hagyták az utcában
jármûvüket. A parkolóként használt szakaszon nehezen fértek el
egymás mellett az autók.

Az önkormányzat megvizsgáltatta a lehetôségeket, és az érintet-
tekkel egyeztetve, a Településüzemeltetési Bizottság döntése nyo-

mán az utca egyirányúsítása mellett döntött. Az útszakasz forgal-
mának megváltoztatásához szükség volt a Nemzetbiztonsági Hiva-
tal hozzájárulásához is, hiszen a Tövis utcában mûködik a Polgári
Nemzetbiztonsági Iroda. A táblák a TÜB egyetértése alapján a Fôvá-
rosi Önkormányzat Közlekedési Ügyosztályának megrendelésére
kerültek ki.

Július 1-jétôl tehát tilos a Gábor Áron utcából a Tövis utcába ka-
nyarodni, oda csak a Törökvész út irányából lehet behajtani. A for-
galomtechnikai szakemberek tapasztalatai szerint az egyirányúsí-
tással az adott utca forgalma, a parkoló autók száma csökken.

A Településüzemeltetési Bizottság korábbi döntése nyomán a Tö-
vis utca a Szpáhi és Gábor Áron utca közötti szakasza új burkolatot
is kap. ger

A megváltozott forgalmi rendet még nem minden autós veszi ªgyelembeA Tövis utcába csak a Törökvész út felôl szabad behajtani július 1-jétôl

Nem bántja a szemét?
Illegális hulladéklerakás közben értek tet-
ten egy férªt a Városrendészet munkatár-
sai június utolsó hetének egyik estéjén
Pesthidegkúton. A környezetére kevéssé
igényes elkövetô éppen a felügyelôk szeme
láttára egy személygépkocsiból pakolt ki
több zsáknyi hulladékot a Máriaremetei út
és a Hunyadi utca sarkánál lévô szelektív
hulladékgyûjtô sziget mellé. A közterület-
felügyelôk az igazoltatást követôen megálla-
pították, hogy az illetô egy közeli utcában la-
kik.

Ez azért is érdekes, mert a területen gyak-
ran raknak le titokban vegyes hulladékot
és lomot, ami miatt a környéken élôk gyak-
ran kérik az önkormányzatot, hogy szállít-
tassa el a felhalmozódott szemetet. A rajta-
kapott férª az elsô pillanatban zokon vette,
hogy a felügyelôk számon kérik tettét, ami-
re magyarázatot már nem tudott adni. Zava-
rában egy ideig még a dokumentumait sem
találta, de a kellemetlenné váló helyzet az-
tán mégis elôcsalta az igazolványt. A Város-
rendészet munkatársai — miután felhívták
ªgyelmét a hulladék elszállításának egyéb
lehetôségeire — a legmagasabb összegû,
húszezer forintos bírsággal sújtották a sze-
metelôt, majd felszólították, hogy szállítsa
vissza a zsákokat.

A Városrendészet az esti és a hajnali órák-
ban is ªgyeli és szúrópróbaszerûen ellenôr-
zi azokat a helyeket, ahol gyakrabban rak-

nak le illegálisan szemetet. Az illegális hul-
ladéklerakók elleni fellépésben is sokat se-
gít, hogy a jövô hónaptól a Városrendészet
szükség szerint mobil videokamerákat he-
lyez el egyes helyszíneken.

szg

Razzia
a végállomáson

Ismét átfogó rendészeti akciót folytat a Vá-
rosrendészet Pesthidegkúton. A korábban
nagyobb erôkkel megtisztított régi végállo-
más környékén ismét gyanús személyek és
a járókelôket zaklató, agresszív kéregetôk
jelentek meg.

A közterület-felügyelôk és polgárôrök az
elmúlt évben már több héten keresztül éj-
jel-nappal ellenôrizték a területet, ennek
hatására sokáig nyugodtan lehetett közle-
kedni a régi pesthidegkúti végállomásnál.
A panaszok mára ismét megszaporodtak,
ezért a felügyelôk és a polgárôrök ismét át-
fogó razziába kezdtek a környéken.

— A korábbi akciónk hatása nyár elejéig
tartott ki, amikor az ittas, kolduló szemé-
lyek ismét megjelentek a városrészben, szá-
mos kellemetlenséget okozva a gyalogosan
közlekedôknek, vagy a buszra várakozók-
nak — mondta Vajthó Gábor, a Városrendé-
szet vezetôje.

— Munkatársaim éjjel-nappal szemmel
tartják a helyszínt, és folyamatosan igazol-
tatják a gyanús személyeket, illetve szigorú-
an fellépnek a közterületen italozókkal
szemben. A Városrendészet bízik benne,
hogy a mostani razzia ismét nyugodt idôsza-
kot eredményez Pesthidegkút központjá-
ban.

szeg

Illegálishulladék-bejelentés: Környezet-
védelmi és Mezogazdasági Iroda, tel.:
315-1366, e-mail: jover.gyorgy@ma-
sodikkerulet.hu.
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Hamarosan kész a hivatal elôcsarnoka
A Polgármesteri Hivatal Mechwart ligeti
épületének földszintjén január közepe óta
folynak a munkálatok, mert többek között
egy új, minden igényt kielégítô házasságkö-
tô termet alakítanak ki, amely egyben a
képviselô-testületi üléseknek is helyet ad
majd.

A munkálatok az épület földszintjén kö-
zel 400 négyzetmétert érintenek. Az átala-
kítás és az építkezés jelenlegi fázisában ha-
marosan elkészül az elôcsarnok, amely júli-
us közepén használatba vehetô. Az aulától
jobbra lévô helyiségek teljes elkészülte elô-
reláthatólag szeptember elsô felében várha-
tó, mivel kiegészítô munkálatok elvégzésé-
re volt szükség.

Az újonnan kialakított házasságkötô te-
remben várhatóan szeptember közepe
után tarthatnak esküvôket.

A . R.

Technikai szünet
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása
szerint július 28-tól augusztus 4-én 13
óráig a pesthidegkúti okmányirodá-
ban (1028 Máriaremetei út 37.) az
ügyfélfogadás technikai okok miatt
szünetel. A hivatal az ügyfelek türel-
mét és megértését kéri.

Kiskorú gyermek
lakcímbejelentése

Az állampolgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásáról szóló
törvény alapján a kiskorú gyermek lak-
címbejelentését szülôje (törvényes
képviselôje) teljesíti. A kiskorú gyer-
mek lakóhelyeként — ha a bíróság
vagy a gyámhatóság a gyermek lakó-
helyérôl jogerôsen másként nem hatá-
roz — a szülô (törvényes képviselô) la-
kóhelyét kell bejelenteni. A házasság-
ról, a családról és a gyámságról szóló
törvény szerint a szülôi felügyeletet a
szülôk együttesen gyakorolják — el-
lentétes megállapodásuk hiányában
— akkor is, ha már nem élnek együtt.
A különélô szülôk a gyermek sorsát
érintô lényeges kérdésekben együtte-
sen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a
szülô felügyeleti jogát a bíróság korlá-
tozta, szüneteltette vagy megszüntet-
te. A gyermek sorsát érintô lényeges
kérdés a gyermek tartózkodási helyé-
nek kijelölése is. A hivatal nagyobb kö-
rültekintéssel kíván eljárni a kiskorúak
lakcímbejelentkezésével kapcsolatban,
ezért a bejelentôlapon mindkét szülô
(törvényes képviselô) aláírását kérik.

Karbantartás
az okmányirodában
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása
szerint július 22-én kedden az Ok-
mányirodában (Ügyfélszolgálati Köz-
pont, 1024 Margit körút 47–49.) az
ügyfélfogadás technikai okok miatt
szünetel. A hivatal munkatársai az ügy-
felek türelmét és megértését kérik.

Kerületi Szabályozási Terv készül
a Margit híd környékére

Az épített környezet alakításáról és védel-
mérôl szóló törvényben foglaltaknak meg-
felelôen az önkormányzat a Bem rakpart
(13474/2 e. része) és (13476) hrsz.-ú —
Lipthay utca (13484 e. része) hrsz.-ú —
Margit krt. (13543/3) hrsz.-ú — Árpád feje-
delem útja (13469) és (13472/2) hrsz.-ú —
Üstökös utca (13464/2) hrsz.-ú közterülete-
ket és az általuk bezárt (13475) és 13470
hrsz.-ú telkeket rendezni kívánja.

A területre jelenleg a következô telepü-
lésrendezési eszközök vannak hatályban:
Budapest Fôváros Településszerkezeti Ter-
ve, melyben a terület Z jelû zöldterület,
KÖu jelû általános közlekedési terület és te-
rületfelhasználási egységet kiszolgáló közte-
rület. A Fôvárosi Szabályozási Keretterv
(FSZKT), mely szerint a terv Z-KP jelû köz-
park, KL-KT jelû közlekedé-
si célú közterület célzott te-
rületfelhasználási módú te-
rület besorolásban van.

A terv a területre 300
P+R parkoló kapacitást je-
löl.

A tervezés célja, a rende-
zés várható hatása: a Margit
híd kezdôdô rekonstrukció-
ja keretében a hídon átveze-
tett kerékpárút és gyalogos
felület megfelelô szélessé-
gének biztosítása érdeké-
ben a mûszaki tervek a híd-
szerkezet konzolos kiszéle-
sítését tartalmazzák. A fej-
lesztés a tervezési területen
eltérô területfelhasználású
területegységek határát
érinti, ezért szükségessé vá-
lik kerületi szabályozási
terv (KSZT) készítése. A

hídszerkezet két irányba történô kiszélesí-
tése ugyanakkor az FSZKT eltérô keretöve-
zeteinek határát is érinti, de ezek a módo-
sulások olyan jellegûek, hogy az FSZKT mó-
dosítását nem teszik szükségessé.

A KSZT készítése keretében tisztázandó a
térségben tervezett kötöttpályás tömegköz-
lekedés-fejlesztés közterületek felszínét
érintô vonzata is.

A szabályozási terv hatására a település-
rendezési tervek és a megvalósuló fejleszté-
sek összhangja megteremtôdik.

A tervezési terület az alábbi ábra szerint
lehatárolt mintegy 5 hektár. Az észrevétele-
iket 30 napon belül, írásban a Fôépítészi
Irodához lehet eljuttatni (1024 Mechwart li-
get 1.).

II.kerületi Fôépítészi Iroda

@A képviselô-testület ülései, vala-
mint a közmeghallgatás szó sze-
rinti jegyzôkönyve letölthetô a
www.masodikkerulet.hu-ról.

www.masodikkerulet.hu
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Postaládák hûlt helye
Egyik napról a másikra több helyrôl is
eltûntek a postaládák a kerületben.
A régi, megszokott utcaképhez
tartozó levélszekrényeket nem a
fémgyûjtôk vitték el, hanem a Magyar
Posta Zrt. szereltette le. A kerületben
85 régi típusú levélszekrény volt,
ebbôl harminckettôt újra cserélnek, és
ötvenhármat, azaz a postaládák közel
kétharmadát már le is szerelték.
A vállalat a ládák szabványosításakor
a forgalmi igényekhez igazodva
felülvizsgálta az utcai szekrények
létjogosultságát, ennek tükrében a
megszokott dobozok helyére nem
került vissza új levélgyûjtô.

— Az elmúlt idôszakban jelentôsen vissza-
esett a postaládák forgalma, és sokan tele-
fonon vagy e-mailen oldják meg teendôi-
ket — mondta kérdésünkre válaszolva To-
mecskó Tamás, a Magyar Posta szóvivôje. —
Ma a levélforgalom mintegy 95 százaléka
üzleti jellegû küldemény, a különbözô
számlák, értesítések nem igényelnek posta-
ládát, és a magánjellegû leveleket is döntô
többségében postán adják fel. A cégnek
ªgyelembe kellett venni, hogy jelentôs pa-
zarlás nap mint nap olyan ládákat üríteni,
amelyekben rendszerint csak néhány kül-
demény van — jelezte a szóvivô, hozzátéve,
hogy országosan több ezer olyan postaládát

ürítenek kollégái, amelybe egy hét alatt át-
lagosan öt levelet dobnak be.

A posta — tekintettel a régi formájú leve-
lesládák megtartását kérô visszajelzésekre
— tárgyalásokat kezdett a Fôvárosi Közgyû-
lés Városfejlesztési és Városképvédelmi Bi-
zottságával és a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatallal. A megállapodás szerint a posta
szakemberekkel közösen jelöli ki a fôváros-
ban azokat a frekventált, idegenforgalmi
szempontból jelentôsebb helyeket, ahová
nosztalgia-postaládákat telepítenek.

ÚJ POSTA A MAMMUTBAN. A Mammut II. bevásárlóközpont III. emeletén július
7-én nyílt meg a korszerû posta, amely a 114-es posta (Krisztina körút 6–8.) feladata-
it veszi át. A helyiségek kialakításánál törekedtek az ügyfélbarát környezet megterem-
tésére. A posta hétfôtôl péntekig 8 és 20 óra, szombaton 9 és 14 óra között tart nyit-
va. A postán levél- és csomagküldeményt vesznek fel, de pénzforgalmi és biztosítási
szolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket.

LETÉTI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBRA IS A VÁROSMAJORBAN. Azokat a levele-
ket, amelyeket eddig a 114-es postán (Postapalota) vehettek fel az érintett lakók, to-
vábbra is a Budai Központi Kézbesítô Postán (1122 Városmajor utca 35–37.) kaphat-
ják meg. A letéti küldeményeket (levél, csomag, pénz, egyéb értesítések), amelyeket
a posta valamely ok miatt nem tudott kikézbesíteni, itt lehet átvenni.

KINYIT ÉS BEZÁR. A Mammut II-ben
üzemelô posta megnyitásával egyidejû-
leg nemcsak a Krisztina körúti egység zár
be, hanem a korábbi tájékoztatással el-

lentétben mégis megszûnik a Retek utcai kisposta. Tomecskó Tamás szóvivô úgy tájé-
koztatott, hogy a Magyar Posta Zrt. forgalmi adatokra hivatkozva hozta meg dönté-
sét. A kis fiók július 4-én húzta le a rolót, másfél évvel a Keleti Károly utcai kisposta
bezárása után.

Bevetés után
A Közép-budai Tûzôrség munkatársait ta-
valy mintegy 1400 esetben riasztották a ke-
rületbôl és az agglomerációból, idén pedig
már közel nyolcszáz alkalommal indultak
bevetésre a Budakeszi úti és a hozzá tartozó
I. kerületi Kosciuszko utcai laktanyából,
ami országos szinten is kiemelkedô teljesít-
mény.

— A helyi tûzoltóság szokásos éves csalá-
di összejövetelét június 22-én tartotta a
XII. kerületi Fülemile utcai napközis tábor-
ban — mondta Belovics György tûzôrségpa-
rancsnok. — A kicsik kipróbálhatták a tûz-
oltók felszereléseit, és a gépjármûvekbe ül-
hettek. A tûzoltók egyébként jó kapcsolatot
ápolnak a kerületi oktatási intézmények-
kel, ha szükséges, oktatást tartanak óvodák-
ban és iskolákban, de laktanyájukban is szí-
vesen fogadnak és kalauzolnak csoporto-
kat. (Közép-budai Tûzôrség, 1021 Budake-
szi út 45., telefon: 459-2301.)

Nincs már akadály
A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Káp-
lár utca 2/c alatt lévô hivatalát a régebben
kialakított, meredek rámpán csak nehezen
közelíthették meg a rászorulók. A kerekes-
székkel vagy babakocsival érkezôk nyártól
a Fillér utca 12. alatti kapun keresztül
könnyebben is megközelíthetik az irodát.
A bejáratnál csengôvel kell jelezni az érke-

zést. A portás nyitja az ajtót, amelytôl
könnyebben járható rámpa visz az iroda
melletti lépcsôt áthidaló lifthez. Az autóval
érkezôknek a Káplár utcában és a Fillér és
Ezredes utca sarkán egy-egy mozgáskorlá-
tozottaknak fenntartott parkolóhelyet ala-
kítottak ki. A hivatal az iroda megközelíthe-
tôsége érdekében észrevehetô táblákat he-
lyezett ki.
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Lovas lányok az élen

Eredményt hirdettek a Kerület napja ren-
dezvénysorozat alkalmából az iskolások-
nak meghirdetett rajzpályázaton, amelyen
egy számukra kedves helyszínt örökíthet-
tek meg a gyerekek. A díjazott alkotásokat
óriásplakátként állították ki a Millenári-
son. Jankovics Marcell Kossuth-díjas ªlm-
rendezô a díjátadáson elmondta, hogy a pá-
lyázatot benyújtó gyerekek nagy része a
legªatalabb, 6–10 éves korosztályból ke-
rült ki, és a beérkezett több mint három-
száz rajzból két kerületi iskola nagyobb
számban küldött be alkotásokat. A zsûriel-
nök szavaiból az is kiderült, hogy ªúk szin-
te egyáltalán nem indultak a pályázaton.

Losonczi Szilvia, a Pitypang Utcai Általá-
nos Iskola másodikos tanulója elsô helye-
zést ért el a legªatalabbak között.

— Színes ceruzával készítettem el a rajzo-
mat, a pasaréti Honvéd lovardát rajzoltam

le. Hetente egyszer lovagolok ott, és na-
gyon szeretném, ha még sokáig lehetne a
kedves kerületi helyem.

Kovács Patrícia, a Remetekertvárosi Álta-
lános Iskola 5/b osztályos diákja a 11–14
éves korosztályban kapott elsô díjat.

— Kedvenc rajztémáim az emberek, az
állatok és a tájképek. Leginkább ceruzával
és ªlctollal rajzolok. Most a Petneházy ré-
ten lévô lovas centrumot örökítettem meg,
ahová kiskorom óta járok, és ahol a legjob-
ban szeretek lenni.

Zeller Orsolya, a Szabó Lôrinc Általános Is-
kola és Gimnázium 16 éves tanulója el-
mondta, hogy azért választotta pályázatá-
nak témájául az 56-os vonalán lévô Zuha-
tag sori villamosmegállót Kiindulópont cím-
mel, mert az iskola közelsége miatt mindig
ott találkoznak a barátaikkal, és onnan in-
dulnak el, bárhová mennek.

EREDMÉNYEK. 6–10 éves korosztály: I. Losonczi Szilvia (8 éves), Pitypang 2/b: Pasa-
réti Honvéd Lovarda; II. Losonczi Letícia (7 éves), Áldás 1/a: Vérhalom tér; III. Lengyel
Viola (9 éves), Kodály 3/r: Tó a Millenárison. Különdíj: Tóth Orsolya (9 éves), Remete-
kertvárosi 2/a: Császár—Komjádi Béla uszoda; Különdíj: Horváth Szonja (9 éves), Fil-
lér 2/a: Gyermekvasút tojáshéjból. 11–14 éves korosztály: I. Kovács Patrícia (11 éves),
Remetekertvárosi 5/b: Petneházi lovas centrum; II. Kovács Tímea (11 éves) Remete-
kertvárosi 5/b: Boldogasszony téri szent kút; III. Madanec Tímea (12 éves), Törökvész
5/b: Kiserdô. 15–18 éves korosztály: I. Zeller Orsolya (16 éves), Szabó Lôrinc 10: Kiin-
dulópont; II. Nikoletti Lilla (17 éves), Kodály 12: Dalos út Gül Babához; III. Dózsa Vik-
tória Alexa (15 éves), Szabó Lôrinc 9: Hármashatár-hegy. Különdíj: Fejér Anna (17
éves), Eötvös Gimnázium 11/e: Nyúl utca (képünkön).

Sohasem késô
Hat évvel ezelôtt egy idôs hölgy arról pa-
naszkodott a II. kerületi Családsegítô és
Gyermekjóléti Központ munkatársának,
hogy unokáival lassan elveszíti a közös nyel-
vet, mert azok állandóan csak számítógé-
peznek. Innen jött az ötlet, hogy kifejezet-
ten az idôsebb korosztály számára interne-
tes tanfolyamot szervezzen a központ. Az-
óta mûködik sikeresen Polgár Mária vezeté-
sével az Internet kortalanul elnevezésû tan-
folyam, amelynek évzáró ünnepségén Bán-
dy Péter önkormányzati képviselôt, a tanfo-
lyamnak otthont adó Klebelsberg Kultúrkú-
ria igazgatóját, Dolhai Istvánt, valamint Hor-
váth Ágnest, a II. kerületi Családsegítô és
Gyermekjóléti Központ vezetôjét, a klub

életre hívóját is vendégül látták. Horváth
Ágnes örömmel számolt be arról, hogy a
tanfolyam immár kinôtte a Családsegítô
Központ kereteit, és a minden év szeptem-
berében induló kezdô csoport mellett hala-
dó szinten is bôvíthetik ismereteiket a hall-
gatók. Bándy Péter megállapítása szerint a
hölgyek nyitottabbak a technikai újdonsá-
gokra, mint az urak. Fontosnak nevezte,
hogy minél többen megismerhessék a má-
ra már a mindennapi életünk részévé vált
számítógépet, és ígéretet tett arra, hogy az
önkormányzat lehetôségeihez mérten a jö-
vôben is támogatni fogja a tanfolyamot.
Dolhai István is biztosította a résztvevôket,
hogy a Kultúrkúria a továbbiakban is hely-
színt ad a klubnak, sôt szeptembertôl
újabb öt számítógépen nyilvános internet-
hozzáférést is biztosít az internetezni vá-
gyóknak. A tanítványok nevében Sáringer
László mondott köszönetet az új ismerete-
kért, amelyeket soha nem késô megszerez-
ni, és a számtalan sikerélményért: „A szá-
mítógép, ha már megismertük, egyszerûb-
bé és kényelmesebbé teszi életünket. Segít-
ségével visszatérhetünk a ªatalok modern
világába.”

A családias ünnepséget Kerékgyártó Edi-
na táncmûvész elôadása, a volt tanítvány,
Agonás Péter zongorista muzsikája, vala-
mint a tanítványok saját készítésû ªnomsá-
gai tették emlékezetessé. P. Zs.
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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. Folytatjuk a
kitüntetett diákok nevének elôzô
számunkban megkezdett
felsorolását.

Legutóbbi lapszámunkból kimaradt: Reme-
tekertvárosi Általános Iskola: Magyar Köz-
társaság Síbajnokság, alpesi összetett 1, Ma-
gyar Kupa versenysorozat 1.: Szôllôs Benja-
min. Magyar Köztársaság Síbajnokság alpe-
si összetett 2., Magyar Kupa versenysoro-
zat legjobb amatôr sízôje: Szôllôs Barnabás.

Baár—Madas Református
Gimnázium

Református iskolák országos magyar nyelvi
versenye, 1.: Bajdik Zsuzsanna, Pálóczi Jú-
lia, Tokai Tímea, Deli Janka, 2.: Kapornai Dó-
ra. Bolyai magyar csapatverseny, országos,
2.: Szujó Júlia, Lakó Anna, 3.: Balázs Zsuzsan-
na, Varga Vanda, Kristály Emese, Sagát An-
na. Budai József Biológia Feladatmegoldó
Verseny, országos, 1.: Pathó Zoltán, 3.: Bal-
czó Gáspár. Református iskolák országos
asztalitenisz bajnoksága, Kiskunhalas, B
csapat, 2.: Balla Csanád, Balla Gergô. Refor-
mátus iskolák országos asztalitenisz baj-
noksága, Kiskunhalas, 1.: Tóth Máté, 2. Ve-
perdi Mátyás. Református Iskolák Országos
Béres Ferenc Énekversenye, 1.: Balla Csen-
ge, 2.: Durst Hanna. Református iskolák or-
szágos tanulmányi versenye, Debrecen,
csapat, 3.: Bárdos Laura. Református isko-
lák országos mesemondó és kézmûves ver-
senye, Tiszakécske, csapat, 1.: Bartha Vero-
nika, Varga Sarolta. Református iskolák or-
szágos mesemondó, meseíró és kézmûves
versenye, Tiszakécske, 3.: Virágos Gáspár.

Multimédiás Bibliaismereti verseny, Szen-
tes, országos, 3.: Bencze Gergô, Körösvölgyi
Márton, Lakó Zoltán. Beszédmûvelô Körök
Országos versenye, kiejtésjelölés, 1.: Bog-
nár Balázs. Füvészkert Alapítvány Országos
Meseíró Pályázat, 1.: Dávid Réka. Tornyai
Sándor Országos Református Fizikaver-
seny, 3.: Ferenczy László. Református közép-
iskolák országos kosárlabda bajnoksága,
Mezôtúr, 1.: Haljárszki Dóra, Horváth Fanni,
Kocsis Eszter, Kovács Ágnes, Locher Petra, Mol-
nár Sára, Molnár Zsuzsa, Cseh-Szombathy
Flóra, Keresztes Dóra, Szádvári Lilla, Velkey

Krisztina. XI. Országos Bibliaismereti Ver-
seny, Kecskemét, 3.: Illés Apród, Kiss Bene-
dek. Református középiskolák országos ma-
tematikaversenye, egyéni, 1.: Csuka Róbert;
csapat, 1.: Juhász Boldizsár, Kisvárday-Papp
Dániel, Nagy-Baló Zsuzsa, Pósfai Balázs. Bé-
res Ferenc Országos Éneklô Verseny, 3.: Ka-
posi Benedek. Kálmán Lajos Országos Nép-
daléneklési verseny, 2.: Kis Réka, Révész Bar-
bara. „Tiszán innen, Dunán túl...” Fôvárosi
népdaléneklési verseny, szóló kategória,
1.: Konkoly Borbála, kisegyüttes kategória,
1.: Konkoly Csenge. Református iskolák or-
szágos zsoltáréneklô versenye, Budapest,
1: Pirka Rebeka; 3.: Kora Kamilla, Molnár Ilo-
na. Országos Péchy Blanka Emlékverseny,
kiejtésjelölô verseny, 1.: Simonfi Enikô, 2.:
Kuti Andrea, szépkiejtési verseny, 3.: Varga
Flóra. Áprily Lajos Országos Szavalóver-
seny, 1.: Lékó András. Református iskolák
országos kémiaversenye, 1.: Nagy Bendegúz,
3.: Petô Márta. Református iskolák országos
tanulmányi versenye, Debrecen, csapat,
mûveltségi, 3.: Ondreász Celeszta. Reformá-
tus iskolák V. országos versenye, Debrecen
(súlylökés VI. korcsoport), 1.: Sáfrán Zol-
tán. Református iskolák országos tanulmá-
nyi versenye, Debrecen, csapat, Bibliais-
meret, 1.: Szabó Enikô. Országos Magyar
Nyelvi Verseny (anyanyelv), Miskolc, 1.:
Szalay Sándor. Arany János Országos Irodal-
mi Verseny, arany: Szûts Melinda. Szép ma-
gyar beszéd (Kazinczy verseny), országos,

1.: Vágási-Kovács Anna. Református iskolák
V. országos versenye, Debrecen (súlylökés
IV. korcsoport), 1.: Varga Mercédesz.

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Öveges József Fizikaverseny, országos, 3.:
Iváncsevics Ádám. Országos középiskolai il-
lemtani csapatverseny, 2.: Tóth-Pál Orsolya,
Stampf Romána, Nagy Alexandra. Fôvárosi
Rajzverseny (11. évf.) 1.: Szombath Máté,
(12. évfolyam), 1.: Fekete Fruzsina, 3.: Rozo-
vics Éva. VIII. Ifjúsági Mûvészeti Fesztivál,
fotó kategória, országos, 1.: Szabó Tünde,
képzômûvészeti kategória, országos, 1.: Ma-
gyarossy Dóra.

Budenz József Általános Iskola,
Gimnázium

Alpesi Sí „EK” kategória III. korcsoport,
Diákolimpia, országos, 3.: Szabados Már-
ton. Sportmászás III. korcsoport Diákolim-
pia, országos, 2.: Kiss Viktória. Alpesi Sí
„E” kategória I. korcsoport, Diákolimpia,
országos, 3.: Czakó Tímea. Floorball Kispá-
lyás Leány Diákolimpia, országos, 3.: Réka-
si Krisztina, Saranyik Petra, Hotz Evelin, Czeti
Ágnes, Szarvas Vera. Junior Karate Világbaj-
nokság, 2.: Keresztes Dalma. Vívás, Párbaj-
tôr „Olimpici” versenysorozat, serdülô ka-
tegória, országos, 1.: Rudolf Szonja. Fit-Kid
Dance Talajtorna összetett eredmény, or-
szágos, 1.: Koltai Sára.

Áldás Utcai Általános Iskola

Nemzetközi Arena Kupa, 2.: Albert Orso-
lya. Weikersdorfi Nemzetközi Bajnokság
„A” és „L”, 1. és 3.: Bakonyi Lili. Országos
Kajak-Kenu Bajnokság, serdülô, 1.: Berez-
vay Ernô. IDO Táncok Magyar Bajnokság,
országos, 3.: Berky Anna, Hajós Júlia, Mecse-
ki Dóra, Szirtes Alíz, Szócska Réka, Szondy
Borbála, Wéber Dóra, Petridisz Anna. Angolta-
nárok Nemzetközi Egyesülete Pályázat, 5.
évf., 2.: Kántor Bálint, László Márk; 7. évf.:
2.: Bordács Bianka; 8. évf.: 1.: Tóth Etre, 3.:
Kovács Dóra. Országos Bolyai Matematikai
Csapatverseny, 4. évf., 3.: Csáti Olivér, Hep-
ke Alajos, Szabó Barnabás; 7. évf.: 2.: Kerekes
Beáta, Mosó Krisztina, Palágyi Barbara. Or-
szágos Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny, 8.
évf., 1.: Garzó Zsombor, Hepke Johanna, Vár-
nagy Emma, Papp Benigna. Országos Show-
tánc Bajnokság, 3.: Gulyás Zsuzsanna. Or-
szágos Rock And Show Táncverseny, 1.:
Gyóni Orsolya. Karate Világkupa, nemzetkö-
zi, 2.: Kálmán Orsolya. Alpesi sí „EK” kate-
gória, országos, 1.: Lakatos Péter, Lakatos Ág-
nes, 2.: Lakatos Ádám. Alpesi Sí Diákolim-
pia, országos, 3.: Maróty Mátyás. Teleki Pál
Országos Földrajz-Földtan Verseny, 1.: Né-
meth Márton. NUSI-UPI Aquatlon Országos
Bajnokság, 2.: Pap Dávid. Triatlon Országos
Diákolimpia, IV. korcsoport, 1.: Pap Eszter.
Jedlik Ányos Fizikaverseny, országos, 3.:
Tóth Marcell. Budapesti Csapat Diákolim-
pia, országos, 1.: Juhász Kristóf.
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BUDAI TÁNCKLUB
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-7992

IBS SZÍNPAD
1021 Tárogató út 2–4., tel.: 391-2525, 391-2526

MILLENÁRIS
1024 Fény u. 20–22., tel.: 438-5312

KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ
1025 Szilfa u. 4., tel.: 392-5464

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA
1028 Templom u. 2–10., tel.: 392-0860

MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
1022 Marczibányi tér 5/a, tel.: 212-2820

VÍZIVÁROSI GALÉRIA
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-6925

GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK

KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az itt felejtett ön-
töde. Idôszaki kiállítás: Középkori harangöntések ásatási nyomai c. poszterkiállítás. A múzeum aka-
dálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
n 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 Ráday u. 42–44.)
n NOVEMBER 9-ig: Reneszánsz bor, reneszánsz élet, Tokaj reneszánsza. Bortörténeti és fotókiállí-
tás. A május 30-án nyílt kiállításon bepillanthatunk a reneszánsz bor világába, megismerkedhetünk az
aszúbor készítésének történetével, megismerhetjük a tokaj-hegyaljai pincészetek mûködését, jelenét és jö-
vôjét. A közel ötszáz m²-es tárlatot Tátrai Zsolt borász, fotómûvész alkotásai színesítik, a fényképkiállítás
a tokaj-hegyaljai borkészítés életébôl mutat be kockákat. (Mezôgazdasági Múzeum, 1146 Városliget, Vaj-
dahunyadvár, 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, gra-
fikák, digitális nyomatok, videók.

SZÍNHÁZ VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚLIUS 16., 20.00: Csillám és por. Balettest a
Magyar Balettszínház elôadásában. Rendezô-koreográfus: Egerházi Attila. JÚLIUS 18., 19., 20.00: M.
Achard: Dominó. Vígjáték. Fôszereplôk: Oberfrank Pál, Pindroch Csaba, Kéri Kitty. Rendezte: Karinthy
Márton. JÚLIUS 20., 20.00: Ruzante: A csábító pillangó. Zenés félrelépés szünet nélkül csak 16 éven fe-
lülieknek. Fôszereplôk: Lázár Balázs, Kecskés Tímea, Sándor Dávid. Rendezte: Kováts Kriszta.
n MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚLIUS 18., 19., 20.30: Drakula. Musical. Fôszerepben: Pintér
Tibor, Gallusz Nikolett, Vörös Edit. JÚLIUS 20., 20.30: Irish Dance Experience. Ír tánc-show. JÚLIUS 25.,
26., 27., 20.30: Wildhorn—Knighton: A Vörös Pimpernel. Musical a Szolnoki Szigligeti Színház elôadásá-
ban. Fôszereplôk: Csengeri Attila, Molnár László, Koós Réka. Rendezte: Molnár László. GYEREKEKNEK

VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚLIUS 20., 9.00: Vidámpark és játszóház. 10.30: A kis her-
ceg. Musical. JÚLIUS 27., 9.00: Vidámpark és játszóház. 10.30: Panna, a pöttöm. Zenés mesejáték a
Száguldó Orfeum elôadásában.

MOZGÁS Nôi alakformáló kondicionáló órák kedd-csütörtök reggel 8–9 és este 19–20 óra kö-
zött. Vezeti Tury Veronika. Információ: 200-9356. Izomnyújtó, stretching gyakorlatok, kötött ízületû és
ülômunkát végzôknek ajánlott kedd-csütörtök 17.30–18.30 között. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildi-
kó. Információ: (06 30) 975-4752. Gyermektorna lányoknak és fiúknak (6–10 éves korosztály), vezeti:
Bánhidi László és Borbála testnevelô tanár és szakedzô. Idôpont: kedd-csütörtök 16.15–17.15-ig. Jelent-
kezés, információ: 200-0191 és (06 30) 413-3854. (Kájoni ház, 1025 Szilfa u. 4., tel.: 392-0860)
n SIVANANDA JÓGA: Ingyenes bemutató jógaóra JÚLIUS 13-án 16 órától a Volkmann u. 10. alatti jóga-

központunkban azok számára, akik még sohasem
jógáztak, de szeretnék kipróbálni. Egy hónapos in-
tenzív 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.siva-
nandajogakozpont.hu
n FELDENKRAIS MÓDSZER: 6 órás tanfolyamok in-
dulnak Heimer István nemzetközi diplomás oktató
vezetésével augusztusban délelôtt 9–11-ig hétfô,
kedd és szerdai napokon. Dátumok: AUGUSZTUS
4., 11., 25. Ha szeretne szabadabban és kevesebb

MY BLUEBERRY NIGHTS — A TÁVOLSÁG ÍZE. Ó, azok a költôien fülledt, hong-
kongi éjszakák, de jól is mutattak Wong Kar Wai Szerelemre hangolva címû mozijá-
ban. A szívfájdalom, mint a filmes árukapcsolás része, azóta sem volt kívánatosabb a
mozivásznon, bár rá négy évre maga Wong Kar Wai próbálkozott újracsomagolni az
érzést (egyszerre retróba és futurisztikus külsôbe öltöztetve) 2046 címû opuszában.
De nem, úgy tûnt, Chow úr és Chan asszony érzéki táncát (melynek érzékiségét a vá-
gyakozó felek közti — nem csökkenô — távolság adta) nem lehet megismételni. A
próbálkozás mindenesetre azóta is tart, és a sorban, meg kell hagyni, kifejezetten
szemrevaló alkotások születtek. Ilyen a rendezô elsô, Amerikában forgatott filmje, a
My Blueberry Nights is: szép és színes. Minden és mindenki, a csehók és a kávéházi
szegletek, a játéktermi asztalok és a nagyvárosi utcarészletek, az áfonyás piték és a
felfújtak oly vonzó, narancsos-lilás-füstös derengésben fürdenek, hogy
ebben a megvilágításban legfeljebb egy csapat éneklô kertitörpe marad-
hatna hû önmagához. De kertitörpére és marcipán operett huszárra
nem futotta a büdzsébôl, híres színészbôl és közismert dalnokból vi-
szont két filmre valóval is dicsekedhet a produkció. Jude Law, Norah
Jones, Rachel Weisz és Natalie Portman elmúlt és jövendôbeli szerelmek
szereplôiként kerülgetik egymást az érzéki neonfényben, de az ô táncuk-
nak nincsen tétje: tisztességgel begyakorolt, gépies mozdulataiknak
több köze van az akrobatikához, mint bármiféle fájdalomhoz. Verseny-
tánc ez a javából, artisztikusan üres formagyakorlat fényfestéssel körít-
ve.

-kg-
Amerikai film. Rendezte: Wong Kar Wai. Fôszereplôk: Jude Law, Norah Jones, Nata-
lie Portman, David Strathairn, Rachel Weisz.

NAGYVÁROSI ÉLET — NAGYVÁROSI MÛ-
VÉSZET. Július 19-én 10 órától nemzetközi
graffitiverseny és street art kiállítás kezdô-
dik a Millenáris Fogadó épületében és a
parkban. A Millenáris Street Games graffi-
tiversenyen harminc — köztük tíz külföldi
— mûvész mutatja be, mire képes a festék-
szóróval. A street art kiállítás keretein belül
a világ különbözô részein élô utcai mûvé-
szek különbözô technikával készült, papír
alapú plakátjait is kiállítják. A rendezvény te-
rületén lesz egy gördeszkapálya, amely mel-
lett a hazai gördeszkások meghívásos verse-
nyét szurkolhatja végig a közönség, vala-
mint megtekinthetnek egy bmx-flatland be-
mutatót is. A színpadon mindeközben egy
freestyle verseny zajlik. A hazai hip-hop mû-
faj elismert elôadói szórakoztatják majd a
közönséget. A programok díjmentesen láto-
gathatók.
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erôlködéssel mozogni, megelôzni bizonyos beteg-
ségeket, enyhíteni a fájdalmat, fiatalodni és hatéko-
nyabban fokozni sport- és mûvészi teljesítményét,
akkor jöjjön el az óránkra! (Pasaréti Ferences Alapít-
vány, 1025 Szilfa u. 4. Jelentkezés: 394-3362, (06
20) 973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-
budapest.hu)
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fô-
nix Kendo és Iaido Klubban a Kodály Zoltán iskola
épületében. Kendoedzések gyermekeknek 18–
19.30-ig és felnôtteknek 19–21-ig minden kedden
és pénteken. Információ: (30) 601-2025, www.bu-
dapestkendo.hu, budapestkendo@gmail.hu (1022
Marczibányi tér 1.)
n Tenisztábor. A Külkerparkban (1021 Budakeszi
út 73/c) AUGUSZTUS 29-ig heti turnusokban vár-
juk a sportolni vágyó gyerekeket. Programok: napi
2 x 2 óra tenisz; fakultatív kosárlabda, foci, falmá-
szás, kézilabda, pingpong, röplabda, úszás, stran-
dolás. A tábor ára: 22 000 Ft. Jelentkezés egy hét-
tel a turnus elôtt Ördög Andrásnál:
(06 20) 983-4098, (06 30) 579-
2869, (06 70) 538-4509.
n Tenisz- és sporttábor a Külker-
parkban (1021 Budakeszi út 73/c),
az egész szünidôben a Törökvész
TSE rendezésében. A tábor heti dí-
ja: 21 000 Ft. Érdeklôdni a táborve-
zetônél, Gulyás K. Csabánál lehet a
(06 30) 250-9122 vagy (06 20) 340-
9925-ös telefonszámon.
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ:
Tartásjavítás, hatékony alakfor-
málás képzett oktatókkal kortól
függetlenül mindenkinek, aki rend-
szeres mozgással, rövid idôn belül
látványos eredményt szeretne elér-
ni. Információ és órarend: 201-
1620, (06 70) 286-3837 vagy (06
30) 539-3797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: A nyári szünet után a klub szeptember
elején nyit újra. (1022 Bimbó út 63. Tel.: 326-7273)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Ingyenes szakszerû hallásvizsgálatot vehettek igénybe a klubtagok júni-
us 26-án az „Életet az Éveknek” Szövetség és az Amplifon Hallásszakértô Kft. közös szervezésében a Pest-
hidegkúti Városrészi Önkormányzat Máriaremetei úti közösségi házában. A Kft. szakemberei a vizsgált
klubtagok közül néhányat továbbküldtek a Községház utcai szakrendelôbe, illetve a III. kerületi Római téri
Audiocentrumba. Hódossy Béla tagtársunk hirtelen halála mindenkit megrendített. Aki tehette, részt vett
június 12-én megtartott temetésén. Találkozóinkat minden páros héten csütörtökön 16 órától tartjuk.
(1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Nyári szünetet nem tartunk. Klubnapok minden hónap elsô
hétfôjén 16.30 órai kezdettel. További információk: Küzdy Lászlóné, 376-8773.

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: 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. JÚLIUS 20.: Bakony-hegység. Találkozó 7.30-kor a Volán pálya-
udvaron a Népligetben. JÚLIUS 26.: Vértes-hegység. Találkozó 9.15-kor a Volán megállóban az Alkotás
utcában. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti Károly u. 38.)

KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sü-
temény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: A Szépmûvészeti Múzeum új kiállítását látogatjuk meg JÚLIUS
17-én, ahol A fotográfia legnagyobb magyar mestereinek képeit néhetjük meg. Találkozó 11 órakor a
múzeum elôcsarnokában. AUGUSZTUS 14-re a Reneszánsz a fáraók Egyiptomában címû idôszaki kiállí-
tás megtekintését tervezzük. A szeptemberi kirándulásokra várjuk a jelentkezôket, az isztriai csoportba
még öt szabad helyünk van, indulás SZEPTEMBER 5-én. A krakkói program SZEPTEMBER 25-én indul,
itt is vannak még szabad helyek. További részletek az összejöveteleken, illetve elérhetôségeinken. (1024
Margit krt. 64/b, bejárat a fôkapu mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt; tel.: 216-9812, üzenet-
rögzítô is, (20) 42-42-180; fonixke@t-online.hu)

Kultúrák, ha találkoznak
Több szempontból is sokszínû és sokrétû kiállítást tekinthetnek meg azok, akik július
23-ig ellátogatnak a Vízivárosi Galériába. A falakon grafikák, festmények, digitális
nyomatok, de láthatunk szobrokat, és aki kicsit több idôt szán a kiállítás megtekinté-
sére, videón is nézhet mûvészi performanszokat. Az alkotók a világ minden tájáról ér-
kezô mûvészek: van köztük amerikai, angol, kanadai, japán, ausztrál, török, mozam-
biki, német, olasz és skót. Ami összeköti ôket, hogy 2005 és 2007 között a Hungari-
an Multicultural Center által szervezett magyarországi mûvésztelepek részvevôi vol-
tak. A tárlattal ízelítôt adnak munkáikból, amelyek közül néhányat magyarországi be-
nyomásaik ihlettek. A megnyitón Mark Tauber, a budapesti amerikai nagykövetség
kulturális attaséja köszöntötte a vendégeket, és elmondta, hogy Nemzetközi Mûvész-
telepek címmel most harmadik alkalommal nyílik lehetôsége a külföldi alkotóknak
magyarországi bemutatkozásra. Ô maga minden alkalommal részt vett az eseménye-
ken, mert kiemelten fontosnak tartja a kultúrák találkozását.

A tárlatot Gellér Katalin mûvészettörténész nyitotta meg. Beszédébôl megtudhat-
tuk: a nemzetközi mûvésztelepeket azzal a céllal hozták létre, hogy a távoli tájakon
élô, különbözô hagyományokat képviselô mûvészek megismerhessék egymás mûvé-
szetét: „Ma már nem lehet új világokat, eltérô civilizációkat felfedezni, ahogy ezt a

19. századi orientalista festôk tették.
Világméretû egyformaság közegében
élünk, amely az otthonosság érzetét
kelti. Már nem a speciális jegyek meg-
ragadása a lényeg, hanem a helyszín,
a természet szépsége, vagy a szociális
és emberi problémák különbözô dísz-
letek között megjelenô felismerése és
megjelenítése. A ma mûvészetének az
lehet egyik célja, hogy a mindnyájunk
által ismertnek minden szegletét, leg-
apróbb részletét is feltérképezze,
hogy kibontakoztassa az egyforma-
ság mögötti sokszínû valóságot.”
A kiállítás július 23-ig keddtôl péntekig 13–
18-ig, szombaton 10–14 óráig tart nyitva
(1027 Kapás utca 55. Tel.: 201-6925).

Koncertek
a Kultúrkúriában

Július 18-án 20 órától a Heaven Street Se-
ven együttes muzsikál a Klebelsberg Kultúr-
kúria szabadtéri színpadán. A több mint
egy évtizede mûködô zenekart nem kell
már bemutatni sem a mai, sem a 90-es
évek, de még a 80-as években volt tizenéve-
seknek sem. A Kultúrkúria festôi parkjának
Amfiteátrumában egészen különleges zenei
csemegét tálal a zenekar a közönség elé. Az
akusztikusra hangszerelt dalok egyébként is
bensôségesebb atmoszférát teremtô elôadá-
sát ezúttal a zenekar egy vonósnégyessel ki-
egészülve fûszerezi tovább a Mûvészetek Pa-
lotája, egy tévéfelvétel és az Erzsébet téri
Gödör szabadtéri színpada után most ne-
gyedízben. Jegyár: 1500 Ft.

Július 25-én 19 órától Orosz Zoltán és
zenekara (Szabó Ferenc, Pengô Csaba, Ursu
Gábor) szórakoztatja majd a nagyérdemût.
A koncerten közismert darabok hangzanak
el harmonikán, virtuóz elôadásban. A kon-
cert közönsége az Orosz Zoltán Trió és Bar-
dóczy Attila Párizsi mesék címû francia san-
zonestjének augusztus 8-i elôadására ked-
vezményes, 900 Ft-os áron válthat jegyet a
Kultúrkúriába. Jegyár: 1500 Ft.
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Vörös és kék
E kora nyári lágy délutáni szellôben itt
a Pasarét Club étterem teraszán szinte
borzongással tölt el, ha a hely viharos
történetére gondolunk. Két,
egymással a nagypolitika jóvoltából
érintkezésbe jutott történetfonal
gubancolódott itt össze a huszadik
században.

A fôváros 1937-ben vásárolta meg ezt a te-
rületet, a Drasche téglagyárat, ezután ala-
kult csak ki a Hûvösvölgyi út jobb oldalá-
nak lakónegyede. Ide költözhetett át a Bu-
dapesti (Budai) Tornaegylet, ismertebb ne-
vén a BBTE a Széna térrôl, ahonnan villa-
mos-végállomás építése miatt költöztették
ki. Az 1940 decemberében átadott sport-
ház tervezését egy Koromzai Vilmos nevû,
nem túl ismert, de szolid mûszaki tudással
bíró építészre bízták, mivel a felhagyott bá-
nya laza talaján komoly statikai nehézségek-
kel kellett megbirkózni.

A BBTE a budai úri közönség tornaklubja
volt és maradt 1947-es feloszlatásáig. Az
egyesületi tagsággal lehetôséget kapott a be-
lépô az úri közönséggel való rendszeres és
kötetlen érintkezésre. Az egyesület mindvé-
gig érzékenyen reagált a modern sport fej-
lôdésére, és nagy vállalkozó kedvvel be-
emelte az éppen divatozó sportágakat: hol
a longamétát, hol a gyephokit, hol a ping-
pongot vagy a korcsolyázást. Épp csak a ple-
bejus focitól tartotta magát távol. Csapat-
ban a budaiak csak a gyephokit és a kosár-
labdát ûzték.

A kezdetben arisztokrata vezetésû klub
fokozatosan polgárivá alakult, és ezzel
együtt a polgári alkalmazkodóképesség is
jellemzôjévé vált. 1919-ben a vezetôség
nem sokat habozott, hogy saját tagjaiból di-
rektóriumot alakítson, és a Bokányi Dezsô
testnevelésügyi népbiztossal kialakított jó
kapcsolatnak köszönhetôen elkerülte a Szé-
na téri sportpálya kommunizálását. Az
1920-as évek militarista hangulatában a
BBTE fuzionált a Budai Polgári Lövészegy-
lettel, és az egyesülô közgyûlésen kimond-
ták, hogy az egyesület célja a „gerinces ifjú-
ság nevelése, amely munkabíró”. 1945-ben
úgy tudta a „budai jobboldali kasztszellem”
ôrzôjének bélyegzett klub két évvel kitolni
a feloszlatást, hogy díszelnöknek Nagy Fe-

rencet, az akkori miniszterelnököt nyerték
meg. Hiába, a test edzéséhez leginkább ész-
re van szükség…

Szinte a BBTE sorsának komplementere
az ugyancsak vörös-kék mezû Vasas törté-
nete. Az 1911-ben alapított klub alapítási
okmányában ez áll: „A cél, minden vasmun-
kást, aki polgári sportegyesületben mûködik,
onnan kivonni és a munkás sportegyesületnek
megnyerni. A Vasas SC kultiválni kívánja az
embersport minden ágát, egyelôre fôként az at-
létikát, a labdarúgást, a tornát, a nehézatléti-
kát.” Azaz pont azokat a sportokat, amelyek
Budán nem voltak szalonképesek. A Hort-
hy-korszakban a Vasas majd’ minden foci-
meccse a magyarországi szociáldemokrácia
egy-egy tüntetése volt. Folyamatosan aka-
dályozta is az akkori MLSZ a mûködését,
mígnem 1944 áprilisában fel is függesztet-
ték a klub vezetését, és miniszteri biztost
neveztek ki.

1945-ben azután a történelem kereke for-
dult egyet, és az úri BBTE rózsadombi klub-
épületét a pályával az angyalföldi sportegye-
sület, a Vasas kapta meg. A munkásklub el-
nökét ekkor Kádár Jánosnak hívták.

Szinte szimbolikus reggel volt 1989
ôszén, amikor George Bush amerikai elnök
ezen a sportpályán, Kádár csapatának sas-
fészkében rótta köreit, és a budai ifjúság
lelkesen, kiskutyák módjára csaholt utána.
Azóta tart a lassú folyamat: a Vasas megtart-
hatta a pályát, de mégis, fôleg a klubház ki-
tatarozása óta az úri couleur locale fokozato-
san fedi el a proletár vonásokat.

P. Vendelin

— Reklám? Olyat még nem ettem! —
így kiáltott Rejtô Jenô egy távoli szigeten
élô, törzsfônöki rangra emelt regényalak-
ja, és kis módosítással ugyan, de mi is
csatlakoznánk a csodálkozó törzsfônök-
höz: politika? Olyat még nem ettünk! A

múlt köde a mi szemünket nem homályosítja, számunkra mindössze egyetlen szín lé-
tezik: az elénk tett étel mindenféle ideológiától és politikai elhajlástól mentes színe:
ez dönt, és nem az, ki és milyen hátsó szándékkal rója vagy rótta a köröket az alant el-
terülô sportpályán.

A bécsi eredetû tafelspitzen sem a monarchikus nosztalgiák miatt állapodott meg
a tekintetünk, hanem azért, mert a lágy délutáni szellôk idôközben ôszies viszonyo-
kat teremtettek, az elmúlás gondolata (és a nyári hideg) ellen pedig a leveses marha-
fartônél (zöldséggel, tésztával, tormával persze) nincs jobb ellenszer. Vadásztunk mi
már tafelspitzre a császárváros klasszikus lelôhelyein is, de a lokálpatrióta egészséges
öntudatával jelenthetjük: Budának sem kell szégyenkeznie a tányérhús-termést illetô-
en. Feszengésre legfeljebb a közeli fitnessterem edzésprogramja (Elôre a kockás has-
falért!) adhat okot, de bizonyítván, hogy a versenyszellem tôlünk sem idegen, mi is
programot hirdetünk, a Kockás Terítô Életprogramját! A gorgonzolás gnocchi már a
K.T.É. jegyében került kiválasztásra: erôs várunk a tészta, még sohasem hagyott cser-
ben minket a hasfalra veszélyes kockák elleni küzdelemben. Persze, ha igazságot aka-
runk szolgáltatni a helybéli gnocchinak, és miért ne tennénk, akkor nem hallgathat-
juk el, hogy tányérunkon kifejezetten korszerû, az új évezred követelményeinek maxi-
málisan eleget tevô, politikailag korrekt gombóckák sorakoznak. Egy-kettô-három!
— hallatszik a közeli gyep felôl az edzést tartó, szigorú tréner hangja, de hál’ isten-
nek nem minket hajtanak, hanem az amerikai foci helyi mûvelôit. Azért egy kicsit mi
is összeszedjük magunkat, görbe tagjainkat kiegyenesítjük, és immár szálfaegyenes
derékkal rendeljük meg az edzésprogramunkat záró desszerteket. A szilvabefôttel fel-
dobott fahéjas nudlival a budai kockás terítôk emléke elôtt emeljük meg képzeletbeli
kalapunkat, a csoki souffléval viszont a nagyvilág konyhamûvészete elôtt tisztelgünk:
mindkettô szelleme itt kísért a Pasarét Club étterem teraszán, és minden jel szerint re-
mekül megférnek egymás társaságában. G. Vendelin
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Móricz Zsigmond kerületünkben
Idén ünnepeljük a Nyugat folyóirat
megalapításának centenáriumát,
amelynek Móricz Zsigmond hosszú
idôn keresztül szerkesztôje volt. Kevés
olyan író akad országunkban, aki
annyi helyen megfordult volna, mint
Móricz. Egyes gyûjteményekbôl 127
helynevet számoltam össze, ahol
hosszabb-rövidebb ideig megfordult,
hogy regényeihez anyagot gyûjtsön,
újságja számára riportot írjon, vagy
pedig meghívott elôadóként irodalmi
esten vegyen részt.

Lakását is többször változtatta, csak Buda-
pesten hétszer költözködött, utoljára pedig
öt esztendôn át kerületünkben lakott egyik
lányával és késôbb annak családjá-
val. Érdekesek Móricz Virág és
Illyés Gyula feljegyzései, amelyek
a kerületünkben eltöltött idôrôl
szólnak.

Elsônek idézzük Móricz Virág
hosszabb írásából a következô
részletet, amelynek adatai min-
denben hitelesnek tûnnek.

„1937 decemberében végleg költö-
zött Leányfaluba. Budapesti szállá-
sul velem vétetett ki lakást: II., Mar-
git körút 39. VI. emelet 1. — Fô szem-
pont az volt, hogy közel legyen a he-
lyiérdekû megállóhoz, mely Leányfa-
luba vezet. A Margit körúton azok-
ban az években sok új ház épült, mi
is elsô lakók voltunk a napfényes,
kedves hatodik emeleti két szoba
hallban. Könyveit, iratait és a nagy
ebédlôt kivitte Leányfaluba, a háló,
néhány asztal, szék, könyvespolc
meg az ô díványa és forgószéke ide
került. […] A hallt hajtogató-üvegaj-
tó választotta el a nagyszobától,
ahol ettôl kezdve otthon érezhette
magát, ha tudta. Nemigen tudta,
különösen amikor egy év múlva férj-
hez mentem és gyermekem született.
Mindig volt benne valami feszélyezettség, úgy
érezte, zavar. Ezt ugyan elragadóan titkolta,
de mégis: szállóvendég volt ô már csak Pesten,
nem is Pesten: Budán. Leányfaluban ªzette az
adót, ott volt háztartása s onnan is sokat el-
járt szerte az országba!

Amint belépett hozzánk, rögtön ölébe vette a
kisbabát és járt vele körbe-körbe, nagyokat ka-
cagott, boldognak látszott. Ha vacsora után
nem feküdt le, hajnalig beszélgettünk vagy ott-
hon, vagy szemben, a Magyar Világ akkor mo-
dernizált kávéházában. A Margit körúton érte
az új háború kitörése, itt kapta meg a felmon-
dó levelet három újságjától, innen tervezte,
szervezte, szerkesztette utolsó nagy lendülettel
a „Kelet Népét”.

De vacsora után legtöbbször lefeküdtünk s
akkor már hajnalban hallottuk írógépe kopo-
gását. Leányfaluban és itt írta a „Kelet Népe”

tömérdek cikkét, az Árvácskát és a két Rózsa
Sándor-regényt.

1942 augusztus közepén aludt utoljára Bu-
dapesten. Fáradt, sovány, hatvanhárom éves
öregember. Folyóirata a csôd szélén, más újság-
ja, ahova írhasson, nincsen, regényei árvák, a
hazája szenved. Támadás és közöny mindenfe-
lôl. Aki ôt szereti, most mind vele vérzik.

Két hét múlva utolsó budapesti házába köl-
tözött, a Kerepesi temetôbe.”

Illyés Gyula Egy nap Móricz Zsigmond-
dal címmel a Magyar Csillag egyik, 1942-
es számában találkozásukról írt, melyben
az íróról, szokásairól és írói módszerérôl
sok érdekességet is feljegyzett. A háború
elôtt a HÉV végállomása a Margit híd budai
hídfôjénél volt, a Margit körút 1-es számú
sarokházában pedig egy kedvelt, két utcára

szóló nagyméretû kávéház, a Sztambul üze-
melt. Tulajdonosa, Orbán Dezsô a régebbi
Margit Park kávéházat ötletesen keresztel-
te át Sztambullá. A névváltozás fellendítet-
te a forgalmat, amit többek között a Gül Ba-
ba sírja és a Mecset utca közelsége is indo-
kolt. Az ötvenes években a legtöbb kávéhá-
zat bezárták, a Sztambul helyén ma élelmi-
szer-áruház mûködik.

„A Nyugat megszûnése, a Magyar Csillag in-
dulása ideje közt történt. Elsôsorban azért sze-
rettem volna találkozni vele, nehogy a Kelet
Népe és az induló lap közt ellentét legyen, job-
ban mondva, hogy a kettô közt valami együtt-
mûködést teremtsünk, hogy dolgozzék a lap-
ba. Jócsikkal, a Kelet Népe akkori ügyvivô szer-
kesztôjével üzent, hogy vár. Már másnap dél-
elôttre, tizenegy órára a Sztambul kávéház-
ban, a Margit híd budai hídfôjénél.

Még mielôtt az üzenetet megkaptam, aznap
délelôttre Tamásival beszéltünk meg találko-
zót. Telefonáltam Tamásinak, jöjjön át ô is Bu-
dára. Jóval tizenegy elôtt érkeztem, de Móricz
már ott ült a teraszon, süttette magát a nap-
pal. […] Az elsô vagy a második asztalnál ül-
tünk a hídtól számítva, a hídra kapaszkodó
villamosok csikorgásában és csörömpölésében
[…]. Hirtelen azt mondta: Ma már 18 765 be-
tût írtam. A számra pontosan nem emlék-
szem, arra sem, hogy betû helyett nem szót
mondott-e, bár rövid számolgatás után azt is
megmondta, hogy az hány könyvoldal […]. A
dagadó kabát belsô zsebébôl kivette a noteszt:

»Na nézd csak!« — invitálta oda a fejemet,
mert szorosan egymás mellett ültünk, közrefog-
va az asztal sarkát. — A számok voltak a napi
betûk vagy szavak elképesztô összegei. Mon-

dom, egyet sem jegyeztem meg, de nagy-
jából így sorakoztak: kedd 26 400, szer-
da 36 800, csütörtök 29 500. Négy nap
alatt 150 oldalt írtam Rózsa Sándor-
ból.

Elhûlve néztem rá […] Úgy dolgo-
zott, hogy bejött Leányfaluból, bezárkó-
zott a szobájába s napszámra gépelt.
Egész életében így szeretett dolgozni.”

Mielôtt befejezném a Móricz Zsig-
monddal kapcsolatos leírásokat,
eszembe jutott Csathó Kálmán egy
írásából a következô anekdota. —
Egy alkalommal egy napszámos dol-
gozott az író leányfalusi házának
kertjében és látta, hogy a ház széles
tornácán három asztalnál is írnak.
Megkérdezte a ház urát, hogy mit
tudnak egész nap annyit írni. Mó-
ricz rámutatott az egyik úrra és azt
mondta, az németre fordítja azt,
amit ô ír, a másikra mutatva pedig,
hogy az meg angolra. —És nagyságos
uram? — kérdezte az öreg. — Én
meg írom magyarul, amit ôk aztán
lefordítanak. — Az egyszerû napszá-
mos elismeréssel bólogatva mond-
ta: Hát csak okos ember nagyságos
uram, hogy a könnyebbet válasz-

totta.
A Margit körút 39-es házat nem jelöli

emléktábla. Viszont, ha bemegyünk az
1955-ben megalakult és Móricz Zsigmond-
ról elnevezett gimnázium új épületébe, az
aulában az író mellszobra fogad, és a tanári
szoba ajtaja mellett olvashatjuk a Légy jó
mindhalálig írójának gondolatait: „Nekem
olyan iskola kell, ahova a gyerek repül. Ne-
kem olyan tanár kell, akitôl az osztály meg-
hatottságtól sírva búcsúzik az érettségi
elôtt. Én, ha miniszter lennék, kémeket
küldenék ki, s minden olyan tanárnak fel-
emelném a ªzetését, akitôl boldog hála-
könnyekkel vesznek búcsút a gyerekek, s
minden tanárt fegyelmi elé állítanék, aki
elôtt rettegve és sírva, a félelem és fájda-
lom könnyeivel állanak meg a gyerekek.”

Székely Imre
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Pályázat a Mechwart ligeti díszkútra 1972-ben
Ahogy Budán oly sok helyen, a mai
Mechwart liget helyén is egy
téglavetô mûködött a XIX. században.
A Klemm-féle üzemben hasznosított,
nagy mennyiségû agyag kibányászása
után keletkezett katlan csakúgy, mint
a hasonló történetû Moszkva tér
esetében, érdekes városi
terepalakzattá lett. Kiválóan körbe
lehetett építeni, de igen nehéz a teret
jól kihasználni, közlekedéstechnikailag
optimalizálni, és még nehezebb
vonzóvá tenni. A Mechwart liget
esetében utóbbit 1972-ben egy
díszkút felállításával próbálták elérni.

Miután az 1860-as évek elején a Klemm-fé-
le téglaégetô megszûnt, a hátramaradt üreg-
ben lábra kapott az éppen akkoriban hódí-
tó új divat, a korcsolya. Rögtön üzleti ala-
pokra helyezték a tevékenységet: egy Bey-
winkler Károly nevû úr létesítette az itteni
jégpályát.

A terület ekkor még egészen más képet
mutatott: a Rómer Flóris utcáig terjedt,
nem vágta ketté semmilyen épület egészen
1952-ig, a pártház (ma a II. kerületi polgár-
mesteri hivatal épülete) megépítéséig.
1950 decemberében felmerült még az is,
hogy az egész nagy összefüggô területet
sportpályává alakítsák, legalábbis a Ganz
Vezérlôberendezések Gyára és a Központi
Statisztikai Hivatal szakszervezeti sportfele-

lôsei együttesen ezt kérvényezték a fôváro-
si tanácstól. A városrendezési osztályon
azonban az urbanisztika akkori szakköze-
gei nem engedtek a tudományos alaposság-
ból, és megtervezték, hogy a Rózsadomb al-
ja hogyan illeszkedjen a város térszöveté-
be. A kommunista párt II. kerületi székhá-
zát lokalizálták a tér közepén húzódó dom-
bocskára, e mögé pedig, a Rómer Flóris ut-
ca felôli „elfelejtett”, nagyobbik térmara-
dékra 1962–63-ban felhúzták az egyébként
építészetileg ªgyelemre méltó Autóklub-
székházat.

A liget névadójának, a Ganz gyár bajor
származású mérnökének szobrát 1907-ben
állították fel a téren. Ezt a második világhá-
borúban nagyobbrészt romba dôlt emlék-
mûvet Stróbl Alajos készítette. 1972-re a mû-
nek csak a fôalakja, Mechwart portréja ma-
radt meg, sajnos, a sokkal érdekesebb mel-
lékalakok — a nagy mérnököt adoráló mér-
nök és két munkás — elpusztultak.

Így alakult ki az a közeg, amelybôl hiány-
zott még a park középsô részének kicsinosí-
tása.

1972. április 25-én — amint ezt a Nagy Il-
dikó által szerkesztett, igen hasznos Szobor-
pályázatok 1950–2000 címû kötetbôl meg-
tudhatjuk — a Fôvárosi Emlékmû Felügyelô-
ség pályázatot hirdetett a parkban felállí-
tandó díszkút megalkotására. A pályázat
zártkörû, ªx részvételi díjazású volt. Berczel-

ler Rezsô, Búza Barna, Gádor Magda, Osváth
Mária és Weszely Jelena mûvészeket kérték
fel, s a tervért, illetve makettért, amelyeket
nem egészen két hónap alatt, június 15-ére
kellett elôállítani, az eredménytôl függetle-
nül 4000–4000 forint honorárium járt.

A pályázat bírálóbizottságában Vilt Tibor
és Illés Gyula szobrászmûvész, valamint
Rácz György építész vett részt.

A beérkezett pályamûvek nem állították
könnyû helyzet elé a zsûri tagjait. A pályá-
zók ugyanis mintha eleve feladták volna a
tényleges kivitelezés lehetôségét, és in-
kább csak a burleszket, a köztéri szobrászat
mûfajának paródiáját kívánták volna meg-
valósítani. A szakvéleményt író Illés Gyula
ki is mondta, hogy a beérkezett pályamû-
vek közül egyiket sem tartja alkalmasnak a
megvalósításra. Ezzel persze megfosztotta
a város lakóit néhány felszabadító, vidám
pillanattól, de talán a pályamûvek alábbi is-
mertetése némileg kárpótolja a budai pol-
gárokat.

A résztvevô alkotók a tér-játszótér-
anya-gyerek gondolatkörbe zárták magu-
kat. Berczeller Rezsô a tradicionális gyer-
mek az anya ölében kompozíció dinami-
kus, szélfútta variánsával a futurizmusnak
tett tisztelgô gesztust, ugyanakkor megáll
az emberben az érverés, ha a víz fölött bi-
zonytalanul tartott gyermek kissé imboly-
gó alakjára tekint.

Weszely Jelena is a vízbe fulladó kisded-
re asszociált díszkútpályázati mûvében: a
gyermekét a vízbôl kimentô anya alakját
gondolta ki a liget közepére tervezett kút-
szobornak. E kompozíció interpretációja
persze szintén nem egyértelmû. Melyik szü-
lô ne ismerné azt a helyzetet, amikor a gyer-
mek minden erejével és igyekezetével be
akar ugrani egy hideg szökôkútmedencé-
be? A gyermeknek az anya combjának fe-

Búza Barna másik terve

Berczeller Rezsô
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Helytörténeti egypercesek

A Kerület Napja keretében mutatták be Ver-
rasztó Gábor legújabb, budai történeteit tar-
talmazó kötetét június 14-én a Millenáris
Fogadójában. Holló Szilvia Andrea helytörté-
nész, a Nagy Budapest Törzsasztal tagja rö-
vid bevezetôjében vitatta azt a köztudatban
meglévô sztereotípiát, hogy Buda kulturá-
lis és történelmi szempontból nem túl ér-
dekes hely. Verrasztó Gábornak a Budai Li-
berális Alapítvány által megjelentett köteté-
ben harminckét rövid történetet, vagy
ahogy a szerzô írja, históriát olvashatunk
házakról, terekrôl, itt élt híres és kevésbé
híres személyiségekrôl.

Holló Andrea Szilvia Verrasztó írásainak
mûfaji besorolásakor a helytörténeti egy-
percesek fogalmát használta, amellyel meg-

idézte a Pasarét és a magyar irodalom egyik
legendás alakját, Örkény Istvánt is. Róla is
olvashatunk Verrasztó Gábor könyvében,
de szerepel benne a Júlia utca irodalmár há-
zaspárja, Szobotka Tibor és Szabó Magda,
valamint Pinczési Judit költô és Várkonyi
Zoltán rendezô.

Verrasztó Gábor a téma iránti szeretettel
és alázattal írta meg történeteit, amelyek
városi legendákból, korabeli újságcikkek-
bôl és levéltári kutatásokból szervesültek
apró, lényeglátó és láttató történetekké.

A bemutatón Verrasztó Gábor arról is be-
szélt, hogy ôt általában érdekli a helytörté-
net, annak a helynek a története, ahol ép-
pen él, így születtek mûvek már a szülôváro-

sáról, Orosházáról és a választott lakhely-
rôl: Budapestrôl. A szerzô a szó valódi értel-
mében regényes Júlia utca lakója évek óta:
abban a házban él, ahol valaha Szôke Julian-
na, akirôl Szabó Magda Az ajtó címû regé-
nyének fôhôsnôjét, Emerencet mintázta.

— Az ajtó az én ajtóm — mondta büszkén
Verrasztó Gábor, akinek, Konrád Györggyel,
a könyv ajánlójának írójával egyetértve, kö-
szönjük, hogy emlékezni és lakni segít ne-
künk ebben a sokszor nagyon nagynak és
idegennek tûnô nagyvárosban.
Verrasztó Gábor: A molnár, aki Lipót volt — Budai
históriák, kiadta a Budai Liberális Klub Alapítvány.
Kapható a Budagyöngye Süni könyvespultjánál,
megrendelhetô az info@blk.hu e-mail címen.

szülô lába mintha éppen egy ilyen szituáció-
ra utalna. A szobor a klasszikus elmélet sze-
rint nem tud felordítani, de Weszely eljut
addig, ameddig a mûfaj engedi: szinte hall-
juk, ahogy az anya üvölteni kezd a fékezhe-
tetlen csemetével.

Búza Barna két kompozícióval is megpró-
bálkozott: az egyik egy egymásba tekeredô
kígyópár, ami kísértetiesen emlékeztet az
én kisªam által gyártott gyurmakígyókra,
bár a kígyó, gyurmakígyó és a víz kapcsola-
ta itt is tisztázásra szorul. Mindenesetre eb-
ben egyértelmû az utalás a tér zsibongó
használóira. De mit kezdjünk a másik pá-
lyamûvével, a talicskázós alakokkal? Nem
tûnnek már kicsinyeknek. Ha viszont fel-
nôttek a csoport résztvevôi, akkor már in-
kább egy laktanya vagy börtön kietlen udva-
rán lenne a helyük, hiszen ezeken a helye-

ken bevett szokás egymás férªas megdolgo-
zása.

Nagyon sajnálom, hogy Osváth Mária al-
kotása eddig nem került a nyilvánosság
elé. A Millenárison tavaly megrendezett
WC-kiállítás retrospektív képzômûvészeti
szekciójában kitüntetett helye lehetett vol-
na. A mû azt a fejlôdéstanilag fontos pilla-
natot ragadja meg, amikor a gyermek már
elengedett, sôt széttárt-feltartott kézzel
mer nekiguggolni. A talapzat kubusából
elôl, kis csövecskén keresztül kivezetett víz
ügyesen involválja a szkatológiai kompozí-
cióba az urinális motívumot. A nagyvonalú-
an és didaktikai szempontból fölényes egy-
szerûséggel megoldott középponti ªgura
körül a medencébe ültetett, kiálló vaskam-
pók a visszautat, a csobogó vizet modellál-
ják.

Gádor Magda a gyermekek építôkockáit
fazonírozta felnôtt köztérire. A vízben egy-
másra hányt vasbeton idomokból fakasz-
tott volna vizet, ha a makett kiálló vaskam-
pói ezt akarják érzékeltetni. A mûvésznô rá-
érzett arra a szempontra, amit Vilt Tibor
említett meg a zsûri véleményéhez fûzött
megjegyzésében: a kútnak a mögöttes szoc-
reál épület jellegéhez kell igazodnia. Vilt
éppen ebbôl a megfontolásból téglalap ala-
kú medencét és sima vízfelületet javasolt,
mintegy továbbgörgetve a pártház formái-
ban testet öltött gondolatokat.

A Képzô- és Iparmûvészeti Lektorátus pá-
lyázata eredmény nélkül zárult, mert útköz-
ben rádöbbentek, hogy a tér rendezése
csak jó három év múlva lesz esedékes, így
végül egyik mûvel sem örvendeztették meg
a budai polgárokat. Rostás Péter

Gádor Magda Osváth Mária Weszely Jelena

A NAGY BUDAPEST TÖRZSASZTAL 2002 óta mûködô formális, de jogi személyi-
ség nélküli kávéházi asztaltársaság, amely minden hónap elsô keddjén fél 7-kor talál-
kozik a Dob utcai Spinoza Házban. Tagjai Budapest-rajongó helytörténészek, újság-
írók, civilek. A törzsasztal nyitott, bárki megjelenhet. Az összejöveteleknek megadott
témája általában nincs, de szót lehet kérni, ha valakinek közérdekû mondanivalója
van. Két találkozás között a tagok a kapcsolatot internetes levelezôlistán tartják egy-
mással. A törzsasztal politikailag sokszínû, és ezt nagy értéknek tekinti. Nem titkolt
céljuk egy valaha gyakori társasági forma felélesztése. A Nagy Budapest Törzsasztal
nagy vállalkozása a Budapest folyóirat újraindítása és szellemi támogatása.
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Református közösség a Cimbalom utcában
Rovatunkban bemutatjuk a
kerületben mûködô egyházközségek
életét, küldetését. Elsô utunk a
legfiatalabb egyházközségbe, a
Cimbalom utcába vezetett. A magyar
református egyházszervezet négy
egyházkerületbôl (élén a püspök és a
fôgondnok áll), nyolc
egyházmegyébôl (élén az esperes és
az egyházmegyei gondnok áll) és
egyházközségekbôl áll. A Cimbalom
utcai Megmaradás egyházközség a
Duna-melléki egyházkerülethez, azon
belül a Budapest-Északi
egyházmegyéhez tartozik.

Az egyházközség létrejötte
és mûködési területe

1993-ban jött létre az Óbudai, a Budai és a
Pasaréti Egyházközség körzetébôl kialakí-
tott Cimbalom utcai Missziói Egyházköz-
ség, amely 2001-ben lett anyaegyházköz-
ség. A Rózsahegy, a Buday László utca, a
Margit körút, a Borbolya utca, a Vérhalom
utca, a Szemlôhegy utca, a Fajd utca, a Jó-
zsefhegyi út, a Boróka utca, a Barlang utca,
a Ferenchegyi út, a Zuhany utca, a Török-
vész út és a Gábor Áron utca által határolt
rész az úgynevezett ellátási területe.

Az egyházközség beiktatott lelkipásztora
dr. Mészárosné Hegedûs Zsuzsanna. Édesap-
ját, Hegedûs Lóránt református lelkészt az
1956-os forradalomban való részvételéért
a Baranya megyei Hidasra helyezték felesé-
gével, Illés Zsuzsa orvossal együtt. Hege-
dûs Zsuzsanna így élete elsô 17 évét Hida-
son, a világháborút követôen odatelepített
bukovinai székelyek között töltötte. Ez az
idôszak meghatározó a székelység sorsa
iránti elkötelezettségében. Iskolai tanulmá-
nyait Hidason, Bonyhádon és Pécsett,
majd Budapesten végezte. A Református Te-
ológiai Akadémiával párhuzamosan járt a

Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolára,
ahol magánének és kamaramûvész diplo-
mát szerzett 1995-ben. Teológiai tanulmá-
nyait 1990-ben fejezte be. 1990–91-ben a
bécsi konzervatórium szólóének szakán és
az ottani teológián végzett tanulmányokat.
1990 októbere óta a Cimbalom utcai Refor-
mátus Egyházközösség lelkipásztora. Férje
dr. Mészáros István sebész, a Budapest-Dé-
li Egyházmegye gondnoka.

A Megmaradás egyházközség presbitériu-
ma, a gyülekezet vezetô testülete a lel-
késszel együtt 9 fôbôl áll, gondnoka dr.
Nagy Zsolt, aki a templom- és gyülekezet-
alapító gondnok, Kovács Zsolt 2005-ös ha-
lála után — emlékét márványtábla hirdeti a
templomban — vette át ezt a tisztet.

A gyülekezet egyházi választásra jogosult
tagjainak létszáma 260 fô, a gyülekezet hoz-
závetôlegesen 500 fôvel tartja rendszere-
sen a kapcsolatot.

A gyülekezet állandó kántora Törökné
Farkas Zsuzsa, a Megmaradás kórusa ve-
gyes kar, vezetôje dr. Mészárosné Hegedûs
Zsuzsanna, akit a mûvek betanításában Sza-
bóné Butykai Ágnes énektanár, a kórus
szervezésében pedig Turczi Gyuláné Cso-
masz Tóth Éva segít. A kórus elsôsorban sa-
ját gyülekezetének családi vasárnapjain,
nemzeti és egyházi ünnepi istentisztelete-
in lép fel, és állandó résztvevôje a kerületi
egyházi kórusok hangversenyének. Hitokta-
tó: Vinczéné Gál Réka.

A templom épülete

1981–82-ben német segítséggel és Fésüs
Imréné adományából nyugdíjas lelkészott-
hont épített a Dunamelléki Református
Egyházkerület az Á. Tóth István és családja
által adományozott Cimbalom utcai telek-
re. Az otthonház alagsorában kis kápolna
is létesült, amely megépülése után az Óbu-
dai Református Egyházközség területén
mint Rózsadombi Prédikálóállomás szol-
gálta az otthonház lakóit és a környékben
élô reformátusokat. 1993-ban jött létre a
Cimbalom utcai Missziói Egyházközség.

A harangtoronyban két harang lakik, az
56 kilogrammos „kicsi”, a magyar megma-

radás harangja, amelynek felirata: „Az élô-
ket hívogatom, a holtakat elsiratom, a villá-
mokat megtöröm. Soli Deo Gloria!” A 162
kilogrammos „nagy” a magyar feltámadás
harangja, és felirata: „Hiszek egy Istenben,
hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök
igazságban, hiszek Magyarország feltáma-
dásában. Ámen”.

A templomkertbe székelykapu vezet, fel-
irata kívülrôl Szabó Dezsô mondata: „Min-
den magyar felelôs minden magyarért”, be-
lülrôl az erdélyi református köszönés: „Bé-
kesség Istentôl!” A kertben Balázs István
kárpátaljai viski fafaragó által készített élet-
fa áll, amelyet az 1956-os forradalom 50.
jubileumi évének zárásaként november 4-
én avatott a gyülekezet Sinka István refor-
mátus költô és Gulyás Lajos 56-os mártír
református lelkész emlékére. A templom-
udvarba lépôket a mellvéden elhelyezett Ár-
pád-házi sávos és kettôskeresztes címer-
pajzs fogadja.

A gyülekezet küldetése

A magyar nép megmaradásáért, a fogyatko-
zás megállításáért való igei küzdelem a leg-
fontosabb. Kiemelten kezeli a hitoktatást
nemcsak a hittanórák megtartásával, ha-
nem számos más program (játszóházak,
rajzversenyek, táborok, családi vasárna-
pok) megszervezésével. Öt iskolában (Ál-
dás, Pitypang, Törökvész, Újlaki és Szent
Angéla) tart hittanórákat, és rendszeres he-
ti kapcsolata van a Bolyai utcai gyermekott-
honnal, ahonnan vasárnaponként a gyüle-
kezet tagjai hozzák a gyermekeket nekik
szóló istentiszteletre. A hitoktatásban nem-
csak a bibliai történetek megismertetésé-
re, hanem a magyar nép történelmének és
kulturális örökségének átadására is törek-
szenek.

A templom melletti hittanteremben min-
den héten Bibliaórát tartanak külön a fel-
nôtteknek és külön az ifjúságnak. A család-
gondozást szolgálja a baba-mama-kör, aho-
vá olyan anyukák járnak kisgyermekükkel,
akik még a templomi alkalmakra a gyer-
mek kis kora miatt nem tudnának eljutni.
Ifjúsági munka a jegyesoktatás és a felnôttA
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Egyházi ünnepek
ÁRPÁD-HÁZI SZENT HEDVIG NAPJÁT július 18-án ünneplik. Nagy Lajos magyar
és lengyel király lánya 1373–1399 között élt, apja halála után a lengyel trónt örököl-
te. Lengyelországot keletrôl a pogány litvánok serege fenyegette. Fejedelmük, Jagel-

ló László 1386-ban házasságkötési ajánlattal
jelentkezett Hedvig udvarában. A lengyel ki-
rálynô Isten akaratát látta ebben, és beleegye-
zett a házasságba, amelyet Jagelló László és a
litván nép keresztény hitre való áttérése köve-
tett. Hedvig szentség hírében halt meg 1399-
ben, s közeli szentté avatását a lengyelek
annyira biztosra vették, hogy a krakkói Wavel
katedrális oltára alá temették, nem a kriptába,
ahová a királyi fôket is szokták. A lengyel nép
— ahogy ôk hívták — Jadwigát minden idôk
legnagyobb királynôjeként és szentként tisztel-

te. 1426-ban már okirat erôsítette meg nyilvános kultuszát, II. János Pál pápa pedig
mint krakkói érsek 1974-ben megerôsítette ennek a tiszteletnek a jogosságát. 1979-
ben, már pápaként, kötelezô megemlékezést rendelt el a krakkói egyházmegye szá-
mára. Szentté halála után csaknem hatszáz évvel, 1997. június 8-án avatták Krakkó-
ban.
ÁRPÁD-HÁZI SZENT KINGA, IV. Béla lánya tizenöt évesen lett a lengyel király, Bo-
leszláv felesége. Az 1224–1292-ig élt Kinga királyné nagy mértékben hozzájárult az
ország gyarapításához, hozományát (40 000 aranymárka) a tatárok elleni védelemre
szánta. Az 1241–42-es tatárjárás után, amely Lengyelországot majdnem annyira fel-
dúlta, mint hazánkat, a királyné több adománnyal is hozzájárult az újjáépítéshez.
1249-ben hazalátogatott, hogy atyja segítségét kérje Lengyelország számára. Körút-
ja során a máramarosi sóbányában kérte atyját, hogy adjon sótömböket a lengyelek
számára. Atyja teljesítette kérését, s Kinga a birtokbavétel jeléül az aknába dobta a
gyûrûjét, amelyet két évvel késôbb találtak meg a lengyelországi Wielickában, amikor
megnyitották az ottani aknát. Kinga sok templomot, kolostort építtetett, valamint
gondoskodott felszerelésükrôl is, ezek közül talán a legjelentôsebb az Ószandecban
alapított ferences kolostor, amely Közép-Európa kulturális központja lett. Férje halála
után ferences klarissza apáca lett, vagyonát szétosztotta a szegények között, s vissza-
vonult az ószandeci kolostorba, ahol perjelnôvé választották. Élete hátralevô részét a
folyamatos alamizsnálkodás és betegápolás kísérte végig. 1690-ben boldoggá avat-
ták, majd 1999-ben II. János Pál pápa avatta szentté, ünnepnapja július 24-én van.
BOLDOG VAGY SZENT? A boldoggá, illetve a szentté avatás teológiai tartalma azo-
nos: az adott személy hôsies fokon gyakorolta az erényeket, vagy életének feláldozá-
sával tett tanúságot Krisztus mellett, s ezért a katolikus hit szerint üdvözült.

A boldoggá avatással a katolikus egyház szûkebb körben, egy szerzetesrendben,
vagy helyi egyházban, régióban ismert és tisztelt személy életszentségének elismeré-
sét és liturgikus tiszteletének engedélyezését jelenti. A szentté avatás ellenben egy
olyan pápai rendelkezés, amely kötelezô jelleggel elrendeli egy boldogként tisztelt
személy nyilvános egyházi tiszteletét az egyetemes egyház számára.

A szentté avatást legtöbb esetben megelôzi a boldoggá avatás. A boldoggá avatás
„lépcsôfoka” ki is hagyható, a pápa — aki az egész eljárásrendet meghatározta —
dönthet úgy is, hogy egy adott személyt rögtön szentként állít a hívô közösség elé.

konªrmációra való felkészítés. A tavalyi év-
tôl ªgyelhetô meg az a tendencia, hogy
több felnôtt korú dönt úgy, hogy konªrmál-
ni szeretne.

Kórházpasztorációt Nagy István nyugdí-
jas lelkész végez az ORFI-ban. A betegek lá-
togatása mellett minden szerdán 15 órakor
tart istentiszteletet a kórházban.

A Cimbalom utcában minden vasárnap
9.30 órakor kezdôdik az istentisztelet,
ezen minden alkalommal elimádkozza a
gyülekezet a magyar Hiszekegyet.

Kapcsolat a határon túli
magyarsággal

Testvérkapcsolatot ápolnak a kárpátaljai
viski és az erdélyi keresztvári gyülekezet-
tel. A kapcsolatot személyes találkozások-
kal (kirándulás, honismereti hét), könyv-
és pénzgyûjtéssel (a viski Kölcsey Ferenc is-
kola javára) és gyermekek, ªatalok hitta-
nos-honismereti és anyanyelvi táboroztatá-
sával segítik.

Hagyomány- és értékôrzés

A gyülekezet tudatosan törekszik arra,
hogy megélje a Németh László-i mondat
igazságát: „A minôség azáltal, hogy van,
gyôz.” Ezért kulturális programjain olyan
hiteles, mûvészi és emberi értéket képvise-
lô elôadókat hív, akik mindehhez hozzáse-
gítik a közösséget. A gyülekezet kiemelten
emlékezik meg nemzeti örömteli és gyász-
ünnepeinkrôl, melyeknek sorában min-
den évben megtartja a kommunizmus áldo-
zatainak istentiszteletét, és megemlékezik
a kettôs állampolgárságról szóló 2004. de-
cember 5-i népszavazásról.

A gyülekezet legfôbb küldetése a nemzet
alapértékének, a család és a gyermekneve-
lés fontosságának hirdetése és a példamu-
tató élet. A sorsdöntô nemzeti kérdések-
ben való véleménynyilvánítás, a természeti
kincsek, a szellemi, lelki értékek védelme.

„Akiben világosságnak lelke él, kalapáccsal
vagy anélkül, de álljon elô, és küzdjön a vilá-
gosságért. Ez a mi országunk kis ország. És mi
magyarok pláne kis náció vagyunk. Értsék
meg már jóhiszemûen opportunus barátink,
hogy kis nemzetnek még lélegzetet vennie is ra-
dikálisan kell!” (Ady Endre)
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Bobversenyzô volt,
az atlétikai szövetség fôtitkára lett

A sportok királynôje, az atlétika hazai
szövetsége a közelmúltban alapos
„generálozáson” esett át: a régebbi
tisztségviselôk nagyobb része
távozott posztjáról. Az új fôtitkárról,
Gyulai Mártonról, aki születése óta a
kerületünkben él, szinte mindenki
tudja, hogy sportcsaládból származik.
Édesapja, Gyulai István a Nemzetközi
Atlétikai Szövetség (IAAF) fôtitkára
volt, bátyja, Miklós vágtázóként
kijutott 2000-ben a sydneyi olimpiára.
Ráadásul Miklós elôbb, Márton pedig
késôbb bobversenyzôként téli
olimpiákon is részt vettek.

— Már az óvodában kilógtam a sorból:
örökmozgó kisªú voltam. Hatéves korom-
ban már hetente háromszor teniszezget-
tem a Vasasban, a Pasaréti úton. Iskolás ko-
romban vizsla kutyánkkal rendszeresen fu-
tottam. Tizenkét éves voltam, amikor édes-
apám munkája miatt Londonba költöz-
tünk, a kutyust el kellett ajándékozni. Ah-
hoz ugyanis, hogy Angliába bevihessük, fél
évre karanténba kellett volna helyeznünk.

Londonban hogy érezte magát?
Nulláról indulva három hónap alatt már

elértem az iskolában szükséges nyelvi tu-
dásszintet. Egy négyszáz éves, rendkívül
tradicionális ªúiskolába kerültem, ahol el-
sôsorban a sporton keresztül igyekeztem el-
fogadtatni magamat, még a rögbiben is
mindent megtettem azért, hogy kitûnjek
társaim közül. A legnagyobb érdekesség eb-
bôl az idôszakból az, hogy hetedik osztály-
ba soha nem jártam, s ez senkinek nem
tûnt fel.

London után Monaco következett.
Ott amerikai gimnáziumba jártam, ami

teljes szemléletváltozást követelt meg tô-
lem. Leérettségiztem, s ekkor hoztam meg
életem elsô jelentôsebb, önálló döntését.
A papa ugyanis azt akarta, hogy Angliában
járjak egyetemre, mert gyerekkori álma az
volt, hogy az ô gyerekei a valódi angol nyel-
vet beszéljék. Én viszont nyolc amerikai

egyetem végiglátogatását követôen Indiana
államban kötöttem ki, ahol három évvel ké-
sôbb az University Notredomban nemzet-
közi politológusi diplomát szereztem.

Ezt a diplomát mire tudta használni a
késôbbiekben?

Bár úgy gondoltam, hogy Európában
nem sokat ér, a diplomaosztót követô na-
pon hazautaztam. Semmiképpen nem akar-
tam ugyanis Amerikában élni, mert nekem
tényleg sokat jelentettek Benedek Elek
népmeséi, a Pál utcai ªúk, a lecsó vagy a tú-
rós csusza. Olyannyira megvolt bennem ez
az Európa — s közelebbrôl Magyarország —
iránti ragaszkodás, hogy az egyetemi évek
alatt kínosan kerülve az „ottragadás” lehe-
tôségét, egyetlen hölggyel sem keveredtem
komolyabb ismeretségbe.

Hazatérését követôen nem az „újsüte-
tû” diplomáját kamatoztatta.

Érdekes módon, szinte pillanatok alatt
belekerültem a sportszervezô életbe. Az el-
sô, komolyabb munkalehetôséget egyéb-
ként még az angliai diákévek nyári szüneté-
ben, az 1995-ös, Nyíregyházán megrende-
zett junior atlétikai Európa-bajnokság je-
lentette. Ott — sosem felejtem el megkö-
szönni — a rendkívül sikeres sportszerve-
zô, Orendi Mihály végig fogta a kezemet. A
munkám egyébként nem volt nehéz: az ér-
meseket kellett az eredményhirdetésekhez
„odacsalogatnom”, s néhány mondatot vál-
tani velük a nagyközönség számára.

Az elsô erôpróbát azután követték a töb-
biek.

Sok nagy versenyen dolgozhattam, ame-
lyek közül a sevillai atlétikai vébé és a syd-
neyi olimpia áll legközelebb hozzám, mert
ezeken láthattam a bátyámat versenyezni.
Egyébként három szabadtéri és négy fedett-
pályás világbajnokságon kaptam közremû-
ködési lehetôséget, s ott voltam 2003-ban
Szombathelyen a kalapácsvetôk világdöntô-
jén, valamint az athéni olimpián is.

Éveken át az Eurosport stábjában tevé-
kenykedett, mígnem a közelmúltban pá-
lyafutása újabb állomásához érkezett.

A magyar atlétatársadalomban már évek
óta tudott volt, hogy nem jól mennek a dol-
gok, változtatni kellene. Sajnos, a 2006-os
választás nem a várt eredményt hozta; ezt a
tanulópénzt meg kellett ªzetnünk. A hely-
zet továbbra sem változott a szövetség háza
táján. Személyes fájdalmam, hogy az elôzô
vezetés megakadályozta a Gyulai István-em-
lékverseny megrendezését is.

Elég sok restanciát hagyott hátra az elôzô
vezetés, amelyek anyagi vonatkozásait már
ki tudtuk egyenlíteni. Ám a pénzügyek mel-
lett legalább annyira fontosnak tartom az
új szemléletet és hozzáállást. Az új vezetés
valamennyi tagja komolyan gondolja, hogy
a következôkben a magyar atlétika valós ér-
dekeit kívánjuk szolgálni.

Kép és szöveg: Jocha Károly

Mária Magdolna
könnyei

„Illés próféta, egek kormányzója, jól
vezesd tüzes szekered, hogy ránk ne
hullasd a köveket!” — fohászkodtak
dédanyáink, akik nagy szárazság ide-
jén is bizonyosra vették, hogy Illéskor
(július 20.) megcsordulnak az ég csa-
tornái. Mivel a csapadék rendszerint
förtelmes égzengés kíséretében érke-
zett, a termést féltô öregek arra intet-
tek: „Illés napján esôt ne kérj, Ha jön,
ne szidd, tôle félj!” A tapasztalt gaz-
dák nem is mentek ki a határba, szá-
mítottak rá, hogy „Illés megzengeti a
mennyboltot”. A villámcsapás mellett
attól féltek, hogy a próféták atyjának
„kereszthányó szele” még inkább szét-
dobálja a gabonakereszteket. A fákat
tövestôl döntögetô, hirtelen támadt
viharban némelyek szomorúan megál-
lapították: „Csatáz a haragra gyúlt
próféta”.

„Mária Magdolna is elpityeredhet
még, de ritkán rí sokáig” — bizakod-
tak a gazdák Bûnbánó Magdolna em-
léknapján (július 22.). Mivel július vé-
ge gyakran csapadékos, dédanyáink
az esôs szentek közé sorolták a köny-
nyelmû életébôl megtért Mária Mag-
dolnát. Úgy tudták, az ünnepén min-
denképpen esik az esô, mert „Mária
Magdolna siratja a bûneit.” A kerti ter-
ményeket nem féltették tôle, mert
megªgyelték: könnyei hamar fölszá-
radnak. Dédanyáink nem végeztek ne-
héz munkát, sokan elhalasztották a
meszelést is, hogy Mária Magdolna
képmása ne jelenjen meg a falon.

A vezeklô asszony evangéliumi tör-
ténete szerint könnyeivel öntözte, ha-
jával törölgette, szent olajjal keneget-
te a Megváltó lábát; Jézus megígérte
neki, hogy fönnmarad az ô szereteté-
nek emlékezete, ameddig hirdetik az
evangéliumot a világon. A bûneit bá-
nó Mária Magdolnát védôszentül vá-
lasztották a fodrászok, a fésûsök, a pa-
rókakészítôk. Miként szerte az ország-
ban, a Buda környéki falvakban is úgy
tudták, az ünnepen kell levágni a kislá-
nyok hajából pár ujjnyit, hogy
hosszabbra nôjön, dúsabb, szebb le-
gyen. Némelyek hittek benne, hogy
Mária Magdolna oltalmazza a forráso-
kat, az ô segítségében bizakodtak a
foglyok, az eltévelyedettek. A jámbor
lelkeknek 1632-ben íródott „A bûnös
Mária Magdolnának sok bûneibôl va-
ló megtérésének históriája” szerint:
„Vétkes életünknek megjobbítására,/
Az Istenhez térô útnak járására/Szé-
pen juthatsz, nézvén a Históriára,/ Má-
ria Magdolna kegyes példájára…”.

Pintér Csilla


