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Megkezdôdött a tanév

Szeptember elsején becsöngettek kerületünk iskoláiban is. Idén a
beiratkozás adatai szerint az önkormányzat óvodáiban 644 gyermek kezdi meg elsô évét, az általános iskolákban 782 elsôs diák tanul, közel 250 fôvel több, mint a kilépô nyolcadikos. A gimnáziumokban közel 2300 tanuló vág neki a 2008-2009-es tanévnek. A
nyáron mintegy nyolcvanhat millió forintos ráfordítással több ön-

kormányzati fenntartású oktatási intézményben végeztek felújításokat. Az önkormányzat számára különösen fontos a gyermekek
biztonsága, ezért a Városrendészet munkatársai reggelente a forgalmas helyeken lévô iskoláknál vigyáznak arra, hogy a diákokat
ne érje baj.
(Folytatás a 8. oldalon)

Ünnepi hangulat a hidegkúti fesztiválon
Cseke Péter, a Polgárok Pesthidegkútért Egyesület elnöke és Láng
Zsolt polgármester közösen vágták fel a tizedik Hidegkúti Mûvészeti Fesztivál születésnapi tortáját. 1999 augusztusában rendezték az
elsô rendezvénysorozatot, akkor a még romos, felújítás elôtt álló
egykori iskolaépület udvarán. Azóta jelentôsen átalakult a környezet is, és a programok is egyre színesebbek és sokrétûbbek lettek.
Az idei jubileumi Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti Fesztivál a Reneszánsz Év eseménysorozatához kapcsolódott. A reneszánsz kort
és életérzést tükrözte Bagyinszki Zoltán fotókiállítása, a Pavane
táncegyüttes bemutatója, az Art’s Harmony Társaság fegyverforgatói, a Bab Társulat óriásbábos komédiája, Tankó Judit Munkácsydíjas textilmûvész kiállítása és ruhakollekciójának bemutatója, valamint a Tabulatura és az Igriczek együttes koncertjei.
(Folytatás a 12. oldalon)
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KÖZÉRDEKÛ

HIVATALI NYITVA TARTÁS

FOGADÓÓRÁK

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

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

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.
Tel.: 346-5602

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

(A sorszámok kiadása az ügyfélaz óránkénti idôpontra
fogadás vége elôtt fél órával
elôjegyzett ügyfelek a
befejezôdik, a délutáni sorszámsorszámmal érkezôkkel
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

Gyámhivatal

Városrendészet

Mûvelôdési Iroda

1027 Frankel Leó út 7–9.
Tel.: 212-2784
Központ: 1024 Lövôház utca 26.
Tel.: 316-2688
Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
zTel.: 376-8678
1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

Gyermekorvosi ügyelet

Felnôttorvosi ügyelet

dr. Láng Zsolt
polgármester
Dankó Virág
alpolgármester
Bándy Péter
Fidesz—KDNP, 11. vk.
dr. Csabai Péter
Fidesz—KDNP, 10. vk.
Dömök Lászlóné
Fidesz—KDNP, 6. vk.
Ernyey László
Fidesz—KDNP, 1. vk.
Fekete László
Fidesz—KDNP, listás
Gárdos Pál
Fidesz—KDNP, 13. vk.
Hutiray Gyula
Fidesz—KDNP, 14. vk.
Káplán Tibor
MSZP, listás
Kaposi Péter
Fidesz—KDNP, 2. vk.
Kollár György
SZDSZ, 15. vk.
Koncz Imre
SZDSZ, 5. vk.
Korodi Enikô
SZDSZ, listás
Kunhalmi Ágnes
MSZP, listás
Lánszki Regô
Fidesz—KDNP, 16. vk.

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

Legény Béla
Fidesz—KDNP, 9. vk.
dr. Molnár Zsolt
MSZP, listás
országgyûlési képviselô
Ôrsi Gergely
MSZP, listás

1027 Ganz utca 13.
Tel.: 202-1370

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5430
elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5400
elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 70) 578-9797
elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 9288699
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*
elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 670-6688
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 3364337
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*
elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 957-5682
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*
hónap 1. csütörtöke, 18–20 óra
elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 931-1379
elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425
elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 410-1425
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve
(06 20) 571-0694
elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 560-5596
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-2978, (20) 466-8418,
zsolt.molnar@mszp.hu
minden hónap elsô szerdáján
17–18-ig, elôzetes idôpont-egyeztetés (06 20) 420-4031
hónap 1. hétfôje, 14–16.30-ig

Porkoláb Mátyás
MDF, listás

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

BUDAI POLGÁR

hétfô–péntek: 20.00–8.00,
szombat–vasárnap: 24 órás
ügyelet
hétfô–péntek: 12.00–16.00,
20.00–8.00; szombat–vasárnap: 24 órás ügyelet
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Póta Gyula
SZDSZ, listás
Rataj János
MSZP, listás
Riczkó Andrea
Fidesz—KDNP, 3. vk.
Skublicsné
Manninger Alexandra
Fidesz—KDNP, 12. vk.
Soltész Attila
Fidesz—KDNP, 4. vk.
Takács Beáta
MSZP, listás
dr. Varga Elôd Bendegúz
MSZP, listás
Varga Tibor
Fidesz—KDNP, 7. vk.
Vaszil Krisztián
Fidesz—KDNP, 17. vk.
dr. Zagyvai Péter
SZDSZ, listás
dr. Szalai Tibor
jegyzô
dr. Nagy Gábor Tamás
országgyûlési képviselô,
1. választókerület
dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

hónap 1. keddje, 14–16.30-ig
elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 919-3221
elôzetes idôpont-egyeztetés:
316-5295
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-2978, hívható
munkanapon 12–18-ig
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.
Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.
Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.
Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.
Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b
Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b
KDNP II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 29.

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

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b
SZDSZ II. ker. Iroda
Margit krt. 48., I. emelet

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.
Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.
MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.
Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37., 376-8678
MDF II. kerületi Iroda,
Bimbó út 63.

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.
Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, ill. (06 20) 365-8548
elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 406-0845
elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 560-3905
elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 934-1534
elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

hónap 1. hétfôje, 17–19 óra
elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5486
elôzetes idôpont-egyeztetés,
bejelentkezés a téma
megjelölésével: (06 20) 594-9763

Fidesz II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 13/b
SZDSZ II. ker. Iroda
Margit krt. 48., I. emelet
Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

szeptember 11-én 18 óra

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

szeptember 25-én 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

* A Fidesz II. kerületi irodájának nyitva tartása: hétfôn és szerdán 14–19,
kedden és csütörtökön 9–18, pénteken 9–14 óráig. Telefonszám: 2125030.

2008/18 — szeptember 5.

KÉT HÉT

3. OLDAL

Újlaki sportcentrum: volt, van és lesz
Augusztusban munkagépek vonultak fel a
Kolozsvári Tamás utcai sporttelepre. A környéken lakók közül többen is azzal keresték meg szerkesztôségünket, attól tartanak, bezárják a népszerû pályát. Szó sincs
errôl, az önkormányzat felújíttatja a centrumot, amelyet új üzemeltetôje csakis sportcélokra használhat a jövôben is.
A képviselô-testület májusban hozott határozata szerint az önkormányzati tulajdonú Kolozsvári Tamás utcai sportpálya üzemeltetésére nyilvános, egyfordulós pályázat útján keresett vállalkozót. Annak ellenére ugyanis, hogy az önkormányzat évente
közel 80–100 millió forintot fordított a
komplexum fenntartására, a területen lévô
pályák évrôl évre egyre rosszabb állapotúak lettek, egyre kevésbé voltak alkalmasak
minôségi sporttevékenységre. A kerület
olyan üzemeltetôt keresett, amely garanciát vállalt, hogy kizárólag sportcéllal hasznosítja a területet, és bérleti díjat ªzet érte.
A sikeres pályázat érdekében az önkormányzat úgy döntött: elvégezteti a pályák
felújítását és bôvítését. A munkálatok augusztus elsô felében megkezdôdtek, és várhatóan szeptember végére fejezôdnek be.

A testület az augusztus 28-án megtartott
ülésén úgy határozott, hogy májusban kiírt
pályázatának nyertese az Oxygen Buda
Sportpálya Üzemeltetô és Szolgáltató Kft.
lett. A cég húsz évig üzemeltetheti a sportcentrumot. A felújításra fordított pénz a havi bérleti díjból tíz év alatt térül meg, így a
kerület még többletbevételhez is jut. A szerzôdés lejártát követôen az Oxygen Budának
az eredeti állapotban kell a komplexum pályáit visszaadnia. A cég vállalta azt is, hogy
a területet kizárólag sportcélokra hasznosítja, és helyet biztosít a labdarúgó utánpótlás-nevelésnek. A rekortán futópályákat
meghatározott idôszakban tömegsport céljára a kerület lakossága térítésmentesen
használhatja, de a kerületi iskolák is rendszeresen igénybe vehetik a mûfüves sportpályákkal együtt.
A Kolozsvári Tamás utcai sportcentrum
helyén — a rémhírekkel ellentétben — nem
épül lakópark, sem pedig bevásáróközpont. Helyette egy 60 x 90 méteres nagy pálya, két mûfüves futsal- és két grundpálya
épül kosárlabdapalánkkal. A futókör mellett két teniszpályát is kialakítanak.
szg

CÉLEGYENESBEN A MARCZIBÁNYI TÉRI SPORTPÁLYA FELÚJÍTÁSA. A tervek
szerint szeptemberben már használhatják az érdeklôdôk a Marczibányi téri sportpálya létesítményeit. Az építkezésbôl döntôen a tereprendezés és az utak kialakítása
maradt hátra, de néhány épületben még kisebb burkolási munkálatok vannak — tájékoztatott Szilas György létesítményi igazgató. Az önkormányzat közel egy éve határozott úgy, hogy a régóta nem használt területet pályázattal húszéves idôszakra üzemeltetésre átadja. A Vasas SC, a Match Point T.C.S.E. és a Match Point Kft. alkotta
konzorcium (Marczibányi Sportcentrum Kft.) vállalta, hogy befektetôk ªnanszírozásában sportkomplexumot hoznak létre. A területen két teniszpálya, két részre osztható,
60 x 40 méteres mûfüves labdarúgóés egy multifunkcionális (kosárlabda,
kézilabda, tollaslabda) sportpályát alakítanak ki. Lesz egy 240 méter hosszú
rekortán futósáv, gyerekek részére kialakított sportjátszótér, kutyasétáltató. Telente pedig sátor fedi majd a pályákat. Az egyik sportpálya a kerületi
iskolások rendelkezésére áll a testnevelésórákon, a futópályán a kerületi lakók is sportolhatnak. A terület közpark lesz, ahol a kerület nagyobb rendezvényeit is tarthatják.

Koreai küldöttség Budán
Tizenhét fôs dél-koreai csoport tett szakmai látogatást a II. kerületi önkormányzatnál. A küldöttek a Koreai Térségi Kormányzatok Tudományos Intézetébôl, illetve a
Térségi Kormányzati Hivatal Fejlesztési Intézetébôl érkeztek. Látogatásuk célja kerületünk sportpolitikájának és kulturális életének megismerése volt. A közvetlen hangú megbeszélésen részt vett Dankó Virág alpolgármester, Szalai Tibor jegyzô, Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési Iroda vezetôje és Éllô Vivien sportreferens.

Lomtalanítás
A lomok kikészítésének adott körzetre
vonatkozó pontos dátumáról hivatalos levélben értesítik a lakosságot. A
levélhez hírlevelet is csatolnak. Idén is
elhelyeznek tájékoztató plakátokat a
társasházak lépcsôházaiban a lomtalanítás idôpontjáról. A lakók a lakcímük
szerinti lomtalanítás idôpontjáról az
ingyenesen hívható (06 80) 204-386os zöldszámon érdeklôdhetnek.
Az idei lomtalanítás legfontosabb
újítása, hogy a háztartásokban keletkezô veszélyes hulladékokat is elszállítják. Minden lomtalanítási körzetben
gyûjtôpontokat létesítenek, amelyek
helyszínérôl és az átvételek idôpontjáról szintén a tájékoztatólevélben adnak felvilágosítást. A veszélyes hulladék leadására minden körzetben a levélben feltüntetett lomkikészítési dátumot követô napon van lehetôség
12 és 18 óra között.

Veszélyeshulladékgyûjtési akció
Ingyenes lakossági veszélyeshulladékgyûjtési akciót tart az önkormányzat
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági
Irodája szeptember 13-án szombaton
8 és 12 óra között, a már ismert helyszíneken: a Petôfi Mûvelôdési Központ (1028 Máriaremetei út 80.) elôtt
és az önkormányzat parkolójánál
(1024 Rómer Flóris u. 4/a, a Magyar
Autóklub székházánál).

Áramszünet
Szeptember 5-én pénteken 8 és 12
óra között elektromos karbantartási
munkálatok miatt a Pulzus Egészségügyi Központban (1024 Fillér u. 4–6.)
a betegellátás szünetel.

ILLEGÁLISHULLADÉK ÉS PARLAGFÛVEL és gyommal szennyezett területek bejelentése: Környezetvédelmi
és Mezôgazdasági Iroda, 1024 Budapest, Lövôház u. 22., tel.: 315-1366,
e-mail:
jover.gyorgy@masodikkerulet.hu.
TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Keddenként 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházaknak a Polgármesteri
Hivatalban (1024 Mechwart liget 1.).
A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense, Szigeti Szilvia, (30) 560-3928
(szigeti.szilvia@masodikkerulet.hu)
minden hónap elsô hétfôjén 15–17-ig
fogadóórát tart a hivatalban (1024
Mechwart liget 1.).
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn és szerdán 14–19, kedden és csütörtökön 9–18, pénteken 9–14 óráig tart
nyitva (1024 Budapest, Keleti K. u. 13/b,
tel.: 212-5030).

A képviselô-testület ülésén történt
Három iskolában, a Budenzben,
a Pitypangban és a Szabó Lôrinc
Fenyves utcai telephelyén mûfüves
sportpályát alakít ki az önkormányzat.
Errôl is döntöttek a képviselô-testület
augusztus 28-i rendkívüli ülésén.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
szervez a Fidesz kerületi szervezete szerdánként 16–18-ig (1024 Keleti K. u. 13/
b). A részt venni szándékozók az aktuális
hét keddjéig kérjenek idôpontot a 2125030-as telefonszámon.

A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM
II. kerületi irodája (1022 Budapest, Bimbó
út 63.) szeptembertôl ismét kedden és
csütörtökön 16–19 óráig tart nyitva. Almássy Kornél országgyûlési képviselô
elôzetes idôpont-egyeztetés alapján tart
fogadóórát. Telefonszám: (06 70) 3628283.

AZ MDF INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szervez a Bimbó út 63.-ban csü-

BUDAI POLGÁR

A képviselôk többek között arról döntöttek, hogy a Szalonka út helyreállítására és
támfalépítésre huszonöt millió forintot átcsoportosítanak a közel ötvenmillió forintos beruházás ªnanszírozásához. A korábban tervezett felújítást ki kell bôvíteni egy
újabb szakasz helyreállításával, mert idén
júniusban a komoly esôzések miatt az útpálya egy szakaszon megsüllyedt és leszakadt.
A Kapy utca—Csatárka út—Törökvész út
jelzôlámpás csomópont, valamint az Eszter
utca—Törökvész út—Alsó Törökvész út—Vérhalom utca csomópont körforgalmúvá alakításával kapcsolatban a testület arról határozott, hogy a leendô elektromos berendezéseket térítés nélkül átadja a Budapesti
Dísz- és Közvilágítási Kft-nek, mely a Fôvárosi Önkormányzat és a Budapesti Elektro-

mos Mûvek Rt. tulajdonában van. A vállalat a továbbiakban ellátja a gyalogátkelôhelyek és a csomópont világítását. Jelenleg a
körforgalmú csomópontok kialakításának
engedélyezési eljárása zajlik.
A testület határozott arról is, hogy újabb,
mûfüves sportpályák létesítésére mintegy
50 millió forint fedezetet biztosít. A kerületben eddig a Klebelsberg, a Törökvész úti
és a Csik Ferenc iskola udvarán épült önkormányzati finanszírozásban mûfüves pálya. A döntés nyomán a Pitypang utcai, a
Budenz és a Szabó Lôrinc iskola Fenyves
utcai telephelyén létesül modern sportpálya. Az iskolák elôzetesen jelezték igényüket a beruházásra, a sorrendrôl a Közoktatási, Közmûvelôdési, Sport és Informatikai
Bizottság határozott.
A testület elfogadta az önkormányzati tulajdonban lévô Kolozsvári Tamás utcai
sportpálya sportcélú hasznosítására és üzemeltetésére kiírt nyertes pályázatot. Az
Oxygen Buda Sportpálya Üzemeltetô és
Szolgáltató Kft. vállalta, hogy az ingatlant
havi bérleti díj ellenében húsz éven keresztül üzemelteti.

törtökönként 16–18 óra között. Elôzetes
bejelentkezés, idôpont-egyeztetés a 3530624-es telefonszámon.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Budapest, Fazekas u. 19–23.) augusztus 25-tôl hétfôn, kedden, szerdán
és csütörtökön 12–18-ig, pénteken 12–
16-ig tart nyitva. Tel.: 212-2978; e-mail:
bp02@mszp.hu.

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

A

JOBBIK

KERÜLETI

IRODÁJA

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

AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Budapest, Margit krt. 48., I. emelet) hétfôtôl csütörtökig 17–19-ig tart
nyitva, telefonszám: 201-0453; www.
szdszbp02.hu.

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
díjmentes tanácsadást tart csütörtökönként 14–16 óráig az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Budapest, Margit krt. 47–
49.).

A Csik iskolában az új mûfüves pályát tavaly ôsszel adták át. Az idei tanévben újabb három iskolában
korszerûsítik a sportpályák felületét

A testületi ülésen Láng Zsolt polgármester beszámolójában elmondta, hogy elkezdôdött a Rómer Flóris
utcai parkoló átépítése. A munkával várhatóan
szeptember közepére végeznek. Elhangzott, hogy a
települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatására kiírt pályázaton az önkormányzat tizenhat közterületi úttal pályázott, és mindegyikre sikeresen. Az így elnyert támogatás több mint 65
millió forint.
Megkezdôdtek a parképítési és zöldfelület-fejlesztési munkák is a kerületben. A napokban elkészül a Máriaremetei Templomkert fôbejáratának díszburkolata. A játszótér bôvítésével már végeztek. A Torockó téren díszburkolatot kap a játszótérhez vezetô út, a Zsigmond téren új virágágyakat alakítanak ki, és automata öntözôhálózatot
telepítenek. Az Üstökös utcai játszótéren lévô sportpálya új díszburkolatot kap. A polgármester arról is tájékoztatott, hogy a kutyafuttatók kialakítására kiírt közbeszerzési
eljárás lezárult, a nyertes az ôsszel végzi el a munkákat a Csalogány utcában, a Zsigmond, illetve a Nagy Imre téren és a Margit parkban.
Láng Zsolt jelezte, hogy a közterületek használatának és rendjének szabályozásáról
szóló helyi rendeletben az Alkotmánybíróság sajnálatosan három pontot alkotmányellenesnek talált és megsemmisített. A törölt paragrafusok a falfirkák és graffitik készítôit szankcionálták 30 ezer forintig terjedô pénzbírsággal.

2008/18 — szeptember 5.
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Új szabályozási terv
A II. kerületi Önkormányzat Kerületi Szabályozási Tervet (KSZT) készíttet a Felhévízi
utca—Bécsi út— Ürömi utca által határolt területre. A KSZT lakossági fórumát szeptember 16-án kedden 18 órától tartják az Újlaki Általános Iskola ebédlôjében (1023 Budapest, Ürömi utca 64.).

Klebelsberg-díj

Jövôre már nem a zavarosban horgásznak
Pesthidegkút ófalui részének üde színfoltja a nyolcvanas években telepített mintegy 5600 m²-es mesterséges tó és a hozzá
tartozó majdnem ekkora erdô, melynek
használati jogát a Hidegkúti Horgász Egyesület még a tanácsi idôkbôl örökölte. A
rendszerváltás elôtt és azután sem ªzetett
semmiféle bérleti díjat az egyesület. Ráadásul semmilyen beruházást nem hajtott
végre a területen, mûködtetése nem felelt
meg sem az ÁNTSZ, sem a vízügyi hatóságok egyetlen elôírásának sem. Nincs illemhely a tó körül, a vizet hosszú ideje nem
tisztították, a korábban szivárgó zsilipet
nem javították meg, hanem lebetonozták.
A tó és környéke az utóbbi idôben egyre elhanyagoltabbá vált.
Az önkormányzat tavaly év végén úgy döntött, felmondja a sajátos magyar viszonyok
között létrejött bérleti szerzôdést, és új pályázatot ír ki. A több országos napilapban,
a Budai Polgárban és az önkormányzati
honlapon megjelent pályázatra hárman jelentkeztek.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
döntése szerint, amelyet a Pesthidegkúti
Városrészi Önkormányzat is jóváhagyott, a
Pro-Vito Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.vel kötött az önkormányzat új, tíz évre szóló haszonbérleti szerzôdést.
A Pro-Vito Bt. a tavat továbbra is halastóként üzemelteti, és húsz horgászhelyet alakít ki. Az új bérlô kötelezettséget vállalt a
pályázati felhívásban és a jogszabályokban
foglalt elôírások betartására, ami azt jelenti, hogy a mûködéshez szükséges minden
engedélyt beszerez, és szem elôtt tartja az
illetékes hatóságok által jóváhagyott halés erdôgazdálkodási tervet. A nyertes pályázó azt is vállalta, hogy gondoskodik a terület ôrzésérôl és a vízminôség megóvásáról,
a partszakasz balesetmentes megközelíthetôségérôl, valamint az erdô védelmérôl és
fenntartásáról.
ti

Kalota István, a Pro-Vito Bt. ügyvezetô
igazgatója elmondta, hogy az év hátralevô részében a terület rendbetételén dolgoznak, amit több hatósági engedély beszerzése elôz meg. Szavaiból kiderült, hogy
a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség
elôírásai szerint gyakorlatilag új zsilipet kell építeniük, mert a régi teljesen használhatatlan. Az új bérlô vállalta azt is, hogy a régóta megoldatlan közvilágítást megépíti, illetve új kerítést húznak a rossz állapotú régi helyébe. Parkosítani és füvesíteni is fogják a tó partját, amelynek közelében parkolóhelyeket is kialakítanak. Kalota István elmondta, hogy a terület továbbra is horgásztóként fog mûködni, amely kevésbé lesz
zárt, mint az eddigiekben volt. Ahogyan az ország más hasonló vizeinél, itt is napijeggyel lehet majd halat fogni. Egyelôre azonban szeretnék felmérni a halállományt,
és aszerint megkezdeni a telepítést.
— A tavat a közönségnek jövô tavasszal adjuk át. Alapvetô célunk, hogy a hidegkúti horgásztó igazi gyöngyszeme és éke legyen a környéknek. Szeretnénk, ha nem néhány ember hétvégi idôtöltésének, hanem valódi közösségépítésnek adna teret a jövôben. Szorgalmazni fogjuk, hogy a kerületi iskolák bevonásával ifjúsági horgászversenyt szervezhessünk, de remélem, már jövô nyáron megrendezhetjük az elsô halászléfôzô-versenyt is — mondta Kalota István, aki maga is szeret horgászni. A Pro-Vito
Bt. egyébként építési vállalkozásként mûködik. A tó és környékének rekonstrukciós
munkálatai 2–3 millió forintba kerülnek. Az ügyvezetô számításai szerint a horgásztó
évi mûködtetéséhez 8,5 millió forintra van szükség.

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
1992-ben alapította a Klebelsberg Kunodíjat, azzal a szándékkal, hogy a pesthidegkúti közélet egy-egy kiemelkedô alakját —
akiknek élete és munkássága példaként állítható a kortársak és a jövô nemzedékei
elé — évrôl évre az egykori kultuszminiszter nevével fémjelzett emlékplakettel és az
ezzel járó pénzjutalommal tünteti ki. A díjat minden év novemberében, a Klebelsberg Napok keretén belül adják át. A Pesthidegkúton élô vagy tevékenykedô és a kitüntetésre érdemesnek tartott személyre tett
lakossági javaslatokat — a jelölt rövid méltatásával együtt — a Pesthidegkúti Közösségi
Házba (1028 Budapest, Máriaremetei út
37.) vagy a szentirmai.mate@masodikkerulet.hu e-mail címre juttassák el október
3−ig.

Cikkünk nyomán…
Imrei Józsefné olvasónk a Budai Polgár
július 25-i számában kifogásolta, hogy a
Mammut üzletközpont környékén több
postaládát is leszereltek, ezért egy levél
feladása miatt is a Mammut harmadik
emeletén lévô postához kell elmenni. A
levélre Szôke Tamás, a Mammut marketingvezetôje reagált.
Köszönjük, hogy levelében felhívta ªgyelmünket a Mammutban nemrég megnyílt
postahivatal megközelítésének nehézségeire. A posta nyári megnyitása óta, legnagyobb örömünkre, valóban megnövekedett
a bevásárlóközpont látogatóinak száma,
így különösen fontos az Ön által szóvá tett
probléma mielôbbi és megnyugtató kezelése. Annak érdekében, hogy Önnek és azoknak, akik csak leveleiket szeretnék feladni,
ne kelljen felfáradnia a III. emeletre, a
Mammut földszintjén postaládát helyezünk el. Reméljük, hogy így mindenki gyorsabban és hatékonyan intézheti ügyeit, hiszen a posta megnyitásával is eleve ez volt
a legfontosabb célunk. Ma már a Mammutba látogatók egy helyen tudják elintézni
ügyes-bajos dolgaikat.

A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy dr. Szentes József volt körzeti orvos életének 88. évében elhunyt.
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II. Kerületi Kaptató
Az önkormányzat szeptember 21-én a Millenárison tartja
a II. Kerületi Kaptató futó- és kerékpáros versenyét.
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.
Elônevezni a www.masodikkerulet.hu weboldalról letölthetô nevezési lap kitöltésével, és annak az alábbi címek bármelyikére történô elküldésével lehet: e-mailben a kaptato@masodikkerulet.hu címre, vagy faxon a 225-7560-as számra, vagy postán a Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat Mûvelôdési Iroda címére: 1027 Budapest, Bem tér 1.

u.—Fény u.—Kis Rókus u. (felfelé)—Felvinci út—Balogvár u.—Alvinci út (lefelé)—Lövôház u.—Ezredes u.

ISKOLÁK KÖZÖTTI VERSENY A tanulók létszámához viszonyítva az elsô hat, legtöbb iskolást 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; 12.20: középiskolások — futás; 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.
13.00 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
FUTÁS Kb. 700 m: 9.00: Kerekesszékesek, 9.30: 1. korcsoport viseli a verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a versenyszerve(2000-ben vagy késôbb születettek), fiúk; 9.35: 1. korcsoport, lányok. zôk által kijelölt teljes távot, vagy a nevezési lapot pontatlanul, nem
Rajt/cél: Millenáris. Útvonal: Fény u.—Lövôház u. (felfelé)—Ezredes a valóságnak megfelelô adatokkal, illetve hiányosan tölti ki. A csaláu.—Millenáris. n Kb. 900 m: 10.00: 2. korcsoport (1998–1999-ben di futás, illetve a 60 év felettieknek szervezett gyaloglás versenyészületettek), fiúk; 10.05: 2. korcsoport, lányok. Rajt/cél: Millenáris. Út- nek nincs eredményhirdetése, minden befutó pólót kap ajándékba.
A futóversenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísévonal: Kis Rókus u. (felfelé)—Marczibányi tér—Lövôház u. (lefelé)—
Ezredes u.—Millenáris. n Kb. 1600 m: 10.30: 3. korcsoport (1996– rôvel, rajtszám nélkül, kutyával futni tilos. A kerékpáros versenyen
1997-ben születettek), fiúk; 10.35: 3. korcsoport, lányok; 11.00: 4. bukósisak, védôfelszerelés használata kötelezô. Átöltözési, csomagkorcsoport (1994–1995-ben születettek), fiúk; 11.05: 4. korcsoport, megôrzési lehetôséget a Millenáris helyiségeiben biztosítanak.
Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi és reklámtevélányok; Rajt/cél: Millenáris. Útvonal: Kis Rókus u. (felfelé)—Felvinci
út—Balogvár u.—Alvinci út (lefelé)—Lövôház u.—Ezredes u.—Mille- kenység csak a II. kerületi önkormányzat elôzetes engedélyével vénáris. n Kb. 2700 m: 11.30: 5. korcsoport (1992–1993-ban születet- gezhetô. A II. kerületi önkormányzat szervezési okok miatt fenntarttek), fiúk-lányok; 11.45: 6. korcsoport (1990–1991-ben születettek), ja a jogot, hogy a résztvevôk számát korlátozza, a nevezést bármifiúk-lányok, felnôttek; 11.55: Családi futás; 12.00: Gyaloglás, 60 év fe- kor lezárja. A II. kerületi önkormányzat fenntartja az útvonal- és idôlettiek. Rajt/cél: Millenáris. Útvonal: Kis Rókus u. (lefelé)—Fény u.— pont-változtatás jogát.
Lövôház u. (felfelé)—Alvinci u. (felfelé)—Balogvár u.—Felvinci u. (lefelé)—Kis Rókus u. (lefelé)—Ezredes u.—Millenáris Park.
KERÉKPÁR Kb. 800 m: 14.00: 10 éves korig, fiúk-lányok. Rajt/
cél: Ezredes u. Útvonal: Ezredes u.—Kis Rókus u. (felfelé)—Marczibányi tér—Lövôház u. (lefelé)—Ezredes u. n Kb. 2700 m: 14.30:
10–20 éves korig, fiúk-lányok. Rajt/cél: Ezredes u. Útvonal: Ezredes
u.—Lövôház u. (lefelé)—Fény u.—Kis Rókus u. (felfelé)—Felvinci
út—Balogvár u.—Alvinci út (lefelé)—Lövôház u.—Ezredes u. n Kb.
2 x 2700 m: 15.00: 20 éves kor felett, fiúk-lányok. Rajt/cél: Ezredes
u. Útvonal: Ezredes u.—Lövôház u. (lefelé)—Fény u.—Kis Rókus u.
(felfelé)—Felvinci út—Balogvár u.—Alvinci út (lefelé)—Lövôház

Fôtámogatók:

Támogatók:

www.masodikkerulet.hu/sport/kaptato/
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Újra fut és kerékpározik a kerület
Jótanácsok
FUTÁS: Szülôként is tapasztalom, hogy a korcsoportokban indulók rajtterülete az indulók száma miatt viszonylag szûk, így esések fordulhatnak elô. Akik versenyezni
akarnak, helyezkedjenek az elsô, akik a táv teljesítését tûzik ki célul, a hátsó sorokba!
n A rajt elôtt legalább két órával ne együnk!
n Futás közben végig ªgyeljünk futótársainkra, és tartsunk megfelelô távolságot!
n Fokozottan ügyeljünk a járdánál, gödröknél, csúszós részeknél és kanyaroknál!
n Rajtszámunkat elôre tegyük, mert a célbaérkezést így regisztrálják!
n Betegen, lázasan se edzést, se versenyt ne vállaljunk!

Közeledik kerületünk legnagyobb tömegsport-eseménye, a Kerületi Kaptató. Szívesen emlékszem vissza az elsô versenyre,
amelyen fantasztikus látványt nyújtott a
több ezres, futni, kocogni, mozogni vágyó
tömeg. Már az elsô idôszakban világossá
vált, hogy kerületünkben szép számmal élnek az egészséges életmódot követô sportbarátok. A szeptember 21−i megmérettetés
futamai a korcsoportoknak megfelelôen teljesíthetô távok, ugyanakkor kerületünk
adottsága miatt futásunk fô gondolata, a
„Kapaszkodj fel és gurulj le!” teljességgel
megvalósul, mert a kijelölt útvonalat szokás szerint emelkedôk és lejtôk tarkítják.
Nemrég rövid felmérést végeztem, ki miért szereti a futást. A tapasztalatokat összegezve elmondható, hogy a futás nemcsak
alakot, hanem személyiséget is formál, olcsó, helyhez és idôhöz nincs kötve, az idôjárástól független, és nem utolsó sorban kikapcsolódást nyújt, ellensúlyozza a napi
stresszt. Ezért is indul évrôl évre a több
ezer kerületi versenyzôn kívül vidéki, sôt a
határon túlról érkezô résztvevô a Kaptatón.
Ebben egy friss személyes élmény is megerôsít: augusztusban Szarvason táboroztunk, amikor megpillantottam egy sportos
hölgyet, aki a pár éve kiosztott kaptatós pólóban edzett. Kérdésemre válaszolva elmondta, idén is jön versenyünkre a futás,
az egészséges életmód és a jó hangulat miatt.
Labán Gábor testnevelô
Molnár Dénes mountain bike edzô

KERÉKPÁROZÁS: A megfelelô méretû és jól mûködô kerékpár nagyon fontos, a verseny elôtt mindenképpen ellenôrizzük a fékek, a gumik, a váltók állapotát.
n A sisakunkat pontosan állítsuk a fejmérethez, és rendesen rögzítsük, hogy verseny
közben ne tudjon se elôre, se hátra billenni a fejünkön.
n Célszerû szemüveget és kesztyût is viselni, a szemüveget fôleg a bogarak ellen, a
kesztyût azért, hogy izzadtan se csússzon a kezünk a kormányon!
n A rajtszámot úgy rögzítsük, hogy szembôl olvasható legyen, ne gyûrôdjön.
n Rajt elôtt ne étkezzünk legalább két órával.

Hogyan készüljünk a versenyre?
FUTÁS: Ha régen nem mozogtunk, egy általános háziorvosi, illetve iskolaorvosi vizsgálat ajánlott.
n Vezessünk edzés- és futónaplót.
n Edzésprogramunkat elôzze meg önvizsgálat. Végezzünk magasság- és súlyaránymérést, valamint pulzus-megnyugvás tesztet. Célszerû a nyaki ütôéren tíz másodpercig számolni a pulzusszámot. Akinek három perc után visszaáll nyugalmi állapotra a pulzusa, az edzettségre vall, ha tíz perc után sem, az edzetlenséget mutat.
Az eredményeket, távokat írjuk naplónkba. Rövid idô után javulás várható.
n A Kaptatóra felkészülni szûk egy hónapunk van. Heti három edzéssel sikeresek lehetünk. Készüljünk a helyszínen, így a versenyen ismerôs lesz a terep.
n Érdemes Cooper-tesztet készíteni. A 12 perc alatti teljesítményt táblázat formájában korra, nemre lebontva tájékoztató jellegû eredményt kapunk.
n Az edzés vagy verseny elôtt be kell melegíteni. Nyújtó-lazító gimnasztikával hozzuk formába szervezetünket. A versenyt rövid futómunka is elôzze meg.
n Kezdôk, újrakezdôk sétával induljanak, utána javaslom az új, Nordic Walking mozgást. Pár edzés után kocogás, majd a rendszeres futás következzen. A távok igazodjanak a versenykiíráshoz.
n Edzés vagy verseny után fáradt izmainkat nyújtsuk, lazítsuk.
KERÉKPÁROZÁS: A felkészülést elôzze meg egy általános orvosi vizsgálat, ha régen
nem sportoltunk.
n Edzések elôtt mindig melegítsünk be.
n Figyeljünk a pihenésre! A hirtelen sok edzéstôl nem leszünk nagyon jók, hanem
pont ellenkezôleg, csak még fáradtabbak. Minden edzés után pihenni kell, ezzel
együtt van csak hatása a munkának. A Kaptatóig hátralévô idôben maximum heti
három edzést javasolok.
n Hogy a versenyen ismerôs legyen a terep, készüljünk a helyszínen, így be tudjuk
gyakorolni a megfelelô váltóbeállításokat.
n Figyeljünk arra, hogy az edzéseken és a versenyen is „pörgôsen” tekerjünk, olyan
váltóbeállítást használjunk, hogy a pedált percenként 60–70-szer tekerjük körbe.
n A pálya kanyarjait próbáljuk begyakorolni, hogy a versenyen a megfelelô sebességgel tudjuk bevenni ôket.
n Ne felejtsünk el az edzések és a verseny után nyújtani, lazítani.

VÍVNI VÁRJÁK A FIATALOKAT. A Vasas Sport Club vívó szakosztálya felvételt hirdet 9–11
éves fiúk és lányok részére. Jelentkezés hétfôn, szerdán és pénteken 15–17 óra között a Vasas vívóteremben, a Vasas Pasarét Sportcentrumban, Szlovenszky István edzônél. Cím:
1026 Pasaréti út 11–13.
KOSARAZÁS A BSE-BEN. A Városmajorban mûködô BSE várja az 1996–1999-ben született lányok jelentkezését. Az elôkészítô foglalkozások kedden és csütörtökön vannak
14.30-tól 16 óráig. Információ: http://hajra-bse.gportal.hu/, jelentkezés a bse1913@gmail.com e-mail címen, vagy Konta Gyula edzônél a (06 20) 823-3159-es telefonszámon.
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A nyári szünet alatt mintegy
nyolcvanhat millió forintos
ráfordítással számos
önkormányzati fenntartású
oktatási intézményben
végeztek kisebb-nagyobb
felújítást és beruházást.
A Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola,
Gimnázium és Zeneiskolában Láng Zsolt polgármester és Szalai Tibor jegyzô, valamint a kivitelezô cég képviselôi a tanévnyitó elôtti
napokban tartottak bejárást.
Az iskolában idén a két épületszárnyat összekötô folyosó átépítését és bôvítését végezték el. Az intézményben már régóta tervezték a fontos beruházást, mert az épületek között egyrészt nehézkes
volt az átjárás, másrészt így a zeneoktatás területén oly fontos különtermek számát is növelni tudták. A mintegy száz négyzetméter
alapterületû folyosóra egy új szintet emeltek, és ott négy zeneszobát, hangszerraktárt, valamint diákönkormányzati helyiséget alakítottak ki. A tervezéskor ügyeltek arra is, hogy az új épület illeszkedjen az iskola stílusához.
A kerületben a növekvô gyermeklétszám miatt óvodai és iskolai
férôhelyek bôvítésére van szükség. Jelenleg a Fillér utcai iskola, valamint a Virágárok utcai óvoda korszerûsítésének és bôvítésének
elôkészítése zajlik.

Értékôrzés és
modernizáció

TOVÁBBI FELÚJÍTÁSOK: A Törökvész úti bölcsôdében két csoportszoba
fürdôit és átadóit újították fel. n A Bolyai utcai óvodában átalakították a Szemlôhegy utcai bejárót. n A Gesztenyéskert óvodában cserélték az emeleti terasz
burkolatát. n A Kitaibel utcai óvodában megújult a Hársfa terasz. n A Kolozsvár utcai óvoda külsô bejáró burkolatát cserélték, és szélfogó épült az alagsori
tornaszoba elé. n A Hûvösvölgyi úti és a Virág árok óvodákban járdát újítottak
fel. n A Hidegkúti úti óvodában a bejárati üvegfalat hôszigetelt nyílászárókra
cserélték. n A Törökvész úti és a Pitypang utcai óvodákban teraszajtókat cseréltek. n Az Áldás utcai iskolában a leánymosdók újultak meg. n A Fillér utcai iskolában a tálalókonyha padlóját és falburkolatát cserélték. n Az Ökumenikus iskola aulájában a térelválasztást és a sötétítést oldották meg. n A Pitypang utcai iskolában a leányzuhanyzót újították fel. n A Remetekertvárosi iskolában a kémiaterem és a fôbejárati lépcsôsor újult meg. n A Szabó Lôrinc iskola Fenyves utcai
telephelyén a földszinti leánymosdót renoválták és az ereszcsatornákat cserélték. n Az Újlaki iskolában homlokzati nyílászárókat cseréltek. n A Hûvösvölgyi
úti óvodában, a Klebelsberg Kuno és a Törökvész úti iskolában jelenleg zajlik és
az ôsz folyamán elkészül az intézmények akadálymentesítése.

a nagyoknak, és a gondjaikra bízták ôket. és a modernizáció együtthatását jelenti. ReMeghatóak voltak a képsorok a régi ünne- mélem, hogy ez nemcsak a szavak szintjén
pélyekrôl, farsangokról, fellépésekrôl. A valósul meg, hanem az iskolai hétköznapok
gyerekek is nagy lelkesedéssel nézték a is ennek a jegyében telnek majd. A moder(Folytatás az elsô oldalról)
kisªlmet részben elôdeikrôl, részben saját nizáció több éve elkezdôdött. Az iskolának
magukról — így lehet sikeresen megszólíta- alkalmazkodni kell a megváltozott pedagóÖtvös Zoltán, az önkormányzat Mûvelôdési ni a tanulókat. Az igazgatónô, Hildebrandné giai kihívásokhoz, de emellett a hagyomáIrodájának vezetôje a most ötvenedik szüle- Rugási Éva Goethe szavait idézte, miszerint nyos értékek megôrzése, a visszatérés a gyötésnapját ünneplô Törökvész úti Általános a gyerekeknek gyökerekre és szárnyakra kerekhez épp annyira fontos.
Iskola tanévnyitójára látogatott.
pézsé
van szükségük. Ez számomra az értékôrzés
— 2008 januárjában a képviselô-testület elfogadta közoktatási intézkedési tervét, amelynek megvalósítása a mostani tanévben veszi kezdetét — mondta az irodavezetô. — Számos új feladat hárul az irodánkra és az oktatási intézményekre egyaránt.
Nem vagyunk könnyû helyzetben, hiszen
amíg a központi források csökkentek, addig az intézmények fenntartási költségei jelentôsen növekedtek. Takarékoskodással
és belsô források felhasználásával tudjuk
biztosítani az iskolák és óvodák színvonalas mûködését. Legfontosabb azonban,
hogy a fenntartó részérôl sem intézményösszevonásra, sem intézménybezárásra
nem került sor, és ilyen címen nem kellett
egyetlen pedagógust sem elbocsátani.
— Nagyon megindító volt a jubileumi tanévnyitó — fûzte hozzá Ötvös Zoltán. — Jó Ötven éve, 1958 szeptemberében nyitotta meg kapuit a Törökvész úti iskola. Az idei, ötvenegyedik
volt látni, ahogy bemutatták az új elsôsöket tanév elsô napján hatalmas tortával ünnepelték a diákok, a tanárok és a szülôk a születésnapot.
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Hogy minden gyermek optimálisan tudjon fejlôdni

Augusztus 20-án Hiller István oktatási
minisztertôl Trefort Ágoston-díjat vehetett át Lányi Marietta, a Klebelsberg iskolában mûködô Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program pedagógiai vezetôje.
A díjjal az oktatás érdekében hosszabb
idôn keresztül kiemelkedô munkát végzô pedagógusokat jutalmazzák.

— Nagy öröm és megtiszteltetés számomra a kitüntetés, amelyet a minisztérium kezdeményezésére kaphattam meg.
Nem egyedül engem illet az elismerés, hanem a Gyermekek Háza tantestületét, kollégáimat, akikkel évek óta nap mint nap
együtt dolgozunk. Mérhetetlenül hálás vagyok nekik, és büszke vagyok rájuk. A díjjal a minisztérium elismeri és értékeli azt a
pedagógiai munkát, amelyet a Gyermekek
Háza folytat 1993 óta. Az esélyegyenlôség
és a differenciált oktatás, amelyet programunk képvisel, kiemelkedô oktatásfejlesztési irányvonal ma Magyarországon. Indoklásként a sérült gyermekek integrálását, illetve a más iskolákban közoktatási szakemberként végzett munkát emelték ki.
Sok iskola érdeklôdik az Önök pedagógiai szemlélete és módszertana iránt?
A gyerekek nagyon különbözôek, és
egyik iskola sem mondhatja, hogy csak a jó
ütemben haladó, rendezett szociális hátterû tanulóknak tud megfelelô környezetet
biztosítani. Meggyôzôdésem, hogy minden
iskolának meg kell tanulnia a differenciált
tanítást-tanulást biztosító módszertant.
Olyan szemléletváltásra van szükség,
amelyben a pedagógusok minden egyes ta-

nulóért felelôsséget vállalnak, hiszen rajtunk is múlik, milyen iskolai pályát futnak
be a gyerekek. Nagyon sok pedagógus tudja
és érzi, hogy változtatni kell, és számunkra
nagyon megtisztelô, hogy sokan a változást
a Gyermekek Háza gyakorlata szerint képzelik el, és igyekeznek megvalósítani.
Hogyan adják át a tapasztalatokat?
Minden héten kétszer az ország minden
tájáról fogadunk tantestületi csoportokat,
bepillanthatnak a nálunk folyó munkába,
beszélgethetnek pedagógusainkkal. Van
egy pedagógus-továbbképzési programunk
is, amelyet már sok iskolába elvittünk —
úgy érzem, sikerrel. Idén júniusban és augusztusban éppen a II. kerület több iskolájában tartottunk továbbképzést. Nagyon jó
szakmai kapcsolatunk van a kerületi iskolákkal, amelyek nyitottak az új szemlélet befogadására. Az önkormányzattól is sok, eszmei és anyagi támogatást kapunk. A gyógypedagógiai és a rehabilitációs órákat az önkormányzat teljes óraszámban biztosítja
számunkra. A mi munkákban kiemelkedôen fontos az együttmûködés. Össze kell fognunk nekünk, tanítóknak, tanároknak,
gyógypedagógusoknak, hogy tényleg minden gyermek optimálisan tudjon fejlôdni.

A jó tanár legfontosabb eszköze az egyénisége
Az idei tanévtôl új igazgató veszi át az Újlaki Általános Iskola vezetését. A 44 éves Gábor Áron idén huszonhetedik tanévét kezdi, ebbôl a XI. kerületben tizenegy, majd Zsámbékon négy éven
keresztül iskolaigazgatóként dolgozott. Az új tanév elsô napján
pedagóguspályájáról és terveirôl beszélgettünk.
— Nálunk a családban mindenki jogász, csak édesanyám választott pedagógus pályát. Ô óvónô, neki köszönhetem pályaválasztásomat. Annak idején sokat laktunk óvodában, szolgálati lakásban,
így én mindig sok gyerek között voltam, és ez nagyon tetszett. Végzettségemet tekintve eredetileg tanító vagyok, majd elvégeztem a
földrajz szakot, végül közoktatás-vezetôi képzettséget is szereztem. Amit dolgozni lehet egy általános iskolában, azt én kipróbáltam: voltam napközis, tanítottam alsó és felsô tagozaton, igazgattam — csak a büfé maradt ki.
Melyik a kedvenc területe?
Leginkább a felsô tagozaton szeretek tanítani, és nagyon fontosnak tarom a szabadidôs tevékenységeket. Elôzô iskoláimban szerveztem sí-, kerékpár- és vízitúrát, eveztünk a Tiszán és Dunán,
számtalan helyen kirándultunk. Meggyôzôdésem, hogy az iskolán
kívül együtt eltöltött napoknak olyan nevelési hatása van, ami azután tovább él a késôbbi iskolai kapcsolatokban is. A jó tanár legfontosabb eszköze az egyénisége, azzal tud hatni leginkább a tanítványaira. A nevelés legalább olyan fontos része a munkánknak,
mint az oktatás. Szeretném, ha az Újlaki, ez a 220 éves hagyományra visszatekintô tanintézet nevelésközpontú iskolaként mûködne.
Igazgatóként mit tart fontosnak egy iskola életében?
A pedagógusnak jó példát kell mutatnia pontosságban, fegyelmezettségben és egyéb külsôségekben, hogy mindezt jogosan elvárhassa tanulóitól is. A gyerekeknek fontos, hogy egyértelmû határokat, kereteket jelöljünk ki. Sokszor tapasztaltam, hogy hálásak
a keménykezû pedagógusnak, ugyanakkor visszaélnek a gyenge
„jóságával”. Ugyanilyen fontosnak tartom az együvé tartozás érzésének kialakítását. Ehhez egy iskolai induló vagy póló is hozzájárulhat.

Nemrég indította be az iskola az olasz nyelv magas óraszámú
oktatását. Ön is támogatja ezt a tagozatot?
Nagyon jó döntésnek tartom, és úgy tûnik, nagy igény is van az
olaszos osztályok indítására. A program egyelôre még gyerekcipôben jár, nem forrott ki igazán, de folytatjuk, és remélhetôleg fejleszteni is tudjuk a jövôben az olasz nyelv oktatását és az olasz kapcsolatokat.
Ennek az iskolának egyébként nagyon jó eredményei vannak.
Szinte minden tantárgyból az országos átlag felett teljesítenek a
gyerekek, de valahogy errôl keveset tud a közvélemény.
Tervez új irányvonalakat, vagy speciális osztályok létrehozását?
Számos kiváló kezdeményezéssel találkoztam, amelyeket, remélem, sikerül bevezetnünk, illetve megtartanunk. Nem tervezek új
tagozatot, de nem is zárkózom el az újító ötletek elôl. Felmerült
például, hogy a sport, a testnevelés kapjon nagyobb hangsúlyt. Ezt
én is támogatnám, bár egyelôre csupán felvetésrôl van szó. Annyi
elôrelépés történt, hogy negyedik osztálytól testnevelô tanár tartja
a testnevelés órákat, és ezt szeretném az egész alsó tagozatra kiterP. Zs.
jeszteni.
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Az önkormányzat döntésének
megfelelôen az iskolakezdés
heteiben a Városrendészet
közterület-felügyelôi és
polgárôrei mindennap fél
nyolc és fél kilenc között az
iskolák környékén biztosítják
a gyerekek balesetmentes
közlekedését.
A felügyelôk a forgalmasabb pontokon reggelente jelen lesznek,
de minden intézményhez igyekeznek eljutni, amíg a forgalmasabb
hetekhez hozzá nem szoknak a gyerekek.
A tavalyi tanévkezdésre a II. kerület az iskolák környékén lévô,
rosszul látható gyalogosátkelô-helyeket saját költségén már felújí-

totta és a zebrák elé prizmákat szereltetett, hogy a sötétben is észrevehetôek legyenek.
Minden kis elsôs a tavalyi évhez hasonlóan láthatósági mellényt
kap az idei tanévkezdéskor is az önkormányzattól, ami szintén a
biztonságukat szolgálja.

Az anyasághoz legközelebb álló hivatás
Éppen tíz évvel ezelôtt, 1998. augusztus
végén készült el a Fillér utcában álló, mesebeli várat idézô, pirosra festett, tornyos épület, és vehették birtokba a gyerekek és óvónôk. Az azóta Százszorszép Óvodára keresztelt intézmény három épületben, a Fillér utcában, az Érmelléki utcában és a Fajd utcában üzemel, vezetôje
Maruzs Jánosné, aki egyben a II. kerületi
óvodavezetôi munkaközösség vezetôje és
a Pedagógiai Szolgáltató Központ szaktanácsadója is. Lánya gyógypedagógusnak
tanult, közgazdász ªa óvónôt vett feleségül, s ma már a több száz óvodai kisgyermek mellett saját unokáját is kényeztetheti.
1973-ban érettségiztem az Adyban,
ami akkor gyermekfelügyelôket képzô szakközépiskola volt, ma pedig a
Szent Angéla iskola kapott otthont
benne. A középiskolai évek alatt szakmai gyakorlatomat állami gondozott
gyermekek között töltöttem, de hamar kiderült, hogy ez nem nekem való. Majd elvégeztem az Óvónôképzô
Fôiskolát, de nem lettem hûtlen a
múltamhoz sem. Mindig veszünk fel
állami gondozottakat, akikre nagyon
odaªgyelünk. Rajtuk kívül halmozottan hátrányos helyzetû gyerekekkel is
foglalkozunk, idén három ilyen csöppségünk volt.
A mai hajszolt világban egyre nagyobb
szüksége van a szülôknek az óvodákra.
A szülôk fáradtak, feszültek, egyre kevésbé lehet velük együttmûködni. Évrôl évre
csökken például a szülôi értekezletek látogatottsága. Rendszeresen maradnak benn
gyerekek hat óra után is. Sok a válás, és
nem egyszer fordult elô, hogy a szülôk nem

beszélték meg, ki jön a gyerekért, nekünk
kellett este keresgélni valakit, aki haza vinné szegényt. Azt tapasztaljuk, hogy, sajnos,
a gyerekekre egyre kevesebb idô és ªgyelem jut. Hétvégén kevesen járnak kirándulni, nincsenek otthon nagy beszélgetések.
Már ebben a korban a hétvégi program kimerül a számítógépezésben és tévénézésben. És nem csak gyerekmûsort látnak a
gyerekek. Ezt mi nagyon jól tudjuk, hiszen
amit láttak a tévében, azt eljátsszák az óvodában.
Mit tud tenni az óvoda?
Megpróbálunk beszélni a szülôkkel, elmondani nekik, hogy mennyire meghatározó az óvodáskorú gyerekek életében az él-

ménynyújtás, és milyen nagy felelôsség hárul rájuk. Hogy a legtöbb, amit adhatunk,
az a velük eltöltött, rájuk szentelt idô. Szélsôséges esetben fordulhatunk a Gyermekjóléti Szolgálathoz vagy a Pedagógiai Szakszolgálathoz, amelynek a munkatársai családterápiával is tudnak segíteni. A szociális
problémák mellett évrôl évre több magatartászavarral, egyéb képességbeli elmaradással találkozunk. Idén a három tagóvodában

összesen száz tanköteles gyermek volt, ebbôl nyolcvanan mentek iskolába. Nyolc gyereknél volt olyan jellegû probléma, amely
speciális képzést, kis létszámú osztályt
vagy fejlesztô foglalkozást igényel. Ez nagyon nagy szám. A mi óvónôink nagyon jól
képzettek, van közöttük korrekciós pedagógus, több fejlesztô pedagógus, akik külön
tudnak foglalkozni a rászorulókkal. A legjellemzôbb probléma a mostani gyerekeknél
a beszédállapot rohamos romlása: hangképzésben, szókincsben, fogalmazási készségben óriási a lemaradás. A Pedagógiai Szakszolgálat két logopédusa foglalkozik nálunk öt éves kortól a gyerekekkel, de még
ez is kevés. A rossz beszédállapot fô okozója a televízió, és az, hogy a szülôk egyre kevésbé olvasnak mesét a gyerekeknek. Egészen más szókincse és kifejezôkészsége van az olyan gyerekeknek,
akiknek mesélnek, mint akiknek
nem.
Nem nagyon vidám a kép, amelyet a családokról fest.
Ellenpélda is akad bôven. A PSZK
egyik tehetséggondozó szakértôjével
szervezünk itt a Fillér utcai épületben
egy olyan bemutató foglalkozást Pöttöm fejtörô óvodásoknak címmel,
amelynek az óvodai tehetséggondozás a témája. Nagyon sok tehetséges kisgyerek van, a nehezebb szociális helyzetûek között éppúgy, mint a szerencsésebb környezetben élô családokban. Elsôsorban a kerületi óvodákban nagycsoportosokkal foglalkozó óvónôket hívjuk erre a programra, de
a jövôben szeretnénk a szülôket is bevonni, hogy együtt, közösen a leghatékonyabb
módon segítsük a tehetséges gyerekek fejPéter Zsuzsa
lôdését.

2008/18 — szeptember 5.

AJÁNLÓ

11. OLDAL

Kulturális örökségünk a kerületben
Idén szeptember 20–21-én rendezi
meg a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal a Kulturális Örökség Napjai
elnevezésû rendezvényt, amelynek
keretén belül számos II. kerületi
közintézmény is kitárja kapuit a
látogatók elôtt.

n Az OMM Öntödei Múzeum (1027 Bem
József u. 20.) Közép-Európa egyetlen mûemlékként megôrzött öntödéje. Eredetileg
Ganz Ábrahám vasöntödéje volt. A csodálatos faszerkezetû csarnok építése 150 éve
kezdôdött és 1862-ben fejezôdött be. A múzeum állandó kiállításai: Ganz Ábrahám
élete és munkássága, Mechwart András emlékezete, A fémöntészet emlékei. A múzeumban mindkét napon óránként levetítik
Knoll István Itt felejtették címû ªlmjét. Millisits Máté mûvészettörténész vezetésével
20-án 14 és 15.30 órakor séta indul az Öntödei Múzeumból Mechwart nyomában.
(Nyitva szombaton és vasárnap 9–17-ig,
www.omm.hu/ontode)
n A Szépilona kocsiszín (1021 Budakeszi
út 9–11.) története egészen a lóvasút idejéig nyúlik vissza. Lóvonatokat felváltó villamosok a XIX. század végén költöztek be. Az
istállók korától napjainkig a kocsiszín számos változáson esett át és viseli ezek nyomát magán, de feladata, a jármûvek tárolása, karbantartása nem változott. (Nyitva
szombaton és vasárnap 10–14 óráig,
www.bkv.hu)
n Romantikus, árnyas, hûvösvölgyi környezetben található a korábban Mátyás királynak tulajdonított, jelenlegi ismereteink szerint azonban inkább II. Ulászló király által építtetett reneszánsz villa romja.
A XIX., valamint a XX. században végzett
kutatások komoly és nagy értékû, igényes
kiképzésû faragott kôanyagot tártak fel. A
Budanyéki romkert (1021 Hûvösvölgyi út
78.) ma a Mûemlékek Nemzeti Gondnokságának gondozásában áll, elôzetes bejelentés esetén bármikor megtekinthetô. (Nyitva szombaton 10–14 óráig, www.nemzetimuemlek.hu)
n A HAP Galéria (1027 Margit krt. 24.) az
elôzô építésznemzedék mestereinek életmûvét mutatja be. Körner József építész

emlékkiállítása is megtekinthetô mindkét
napon. (Nyitva szombaton és vasárnap 11–
18 óráig, www.hapgaleria.extra.hu)
n A budai hegyeket bejáró séta a középkori Nyék falu határából indul, majd keresztezi Mátyás király vadászterületét, a Vadaskertet. Innen a vitorlázó repülôtéren át a gercsényi templom a következô célpont. A
templom a XIV–XV. században virágzó, gazdag Buda környéki település egyetlen megmaradt és szépen helyreállított emléke. Útvonal: Nagybányai út — Vadaskert — Vitorlázó repülôtér — Gercsényi templom — Pesthidegkút. A táv 4,5 km, kis emelkedôvel.
(Visszautazás busszal a hûvösvölgyi végállomásig.) A séta indulási ideje mindkét nap
9 és 14 óra, a 11-es busz Nagybányai úti végállomásától.
n A Nyék-Kurucles Egyesület szervezésében séta és elôadás lesz a pálos rend pápai
jóváhagyásának 700. évfordulója alkalmából. A pálos rend az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend. Bemutatják a budaszentlôrinci pálos romokat, a rekonstrukciós tervekrôl Oltai Péter építész beszél.
Majd a pálos kolostor köveinek felhasználásával Kalmárffy Ignác, Buda város bírája által 1820–22 között építtetett ferenchalmi
kápolna megtekintése következik. Az épület használaton kívül van, berendezése elpusztult. A séta indulási ideje 20-án 10.30
órakor a Budakeszi út 91–95. szám alól. A
programot a II. kerületi Önkormányzat támogatja.
n Az Osztrák—Magyar Monarchia felbomlása óta Magyarországon a Külügyminisztérium (1027 Bem rkp. 47.) újra önállóan
mûködik. A feladatok ellátása érdekében
mintegy száz külképviselettel (nagykövetség, konzulátus) rendelkezik. (Nyitva szombaton és vasárnap 10–17-ig, www.kulugyminiszterium.hu)

Nyitott templomok
éjszakája
Tavaly szeptemberben a városmissziós hét
1400 rendezvénye bemutatta a katolikus közösségek sokszínûségét, és a nagyszámú érdeklôdés biztatást adott a folytatáshoz. Az
idei programok kiemelkedô eseménye a Nyitott templomok éjszakája, amely a Kulturális
Örökség Napjaihoz kapcsolódóan szeptember 20-án lesz:
Máriaremetei Bazilika, 19.30–23 óráig:
Tarr Máriának, a Madách Színház Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkeresztjével kitüntetett súgónôjének tanúságtétele; A „templomkerti ifjak” missziója, gitáros zene a széphalmi ifjúsági zenekarral; Csendes szentségimádás a téli kápolnában; Igény szerint templomismertetés.
Széphalmi Jézus Szíve Plébánia (1028
Kossuth és Petôfi utca sarok), 18 órakor: A
templom új orgonájának bemutatása.
Krisztus Király-templom (1024 Keleti Károly u. 39.), 19.30–22 óráig: 18.30-kor szentmise; 19.30-kor harangjáték és köszöntô;
19.45-kor Flos Carminum Trió, korabarokk
vokális mûvek; 20.15-kor a templom frissen
restaurált cementfreskójának bemutatása;
20.30-kor: Kosbor Trió: Egy kerub verdesése,
dalok Pilinszky János verseire; 21.05-kor: Závorszky Lôrinc orgonál; 21.20-kor zárszó, esti
ének. Megtekinthetô az Érseki Gimnázium
történetét bemutató kiállítás is.
Császárfürdôi Szent István-kápolna
(1023 Frankel Leó út 54.), 19.00: Palotás Eszter építészmérnök: A Császárfürdô és építôje,
Hild József. Fertôszögi Béláné, a Borsos Miklós Alapítvány elnöke: Borsos Miklós bibliai
témájú alkotásai. Tihanyi Gábor szkólavezetô: Az ôsi esztergomi liturgia ápolása a közösségben. Énekelt vesperás Kozma Imre kápolnaigazgató bibliamagyarázatával. Közremûködik a kápolna liturgikus kiskórusa.
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A kultúra és a közösség ünnepe

A hidegkúti képzô- és iparmûvészek közös
tárlatával nyílt meg idén a tizedik, jubileumi Pesthidegkúti Mûvészeti Fesztivál. Az
egybegyûlt kiállító mûvészeket és látogatókat Láng Zsolt polgármester köszöntötte, a kiállítást Feledy Balázs mûvészettörténész nyi-

totta meg. A tárlaton harminchárom hivatásos mûvész, köztük festô, graªkus, szobrász, ötvös, keramikus, üveg- és textilmûvész mutatta be alkotásait. A seregszemle doyenje, a 86 éves Töreky Ferenc festômûvész és
vizuális kommunikáció tanár, akinek több
tanítványa is kiállított a bemutatón. Az idôs
mester két régebben készült festményét hozta el a kiállításra: az Évszakok és az Öregség —
az idô kutyái címû mûveit.
— Nagyon örülök ennek a különleges alkalomnak, hogy a hidegkúti mûvészek
együtt kaptak lehetôséget a bemutatkozásra. Az ember egy bizonyos közegben, környezetben él, és ahhoz ragaszkodik, különben gyökértelenné válna. Több generáció,
több szemlélet, több irányvonal találkozik
ezen a kiállításon. Ez persze nem baj, hi-

Láng Zsolt polgármester visszajáró vendége
a Pesthidegkúti Nyári
Mûvészeti Fesztiválnak. Ô nyitotta meg
idén a jubileumi rendezvénysorozatot, és ô
vágta fel Cseke Péterrel, a fesztivált létrehozó Polgárok Pesthidegkútért Egyesület elnökével a születésnapi Esterházy-tortát. Magánemberként is kilátogatott a mûvészeti napok programjaira, elsôsorban a zenei eseményekre. Legfontosabbnak azonban azt tartja, hogy a szórakoztató és tartalmas rendezvények mellett, gyönyörû környezetben lehetôség nyílik ismerôsökkel találkozni, megbeszélni ügyes-bajos dolgainkat.
— A civil lét nagy sikere most már méltó környezetben, egyre több és színesebb
programmal várja vendégeit. Gyerekmûsoroktól kezdve képzômûvészeti kiállításon,
színházi produkción, koncerteken át egészen az operáig számos mûfaj felvonul, és
biztos, hogy mindenki talál az ízlésének megfelelô kulturális programot. A megnyitón is elmondtam, büszke vagyok arra, hogy kerületünk szellemi értékekben páratlanul gazdag, és ezt híven tükrözi a fesztivál. Azt tapasztaljuk, hogy évrôl évre többen
látogatnak ki a Kultúrkúria kertjébe. Az esemény már túlnôtt Hidegkút, a II. kerület,
sôt Budapest határain is. Polgármesterként azt tudom ígérni, hogy az önkormányzat
a jövôben is anyagi támogatást nyújt a rendezvénynek, hiszen törekvéseivel teljes
mértékben egyetértünk.

szen ha nem így lenne, a mûvészet rendkívül unalmassá válna. Nem az a mûvészet,
ha valaki extremitásokkal lép a közönség
elé, amit azután senki sem ért. A mûvészet üzenet, amelynek befogadóra kell találnia.

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola
és Gimnázium kilencéves tanulója,
Bauer Bianka egyidôs a hidegkúti fesztivállal. — Még pici voltam, amikor
elôször kijöttünk, és azóta minden évben itt vagyunk. A barátnôm, Miléna
is mindig kijön a testvérével meg az
anyukájával. Együtt szoktunk játszani.
Legjobban a lepénysütést szeretjük.
Mindig szoktunk sütni, és egyre jobban sikerülnek a kenyerek. Az elôadásokat nem annyira szeretem, de amit
lehet, azt kipróbálom, most például a
felhôvadászatot.
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a jubileumi hidegkúti fesztiválon
A fesztivál egyik legjelentôsebb és legsikeresebb eseménye az a születésnapi gálaest
volt, amelyen a Pesthidegkúton, illetve a környéken élô színészek, zenészek, énekesek
és táncosok adtak ízelítôt mûvészetükbôl. Az egybegyûlt nagy számú közönséget
Láng Zsolt polgármester és Cseke Péter, a Polgárok Pesthidegkútért Egyesület elnöke
köszöntötte. Fellépett Oberfrank Pál és Lukács Sándor, a Vígszínház színmûvészei, Egri László, Iván Ildikó és Sudár Gyöngyvér operaénekesek, a Csernák Antal—Szalay
Kriszta színészházaspár, Lippai Andrea flamencotáncos, Ferencz Éva dalénekes, Bartha Katalin hegedûmûvész és a Muzsikás együttes. Az est házigazdája Mohai Gábor
volt. A szünetben Lukács Sándorral beszélgettünk.
— Hidegkúti lakosként gyakran és szívesen járok a Klebelsberg Kultúrkúria programjaira, és ajánlani is szoktam barátaimnak. A fesztivál különösen közel áll a szívemhez, hiszen a kilenc évvel ezelôtti elsô rendezvényen is felléptem. Az egy felejthetetlen hangulatú, kivételesen szép
alkalom volt, hasonló a mostanihoz.
Meggyôzôdésem, hogy a jó értelemben vett, elôre mutató és értéket teremtô lokálpatriotizmusé a jövô. Ha mi magunk a saját köreinkben nem próbáljuk
minél színvonalasabban megszervezni az
életünket, akkor ezt ne várjuk el országos szinten se. Gyönyörû példa erre a fesztivál, ami közel egy évtized alatt az anyagi
nehézségek ellenére hatalmasat fejlôdött, és mára idôsek és fiatalok, értelmiségiek és
kétkezi munkások egyformán szeretik és látogatják. Nagyszerû dolog ez!

Tóth Ilona tíz éve költözött Pesthidegkútra, 1999 óta évrôl évre itt tölti az augusztus végi hétvégét
egyre gyarapodó családjával.
— Elôször egy, majd két, három, most már négy gyerekemet hozom ki a Kultúrkúria csodálatos
kertjébe. Minden évben kipróbálják a különbözô kézmûves foglalkozásokat, elsôsorban a kenyérsütést. Közös kedvencük a körhinta, a fesztiválfogat a két kis pónival és a csúzlizda. Mindig érdeklôdéssel várják a gólyalábasokat és az óriásbábokat is. Azt mondják, azért szeretik a fesztivált, mert minden évben ugyanaz várja ôket, tudják, mire számíthatnak, és már napokkal azelôtt izgatottan készülnek. Én is nagyon jól érzem itt magam, mert bár Hidegkúton sok ember él, de szinte mindenki ismeri
a másikat. Jó dolog itt összefutni az ismerôsökkel, barátokkal, beszélgetni, közösen részt venni a
programokon. Szeretek kézmûveskedni, tavaly is nagyon szép karkötôket gyártottunk.

— Nagy álom volt tíz évvel ezelôtt a
fesztivál ötlete — mondja Cseke Péter, aki
a fesztivál megálmodójaként minden évben szervezôként, színészként és rendezôként is részt vesz a mûvészeti napokon. — Nemcsak az én álmom volt a fesztivál, hanem a hidegkútiaké is. Hidegkút
egy különleges hely — több szempontból. Az itt élô emberek zöme a fôvárosban dolgozik, és csak este, munka után
tér ide haza. Amikor megalakult társaságunk, a Polgárok Pesthidegkútért Egyesület, meggyôzôdésem volt, hogy fontos lenne kicsit kimozdítani az
embereket, hogy megismerjük egymást, beszélgessünk egy kicsit,
osszunk meg egymással örömöt, gondot egyaránt. Erre valamilyen
színvonalas kulturális program tûnt a legalkalmasabbnak. Az idô
minket igazolt. A fesztivál a civil kurázsi diadala, hiszen civil szervezet hívta életre, és civil szervezetek összefogásából tud sikeresen mûködni. Megpihenni, kényelmesen hátradôlni persze nem
lehet. Mindig örülök az elért eredményeknek, de látom azt is,
hogy mit kellene máshogy, jobban csinálni. Ezek még a tanulóévek: tíz év nem nagy idô, de évrôl évre bôvül, gazdagodik a program. Ôszintén hiszem, hogy van jövôje a fesztiválnak, és a jó példát követve, majd a gyerekeink, unokáink is megrendezik minden
augusztusban a pesthidegkúti mûvészeti napokat.
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FESZTIVÁL

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PÉTER ZSUZSA

A II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett Kaláka együttes tagjai szorosan kötôdnek a
második kerülethez.
— Huszonegy éve Pesthidegkúton élek, úgyhogy helyi fellépéseinken tényleg otthon érezzük magunkat — mondja Radványi Balázs. — A fesztivál számomra szoros
kapcsot jelent a kultúrához, és egy olyan rendezvényt, ahol helyet kaphat az a mûfaj
is, amit néhányadmagunkkal teremtettünk. Gyakran léptünk fel a Petôfi mûvelôdési
központban és sokat játszunk a Kultúrkúriában, illetve a kerületi iskolákban.
Pesthidegkúti fellépések
elôtt mindig különös
gonddal válogatjuk ki a repertoárból az eljátszandó
számokat. Most az Ökumenikus iskola Mátyás király elôadásához igazodva
egy hasonló témájú dallal
kezdtük a koncertet, de
Szabó Lôrinc és Weöres
Sándor mûveit is gyakran
játsszuk, tudatosítva,
hogy kerületünkben éltek.

A szomszédvár Hegyvidék polgármestere, Pokorni Zoltán családjával együtt gyakori vendége a hidegkúti mûvészeti napoknak.
— Ha az elsô fesztiválon nem is voltam jelen, azóta
szinte kivétel nélkül minden évben bekukkantunk az
eseményre. Évrôl évre színesednek a programok, és bôvül a tér, amit a fesztivál betölt.
Hidegkút olyan, mint egy kisváros, és minden közösségnek szüksége van a maga rendezvényeire: búcsúra
vagy falunapra. Ez teszi élhetôvé, élménynyé a közösség életét. Azt gondolom, hogy Budapestnek több Hidegkúthoz hasonló „alközpontra” lenne szüksége,
több olyan helyre és alkalomra, amely embereket hoz
össze, találkozásra nyújt lehetôséget, közösséget teremt. Magyarország egyik fô baja
éppen az, hogy az emberek magányosak, atomizáltak, a régi közösségek megszûntek, az újak még nem alakultak ki. Pesthidegkút kivételt képez ez alól.
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GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

BUDAI TÁNCKLUB
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-7992

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

FOTÓÁRVERÉS. Az Ágens Fotómûvészeti
Galéria szeptember 25-én árverést rendez,
ahol régi és kortárs fotók kerülnek kalapács
alá. Az elôválogatás alapján az árverésre kerülô képeket szeptember 13. és 23. között
tekinthetik meg az érdeklôdôk az Ágens Fotómûvészeti Galériában (1027 Fô u. 73.). Az
árverés szeptember 25-én 18 órától kezdôdik a VISTA rendezvényközpontban (1061
Paulay Ede u. 9.).
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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 M GALÉRIA: SZEPTEMBER 5., 17 órakor nyílik Hájas Ferenc festômûvész kiállítása. Megnyitja Vida
Ary költô. Megtekinthetô szeptember 21-ig. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ, színházi elôtér)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: SZEPTEMBER 4–27.: Mûvészek a II. kerületben: Dorner Anita: Festmények.
n SZEPTEMBER 11-ig: Bada Dada emlékkiállítás a HOME Galériában (1021 Üdülô út 23.)
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.
ZENE BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: SZEPTEMBER 7., 18.00: Zene a számûzetésben. Az ARC Ensemble (Kanada) hangversenye. SZEPTEMBER 12., 18.00: Lajtha László vonósnégyesei. Az Auer Vonósnégyes lemezbemutató hangversenye. SZEPTEMBER 14., 11.00: Bartók zongoráján. Szokolay Balázs
zongoramatinéja. Közremûködik Banda Ádám (hegedû) és Szokolay Dongó Balázs (furulya, duda). SZEPTEMBER 21., 11.00: A négy nagy B. A Bartók Vonósnégyes hangversenye Bach, Beethoven, Brahms és
Bartók mûveibôl.

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Mûvészi torna: Berczik Sára módszerén alapuló mozgás, koordináció- és ritmusérzék-fejlesztô, tartásjavító gimnasztika zongorakísérettel.
Kedden és csütörtökön 16–17 óráig 5–7 éves óvodások és kisiskolások, 17–18 óráig 4–5 éves óvodások
részére. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kiliánné Kocsis Mária, (06 70) 335-6286. Jóga szerdánként 8–9.45
óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Kovács Károlyné, (06 20) 947-0202. Részvételi díj: 5000 Ft/hó, nyugdíjasoknak: 4000 Ft/hó, ill. 1800 Ft/alkalom. Keddenként 19.45–21.15 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentke8 ÓRA — 8 TÁNC. Felnôtt társastánc-tan- zés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 9418-773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 9.50–10.50 óráfolyamok indulnak a Budai Táncklubban ig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Jó Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Szülés utáni
Dalotti Tibor vezetésével. A kezdô csoport baba-mama-torna. A szülést követôen eltelt hatodik hét után lehet elkezdeni, és a gyermek egy éves koelsô órája szeptember 23-án 19.30 órától, a ráig lehet közösen mozogni. A torna fôleg az anyukák fizikai regenerálódását célozza meg, de a babák is
haladóé 20.30 órától, a középhaladóé pe- aktívan részt vesznek benne. Kedden 11.45–12.45 óráig, pénteken 11.00–12.00 óráig. Tanfolyamvezetô,
dig szeptember 24-én 19.30 órától kezdô- jelentkezés: Jó Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Nôi torna. Táncos nôi torna indul
dik. A kurzus ára 7000 Ft/nyolc óra. Jelent- olyan lányok, asszonyok részére, akik szívesen megtanulnak különbözô stílusú táncokat (afro, hip-hop,
kezni Cs. Szabó Mária intézményvezetônél show-tánc stb.) Az órát profi táncmûvész tartja. 40 perces koreografált bemelegítés után indul a tánc.
lehet (1027 Kapás u. 55., tel. 201-7992).
Táncos elôképzettség nem szükséges. Hétfôn és csütörtökön 9–10-óráig. Információ, jelentkezés: Antal
Ilona, (06 30) 922-5887.
n FELDENKRAIS: Tanfolyamok kezdôdnek OKTÓTRÓPUSI VIHAR. Minden film, amiben Tom Cruise nem a makulátlan hôst, az önzetBER 7., 9. és 11-én Heimer István nemzetközi diplen világmegmentôt játssza, megér egy próbát. Minden film, amiben Tom Cruise fellomás oktató vezetésével. Ha szeretne szabadabhizlalva, szôrösen ugrál bömbölô amerikai gengszter-rapre, úgyszintén. Minden film,
ban és kevesebb erôlködéssel mozogni, megelôzni
amiben Tom Cruise felfuvalkodott hólyagként nagyokat szemétkedik, miközben a
bizonyos betegségeket, enyhíteni a fájdalmat, fiasleppje mélyeket hajlong nagysága elôtt... Kell-e folytatni? Kell, mert ugyanebben a
talodni és hatékonyabban fokozni sport- és mûvéfilmben Nick Nolte is feltûnik, mindkét keze helyén egy-egy kampóval, mert nagyarcú
szi teljesítményét, jöjjön el az óránkra kedden
vietnámi veteránt játszik, aki mindenkinél jobban tudja, milyen a napalm szaga a reg10.00–11.00, csütörtökön 20–21, szombaton 10–
geli ébredéskor. Nolte olyan gyûrött, hogy puszta jelenléte és szétforgácsolt hangkép11 óráig. (Pasaréti Ferences Alapítvány, 1025 Szilfa
zése elvisz bármilyen filmet, mintha csak róla állapította volna meg Bergman sajnálu. 4. Jelentkezés: 394-3362, (06 20) 973-9489,
kozva, hogy mire egy színész összeiszik magának egy arcot, elfelejti a
szövegét. Ôk ketten: Cruise és Nolte a legfôbb érv a Trópusi vihar megtekintése mellett, de a fôszereplôk sem kutyák, vagyis hát éppen
azok: hollywoodi nagykutyák, akik hollywoodi nagykutyákat játszanak, akikre ráesik a valóság egy háborús film forgatása közben. Ben
Stiller, Robert Downey Jr. és Jack Black hülyéskednek a hülye színészek
szerepében, akik egy gikszert (aknára lépett rendezô) követôen sminkeseiktôl és luxusásványvíz-készletüktôl megfosztva, egy valódi hadi
helyzetben találják magukat a dzsungel közepén. Elég lehasznált egy
kabarétréfa, de sokadszorra is mûködik: a Trópusi vihar az éretlenek
kora ôszi slágerfilmje, még ha a film ez esetben csak a nyersanyagot
jelöli, amelyre Stiller & Co. marháskodásait rögzítették.

KG
Amerikai film. Rendezte: Ben Stiller. Fôszereplôk: Ben Stiller, Robert Downey Jr.,
Jack Black, Nick Nolte.
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n SZÍNHÁZ: SZEPTEMBER 21., 19.00: Tamási
Áron: Vitéz lélek. Tanulságos székely góbés játék két részben. Rendezô: Eperjes Károly. Jegyár: 2500 Ft.
n ZENE: SZEPTEMBER 11., 19.00: Romatikus hangulatok — japán, francia és magyar szerzôk mûvei. Kamarakoncert japán
vendéggel. Masahide Kurita (fuvola), CzelothCsetényi Gyula (fuvola), Surányi Bea (zongora). SZEPTEMBER 18., 20.00: Ákos 40. Jubileumi
nagykoncert
nyilvános
fôpróbája.
www.akos.hu. Jegyár: 7000 Ft.
n KIÁLLÍTÁS: SZEPTEMBER 11–28: Kerékvilág. Solymos Tamás és Tekus András fotókiállítása. A kiállítás a mozgássérült fiatalokkal
közösen szervezett táborokban és a mozgássérült fiatalok által megjelenített passiójáték
elôadásain készült képekbôl áll. A megörökített pillanatok mindennapiak a Bárkában, de
mégsem megszokottak a mindennapokban.
A Fele-Más Nap keretében. SZEPTEMBER 19.,
18.30: Ékeink — a Magyar Üvegmûvészeti
Társaság kiállítása. A kiállítást megnyitja Horváth Márton DLA üvegmûvész-akadémikus.
Közremûködik Karsai Veronika pantomimmûvész. Megtekinthetô október 5-ig.
n GYEREKEKNEK: SZEPTEMBER 12., 18.00:
Magyar táncház gyermekeknek. Kéthetente
pénteken magyar táncok, népi játékok, énekek, mondókák. Vezeti Csatai László (Csidu),
zenél Bese Botond és Nyíri László. Részvételi
díj gyerekeknek és kísérôiknek egyaránt: 500
Ft. SZEPTEMBER 16., 10.00: A buta felnôtt.
Beszélgetés, játék a költô Laczkfi Jánossal és a
zenész Radványi Balázzsal — versekrôl, könyvekrôl és mindenrôl, ami egy kisgyereket érdekelhet az irodalom kapcsán. SZEPTEMBER
28., 11.00: Napraforgók. Képzômûvészeti
játszóház: „Az én házam az én váram” —
Rippl-Rónai József. Németh Ilona bábtervezô
mûvész, díszlet-jelmeztervezô, az Iparmûvészeti Egyetem tanárának foglalkozássorozata.
n ZÖLDÁG: SZEPTEMBER 14., 15.00: Gyógynövénytúra. A tavaszi séták sikerén felbuzdulva ôszre is szervezünk gyógynövénytúrákat,
melyek során megismerkedhetnek a környéken található gyógynövényekkel. A túra végén visszatérünk a kiinduló helyszínre: a Kultúrkúriába, ahol frissítô gyógyteakóstolóval
várunk mindenkit. A túrát dr. Pethô Mária vezeti. A részvétel ingyenes. Jelentkezés Laskovics Katalinnál, tel.: 392-0871.
n TUDÁSTÁR: SZEPTEMBER 9., 19.00: A Biblia éve — 2008. Mit mond nekünk az Írás?
Igazsághordozók a Bibliában — hogyan keressük ma az igazságot? Vendégeink: dr. Simicskó István országgyûlési képviselô, dr.
Papp Lajos szívsebész, Kovács Gergely református lelkész és Oberfrank Pál színmûvész. A
beszélgetést Bíró Ildikó országgyûlési képviselô vezeti. A belépés díjtalan.
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fsts@chello.hu, www.feldenkrais-budapest.hu)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Nôi alakformáló kondicionáló torna kedden és csütörtökön 8–9, este 19–20 óráig. Vezeti Tury Veronika. Jelentkezés: 200-9356. Osteoporosis-megelôzô gyógytorna kedden 11.00–12.30, csütörtökön 11.30–13 óráig. Vezeti Szininé Bakonyi Hajnalka. Jelentkezés: 325-9930.
Izomnyújtó, stretching gyakorlatok, amelyek elsôsorban kötött ízületû és ülômunkát végzôknek ajánlott kedden és csütörtökön 17.45–18.45 óráig. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. Jelentkezés: (06
30) 975-4752. A 6–10 éves gyerekek sokoldalú testi fejlôdését segítô játékok, akrobatikus jellegû
mozgások kedden és csütörtökön 16.15–17.15-ig. Vezeti Bánhidi László és Borbála testnevelô tanár és
szakedzô. Jelentkezés : 200-0191 és (06 30) 413-3854.
n BAÁR—MADAS GIMNÁZIUM: Gerincgimnasztika (felnôtt) kedden 8.30–9.30 és 18.30–19.30 között.
Kreatív gyermektánc szerdán 16.15–17.15 (5–6 évesek) és 17.15–18 óra között (3–4 évesek). Elsô óra:
SZEPTEMBER 17. Játékos focisuli, mozgásfejlesztés csütörtökön 16.15–17-ig (3–évesek) és 17–18-ig
(5–7 évesek). Elsô óra: SZEPTEMBER 18. (1022 Lorántffy Zs. út 3. Tel.: 212-4595)
n Kendo a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium épületében. Gyermek és junior edzés
kedd-péntek 18.00–19.30-ig, felnôtt kezdô edzés kedd-péntek 18.15–19.45-ig. (1022 Marczibányi tér 1.
Információ: budapestkendo@gmail.com, tel.: (06 30) 601-2025)
n SIVANANDA JÓGA: Ingyenes bemutató jógaóra SZEPTEMBER 14-én 16 órától Volkmann u. 10. alatti
jógaközpontunkban azoknak, akik még sohasem jógáztak, de szeretnék kipróbálni. Kezdô jógatanfolyam indul nyugdíjasoknak 17-én délelôtt 10–12 óráig. 8 x 2 órás kezdô jógatanfolyamok indulnak
15-én 10 órától, 16-án 19 órától, 18-án 17 órától. Haladó jógatanfolyam indul 17-én 19.30-tól. Meditációs tanfolyam indul 18-án 19.30-tól. Információ: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont.hu, www.sivanandajogakozpont.hu

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA::
SZEPTEMBER 9., 15–17 óráig: Évadnyitó táncos klubnap Komlós András közremûködésével. Szeretettel várjuk klubnapjainkra a közösségre, érdekes programokra, kirándulásokra vágyó nyugdíjasokat.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMBER 9.: Szent Mihály hava, szeptemberi jeles napok. Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63.)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMBER 10.: Társas összejövetel a Pálvölgyi cseppkôbarlangnál. SZEPTEMBER 17–20-ig: Autóbuszos kirándulás Bajorországba. SZEPTEMBER 24.: Dél-dunántúli erdei vasutak. OKTÓBER 1.: Sétahajózás a Tisza-tó rezervátum vizein. OKTÓBER 8.: Mikszáth-emléktúra Nógrádban. A programokra jelentkezni és érdeklôdni a 275-0169-es telefonszámon lehet. (1024
Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMBER 16.: Burgenlandi barangolás. Kismarton, fraknói vár.
SZEPTEMBER 30.: Alsó-Ausztria: melki apátság, St. Pölten. OKTÓBER 2.: Idôsek világnapja: Sopron,
Balf, Nagycenk. OKTÓBER 14.: Burgenland: Kittsee, Bruck — Frauenkirche, Halbturm. Félfogadás változatlanul minden csütörtök délelôtt 9.00–12.30-ig. (1024 Margit krt. 48., tel.: (20) 921-6588, 316-5925)

Fele-Más Nap a Klebelsberg Kultúrkúriában
Innen, az én térfelemrôl nézve más vagy, mint én. Tôled átkukkantva én lehetek nagyon különbözô. Szeptember 13-án, a Fele-Más Napon a mûvészeteket segítségül
hívva a résztvevôk megpróbálnak egy térfélen játszani. Mert játék lesz ez a javából!
Komoly, ôszinte együtt-játék, ahol mindenki egyenlô esélyekkel indul, ahol nem számít, hogy különbözô a pszichés, mentális vagy fizikai állapotuk. Ahol tanulni lehet
Egy-Mástól, meríteni Egymásból hitet, tudást, örömöt és adni is Egymásnak igazi kincseket az együttlét során.
Programok: képzômûvészeti játszóház, pszichodráma-játszóház, mozgásfejlesztô játszóház, diákszínpad, színielôadás, beszélgetés tabuk nélkül, zeneterápiás bemutató foglalkozás, komplex mûvészeti terápia, kutyás bemutató, kerekesszékes táncegyüttes, a Parafónia zenekar koncertje (képünkön),
zenés, verses mûsor.
Egész napos programok: kirakodóvásár sérült
emberek portékáiból, képzômûvészeti kiállítás és vásár, képzômûvészeti és fotókiállítások. A kicsiket óriás méretû falfelület várja, amelyre rajzolhatnak, festhetnek, nyomdázhatnak kedvükre.
A rendezvény 10–18 óráig tart.
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n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Tagságunk nyáron hajdúszoboszlói és cserkeszôlôi gyógyüdülésen vett
részt. A Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti Fesztivál rendezvényeit is többen látogatták. Megbeszéltük a 10ére tervezett kirándulásunk részleteit. 18-án a harmadik negyedévre jutó névnapokat és egyik társunk
80. születésnapját ünnepeljük. Találkozóinkat minden páros héten csütörtökön 16 órától tartjuk. (1028
Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel.
További információk: Küzdy Lászlóné, 376-8773.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: SZEPTEMBER 3-án egyeztettük II. félévi programunkat.
Egyidejûleg a SZEPTEMBER 17-i kirándulásunk költségeinek befizetése is aktuális. (1024 Keleti Károly
u.13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: A klub nyári szünet utáni elsô összejövetelét SZEPTEMBER 24én tartja. Itt megbeszéljük a második féléves programot. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 3944424.)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: SZEPTEMBER 13.: Palóc úton a Magyar
Pompejbe. Találkozó 6.45-kor a Széna téri Volán pályaudvaron. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20)
997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Budapest, 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: Bôvítettük a SZEPTEMBER 25–28. közötti Krakkó-Zakopane
programot: felkeressük II. János Pál pápa szülôvárosát, Wadowicet is. A kirándulás ára változatlan:
29 900 Ft. (Kétágyas zuhanyozós-wc-s szobák, félpanzió, 4 nap, 3 éj, kirándulás Wieliczkába, biztosítás,
idegenvez.). Elkészült az egyesület ôszi programtervezete, átvehetô az összejöveteleken és a rendezvényeinken. SZEPTEMBER 9-én: Múzeumlátogatás. 11-én: Klubnap, elôadás a Szent Koronáról. 16-án: Látogatás az Országházban. 18-án: Klubnap, jelentkezés, befizetés a programokra. A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendezvényeinken 2–3 alkalommal. Fogadóórák és egyesületi összejövetelek minden
csütörtökön 14–18 óra között. Pénztári órák csütörtökönként 14.30–16.30 között. (1024 Margit krt. 64/
b, bejárat a fôkapu mellett balra; tel.: 216-9812, üzenetrögzítô is, (20) 42-42-180; fonixke@t-online.hu)
TANFOLYAM MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT:Alkotóház: selyemfestô, kézimunka, kosárfonó, nemezelô, agyagos, kerámia, tûzzománc tanfolyamok. Információ és jelentkezés: Pilinger
Zsuzsa, (06 70) 335-6283. Festôkurzus felnôtteknek minden kedden 17.00–19.30-ig. A kurzus témája:
nagymesterek másolása, csendéletek. Technikák: akril, szén. Kurzusvezetô Makovecz Anna képzômûvész,
(06 20) 573-9339. Jelentkezni folyamatosan lehet. Kezdés: SZEPTEMBER 16. Háromrészes kreativitásfejlesztô sorozat az Új Akropolisz Kulturális Egyesület közremûködésével SZEPTEMBER 18., 25., OKTÓBER 2., 18.30-–20.30. Információ: Szeleczki Petra, 212-2820, (06 70) 335-6284.
ISMÉT GYERMEKSZÍNHÁZI SZEMLE. A
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ 2009
májusában ismét megrendezi a gyermek- és
ifjúsági színházi szemlét. A fesztiválon —
mûfaji megkötöttségek nélkül — igényes,
formanyelvi gazdagságot tükrözô produkciókat mutatunk be.
A szemlére 2007. január 1. után született
és a kaposvári Biennálén nem játszott elôadások nevezhetôk. A programot Tóth Miklós rendezô válogatja.
A fesztivált a Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központban rendezzük meg, ezért olyan
elôadások jelentkezését várjuk 2008. október 31-ig, amelyek az itt rendelkezésre álló
technikai körülmények között játszhatók.
Kérjük a jelentkezô csoportokat, küldjék
el a benevezendô elôadás címét, szerzôjét,
játékidejét, technikai paramétereit, valamint azt, hogy hol és mikor tekinthetô meg
az elôadás. Amennyiben a produkció jelenleg nincs mûsoron, kérjük, hogy az elôadásról felvételt küldjenek.
Jelentkezés, érdeklôdés a mûvelôdési központban (1022 Marczibányi tér 5/a), telefonon Juszcák Zsuzsánál: (06 70) 335-6285,
438-1027, e-mailben: juszcak.zsuzsa@marczi.hu, illetve a honlapon a www.gyermekszinhaziszemle.hu vagy a www.marczi.hu oldalakon.

MOZGÁS, SZÓRAKOZÁS, EGÉSZSÉGMEGÔRZÉS. Szeptember 14-én 10–16 óra
között rendezik meg a Coca-Cola Testébresztô X. Nôi Mozgásfesztivált a Millenárison. Közel hatvan mozgásforma kipróbálására lesz lehetôsége a vállalkozó kedvû hölgyeknek: aerobikórák a Pécsi Sasok szakmai
vezetésével, táncórák a Madách Musical
Tánciskola irányításával, valamint tanácsadás és fittségi felmérés az egészséges életmóddal összefüggésben. Miközben a mama mozog, a gyermekek is jól érezhetik magukat a nekik felépített gyermekszigeten.
A nap folyamán a szervezôk óránként sorsolnak a résztvevôk között. Részvétel: a bejáratoknál osztott karszalaggal a sportágak
kipróbálása mindenki
számára ingyenes. További információ:
Magyar Szabadidôsport Szövetség, tel.:
460-6815, 460-6816,
h o n l a p : w w w. m asport.hu email: info@
masport.hu.
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n GYEREKSZÍNHÁZAK HÁZA: „Sziamarczi”
gyermekszínházi elôadások. Árkádia Ifjúsági
és Gyermekszínház, Lilliput Társulat (Nagyvárad): OKTÓBER 9., 10.00 és 14.30: Csillaglépô csodaszarvas. Ciróka Bábszínház (Kecskemét): NOVEMBER 27., 10.00 és 14.30: A kékruhás kislány története. Best of MárkusZínház (Pécs): DECEMBER 10., 10.00 és 14.30:
Fülemüle (Andersen meséje nyomán). DECEMBER 11., 10.00: Égig érô fa (Benedek
Elek nyomán). 14.30: Laci királyfi (Benedek
Elek nyomán). Bérlet és jegyinformáció: Makofka Tünde, (06 70) 453-4059.
n DIÁKSZÍNHÁZI ESTEK: Havonta egy alkalommal a diákszínjátszóké a színpad; középiskolás diákok, pedagógusok, szakmabeli és
szakmán kívüli érdeklôdôk a nézôk. SZEPTEMBER 13., 18.00: Nyáréji ábránd (KIMI-Félidô,
Budapest) Rendezô: Perényi Balázs. Végy egy
csipet Shakespeare-t. Adj hozzá egy kis Elvis
Presley-t. Keverd össze egy nagy adag szerelemmel. Hagyd hûlni körülbelül negyed órát.
Majd vegyél elô lányokat. Sárgákat és Pirosakat. Adj hozzájuk fiúkat. Kéket és Zöldet. Szükség van még két tündérre, egy királyra és egy
királynôre. Továbbá Pukkra, aki nem felrázza,
hanem keveri az így kapott színes masszát. Perényi Balázs rendezése azért érdekes, mert idôutazásra hív minket egyrészt az ókori Athén
városába — ez a jól ismert shakespeare-i mese, másrészt Budapestre, egy próbafolyamatra — ami rögzített improvizáción alapul. Jegyigénylés, információ: Juszcák Zsuzsa, (06 70)
335-6285.
n SZIAMARCZI! Családi játszószombatok
SZEPTEMBER 27-tôl minden szombaton 10–
13 óráig. Gyermekszínházak, alkotó, kreatív
és interaktív játszóházak, kortárs gyermekirodalom, képzômûvészet, zene, természetismeret, tánc, kézmûvesség A játszószombatok
részletes programja aktuális havi mûsorfüzetünkben található.
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Ünnep
A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA ÜNNEPÉN, szeptember 14én két történelmi eseményre emléke-

BUDAI POLGÁR

Százhúsz éves a zsinagóga
Augusztus 31-én Villányi András fotómûvész kiállításának megnyitójával kezdôdött
az a rendezvénysorozat, amellyel a Frankel
Leó úti zsinagóga 120. születésnapjáról emlékezett meg a Budapesti Zsidó Hitközség
Budai Körzete. Az ünnepségen részt vett
Láng Zsolt polgármester, Ernyey László, az
önkormányzat egyházügyi tanácsnoka, Tordai Péter, a Budai Körzet elnöke és Verô Tamás rabbi.
A magyarországi zsidó hétköznapokat és
ünnepeket bemutató fényképsorozatot méltatva Láng Zsolt a társadalmi összefogás
fontosságát emelte ki, amelyben a történelmi egyházak fontos szerephez jutnak. Bene-

dek István Gábor író a fotográfus régi barátjaként beszélt az alkotóról és a maga nemében páratlan életmûrôl, amely mûvészi értékei mellett történelmi és szociológiai dokumentumként is szolgál.
A megnyitó után ünnepi konferencia vette kezdetét, ahol díszvendégként megjelent Aliza Bin-Noun, Izrael állam nagykövete és Schweitzer József nyugalmazott országos fôrabbi is.
A fotókiállítás október 10-ig (naponta
9–13 óráig) látható a Frankel Leó út 49.
szám alatti Micve klubban (elôzetes telefonegyeztetés: 326-1445).
Péter Zs.

zünk. Egyrészt Krisztus keresztjének
megtalálására, másrészt visszaszerzésére. A Szent Ilona által megtalált keresztet Szent Makariosz jeruzsálemi
pátriárka 335. szeptember 14-én ünnepélyes menetben a Szentsír Templomba vitte, s ott a nép folytonos „Kyrie eleison” éneklése közben magasra
emelve fölmutatta. A kereszt 611. január 22-én a perzsák kezébe jutott,
628-ban Herakliosz görög császár
fegyverrel visszaszerezte, és ôrzési helyére vitte mezítláb, szegényes ruhában, a saját vállán. A görög katolikus
egyház kiemelt, jelentôs ünnepe. A
szent keresztbôl a világ minden pontján ôriznek ereklyéket.
Láng Zsolt polgármester, Villányi András fotómûvész és Ernyey László egyházügyi tanácsnok

Hírek, események
ÖSZTÖNDÍJ. A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet
a Szent Imre-ösztöndíj elnyerésére. Pályázhat minden 9–12. osztályos középiskolás, vagy felsôoktatási intézményben nappali tagozaton, elsô diplomás képzésben részt vevô, magyarországi
tanintézményben tanuló katolikus fiatal. Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. Az ösztöndíjra pályázni kizárólag pályázati ûrlapon lehet. Nyomtatványt bélyeggel ellátott válaszborítékkal az
Alapítványtól lehet igényelni. Felhasználható az újságból kivágott ûrlapminta, de internetrôl is. Információ telefonon: 3426959 (munkaidôben). A pályázatokat szeptember 25-ig kell benyújtani postán a Katolikus Központi Alapítvány címére: 1406
Budapest, Pf. 79.
SZENTMISÉK RENDJÉNEK VÁLTOZÁSA. Az Újlaki Sarlós Boldogasszony templomban szeptember 1-jétôl kezdve minden hétköznap reggel 6.30-kor és délután 18 órakor is lesz szentmise, a
Margitszigeten pedig vasárnaponként 11 órakor. A Pasaréti Páduai Szent Antal templomban szeptember 9-tôl minden hétköznap reggel 6.30-kor és 7.30-kor, valamint 18-kor lesz szentmise.
KATEKUMENÁTUS-SOROZAT kezdôdik a Városmajori templom (1122 Budapest, Csaba u. 5.) szervezésében azok számára,
akik szeretnének megismerkedni a keresztény hittel és élettel.
Csütörtöki napokon este 7 órakor lesznek az összejövetelek, elsô
alkalommal október 2-án, a torony földszintjén. Jelentkezés és
további felvilágosítás a 212-4656-os telefonszámon.
A SZENT ÉS ÉLETADÓ KERESZT FELMAGASZTALÁSÁNAK
ÜNNEPE a Fô utcai Szent Flórián görög katolikus templomban

(1027 Fô utca 88.). Szeptember 13-án este, az ünnepének elôestéjén 18-tól 23 óráig virrasztás lesz a templomban. Szeptember
14-én vasárnap 10.30-tól ünnepi Szent Liturgia Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök vezetésével. A Szent Liturgia végén kerül sor a templom melletti, restaurált kereszt megáldására. A keresztet az 1970-es években restauráltak utoljára. Az idén a II. kerületi Önkormányzat támogatásával került sor a kereszt teljes felújítására. A kereszt váza a régi maradt, de a régi, tönkrement borítás helyett új rézborítást kap a váz, és a kereszten lévô „corpus” tûzzománcból rakják ki.
HITTANÓRÁK A FÔ UTCAI GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOMBAN. Óvodások számára a templom hittantermében hétfônként
17 órától, az általános iskolások számára vasárnap 10 órától a
Szent Liturgia után, a középiskolás és egyetemista fiatalok számára péntekenként lesz hittanóra 19 órai kezdettel. Szeretettel
várják azoknak az I., II., III., XI. és XII. kerületi görög katolikus fiatal házaspároknak a jelentkezését, akik szívesen vennének részt
egy, a fiatal házasoknak, illetve családosoknak szervezett összejövetelen.
KÁRPÁTALJAI VENDÉGEK. A Megmaradás Református Egyházközség (1025 Budapest, Cimbalom utca 22–24.) vendége
lesz szeptember 7-én a Credo Együttes Kárpátaljáról. A 9.30-kor
kezdôdô istentiszteleten megzenésített verseket adnak elô. Szeptember 14-én 9.30-kor a hittanévnyitó istentiszteleten közremûködik a szentendrei Kecskés régizene együttes és az egyházközség Megmaradás kórusa.
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A Budapest-Pasaréti Református Egyházközség

AZ EGYHÁZKÖZSÉG LÉTREJÖTTE. Pasa-

rét területe az elsô világháború után épült
be kertes családi házakkal. Református lakossága a Budai Egyházközséghez tartozott,
és istentiszteleten a lakóhelyüktôl viszonylag távol esô Szilágyi Dezsô téri református
templomban vehettek csak részt. A pasaréti református hitélet elsô állomása a Labanc utcai iskola egyik tantermében tartott
bibliaóra volt, majd a János kórház, késôbb
a Fenyves utcai iskola adott otthont a gyülekezeti alkalmaknak. 1937-ben alakult meg
a misszió egyházközség, 1938-ban anyaegyházközséggé nyilvánították a gyülekezetet,
amely Joó Sándort választotta lelkészévé.
A TEMPLOM ÉPÜLETE. 1938-ban Budapest Székesfôváros a Torockó téren 600
négyszögöles telket adományozott a gyülekezetnek templomépítés céljára. A 600 férôhelyes templomot ifj. Szabó László és
Szabó Márton építészmérnök presbiterek
tervezték az akkor modernnek számító Bauhaus-stílusban. A templomot a dísztelenség és a zárt geometriai formák jellemzik.
A hajót oszlopsor tagolja, a hajó hossztengelyében helyezkedik el a faborítású szószék és elôtte a kerek, fehér márványból készült úrasztala. A templom felszentelésére
1939. június 12-én került sor Ravasz László
püspök szolgálatával. Ekkorra készült el a
templom 206 kg-os harangja, mely a bejárat mellett emelkedô terméskô falban kapott helyet. A templom fôbejárata feletti
karzaton van az 1940-ben elkészült orgona. A templommal szerves egységet alkot a
gyülekezeti termeknek, lelkészi hivatalnak
és a lelkészlakásnak helyt adó épület. Az
épületek közösségi beszélgetésekre alkalmat adó, barátságos virágoskertet ölelnek
körül.
AZ EGYHÁZKÖZSÉG FELÉPÍTÉSE. Az
egyházközség a Duna melléki egyházkerü-

lethez, azon belül a Budapest-déli egyházmegyéhez tartozik. Mûködési területéhez
tartozik a Moszkva tértôl az 56-os végállomásáig, s a fogaskerekû vonalától a Törökvész útig terjedô terület. Az egyházközség
területén található a Baár—Madas Református Gimnázium és Általános Iskola, valamint a Gyökössy Endre
Református Óvoda. Az
egyházközség honlapja:
www.refpasaret.hu.
Az egyházközség életét a 30 tagú presbitérium irányítja. Pillanatnyilag négy lelkész szolgál, és az idôsek gondozását fôállású diakónus
koordinálja. A missziói
és szeretetszolgálatban
sok önkéntes gyülekezeti tag vesz részt.
Kórházpasztorációt az
Országos Korányi TBC
és Pulmonológiai Intézetben végeznek, minden hónap második
és harmadik szerdáján 14.30-kor tartanak
istentiszteletet a kórház kápolnájában.
A gyülekezetet vezetô lelkész, Cseri Kálmán Budapesten végezte a teológiát. Három évig Cecén szolgált, majd hat évig a buda-hegyvidéki gyülekezetben volt segédlelkész. Innen hívta meg lelkipásztorának a
pasaréti gyülekezet, Joó Sándor halála után
1971-ben.
Személyes életében és a
gyülekezeti munkában arra
törekszik, hogy az élô Jézus
Krisztust megismerjék az
emberek, hogy a lehetôségekhez képest a pici gyerekektôl a tehetetlenné vált
öregekig mindenki megkapja azt a lelki táplálékot
és olykor ªzikai segítséget
is, amire szüksége van.
Minden döntését Isten igéje, a Biblia vezérli, munkájának erôforrása, mint fának a gyökér, az imádság. Ebben segíti felesége és két felnôtt gyermeke. Munkáját három lelkész, Varga Róbert, Földvári Tibor és
Csere Mátyás segíti. Varga Róbert 1986 októberében kezdte el szolgálatát a pasaréti gyülekezetben, tanítónô feleségével három leánygyermeket nevel. Földvári Tibor hívô
keresztyén családban nevelkedett Tápiószôlôsön, a budapesti teológia elvégzése után
rögtön Pasarétre került, ahol ªatal lelkészként elméletben és gyakorlatban is sokat tanult a gyülekezet lelkipásztoraitól, presbitereitôl, szolgáló tagjaitól.
KÓRUSMUNKA. A gyülekezeti kórusmunka az egyházközség megalakulásával
egyidôben, 70 éve, 1938-ban indult meg,
elsô irányítója a templom egykori orgonistája, Kupay Dénes karnagy volt. 1970-ben

új, ifjúsági énekkar szervezôdött, melynek
vezetését mintegy tizenöt éven keresztül
Cseri Kálmánné, Enikô zenetanár látta el.
1986-ban Hargita Péter karnagy állt a kórus
élére, majd 1991 szeptemberétôl Draskóczy
László zeneszerzô, zenetanár, aki egyúttal a
templom jelenlegi kántora is. 2003-tól az
énekkar karnagya Cseri Zsóªa.
1994. március 20-án, egyházzenei hangverseny keretében vette fel a kórus Palló
Imre nevét, akiben az énekkar nemcsak a
világhírû baritonistát tiszteli, hanem a gyülekezet hûséges, és fôleg a nehéz történelmi idôkben is bölcs presbiterét.
A Pasaréti Palló Imre Énekkar heti két
próbával (amely a csütörtöki és a vasárnapi
istentisztelethez kapcsolódik) készül a szolgálatra. Elsôsorban saját gyülekezeti alkalmain, a vasárnapi, nagyünnepi és evangelizációs istentiszteleteken énekel, de szívesen tolmácsolják énekszóval Isten igéjét
szeretetotthonban, börtönben, fogyatékosoknak, fôiskolán, csendesnapon és énekkari tagok esküvôin, budapesti és vidéki református gyülekezetben Bólytól Kárpátaljáig. A kórus állandó résztvevôje a kerületi
egyházi kórusok találkozójának, a református zenei napok programjainak. Az énekkarban a gyülekezet szinte minden korosztálya képviselteti magát.
GYÜLEKEZETI ALKALMAK. Minden vasárnap 8 és 10 órakor van istentisztelet, ezzel egy idôben mindig van külön gyermekistentisztelet is. Hét közben kedden és csütörtökön este 18 órakor van
összejövetel. A ªatalok bibliaórája szombaton és vasárnap 17 órakor, a házaspárok
összejövetele szerdán és
szombaton 17 órakor kezdôdik, ez azonban a nyári hónapokban szünetel. Úrvacsora nagy ünnepeken kívül
minden hónap utolsó vasárnapján van, mindkét délelôtti istentiszteleten.
Az istentiszteletek elôtt
és után könyvek, prédikációk, naptárak, képeslapok vásárlására van
lehetôség. Egyházközségi híradó évente
hatszor jelenik meg Áldás, Békesség! címmel.
Az istentiszteletek alatt gyermekmegôrzést biztosítanak, és gondoskodnak arról,
hogy gyerekek, ªatalok, házaspárok, családok, öregek és betegek egyaránt megkapják a szükséges lelki táplálékot és különféle segítséget. A sokgyermekes családokat
különösen ªgyelemmel támogatják. A fogyatékkal élôknek a gyülekezet ªataljai külön programokat készítenek, részükre akadálymentes feljárók készültek. A református szeretetotthonokat, a kisebb szórvány
gyülekezeteket és a határon túli református
gyülekezeteket, iskolákat ªzikai munkával
és anyagilag is igyekeznek segíteni.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA

A pasaréti gyülekezet hitéletének
hatása nemcsak a kerületre, hanem
szinte egész Budapestre kiterjed, amit
a gyülekezet elsô lelkipásztora, Joó
Sándor alapozott meg, aki 1937–1970
között szolgált Pasaréten.
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AJÁNLÓ

Úrangyala-koszorú

BUDAI POLGÁR

Ákos a Kultúrkúriában

Szép, jól felszerelt, korszerû épület, a
színházterem hosszú évek óta a legideálisabb próbatermünk. Ha valamit még hozzá
lehetne gondolni, az talán egy színvonalas
vendéglátóhely, azzal együtt még nagyobb
lenne az intézmény sikere, ismertsége.
A jubileumi turné más lesz, mint az eddig megszokott koncertsorozatok?
Kamarazenekar, helyenként egy szál zongora kísér majd, de nálam szokatlan hangszerek is megszólalnak, mint például a tangóharmonika. Színházi közegben játszunk,
arra hívjuk az érdeklôdôket, hogy kívül-belül ünneplôbe öltözzenek, és talán lesz
mód arra is, hogy két dal között meséljek
az éppen következô szám történetérôl, vagy
arról, mi történt, amikor a Tarzan címû
rajzªlm betétdalait énekeltem fel, és a stúdióban, az üvegfal másik oldalán Phil Collins hallgatta, mit mûvelek a számaival. Önironikus, áttekintô mûsorral készülünk, ismert és nagyon ritkán játszott dalokkal,
sztorikkal. Ilyen közvetlen hangvételû elôadásunk még nem volt, a rockszínpadok
ezt nem engedik meg.
Milyen helyszíneket érint majd a koncertsorozat?
A turnénk során sok helyre el fogunk jutni, Kecskeméten a Katona József Színházban játszunk, Debrecenben mi nyitjuk az
Ôszi Fesztivál eseménysorozatát, Hódmezôvásárhelyen a Fekete Sas gyönyörû barokk
termében játszunk. Szombathelyen az új
sportcsarnokot avatjuk, Kaposvárott a váA negyvenedik év lezár valamit? Netán ros meghívására lépünk fel. Békéscsabán
egy számvetés utáni, teljesen új korszak visszajáró vendégnek számítunk, Nyíregyházán pedig már több mint tíz éve nem járkezdôdik az életében?
Idén negyvenéves lettem és éppen húsz tam, így nagyon várom a találkozást az ottaSzabó Gergely
éve zenélek színpadon. Nem szeretek kor- ni közönséggel.
szakokban gondolkodni a saját életemrôl,
de két ilyen kerek évszám kapcsán önkéntelenül is számot vet az ember, kár lenne tagadni. A mi összegzésünk az a zongorás,
színházi koncertsorozat lesz, amely szeptember 20-án indul a Kongresszusi Központban. Kevés elôadásunk lesz, általában
a szokásosnál kisebb helyeken. Lezárás
nincs, az én történetem még csak most kezdôdik.
A Kultúrkúria többek között az Illés
együttes és az LGT próbáinak, sôt fellépéseinek is otthont adott már. A próbák
helyszínéül miért esett a választás a pesthidegkúti intézményre?
Cseke Péter ajánlotta a helyet, ô gyakran
lép fel itt színházi produkciókkal. Dolhai
István igazgató szeretettel fogadott, és hamar megállapodtunk a részletekben. Civilben már sokszor jártam itt különbözô rendezvényeken, hiszen nem messze lakunk.
Anna lányom néptáncbemutatója is a KlébiA szeptember 18-i elôadásra jegyek
ben zajlott, Marci ªam a Hidegkút focicsakaphatók 7000 Ft-os áron a Kultúrkúripatának igazolt játékosa, a nagyok a kerületában: 1028 Templom u. 2–10., tel.:
ben járnak általános iskolába, Kata itt óvo392-0860. A részletes turnéterv a
dás, úgyhogy sok szálon kötôdöm ide.
www.akos.hu oldalon található.
A próbák során milyennek találta a
Pintér Csilla „Klébit”?
Kovács Ákos idén negyvenéves és húsz
esztendeje áll színpadon. A jubileumi
alkalomból egy zongorás, színházi
koncertsorozattal lepi meg a
közönséget. A népszerû énekes több
szállal is kötôdik Pesthidegkúthoz. A
turnéra augusztus végétôl a
Klebelsberg mûvelôdési központban
készül fel a csapat, szeptember 18-án
pedig nyilvános fôpróbát tartanak.

FOTÓK: ERDÉLYI GÁBOR / WWW.AKOS.HU

„Ma született e világra / Egy ékes kisasszonyság, / Kinek keblébôl bimbódzik / Fölséges
nagy uraság. / Fellegek és egek közt / Ma tartatik vigasság, / Az angyalok énekelnek, /
Zengenek a muzsikák…” — énekelték
gyertyafény mellett
virrasztó dédanyáink Kisasszony, másk é n t K i s b o l d o gasszony, Szûz Mária
születésnapjának
(szeptember 8.) hajnalán. A jámbor lelkek az úrangyala-koszorú, vagyis tizenkét úrangyalából álló és Mária tizenkét
csillagú koronája tiszteletére végzett imádsággal töltötték az idôt pirkadatig. Sokan a
szabadban várták a „napfölköltét”, mert
úgy hitték, akinek érdeme van rá, az a rózsákat szóró napsugarak között megpillanthatja Máriát. A természeti jelenségek között jól eligazodó pásztorok esküdtek rá,
hogy Szûz Mária születésének emléknapján
legszebb a napkelte.
Földbôl élô dédapáink többnyire Kisasszony napján kezdték vetni a kenyérnek
valót. A vetômagot elôzô este ponyvára terítették az udvaron, hogy az úristen szentelése fogja meg; hittek benne, hogy a harmatos gabona nem üszkösödik meg, és gazdagon terem. A tapasztalt gazdák figyelték a
vetôvirág (ôszike, kikerics) nyílását: ha virágba borult, korai hidegre számítottak, és
siettek befejezni a rozs vetését. Elôkerültek
a hosszú póznák, sokan diót vertek. Mivel
Kisasszonykor rendszerint már csípôsek a
hajnalok, a hidegkúti gazdasszonyok is igyekeztek a rossz idô beköszönte elôtt fedél alá
parancsolni a kerti terményeket. Némelyek
úgy tudták, Kisasszony hajtja a fecskéket;
megfigyelték ugyanis, hogy Mária születésének emlékünnepén indulnak útnak az
összesereglett költözô madarak. A juhászok
örültek a kisasszonyi esônek, mert a birkák
jól tejeltek a dús, ôszi legelôn.
Amikor Mária neve napján (12.) kellemes idô volt, az idôsebbek hosszú és derûs
vénasszonyok nyarára számítottak. Hétfájdalmú Szûzanya, másként Fájdalmas Anya
napján (15.) Mária anyai fájdalmára emlékeztek. A szôlôtermesztô családok a korai
érésû, csemege fajták szüretelésével foglalatoskodtak. A vincellérek sokfelé úgy
mondták: „Fájdalmasra teleszedjük azokat a
kádakat, amelyeknek édes mustját murcivá érleli Borszûrô Szent Mihály”. A szôlô java azonban a tôkéken maradt még hetekig. Dédapáink fürkészték az eget a VII. században
élt Szent Lambert püspök emléknapján
(17.), úgy tudták, hogy az idôjárás „megmutatja magát”. Örültek a verôfényes ünnepnek, amelytôl eredményes szüretet, jó vetésidôt, tavaszra pedig erôs bort reméltek.

2008/18 — szeptember 5.

SZÍNHÁZI ESTEK A KULTÚRKÚRIÁBAN. A 2008-as ôszi-téli évadra ismét
lehet színházbérletet váltani a Klebelsberg Kultúrkúriába. A bérletet vásároló nézôk egy elôadást ajándékba kapnak. A bérletek a színházterem elsô
nyolc sorába szólnak. Elôadások:
Szeptember 21., 19.00: Tamási
Áron: Vitéz lélek. Tanulságos székely
góbés játék két részben. A Soproni Petôfi Színház vendégjátéka. Rendezô:
Eperjes Károly. Szereplôk: Ôze Áron,
Bregyán Péter, Eperjes Károly, Magyar
Tímea, Koncz Gábor, Nagy Anna. Október 25., 19.00: Ábrahám Pál: Viktória. Operett. Az Operettvilág Együttes produkciója. Szereplôk: Zsadon
Andrea, Szolnoki Tibor, Forgács Péter,
Teremi Trixi, Bozsó József, Petôcz András, Gál Judit. November: Murray
Schisgal: Szerelem, ó! Költészet, humor, játékosság, váratlan fordulatok.
Rendezô: Czeizel Gábor. Szereplôk: Hegyi Barbara, Lukács Sándor, Tahi Tóth
László. December: Joe Bettancourt:
A New York-i páparablás. Vígjáték
két részben. Rendezô: Cseke Péter.
Szereplôk: Bács Ferenc, Nádas György,
Vándor Éva, Gál Judit, Szente Vajk,
Vallai Péter, Konrád Antal. 2009. január: Márai Sándor: Eszter hagyatéka.
Márai regényének drámaadaptációja
az emberi hûség, a bizalom kérdéseit
feszegeti. A bérlet ára 10 000 Ft. Információ: 392-0860, e-mail: info@kulturkuria.hu, www.kulturkuria.hu

KÖZLEKEDÉS

Változások a tervekhez képest
Mint arról már hírt adtunk augusztus 8-i számunkban, a Budapesti Közlekedési Zrt. a tulajdonos fôvárosi önkormányzat jóváhagyásával két lépcsôben változtatta meg a vonalhálózatát és a menetrendjét: augusztus 21-én és szeptember 6-án.
Augusztus 27-én a Fôvárosi Önkormányzat Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottsága a már kiadott BKV Paraméterkönyv több változtatásáról is döntött. Az új
291-es autóbusz is lakossági tiltakozás nyomán születik meg, mert a szomszédos XII. kerületben a Szarvas Gábor út egy részét és a Zalai utat buszközlekedésre alkalmatlannak találta az ott élôk és a szakemberek egy része is. Ezért a megszüntetésre ítélt 158-as buszt a
tervezett 91A meghosszabbításával pótolják. Mivel így önálló járattá válik, ezért kapja a
291-es számot. Az más kérdés, hogy jó-e a libegô utasait a Rózsadombon át utaztatni, valamint hogy hogyan fognak elférni a zugligeti utasok mellett például a Vérhalom tér környékiek. A mindenáron való spórolásnak lehet olyan eredménye is, hogy ebben a térségben újabb változások lesznek.
A 91-es és 291-esnek az Endrôdi Sándor utca és a Szilágyi Erzsébet fasor között, a Bimbó útnál (egyelôre csak lefelé, a felfelé irányt tervezik) az Orló utcánál és a Pasaréti útnál
lesz megállója. A járatok az útvonalaik többi szakaszán a már eddig is meglévô megállókban állnak meg.
Szeptember 6-án életbe lépô változások
Járat
2-es metró
A HÉV szentendrei vonala
59-es villamos

5-ös autóbusz
110-es autóbusz
10-es autóbusz
22-es autóbusz
gyors 22-es autóbusz
39-es autóbusz
65-ös autóbusz
86-os autóbusz

ÜNNEP A SAREPTÁBAN. A Sarepta Budai
Evangélikus Szeretetotthon (Ördögárok utca 9.) szeretettel meghív minden kedves érdeklôdôt az immár hagyományosan megrendezett születésnapi ünnepségére.
Szeptember 19-én pénteken 8.30-kor Istentisztelet, 10.30-kor divatbemutató, 14
órától a Cselényi József Népdalkör lép fel,
17.30-kor az Üdvhadsereg Fúvószenekara.
20-án szombaton 10 órától Dalnokklub, Radványi Balázs zenekara játszik (Radványi Balázs: gitár, ének, Borzsák Kamilla: fuvola,
pánsíp, Balog Péter: gitár, koboz). 13.45-kor
megkoszorúzzák Sztehlo Gábor sírját, 16
órakor a Cédrus táncegyüttes szerepel. 21én vasárnap 10 órától Istentisztelet köszöntôkkel, ahol a Lutheránia Énekkar szolgál dr.
Kampf Salamon vezényletével. Leleplezik
Sztehlo emléktábláját, majd az ezt követô
ebéd közben a Happy and Band játszik.
ISMÉT KINYÍLIK AZ ÚJ ABLAK. Kedvezményes internet- és számítógép-használati
tanfolyam nyugdíjasoknak a Millenárison
hat alkalommal, heti három óra. A kurzusok
ôszi indulási idôpontjai: szeptember 8. és
október 20. Jelentkezés a Millenáris pénztáránál: 438-5312. További információ a
www.millenaris.hu és www.homoludens.hu
weboldalakon.
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91-es autóbusz

291-es autóbusz

109-es autóbusz, új járat
191-es autóbusz
206-os autóbusz, új járat
155-ös autóbusz, új járat

256-os autóbusz, új járat

Változás
Az Örs vezér térrôl 4.28–23.19-ig, a Déli pályaudvartól 4.33–23.24-ig indulnak a szerelvények, és késô este egészen az üzemzárásig 10 percenként járnak. A Deák téren minden metróvonal utolsó vonata bevárja egymást, és marad annyi idô, hogy az utasok is átszálljanak,
majd ezután minden irányban 23.35-kor indulnak tovább.
A Batthyány térrôl 4.18–23.43-ig, Szentendrérôl 3.53–23.18-ig indulnak a vonatok.
Esténként, valamint hétvégén kora reggel is a Farkasrétrôl a Szent János kórház helyett csak a
Moszkva térig jár, 59A jelzéssel. Este 15 helyett 20, hétvégén napközben 10 helyett 12 percenként.
Lényegesen hosszabb útvonalon: a Pasaréti tér—Moszkva tér—Ferenciek tere—Baross tér—
Erzsébet királyné útja—Rákospalotán a Kossuth utcáig közlekedik. A reggeli csúcsidôben 7–8
percenként, napközben 10, délután 8–9, míg hétvégén 15 percenként jár.
Új száma: 116-os.
Új száma: 16A.
Összehangoltan közlekedik az új, szintén Budakeszire közlekedô 222-essel, utóbbi kifelé irányban kis kerülôt tesz az Iparmûvészeti Egyetem felé a Zugligeti úton.
Új száma 22E, csak a reggeli csúcsban jár.
Hétvégén egész nap 20 percenként fordul, megszûnnek a 30 perces indítási idôközök. Sajnos,
a kiadottól eltérôen esténként és reggel továbbra is csak 30 percenként közlekedik!
Hétvégén 20 percenként jár.
Csúcsidôben ritkul, este meg csupán 20 percenként jár, vasárnap viszont az eddigi 12 perces
közlekedést 10 percesre sûrítik.
Vonala meghosszabbodik: az Endrôdi Sándor utcától a Gábor Áron utca—Szilágyi Erzsébet fasor—Moszkva tér útvonalon.
A meghosszabbított 91-es autóbusszal a Nyugati tértôl a Szilágyi Erzsébet fasor és a Gábor
Áron utca sarkáig közösen halad, majd innen a megszûnô 158-as autóbusz vonalán megy annak végállomásáig, a zugligeti libegôig. A tervezett 91A járat természetesen nem indul
be, a 91-es és a 291-es egész nap, mindkét irányban felváltva közlekedik. Csúcsidôben 15–15
percenként, napközben és hétvégén 20–20 percenként és esténként 30–30 percenként.
Óbuda, Bogdáni út—Margit híd—Nyugati tér—Bajcsy-Zsilinszky út—Deák Ferenc tér—Kôbánya városközpont között közlekedik, de csak hétvégén. Nappal 10, kora reggel és este 20 percenként.
Menetrendje kisé módosul, valamint este 40 helyett 30 percenként közlekedik.
Csak munkanapokon közlekedik a régi 6-os autóbusz vonalán.
A Moszkva térrôl indul, a Kútvölgyi kórház érintésével a Zugligetbe megy, és összehangoltan
jár majd a lakossági tiltakozásra mégiscsak az eredeti vonalán közlekedô 156-ossal. Fölfelé
irányban mindkét járat új megállót kap a Szent János kórháznál, viszont jelenlegi ismereteink
szerint a fogaskerekûnél nem fog majd megállni, csak a Városmajornál.
Nem lesz gyorsbusz-összeköttetés a Moszkva tér és a Hûvösvölgy között, a gyors 56-ost a
minden érintett megállóban megálló 256-os váltja, ráadásul a Szent János kórháztól a Szilágyi Erzsébet fasor helyett a Városmajor utca—Csaba utca útvonalon éri el a Moszkva teret.
Menetideje lényegesen meghosszabbodik, és ritkábban közlekedik.

A BKV tájékoztatása alapján az önkormányzatok kerületi bontásban megkapják a vonalhálózati térképet. A II. kerületben terjesztett kiadványon még a 91–
91A jelzés szerepel, mert a döntés a térkép készítése után született.
Kertész István

A 91-es és 291-es busz
új megállóhelye a Gábor Áron úton

Bôvebb információ: tel.: 258-4636,
www.bkv. hu, ahonnan letölthetô az
új paraméterkönyvrôl szóló kiadvány
kerületi bontásban is.

22. OLDAL

MOZAIK

A Fôvinform jelenti
n A Margit híd lehajtó ágát a budai hídfôben félszélességben lezárták a fôgyûjtôcsatorna építése miatt, itt csak a házak felöli
sáv járható, és tovább az Üstökös utca is
félszélességben — a lehajtó vonalában —
van lezárva.

BUDAI POLGÁR

Korlátozott behajtás a tehergépkocsiknak
3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezeEgy európai uniós tanulmány alapján a fôvárosban évente több mint 1700 ember hal tek: 1. Buda (7–18 óráig), 2. Kelenvölgy
meg porszennyezés miatt, miközben egy át- (0–24 óráig), 3. Pest (7–18 óráig), 4. Déllagos budapesti lakos három évet veszíthet Pest (0–24 óráig).
7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet:
életébôl, ha nem csökken a szennyezés —
áll a Levegô Munkacsoport, a Fôvárosi Ön- 1. Pesterzsébet (0–24 óráig).
12 tonnás korlátozott forgalmú övezekormányzat és a Parking Kft. tájékoztató
anyagában. A káros anyag 70 százaléka a te- tek, 0–24 óráig: 1. Észak-Buda, 2. Hegyviherautókból származik, ezért a forgalom dék, 3. Dél-Buda, 4. Észak-Pest, 5. Középcsökkentésére és a jármûállomány korsze- Pest, 6. Kelet-Pest, 7. Dél-Pest, 8. Csepel
rûsítésére van szükség. Ebben segíthet a (valamennyi 0–24 óráig).
behajtási díj megemelése,
kiterjesztése és differenciálása a jármûvek szennyezôanyag-kibocsátása alapján. A Fôvárosi Közgyûlés
74/2008. (XII. 28.) számú
rendelete Budapesten
„Korlátozott forgalmú övezeteket” állapított meg. Az
övezetekbe behajtás a korlátozás hatálya alá tartozó
gépjármûvek számára
csak indokolt esetben lehetséges, és csak behajtási engedély birtokában. A
hozzájárulás a Parking
Kft. ügyfélszolgálati irodáján (1054 Bajcsy Zsilinszky út 36–38., tel.: 347- Piros = 3,5 t össztömeg-korlátozási övezet, szürke = 12 t össztömeg0814) igényelhetô.
korlátozási övezet, zöld = zöldövezet, jármûforgalomtól elzárt terület.

n A fôgyûjtôcsatorna építése miatt a budai alsó rakpartot végig lezárták, a felsô
rakparton az Erzsébet híd alatt közmûvezetéket javítanak, ezért a Szent Gellért tér felé
csak a síneken haladhat a forgalom,
a Krisztina körutat teljes szélességben lezárták a Dózsa György tér és a Szarvas tér
között, a forgalmat az ideiglenesen kétirányúsított Attila útra terelik át,
az Ybl Miklós téren irányonként egy sáv járható sávelhúzás mellett.
n A Hûvösvölgyi úton továbbra is irányonként egy sávban halad a forgalom a Vadaskerti utca és a Szerb Antal utca között, valamint a Furulya utca közelében.
Szeptember 27-én, október 4-én, 11-én és 18-án szombati napokon, délelôtt 8–13
n A Szilágyi Erzsébet fasorban tart a 18óra között a II., Hímes utca 3. (Cserkészház) kertjében kistermelôi alkalmi piaci napoas és az 56-os villamosok vágányfelújítása,
kat tartanak. Hazai gazdák kiváló minôségû agrártermékeit lehet majd megvásárolni
ezért a Budagyöngye és Hûvösvölgy között
reális árakon. A keletkezô haszon teljes mértékben a gazdáknál marad. Az alkalmi piaa sûrûbben induló 256-os buszokkal lehet
ci napok fô szervezôje Szilágyi Zsolt, az adyligeti Kôrösi Csoma Sándor polgári kör veutazni.
n A Bem József utcában a Margit körút
zetôje, a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének tagja. Az elôkészítést, a jó hangulatot, a zavartalanságot számos más PPKSZ tag munkájával segíti. A szervezôk várután és a Bem rakpart elôtt a vízvezeték felnak minden kedves érdeklôdôt.
újítása miatt egy-egy szakaszon csak egy
sáv járható, gyakori a torlódás.
n Tart a közmûépítés a Zöld lomb utcában a lefelé vezetô oldalon a jobb oldali sávban.
n A Lajos utcában a befelé jövô buszok Ko- A Pasaréti Ferences Alapítvány (1025 SzilAz Országúti Ferences Ifjúsági Alapítlosy téri megállóját hátrább helyezték az fa u. 4., 18096026-1-41) hálásan köszöni vány (adószáma: 18091681-1-41, számla2006-os felajánlásaikat. Az alapítvány a száma: 10403181-30820206) értesíti támoEvezô utcához.
n A Törökvész út folytatására, a Görgényi „második 1 százalékot”, 2 202 903 Ft-ot a gatóit, hogy a 2006. évi jövedelemadójuk
útra csak a célforgalom hajthat be. A rá me- Kájoni János Ferences Ház mûködtetésére, 1%-át, 198 733 forintot a zenetár hanganyarôleges Szalonka utat lezárták, mert besza- jószolgálati és kulturális programok szerve- gaihoz szükséges tárolóeszközök elkészítésére fordította.
kadt az útpálya, így zsákutca a Madár utcá- zésére és lebonyolítására fordította.
tól lefelé. A szomszédos földutat, a Kondor
utat is le kellett zárni (mert az autósok átmenô forgalomban használták), így a Kondor út is zsákutca a Madár utca felôl, a KeseA Magyar Reumatológia Haladásáért Alapítvány (1023 Ürömi u. 56., tel.: 326-3396,
lyû út pedig a Szalonka út felôl.
n A Nagykovácsi úton még dolgoznak a
www.reumatologia.hu, mra@reumatologia.hu) magas színvonalú, kedvezményes
(egyéni és csoportos) gyógytorna-lehetôséget kínál az Ürömi utcában. Egyéni gyógyKis-Ördög-árok hídján, de már járható géptornával kapcsolatban érdeklôdni lehet a 326-3396-os telefonszámon, vagy a gyógyjármûvel, megszûnt a lezárás, a Lipthay uttornászoknál a (06 20) 942-6233 és a (06 20) 436-8649-es számon. Csoportos frissícában a gázvezeték építését befejezték, az
tô, erôsítô tornát is tartanak a csontritkulásban szenvedô és mozgásszervi problémákutómunkálatok még hátravannak. Végeztek
kal küszködô idôsödô korosztály számára. Reumatoid artritiszes betegeknek külön
a felújítással a Csatárka úton és a Gábor
csoportos foglalkozás. Bôvebb információ a fenti címen és telefonszámon.
Áron utcában is kész a vízvezeték.
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Köszönet az egy százalékért
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