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Lehet rend a Moszkva téren
A kerületnek sikerül, a fôvárosnak nem?

Két hónapon keresztül a II. kerületi Városrendészeti Csoport irányításával közterület-felügyelôk, rendôrök és polgárôrök reggel
nyolctól este hétig ügyeltek a Moszkva téren közlekedôk nyugalmára és biztonságára. Láng Zsolt polgármester június 3-án jelentette
be: megelégelték az illetékes fôvárosi hivatalok egymásra mutoga-

tását és a be nem váltott ígéreteket. Az önkormányzat vezetôi úgy
döntöttek, saját költségen normalizálják az állapotokat a fôváros
egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjában. A vállalt két
hónap a napokban, augusztus 2-án telik le, így jogos a kérdés: a
Moszkva téren ismét a káosz lesz a rend? (Folytatás a 2. oldalon)

Több mint kétszáz társasház megújítását
támogatja idén az önkormányzat

Idôben felismerve
gyógyítható

Tíz éve támogatja az önkormányzat önállóan is a kerületi társasházak megújulását.
Az 1998-ban hozott rendelet szerint a kerület összes három vagy annál több lakásos
társasháza pályázhat az épület közös tulajdonban lévô részei felújításának támogatására.
Az önkormányzat az elmúlt egy évtizedben folyamatosan bôvülô keretösszegbôl

ªnanszírozta a rekonstrukciókat, a felújítási összeg maximum harminc százalékával
támogatva a társasházak közösségét. Szieberth Istvánné, az Egészségügyi, Szociális és
Lakásügyi Bizottság lakásügyi albizottsága
elnökének szavaiból az is kiderült, hogy
idén rekordszámú pályázat érkezett az önkormányzat felhívására.
(Folytatás a 6. oldalon)

A melldaganat felismerésének eszköze a mammográfiás szûrôvizsgálat. A
kerületben lakó 45–65 éves nôk, akiknek utolsó vizsgálata óta eltelt két év,
meghívólevelet kapnak, amelyen szerepel, mikor várják ôket a MaMMa Eü.
Zrt-nél (1027 Budapest, Kapás u. 22.,
telefon: 489-0695, 489-0696) vizsgálatra. A szûrôvizsgálat ingyenes.

KERÜLETI KAPTATÓ. Az önkormányzat
szeptember 21-én tartja a II. Kerületi Kaptató futó- és kerékpáros versenyét a Marczibányi Sportcentrumban. Több kategóriában
és korcsoportban hirdetnek futamokat a
szervezôk. Az idei kaptató helyszíne is új
lesz, és a futóversenyt együtt rendezik meg
7. OLDAL
a biciklis vetélkedéssel.

AUGUSZTUSBAN ISMÉT FESZTIVÁL HIDEGKÚTON. Idén ünnepli jubileumát a
Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti Fesztivál. Tíz
év alatt nagyon sok látogatónak, családnak
és gyermeknek szerezhetett maradandó élményt, értékes szórakozást és sok örömöt a
fesztivál, és nem lesz ez másképp idén au10. OLDAL
gusztusban sem.

SZÁZ ÉV A CSOPAKI UTCÁBAN. Szokatlan születésnapi buli volt a szomszédunkban néhány hete. Egy valami volt közös a
résztvevôkben: hosszabb-rövidebb ideig itt
éltek, vagy leszármazottként ôrizték és továbbvitték azt a szellemiséget, amelyet a
Csopaki utca 7. öreg, éppen százéves házá16. OLDAL
nak falai között kaptak.
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A folytatás már a fôváros feladata lenne
Láng Zsolt polgármester szerint az akció nagyon jól sikerült, számos visszajelzést kapott az önkormányzat, és a kerület polgárai
is megtapasztalhatták végre, hogy rendet lehet tartani a Moszkva téren.
— Azon túl, hogy szerettük volna, ha a turista fôidényben a Kalefet ne balkáni állapotok uralják, azt is be kívántuk bizonyítani: állandó ellenôrzéssel és jelenléttel a téren rendet lehet tartani. A Moszkva tér
rendjéért felelôs Fôvárosi Közterület-felügyeletnek sem lenne más dolga, mint
hogy az egyébként papíron itt dolgozó 5–6
közterület-felügyelô reggeltôl estig vigyázna arra, hogy ne folyjon illegális árusítás, a

hajléktalanok ne ott végezzék a szükségüket, a koldusok ne zaklassák a téren átmenôket. Bízom benne, hogy a fôváros, látva a
mi akciónk sikerét, továbbfolytatja a tér ellenôrzését, amely ha esztétikailag nem is
változott meg az elmúlt hetekben, de nyugodt szívvel sétálhattunk át rajta.
Arra a kérdésre, hogy ha ennyire sikeres
az akció, akkor a kerület miért nem folytatja tovább a helyszín rendjének fenntartását, a polgármester az anyagi és a személyi
feltételek hiányával indokol:
— Városrendészetünk — hozzáteszem: a
nyári szabadságolások kellôs közepén — a
kerület közterületeinek rendjéhez igazított

Láng Zsolt polgármester elégedett a Moszkva téri akcióval, de a folytatás már a fôváros feladata

létszámmal, ennek következtében nagyon
sok túlórával vállalta a feladatot. Nem zsigerelhetjük ki embereinket a legvégsôkig
csak azért, mert az egyébként felelôs fôvárosnak nem fontos, hogy mi történik a
Moszkva téren. Többször kértük az illetékes Fôvárosi Közterület-felügyeletet, hogy
a kerületi városrendészettel szorosabban
együttmûködve biztosítsanak állandó jelenlétet. Sajnálatosan még választ sem kaptunk ezekre a megkeresésekre.
A II. kerületi önkormányzat tavaly tavasszal néhány hetes akciósorozatot követôen sikeresen tisztította meg a Germanus
parkot a hétvégi ócskapiactól, az azzal járó
szeméttôl és rendezetlenségtôl. Láng Zsolt
szerint a Moszkva téren az illegális tevékenységbôl élôk szervezettebbek, ezért kiszorításukhoz nem volt elegendô, hogy két
hónapon keresztül távol tartották ôket:
— Ebben az ügyben is megtettük a lépéseket, tárgyaltam Tóth Gáborral, a budapesti rendôrfôkapitánnyal. Tájékoztattuk a
BRFK-t a két hónap alatt szerzett tapasztalatainkról, ami arra utal, hogy a ruhaféléket
és virágokat árusítók, valamint a hajléktalanok mögött egy jól szervezett, anyagilag
erôsen érdekelt csapat áll. Ha jól tudom, a
nyomozás el is kezdôdött.
Az akciót szervezô és azért felelôs Vajthó
Gábor, a kerületi Városrendészeti Csoport
vezetôje elégedett munkatársai, valamint
az ôket segítô rendôrök és polgárôrök munkájával:

HIVATALI NYITVA TARTÁS
Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.
1024 Mechwart liget 1.
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.

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

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

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.
Okmányügyintézôi Csoport

Tel.: 346-5602

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

Lakosságszolgálati Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfélTel.: 346-5601
fogadás vége elôtt fél órával
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630
befejezôdik, a délutáni sorszámkiadás 12.30-kor kezdôdik)

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport

Tel.: 346-5400

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00*
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00*
péntek: 8.00–13.30
ebédidô: 12.15–13.00
hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
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
hétfô: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30

BUDAI POLGÁR A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ISSN 1419-0923
Felelôs kiadó:
Fôszerkesztô:
Szerkesztôk:
Munkatársak:
Fotók:
Szerkesztôség:
Tördelés:
Nyomda:
Terjesztés:
Apróhirdetés, lakossági:

Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban
Budai Polgár Kht., ügyvezetô igazgató: Balaton Balázs
Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu)
Ludwig Dóra (ludwig.dora@masodikkerulet.hu)
Szabó Gergely (szabo.gergely@masodikkerulet.hu)
Péter Zsuzsanna, Székely Imre
Eisenmann József
1024 Keleti Károly u. 15/a, (tel./fax: 316-3410),
Tramontána (356-6009)
Ringier Kiadó Kft. Nyomda, fel. vez.: Bertalan László ig.
Göncruszka Kft.
10 szóig 1680 Ft, 11–20 szóig szavanként +168 Ft;

hétfô: 8.00–18.00
Tel.: 376-5966,
idôpontfoglalás: tel./fax: 376-8678 kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–16.30
csütörtök: 8.00–16.00
* hétfôn és pénteken délelôtt
péntek: 8.00–13.30
csak elôre bejelentkezett
ebédidô: 12.15–13.00
ügyfeleket fogadnak

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Szociális és Gyermekvédelmi 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

hétfô: 13.30–18.00
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péntek: 8.00–11.30
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Következô megjelenés: 2008. augusztus 8., lapzárta: 2008. július 30.
Hirdetésfelvétel: 2008. július 30-án 11 óráig

2008/15 — július 25.

A Fôvárosi Közterület-felügyelet úgy
tájékoztatta lapunkat, hogy a Moszkva tér kérdését továbbra is kiemelten
kezelik. A területen reggeltôl estig a
Budapesti Rendôr-fôkapitányság munkatársaival közösen szolgálatot látnak
el a felügyelôk. A posztos szolgálat
célja, hogy a téren az elôforduló szabálysértéseket jelenlétükkel megelôzzék, illetve szankcionálják.

ÖNKORMÁNYZAT
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Akik felügyelték a rendet
SZILÁGYI ATTILÁNÉ KÖZTERÜLET-FELÜGYELÔ: Amikor kint vagyunk, nincsenek árusok, de elég csak öt-tíz
percre elmenni, máris visszajönnek. Szükség van az állandó felügyeletre ahhoz, hogy a kialakult rendet tartósan
fenn lehessen tartani. Szeptembertôl, amikor elkezdôdik
a tanítás és az emberek visszatérnek a nyaralásból, megnô a tér forgalma is, amely így fokozottabb odafigyelést
igényelne. Sok köszönô szót kapunk a járókelôktôl. Örülnek, hogy tisztább és biztonságosabb lett a tér, könnyebben tudnak közlekedni, nem zaklatják ôket úton-útfélen.
Gyakran fordulnak hozzánk segítségért vagy információért, mentôt is hívtunk már nem egyszer.
TAKÁCS ISTVÁN KÖZTERÜLET-FELÜGYELÔ: A Moszkva tér megtisztításának elsô két hete sok munkát adott,
de mára sikerült helyreállítani és stabilizálni a rendet. A téren számos intézkedést tettek az akcióban részt vevô felügyelôk és a rendôrök, így testi sértésnél, garázdaságnál
léptek közbe, de rosszullétnél és külföldiek útbaigazításánál is segédkezett a Városrendészet. Az egyik legszembetûnôbb változás, hogy a tér nincs tele zugárusokkal, és a
gyalogosoknak nem kell illegális termékek között bukdácsolniuk. Úgy gondolom, célunkat elértük, tehát sikerült
bebizonyítani, hogy kell és lehet változtatni a fôváros
egyik legforgalmasabb terének rossz állapotán. Ehhez persze szándék, akarat és sok munka kell.

— Érdekes volt látni, hogy reggel nyolc
óra elôtt pár perccel, mikor már várható
volt az ellenôrök megjelenése, mintha villám csapott volna a Moszkva térre. Eltûntek az illegális árusok, a koldusok, de a hajléktalanok sem itt végezték nem ideillô dolgukat a nap folyamán, béke volt egészen este hétig, amíg a felügyeletet biztosítottuk.

Vajthó Gábor elmondta, hogy a június
eleji kezdés után néhány nappal a XII. kerülettôl arról kaptak jelzést, hogy a Városmajorban próbálták felütni tanyájukat a
Moszkva térrôl kiszorultak:
— Egyébként semmilyen más panasz
nem érkezett, és a Városmajor nem tûnhetett jó terepnek, mert hamarosan eltûntek
onnan az árusok. Azonban azzal is tisztában
vagyunk, hogy a Moszkva téri illegális árusításból élôk alig várják, hogy leteljen a beígért két hónap, és nyilvánvaló, ugyanott

folytatják, ahol június 3-án abbahagyták.
Szomorú azt látni, hogy lelketlen emberek
hogyan használják ki a lecsúszott egzisztenciákat vagy a megkapaszkodni vágyókat. Kevesen tudják például, de a reggel feketemunkára elkelt embereknek este a bérük
egy részét át kell adniuk, különben másnap
már nem jöhetnének ki az emberpiacra.
Vajthó Gábor, mint mondja, nehéz két
hónapon van túl ô és csapata, de megérte a
sok túlóra, hiszen bebizonyították: lehet
rend Moszkva téren, csak tenni kell érte.

MI T S Z ÓL H O Z Z Á ? M I T S Z Ó L H O Z Z Á ? M I T S Z Ó L H O Z Z Á ?
ELEMÉRI ÉVA: Harmincnégy éve lakom
a kerületben, így gyakran érintem a
Moszkva teret. Mondhatom, szörnyû állapotok voltak itt régebben: az árusok zacskókból,
táskákból tukmálták portékájukat
a járókelôkre. Régebben, amíg dolgoztam, éppen
abban az idôben
voltam kénytelen
erre jönni, amikor
szabályos — sajnos, nem tudom
másként nevezni — embervásár zajlott itt.
Jó látni, hogy most rendesebb a tér, nem
alszanak a földön, a padokon, nincsenek
árusok. Nagyon örülnék, ha továbbra is
ilyen állapotok maradnának.

LENGYEL ZOLTÁN: A szomszédban, a
XII. kerületben lakom, és gyakran járok erre. Régebben rengeteg vendégmunkás és
illegális árus
volt itt, de
ahogy most körülnézek, tényleg nem látom
ôket. Jó lenne,
ha így maradna, hiszen árulni az üzletben
kell, nem az utcán. Ha más
módon nem lehet fenntartani
a rendet, akkor mindenképpen szükséges,
hogy közterület-felügyelôk vagy rendôrök
vigyázzák a teret. Szerintem most megfelelô a közbiztonság, nem kell félni a
Moszkva téren.

MÉHES NÓRA: Nemrég költöztem ide,
de így is jól érzékelhetô a pozitív változás.
Elégedett vagyok a közbiztonsággal, szerencsére még
soha nem volt
semmi kellemetlenségem.
Biztonságérzetet ad a közterület-felügyelôk látványa,
és az is jó,
hogy sokkal
több ellenôr
dolgozik a
metrónál és a
villamosoknál. Kívánatos lenne, ha éjszaka is vigyáznának az emberek biztonságára. Remélem, folytatódik az akció, és
egész évben biztonságban tudhatjuk magunkat a Moszkva téren.
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Postások a Mammutban

Szünet a hidegkúti
okmányirodában
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint július 28-tól augusztus 4-én 13 óráig
a pesthidegkúti okmányirodában (1028 Máriaremetei út 37.) az ügyfélfogadás technikai okok miatt szünetel. A hivatal az ügyfelek türelmét és megértését kéri.

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

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

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

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
június 30-tól augusztus 15-ig minden
kedden és csütörtökön 14–18 óra között
tart nyitva. 1027 Fazekas utca 19–23.,
tel.: 212-2978, e-mail: bp02@mszp.hu.

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

A

JOBBIK

KERÜLETI

IRODÁJA

Új postahivatalt nyitott július elején a Magyar Posta Zrt. a Mammut II. harmadik
emeletén. Az új postát a Krisztina körúti
épület eladása miatt kellett kialakítani, de
a bezárt Retek utcai hivatal ügyfélkörét is
az új helyen fogadják. A vállalat az európai
tendenciákat követve döntött a bevásárlóközpontba telepített posta megnyitása mellett.
A posta úgy látta, hogy a Postapalota a
szûkös ügyféltere miatt már nem tudja rendesen ellátni feladatát, az új ªókot viszont
kényelmesen meg lehet közelíteni gyalogosan és tömegközlekedéssel, az autóval érkezôk pedig a bevásárlóközpont parkolóját
használhatják.
A Mammutban az ügyfelektôl tizenhárom ablaknál vesznek fel levél- és csomagküldeményt, de pénzforgalmi és biztosítási
szolgáltatásokkal is rendelkezésre állnak.
Az érkezôket sorszám alapján irányítja a
rendszer az ügyintézôhöz. Az elsô napokban átlagosan mintegy háromezer ügyfelet
fogadtak az új, légkondicionált hivatalban,
de akár napi ötezer ügyet is képesek gördü-

A MAMMUT-POSTA hétfôtôl péntekig 8 és 20 óra, szombaton és vasárnap 9 és 14 óra között tart nyitva. A
letéti küldeményekért (levél, csomag,
pénz, egyéb értesítések), amelyeket a
posta valamely ok miatt nem tudott kikézbesíteni, továbbra is a városmajori
Budai Központi Kézbesítô Postára (Városmajor utca 35–37.) kell menni.

lékenyen elintézni. A postát úgy alakították
ki, hogy a kerekesszékkel közlekedôk igénybe tudják venni a szolgáltatásokat, ezért
lifttel is fel lehet jutni a több mint nyolcszáz négyzetméteres helyiségbe, ahol önkiszolgáló postabolt mûködik, és tárgyalót
alakítottak ki.

MESEPOSTA GYERMEKEKNEK. Kísérleti jelleggel az új postával egy helyen
megnyílt a Meseposta, ahol óvodai csoportok és iskolai osztályok jelentkezését
várják játékos foglalkozásokra, de ifjúsági rendezvényeket is tartanak majd. A gyerekek apró pultok mögött próbálhatják ki, milyen a hivatalnokok élete. Bélyegezhetnek, ûrlapokat tölthetnek ki, és játékpénzzel vásárolhatnak. Ingyenes klubfoglalkozásokon a kicsik a bélyegek által megismerkedhetnek a világgal, a történelemmel, az
állatokkal, növényekkel, a mûvészettel és a sporttal.

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

VÉRADÁS. A Vöröskereszt egészséges
18–60 éveseket vár véradásra. Személyi
igazolvány, lakcímkártya és TAJ-kártya
szükséges. Július 27., 8–12 óráig: Városmajori Jézus Szíve Plébánia, Csaba utca
5. Július 29., 14–18 óráig: Moszkva tér.

T. Sze r k. !

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

A postaládákat nem pótolja a Mammut
Felháborító és elfogadhatatlan, hogy egyik bejáratánál sem. Ráadásul az
úgy szerelték le a postaládákat a Bim- új postaªók bármennyire is korszebó út 44., a KSH elôtt, a régi Lövô- rû és mutatós, csak nehezen közelítháznál, valamint a Mozgássérült Inté- hetô meg, hiszen a III. szintre csak
zetnél, a Margit körúton a Zárkirály hosszú körmenettel lehet felérni.
mellett és sok más helyen, hogy De aki a liftet választja, még rosszabnem tettek újat a helyükre. Ha vita- bul jár, hiszen hosszú sorok kígyóztott az új levélszekrények külleme, nak elôtte.
akkor nem kellett volna a régieket leBízom benne, hogy a helyválasztásszerelni. Ezután egy levél feladása- sal nem az volt a cél, hogy még több
kor is zarándokolhatunk a Mammut- embert tereljenek a Mammutba.
ba, mert postaláda nincs az épület
Imrei Józsefné
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Új félfogadási rend az okmányirodában
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
lehetôséget nyújtson, csökkentse a sorszámmal érkezôk várakozási idejét.
A keddi és csütörtöki elôjegyzési napok kizárólagossága megszûnne, így ezeken a napokon is fogadnák az elôre nem
egyeztetett
idôpontban
érkezôket.
Ugyanakkor elôzetes — telefonon és interneten történô — bejelentkezés alap-

ján az ügyfélforgalomhoz igazodva augusztus 1-jétôl a hét minden munkanapjára kérhetô idôpont, amelyet óránkénti
bontásban lehet lefoglalni. Az elôjegyzett ügyfek a sorszámmal érkezôkkel
szemben elônyt élveznek.
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.

Ismét látogatható a Kis-Hárs-hegyi kilátó
Két év lezárást és másfél hónapos felújítási
idôszakot követôen a túrázók újra gyönyörködhetnek a Kis-Hárs-hegyi kilátó panorámájában. A Makovecz Imre által tervezett faépítményt rossz állaga miatt nem lehetett
látogatni.
A három évtizede épült szerkezetet felefele arányban, három millió forintból újította fel a Pilisi Parkerdô Zrt. és a Fôvárosi
Önkormányzat. A 362 méter magas KisHárs-hegyen emelt kilátó tetejére kettôs,
spirál vonalú lépcsôsor visz fel. A panoráma lenyûgözô. Az észak-budai hegyektôl
Pest jellegzetes épületein át a Citadelláig és
a budai várig az egész környéket áttekinthetik a fürkészô szemek. Biztonsági okokból
már két éve nem engedtek fel látogatókat a
toronyba, mert a fémoszlopra szerelt faszerkezet teljesen elöregedett. A korhadt
elemeket kicserélték, és az építményt tüzetesen átvizsgálták. A felújításhoz szükséges
pénz idén tavaszra állt össze, így a nyár eleji idôszakot már a rekonstrukcióra tudta
fordítani az építmény kezelôje, a Pilisi
Parkerdô Zrt. A közkedvelt kilátó avatásán
a fôvárosi önkormányzatot Hagyó Miklós fôpolgármester-helyettes, a túrázókat Vanek
Zsuzsanna, a Budapesti Természetbarát
Sportszövetség fôtitkára képviselte. Csépányi Péter, a Parkerdô Zrt. fômérnöke az újjá-

született kilátóhoz elzarándokoló természetbarátok elôtt hangsúlyozta, hogy a fôvárosi parkerdôk fenntartásában csak a közös felelôsségvállalás hozhat eredményt.
Mint mondta: az erdôket csak a lakosság,
az önkormányzatok és a civil szervezetek segítségével lehet megôrizni, akkor, ha közös
értékként tekintünk rájuk, és nem csupán
ingyenes szolgáltatásként. A fômérnök felhívta a ªgyelmet arra is, hogy az erdészet
évente közel 45 millió forintot fordít az illegális hulladéklerakók megszüntetésére és
a károk felszámolására. Ebbôl a pénzbôl
minden évben több kilátó újulhatna meg,
és számos pihenô és pad épülhetne az erdei utak mentén.
A felújított kilátót a természetjárók
könnyen megközelíthetik a Gyermekvasúttal, vagy a tömegközlekedési kapcsolatot és
parkolási lehetôséget biztosító Szépjuhásznétól, valamint a Hûvösvölgybôl. A kilátót
a sárga sáv és a zöld kör turistajelzések érintik.
G. Sz.
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Kétszer száz
Július 14-én ünnepelte századik
születésnapját
Szentlôrinci Vilmos, aki 1944 óta
él a II. kerületben. Vilmos bácsi — aki remek
egészségnek örvend — egész életében a kereskedelemben dolgozott, a budapesti kamaránál és a gazdasági
minisztérium jogelôdeinél egyaránt kivette részét a munkából A háború után a kereskedelmi minisztériumnál dolgozott, pályafutása alatt számos szakmai újságcikket és
fôiskolai jegyzetet írt. Az ünnepeltet a
II. kerületi önkormányzat nevében Soltész
Attila képviselô köszöntötte. Az ünnepségen az egykori munkahelyet képviselve
részt vett a gazdasági tárca küldöttsége is.
Július 18-án
töltötte be századik életévét Jahola Sándorné, akit
Bándy Péter, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi
Bizottság elnöke
köszöntött az önkormányzat nevében.
Marikának csupán a látása gyengül évrôl évre, de semmilyen gyógyszert
nem szed, egészséges. Negyvenkét éven át
dolgozott szövônôként. Kézügyességét otthon is kamatoztatta, gyönyörû kézimunkákat készített. 1984 óta lakik lányával és annak családjával kerületünkben a Horvát utcában. Hét testvére közül többen is magas
kort értek meg, de ma már csak ô él. Két
lányt nevelt, akik két lányunokával és három dédunokával ajándékozták meg. Unokája szerint hosszú életét annak köszönheti, hogy szeretô és gondoskodó család veszi
körül.
P. Zs.—Sz. G.
TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Keddenként 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházaknak a Polgármesteri
Hivatalban (1024 Mechwart liget 1.).
A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense, dr. Szigeti Szilvia, (30) 560-3928
(szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu)
minden hónap elsô hétfôjén 15–17-ig
fogadóórát tart a hivatalban (1024 Budapest, Mechwart liget 1.).
FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület díjmentes tanácsadást tart csütörtökönként 14–16 óráig az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit
krt. 47–49.).
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Kerékpárút
Nagykovácsiba

A két szomszédvár, Remeteszôlôs és Nagykovácsi közösen pályázik európai uniós támogatásra, a közös cél, hogy Budapest és
egyben kerületünk határát kerékpárút kösse össze a két Pest megyei településsel. Július 16-án Nagykovácsiban megbeszélést tartottak az érintett települések önkormányzatainak képviselôi és a projektet támogató
holland nagykövetség munkatársai. Az
egyeztetésre meghívást kapott Szalai Tibor,
a II. kerület jegyzôje is, hiszen az esetlegesen elnyert támogatásból megépülô bicikliút a Pesthidegkúton végzôdô fôvárosi hálózathoz kapcsolódna.
Rolland Mollinger, a Holland Királyság
nagykövete elmondta, hogy a tervezett bicikliút mellett fekszik az Amerikai Nemzetközi Iskola, ahová a Budapesten és környékén élô holland családok gyermekei közül
sokan járnak. Aki már járt Hollandiában,
megtapasztalhatta, hogy a kerékpáron való
közlekedés ott az élet természetes része.
Rolland Mollinger szeretné, ha itt is egyre
többen járhatnának, mondjuk, iskolába
biztonságos körülmények között. Györgyi
Zoltánnak, Nagykovácsi építészének szavaiból az is kiderült, hogy nemcsak az iskolásoknak, de a hétvégén kerékpárral a környéken kirándulni vágyóknak is régóta igénye a tervezett út.
Szalai Tibor elmondta, hogy a II. kerület
támogatja Nagykovácsit és Remeteszôlôst,
és minden segítséget megad ahhoz, hogy a
sikeres pályázat után megépülhessen a fôvárosi kerékpárút folytatása.
ti

A fôvárosi kerékpárút egyelôre itt véget ér
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BUDAI POLGÁR

Több mint kétszáz társasház megújulását
támogatja az önkormányzat

(Folytatás az elsô oldalról)
— Évrôl évre egyre több társasház adott be
pályázatot — mondta Szieberth Istvánné.
— 1998-ban 75 ház kért segítséget felújításhoz, az idén pedig 202 érvényes pályázat
érkezett. Az önkormányzat gyakorlata az,
hogy minden érvényes pályázatot benyújtó
ház megkapja a vonatkozó rendeletünk szerint adható összeget. Idén az érvényes pályázók nagy száma miatt, sajnos, ennek az
összegnek csak 83 százalékát tudjuk a társasházak számlájára átutalni. Az elmúlt egy
évtizedben hasonló esetre csak 2006-ban
volt példa.
Az önkormányzat az utóbbi három évben
140 milliós keretösszeget fogadott el költségvetésében a kerületi társasházak felújítására. Szieberth Istvánné véleménye szerint az önkormányzat önálló pályázata iránti igény azért is nôtt meg, mert a fôvárosi
önkormányzat hasonló támogatási rendszere évrôl évre szûkíti a megpályázható munkák körét, és egyre kevesebb a szétosztható
összeg is.
— Nyolc évvel ezelôtt például közel
annyi kerületi társasház megújulását támogatta a fôváros és a kerület. 2000-ben 122
házat támogatott a fôváros és a kerület közösen az úgynevezett kapcsolódó, és 113-at a
kerület az önálló pályázaton. Az idén a fôváros már csak 21 társasházi rekonstrukciót
Év

Kerületi
keretösszeg

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

20 millió Ft
80 millió Ft
105 millió Ft
120 millió Ft
132 millió Ft
143 millió Ft
139 millió Ft
140 millió Ft
135 millió Ft
140 millió Ft
140 millió Ft
140 millió Ft

támogat, míg a kerület közel a tízszeresét.
A lakásügyekért felelôs Szieberthné szerint
a városrészünknek sem könnyû évrôl évre
elôteremteni a keretösszeget, de a kerület
épületeinek állapota miatt továbbra is nagy
igény van az önkormányzati támogatásra:
— Azzal, hogy a fôvárosi önkormányzat
láthatóan egyre inkább kivonul a társasház-felújítási programból, egyre nagyobb
szükség van a kerületi támogatásra. Az elmúlt tíz esztendôben csupán kétszer fordult elô, hogy nem volt elég jelentkezô a
meglévô keretösszegre, akkor ismételt pályázatot írtunk ki. Sajnos, az idén erre már
nem lesz lehetôségünk.
A beérkezô pályázatokból kiderül, hogy a
házak többsége tetôfelújításhoz, gázvezetékcseréhez és különbözô épületgépészeti
munkákhoz kér támogatást. A lakásügyi albizottság elnöke minden rekonstrukcióra
szoruló ház lakóinak azt ajánlja: egy alapos
állagfelmérés után a feladatokat állítsák
fontossági sorrendbe, és ennek alapján évrôl évre nyújtsanak be pályázatot.
— Sok kerületi épület már annyira rossz
állapotban van, hogy ha a lakók meghallják, mennyibe kerülne a felújítás, elmegy a
kedvük az egésztôl. Pedig néhány évre elôre tervezve, a támogatási lehetôségeket kihasználva a kerületi társasházak többsége
megújulhat.
th
Eredményesen pályázó társasházak

kapcsolódó
7
35
81
122
99
103
92
92
75
82
16
21

önálló 1.
—75
134
113
110
95
98
102
114
138 (79–72%)
123
202 (83%)

önálló 2.
nem volt
nem volt
nem volt
nem volt
nem volt
nem volt
nem volt
nem volt
17
nem volt
65
nem volt

összes
7
110
215
235
209
198
190
194
206
220
204
223
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Kerületi Kaptató szeptemberben
Az önkormányzat szeptember 21-én tartja a II.
Kerületi Kaptató futó- és
kerékpáros versenyét a
Marczibányi Sportcentrumban.

NEVEZÉS A kerületi iskoláknak elônevezési lehetôséget biztosítanak, nevezni a testnevelôknél lehet majd. A ªúk és lányok az esetleges közös befutó miatt különbözô színû rajtszámot kapnak. A helyszíni nevezés a versenyközpontban 8 órakor kezdôdik. Minden távnál a rajt elôtt 15 perccel lezárják a nevezést, ezután már nem adnak ki rajtszámot. A versenyen nevezési díj nincs. A kerékpáros versenyen kizárólag elônevezettek állhatnak rajthoz. Az elônevezési határidô: szeptember 12.
FUTÁS Kb. 600 m (a Marczibányi sportpályán belül). 9.00: Kerekesszékes versenyzôk, 9.30: 1. korcsoport, fiúk; 9.35: 1. korcsoport,
lányok. 883 m: 10.00: 2. korcsoport, fiúk; 10.05: 2. korcsoport, lányok. 1633 m: 10.30: 3. korcsoport, fiúk; 10.35: 3. korcsoport, lányok; 11.00: 4. korcsoport, fiúk; 11.05: 4. korcsoport, lányok; 2750
m: 11.30: Családi futás; 11.45: Gyaloglás, 60 év felettiek.
KERÉKPÁR 883 m: 14.00: 10 éves korig, fiúk-lányok; 2750 m:
14.30: 10–20 éves korig, fiúk-lányok; 5500 m (2 kör): 15.00: 20
éves kor felett, fiúk-lányok.
ISKOLÁK KÖZÖTTI VERSENY A tanulók létszámához viszonyítva az elsô hat, legtöbb iskolást, hozzátartozót megmozgató II. kerületi iskola vásárlási utalványban részesül, az alábbi értékek szerint:
1. helyezett: 60 000 Ft, 2. helyezett: 50 000 Ft, 3. helyezett: 40 000
Ft, 4. helyezett: 30 000 Ft, 5. helyezett: 20 000 Ft, 6. helyezett:
10 000 Ft. Az egyes iskolákból indulók létszámát nem a tanulók által leadott nevezési lapok, hanem a célbaérkezések száma alapján
állapítják meg!
DÍJAZÁS A fiúkat és a lányokat külön díjazzák. Minden kategória elsô három fiú, illetve lány helyezettje érmet, elsô hat fiú, illetve
lány helyezettje oklevelet kap. Minden kategória fiú és lány elsô helyezettje serleget kap. Minden induló a verseny emblémájával ellátott pólót kap.
EREDMÉNYHIRDETÉS 9.45: kerekesszékesek és hand-bike-os
futás; 10.35: alsósok — futás; 11.35: felsôsök — futás; 11.50:
családi futás; 13.00: gyaloglás, 60 év felettiek; 14.35: kerékpár (10
éves korig); 15.05: kerékpár (10–20 éves korig); 15.30: kerékpár (20
éves kor felett).
Mind a futó-, mind pedig a kerékpáros verseny végén tombola, kb.
13.10 és 15.45 órakor.
EGYÉB TUDNIVALÓK A versenyen minden felkészült futó, kerékpáros, illetve kerekesszékes és hand-bike-os rajthoz állhat, aki a
versenykiírásban foglalt feltételeket elfogadja. Kizárják azt a versenyzôt, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a mellére tûzve
viseli a verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a versenyszervezôk által kijelölt teljes távot, vagy a nevezési lapot pontatlanul, nem
a valóságnak megfelelô adatokkal, illetve hiányosan tölti ki. A futóversenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísérôvel, rajtszám nélkül, kutyával futni tilos. A kerékpáros versenyen bukósisak,
védôfelszerelés használata kötelezô. Átöltözési, csomagmegôrzési
lehetôséget a Marczibányi Sportcentrum öltözôhelyiségeiben biztosítanak. Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi és reklámtevékenység csak a II. kerületi önkormányzat elôzetes engedélyével
végezhetô. A II. kerületi önkormányzat szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevôk számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárja. A II. kerületi önkormányzat fenntartja az útvonal- és
idôpont-változtatás jogát.
Információ a www.masodikkerulet.hu/sport/kaptato/ oldalon.
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Kék út van elôtte
Ha minden jól alakul, negyvenegy
nap alatt teljesíti az Országos Kéktúra útvonalát Darnotzy Ferenc, aki a
II. kerületi Önkormányzat színeiben
vág neki a hosszú útnak. A nyári
megpróbáltatást négyfôs csapattal
kezdik meg, de több százan jelezték, hogy egy-egy szakasz erejéig
csatlakoznak a túrázókhoz. A Szent
István-vándorlás az elsô kéktúra 70.
évfordulóján július 11-én indult Velembôl és Hollóházán ér véget augusztus 20-án.
— Már két alkalommal teljesítettem a spanyolországi Szent Jakab zarándokutat, az El Caminót, ennek alapján fogant meg többünkben a gondolat,
hogy a szebbnél szebb hazai tájakat is bejárjuk, és a magyar
természeti értékekre, valamint a kevés pénzbôl gazdálkodó turistaszervezetekre irányítsuk a figyelmet — mondta lapunknak Darnotzy Ferenc. — A II. kerülettel szomszédos Budajenôn lakom, de szinte egész gyerekkoromtól kezdve a kerülethez kötôdik az életem. A munkám zömét a városrészben végzem, és rendszeresen járom a helyi túraútvonalakat, így örömmel viselem a kerületi címeres pólót a kéktúrán. Régi kirándulóként jó látni, hogy a kerület a futó- és a kerékpárversenyeken keresztül az egészséges életmódra és a természet szeretetére buzdít.
A túrázó kiemelte, hogy a távot közösen kezdi meg a kis
csapat, de saját idô- és erôbeosztásukhoz mérten teljesítik.
Idôjárástól függôen napi harminc kilométeres távval számoltak. Darnotzy Ferenc hozzátette: a túra lényege, hogy a természetet járva kizárjuk a hétköznapi problémákat, és jut idô arra
is, hogy az ember saját gondolatait tisztába tegye.

szg

Itáliai focisikerek
Az olaszországi Cesenaticóban huszadik alkalommal rendezték
meg az Italy Cup nemzetközi utánpótlás labdarúgótornát. A július
eleji megmérettetésen tizenkilenc ország 99 csapata vett részt,
köztük a II. kerületi UFC több korosztályban. A hat résztvevô magyar klub közül csak a II. kerületiek végeztek dobogón. A 97/98-as
korcsoport ezüstérmes, a 95/96-os korosztály pedig harmadik
lett.

Az ezüstérmes csapat — ülnek: Czibulka Balázs, Kölcze Balázs, Szeberin
Viktor, Somogyi Kevin, Jaszenovics Bálint, Hegedûs Tamás. Állnak: Bárány
Balázs, Tóth Bálint, Kosdi-Kovács Márton, Varga Botond, Harmati Balázs
(edzô), Majlath George, Zay Dénes, Meszinger Miklós, Csiki Péter.
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GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
BUDAI TÁNCKLUB
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-7992

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

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

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

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

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

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

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR AUGUSZTUSBAN. A honlapon: Kerületünkben éltek. Havonta egy, a II. kerületben élt író (augusztusban: Bródy Sándor) rövid életrajza,
a könyvtárban
megtalálható
mûvei. Színházajánló: Én és a
kisöcsém — a Városmajori Szabadtéri Színpad
elôadása. Gyerekek ajánlják:
Gyerekregények
gyerekek által írt
a j á n l ó j a . E nquist: A Három
Barlang Hegye. A hónap találós kérdése: A
legtöbb helyes megfejtést beküldött gyerekek között ajándékokat sorsolunk ki Mikuláskor. A könyvtár augusztus 23-ig zárva
tart. Nyitás: augusztus 25-én 12 órakor.
Nyitva tartás: hétfô, szerda, péntek 12–19;
kedd, csütörtök 10–16; szombat 10–14 óráig. (1023 Török u. 7–9., telefon: 212-1103,
e-mail: fszek0204@ fszek.hu)
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KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az itt felejtett öntöde. Idôszaki kiállítás: Középkori harangöntések ásatási nyomai c. poszterkiállítás. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
n AUGUSZTUS 22-ig: Festészet és építészet — Forster Jakab festômûvész 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 fotókiállítás. A kiállításon bepillanthatunk a reneszánsz bor világába, megismerkedhetünk az aszúbor készítésének
történetével, megismerhetjük a tokaj-hegyaljai pincészetek mûködését, jelenét és jövôjét. A közel ötszáz
m²-es tárlatot Tátrai Zsolt borász, fotómûvész alkotásai színesítik, a fényképkiállítás a tokaj-hegyaljai borkészítés életébôl mutat be kockákat. (Mezôgazdasági Múzeum, Vajdahunyadvár, www.mmgm.hu)
n 2009. JÚNIUS 30-ig: Tendenciák napjaink képzômûvészetében. Corvin-kárpitok — 34 triptichon.
Megtekinthetô a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban naponta 9–18 óráig.
SZÍNHÁZ VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚLIUS 30., 20.00: Best Uff L’Art pour L’Art.
AUGUSZTUS 1., 2., 20.00: Kálmán Imre: Zsuzsi kisasszony. Nagyoperett; a Szolnoki Szigligeti Színház
elôadása. Rendezô: Málnay Levente. AUGUSZTUS 3., 10.30: Flamenco — Szenvedélyek. A Flamencorazonarte Táncszínház elôadása. AUGUSZTUS 6., 20.00: Eisemann Mihály—Szilágyi László: Én és a kisöcsém. Zenés bohózat a Körúti Színház elôadásában. Rendezô: Koltai Róbert. AUGUSZTUS 7., 20.00:
Molnár Ferenc: A doktor úr. Vígjáték. Fôszereplôk: Koltai Róbert, Frajt Edit, Barát Attila. Rendezte: Galambos Zoltán. AUGUSZTUS 8., 20.00: Dario Fo: Nem fizetünk. Bohózat. A Száguldó Orfeum elôadása.
AUGUSZTUS 10., 20.00: Ruzante: A csábító pillangó. Zenés félrelépés szünet nélkül csak 16 éven felülieknek. Fôszereplôk: Lázár Balázs, Kecskés Tímea, Sándor Dávid. Rendezte: Kováts Kriszta.
n MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD: AUGUSZTUS 8., 20.30: Puccini: Manon Lescaut. Opera. A
Debreceni Csokonai Színház elôadása. Rendezte: Szergej Maszlobojscsikov. AUGUSZTUS 9., 19.00: XVIII.
Nemzetközi Cigánykarnevál a 100 Tagú Cigányzenekar rendezésében.
GYEREKEKNEK VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: JÚLIUS 27., 9.00: Vidámpark és játszóház. 10.30: Panna, a pöttöm. Zenés mesejáték a Száguldó Orfeum elôadásában. AUGUSZTUS 3.,
9.00: Vidámpark és játszóház. 10.30: Swift—Barabás—Lénárt: Gulliver. Zenés mesejáték a Fogi Színház
elôadásában. AUGUSZTUS 10., 9.00: Vidámpark és játszóház. 10.30: Mozart: Varázsfuvola. Zenés mesejáték a Trambulin Színház elôadásában.

MOZGÁS Nôi alakformáló kondicionáló órák kedd-csütörtök reggel 8–9 és este 19–20 óra között. 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 Ildikó. 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. Jelentkezés, információ: 200-0191 és (06 30) 413-3854. (Kájoni ház, 1025 Szilfa u. 4., tel.: 392-0860)
n SIVANANDA JÓGA: Ingyenes bemutató jógaóra AUGUSZTUS 10-én 16 órától a Volkmann u. 10. alatti jógaközpontunkban azok számára, akik még sohasem jógáztak, de szeretnék kipróbálni. Alkalmanként
is látogatható gyakorló jógaórák minden hétfô, szerda és péntek este 18.30–20.30-ig, kedd és csütörtök
délelôttönként 10–12-ig. Jógatábor a Pilis szívében, Pilisszentléleken AUGUSZTUS 11–17-ig. Elhelyezés 2
és 3 ágyas szobákban, vagy sátorban (saját sátor
szükséges). Részvételi díj 28 000–40 000 Ft között,
MAMMA MIA! Amerikában (és tán más részein is a világnak) szokásban van, hogy
elhelyezéstôl függôen. Információ: 397-5258, (06
a mozik mûvelt közönsége tapssal honorálja a vásznon látott látványosabb akciókat,
30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont.hu,
meg úgy nagyjából bármit, ami pezsdítôen hat a vérkeringésére. Ha számításaink
www.sivanandajogakozpont.hu
n FELDENKRAIS MÓDSZER: 6 órás tanfolyamok
nem csalnak, a Mamma Mia! útját vetítésközi tapsok fogják megzavarni Amerikaszerte, köszönhetôen a musicalból készült filmváltozatban felcsendülô örökzöld
indulnak Heimer István nemzetközi diplomás oktaAXBA-slágereknek, és azok mûvészi elôadásának. Való igaz, igazoltan nagy mûvészek
tó vezetésével augusztusban délelôtt 9–11-ig hétközlekednek a filmvásznon (az enyhe iróniával átszôtt, könnyes-romantikus kerettörfô, kedd és szerdai napokon. Dátumok: AUGUSZ-

ténetben), ám valamennyien vendégek csupán musicalkörökben: szomszédos mûfajból, a filmek világából látogattak át az örök napfényben fürdô, papírvékony díszletekbe. Egy okos, és a nevét nyilván elhallgató hollywoodi karriertanácsadó biztosan megsúgta nekik; Merylnek (Streep), Colinnak (Firth)
és Pierce-nek (Brosnan), hogy ha azokhoz a vásárlórétegekhez is el akarnak
érni, akikkel eddig hadilábon álltak (8–18 évesek például), akkor jobban teszik, ha elkezdenek trillázni. Ez persze csak egy lehetséges és merôben cinikus megközelítése jelen produkciónak, ami már csak azért sem fair, mert az,
amit látunk, valójában egy felettébb szimpatikus össznépi mulatozás: soha
rosszabbat ezekben a nehéz, aszfaltolvasztó idôkben.

Kg
Rendezte: Phyllida Lloyd, szereplôk: Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan.

2008/15 — július 25.
TUS 4., 11., 25. Ha szeretne szabadabban és kevesebb erôlködéssel mozogni, megelôzni bizonyos
betegségeket, enyhíteni a fájdalmat, fiatalodni és
hatékonyabban fokozni sport- és mûvészi teljesítményét, akkor jöjjön el az óránkra! (Pasaréti Ferences Alapítvány, 1025 Szilfa u. 4. Jelentkezés: 3943362, (06 20) 973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu)
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fônix 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.budapestkendo.hu, budapestkendo@gmail.hu (1022
Marczibányi tér 1.)
n Tenisztábor. A Külkerparkban (1021 Budakeszi
út 73/c) AUGUSZTUS 29-ig heti turnusokban várjuk a sportolni vágyó gyerekeket. Programok: napi
2 x 2 óra tenisz; fakultatív kosárlabda, foci, falmászás, kézilabda, pingpong, röplabda, úszás, strandolás. A tábor ára: 22 000 Ft. Jelentkezés egy héttel a turnus elôtt Ördög Andrásnál: (06 20) 9834098, (06 30) 579-2869, (06 70) 538-4509.
n Tenisz- és sporttábor a Külkerparkban (1021 Budakeszi út 73/c) az egész szünidôben, a Törökvész
TSE rendezésében. A tábor heti díja: 21 000 Ft. Érdeklôdni a táborvezetônél, Gulyás K. Csabánál lehet a (06 30) 250-9122 vagy (06 20) 340-9925-ös
telefonszámon.
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kortól
függetlenül mindenkinek. Információ és órarend:
201-1620, (06 70) 286-3837, (06 30) 539-3797.
(1027 Margit krt. 48., I. em.)
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Egy elragadó világ
Július 17-én nyílt Anna Toth Egy elragadó világ — Szemétdomborzati tér-kép címû kiállítása a Millenáris Fogadó Padlásán.
Anna Toth harminc fiatal magyar alkotó közremûködésével a megnyitót megelôzô
hónapban azon dolgozott, hogy a tonnányi hulladékból épített kiállítás átélhetô utópiát nyújtson egy — a szemétdombok között is — élhetô jövôrôl.
A francia Baszkföldön élô, magyar származású mûvész munkájának alapanyaga —
a rendelkezésre álló ipari és háztartási hulladék — egyben témájának fókuszpontja is:
recycling a megfékezhetetlen szeméttermelés korában. Nem csupán azt mutatja
meg, hogy milyen lehet az egész család számára élményt jelentô „újrahasznosított”
tér esztétikuma. Az ökopolitika és a társadalmi tolerancia kínzó kérdései ebben a projektben egy személyes tér erôs érzelmi kisugárzásán keresztül válnak átélhetôvé, tapinthatóvá, hallhatóvá. Anna Toth szemétbôl kialakított „domborzati viszonyai” között megérthetjük, mekkora a feszültség az élhetô jövô kialakulásának valóságos és
megálmodott esélyei között.
A kiállítás két térre tagolódik. A nagyobbik térben látható brikollázs elemei a jövôre vonatkozó aggályok szimbólumai, amelyben a hulladékból, tárgytöredékekbôl épülô alapformák optikai illúziót keltô borítása mögül néha betekintést nyerünk a szemét „természetébe”.
A fekete térben az UV fény dominál, itt a mûvész
humorral ötvözött pacifista, háborúellenes témához
kötôdô munkái láthatók. Anna Toth itt tizenéves fiatalokat is bevont a munkába: a háború örök szereplôinek, a különféle történelmi idôket idézô katonáknak
ironikusan emléket állító szobrok elkészítésére budapesti középiskolák diákjait kérte fel.
A két térélményt összekapcsoló hanghatás az installációhoz hasonlóan kollázs-jellegû, amelyet Nicholas Russell — Csapó József magyar válogatásával kiegészítve — kifejezetten ehhez az installációhoz készített. A természeti hangok digitális rögzítése mellett a mûvész magyarországi tinédzseréveit és késôbbi franciaországi éveit meghatározó kultikus magyar
és nemzetközi számok egybeszerkesztve hallhatók.
A kiállítás szeptember 10-ig látható.

NYUGDÍJASOKNAK B I M B Ó Ú T I
NYUGDÍJASKLUB: A nyári szünet után a klub szeptember elején nyit újra. (1022 Bimbó út 63.)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Július 10-én megtartott összejövetelünkön megbeszéltük az ez évi eseményeket, JÚLIUS 24-ÉN a második negyedévi névnapokat ünnepeljük és tervezzük a második félévet. 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: AUGUSZTUS 9.: Körutazás Szlovákiában.
Találkozó: 6.45-kor a Széna téren a Volán pu-on, a Mammuttal szemben. AUGUSZTUS 10.: Börzsönyhegység. Találkozó 8.30-kor a Nyugati pu. pénztáraknál. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 9978465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti Károly u. 38.)
KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: JÚLIUS 31-ÉN Az öltözködéskultúra Magyarországon címû
kiállításra látogatunk. Találkozó 11 órakor a Magyar Nemzeti Múzeum elôcsarnokában. AUGUSZTUS 14ÉN a Szépmûvészeti Múzeum Reneszánsz a fáraók Egyiptomában c. idôszaki kiállítását tekintjük meg.
Találkozó 11 órakor az aulában. Isztria szépségeinek felfedezésére indulunk SZEPTEMBER 5-ÉN és 15-én
jövünk vissza a varázslatos vidékrôl, lehet még társulni a csapathoz. SZEPTEMBER 25–28 között krakkói
kirándulás (4 nap, 3 éj, félpanzióval, kitûnô szálláson, csak 29 900 Ft, biztosítással). (1024 Margit krt. 64/
b, bejárat a fôkapu mellett balra; tel.: 216-9812, üzenetrögzítô is, (20) 42-42-180; fonixke@t-online.hu)

ÚJ KEZDET. 2008 nyarán ismét útnak indul a Magyar Continental Singers. A modern
gospelzenét játszó együttes júliusban kezdi ezévi országos turnéját. A fôvárosban az idén
csak egy alkalommal tartanak koncertet augusztus 6-án 19 órakor az I. kerületi Szilágyi Dezsô téri református templomban. Az 1990-ben alakult együttes idén az Új kezdet címû látványos zenei programmal szervezett koncertkörutat. Az együttes célja, hogy hirdesse Isten
üzenetét, bátorítsa az embereket, választ adjon a Biblia szavaival. Mindezt a modern zene,
a színpadi tánc és mozgás, a szöveg és fényjáték teszi teljessé. A koncert ingyenes, de a turné költségeinek fedezésére adományokat elfogadnak. (1011 Szilágyi Dezsô tér 1–3.)

ÉRTÉKET AZ ÉVEKNEK. Különleges kiállításnak adott helyet a Pasaréti Ferences Alapítvány által mûködtetett Kájoni János Ferences Ház júniusban.
Az alkotók, akik mind elmúltak már hetvenévesek, különféle kézmûves technikákból készített munkáikat állították ki. Az alkotások közül a legnagyobb érdeklôdés Annus
Ferencné munkái iránt mutatkozott, aki valaha fényképész volt. 76 éves korában megépítette egykori fényképészmûhelyének makettjét. Azóta megmintázta a Pasaréti téren
lévô újságosstandot, majd kedves református templomát, azután gyermekkori emlékei szerint a falusi gazda tisztaszobáját,
konyháját, éléskamráját, baromfiudvarát.
Láthattunk vidéki kocsmát és japánkertet is,
amelyeket igazi bonsai-okkal díszített. Legaprólékosabb munkája egy gyógyszertár
makettje.
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Augusztusban ismét fesztivál Hidegkúton
Idén születésnapot ünnepel a Klebelsberg Kultúrkúria lelkes csapata, a X. Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti Fesztivál jubileumát. Egykor
csupán egy merész álom volt: kellene egy mûvészeti központ és kellene egy nyárvégi mûvészeti fesztivál. Mindkettô megvalósult. Tíz
év alatt nagyon sok látogatónak, családnak és gyermeknek szerezhetett maradandó élményt, értékes szórakozást és sok örömöt a
fesztivál, és nem lesz ez másképp idén augusztusban sem, az Európai vendégek Mátyás udvarában és a mai magyar kultúrában címmel megrendezett fesztiválon.

A X. Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti Fesztivál nyitó eseménye augusztus 21-én csütörtökön 17 órakor kezdôdik a Vendégünk Itália címû programmal. Elôször a
pesthidegkúti textilmûvészek kiállítása és
A reneszánsz építészet emlékei Magyarországon címû fotókiállítás nyílik meg. Az
ünnepélyes megnyitón a Pavane reneszánsz zászlóforgató- és táncegyüttes mutatkozik be, majd Rossini vígoperájának
adaptációját — Olasz nô Algyírban — láthatja a közönség.
n Pénteken, 22-én az egész család
együtt ünnepelheti a kerek évfordulót:
megnyílik a mesekert, lesz bábszínház kis
és óriás bábokkal, játszóház, hulladékjátszóház, agyagozás, gyertyaöntés, szalagszövés, bôrözés, ékszerkészítés növényekbôl. Ismét elindul a Fesztiválfogat Pesthidegkút utcáin és a Mesekertben, kinyit
Paprikajancsi csúzlizdája és a Tündérkert
hintája. 14 órától a magyar borok ünnepén játékos borvetélkedôt tartanak muzsikával, ahol közremûködnek a népmûvészet ifjú mesterei: Micsik Béla (Vajdaság)
és Kovács Marcell (Felvidék). 17.30-kor
Tankó Judit kollekcióját láthatjuk Reneszánsz a modern divatokban címmel,

majd Kehl Ernô fúvószenekara játszik nosztalgikus térzenét. 19.00
órakor kezdôdik Pesthidegkút és környéke mûvészeinek ajándék gálaestje és a Muzsikás Együttes koncertje táncházzal. A napot reneszánsz lakoma zárja mutatványosokkal, tûznyelôkkel, Mátyás király
udvari bolondjaival. Játszik a Tabulatura együttes.
n Szombaton, 23-án futóverseny lesz Ófalu utcáin, amelyre 8–30
között lehet nevezni a Templom utcai bejáratnál. 10 órától Fesztivál
Kupa nagycsaládok, utcák, terek, baráti körök részvételével, és labdarúgó villámtorna a Hidegkúti Sport Club Szabadság utcai sport-

pályáján. A gyermekek közben Szalóki Ági
Cipity Lôrinc címû gyermekkoncertjét hallhatják, majd Az aranyszôrû bárány címû
mesét a Berbencés játékszín elôadásában.
Délután ismét borvetélkedô lesz a nagyoknak, bábszínház a kicsiknek, majd reneszánsz muzsika, reneszánsz játékok következnek. Hallhatunk elôadást Mátyás királyról, láthatunk divatbemutatót, majd
19.30 órai kezdettel a Tombol az erény címû francia vígjátékot mutatja be a Turay
Ida Színház. Aki még nem álmos, kerti
táncmulatságon rophatja Berkesi Sándor
tánczenekarának muzsikájára.
n Vasárnap, augusztus 24-én az Aranyszamár Társulat köszönti a fesztiválra látogatókat. Láthatunk gólyalábas parádét,
hallgathatunk sramlizenét a Mondschein
zenekar jóvoltából. 17.30-kor a Kaláka
együttes ad koncertet, majd az Aladdin címû táncjáték szórakoztatja a gyerek és felnôtt közönséget.
A fesztivál idején kóstolhatunk hagyományos és reformízeket, csapolt sört és
biobort, vásárolhatunk egészséges étkeket és élelmiszereket, bio-vegán finomságokat ismerhetünk meg, valamint kiderül,
milyen is a medvehagymás köleskása.

HITÉLET

Egyházi ünnepek
SZENT ANNA ÉS JOACHIM. Szûz Mária
édesanyját Annának, apját Joachimnak hívták. Anna annyit jelent, mint kegyelemmel
áldott, Joachim pedig, hogy Isten megvigasztal. Ünnepük a XIII–XIV. században terjedt el Európában. A hagyomány szerint Anna háza, ahol Mária született, Jeruzsálemben, a Bethesda-tó közelében állt. Az V–VI.
században a föltételezett születési hely fölé

bazilikát építettek, amelyet július 26-án
szenteltek fel, így lett ez az ünnepnapja. A
Szent Anna-kultuszról Bálint Sándor írja: ,,A
hazai Szent Anna-tisztelet gazdagságát és
színes változatosságát a kultusz sokrétûsége mutatja. Kiváltságos patrónájaként tisztelte sok ügyében-bajában az asszonynép,
de tisztelték azok is, akiknek foglalkozása
valamiképpen a gazdaasszonysággal, asszonyi gondoskodással függ össze: a szövômunkások, csipkeverôk, seprûkötôk.”
SZENT IGNÁC. A Jezsuita rend alapítója
baszk nemesi családban született 1491ben. Katonatisztként Pamplona ostrománál
a várost támadó franciák ágyúja eltalálta
mindkét lábát. Hiába tettek meg az orvosok
mindent, egyik lába rövidebb maradt a másiknál. Hosszú ideig kellett feküdnie otthon,
Loyolában a kastélyukban. Olvasnivalót
kért, de csak Jézus élete volt kéznél egy karthauzi szerzôtôl, Szász Rudolftól, valamint
egy Szentek élete. Késôbb 11 hónapot töltött elvonulva Manréza város határában
egy barlangban. Elmélyülten imádkozott, és

itt írta meg lelkigyakorlatos könyvét 1522ben. Ignác maga késôbb így jellemezte ezt
az idôszakot: „Manrézában Isten úgy bánt
velem, mint egy tanítómester a gyerekkel,
és megsérteném Isten fölségét, ha kételkednék benne, hogy Isten így bánt velem.”
1540. szeptember 27-én III. Pál pápa jóváhagyta az új rend, a Jézus Társasága alapítását, melynek elsô generálisa Ignác lett. A Jézus Társasága csakhamar elterjedt egész Európában; Indiában és Távol-Keleten az elsô
jezsuiták elkezdték a missziós munkát. Létrejöttek az elsô jezsuita kollégiumok, és központjaivá váltak az egyházi megújulásnak.
Ebben a Római Kollégium járt elöl, amely a
Társaságon belül minden teológiai képzés
mintájául szolgált, valamint a Római Német
Kollégium, a késôbbi és mindmáig mûködô
Collegium Germanicum-Hungaricum. 1556.
július 31-én halt meg, 1622-ben avatták
szentté.
JÉZUS SZÍNEVÁLTOZÁSÁT augusztus 6án ünnepli a katolikus egyház. „Hat nap
múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és egyedül ôket vitte föl egy magas hegyre és színében elváltozott elôttük. Ragyogott az arca, ruhái pedig
fehérek lettek, mint a napsugár. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, s beszélgettek vele. Péter ekkor azt mondta Jézusnak:
»Uram, jó nekünk itt! Ha akarod, csinálok
itt három sátrat: neked egyet, Mózesnek
egyet és Illésnek egyet.« Még beszélt, amikor íme, fényes felhô árnyékolta be ôket, s a
felhôbôl egy hang szólt: »Ez az én szeretett
Fiam, akiben kedvem telik, ôt hallgassátok!«” (Mt 17, 1–6.) Máté evangélista ezekkel a szavakkal írja le a Tábor-hegyi megdicsôülés jelenetét. Jézus színeváltozásának
ünnepét eredetileg csak a keleti keresztények ülték meg. A nyugati egyházban III.
Callixtus pápa rendelte el hálaünnepül annak emlékére, hogy Hunyadi János és Kapisztrán Szent János vezetésével a magyar
seregek 1456-ban Nándorfehérvárnál gyôzelmet arattak a törökök felett. Az összekapcsolást az indokolta, hogy az 1456. július
22-i gyôzelem híre két héttel késôbb, épp
augusztus 6-án érkezett a pápai udvarba.
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BLOGKÖZÖSSÉG. Fiatal magyar jezsuiták blogközösséget hoztak létre,
hogy az interneten keresztül is párbeszédet kezdeményezzenek mindazokkal, akik érdeklôdnek vallási, egyházi,
hitbéli kérdések iránt: www.jezsuita.
blog.hu.
EGYHÁZI FOCIBAJNOKSÁG. Elôször rendeztek focibajnokságot Pesthidegkúton az ófalui, széphalmi, remetekertvárosi plébániák, a helyi református közösség és a Szociális Testvérek rendházának kápolnájához tartozó közösség részvételével. A gyermek
és ifi kategóriában az ófalui csapatok
gyôztek, a felnôttek közül a „kápolnások” csapata végzett elsô helyen. Második lett a volt széphalmi hittanosok
együttese, harmadik a fôleg családapákból álló széphalmi „nagycsapat”.
A gyôztesek vándorkupát nyertek; a
felirat is jelzi, hogy a szervezôk jövôre
folytatásra számítanak.
A SZÉPHALMI BIBLIA-KÖR. A Biblia évének jegyében alakult meg a Budapest—Széphalmi Jézus Szíve Plébánia közösségének Biblia-köre Gyetván
Gábor plébános vezetésével. A Bibliakör fô tevékenysége az újszövetségi
Szentírás közös olvasása és megbeszélése. A Biblia-kör minden hónap harmadik hétfôjén (legközelebb július
28-án) este 8 órától tartja összejöveteleit. Egy-egy foglalkozás idôtartama
körülbelül másfél óra. Szeretettel várják az új tagokat.
ORGONAESTÉK. A Budapesti Belvárosi Fôplébánia-templomban augusztus
3-án 19.30-tól Solymosi Ferenc, augusztus 10-én Karaszon Dezsô orgonajátékát hallgathatják az érdeklôdôk.
KONCERT. Az óbudai Szent Péter és
Pál-templomban augusztus 23-án 20
órakor kezdôdik Juraj Péter (ének) és
Déri András (orgona) koncertje. Mûsoron Bach, Händel, Rossini, Verdi, Koloss, Dvoøák és Liszt mûvei.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE: RADUJ KLÁRA
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Esmond királyfi a II. kerületben
Látott-e a II. kerület 1896 után királyi
felvonulást? Azt hinnénk, hogy nem.
Pedig Ferenc József millenniumi
köszöntését, a Szent Koronát
körbevivô hódoló menetet követôen
volt még egy esemény a város
történetében, amely
ünnepélyességében hasonló volt, bár
fôszereplôjének királyi mivolta
mindvégig csupán kimondatlan
akarat, egy „délibábos álom” maradt.

1928. május 16-án Buda fellobogózva várta
Esmond Harmsworth újságírót, az akkorra
már egész Magyarországon ismert sajtómágnás, Harold Sidney Harmsworth, másnéven lord Rothermere ªát. A Daily Mail címû angol bulvárlap tulajdonosa azzal vívott
ki szinte felfoghatatlan népszerûséget nálunk, hogy 1927 júniusában „Magyarország
helye a nap alatt” címmel az európai — köztük a Trianonban Magyarországgal kötött —
békeszerzôdések felülvizsgálatát kezdeményezô terjedelmes cikket tett közzé lapjában. Írásának kirobbanó sikere lett; ebben
az évben hagyta el az országot az antant katonai és pénzügyi ellenôrzô bizottsága,
Olaszországgal szárba szökkent frissen kötött barátságunk virága, és mindenki úgy
érezte hosszú évek „teljesítési politikája”
után, hogy eljött a „magyar ügy” megoldása, azaz a revízió. Ennek felkarolásáért volt
hálás a magyar nemzet az angol lordnak,
aki hazájában polgári származása, nehéz
természete és különcsége miatt az elit köreiben nem élvezett különösebb megbecsülést.
Magyarországon azonban éppen ez idô
tájt akut probléma volt a királykérdés megoldatlansága: az egyik nagy tábor a Habsburgok visszatérését kívánta, a másik pedig szabadon akart királyt választani. Ebben a helyzetben merült fel többekben az a
mai szemmel képtelennek tûnô idea, hogy
jelöljék Rothermere ªát a magyar trónra.
Ez a soha nagy nyilvánosság elôtt ki nem

Esmond Harmsworth szónoklattal köszöni meg a budapestiek ünneplését

mondott sugallat az akkori csodaváró hangulatban mégis futótûzként terjedt el az országban, és amikor a ªatal Harmsworth Magyarországon járt, rajongás és csakis uralkodóknak kijáró ünneplés fogadta.
A Rákosi Jenô által Rothermere-rôl Radomérra magyarosított Esmond „királyª”
Solymár felôl érkezett egy autókonvojjal Budára. A korabeli napilap-tudósító nem felejtette el a körülrajongott vendég vagyoni
helyzetét jelzô két luxusautót megemlíteni:
„…mindegyik kocsi nyolcvan kilométernél is
gyorsabban hajtott, jó tempót diktált a két vadonatúj Rolls Royce.” Ez az autómárka már
akkor is fogalom volt: a másnapi újságban
a Dunlop autógumigyártó cég azzal reklámozta magát, hogy Harmsworth jármûvei
Dunlop „pneumatikon” közlekedtek. A
konvoj zöme egyébként a magyar Touring
Club autóiból állt, amely éppen ezzel az akcióval igyekezett a nyilvánosság elôtt nevet
szerezni magának.
A Hûvösvölgybe érve a menet lassított,
hogy a vendégeknek lehetôsége legyen gyönyörködnie a díszruhás lovas és gyalogos

Népviseletbe öltözött gyerekek köszöntik az angol sajtómágnás fiát

rendôrök tisztelgésében és a fôvárosi erdôôrök sorfalában. Öt perc híján öt óra volt,
amikor a karaván a Balázs vendéglôhöz ért.
Itt cigányzenekar zendített rá, a két Rolls
Royce-nak pedig lehajtották a tetejét, hogy
immár mindenki láthassa a várva várt vendéget. A Hûvösvölgyi úton befelé a környék
tehetôs automobiltulajdonosai is csatlakoztak a kocsisorhoz, és ettôl kezdve száz meg
száz autó kísérte tülkölve, berregve a vendégeket. Egymás után repültek az angol limuzinjába a bokréták, „minden villa kapujában embercsoportok álltak, éljeneztek”. A tömegben valaki egy országgyûlési képviselô,
a számos halálos ítéletet kiküzdô egykori fôügyész, Váry Albert kalaplengetô alakját is
látta. Budagyöngyénél már több ezer fônyi
volt a tömeg, a János kórháznál a betegek is
kint könyököltek az ablakokban, a járda
szélén végig sorfalat álltak az emberek. A
Szilágyi Erzsébet fasoron keresztül pedig a
jóformán teli Széll Kálmán téren keresztül
gurult el a kocsisor a Vérmezô felé. Hangosan zúgott az éljen. A Pesti Hírlap tudósítója látni vélte, hogy „Harmsworth Esmond
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lángra gyúlt szemmel néz körül. Mintha azt
mondaná a tekintete: Itthon vagyok, megérkeztem.” A trónaspirációról azonban
mindenki a legmélyebben hallgatott. Mindössze ilyen szóvirágokkal cirógatta olvasóit
Rákosi Jenô lapja a II. kerületi felvonulás alkalmával, a menet Szilágyi Erzsébet fasori
(akkor: Retek utca) szakaszát felidézve:
„Nemsokára kinyílik a délutáni napfényben
ámuló szemünk elôtt: túl a Városmajor lombtengerén a Várhegy délibábos álma.”
A budapesti látogatás elsô napja a Gellért
szálló elôtti százezres nagygyûléssel ért véget. Másnap a Mátyás templombeli hangversenyt követôen Harmsworth-t stílszerûen egy angol eredetû intézmény friss magyarországi telephelyére, a hárshegyi cserkésztáborba kalauzolták. Ez egy 23,5 holdas park volt nagyjából a mai Eurodomb lakópark helyén a Hárshegyi úton, amelyet a
cserkészek 1927-tôl béreltek. Itt tartották
az ôrsvezetôk továbbképzô táborait és ez
volt a 13. ezermester cserkészcsapat bázisa.
Az ifjú angol és kísérôje, a fôcserkész Teleki Pál tiszteletére nyárson kenyeret sütöttek, és a kis ezermesterek megmutatták, mi
mindenhez értenek. Még riadóztattak is. A
Harmsworth ªú mosolyogva hallgatta,
amint felhangzott a huj, huj, hajrá! és az
üsd, vágd, nem apád! csatakiáltás. Végül elénekelték a „Fiúk, föl a fejjel, a harsona zeng.”
kezdetû cserkésznótát. Már a kapuban járt
Esmond és kísérete, amikor hirtelen orgonazuhatag hullott alá rájuk: a kiscserkészek
„cseltámadást intéztek” az angolok ellen. A
meghatott vendégnek a legªatalabb házigazda árvalányhaj-bokrétát adott át e szavakkal: „árvalányhaj az árva nemzettôl”.
Harmsworth II. kerületi látogatása ezzel
ért véget. Ezután a Szabadság téri irredenta
emlékmûhöz hajtott autóval, és ott a Nyugat szobrát koszorúzta meg a maga és apja
nevében, majd a kormányzó társaságában
költötte el ebédjét. A budapesti látogatásnak mindez persze csak töredékét jelentette: összesen 36 társadalmi egyesület köszöntötte, a fôváros közgyûlése és a parlament díszüléssel tisztelgett, díszvacsorát
rendeztek számára a Gellért szállóban és a
Vigadóban, ünnepi lóversenyen és futballmeccsen vett részt, valamint díszebédeken
az ipar és a mezôgazdaság prominensei körében. És akkor még nem beszéltünk a vidéki városok ovációiról Gyôrtôl Szegedig
és Komáromtól Debrecenig!
Hogy Esmond nem fogja megalapítani a
Rothermere-dinasztiát Magyarországon,
az persze a nagypolitika irányítói, de maga
a gazdag papa számára is kezdettôl fogva világos volt. Az 1928. évi pünkösdi látogatást
is inkább az érzelmek felkorbácsolására
szánták. Emiatt különbözött ez a „királyi”
menet a millenniumitól: amíg amaz fennköltnek indult és a végén komikus elemekkel tarkított sörözés lett a nagy melegben,
addig Radomér „királyª” látogatása inkább a tragikomédia és abszurd határán
mozgó tömegmegmozdulás volt.
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Az olvasó írja…
Szarvashiba, vagy mégsem?
Május 30-án kelt számukban a 24–25. oldalon Rostás Péter cikkében szereplô, a kerületi Rendôrkapitányság „téglaburkolatos” épülete elôtt álló-lépô ªúalak az idétlen kígyóval szobor posztamensén a Buday László utca felôl alkotóként kis bronztáblán Beck
Ö. Fülöp neve szerepel. Errôl ma reggel is meggyôzôdtem.
Szarvas Éva

Érdeklôdésemre a budapesti köztéri szobrok szakértôje és hivatali felelôse, a Budapest Galéria mûvészettörténésze, Szöllôssy Ágnes elmondta, hogy annak idején volt egy
felbuzdulás, amelynek hatására Budapest bizonyos köztéri szobrait az alkotó nevét és a
felállítás dátumát feltüntetô kis bronzplakettel látták el. A tévedés minden bizonnyal
abból adódott, hogy a táblára nem írták fel a mû címét. Így ugyanis a lelkes táblaállítók
bizonyára a mintegy 30 méterre lévô, tényleg Beck Ödön Fülöp által faragott és valóban a táblán szereplô évben, 1938-ban felállított Ifjúság kútja szoborra helyezték
volna a feliratot. Pedig elég lett volna felnézni a kígyót tartó ªú saját, bronz talapzatára, amelybe (helyesebben az agyagmodellbe) a mûvész bekarcolta a nevét. Még
nem késô a hibát helyrehozni! Laborcz Ferenc megérdemli, hogy az egyik legfontosabb munkáján csak a saját neve szerepeljen végre, és a gyönyörû Ifjúság kútjáról
is jó lenne tudni, hogy kinek a mûve.
Rostás Péter

Donát oltalma

„Jakab vet véget a szôlô növekedésének” — vélekedtek a hajdani vincellérek, akik azt is
megªgyelték, hogy Szent Jakab napjától (július 25.) egyre édesednek a korán érô fajták fürtjei. Az apostol ünnepén dédanyáink kotlóst ültettek, dédapáink hozzáfogtak a gabona nyomtatásához; ökrökkel, lovakkal tapostatták ki a szemeket, utána következett a rostálás-tisztítás. A juhászok
megjósolták a tél erejét a
csillagok állásából. Némelyek azt is tudni vélték, hogy a jeles nap délelôttjének idôjárása megmutatja a karácsonyig
tartó, délutánja a karácsony utáni kilátásokat.
Az apostol osztozik kalendáriumi ünnepnapján a
tizennégy segítôszent egyikével, Kristóffal: a vándorok, a zarándokok oltalmat reméltek mindkettôjüktôl a hosszú útjukon.
Szent Kristóf, a kertészek, a gyümölcskereskedôk, a patikusok, a kincskeresôk egykori patrónusa napjainkban az
autósok védôszentje, áldását kérik a hajósok is.
„Anna asszony összezördülhet Jakabbal” —
emlékeztettek dédanyáink a Szent Annanapon (július 26.) gyakori „mennydörgôs”
zivatarokra. „Anna asszony reggelre már hûvös, ne játssz vele!” — ªgyelmeztettek idôst,
ªatalt a hosszabbodó éjszakákra, frissülô
hajnalokra. Mivel nagy esôk után rovarok
Rostás Péter hada lepte el az udvart, csukva tartottak az

ünnepen ajtót, ablakot. Úgy gondolták,
hogy „az Annák kötényükben hordják a legyeket, a bogarakat, és beöntik, ha nyitva találják a házat.” Amikor zuhogott az esô, a hidegkúti gazdák is bizonyosan bôséges kukoricatermésre számítottak. Szûz Mária édesanyjának, a nagycsalád oltalmazójának emléknapján sokan gyûjtöttek orvosságnak való gyógynövényeket, amelyeket megszenteltettek a templomban.
Mivel a néphit szerint a
kender töve ekkorra
megszakad, némelyek a
növény betakarításához
láttak.
A molnárok Domonkoskor (augusztus 4.)
kezdték ôrölni az új búzát. A XIII. században élt
hittérítô, rendalapító a
legenda szerint angyaloktól kapott új kenyérrel vendégelte meg szûkölködô
szerzeteseit.
„Ha Domonkos forró, kemény, havas tél várható”
— szólt a természeti jelenségek között jól eligazodó pásztorok jóslata. A gazdaemberek Donáthoz (augusztus
7.) imádkoztak, hogy oltalmazza meg a határt a jégveréstôl, neki szentelték sok falu
templomának harangját, körmenettel keresték föl a tiszteletére emelt szôlôhegyi kápolnákat. A budai gazdák 1724-ben, amikor még szôlô borította a hegyek déli lankáit, jégesô és mennykôcsapás ellen Donátot
választották a város védôszentjévé.
Pintér Csilla

14. OLDAL

KÖRNYEZETÜNK

BUDAI POLGÁR

Megváltoztak a turistajelzések

A Huszonnégyökrös-hegyre a sárga háromszög jelek engedélyeztetése még folyamatban van. A fontosabb jelzéseken, amelyek
sávalakúak, csak minimális nyomvonalkorrekciókat hajtottak végre, a jelentôsebb
változtatások a turista-mellékutakat érintették. Lényeges módosulás nincs, de az
adott helyre érve jó, ha tudjuk, miben tér
el a turistautak hálózata. A Látó-hegyi Árpád-kilátónál rendezték a kuszán és
rosszul felfestett jeleket.
Új kék háromszög jelzés készült a zsíroshegyi turistaház romjától, több turistajel
közös szakaszából kiágazva, az Alsó Zsíroshegy egyik gerincélére (Felsenbergre),
ahol a Budai-hegység egyik legszebb kilátása nyílik. Az út mintegy 7 perc. A közelben
volt a terméskôbôl rakott Klauzál-emlék
(kilátó), amelyhez kék emlékmûjel mutatja
az irányt.
Új zöldkeresztjelzés készült a Solymáron, a Mátyás-domb alján vezetô zöld sávból kiágazva a solymári vasútállomáshoz,
ami körülbelül 8 perces út.
Zöld körjáratú út áthelyezése. A 11-es
busz felsô végállomása—Árpád kilátó—Látó-hegy északi tisztása (az országos kék- és
a zöldsáv szétágazása) között az út változatlan, majd onnan új nyomvonalon a Kecske-hegy — autóparkolók — Határnyereg szakasz következik. Innen azonban a piros körjáratú jelzéssel közösen ér vissza a Görgényi úti parkolóhoz, majd onnan a Látóhegyi-nyeregbe a 11-es autóbusz végállomásához úgy vezet, mint eddig. A Glück Frigyes
sétányról rézsútosan leágazó szakasza megszûnik.
A sárgasávjelzés nyomvonala módosul az
Újlaki-hegyen: miután elágazik a kék körjáratú úttól, már nem egyesül vele ismét, hanem levezet a Csordakút térségébe, de kis

nyomvonal-áthelyezést ezen szakaszon is
végrehajtottak.
Új sárga háromszögjelzés készült a Hárshegy nyergétôl, a sárga sáv úttól a KisHárs-hegyre. A kényelmes, eddig is meglévô sétaúton 5 perc alatt jutunk fel.
Új zöldkeresztjelzés készült a Hárs-hegyet megkerülô zöld körjáratú út délkeleti
csücskétôl egy eddig is meglévô sétaúton,
amely keresztezve a Gyermekvasút pályáját
mélyútban folytatódik, majd a Széher útba
torkollik, és a 29-es autóbusz felsô végállomásáig vezet. Az utat ebben az irányban 13
perc alatt, míg fordítva 16 perc alatt tehetjük meg.
Megszûnt a zöldkeresztjel a 49-es autóbusz felsô végállomása és a Balogh Ádám utca között. Ez a 8 percnyi út végig beépített
területen vezetett, és e nélkül is könnyû feltalálni a meglévô zöld háromszögjelzéshez.
A megnövekedett látogatottság miatt
zöld rom (L) jelzést festettek a zöldsávjelzésbôl a solymári szarkavárhoz.
A zöldsávjelzés a Budakeszi út és az 56os villamos nagy hídja között új, a korábbinál rosszabb nyomvonalon halad. Lekerült
a Ferenchalom hátáról és a Kôhárs—Kuruclesi út—Gyémántos lépcsô útvonalon éri el
a 29-es autóbusz végállomását, majd a
Szerb Antal utca—Fekete István utca—Hûvösvölgyi út—Zsemlye utca nyomvonalon
érkezik a nagy hídhoz, tovább változatlan.
A Csúcs-hegy—Tök-hegy nyergét a Solymár felôl jövô zöld sáv ezentúl nem az igen
meredek és egyébként sem látványos nyomvonalon éri el, hanem szintben tovább
megy az országos kék jelzésû sétaút egyik
nagy kanyarulatáig, a volt Csúcshegyi turistaház közeléig, és ott fonódva, azzal együtt
kényelmesebb emelkedôvel érkezik fel a
nyeregbe. Innen nem kell megtenni egy fölösleges kis kitérôt, hanem a Virágos-nyereg felé tartó zöld jelzés hivatalosan is a
már kitaposott és rövidebb ösvényre került
át.
A Virágosnyereg—gercsei templom—Pesthidegkút kék rom (L) jelzést felújították és
ahol szükséges, kis korrekciót is végrehaj-

tottak. Itt jegyezzük meg, hogy a romjelzés,
amit a valóságban L betûként festenek fel,
már nem aktuális, mert a gercsei templomot részben helyrehozták, az funkcionál,
tehát a környék többi turistajelzését is figyelembe véve, a kék kereszt meghosszabbítása lett volna célszerûbb.
A nehezen követhetô Apáthy szikla — Rózsadomb — Árpád fejedelem útja zöld háromszögjeleket felújították, a legnagyobbrészt kertes övezetben vezetô jelzés így követhetôbbé vált.
Az Adyligettôl nyugatra lévô 353 méteres
magaslatnál kis mértékben változott a piros sáv jelzés nyomvonala.
Javaslat született, hogy felkérik az erdészetet, a sárga sáv jelû úton a Kötôk padjánál tisztítsa meg a belógó növényzettôl a
szép kilátásos szakaszt, és állítsa vissza ide
a két padot.
Két teljesen új nyomvonalú turistaút kijelölését kezdik meg a nyár folyamán, amelyekrôl elkészültük után részletesebben
írunk.
A Nagy-Hárs-hegy északi oldalában az
onnan leereszkedô piros sáv jelzést és a hûvösvölgyi Nagyrét körzetében lévô sárga
körjáratú utat kapcsolja majd össze az új piros kereszt jelzés, míg a Remete-szurdokvölgyet és a Hosszú-erdô-hegyet az új kék
körjáratú út teszi jobban hozzáférhetôbbé.
Kertész István

HIRDETÉS

Tavaly kora ôsszel fejezôdött be a
Budai-hegységben a turistaútjelzések
átalakítása. Most további két új
turistajelzéssel bôvül a paletta,
méghozzá a II. kerületben.
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Szûrt fényû házszámok

T. Sze rk !

A Fôvárosi Közmunkák Tanácsa
(FKT) 1937 augusztusában módosított építésügyi szabályzata rendelte
el, hogy minden
épületen vagy kapun a bejárat jobb
oldalán, illetve a kapu felett házszámot kell
elhelyezni. Az akkori paragrafusok értelmében azokon az ingatlanokon, ahová már bevezették az áramot, csak világító házszámokat lehetett felszerelni. A táblák közül mára sok eltûnt, a megmaradtak csak a gondos lakókban bízhatnak.
Az FKT döntését talán az akkori sajtó nyomása is elôsegítette, hiszen a fôvárosból hiányolták a világító házszámokat, miközben
Nyugat-Európában az elektromos szerkezetnek akkortájt már hagyományai voltak.
A házszámok történetérôl lapunknak Mészáros György, a Budapesti Városvédô Egyesület szakértôje számolt be, aki gyerekkori
emléket is ôriz róluk. Az ostrom alatt, az elsötétítések idején a számlapok hangulatos,
kiszüremkedô fényében gyönyörködött. A
táblák iránti érdeklôdése azóta sem lankadt. Hobbiból készített több száz fényképe közül csak a II. kerületbôl mintegy hatvan házszámot regisztrált. Közülük van
olyan szerkezet, amelyik közel nyolcvan év
után is mûködik, ugyanakkor mára csak kevés tábla maradt meg kiváló állapotban.
Van, ahol házfelújítást követôen a régi házszámot is rendbe hozták, amennyire tudták, máshol talán egy alaposabb tisztítással
vissza lehetne varázsolni a világító doboz-

A Fôvinform jelenti

kák patináját.
Mint azt a korábban a Fôpolgármesteri Hivatalnál dolgozó és éveken át a
budapesti utcanévlexikont szerkesztô szakértô megemlítette, az elsô
ilyen házszámtáblát 1939-ben, a Gyömrôi
úton felavatott gyermekkórház kapuja mellett helyezték el.
A világító házszámok valaha a fôvárosi utcakép szerves részei voltak. Az utókorra
maradt házszámtáblák formáját vizsgálva
hamar kiderül, hogy a kis szerkezetek fénye lefelé vetült, így megvilágította a számlap alatt elhelyezett utcanevet. Az anyagát
tekintve spiáter (egyfajta cink) öntvénybôl
készült táblácskát a házszám határvonalai
mellett perforációval látták el, így a kis réseken a fény kiszüremkedett. A háborús
idôszakban az elsötétítés szigorú betartása
alatt a lágy fénynek köszönhetôen azonosítható maradt az utca neve, a ház száma és a
számok növekedésének irányát jelzô nyíl.
A világító házszámtáblákat az FKT szabályzata alapján legalább addig kellett égve
hagyni, amíg a közvilágítási lámpák fényei
is világítottak. A háború után számos házról került le tábla az utca elnevezésének változása miatt, de szerencsére a háború pusztításának ellenére és a házfelügyelôk hanyagságának köszönhetôen nem tûntek el
teljesen a jellegzetesen világító házszámtáblák, sôt egy kis odaªgyeléssel még az utókornak is meg lehet ôrizni ôket.
szeg

Egy 30-as évek végi rendelet szerint
az árammal ellátott utcákban világító
házszámokat kell felszerelni. Egy bizonyos típusú házszámot még a 40-es
években gyártottak és néhány házon
még fellelhetô. A szerkezet számlaprésze áttört volt, hátulról világította
meg a villanykörte, és az alsó részen
zománcozott felirat jelezte az utca
nevét. Nem sok maradt épen, fôleg
az utcanév-változtatások miatt, de ta-

lán a fémtolvajok is szemet vetettek
már rájuk.
Egyik kedvencem, amely a Mártírok útja ideje alatt is eredeti nevét, a
Margit körutat jelezte. Ez a tábla sajnos már csak emlék, csakúgy, mint a
templom házszáma. Kérem, hogy segítsenek megôrizni a többit. Figyelmeztessük az embereket, vigyázzanak a régi házszámaikra!

n A Tövis utcát véglegesen egyirányúsították a Mák utca felôl a Gábor Áron utca felé,
így a Törökvész út felôl végig egyirányú, tehát a bevásárlóközpont irányából a parkolni
vágyók ide nem hajthatnak be.
n A Hûvösvölgyi úton a Vadaskerti utca és
a Nyéki út között kifelé egy hosszabb szakaszon felbontották a külsô sávot. A munkaterület mellett, várhatóan ôszig, irányonként
egy sávban haladhat a forgalom az itteni
vízvezeték-építés miatt.
n A Csatárka úton az útfelújítást megelôzôen gázvezetéket építenek a Törökvész úttól a Pitypang utcáig, az útszûkület mellett
tilos megállni. A 29-es buszok Törökvész
úti megállóját hátrébb helyezték 70 méterrel a Kapy utcába.
n A Bem József utcában megszûnt a korlátozás, viszont hamarosan vízvezetéket is építenek. A Bem József téren is megkezdôdött
a gázvezeték építése körben, a házak felôli
oldalon, vagyis itt is szünetel a parkolás.
n A Gábor Áron utca szervizútján a Bimbó
út és a Pasaréti út között tart a vízvezeték
építése, így itt ugyancsak végig megszûnt a
parkolás.
n Július 21-tôl a Lipthay utcában gázvezeték építése miatt dolgoznak a Bem tértôl a
Margit híd felhajtójáig.

Hétszázas buszok
a fasorban
Már több hete feltûntek a kínai gyártmányú, fehér színû autóbuszok a Szilágyi Erzsébet fasorban és a Budakeszi úton. Ezeket a Volánbusz Zrt. új térségi alvállalkozója, a Kontakt-busz szerezte be, és hamarosan csak ilyenek közlekednek majd a Zsámbék környéki vonalakon. A jármûveken hetessel kezdôdô háromszámjegyû jelzést láthatunk. A Zsámbék környéki járatok a
779–799 közötti jelzéseket kapták. A nyolc
útvonal Budakesziig közösen fut, majd fo-

Molnár Judit

Irodába törtek be
Zártöréssel jutott be két férª május 16. és
18. között egy Keleti Károly utcai irodába,
ahonnan különbözô értékeket vittek magukkal. Az egyik ismeretlen elkövetô körülbelül 30 éves, 160–165 centiméter magas,
erôs testalkatú, sötét, rövid hajú, világos,
kékszemû, horgas orrú férª. A bûncselekmény elkövetésekor sötét dzsekit és világos, koptatott farmert viselt. Társa körülbelül 20 éves, 180 centiméter magas, vékony
testalkatú, rövidre nyírt barna színû tüskés

hajú, barnaszemû férª. Szürke tréningfelsôt és márvány koptatott farmert viselt az
elkövetéskor. A rendôrség kéri, hogy aki jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges
információval rendelkezik, hívja a 3461800/42-173 telefonszámot, illetve névtelensége megôrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható (06 80) 555-111
„Telefontanú” zöld számán, vagy a 107, 112
központi segélyhívó számok valamelyikén.

kozatosan ágazik szét a különbözô települések felé, de két betétjárat is önálló vonalszámot kapott. Az egyes járatok igen eltérô
sûrûséggel közlekednek. A legmesszebbre,
a 60 kilométerre lévô Tardosra csak hétköznap, és csupán egyetlen alkalommal a 786os járat megy.
Kertész István
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Száz év a Csopaki utcában
Szokatlan születésnapi buli volt a
szomszédunkban néhány hete. A
meghívottak a világ sok részérôl
érkeztek. Voltak közöttük néhányan,
akik már a nyolcvanas, kilencvenes
éveiket taposták, sokan a következô
generációkat képviselték egészen a
néhány hetes csecsemôig bezáróan.
Egy valami volt közös bennük:
hosszabb-rövidebb ideig itt éltek,
vagy leszármazottként ôrizték és
továbbvitték azt a szellemiséget,
amelyet a Csopaki utca 7. öreg
házának falai között kaptak.
Centenáriumi ünnepség volt, mert az
elsô lakók száz éve vették birtokba
otthonukat, s a család és
leszármazottaik ma is ragaszkodnak e
sok vihart látott öreg, de mindig
megújuló falakhoz.

A budai hegyvidék déli lejtôit egészen a ªloxérajárvány pusztításáig, a XIX. század végéig szôlô borította. Így volt ez a Rókus-hegyen is, s csak a századfordulón kezdték el
a családi házas telkek parcellázását. 1907ben dr. Janovits 5500 koronáért adta el azt
az 542 négyszögöl nagyságú területet,
amelyre Zsámboki Gyula festômûvész-tanár
és felesége családi házat építtetett.
Schömer Ferenc négyszintes — alagsor, magasföldszint, emelet, tetôtér — házat tervezett, s egy év múlva, 1908-ban Zsámboki tanár úr nejével és négy ªával beköltözhetett
új otthonába. Ekkor még nem voltak utcák
a környéken, csak késôbb épültek ki, és éppen a család javaslatára kapott néhány a
magyar borkultúrára utaló nevet, így a Csopaki vagy a Présház utca is. Az elsô húsz év

dig jellemzô maradt: a zene. A huszárfôhadnagyból késôbb neves muzsikus vált, aki
többek között a világhírû Hubay Vonósnégyes tagja volt, s nemcsak gyerekeit, de szélesebb rokonságát, barátait és növendékeit
is beoltotta a muzsika szeretetével.
A Csopaki utcai ház a II. világháború végén szinte romossá vált. Alighogy helyrehozatták, s a távolabbról ideköltözô családtagok is elhelyezkedtek (ekkor került ide a
Gryllus család is), a házat államosították. A
bérlôkké avanzsált családtagok továbbra is
ôrizték otthonukat, úgy gondozták a házat
és a telket, hogy annak adminisztratív gazdái a házkezelôségen is elismerték munkájukat. Elérték, hogy a szükséges felújítások, sôt bôvítések is elkészüljenek. Ehhez
a családok anyagi forrásaira is mindig szükség volt.
A rendszerváltás és sok küzdelem után lehetôvé vált, hogy a ház ismét az ott élô családok tulajdonába kerüljön, és immár társas-

ge, Éva néni Eötvös-díjas élelmiszeripari
kutató volt. A mûszaki egyetemet végzett
gyermekeik, Dániel és Vilmos szintén muzsikusként alkotnak maradandót, hiszen
éppen itt, a Csopaki utcában alakult meg
közel negyven éve az azóta Prima Primissima-díjas, Kossuth-díjas és II. Kerületért
Emlékéremmel kitüntetett Kaláka együttes. Feleségeik is segítik ôket az értékes hagyományok továbbvitelében. Gryllus Dániel felesége, Kôvári Katalin Jászai Mari-díjas
rendezô, Dorka lányuk a színmûvészeti pályán jeleskedik, Samu ªuk pedig az édesapa nyomdokait követve zeneszerzô és muzsikus lett. Vilmos ªa, Ábris graªkusnak készül, és talán a hétéves Alma is a mûvészi
pályát választ majd. Ám van még egy ifjabb
lakó is, néhány hete született meg Samu
ªa, Tóbiás, akinek nemcsak apja, nagyapja,
de édesanyja is zenész.
A házban él a Zsámboki-család egy másik sarja, a jeles sportedzô és kosárlabdázó

A Csopaki utca 1908-ban

Zsámboki Miklós, a Hubay vonósnégyes gordonkása

Az ifjú Gryllus Vilmos Pablo Casals elôtt játszik

az ismert történelemi események (világháború, Trianon); — a család szétszóródott.
A gépészmérnök-tanár, a teológus tanár
(aki mellesleg Habsburg Ottó trónörökös
nevelôje is volt egy ideig), valamint az
egyik muzsikus ªú Amerikában kereste
boldogulását, míg a huszárfôhadnagy Miklós Budapesten maradt — zenei pályán.
1919-ben, Zsámboki Gyula halála után ô
lett a Csopaki utcai házban élô család feje,
amely egyre növekedett, terebélyesedett,
ahol sok minden változott, de valami min-

házként mûködjön. A mostani tulajdonosok szépen növekvô családja kinôtte a régi
épületet, így 2000-ben felépült a telken az
alsó ház. Itt él ifjabb Gryllus Vilmos feleségével és gyermekeivel, és itt kapott helyet az
iroda is, ahol a muzsikus família szerteágazó ügyeit bonyolítják.
E házban a zene és a mûvészetek mellett
a tudomány és a sport magas szintû mûvelôi éltek és élnek ma is. A korelnök, Gryllus Vilmos sok évtizeden keresztül elismert építészmérnökként dolgozott, felesé-

Andrási Balázs, aki Zsámboki Miklós Katalin nevû lányának ªa.
A születésnapi buli résztvevôi megcsodálhatták id. Gryllus Vilmos és Andrási Balázs
aprólékos kutatómunkájának gyümölcsét,
számtalan képet és írásos dokumentációt,
gyönyörködhettek a megújult, de régi pompáját mégis megôrzô százéves épületben és
kertjében. A remek hangulatú találkozóról
természetesen nem hiányozhatott a zene, a
közös muzsikálás és éneklés.
Pintér Emôke
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Olümpiától az athéni ötkarikás játékokig
Az ókori olimpiák életre hívásához kapcsolódó három mondakör egyike szerint
Zeusz, miután atyját, Kronoszt birkózásban
legyôzte, ennek emlékére rendezte meg az
olimpiai játékokat. A második változat szerint Peloponnészosz hôse, Pelopsz Pisza királyának, Oinomaosznak udvarában a király lánya, Hippodameia elnyeréséért szerencsésen megvívott kocsiversenyt követôen — hálából, Zeusz tiszteletére — alapította az olimpiai játékokat. A harmadik mondakör Héraklésznak tulajdonítja az ókori
olimpiák életre hívását. A Zeusz nevelésében is részt vett ídai Héraklész testvéreivel
Olümpiába került, ahol az öt testvér futóversenyének gyôztesét olajágkoszorúval jutalmazta. Egyben elrendelte a játékok ötévenkénti megtartását.
Az ókori olimpiai játékokról Euszebiosz
krónikája szolgáltatja a legtöbb információt. Valószínûleg i. e. 1196-ban került sor az
elsô játékokra, s az is kiderül, hogy azokat
884 vagy 824 körül felújították. Az olimpiai játékok kezdetének leginkább elfogadott
idôpontja i. e. 776-ra tehetô; Euszebiosz
krónikája ettôl kezdve a gyôztesek neveit is
tartalmazza. Elôször csak a stadionfutásban mérték össze tudásukat az indulók: az
elsô gyôztes i. e. 776-ban az éliszi szakács,
Koroibosz volt. Érdekesség, hogy a szellemi élet kiválóságait is megkoszorúzták és
olimpiai bajnokokként tisztelték. A játékok a i. e. V. századtól hanyatlásnak indultak; megszûnésük valószínûsített ideje i. e.
394-re tehetô.
A következô, meglehetôsen hosszú, egészen a XIX. századig tartó idôszak nem kedvezett a görögök testi és szellemi nevelést
egyaránt kiválóan segítô játékai felelevenítésének. Mérföldkônek bizonyult E. Curtius berlini tanárnak 1852-ben a görögországi ásatásokra tett javaslata, amelyek meg is
kezdôdtek 1875-ben Olümpiában. A hatéves, végül is sikeres munka komoly befolyást gyakorolt a francia történész-irodalmár Pierre de Coubertin báróra, aki tulajdonképpen az antik nevelési eszményt, a
kalokagathiát akarta felújítani és az olimpia központi kategóriájává tenni. Fô céljának nem az olimpiai játékok formáinak átvételét, hanem szellemének felelevenítését tartotta. Amint egyhelyütt írta: „a szellem és az izom régen különvált frigyét szeretném feléleszteni és a ªatalokat felvértezni egy,
az antik világéhoz hasonló etikával, amely a
lovagkor bizonyos szakaszában is létezett”.
Coubertin számára az olimpia csupán a nevelés egyik módszere volt, amely „az erkölcsi nemességnek és tisztaságnak, valamint a
testi erônek és derekasságnak egyaránt iskolája lehet”.
Coubertin — aki korábban már számos,
sikertelen próbálkozást tett az angolszász
nevelési módszerek franciaországi meghonosításáért — koncepciózusan, a korabeli
ªlozóªai és ideológiai áramlatokkal ötvöz-

Az 1896-os olimpia 100 méteres síkfutásának
döntôjét ábrázolja a kép

Az amerikai Robert Garrett lett az elsô
diszkoszvetésben az 1896-os athéni olimpián

Kemény Ferenc, a NOB alapító tagja

ve dolgozta ki az újkori olimpiák alapeszméjét, szabályait, formális kérdéseit. Ezek
széles körû megismertetése ugyancsak
nem könnyû feladatot jelentett. Ebben a törekvésében kiemelkedô jelentôséget kapott az az összejövetel, amelyre 1892-ben,
a régi Sorbonne színháztermébe összehívta Párizs elôkelô, a sportért rajongó urait.
Meghirdetett elôadásának címe „Az olimpiai játékok újjászületése” volt, fôvédnöknek

pedig magát a köztársasági elnököt, Carnot-t sikerült megnyernie. Elôadása —
amely az olimpiai játékok mielôbbi felújítását szorgalmazta — nem érte el a várt hatást. Hallgatósága azt hitte, valamiféle antik görög jelmezben szeretne látványos elôadást rendezni.
Coubertin belátta, hogy a konzervatív
erôk ellen és az olimpiák mellett való csatájában új frontokat kell nyitnia, miközben
kompromisszumokat is kell kötnie. Az általa megrendezni kívánt nemzetközi konferencia érdekében ürügyként az amatôrizmus kérdését állította középpontba, s ezzel
a jelszóval többhónapos körutat tett Európában, majd az Egyesült Államokban is.
Két, elôkészítô értekezletet követôen 1894.
június 16-ra ismét a Sorbonne nagytermébe invitálta a soraiban egy királyt, három
trónörököst, nagyhercegeket és milliomosokat is tudó kiszemeltjeit, akik közül a késôbbi fejleményeket illetôen kiemelkedôen fontos szerep jutott a Párizsban élô görög Shakespeare-fordítónak és közéleti szereplônek, Demetriosz Vikelasznak.
Az eredetileg az „amatôr kérdésrôl” meghirdetett „valamiféle sportkonferencián”
azután Coubertin két szekcióra osztotta a jelenlévôket. Az egyikben valóban az amatôr-proª témát feszegették, a másikban viszont az olimpiai játékok felújítása került
terítékre. Ennek a tagozatnak az elnöke
lett a görög Vikelasz, aki a Pánhellén Tornaegyesületeket is képviselte. Az ott kialakult
hangulatról így írt Coubertin: „Fenséges
harmónia hangjai ringatták az egybegyülteket. A hellenizmus töltötte meg a tágas helyiséget. Éreztem, hogy nem akad senki, aki akarva vagy akaratlanul az olimpiai játékok ellen
szavazna”. Ebben a megérzésében nem is
kellett csalatkoznia, hiszen a kongresszus
közel ezerötszáz részvevôje június 23-án ellenszavazat nélkül jóváhagyta a játékok felújítását. A küldöttek az amatôrség elve mellett hitet téve megalapították a Nemzetközi
Olimpiai Bizottságot. Ott, helyben elkészítették és el is fogadták az alapszabály szerepét betöltô Olimpiai Chartát, amely módosításokkal mindmáig érvényben van.
A NOB fôtitkáraként tevékenykedett Coubertin legfôbb feladata az 1896-os, Athénnak ítélt elsô újkori olimpiai játékok megszervezése volt. Munkájában nyolctagú bizottság — köztük a magyar Kemény Ferenc
is — segítette.
Rengeteg munka és sok bizonytalanság
után — még Budapest neve is felmerült az
esetleg Athén helyett beugrani kényszerülôk között — végül a gazdag görög kereskedô, Georgiosz Averoff áldozatkészsége nyomán elkészült az ókori Herodes Atticus stadion felújítása. Így 1896. április 6-án negyvenezer nézô jelenlétében György király
megnyithatta az elsô újkori olimpiát, tehát
megvalósult Coubertin álma.
Jocha Károly

