
Mûvészek a templomért

Annak idején a máriaremeti Bazilika adományokból
épült meg. A szép hagyományt követte az a civil kezde-
ményezés, amely jótékonysági fellépéssorozatot szer-
vezett a templomépület megújításáért. A Templomker-
ti esték kulturális programsorozat évadzáró estjét au-
gusztus 30-án tartották. A jótékonysági rendezvé-
nyen a közel hatszáz érdeklôdô elôtt Pitti Katalin
Liszt-díjas operaénekes, valamint a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett Laka-
tos Mihály prímás és cigányzenekara teremtett feled-
hetetlen hangulatot. Idén a jótékonysági eseményso-

rozaton felajánlott adományokat a Bazilika belsô be-
rendezéseinek felújítására fordítják. Esterházy László
esperes-plébános a templom közössége nevében kö-
szönetképpen Bibliával ajándékozta meg azokat, akik
közremûködtek, és tevékenyen segítették a sorozat
megvalósítását. Az elsô megajándékozottak a sorozat
fôvédnöke, Láng Zsolt polgármester és az est háziasz-
szonya, Schmitt Pálné Makray Katalin, valamint a szer-
vezôk, Bôdey Kati és Sándor voltak.

(Interjúnk a kezdeményezés szervezôjével,
Bôdey Sándorral a 7. oldalon olvasható)
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A fogyatékkal élôk az árvákért
Az értelmi sérült emberekbôl ál-
ló Nemadomfel együttes kezde-
ményezésére november 14-én a
Sportarénában nagyszabású kon-
certet tartanak, a rendezvény be-
vételét árva gyerekek javára for-
dítják. Az esemény fôvédnöke Só-
lyom Erzsébet, a Magyar Köztársa-
ság elnökének felesége, védnö-
kei pedig Göncz Árpádné és Mádl
Dalma. A koncertet beharangozó
sajtótájékoztatót a pasaréti Pan-
da hotelben tartották, ahol a
munkatársak többsége fogyaték-
kal élô ember.

(Cikkünk a 17. oldalon)
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Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

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

Tel.: 346-5602

az óránkénti idôpontra
elôjegyzett ügyfelek a
sorszámmal érkezôkkel
szemben elônyt élveznek

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

ebédidô: 12.15–13.00

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

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

* hétfôn és pénteken délelôtt
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport Tel.: 346-5400

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

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

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

Városrendészet

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

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

Ü G Y E L E T E K

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

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

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

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

A Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. levele

Tisztelt II. kerületi Polgármesteri Hivatal!
A Budapest Fôváros Fôpolgármesteri Hivatal (BFFH) társasá-
gunkat bízta meg a 2009–2010. évi fôvárosi (fô- és tömegköz-
lekedési utakra vonatkozó) útfelújítási program felülvizsgála-
tával. A BFFH kérésének megfelelôen feladatunk volt annak
megállapítása is, hogy a tervezett útfelújításoknak lesz-e köz-
mûépítés, illetve egyéb beruházás miatti akadálya. A kerületi
önkormányzatok és közmûcégek nyilatkozatai alapján elké-
szült a 2009–2010. évi útfelújítási programtervezet, amely a
2008–2010. évek között összesen 300 km lett volna.

A 2008. augusztus 26-i fôvárosi kabinetülés döntése alap-
ján a rendelkezésre álló pénzügyi forrás miatt a felújításra ke-
rülô utak mennyiségét csökkenteni kellett (összesen 114 km).

A fentiek alapján az Önök kerületében az alábbi utcák kerül-
nek 2009—2010-ben felújításra: Bem J. utca (Margit krt.—
Bem tér között), tervezett felújítás éve: 2009 n Zöldlomb u.
(Szépvölgyi út—Pitypang u.), tervezett felújítás éve: 2009 n
Hûvösvölgyi út (Budakeszi út—Hidegkúti út), tervezett felújí-
tás éve: 2009 n Budakeszi út (teljes hosszában), tervezett fel-
újítás éve: 2009 n Kapy u. (Csévi köz—Törökvész út), terve-
zett felújítás éve: 2010 n Tölgyfa u. (Margit krt.—Bem J. u.),
tervezett felújítás éve: 2010 n Fazekas u.—Horvát u. (Csalo-
gány u.—Margit krt.), tervezett felújítás éve: 2010 n Felsô
Zöldmáli út (Zöldmáli lejtô—Pusztaszeri út), tervezett felújítás
éve: 2010 n Zöldmáli lejtô (Zöldlomb u.—Felsô Zöldmáli út),
tervezett felújítás éve: 2010.

A BFFH Közlekedési Ügyosztály a 2008–2010. évekre vonat-
kozó útfelújítási program engedélyokiratainak módosítását a
fôvárosi közgyûlés szeptemberi ülése elé kívánja terjeszteni.
Az idô rövidségére való tekintettel beleegyezô nyilatkozatu-
kat szeptember 9-ig elektronikus úton megküldeni szívesked-
jenek.

Izsák Györgyné útosztályvezetô
Csapláros János mérnökségvezetô

A II. kerületi Polgármesteri Hivatal
válaszlevele

Tisztelt Asszonyom!
A 2008. szeptember 5-én kelt, a Fôvárosi Önkormányzat
2009–2010. évi útfelújítási programja felülvizsgálatával kap-
csolatos levelüket áttanulmányoztuk. Megállapítottuk, hogy
a II. kerület területén a 2008. évre tervezett felújítások közül
az idén csak a Csatárka út felújítása történik meg, a többi a
2009. évre csúszik át, a 2009. évre tervezettek (a Budakeszi út
kivételével) 2010. évre tolódnak, a 2010. évre tervezettek új
idôpontja pedig egyelôre nem ismert. A tervezett, kerületün-
ket érintô, a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokra történô hi-
vatkozással drasztikusan csökkentett útfelújítási programot el-
fogadni nem tudjuk a következôk miatt:

— Az eredeti útfelújítási tervben szereplô útszakaszok
többsége igen rossz állapotú, felújításuk szükséges, annak
elodázása városképi szempontból sem elfogadható;

— Budapesten a XII. és a II. kerületi polgárok fizetik a leg-
nagyobb összegû személyi jövedelemadót, így nehezen érthe-
tô, hogy pl. 2008. évben miért csak egyetlen, viszonylag rövid
II. kerületi út felújítására kerülne sor.

Elôzôek miatt kérem, hogy a felújítási program felülvizsgá-
lata, illetve újbóli összeállítása során a levelükben jelzettnél
több II. kerületi fô- és tömegközlekedési út felújításáról dönt-
senek, lehetôség szerint a korábban elfogadottak szerint.

Budapest, 2008. szeptember 9.
dr. Szalai Tibor jegyzô megbízásából
Keszei Zsolt fôtanácsos irodavezetô
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Változtak az építésügyi elôírások
Jó, ha a mûszaki szakértô a paragrafusokat is ismeri

A szeptemberben életbe lépô, új
építési elôírások szigorították az
építési jogszabályokat és
csökkentették az engedélyhez kötött
munkálatok számát, de az építtetôkre
sokkal nagyobb felelôsséget
hárítanak. Egyáltalán nem biztos,
hogy megépülhet az, amire nem kell
engedélyt kérni. Az átgondolatlan
munkálatok bontással és akár több
milliós kárral járhatnak.

Szeptember elsejétôl lépett hatályba a Nem-
zeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
új, 17/2008-as rendelete, amely az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztéri-
um 37/2007-es rendeletét módosította.
Szeptember 12-tôl az országos település-
rendezési és építési követelmények
(OTÉK) módosítása is érvényes lett. A pa-
ragrafusok alapján csökkent az építésható-
sági eljáráshoz kötött munkák köre, és ke-
vesebb típusú munkához kell építési enge-
délyt kérni. Sokan hihetik, hogy ez meg-
könnyíti az építkezést vagy a nagyobb átala-
kítást, de az új rendelet számos veszélyt
rejt a szabályokat nem, vagy csak kevésbé
ismerôk számára.

A Polgármesteri Hivatal Építésügyi Irodá-
ján felhívják a ªgyelmet, hogy az új szabály-
zat számos olyan jellegû építési munkát ha-
tároz meg, amelyet engedély nélkül lehet
végezni, de ha nem felel meg egyéb — pél-
dául helyi — építési jogszabályoknak, ak-
kor még fennmaradási engedély sem adha-
tó ki utólag. Ilyen esetekben a hivatal nem
tehet mást, mint automatikusan az eredeti
állapot helyreállítására kötelezi az építte-

tôt. Több milliós kárral is járhat, ha valaki
nem kellôen körültekintô.

— Ennek elkerülése érdekében az építte-
tôk ne csak arról gyôzôdjenek meg, hogy a
munkához kell-e engedély, hanem arról is,
ahogy amit el szeretnének végezni, nem üt-
közik más jogszabályba — mondta el Nagy
Péter, az Építésügyi Iroda vezetôje. — Mert
lehet, hogy nem kell egy munkához enge-
dély, de ebbôl nem következik automatiku-
san, hogy azt el is lehet végezni.

Az irodavezetô ilyen kérdésként említet-
te egy épület rendeltetésének megváltozta-
tását, ami alapjában véve nem engedélykö-
teles, de ha az átalakítások során, például
egy ablakcserénél megnô a nyílászáró mé-
rete, akkor már be kell jelenteni a munkát.
Ugyanilyen gondot okozhat a szabályozás-
tól eltérô lakásszámnövelés, vagy akár az
építési helyen kívüli területfeltöltés, ahol
alaphelyzetben három méter magasságig
nem kell engedélyt kérni, de a II. kerületi
helyi rendelkezések nem adnak rá lehetôsé-
get.

A jogszabályokkal együtt módosultak az
illetékek, és egyéb építési rendelkezések is

szigorodtak. A rendelet jelentôsebb válto-
zásokat tartalmaz például a garázsok kiala-
kításáról, a lakás helyiségeinek kapcsolat-
rendszerérôl, és az akadálymentesítés felté-
teleit is egyértelmûvé teszi. Minden komo-
lyabb átalakítással járó építési munkánál
kötelezô a felelôs mûszaki vezetô alkalmazá-
sa. A hivatal azt javasolja a tulajdonosok-
nak és építtetôknek, hogy vegyenek igény-
be olyan mûszaki szakértôt, aki jártas az új
paragrafusokban, és meg tudja ítélni, szük-
séges-e az építési engedély, egy átalakítás
bejelentése, vagy egyáltalán el lehet-e vé-
gezni a tervezett munkát. A rendelet beve-
zetését követô kezdeti idôszakban semmi-
képp sem tanácsos szakértô megkérdezése
nélkül nagyobb építési tevékenységbe kez-
deni. Valószínû, hogy jogszabályváltozás
miatt az építési engedélyezési eljárások ará-
nya csökken, de az építésrendészeti eljárá-
sok száma várhatóan nôni fog, ami miatt
több lehet az ügyfél, és idôszakosan lassul-
hat a hivatali ügyintézés. Az Építésügyi Iro-
da ezért az ügyfelek türelmét és megértését
kéri.

szeg

Köszönet a segítségért
Augusztusi lapszámunkban adtunk hírt arról, hogy a II. kerületi
önkormányzat játékszereket adományozott a száztíz lelkes kis nóg-
rádi falunak, Kutasónak. Mivel az utóbbi években az önkormány-
zat a szabványosítás miatt nagyobb tételben rendelt játékeszközö-
ket, kedvezményben részesült, és néhány játékszerrel többet ka-
pott, amelybôl a harmincmilliós költségvetéssel gazdálkodó köz-
ség játszóterét egészíthették ki. A község polgármestere, Szepes Pé-
ter levélben köszönte meg az önkormányzat segítségét; mint ki-
emelte, az ilyen emberséges és nemes lelkû tettek adnak reményt
a Kutasóhoz hasonló apró településeknek, hogy van értelme bízni,
és tenni a vezetésükre bízott emberekért.

Hamarosan elkészül
az új házasságkötô terem

Szeptember 1-jén megtörtént a Polgármesteri Hivatal épületében
az új házasságkötô terem építési munkáinak mûszaki átadás-átvé-
tele. Szeptemberben szerelik fel a konferencia-rendszert, folya-
matosan szállítják a bútorokat, helyükre kerülnek a függönyök és
a szônyegek. Az elsô házasságkötések október elsô hétvégéjén lesz-
nek. A házasságkötô terem — amely a képviselô-testületi ülések
színhelyéül is szolgál majd — és kapcsolódó helyiségei végleges
formájukat november végére nyerik el, addigra születnek meg a
kerületi mûvészeknek a termeket díszítô mûalkotásai.

KLEBELSBERG-DÍJ. A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
1992-ben alapította a Klebelsberg Kuno-díjat, azzal a szándékkal,
hogy a pesthidegkúti közélet egy-egy kiemelkedô alakját — aki-
nek 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 kereté-
ben adják át. A Pesthidegkúton élô vagy tevékenykedô és a kitün-
tetésre érdemesnek tartott személyre tett lakossági javaslatokat
— a jelölt rövid méltatásával együtt — a Pesthidegkúti Közösségi
Házba (1028 Máriaremetei út 37.) vagy a szentirmai.mate@maso-
dikkerulet.hu e-mail címre juttassák el október 3-ig.
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A BKV augusztus 21-én és szeptember 6-án életbe léptetett új menetrendjének
vonalhálózata alapvetôen változtatta meg a fôváros közlekedését. Nem várt
tiltakozás lobbant fel azonban több helyen: Budafokon, a XXII. kerületben és a
Pasaréten. A Gábor Áron utcai lakók a 91-es meghosszabbítása és a 291-es járat
létrehozása ellen emelték fel a szavukat, véleményük szerint az új járatok tönkre-
teszik a környezetüket, jelentôsen megnövekedik a zaj- és a környezeti terhelés.
Pedig sokak szerint épp a mértéktelen autóhasználat okozza a Gábor Áron utcaiak
legfôbb baját. Minél több embernek kínál a BKV jobb közlekedési lehetôséget,
annál többen hagyják otthon autójukat, és ülnek buszra, villamosra. A közösségi
közlekedés fejlesztése oldhatja csak meg a fôváros legégetôbb gondját, az utak
zsúfoltságát, a felfokozott motorizáció miatti zaj- és légszennyezettséget.

A hosszabbítás régi terv
Hosszas tervezés, vita- és tiltakozássoro-
zat, szervezés után két lépcsôben, augusz-
tus 21-én és szeptember 6-án soha nem lá-
tott mértékben változott meg Budapest tö-
megközlekedésének menetrendje és vonal-
hálózata. A sajtó hónapok óta cikkezett a
BKV átalakítási javaslatairól, lapunk is
többször és kiemelten foglalkozott vele, hi-
szen sok tervezett változtatás hátrányosan
érintette volna a kerület lakosságát. Az ön-
kormányzat vezetése több alkalommal je-
lezte Demszky Gábor fôpolgármesternek és
a közösségi közlekedésért felelôs helyette-
sének, Hagyó Miklósnak, valamint a BKV-
nak, hogy mely járatok ritkításának, illetve
megszüntetésének terve elfogadhatatlan. A
több hónapos, a sajtó nyilvánossága elôtt
zajló egyeztetési folyamat során számos he-
lyen, köztük a Budai Polgárban is többször
megjelent, hogy a választási ciklusokon át-
nyúló, több polgármester- és képviselôje-
lölt által megígért 91-es járathosszabbítás
végre megvalósul. Eredetileg csak minden
második busz járt volna a Gábor Áron ut-
cán át a Moszkva térig, az utolsó hetekben
azonban a BKV egy új vonal, a 291-es létre-
hozása mellett döntött, amely az Endrôdi
Sándor utcáig a régi 91-es vonalán jár,
majd szintén a Gábor Áron utcán végig-
menve, a Szilágyi Erzsébet fasorban jobbra
fordul, végállomása a Libegô zugligeti meg-
állójánál van.

Egyszerûbb átjutni a hegyen

A Gábor Áron utca lakói augusztus végén ér-
tesültek az utcájukat érintô változtatások-
ról. A sajtóban megjelent tiltakozásuk lé-
nyege, hogy szerintük teljeséggel szükségte-
len a 91-es járatot meghosszabbítani, a
291-es busz elindítását pedig végleg elfo-
gadhatatlannak tartják.

Láng Zsolt polgármester elmondta, hogy
az önkormányzat komolyan véve feladatát,
számos lakossági kérést is tolmácsolva véd-
te a kerületiek érdekeit a paraméterkönyv
kialakítása során:

— Nagyon sok vitánk volt a BKV vezetésé-
vel, tiltakoztunk számos járat, köztük a 49-
es, a 29-es, a 60-as megszüntetése és vo-
nalhálózatának, illetve menetrendjének át-
alakítása ellen. Ebben a hosszúra nyúlt
egyeztetési folyamatban soha egyetlen egy
tiltakozás nem érkezett sem hozzánk, sem

A többség üdvözli a 91-es autóbusz

VITÉZY DÁVID, a VEKE elnökségi tagja részt vett az önkormányzat és a lakók közöt-
ti egyeztetô tárgyaláson is. A BKV egyik legnagyobb kritikusaként megismert egyesü-
let a 91-es meghosszabbítását nagyon jó döntésnek tartja:

— A közlekedési vállalat elsô járatritkítási tervei — amely negyven buszjárat meg-
szüntetését irányozta elô még tavasszal — többek között a mi tiltakozásunk eredmé-
nyeképpen hiúsultak meg. Ezután a BKV bevonta a VEKE-t is a tárgyalásokba és
egyeztetésekbe. Az új paraméterkönyv megalkotásában így mi is részt vettünk, ezért
kötelességünk mellette kiállni. A Gábor Áron utcaiak tiltakozása meglepett bennün-
ket, hiszen a 91-es járat meghosszabbításának igénye már igen régen felmerült, és az
egyeztetések folyamán sem érkezett hozzánk vele kapcsolatban lakossági észrevétel.
A tiltakozó Gábor Áron utcai lakók érveikben nincsenek tekintettel a városrészben tá-
volabb lakókra vagy munkába járókra. Nem lehet vita tárgya, hogy a hegyen átmenô
járat sokak számára teszi könnyebben megközelíthetôvé a Moszkva teret, a Városma-
jort, a János-kórházat, illetve ellenkezô irányban a Margit hidat, a Nyugati pályaud-
vart és a 3-as metrót. Tudomásul kell venni, hogy városban, egymáshoz közel, és sok-
szor áldozatokat vállalva élünk. A Gábor Áron utca egy forgalmas fôútvonal, ahon-
nan a buszközlekedést senkinek nincs joga kitiltani.
BALSAI ISTVÁN ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ: Nézetem szerint a Gábor Áron ut-
cai ingatlanok adottságai, a mindenütt meglévô jelentôs méretû elôkertek, az útpá-
lya osztott pályás jellege, illetve a legmeredekebb szakaszon a kapaszkodósáv meglé-
te jelentôs mértékben csökkenti mindazokat a hátrányokat, amelyek miatt a lakók til-
takoznak. A Bimbó út alsó részén, a Füge utca sarkánál lakom. Minden reggel 5 órá-
tól éjjel fél 12-ig hallom a 11-es járat buszait, de kifejezetten tiltakoznék az ellen, ha
valakik meg akarnák szüntetni a járatot. Azt tervezem, hogy októbertôl BKV-bérletet
veszek, mivel valahogy át kell jutnom Budáról Pestre azalatt a csaknem két esztendô
alatt, amikor a Margit híd csak BKV-vel lesz járható.
BALÓ GYÖRGY TELEVÍZIÓS ÚJSÁGÍRÓ: A magam — és nagyon sok II. kerületi ál-
lampolgártársam — nevében határozottan és hangsúlyosan támogatom a 91-es
busz útvonalának meghosszabbítását. Fontos, hogy a nagy többséghez képest sze-
rény létszámú tiltakozó ne változtathasson a sokaknak segítô kibôvített útvonalon.

Ma olvastam az újságban a 91-es
busz új útvonala elleni tiltakozásról.
Szeretném megerôsíteni, hogy na-
gyon jó döntés volt a 91-es busz útvo-
nalának megváltoztatása, örülünk ne-
ki. A Felsô Zöldmáli út környékérôl
többen támogatják az új útvonalat.

Tóth Ibolya
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a BKV-hoz, sem a szintén civil érdekeket
védô Városi és Elôvárosi Közlekedési Egye-
sülethez (VEKE) a 91-es autóbusz meg-
hosszabbításának terve ellen. Ráadásul, mi-
vel 2006 ôszén választási programom
egyik ígérete pontosan ez volt, úgy vélem,
több ezer szavazópolgár állt ki voksával a já-
ratmódosítás mellett — tette hozzá Láng
Zsolt, aki szerint az önkormányzat jelenle-
gi vezetése elkötelezett híve a közösségi
közlekedés fejlesztésének.

— Sok mindenben nem értünk egyet a
BKV-val, de azt mindenképpen támogat-
juk, hogy a kerületünkben élôk a lehetô leg-
kevesebb átszállással és megfelelô idô alatt
jussanak el munkahelyükre, iskolájukba és
az egészségügyi intézményekbe. A János-
kórház a kerület súlyponti kórháza lett, így
rendkívül fontosnak tartom, hogy a legrá-
szorultabbak, a betegek, az idôsek vagy ép-
pen a várandós kismamák a Rózsadombról

könnyen eljuthassanak az eddig számukra
nehezen megközelíthetô egészségügyi in-
tézménybe. Ne feledkezzünk meg azokról
sem, akik a Hûvösvölgy vagy a Moszkva tér
felôl jôve a Pusztaszeri köröndi irodaházak-
ban vagy a Központi Kémiai Kutató Intézet-
ben lévô munkahelyükre igyekeznek regge-
lente. Könnyebben elérhetô lesz a Vasas-
pálya, a Moszkva tér és vele együtt a Déli pá-
lyaudvar és egész Dél-Buda is. De a most
tiltakozók ªgyelmét is szeretném felhívni
arra, hogy az autóval nem rendelkezô Gá-
bor Áron utcaiaknak is jó eljutást biztosít a
91-es a Margit hídhoz, a Nyugati pályaud-

varhoz és a 3-as metróhoz. A Margit híd ja-
nuári lezárása után csak tömegközlekedés-
sel, busszal, villamossal járhatunk rajta. A
Gábor Áron utcaiak érveiben van igazság,
de elfogadhatatlanak tartom, hogy felesle-
gesnek tartják a járathosszabbítást, sôt fan-
tomigényeket emlegetnek. A bevezetés so-
rán kiderülhetnek kényelmetlenségek, el-

útvonalának meghosszabbítását

DOMOKOS MIHÁLYNÉ: A
busz új vonalán lakó lányom
és a magam számára is jó,
hogy hosszabb szakaszon jár a
91-es, így nem kell feleslege-
sen bajlódni a többszöri átszál-
lással, fôleg, ha sok a csomag.
Egészen a Nyugati pályaudvar-
tól használom a járatot, és
meglehetôsen gyakran járok
vele.

GAAL GYULA: A busz koráb-
bi végállomásánál lakom és
egyetemre járok reggelente,
amikor nagyon nehéz eljutni a
Nyugatihoz a Rómer Flóris ut-
cán az állandó dugó miatt, és
gyakran a 11-esre sem lehet
felférni. Nagyon örülök, hogy
végre megvalósult a vonal-
hosszabbítás, és pozitív a ta-
pasztalatom.

PUSKÁS ENDRÉNÉ: A Fény
utcai piacra menet vettük
igénybe a buszt. A Szilágyi Er-
zsébet fasorban szálltunk fel.
Örülünk, hogy a többi járat
mellett egy újabb lehetôséget
jelent eljutni a Moszkva térig.
Kérdés, hogy a Margit híd fel-
újításakor hogyan jár majd ez
a busz a Nyugatitól, mert ak-
kor is szeretnénk használni.

SZABÓ ANDREA: Pont az ut-
cánk végén áll meg a busz,
ezért kismamaként a babako-
csival nem kell sokat gyalogol-
ni a meredek úton. Örülünk az
útvonal meghosszabbításá-
nak, mert nekünk mindenkép-
pen nagy segítség. Elsôsorban
a piacra menet, vagy bevásár-
láshoz vesszük igénybe a jára-
tot.

A BUSZON…

BA fôvárosi közgyûlés városüzemelteté-
si bizottsága szeptember 24-i ülésén
tárgyalja a BKV montitoringjelentését
a paraméterkönyv elsô néhány hetes
tapasztalatáról.

A meghosszabbított 91-es busz vona-
lán lakók petíciójára reagálva jelzem,
hogy a régi 91-es vonalán lakóként tel-
jes mértékben támogatom a vonal
meghosszabbítását, ami kényelmes el-
jutási lehetôséget teremt a Városma-
jorhoz, a Moszkva térre és a Buda-
gyöngyéhez.

Kéri András
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Az új BKV-menetvonalak kialakításá-
nál meghosszabbították a 91-es jára-
tot, amely a Nyugati tér, Moszkva tér,
Nyugati tér között közlekedik, vala-
mint létrehozták a 291-es járatot,
amely a Nyugati tér és Zugliget között
közlekedik. Ezeknek nagyon örülünk,
több évet vártunk rá. A lakók tiltakozá-
sáról az a véleményem, hogy ilyen ala-
pon egész Budapest közlekedését
meg kellene szüntetni. Millió helyen
áll meg a busz valaki(k) háza elôtt. Saj-
nos, nem minden család felnôtt tagjá-
ra jut egy autó. Tátrai András

lentmondások. Azon vagyunk, hogy ezeket
kiküszöböljük, így például keressük a meg-
oldást, hogy a megállók elhelyezése sokkal
inkább megfeleljen az utasigényeknek.

Több ezer autó, 230 busz

A Gábor Áron utcai lakókat képviselô Buzin-
kay Pál, Kónyáné Pªszterer Gizella és Szolga
László a 17. önkormányzati választási körzet
képviselôjének, Vaszil Krisztiánnak szep-
tember 9-én tolmácsolták a környéken
élôk tiltakozását. Szavaikból kiderült, hogy
ötszáz, a Gábor Áron utcában vagy a környé-
kén élô lakos aláírásával tiltakozó levelet
juttattak el az önkormányzathoz. Vélemé-
nyük szerint nincs valós igény a 91-es busz-
járat meghosszabbítására, a 291-es járat
létrehozása mellett — amely a Nyugati pá-
lyaudvart és a Libegôt köti össze — sem
szakmai, sem egyéb érv nem hozható fel.

Buzinkay Pál szerint a BKV jogellenesen
alakította át a hegyi járat közlekedési rend-
jét: az ötszáz tiltakozó aláírással szemben
nincs igényt megfogalmazó lakossági kérés.

— A Gábor Áron utca mûszakilag teljes-
séggel alkalmatlan arra, hogy busz közleked-
jék rajta — jelentette ki Buzinkay Pál. Az ön-
kormányzati egyeztetést megelôzôen az ut-
ca lakói a modern hírközlés minden eszkö-
zét felhasználták arra, hogy minél nagyobb
nyilvánosságot kapjon a két buszjárat meg-
jelenése környékükön: blogot indítottak,
több országos napilapban jelent meg cikk,
televíziós mûsorokban foglalkoztak a témá-
val. Szeptember 5-én pedig egy 50–60 fôs
tömeg tiltakozott a buszjáratok elindítása el-
len, mert, mint mondják, a napi 234 buszjá-
rat miatt életkörülményeik jelentôs mérték-
ben romlanak. Vaszil Krisztián képviselô,
aki maga is a Gábor Áron utcában él, az
egyeztetésen arra hívta fel a tiltakozók
ªgyelmét, hogy az utca legalapvetôbb gond-
ja nem a buszok megjelenése, hanem az
évek óta egyre növekvô autósforgalom:

— Gondunk csak akkor oldódik meg, ha
megépül az M0-s körgyûrû — tette hozzá
Vaszil Krisztián, aki szerint a 291-es járat
szükségességén lehet vitatkozni, és a meg-
állók elhelyezése sem a legmegfelelôbb, de
a 91-es autóbusz meghosszabbítása régi vá-
gya volt a Rózsadombon élôknek, és örö-
mükre szolgál, hogy megvalósult. th

D

RENDVÉDELMI NAP HÛVÖSVÖLGYBEN. A II. kerületi önkormányzat, kerületi rendôrka-
pitányság, kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség, központi polgárôrség, a Fôvárosi Tûzoltó-
parancsnokság, a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány és a Nemzedékek Biztonságáért Köz-
hasznú Alapítvány rendvédelmi napot tart október 2-án csütörtökön a Hûvösvölgyi Nagyré-
ten. A programok 9-tôl 15 óráig tartanak. A kerületi iskolák csapatainak katasztrófavédel-
mi ifjúsági versenyt rendeznek, de minden érdeklôdôt szeretettel várnak a kísérô progra-
mokra. Bemutatót tart a BRFK Kutyás Alosztálya és a Katasztrófa Elhárító Csoport, illetve
fellép a humorista Ayala drogprevenciós mûsorával. A látogatóknak sportverseny is lesz, és
bárki kitöltheti a Kresz- vagy a drogtesztet. Megtekinthetôek lesznek többek között a Ma-
gyar Barlangi Mentôszolgálat és a Polgári Védelem felszerelései, bevetési eszközei, vala-
mint eljön a „Katasztrófabusz”.

A SZABADSÁGHARC HÔSEIRE EMLÉKEZNEK. Az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc hôsei emléke elôtt tisztelegve október 6-án hétfôn 17 órától Schitten-
helm Ede honvédtüzér sírjánál ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartanak a kör-
nyék lakói és a II. kerületi önkormányzat. Az eseményre a kerület minden polgárát
szeretettel várják. Ünnepi beszédet mond Lánszki Regô önkormányzati képviselô.
Helyszín: Alvinci út—Bimbó út sarok.

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn és
szerdán 14–19, kedden és csütörtökön 9–18,
pénteken 9–14 óráig tart nyitva (1024 Buda-
pest, Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).
INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szervez
a Fidesz kerületi szervezete szerdánként 16–18-
ig (1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b). A
részt venni szándékozók az aktuális hét keddjé-
ig kérjenek idôpontot a 212-5030-as telefonszá-
mon.
A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM II. kerü-
leti irodája (1022 Budapest, Bimbó út 63.) szep-
tembertôl ismét kedden és csütörtökön 16–
19 óráig tart nyitva. Almássy Kornél ország-
gyûlési képviselô elôzetes idôpont-egyeztetés
alapján tart fogadóórát. Telefonszám: (06 70)
362-8283.
AZ MDF INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁST szervez a Bimbó út 63.-ban csütörtö-
könként 16–18 óra között. Elôzetes bejelentke-
zés, idôpont-egyeztetés a 353-0624-es telefon-
számon.

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 Buda-
pest, Keleti Károly utca 8.) szerdánként 17–18-
ig tart nyitva. Tel.: (20) 269-3777, e-mail: koma-
romiferenc@freemail.hu.
A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027 Buda-
pest, Fô u. 63–65., III/3) szerdánként 17–19-ig
tart nyitva. Tel.: (30) 877-3695, e-mail: masodik-
kerulet@jobbik.hu.
AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA (1024 Bu-
dapest, Margit krt. 48., I. emelet) hétfôtôl csü-
törtökig 17–19-ig tart nyitva, telefonszám: 201-
0453; www. szdszbp02.hu.
FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK. Az Or-
szágos Fogyasztóvédelmi Egyesület díjmentes
tanácsadást tart csütörtökönként 14–16 óráig
az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Buda-
pest, Margit krt. 47–49.).

Indiai kulturális központ kerületünkben
Szeptember 11-én Anand Sharma, India kü-
lügyminisztere a Búzavirág utcai indiai
nagykövetségen elhelyezte az új indiai kul-
turális központ alapkövét. Az eseményen
részt vett Láng Zsolt polgármester is.
Anand Sharma elmondta: reményei sze-
rint 2009 szeptemberére elkészül a nagykö-
vetség kibôvítése, amelyben a kulturális
központ kap helyet. Az új központ a magyar
és indiai nép között évszázadok óta fennál-
ló kulturális érdeklôdést és kapcsolatot erô-
síti. Kôrösi Csoma Sándor, Baktay Ervin,
az indiai-magyar szülôktôl származó Amri-
ta Shegill, vagy Rabindranath Tagore nevét
és munkásságát méltatta a miniszter beszé-
dében. A kulturális központ kétmillió eu-
rós beruházás keretében valósul meg.

ÉRSEKISTÁK TALÁLKOZÓJA. Az Érseki Katolikus Gimnázium volt diákjai október 2-án
csütörtökön 16 órától tartják szokásos évi találkozójukat a Krisztus Király Templom lelkész-
ségének hittantermében (Keleti Károly utca 39.), majd 17 órakor a templomban szentmise
és elôadás lesz. A régi szeretettel várják az öregdiákokat és az érdeklôdôket.
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Mit tehet egy civil?
A Mûvészek a templomért elnevezésû
kulturális programsorozat második
évada ért véget augusztus végén.
A Máriaremetei Bazilika szabadtéri
oltáránál tartott jótékonysági
rendezvény azon kívül, hogy a
templom berendezéseinek felújítására
gyûjtött adományokat, hamar
Pesthidegkút egyik közösségformáló
rendezvényévé vált. Az ötletgazdák
Bôdey Kati és Sándor ígérik, hogy
jövôre lesz folytatás, méghozzá
meglepetésvendégekkel.

Honnan ered az ötlet a programsorozat
megvalósításához?

Ma Magyarországon mit tehet egy civil,
ha éppen nem dolgozik? Vagy körbefonják
és elnyelik a politikai beszédek, hazugsá-
gok, vagy abból kiindulva, amihez ért, meg-
próbál a köz, a közösség hasznára lenni. Hi-
vatásom miatt van tapasztalatom a szerve-
zésben, és évekkel korábban már számos
rendezvényt valósítottunk meg sikeresen fe-
leségemmel, Katival együtt. Ilyen volt példá-
ul az erdélyi siménfalvai árvízkárosultakat
segítô bál lebonyolítása, vagy a Kormorán-
koncert a máriaremetei templomkertben.

Minek alapján kaptak meghívást a fel-
lépô mûvészek?

Napjainkra a szövegközpontúság a jellem-
zô, a Nobel-díjas Sperry szerint az oktatás-
politika és a tudomány egyaránt háttérbe
szorítja a nemverbális intelligenciát, így a
jobb agyfélteke nem fejlôdik, pedig az adja
nekünk a kreativitást, az emóciót. A prózai
darabok mellett ezért zenés-táncos többle-
tet akartunk nyújtani a hallgatóságnak. A
meghívott elôadókat régóta ismerjük. A
kétszer öt templomkerti esten alkalmi szín-
padként is szolgáló szabadtéri oltárnál fel-
lépett többek között Bánffy György, Ferencz

Éva, Szvorák Katalin, Kobzos Kiss Tamás, Czi-
gány György, Jókai Anna, Pitti Katalin, Hûvös-
völgyi Ildikó, Jankovics Marcell, Lakatos Mi-
hály, Sasvári Sándor, Sára Bernadett, Cseke
Péter, de tartott elôadást Csókay András dok-
tor és Melocco Miklós.

A rendezvényeknek különleges hangu-
latot ad a Bazilika és környéke. Szándé-
kos a helyszínválasztás?

A templom annak idején közadakozásból
épült, így az a cél, hogy a vendégek adomá-
nyait a Bazilika egyes részeinek felújítására
fordítsuk, szinte a régi hagyomány folytatá-
saként. A Mûvészek a templomért sorozat
egyébként komoly hangsúlyt fektet a hagyo-
mánytiszteletre, a népemlékezet felelevení-
tésére, mert csak ez által lehetünk tisztá-
ban múltunkkal, történelmünkkel, jele-
nünkkel és jövônkkel. A templomkert ön-
magában olyan színfoltja a kerületnek,
amelyet talán az egész világon hiába keres-
nénk. A fellépôk közül sokan említették,

hogy ilyen meghitt atmoszférában még
nem álltak egy szabadtéri oltár elôtt.

A lelki feltöltôdés mellett a Bazilika fel-
újítására is gondoltak.

Az esteken nem szedtünk belépôdíjat, és
ezt a fellépô mûvészek is tiszteletben tartot-
ták. A rendezvényt úgy hirdettük meg,
hogy a felajánlott adományokat a templom
berendezéseinek rekonstrukciójára fordít-
juk. A lelkes adakozóknak hála idén a Bazi-
lika gyóntatófülkéi megújulhatnak.

Milyen visszhangja volt a rendezvé-
nyeknek?

Másfél éve még elegendônek bizonyul-
tak az oltár elôtt álló széksorok, az idei záró
esten közel hatszázan vettek részt, így a sok
pótszék sem volt elég, a színpad körül áll-
tak az emberek. Egyik szomszédos kerület-
bôl megkerestek, hogy miként lehetne ná-
luk is meghonosítani a templomkerti esté-
ket. Idôvel az is kiderült, hogy a hírverés-
nek hála, a fôváros más kerületeibôl is so-
kan eljönnek. Ezt megnyugtató visszajelzés-
nek érzem.

A rendezvény lebonyolítása ilyen rész-
vétel mellett nem lehet egyszerû.

Szerencsére végig komoly segítséget kap-
tunk Esterházy László plébános atyától és
Schmitt Pálné Makray Katalintól, valamint
Láng Zsolt polgármester úr révén az önkor-
mányzattól. Köszönet illeti többek között
Szlovák Gyula, a Bazilika „mindenese”, Réti
István, az egyházi tanács elnöke és a Kle-
belsberg Kultúrkúria szerepvállalását.

Ennek tükrében várható a folytatás?
Mindenképpen szeretnénk folytatni az

immár pesthidegkúti hagyománnyá vált
rendezvénysorozatot, mert tényleg van rá
közösségi igény. Jövôre például olyan meg-
lepetésvendéget szeretnénk a templom-
kertbe csábítani, aki ugyan gyakran találko-
zik a közönséggel, de énekelni csak Pesthi-
degkúton fog. szeg

A Borsika Pesthidegkúton
A csíkszeredai Borsika együttes európai turnéjáról hazatérôben
szeptember 3-án a Klebelsberg Kultúrkúriában lépett fel. Az is-
mert gyermektánccsoport moldvai, gyimesi, kalotaszegi, széki,
mezôségi, lapádi, vajdaszentiványi és felcsíki táncokkal lepte
meg a közönséget. A ªatalok fáradhatatlanul, közel két órán ke-
resztül ropták a táncot, és közkívánatra többszöri ráadást adtak.
A szabadtéri elôadás szünetében Láng Zsolt polgármester és Bô-
dey Sándor, a fellépés szervezôje köszöntötte az együttes tagja-
it. Szalay Zoltán,
a tánccsoport ve-
zetôje a pesthi-
degkúti bemuta-
tó emlékére és kö-
szönetképpen az
ingyenes fellépé-
sért egy II. kerüle-
ti fotóalbumot
vett át, valamint

egy néptáncos porcelánszobrot, illetve a Templomkerti Esték kul-
turális rendezvénysorozat teljes videoanyagát is ajándékba kap-
ta az együttes.

— Magyarországon gyakran járunk, de Svájctól Franciaorszá-
gon át Németországig sok helyen felléptünk már — mondta Sza-
lay Zoltán. — Elsôsorban iskolásokkal foglalkozunk, sok gyerek-
nek átadjuk a tudást, a zene és a tánc szeretetét. A három korcso-
portra oszló, 9–19 éves diákokból álló együttesünk célja, hogy

megismertessük
a fiatalokkal ha-
gyományainkat,
az erdélyi, a mold-
vai magyar tánco-
kat. De román
vagy cigány tán-
cokat szintén elsa-
játíthatnak a gye-
rekek.
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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 biztosíta-
nak, nevezni a testnevelôknél lehet majd. A ªúk és lányok az esetle-
ges közös befutó miatt különbözô színû rajtszámot kapnak. A hely-
színi nevezés a versenyközpontban 8 órakor kezdôdik. Minden táv-
nál a rajt elôtt 15 perccel lezárják a nevezést, ezután már nem ad-
nak ki rajtszámot. A versenyen nevezési díj nincs.

A kerékpáros versenyen kizárólag elônevezettek állhatnak rajt-
hoz. Az elônevezési határidô: szeptember 12.

Elônevezni a www.masodikkerulet.hu weboldalról letölthetô ne-
vezési lap kitöltésével, és annak az alábbi címek bármelyikére törté-
nô elküldésével lehet: e-mailben a kaptato@masodikkerulet.hu cím-
re, vagy faxon a 225-7560-as számra, vagy postán a Budapest Fôvá-
ros II. Kerületi Önkormányzat Mûvelôdési Iroda címére: 1027 Buda-
pest, Bem tér 1.

FUTÁS Kb. 700 m: 9.00: Kerekesszékesek, 9.30: 1. korcsoport
(2000-ben vagy késôbb születettek), fiúk; 9.35: 1. korcsoport, lányok.
Rajt/cél: Millenáris. Útvonal: Fény u.—Lövôház u. (felfelé)—Ezredes
u.—Millenáris. n Kb. 900 m: 10.00: 2. korcsoport (1998–1999-ben
születettek), fiúk; 10.05: 2. korcsoport, lányok. Rajt/cél: Millenáris. Út-
vonal: Kis Rókus u. (felfelé)—Marczibányi tér—Lövôház u. (lefelé)—
Ezredes u.—Millenáris. n Kb. 1600 m: 10.30: 3. korcsoport (1996–
1997-ben születettek), fiúk; 10.35: 3. korcsoport, lányok; 11.00: 4.
korcsoport (1994–1995-ben születettek), fiúk; 11.05: 4. korcsoport,
lányok; Rajt/cél: Millenáris. Útvonal: Kis Rókus u. (felfelé)—Felvinci
út—Balogvár u.—Alvinci út (lefelé)—Lövôház u.—Ezredes u.—Mille-
náris. n Kb. 2700 m: 11.30: 5. korcsoport (1992–1993-ban születet-
tek), fiúk-lányok; 11.45: 6. korcsoport (1990–1991-ben születettek),
fiúk-lányok, felnôttek; 11.55: Családi futás; 12.00: Gyaloglás, 60 év fe-
lettiek. Rajt/cél: Millenáris. Útvonal: Kis Rókus u. (lefelé)—Fény u.—
Lövôház u. (felfelé)—Alvinci u. (felfelé)—Balogvár u.—Felvinci u. (lefe-
lé)—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)—Marczi-
bányi 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
u.—Fény u.—Kis Rókus u. (felfelé)—Felvinci út—Balogvár u.—Alvin-
ci út (lefelé)—Lövôház u.—Ezredes u.

ISKOLÁK KÖZÖTTI VERSENY A tanulók létszámához viszonyít-
va az elsô hat, legtöbb iskolást megmozgató II. kerületi iskola vásár-
lási utalványban részesül, az alábbi értékek szerint: 1. helyezett:
60 000 Ft, 2. helyezett: 50 000 Ft, 3. helyezett: 40 000 Ft, 4. helye-
zett: 30 000 Ft, 5. helyezett: 20 000 Ft, 6. helyezett: 10 000 Ft. Az
egyes iskolákból indulók létszámát nem a tanulók által leadott neve-
zési lapok, hanem a célbaérkezések száma alapján állapítják meg!

DÍJAZÁS A fiúkat és a lányokat külön díjazzák. Minden kategó-
ria elsô három fiú, illetve lány helyezettje érmet, elsô hat fiú, illetve
lány helyezettje oklevelet kap. Minden kategória fiú és lány elsô he-
lyezettje serleget kap. Minden induló a verseny emblémájával ellá-
tott pólót kap. Elsô tombola díjai: három-három családi belépô a
Csodák Palotájába és a Jövô Házába a Millenáris Kht. felajánlásá-
ból, valamint tíz ajándékcsomag a Raiffeisen Bank Zrt., az egyik fô-
támogató jóvoltából, és tíz ajándékcsomag a II. kerületi önkormány-
zat felajánlásából. Második tombola díjai: három mountain bike ke-
rékpár a Fény Utcai Piac Kft. felajánlásából, valamint tíz ajándékcso-
mag a Raiffeisen Bank Zrt., az egyik fôtámogató jóvoltából, és tíz
ajándékcsomag a II. kerületi önkormányzat felajánlásából.

EREDMÉNYHIRDETÉS 9.45: kerekesszékesek és hand-bike-os
futás; 10.35: alsósok — futás; 11.35: felsôsök — futás; 12.20: kö-
zépiskolások — futás; 14.35: kerékpár (10 éves korig); 15.05: kerék-
pár (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, ke-
rékpáros, illetve kerekesszékes és hand-bike-os rajthoz állhat, aki a
versenykiírásban foglalt feltételeket elfogadja. Kizárják azt a ver-
senyzôt, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a mellére tûzve
viseli a verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a versenyszerve-
zôk által kijelölt teljes távot, vagy a nevezési lapot pontatlanul, nem
a valóságnak megfelelô adatokkal, illetve hiányosan tölti ki. A csalá-
di futás, illetve a 60 év felettieknek szervezett gyaloglás versenyé-
nek nincs eredményhirdetése, minden befutó pólót kap ajándékba.

A futóversenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísé-
rôvel, rajtszám nélkül, kutyával futni tilos. A kerékpáros versenyen
bukósisak, védôfelszerelés használata kötelezô. Átöltözési, csomag-
megôrzési lehetôséget a Millenáris helyiségeiben biztosítanak.

Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi és reklámtevé-
kenység csak a II. kerületi önkormányzat elôzetes engedélyével vé-
gezhetô. A II. kerületi önkormányzat szervezési okok miatt fenntart-
ja a jogot, hogy a résztvevôk számát korlátozza, a nevezést bármi-
kor lezárja. A II. kerületi önkormányzat fenntartja az útvonal- és idô-
pont-változtatás jogát.

Fôtámogatók: Támogatók:

www.masodikkerulet.hu/sport/kaptato/
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Pedagógusoknak
A Than Károly Gimnázium a Tempus
Közalapítvány Jó gyakorlat pályázatá-
nak finanszírozásában bemutató ide-
gen nyelvi órákat tart pedagógusok
számára. A nyolc tanóra, amelyek kö-
zött angol-, német- és finnórák is
megtalálhatók, egész évre elosztva,
szinte minden hónapra nyújtanak vala-
mi újdonságot az érdeklôdôknek. Elsô
alkalommal, október 1-jén Bacsó Már-
ton angoltanár a 9/a osztály közremû-
ködésével, idegen nyelvû képesköny-
vek segítségével tart nyelvórát. Infor-
máció: www.than.hu.

Gyermekvasutas
tanfolyam indul

A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút felvételt
hirdet legalább 4-es átlagú tanulmányi
eredményû 4–6. osztályos tanulók számára
a szeptember 27-én 9-kor, Hûvösvölgyben
induló gyermekvasutas tanfolyamára. A
megnyitó napján reggel szülôi értekezletet
tartanak, a gyerekek pedig egész napos fog-
lalkozáson vesznek részt. A jelentkezés fel-
tétele, hogy a szülô és az iskola írásban adja
hozzájárulását a képzéshez, illetve orvos
igazolja az alkalmasságot. Jelentkezési lap
beszerezhetô a Gyermekvasút állomásain
és a budapesti iskolákban, illetve letölthe-
tô a gyermekvasut.hu internetes oldalon.
Jelentkezési határidô: szeptember 21. To-
vábbi információ: www.gyermekvasut.hu
vagy Füstös István, e-mail: oktatas@gyer-
mekvasut.hu, tel.: (06 20) 331-4011.

Felkészítô tanfolyam
A Baár—Madas Református Gimnázi-
um az egységes felvételi vizsgákra fel-
készítô tanfolyamot tart 8. osztályo-
soknak matematikából (hétfô 15–
16.30), illetve magyar nyelv és iroda-
lomból (szerda 15–16.30). Az elsô fog-
lalkozást szeptember 29-én tartják.
Jelentkezni telefonon (212-1494/2)
vagy a honlapról (www.bmrg.hu) le-
töltött jelentkezési lapon lehet.

Kerületi sportválasztó
Összeállításunkkal a szülôknek és a diákoknak kívánunk segíteni abban, hogy viszonylag kö-
zel, de érdekes és izgalmas sportolási lehetôséget válasszanak.
n DZSÚDÓ. A CSIK DSE-ben a Csik iskolában (1027 Medve u. 5–7.) 4–10 éves korig. Edzé-
sek: hétfôn 17.30–18.30-ig, szerdán 17–18 óráig. Információ: Papp Zoltán, (06 20) 442-
4095.
n DZSÚDÓ ÉS DZSIUDZSICU. A Budai Ifjúsági Sportegyesületben (BISE) Kovács Károly
(V. dan dzsiudzsicu, III. dzsúdómester) vezetésével. Edzések: Statisztika PSC terme (1024
Marczibányi tér 13.) sporttelep — kezdô óvodás csoport (4–6 éves) kedden és csütörtökön
16–17-ig, haladó gyerek (7–12 éves) kedden, szerdán és csütörtökön 17–18.30-ig, felnôtt
(16 év felett) hétfôn és csütörtökön 18.30–20 óráig. A Rákóczi gimnáziumban (1024 Keleti
Károly u. 37.) haladó óvodás csoport (5–7 éves) hétfôn és csütörtökön 16.30–17.30-ig, kez-
dô gyerek (7–10 éves) hétfôn és csütörtökön 17.30–18.30-ig. Információ: Czikmántory Pé-
ter, (06 30) 922-3655; Horváth Zoltán, (06 20) 335-1041, Marosi István, (06 30) 630-5174.
n FALMÁSZÁS. A Klébi Diáksport Egyesületben (1028 Kökény u. 44.) diákoknak kedden
és csütörtökön 15–18-ig, felnôtteknek 18–22-ig, vasárnap 16–19-ig. Információ: Szôllôsi
Emese, (06 20) 545-6585.

n FOCI. A II. Kerületi UFC-ben 4–15 éves fi-
úknak a tömegsport és versenyport szakosz-
tályokban. Információ: (06 20) 918-2318,
(06 70) 548-8985, www.keruletufc.hu
n KOSARAZÁS. A Hidegkúti Kosárlabda
Klubban elôkészítô tanfolyamok és verseny-
zô csoportok. Edzések a Klebelsberg iskola
sportcsarnokában: 8–10 éves ªúknak és lá-
nyoknak kedden és pénteken 15–16-ig; 11–
15 évesek ªúknak hétfôn, szerdán és pénte-
ken 17–18.30-ig. Információ: Horváth Krisz-
tián, (06 20) 514-4713, felveteli@hidegku-
tikk.hu.
n KOSARAZÁS. A Városmajorban mûkö-
dô BSE kosaras szakosztályában az 1997–
1999-ben született lányoknak. Elôkészítô
foglalkozások: kedden és csütörtökön
14.30–16-ig. Információ: Konta Gyula, (06
20) 823-3159, bse1913@gmail.com.

n SIKLÓERNYÔZÉS. A Kettô SE-ben következô nyílt nap: szeptember 28-án (4 éves kor-
tól) 9 órakor találkozó az Arad utca és a Kardos utca keresztezôdésénél. Következô tanfo-
lyamkezdés: október 3-án 18 órakor (14 éves kortól) a Keleti K. u. 15/a alatt.
n SQUASH. A City Squash Clubban (1022 Marczibányi tér 13.) gyermektanfolyamok he-
tente két alkalommal, kis csoportokban. Jelentkezés folyamatosan minden hétfôn és szer-
dán 15 órakor. Információ: Böhm Gabriella, (06 20) 983-1444.
n TOLLAS. A Klébi Diáksport Egyesületben (1028 Kökény u. 44.) tollaslabda diákoknak
kedden és csütörtökön 16–17-ig, felnôtteknek 20–22-ig. Információ: Kovács Attila, (06 30)
253-5733, www.tollas.hu
n TRIATLON. A Villám SC triatlon szakosztályában (úszás, kerékpár, futás), úszni tudó 7–
12 éveseknek. Edzések: hétköznapokon kedd kivételével 15–17 óráig a Margitszigeten. In-
formáció: Pap Klári, (06 20) 315-6069.
n ÚSZÁS. A Darnyi Tamás Úszóiskolában a Császár—Komjádi uszodában és a margitszige-
ti Sportuszodában 4–14 éves korig, vízhez szoktatótól haladó szintig, a Császár—Komjádi
uszodában 15–19 óráig óránként, a Sportuszodában 17–18 óráig. Információ: 335-2097
(Császár—Komjádi uszoda), 359-7895 (Sportuszoda).
n ÚSZÁS. A Híd az Egészségért Tömegsport Egyesületben kezdô, vízhez szoktató, haladó
és technikajavító szinteken a Császár—Komjádi uszodában szombat délután, vasárnap dél-
elôtt és délután. Információ: Labán Gábor, (06 20) 941-0831.
n USZONYOS- ÉS BÚVÁRÚSZÁS. Az Amphora Búvár Klubban (1027 Varsányi Irén u.
33/b) 8–18 éves korig. Edzések a Margitszigeten a Sportuszodában 6–8-ig és 15–17-ig. In-
formáció: Balázs Péter, (06 30) 212-7986, Mede Márton, (06 30) 381-6366.
n VERSENYGOMBFOCI. A Rózsadomb Bázis SE-ben (1026 Fenyves u. 1–3., általános is-
kola) edzések szerdán 16.30–18.30-ig. Információ: Berend Csaba, (06 20) 3601-601,
www.rozsadombsport.hu, berendcsaba@rozsadombsport.hu.
n VÍVÁS. A Vasas Sport Club vívó szakosztályában (Vasas Pasarét Sportcentrum, 1026 Pa-
saréti út 11–13.) 9–11 éves ªúknak és lányoknak. Jelentkezés: hétfôn, szerdán és pénteken
15–17-ig a vívóteremben, Szlovenszky Istvánnál.
n III. NAGY SPORTÁGVÁLASZTÓ NAP. Edzôkkel, élsportolókkal, szakmai tanácsadással
segítik a választást szeptember 20-án 9–16 óra között a Merkapt Maraton Sportközpont-
ban (1106 Maglódi út 12/a). A belépés ingyenes. Információ: www.sportagvalaszto.hu

ld

Változott a helyszín
Pataki Rita, a Budagyöngye Közösségi Ház
volt mûvészitorna-oktatója a 2008–2009-
es tanévben új helyszínen várja régi és új
növendékeit: pénteken a Klebelsberg Kul-
túrkúriában, szombaton a Jókai Klubban.
Részletes információ a patakiri@freema-
il.hu címen, a (06 20) 533-2443-as és a
(06 30) 483-1897-es telefonszámokon kér-
hetô.
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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

GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK

KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az itt felejtett ön-
töde. Idôszaki kiállítás: Középkori harangöntések ásatási nyomai c. poszterkiállítás. Az Öntöttvas
csipkecsodák kiállítás OKTÓBER 10-IG tekinthetô meg. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható
hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-4370)
n M GALÉRIA: SZEPTEMBER 21-ig: Hájas Ferenc festômûvész kiállítása. SZEPTEMBER 25–OKTÓBER
5.: A II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat kiállítása. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ,
színházi elôtér)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: SZEPTEMBER 27-ig: Mûvészek a II. kerületben: Szabadban. Dorner Anita és
Bucskó Mihály festményei.
n OKTÓBER 3-ig: Körner József építész emlékkiállítása a HAP Galériában Nyitva hétfô-péntek 14–19
óráig. (1021 Margit krt. 24.)
n NOVEMBER 9-ig: Reneszánsz bor, reneszánsz élet, Tokaj reneszánsza. Bortörténeti és fotókiállí-
tás. 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 bor-
készítés 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 21., OKTÓBER 12., 11.00: A négy nagy B. A Bar-
tók Vonósnégyes hangversenye Bach, Beethoven, Brahms és Bartók mûveibôl. SZEPTEMBER 26., 18.00:
Bartók Béla emlékezete. Perényi Benjamin hangversenye a zeneszerzô zongoráján. OKTÓBER 2., 18.00:
Magyar fantázia. Egri Mónika és Pertis Attila négykezes Liszt-zongoraestje.

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: Mûvészi torna: Berczik Sára módsze-
rén 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, nyug-
díjasoknak: 4000 Ft/hó, ill. 1800 Ft/alkalom. Keddenként 19.45–21.15 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentke-
zés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 9418-773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken 9.50–10.50 órá-
ig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Jó Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Szülés utáni
baba-mama-torna. A szülést követôen eltelt hatodik hét után lehet elkezdeni, és a gyermek egy éves ko-
ráig lehet közösen mozogni. A torna fôleg az anyukák fizikai regenerálódását célozza meg, de a babák is
aktívan részt vesznek benne. Kedden 11.45–12.45 óráig, pénteken 11.00–12.00 óráig. Tanfolyamvezetô,
jelentkezés: Jó Anya Egyesület, Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Nôi torna. Táncos nôi torna indul
olyan lányok, asszonyok részére, akik szívesen megtanulnak különbözô stílusú táncokat (afro, hip-hop,
show-tánc stb.) Az órát profi táncmûvész tartja. 40 perces koreografált bemelegítés után indul a tánc.
Táncos elôképzettség nem szükséges. Hétfôn és csütörtökön 9–10-óráig. Információ, jelentkezés: Antal
Ilona, (06 30) 922-5887. Gimnasztika. Mozgásforma a felnôttek minden korosztályának. Egyszerûen
megtapasztalható módszer a testtartás javítására, a nyak, váll, hát, gerinc fájdalmainak kezelésére. Je-
lentkezés, érdeklôdés Pilinger Zsuzsa Bothmer-gimnasztika tanárnál, (06 70) 335-6283. Kezdés október-

ben. Gerinctorna. Minden kedden és csütörtökön
18.30–19.30-ig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés: Pe-
tô Barbara, (06 30) 370-7322. Salsa. Minden csü-
törtökön kezdô tanfolyam 20–21 óráig, haladó
tanfolyam 21–22 óráig. Információ: (06 20) 315-
2781. Kezdés: SZEPTEMBER 25.
n BAÁR—MADAS GIMNÁZIUM: Gerincgimnaszti-
ka (felnôtt) kedden 8.30–9.30 és 18.30–19.30 kö-
zött. Kreatív gyermektánc szerdán 16.15–17.15
(5–6 évesek) és 17.15–18 óra között (3–4 évesek).
Játékos focisuli, mozgásfejlesztés csütörtökön

TABLÓ — EGY ROMA ZSARU TÖRTÉNETE. A tisztességesen összerakott (röviden:
nézhetô) magyar film is ritka, hát még az olyan, ami több napon túl „gyógyul”, nyo-
mot hagy, igénybe vesz. A Felhô a Gangesz felett, Dettre Gábor 2002-es filmje e ritka
kivételek közé tartozott, még ha meg is voltak a maga kisebb bajai. „Jó tett helyében
jót várj” — szokták a mesékben mondogatni, mozis körökben viszont a „ha egyszer
jót tettél, másodjára is jót (ha nem jobbat) várunk tôled” van érvényben. Dettre ne-
hézkesen világra hozott, új filmje talán még erôsebb színészi munícióval is készült,
mint az elôdje: ott Ternyák Zoltán és Tóth Ildikó jutalomjátéka gerjesztett szûk térben
nagy feszültséget, itt egy sor nagyágyú (Mucsi Zoltán, Tordy Géza, Scherer Péter,
Györgyi Anna) küzd önfeláldozóan azokkal a drámai szituációkkal,
melyek a mély magyar valóságot hivatottak szemléltetni. Egy gyilkos-
ság hozza össze a szereplôket: az ügyben eljáró nyomozókat és a gya-
núsítottakat/szemtanúkat. A két térfél legfeljebb ha öltözködési kultú-
rában tér el egymástól, a lelkek mélyén azonban ugyanaz a kiszolgál-
tatottságból fakadó keserûség honol, mellyel ki-ki a maga módján
küzd meg. A legnépszerûbb gyógymód továbbra is a pia-erôszak-
rasszizmus egyvelege, amely rendesen szedi áldozatait, de ez ugyan-
úgy tegnapi hír, mint a romákkal vagy a zsidókkal (a sor még hosszan
folytatható) szembeni indulatok. A Tabló messzirôl virító tanepizódok-
kal vázolja a közös lében való pácolódás valamennyi jellegzetes foko-
zatát, és mellékesen keresi a gyilkost, hisz tényleg, úgy rémlik, az ele-
jén megöltek valakit. KG
Magyar film. Rendezô: Dettre Gábor. Szereplôk: Mucsi Zoltán, Csuja Imre, Sche-
rer Péter, Tordy Géza, Szirtes Ági, Györgyi Anna, Fátyol Kamilla, Nyári Oszkár.

ZENEI PROGRAMOK A KULTÚRKÚRIÁ-
BAN. SZEPTEMBER 21., 11.00: Jótékonysá-
gi koncert az ôrbottyáni Juhász Zsófia Re-
formátus Szeretetotthon Fogyatékosokat
Ápoló és Gondozó Intézmény javára. A kon-
cert fôvédnöke Láng Zsolt, a II. kerület pol-
gármestere. Fellépô mûvészek: Kalocsai Zsu-
zsa, a Budapesti Operettszínház primadon-
nája, Bokor János, Madarász Katalin, Faze-
kas József, Budai Beatrix, Fehér Klára, dr. Fe-
hér Eszter és Csáki Tibor László énekesek.
Konferál: Ihos József. Jegyek rendelhetôk a
(06 30) 480-0631-es telefonszámon vagy a
helyszínen kaphatók. Jegyár: 1500 Ft.

Az operairodalom gyöngyszemei. Kurió-
zumnak tekinthetô teljes operafilm-felvéte-
leket láthat a közönség. Bevezetô elôadást
tart dr. Langermann István. OKTÓBER 19.,
15.00: Wagner: Tannhäuser. A New Yorki
Metropolitan Operaház elôadása (1982).
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16.15–17-ig (3–4 évesek) és 17–18-ig (5–7 évesek).
(1022 Lorántffy Zs. út 3. Tel.: 212-4595)
n KÁJONI JÁNOS FERENCES HÁZ: Nôi alakformá-
ló kondicionáló torna kedden és csütörtökön 8–
9, este 19–20 óráig. Vezeti Tury Veronika. Jelentke-
zés: 200-9356. Osteoporosis-megelôzô gyógytor-
na 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 Ildi-
kó. Jelentkezés: (06 30) 975-4752. A 6–10 éves
gyerekek sokoldalú testi fejlôdését segítô játé-
kok, akrobatikus jellegû mozgások kedden és
csütörtökön 16.15–17.15-ig. Vezeti Bánhidi László
és Borbála testnevelô tanár és szakedzô. Jelentke-
zés : 200-0191 és (06 30) 413-3854.
n FELDENKRAIS: Tanfolyamok kezdôdnek OKTÓ-
BER 7., 9. és 11-én Heimer István nemzetközi dip-
lomás oktató vezetésével. Ha szeretne szabadab-
ban és kevesebb erôlködéssel mozogni, megelôzni
bizonyos betegségeket, enyhíteni a fájdalmat, fia-
talodni és hatékonyabban fokozni sport- és mûvé-
szi teljesítményét, jöjjön el az óránkra kedden 10–
11, csütörtökön 20–21, szombaton 10–11 óráig.
(Pasaréti Ferences Alapítvány, 1025 Szilfa u. 4. Je-
lentkezés: 394-3362, (06 20) 973-9489, fsts@chel-
lo.hu, www.feldenkrais-budapest.hu)
n Kendo a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Is-
kola 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 Marczi-
bányi tér 1. Információ: budapestkendo@gma-
il.com, tel.: (06 30) 601-2025.)
n BUDAI CALLANETICS STÚDIÓ: Tartásjavítás, hatékony alakformálás képzett oktatókkal kortól füg-
getlenül mindenkinek, aki rendszeres mozgással, rövid idôn belül látványos eredményt szeretne elérni. In-
formáció és órarend: 201-1620, (06 70) 286-3837 vagy (06 30) 539-3797. (1027 Margit krt. 48., I. em.)
n SIVANANDA JÓGA: SZEPTEMBER 25., 19.30: Jógaklubunkban dr. Jankovics István, az MTA doktora,
a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium igazgatója tart elôadást arról, hogyan lát a természettudós a jó-
gi szemével. Vetítés az Univerzum közeli és távoli vidékeirôl, gondolatok a kozmosz történetérôl és meg-
válaszolatlan kérdéseirôl (II., Volkmann u. 10.). Ájurvéda és jóga workshop SZEPTEMBER 27-én 10–17
óráig a Volkmann u. 10-ben. Jógahétvége Pilisszentléleken erdôszéli, patakparti házunkban SZEPTEM-
BER 27–28-án. Jógafoglalkozások, kirándulások, vegetáriánus étkezés. 8x2 órás kezdô jógatanfolyam in-
dul OKTÓBER 8-án 18.30–20.30-ig a Rózsabimbó Oviban (II., Gábor Áron u 47., a Bimbó útnál). Gyakor-
ló jógaórák kedden és csütörtökön délelôtt 10 órától, szerdán délután 17 órától, pénteken és vasárnap
este 18.30-tól a II., Volkmann u. 10-ben. Információ: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajoga-
kozpont.hu, www.sivanandajogakozpont.hu

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA:
SZEPTEMBER 19., 15–17 óráig: Évadnyitó táncos klubnap Komlós András közremûködésével. Szeretet-
tel várjuk klubnapjainkra a közösségre, érdekes programokra, kirándulásokra vágyó nyugdíjasokat.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMBER 23.: Beszélgetôs klubnap. SZEPTEMBER 30.: Készülô-
dés a kirándulásra. OKTÓBER 7.: Autóbuszos kirándulás Székesfehérvárra. Összejöveteleinket minden
kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyo-
mányôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63.)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMBER 24.: Dél-dunántúli erdei vasutak. OKTÓBER 1.:
Sétahajózás a Tisza-tó rezervátum vizein. OKTÓBER 8.: Mikszáth-emléktúra Nógrádban. A progra-
mokra jelentkezni és érdeklôdni a 275-0169-es telefonszámon lehet. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMBER 30.: Alsó-Ausztria: melki apátság, St. Pölten. OKTÓ-
BER 2.: Idôsek világnapja: Sopron, Balf, Nagycenk. OKTÓBER 14.: Burgenland: Kittsee, Bruck — Frauen-
kirche, Halbturm. Félfogadás változatlanul minden csütörtök délelôtt 9.00–12.30-ig. (1024 Margit krt.
48., tel.: (20) 921-6588, 316-5925)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: A klub a nyári szünet után szeptember 4-én tartotta elsô összejövetelét,
amelyet Porkoláb Mátyás képviselô is megtisztelt jelenlétével. A klubtagok köszöntötték a 80. születésnap-
ját ünneplô Dévényi Márton tagtársukat. Szeptember 10-én autóbuszos kiránduláson vettek részt: Bodajk-
ra és Zircre látogattak el. Október 2-tól 15 órakor kezdôdnek a klubnapok, minden páros héten csütörtö-
kön, a Máriaremetei út 37. szám alatt. (1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 6-án este 6 órakor részt veszünk a Klebelsberg Kul-

Szabadban
Régi hagyomány a Vízivárosi Galériában, hogy a szeptemberi évadnyitó kiállításon ke-
rületünkben élô fiatal mûvészek munkáival ismerkedhetnek meg a képzômûvészet
szerelmesei. A nyári szünet után ezúttal Bucskó Mihály és Dorner Anita Szabadban
címû tárlatával nyitott a galéria. A városokat, hegyvonulatokat, vizet és eget, növé-
nyeket távolról vagy egészen közelrôl ábrázoló naturalisztikus tájképek romantikus
hangulatba ringatják a szemlélôt. Ezt hangsúlyozta megnyitó beszédében Muladi Bri-

gitta mûvészettörténész is:
„A romantika szemlélete
fényévnyire van ma tôlünk,
mégis sokszor látom a kor-
társ mûvészetben ennek a
gondolatkörnek az igényét,
a mûvekben pedig a létezé-
sét. Bucskó Mihály festés-
módja aszerint változik,
amit a konkrét élmény ki-
vált benne. Az egyébként
naturális látványba a regé-
nyesség jegyében egy-egy

szürreális motívum is bekerül, egy kék kígyó, vagy különös, nem valószerû léggöm-
bök formájában, amelyek egy pillanatra eltávolítanak az ábrázolt valóságtól.

Dorner Anita két sorozata között látszólag hatalmas különbség van, az egyik egy
olajsorozat, nagyon érzéki, festôien expresszív, vastagon felhordott anyagok alkotta
színorgia, a másik egy halk, meditatív széria. Dorner Anita közel hajol a természet-
hez, a részletek érdeklik, a növények burjánzó színessége, vitalitása fogja meg. A két
mûvész a hangulatok, élmények megmutatásának igényében jár közös terepen, mû-
veik nagyon eltérôek, de mindketten szubjektív, romantikus módon reagálják le a kör-
nyezô világot: nem mondanak véleményt róla, »csak« megragadják a látottakat.”
A kiállítás szeptember 27-ig keddtôl péntekig 13–18 óráig, szombaton 10–14 óráig tekinthetô
meg. (1027 Kapás utca 55., tel.: 201-6925)

ÉGNEK ÁLL A HAJAM!. …mégpedig egy
Van de Graaff-generátor segítségével,
amely a Csodák Palotája most megnyílt kiállí-
tásának újdonsága. Bárki megtapasztalhat-
ja, milyen az, amikor a generátor szétválaszt-
ja egymástól a negatív és a pozitív töltése-
ket, és hajszálaink azonos, negatív töltést
kapnak, amitôl elkezdik taszítani egymást,
és máris égnek áll a hajunk! A megújult kiállí-
táson „megrázó” élményekben lehet ré-
szünk, ugyanis elektromos szerkezeteket is
megcsodálhatnak a látogatók: a háztartá-
sokban használt feszültséget 1,5 millió volt
feszültségre átalakító, s közben félelmetes
zúgást hallató Tesla-transzformátort, vagy a
Jákob lajtorjájának nevezett szerkezetet,
amelyben szikraívek szállnak felfele. De új-
donság még többek között a Münchhau-
sen-emelô, amellyel csigasor és kötél segítsé-
gével — a nagyotmondó báróhoz hasonló-
an — önmagunkat emelhetjük a magasba.
Csodák Palotája (Millenáris D épület), nyitva na-
ponta 10–18 óráig.



12. OLDAL AJÁNLÓ BUDAI POLGÁR

n SZÍNHÁZ: SZEPTEMBER 21., 19.00: Tamási
Áron: Vitéz lélek. Tanulságos székely góbés já-
ték két részben. Szereplôk: Ôze Áron, Bregyán
Péter, Eperjes Károly, Koncz Gábor, Nagy An-
na, Nyírô Bea, Nemcsák Károly, Magyar Tí-
mea, Sövegjártó Áron, Németh Borbála, Zsol-
nay András és Boros Zoltán, valamint Mozso-
lits András, Németh Zoltán, Begovits Patrik,
Prezenszki Benjamin. Rendezô: Eperjes Károly.
Jegyár: 2500 Ft.
n KIÁLLÍTÁS: SZEPTEMBER 26., 13.00: Ba-
ba-, jelmez- és kézimunka-kiállítás 6–100
éveseknek. Bemutató a helyi nyugdíjasok ba-
ba-, jelmez- és kézimunka-gyûjteményébôl,
munkáiból. A kiállítást a pesthidegkúti III. sz.
Gondozási Központ és Idôsek Klubja szervez-
te. Megjelenik elôttünk kicsiben és nagyban
többek között Napóleon, Ferenc József, Sisi, a
lila ruhás hölgy. A kiállítás megtekinthetô ok-
tóber 5-ig naponta 10–18 óráig. (A csoportos
látogatást elôre jelezzék a 376-5238, 275-
7765-ös tel./fax számon Pázsitka Lászlóné,
Massong Erika szervezôknél — 1028 Kazinczy
u. 47. E-mail: massong.erika@vipmail.hu)
n SZEPTEMBER 28-ig: Kerékvilág. Solymos
Tamás és Tekus András fotókiállítása. A kiállí-
tás a mozgássérült fiatalokkal közösen szerve-
zett táborokban és a mozgássérült fiatalok ál-
tal megjelenített passiójáték elôadásain ké-
szült képekbôl áll. A megörökített pillanatok
mindennapiak a Bárkában, de mégsem meg-
szokottak a mindennapokban. A Fele-Más
Nap keretében. OKTÓBER 5-ig: Ékeink — a
Magyar Üvegmûvészeti Társaság kiállítása.
n GYEREKEKNEK: SZEPTEMBER 26., 18.00:
Magyar táncház gyermekeknek. Kéthetente
pénteken magyar táncok, népi játékok, éne-
kek, mondókák. Vezeti: Csatai László (Csidu),
zenél Bese Botond és Nyíri László. Részvételi
díj gyerekeknek és kísérôiknek egyaránt: 500
Ft. SZEPTEMBER 28., 11.00: Napraforgók.
Képzômûvészeti játszóház. „Az én házam az
én váram” — Rippl-Rónai József. Németh Ilo-
na báb-, díszlet- és jelmeztervezô, az Iparmû-
vészeti Egyetem tanárának sorozata.
n TUDÁSTÁR: SZEPTEMBER 23., 18.30: A
csodálatos reneszánsz. A Mediciek Firenzéjé-
nek mûvészete Botticelli korában. A csodála-
tos reneszánsz — folytatódik Ludmann Mi-
hály mûvészettörténész elôadás-sorozata. A
reneszánsz évhez kapcsolódva a reneszánsz
idôszakával, alkotásaival, elsôsorban az olasz
reneszánsz géniuszaival foglalkozik, de kitér
az európai és a magyar reneszánsz alkotásai-
ra, alkotóira is. A diavetítéssel illusztrált elô-
adások havonta kétszer hallgathatók. További
elôadások: Reneszánsz mûvészet Velencében.
Michelangelo életmûve. Róma mûvészete a
cinquecento kezdetén. A flamand reneszánsz.
Reneszánsz mûvészet Közép-Európában. Fi-
renze mûvészete a 16. század elsô felében.

túrkúria és a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége közös megemlékezésén, az aradi vértanúk napján.
Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. További információk: Küzdy Lászlóné, 376-
8773.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET: Legközelebbi találkozásunk OKTÓBER 15-én 16 órakor
lesz. (1024 Keleti Károly u.13/b)
n DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: A klub nyári szünet utáni elsô összejövetelét SZEPTEMBER 24-
én tartja. Itt megbeszéljük a második féléves programot. (1024 Keleti Károly u. 13/b; információ: 394-
4424.)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: OKTÓBER 4.: Budai hegység. Találkozó 9
órakor a Moszkva téri metrókijárat elôtt. OKTÓBER 5.: Vértes hegység. Találkozó 7.20-kor, Volán pu.,
Népliget. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti Károly u. 38.)

KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sü-
temény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n MICVE KLUB: Hétfônként 16 órától karbantartó torna csontritkulásos betegeknek. A foglalkozáso-
kat Halmosi Ágnes gyógytornász tartja (a körzet tagjai számára ingyenes). Csütörtökönként 18 órától
Frankel Baráti Kör. Vasárnaponként 10.00–11.30-ig Talmud Tóra oktatás 3–14 éveseknek. Információ:
(06 30) 491-8140. (1023 Frankel Leó út 49. Telefon: 326-1445)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET:: Újdonság: szeptember végén nyílik a Csokoládétörténeti
Múzeum, erre és az összes II. félévi ajánlatunkra is lehet már jelentkezni. Bôvítettük a SZEPTEMBER 25–
28. közötti Krakkó-Zakopane programot: felkeressük II. János Pál pápa szülôvárosát, Wadowicet is. A ki-
rándulás 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 összejöve-
teleken és a rendezvényeinken. OKTÓBER 7.: Tokaj, a világörökség része (városnézés, pincelátogatás, Ra-
vaszdi Betyárgulyás, borkostoló). Irányár: 2500 Ft. OKTÓBER 14.: Zsámbék—Vértesszentkereszt—Majk-

Ecsmiadzin kincsei
Szeptember 23-án 17 órakor nyílik a Marczibányi téri Mûvelôdési Központ M Galériá-
jában a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat rendezésében az Ecsmiadzin
kincsei címû fotókiállítás, amelyet Issekutz Sarolta elnök nyit meg. A megnyitón köz-
remûködik Flórián Antal színmûvész, Puskás Eszter énekmûvész, Gyulai Csaba (dob),
Juhász Endre (duduk és zurna) és Szabó László (duduk).

A kereszténység a világon elsôként, 301-ben Örményországban vált államvallássá.
Ecsmiadzin az örmény apostoli egyház székhelye, itt székel az egyházfô, a katolikosz.
Itt épült fel Világosító Szent Gergely idején 301–303 között a Székesegyház, amely az
V. és a VII. századi hozzáépítésekkel nyerte el jelenlegi alakját.

A kincstár, ahol évszázadok óta gyûjtik az egyházi közösségek, mûvészek adomá-
nyait, páratlan gyûjteménnyé vált napjainkra.

A kiállítás anyaga az ecsmiadzini építészetet, a hacskarokat, a fémmûvességet, a fa-
faragásokat, a szônyegszövés remekeit, a hímzéseket, a nyomott textilanyagokat, a

miniatúrákat, valamint a festészetet mutatja be a
teljesség igénye nélkül.

A megnyitó mûsora az örmény irodalomból vá-
logat, amelyhez élô örmény népzene társul, erede-
ti örmény hangszerekkel. Az élvezeteket tovább
fokozandó, örmény ízeket is kóstolhatnak az ér-
deklôdôk: örmény muszakát és almástáskát.

A megnyitó egyben könyvvásárra is alkalmat
ad. Idén jelent meg dr. Issekutz Sarolta szerkeszté-
sében az Erdélyi örmény konyha, fûszerezve címû
könyv, amely dióhéjban bemutatja az örménye-
ket, ismerteti az erdélyi örmény szokásokat, ha-
gyományokat, a mára már kihalt erdélyi örmény
nyelvjárás megmaradt emlékeit. A könyvben olva-
sottakat számtalan fotó illusztrálja, és sok erdélyi
örmény receptet is tartalmaz. Kapható lesz dr. Pus-
kás Attila: Erdélyi örmények nyomában címû há-
romnyelvû útikalauza, amely az erdélyi örmény te-
lepüléseket — Szamosújvár, Erzsébetváros, Gyer-
gyószentmiklós és Csíkszépvíz — mutatja be, sok
szép színes fotóval. Az érdeklôdôk megismerhetik
az erdélyi örmény népzenét is, amely Alex Száva:
Oh barátom, Oh paregam címmel jelent meg CD-
lemezen. A kiállítás ingyenes, 2008. október 5-ig
tekinthetô meg a ház nyitvatartási idejében.



2008/19 — szeptember 19. AJÁNLÓ 13. OLDAL

n SZIAMARCZI! Családi játszószombatok
minden szombaton 10–13 óráig. SZEPTEM-
BER 27.: Mesefolyam. A SzínJátszó Tér csalá-
di játszóháza. Interaktív játék, melyben mesék
elevenednek meg bábbal, verssel, dallal. Közö-
sen festünk, rajzolunk, gyurmázunk. Szerepek-
be bújunk. A legkisebbeket játszószônyeg vár-
ja. OKTÓBER 4.: Szüreti mulatság. Elôdeink,
mint minden közösen végzett munka végét, a
szüretet is bállal zárták. A néha többnapos
eseményen részt vett a falu apraja-nagyja, fel-
vonulással, zenével, tánccal ünnepeltek. Gye-
rekeknek szóló játszóházunkban ezt a szokást
elevenítjük fel, az alkalomhoz illô népi játékok-
kal, énekekkel, élô vonós muzsikával, kézmû-
ves foglakozással.
n Kôketánc: 20 éves a Kôketánc gyermek-
táncház. Gyimesi muzsikával dalok, táncok,
énekes játékok, kézmûvesség, mese, ünnepi
szokások 1–7 éves gyermekeknek minden va-
sárnap 10-tôl 12-ig. Nyitó táncház: SZEP-
TEMBER 21. Felhívás: Várjuk a gyermektánc-
ház elmúlt 20 évében készült fotókat, gyerek-
rajzokat, táncházas ereklyéket, videofelvétele-
ket egy februárban nyíló jubileumi kiállításra!
Beküldési határidô: december 15. Cím: 1022
Bp. Marczibányi tér 5/a. „Kôketánc ” jeligére.
Információ: Szeleczki Petra: (06 70) 335-
6284, szeleczki.petra@marczi.hu
n Páholy: budapesti drámamûhely, drámape-
dagógusok baráti köre, szakmai fóruma.
SZEPTEMBER 27.: 10–14.00: Szituációs játé-
kok — játszunk és rendezünk. Kaposi László
rendezô, drámatanár tréningje újrakezdôknek
és haladóknak.
n OKTÓBER 2., 19 óra: Paraziták és hibri-
dek. Börcsök László építész vetítettképes elô-
adása. A belépés díjtalan.
n KAMASZOKNAK: Titánok. 12–18 évesek-
nek szervezett programsorozat: ti tán tudtok
valamit… — gyertek, várunk titeket! SZEP-
TEMBER 27.: 15–18.00: Titánkavalkád: aka-
dályverseny titánmódra. Csapatjáték sok fur-
fanggal, ügyeskedéssel, feladványokkal, rejté-
lyekkel a mûvelôdési központ egész területén.
Madarászsuli csütörtökönként 16.30–18 órá-
ig. Tudnivalók, érdekességek a madarak világá-
ról általános iskolásoknak. (Minden második
hétvégén terepi foglalkozás.) Vezeti: Zsoldos
Árpád ornitológus.
n Baba- és gyermekholmivásár: SZEPTEM-
BER 27., 8–12 óráig. Várjuk azokat, akik gyer-
mekruhákat és egyéb kiegészítôket szeretné-
nek — kedvezô áron — a vásáron beszerezni.
Kinôtt, de még jó állapotban lévô baba- és
gyermekruhák, valamint játékok börzéje.
n A Richard Wagner Társaság komolyzenei
délutánjai: SZEPTEMBER 21., 15.00: R. Wag-
ner: A walkür — filmvetítés, Harry Kupfer bay-
reuthi rendezése.

puszta—Etyek, autóbuszos kirándulás, irányár 1800 Ft. A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendez-
vényeinken 2–3 alkalommal. Fogadóórák és egyesületi összejövetelek minden csütörtökön 14–18 óra kö-
zött. 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, kézimun-
ka, kosárfonó, nemezelô, agyagos, kerámia, tûzzománc tanfolyamok. Információ és jelentkezés: Pilinger
Zsuzsa, (06 70) 335-6283. Radírpók. Játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–10 éves ko-
rig. Minden kedden 16–17.30 óráig. SZEPTEMBER 23-án játékos nyomdakészítés, 30-án képépítés
nyomtatással. Információ és jelentkezés: Vadászy Eszter, (06 30) 272-7022. Festôkurzus felnôtteknek
minden kedden 17.00–19.30-ig. Téma: nagymesterek másolása, csendéletek. Technikák: akril, szén. Kur-
zusvezetô Makovecz Anna képzômûvész, (06 20) 573-9339. Háromrészes kreativitásfejlesztô sorozat
az Új Akropolisz Kulturális Egyesület közremûködésével SZEPTEMBER 25., OKTÓBER 2., 18.30–20.30. In-
formáció: Szeleczki Petra, 212-2820, (06 70) 335-6284. Akkreditált pedagógus-továbbképzés. Októ-
bertôl induló drámapedagógiai, színházismereti, tánc- és mozgásmûvészeti tanfolyamokra lehet jelent-
kezni. További információ: Juszcák Zsuzsa, (06 70) 335-6285, juszcak.zsuzsa@marczi.hu). Moldvai és
gyimesi népzene- és néptánckurzusok. Hangszer-, tánc- és énekoktatás, szövôkurzus, gyerekjátékok és
gyerektáncházi módszerek. A kurzusokat a csángó kultúra, népzene és néptánc iránt mélyebben érdeklô-
dôk számára hirdetjük meg. Az egész napos oktatás minden hónap 2. szombatján folyik, ezt a Guzsalyas
táncház követi. Elsô alkalom: OKTÓBER 11. Információ: Szeleczki Petra, 212-2820, (06 70) 335-6284.

Gyermekszínházi bérlet a Marczin
A SZIAMARCZI gyermekszínházi elôadá-
sok ôszi sorozatába színházzal, gyermek-
neveléssel foglalkozó szakemberek válo-
gatása és ajánlása alapján hívtunk meg
elôadásokat. A „Sziamarczi” védjegy ga-
rantálja a szakmailag igényes produkció-
kat, a gyerekszínházak mûfaji, tematikai,
formanyelvi gazdagságát.

A gyerekeknek elôadásokat készítô
színházi társulatoknak nemcsak a jövô
színházi közönségének megteremtésé-
ben van fontos szerepük, hanem a gyere-
kek érzelmi, lelki, erkölcsi fejlôdésében,
ízlésük alakulásában, értékválasztásaik,

világszemléletük formálásában is. Ezért kiemelkedôen fontos, hogy jó elôadásokkal talál-
kozzanak a gyereknézôk.

OKTÓBER 9., 10.00 és 14.30: Csillaglépô csodaszarvas. Árkádia Ifjúsági és Gyermekszín-
ház, Lilliput Társulat, Nagyvárad (képünkön). A hatvanperces elôadást iskolásoknak ajánl-
juk.

NOVEMBER 27., 10.00 és 14.30: A kékruhás kislány története. Ciróka Bábszínház,
Kecskemét. A hatvan perces elôadást nagyóvodásoknak és iskolásoknak ajánljuk.

DECEMBER 10., 10.00 és 14.30: Fülemüle (Andersen meséje nyomán). Best of Márku-
sZínház. Csendes mese az igazi fülemülérôl ötéves kortól, 45 percben.

DECEMBER 11., 10.00: Égig érô fa (Benedek Elek nyomán). Best of MárkusZínház.
Játsszuk gyerekeknek és az ôket kísérô felnôtteknek, 45 percben.

DECEMBER 11., 14.30: Laci királyª (Benedek Elek nyomán). Best of MárkusZínház.
Ajánljuk gyerekeknek és az ôket kísérô felnôtteknek, 45 percben.

Belépô: 600 Ft/elôadás, bérlet: 1500 Ft/három elôadás, csoportoknak tizenkét fô felett kí-
sérôjegyet biztosítunk. Jegyigénylés, további információ: Makofka Tünde, 212-2820, (06
70) 453-4059, e-mail: masajto@marczi.hu

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT. A Magyar Csodaszarvas Egyesület és a Magyar Kultúra
Alapítvány október 3-án 18 órai kezdettel jótékonysági koncertet szervez a moldvai
Pusztinai Magyar Ház Egyesület javára. Az esemény fôvédnöke Mádl Dalma. Közre-
mûködik többek között Schubert Éva, Kubik Anna, Oberfrank Pál, Sinkovits Vitay
András és a Misztrál együttes. A hangverseny szünetében jótékonysági árverésen le-
het licitálni Melocco Miklós szobrászmûvész, Petrás Mária népdalénekes, iparmûvész,
Juhos Kiss Sándor festômûvész alkotásaira, valamint a Sisi Galéria által felajánlott ér-
tékes mûtárgyakra. Jegyek 2500 Ft-ért megrendelhetôk e-mailben: info@csodaszar-
vas.hu, illetve megvásárolhatók a hangverseny helyszínén (Magyar Kultúra Alapít-
vány székháza, 1014 Szentháromság tér 6., tel.: 224-8100), valamint a Fehérlófia
Könyvesboltban (1084 József u. 8., tel.: 303-1072), Gondos Bélánál (Magyarok Háza,
1052 Semmelweis u. 1/3., tel.: 267-4515). www.csodaszarvas.hu
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Ha színház, akkor Marczi
A szeptember nemcsak a tanévkezdés
hónapja. Ilyenkor nyitnak újra a nyári
pihenô után kerületünk kulturális
intézményei, köztük a Marczibányi
Téri Mûvelôdési Központ is. A Marczi
hosszú évek óta kínál minden
korosztály számára érdekes és értékes
elfoglaltságot, tartalmas szórakozást
és hasznos idôtöltést, ám idén számos
újdonsággal is várják a
környékbelieket.

— Régi törekvésünk, hogy mindennek,
ami színház és gyermek között megtörtén-
het, teret adjunk — mondja Németh Kata-
lin, a Marczibányi Téri Mûvelôdési Köz-
pont igazgatója. — Évek óta mûködik a
Gyermekszínházak Háza, és sikerrel fut-
nak a komplex színházi nevelési programja-
ink. Egész évben várjuk az óvodás, kisisko-
lás korosztályt a Sziamarczi gyermekszínhá-
zi elôadásainkra. Elsôsorban iskolai osztá-
lyoknak ajánljuk, hogy vásároljanak bérle-
tet, amellyel az öt elôadás közül hármat te-
kinthetnek meg. Idén azonban az idôsebb
generációkat is szeretnénk meghívni szín-
háztermünkbe. Állandó sorozatként havon-
ta egyszer diákszínházi estet tartunk, ahol
olyan színvonalas diákszínjátszó csoportok
mutatkozhatnak be, amelyek produkciói
túlmutatnak a hagyományos iskolai színját-
száson. Az elsô elôadásunk Nyár-éji ábránd
címmel a Szentiváni éji álom egy középisko-
lás megfogalmazása volt, amely korábban
az Országos Diákszínjátszó Találkozón
arany minôsítést kapott.

A szintén újdonságnak számító kamara-
színházi elôadásainkat vasárnap délutánon-
ként láthatja majd a közönség. Olyan, a kör-
nyéken élô, igényes, kultúrára éhes felnôt-
teket várunk ezekre a darabokra, akik a
Marczit eddig még színházként nem keres-
ték. A sorozatban szakmai partnerünk egy
kritikai internetes folyóirat, az ellenfeny-
online.hu. Közremûködôként is elsôsor-
ban a kerületben élô, alkotó mûvészeket kö-
szönthetjük majd. Titkos vágyunk, hogy a
kerületi mûvészek lokálpatriotizmusára
építve olyan produkciókat mutassunk be,
amelyeket nálunk láthat elôször a közön-
ség. A sorozat elsô darabja, Polcz Alaine
Asszony a fronton címû emlékiratának adap-
tációja október 19-én 17 órakor kezdôdik
majd. A megrázó történetet Pálª Kata és Ta-
kács Katalin meséli el.

Szerveznek kifejezetten nyugdíjasok
részére is kulturális programokat?

Nagyon fontos hír, hogy befejezôdött a
mûvelôdési központ akadálymentesítése.
Az önkormányzat jóvoltából olyan lift
épült, amellyel az idôs, illetve mozgáskorlá-
tozott vendégeink közvetlenül feljuthatnak
a színházterembe. Még az ôsz folyamán sze-
retnénk ôket is színházi produkciókkal
meglepni.

A zene és a tánc mindig fontos szerepet
kapott a mûvelôdési ház életében.

Idén ez különösen igaz, hiszen több
szempontból is jubileumi évadot kezdtünk
meg szeptemberben. Ez évben ünnepli
fennállásának huszadik évfordulóját a gyi-
mesi és modvai táncokat bemutató Guzsa-
lyas táncház és ennek gyermek „változata”,
a Kôketánc gyermektáncház. Szeretnénk
egy felhívást is közzétenni, miszerint vár-
juk az elmúlt húsz év alatt a táncházban
megfordult részvevôk jelentkezését, vala-
mint ott készült fotókat, videofelvételeket,
egyéb kapcsolódó ereklyéket, amelyekbôl
azután kiállítást rendeznénk. A Guzsalyas
táncház születésnapját december 13-án
egy Csángó-bál keretében ünnepeljük
majd.

A 2009-ben negyven éves Kaláka több al-
kalmat is talál az évforduló megünneplésé-
re: minden szokásos havi fellépésén megle-
pi majd valamivel közönségét. És még egy
jubileum: éppen harmincöt éve alakult
meg nálunk a Calcutta trió indiai zeneklub-
ja, amely elsôként hozta el rendszeresen az
indiai klasszikus zenét a magyar hallgató-
ságnak.

A mûvelôdési központ mindig jó kap-
csolatot ápolt a kerületi oktatási intézmé-
nyekkel.

Idén szeretnénk még szorosabbra fûzni
ezt a kapcsolatot, ezért készítettünk egy kü-
lön kiadványt, amelyben összegyûjtöttük
mindazon tevékenységeket és szolgáltatáso-
kat, amiket az óvodáknak, iskoláknak nyúj-
tani tudunk, és nagy örömmel vennénk je-
lentkezésüket.

Most kezdôdik az új évad a társintézmé-
nyekben is.

Szeptember elején nyílt kiállítás Szabad-
ban címmel a Vízivárosi Galériában, ahol
havonta új tárlatot tekinthetnek meg a mû-
vészetbarátok. A galériának hozzánk hason-
lóan fontos törekvése, hogy teret biztosít-
son a kerületben élô képzômûvészeknek. A
Budai Táncklub tanfolyamaira már elkez-
dôdtek a beiratkozások. Külön ajánlom a
nôi kondicionáló tornát, amelyen élô zon-
goraszóra, a Berczik-módszer hagyománya-
ira épülve tornázhatnak a harmonikus, ki-
egyensúlyozott mozgásra vágyó hölgyek.
Akár az idôsebbek is. Péter Zsuzsa
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Búcsú egy nagy tanártól
Örömteli és szomorú is egyben ez az év
sok volt rákóczis diák számára. Idén júni-
usban a II. kerületi önkormányzat Kerü-
letért Emlékéremmel ismerte el a II. Rá-
kóczi Ferenc Gimnázium volt tanárának,
dr. Szerdahelyi Andornak sok évtizedes,
rendkívüli tanári tevékenységét. Alig
néhány hónappal késôbb szomorúan vet-
tük tudomásul, hogy a nagyhatású és fe-
lejthetetlen pedagógus szeptember 7-én
elhunyt.

Szerdahelyi tanár úr, vagy ahogy széles kör-
ben ismertté vált: Cox 1943-ban került az
Egyetemi Katolikus Gimnáziumba latin—
görög szakos tanárként, majd az államosí-
tás utáni iskolaátrendezôdések után jog-
utóddá vált Rákóczi tanára lett.

Az 1950-es évek oktatáspolitikája nem
tartotta fontosnak a klasszikus nyelvek ok-
tatását, így kivételes tehetségét kamatoztat-
va a Tanár úr a matematika szakot is elvé-
gezte. Ezzel a tárggyal egészítette ki meg-
nyirbált óraszámát. Ezen kívül jogi és teoló-
giai diplomát is szerzett, és orvosi tanulmá-
nyokat is folytatott.

A Tanár úr évtizedekig tanított kerüle-
tünkben fantasztikus tudás és emberség
birtokában. Közülük világhírû professzo-
rok, akadémikusok, színészek, különféle
területen dolgozó elismert diplomások ke-
rültek ki. Tanítványai és iskolái sorsát fo-
lyamatosan nyomon követte. Elôbbieket
rendszeres diáktalálkozók szervezésével,
utóbbiakat órák tartásával, továbbá bölcs
és hasznos pedagógiai tanácsaival, észrevé-
teleivel segítette. Miközben keresztény ka-
tolikus hitéhez, pedagógusi hivatásához, ta-
nítványaihoz és gimnáziumaihoz mindvé-
gig hû maradt, nôtlen ember lévén és har-
mad-rendi ferencesként szinte egész éle-
tét mások, köztük elesettek — az elmúlt év-
tizedben különösen a hajléktalanok — ön-
zetlen szolgálatának szentelte.

Öröm volt tehát minden egykori tanítvá-
nya számára, hogy a kerületi önkormányzat
is elismerte életmunkásságát. Az élet kü-
lön adománya volt, hogy erre nem sokkal
93. születésnapja után, mintegy születésna-
pi ráadás-ajándékként került sor.

Mint minden évben, most is, szeptem-
ber elsô vasárnapján a Márványmeny-
asszony vendéglôben gyûltek össze volt ta-
nítványai. Az érkezôket megdöbbentô és
szomorú hír fogadta: elôzô nap délelôttjén
meghalt a Tanár úr. Még aznap reggel is
úgy készült, hogy gyengélkedése ellenére
legalább egy órára eljön a találkozóra. Az is-
teni gondviselés másként rendelkezett. Ta-
nár urat hite egész életén át minden nehéz-
ségen átsegítette. Most megadatott neki,
hogy békésen, nem hosszú, ágyban tölten-
dô szenvedés után tért meg Urához, akiben
mindig is bízott.

Az összegyûlt egykori tanítványok meg-
emlékeztek róla. Egyetértettünk abban,

hogy a Márványmenyasszony-találkozót az
ô emlékére fenn kell tartanunk. Hálásak le-
hetünk, és hálásaknak kell lennünk, hogy
ilyen tanárunk volt. A mi osztályunk most
novemberben tartja 50 éves érettségi talál-
kozóját. Arra számítottunk, hogy Tanár úr
— volt osztályfônökünk — is ott lesz. Most
már csak lélekben és videófelvételen lehet
velünk, de így elkísér minket az út végéig.

Tanár úr iránti tisztelettel a diáktársak
nevében

Jablonkay Gábor,1954–1958-ig volt tanítványa

A nemrégiben homlokzati traktusát illetô-
en megtartott és átépített, ám a Keleti Ká-
roly utcai homlokzat mögött lebontott és új
házként felépített II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Gimnázium új torna- és díszterme há-
rom éve hagyományteremtési szándékkal
várja vissza egy tavaszi vasárnap délután a
középiskola egykori diákjait. 2008-ban
március 28-án délután négykor, miközben
újra bediktáltuk elérhetôségeinket a számí-
tógép mögött ülô mai gimnazistáknak, Co-
xot kerestük, ott van-e az összejövetelen?
A tanári szobában ült, s jó volt vele néhány
szót váltani ismét.

Az iskolai találkozó hagyománya nem új,
csak a helyszíne és idôpontja az. Az ese-
mény mindig az iskolakezdés hetére, szep-
tember elsô vasárnapjára esett, s a töme-
gek befogadására is alkalmas Márvány-
menyasszonyban találkoztunk évrôl évre.
Cox szervezte meg a rákóczisták találkozó-
ját már évtizedek óta. Telefonált néhány di-
ákjának, akik továbbadták a hírt, a meghí-
vást az egykori tanítványoknak, osztálytár-
saiknak. A vendéglô termeiben és kertjé-
ben kisebb-nagyobb csoportokban — több-
nyire osztályonként — üldögélt (eszegetett,
iszogatott) az asztaloknál aztán a frissen

érettségizett és a középkorú, meg a ’70-es-
ek, ’80-asok néhányan, idôs és ªatal volt
diák, elpanaszolva vagy eldicsekedve azzal,
mi történt velük az elmúlt évben avagy évti-
zedekben, amióta elhagyták a legendás is-
kolát. Az utóbbi években Cox már nem
„repkedett” asztaltól asztalig. Csak ült egy
széken a bejáratnál, s fogadta az érkezôket.
Már csak alig látott, de felismert bennün-
ket a hangunkról is.

Idén, szeptember 7-én egy szál gyertya
és a gyászkeretes fénykép várta a találkozó-
ra érkezôket. A Tanár úr elôzô nap, szomba-
ton elhunyt. Úgy mondják, annyira készült
az idei eseményre, hogy az izgalmat már
nem bírta, s megállt a szíve.

A „Koksz” (avagy Cox) gúnynév eredete:
Szerdahelyi tanár úr a helyettesítésekre
rendszerint George Cox „Görög regék és
mondák” címû könyvével érkezett. A gim-
názium hosszú folyosóján a piros színû kö-
tettel a kezében megjelenô tanárra a gyere-
kek: „Jön a Koksz!” kiáltással figyelmeztet-
ték a többieket.

Sok száz diákot indított el, akik közül a
magyar értelmiség generációi a magyar és
nemzetközi tudományos mûvészeti, üzleti
és politikai élet meghatározó alakjai lettek.

2008. június 21-én a II. Kerületért Em-
lékéremmel tüntette ki a helyi Önkormány-
zat a 93 éves, már törékeny kicsi embert,
aki sohasem állt le teljesen. Dolgozott az is-
kola könyvtárában, évtizedek óta gyûjtötte
és rendszerezte a szeretett gimnázium tör-
ténetérôl szóló dokumentumokat. Nyugdí-
jasként iskolatörténeti órákat is tartott
hosszú éveken át.

A szokásos vidám trécselés, evés-ivás he-
lyett a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium legen-
dás latin—görög—matematika tanárára em-
lékeztek a tanítványai az idei találkozón.
Spontán beszédek, nekrológok hangoztak
el. S bár mindegyikünk tisztában van azzal,
hogy csak egy Szerdahelyi rengeteg tanítvá-
nya közül, mindig tudtuk, éreztük, s érez-
zük mind a mai napig, hogy fontosak va-
gyunk (voltunk) neki. Egész életünket vé-
gig- és ªgyelemmel kísérte, amiért nem le-
hetünk neki elég hálásak. Haláláig összetar-
totta az egykori tanítványok közösségét, és
tán azután is így lesz. Nélküle is.

A „hiányzásért” megrótt: idén nem vol-
tál ott a Márványmenyasszonyban! —
mondta, ha év közben találkoztunk, vagy
beszéltünk telefonon. Idén a Tanár úr nem
volt ott! Kinek panaszkodjunk?

Az ’50-es évek végén, a ’60-as években
rákóczisták nyerték a legtöbb díjat a közép-
iskolások számára kiírt matematika-, törté-
nelem-, irodalom- és sportversenyeken.
Pedig akkor még nem voltak „elit” iskolák.
Csak kiváló tanáraink voltak! Szerettük al-
ma máterünket, s büszkék voltunk rá. Cox,
vagyis dr. Szerdahelyi Andor halálával az
utolsó tanárunk is elment…

Ráday Mihály, Láng Csaba és a IV. c (1956–60)

DR. SZERDAHELYI ANDOR
1915. május 23.–2008. szeptember 6.
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„Jöjjön közelebb hozzám, nézzen rám!”

Népszámlálási adatok szerint ma Magyaror-
szágon minden ötödik ember idôskorúnak
számít, vagyis már betöltötte a hatvanadik
életévet. Területi elosztásban Budapesten,
illetve a kistelepüléseken élnek a legtöb-
ben, a nemek közötti arány pedig igen egye-
netlen: az idôsek 61 százaléka nô. A máso-
dik kerületben közel 24 ezer nyugdíjas ko-
rú ember él, akik a teljes kerületi lakosság
közel egyharmadát teszik ki, budapesti
szinten ez az arány 22 százalék. Az ENSZ
elôször 1991-ben rendezte meg az idôsek

világnapját, azóta minden év október 1-jén
megemlékezünk a Föld mintegy hatszázmil-
lió lakosáról.

A nemzetközi adatok szerint a 65 év felet-
tiek 10 százaléka demens beteg, azaz szelle-
mi hanyatlásban szenved. Tehát az egyik
leggyakoribb idôseket érintô betegségcso-
port a szellemi hanyatlás. Ennek számos
betegség lehet az okozója, például agyi ér-
betegség, vagy az Alzheimer-kór, amely-
nek szintén ôsszel, szeptember 21-én van a
világnapja.

E betegség ellen is sokat tehetünk, ha
idôben felismerjük. Kezdeti tünete leggyak-
rabban a feledékenység jellemzô formája: a
friss információk megjegyzésének gyengü-
lése. Esetleg együtt jelentkezhet szótalálási
nehézséggel, nevek felidézésének zavará-
val is. Ha ezeket tartósan tapasztaljuk ma-
gunkon vagy idôs rokonunkon, tanácsos há-
ziorvoshoz, neurológushoz, pszichiáterhez
fordulni segítségért. A kerületünkben mû-
ködô Memória Alapítvány 1997 óta segíti a
betegeket és hozzátartozóikat információs
telefonszolgálattal, betegek napközi foglal-
koztatójával, kiadványokkal, hozzátartozói
klubbal. Honlapjuk: www.memoriaalapit-
vany.hu. Információs vonal: (06 1) 352-
8232, hétköznap 17–20 óráig, levelezési
cím: 1277 Budapest, Pf. 105.

Álljon itt egy vers, amelyet egy idôs
asszony írt, aki hosszú évekig szociális ott-
honban élt. A nôvérek, ápolók, de még az
orvosok is zavartnak tartották. Halála után
találták meg ezeket a sorokat, amely Kegle-
vichné dr. Urbanics Kinga, a Memória Ala-
pítvány elnökének gyûjtése.

Mi figyelünk a betegekre is
Idén ötödik alkalommal találkozhattak a
Fillér utcai gondozási központ gyönyörû
kertjében a mentális betegséggel élôk.
Több szociális közösségi ellátó fogott
össze, és rendezte meg — szalonnasütéssel,
tombolával és élôzenével — a jó hangulatú
kerti partit.

2003 óta mûködik közösségi ellátás pszi-
chiátriai betegek részére azzal a céllal,
hogy számukra saját környezetükben egy tá-
mogató közösség alakuljon ki, amely segít
szociális és életviteli problémáik kezelésé-
ben. A kerület pszichiátriai problémával
küzdô betegeit az OPNI bezárása óta a
Szent János kórház látja el. A hely korláto-
zott, hamar kikerülnek a betegek, és a Pszi-

chiátriai Gondozó munkatársai is leterhel-
tek.

— Az kerülhet ellátásba, aki rendszeres
kapcsolatban áll kezelôorvosával. Sajnos,
nincs olyan munkáltató, aki vállalná a sok-
szor több diplomával rendelkezô kliensek
akár részmunkaidôs foglalkoztatását, így az
ellátás gyakran a lelki egészség egyensúly-
ban tartására, a készségek megtartására
szûkül — mondja Nagy Edit közösségi gon-
dozó. Szeretnénk arra lehetôséget találni,
hogy bemutassuk, mennyi érték és tudás ta-
lálható ezekben az emberekben.

A közösségi ellátás kerületünkben a II.
sz. Gondozási Központjában található
(1022 Fillér u. 50/b. Telefon: 487-0636).

Lát engem, nôvérke?
Amikor rám néz, azt gondolja:
mogorva öregasszony, lassú,
mindenben bizonytalan, zavart tekintetû,
aki mindent lepecsétel, amikor eszik,
nem felel, amikor maga elégedetlenkedik,
aki nem veszi észre,
hogy fogytán a kedve, ereje. […]
Nézzen rám!
Tízéves kislány vagyok,
akit szülei úgy szeretnek!
Tizenhét éves, csinos lány,
aki arról álmodik, hogy majd egy férªé lesz…
Húszéves menyasszony,
akinek szíve meglódul a gondolatra is,
hogy hamarosan hûséget esküszik,
s azt be is tartja. […]
Sötét napok közelítettek,
meghalt a férjem.
Jövôm a magány, a szomorúság.
Az enyéim a saját gondjukkal-bajukkal vívódnak,
én az emlékeimnek élek, és szeretet van velem.
Az ember elszürkül, ha öreg és beteg,
kicsit talán zavarodottnak is látszik.
Egy öregasszony vagyok,
bája tûnt, és ereje fogyott.
Ebben az öreg testben mégis egy fiatal lány

lakik.
Emlékszem örömeimre, emlékszem

fájdalmaimra.
Szeretem és újra átélem az életem,
mely olyan gyorsan elröpült.
Elfogadom a rideg tényt,
hogy semmivel sem
tudok szembeszállni.
Ha felnyílna a szeme, Nôvérke,
nem csak egy mogorva
öregasszonynak látna.
Jöjjön közelebb hozzám,
nézzen rám!
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FOGYATÉKKAL ÉLNI — PÁLYÁZAT. A Hetedhét Oázis Alapít-
vány vers-, próza- és dalszövegíró versenyt hirdet 14–23 éves fia-
talok számára, amelynek témája a fogyatékkal élôkkel való
együttérzés.

A verseket és prózai alkotásokat Bódis Kriszta író, dokumen-
tumfilmes, Acsai Roland költô, író, esszéista és Lackfi János író,
költô, mûfordító, szerkesztô értékeli. A beérkezô dalszövegeket
az Anti Fitness Club zenekar, LL Junior, és Rácz Gergô zsûrizi.

A beérkezett mûvekre a www.sztarbutik.hu oldalon október
21. és november 20. között lehet szavazni, a legtöbb szavazatot
kapott mû szerzôje közönségdíjban részesül. Beérkezési határ-
idô: október 20., eredményhirdetés és díjátadó: november 28.
péntek 14 óra, a díjátadó háziasszonya Lang Györgyi lesz. A mû-
veket és a kitöltött adatlapot a szelidora@gmail.com e-mail cím-
re várják, Információ és adatlap: www.hetedhetoazis.hu, szelido-
ra@gmail.com.

Nem adják fel
(Folytatás az elsô oldalról)

A világon elôször Magyarországon tartanak
olyan rendezvényt, amelyet fogyatékos em-
berek szerveznek azzal a céllal, hogy egész-
ségeseken segítsenek. Az értelmi sérült
emberekbôl álló Nemadomfel együttes kez-
deményezésére fogtak össze sérült embe-
rek, hogy november 14-én a Sportaréná-
ban népszerû mûvészekkel közösen nagy-
szabású koncertet adjanak. A bevételt hát-
rányos körülmények között élô árva gyere-
kek javára fordítják.

A különleges zenei csemegéket tartogató
koncertbôl befolyó támogatásokat a Böjte
Csaba által szervezett dévai Szent Ferenc
Alapítvány árvái javára fordítják.

— Mindenkinek felelôssége és kötelessé-
ge, hogy a szûkebb és tágabb környezeté-
ben élôkön a saját módján segítsen. Ezt is-
merte fel a Nemadomfel együttes is, akik
most saját tudásukat ajánlják fel rászorult
gyerekeknek — nyilatkozta Papp Szabolcs, a
rendezvény szóvivôje, aki maga is mozgás-
ban akadályozott.

A rendezvény szervezôi ezzel az egyedül-
álló kezdeményezéssel szeretnék bebizo-
nyítani, hogy a hátrányban élôk és a fogya-
tékosok is képesek értékteremtô munkára,
és nemcsak kapni, hanem adni is tudnak.

— Azok adnak most, akiknek mások sze-
mében kevesebbjük van; ám ez által mind-
nyájan gazdagabbak leszünk — hangsúlyoz-
ta Sólyom Erzsébet, a rendezvény fôvédnö-
ke, aki szerint a nem adom fel lelkületre ma
mindenkinek szüksége van Magyarorszá-
gon.

— Tizenöt éve azért hoztuk létre a Kézen-
fogva Alapítványt, hogy országos szinten
erôsítsük azokat a civil szervezeteket, me-
lyek az értelmi és halmozott fogyatékos, au-
tista embereken segítenek — mondta a saj-
tótájékoztatón Göncz Árpádné.

— Csodálatosnak tartom, hogy sérült
emberek szeretnének segíteni árva gyerme-
keken, példaértékû ez a mai elanyagiaso-
dott világunkban! — mondta Mádl Dalma.
— Kötelességünk ôket, a hátrányos helyzet-
ben élôket felkarolni, segíteni. A szeretet,
amit adhatunk ezeknek a gyermekeknek, a

legfontosabb. Tudniuk, érezniük kell, hogy
szükség van rájuk is.

A rendezvény a jótékonyság mellett kü-
lönleges zenei élményt is tartogat. A Nema-
domfel Együttes olyan sztárvendégeket hív
színpadra, mint Rúzsa Magdi, A 4For Dan-
ce, Caramel, Kiki, Miller Zoltán, a Salsamor
Táncegyüttes, Oláh Ibolya és Kállay Bori. Az
est házigazdája Vitray Tamás és Várkonyi At-
tila lesz.

Munián Viktória

AKADÁLYMENTESÍTÉS A KERÜLETI INTÉZMÉNYEKBEN. Az újonnan épült vagy
felújított kerületi intézmények, mint a Csik iskola, a Rákóczi gimnázium vagy a Kle-
belsberg mûvelôdési központ épülete teljes körûen akadálymentes. A Marczibányi Té-
ri Mûvelôdési Központban most építenek liftet a mozgáskorlátozottaknak. Ôsszel ké-
szül el a Hûvösvölgyi úti óvoda, a Klebelsberg és a Törökvész úti iskola részleges aka-
dálymentesítése.

A kerületi egészségügyi, az igazgatási, az oktatási és a szociális intézmények meg-
felelnek az akadálymentesítésre vonatkozó törvényi kötelezettségnek. Az önkormány-
zat beruházásában készült el a Vérhalom téri és a Fillér utcai háziorvosi rendelô, az
Egészségügyi Szolgálat beruházásában pedig a Pasaréti úti háziorvosi rendelôk, vala-
mint a Kapás utcai rendelôintézet akadálymentesítése. Elôkészítés alatt áll a Pasaréti
út 67–69. alatti orvosi rendelô akadálymentesítése.

Az igazgatási intézmények közül akadálymentes a Mechwart ligeti Polgármesteri
Hivatal, a Margit körúton lévô Ügyfélszolgálati Központ, továbbá a külsô helyszíne-
ken lévô irodák is, amelyek rendelkeznek mozgássérültek részére létesített parkoló-
hellyel is.

Az oktatási intézmények esetén a törvény közpon-
tosításra ad lehetôséget, tehát egy adott körzeten
belül kell akadálymentesen megközelíthetô intéz-
ménynek lennie, ennek a kötelezettségnek kerüle-
tünk szintén megfelel.

A Családsegítô és Gyermekjóléti Központ a közeljö-
vôben új helyre, a Horvát u. 2–12. alá költözik,
amely teljes körûen akadálymentes lesz. A kerüle-
tünkben található mindhárom gondozási központ
akadálymentesen megközelíthetô.

Ld

Az 1998 nyarán átadott Fény Utcai Pi-
ac és Kereskedelmi Központ közel
húszezer négyzetméterén teljes az
akadálymentesítés. A II. kerületi önkor-
mányzat tulajdonában lévô Fény Utcai
Piac Kft. ügyvezetô igazgatója, Kiss Fe-
renc arról számolt be, hogy sok bevá-
sárlóközponttal ellentétben a Fény ut-
cai piacon a mozgásukban korlátozot-
tak szabadon közlekedhetnek, sôt
mozgássérültek részére kialakított vé-
cé is van a Retek utcai fôbejárat mel-
lett. Emellett rendelkeznek defibrillá-
torkészülékkel és elsôsegélyszobával,
ahol egy esetleges rosszullét esetén is

megfelelôen el tud-
ják látni a betege-
ket. Hozzátette,
hogy ritka az olyan
közösségi tér, ahol
a kismamák kultu-
rált körülmények
között elláthatják a
kisbabáikat, a Fény
utcai piacon baba-
pelenkázót is kiala-
kítottak.
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ESSZÉPÁLYÁZAT. A Magyar Jezsuita
Rendtartomány a magyar rendtarto-
mány fennállásának 100. évfordulója
alkalmából esszépályázatot hirdet 14–
24 éves fiataloknak Jezsuita „nyo-
mok” Magyarországon címmel. A je-
zsuiták már néhány évvel Szt. Ignác
halála után letelepedtek Magyarorszá-
gon. Az ô nyomaikat, munkásságu-
kat, a település életére gyakorolt hatá-
sukat kell felkutatni és bemutatni a pá-
lyamunkában. Az 5 oldalas (maximum
15 ezer karakteres) pályamûveket a
Magyar Jezsuita Rendtartomány,
1447 Budapest, Pf: 462 posta-, illetve
a koronkai.zoltan@jezsuita.hu e-mail-
címre kell elküldeni. Beadási határidô
2009. január 10. (www.jezsuita.hu)
A SZOCIÁLIS TESTVÉREK TÁRSA-
SÁGA lelkinapokat szervez szeptem-
ber 21-én, október 24-én, november
23-án és december 14-én az Ördög-
árok utca 9.-ben található központjuk-
ban olyan fiatal lányok részére, akik
szeretnének az imaéletben elôrehalad-
ni, és a szerzetesség iránt is érdeklôd-
nek. Minden alkalom önálló, a prog-
ramba folyamatosan be lehet kapcso-
lódni. Elôzetes jelentkezés szükséges,
tel.: (06 30) 513-7024, e-mail: kata-
lin.sz@freestart.hu.
AZ ISZLÁM ÉS A KERESZTÉNYSÉG
címmel a Faludi Ferenc Akadémia és a
Magyarországi Muszlimok Egyháza
szervezésében. Október 1.: Törvény
és hit szerint élni — Sulok Szultán és
Hankovszky Tamás elôadása. Október
22.: Az ítélet és a túlvilági élet bizo-
nyossága — Anwar Klára és Bartók Ti-
bor elôadása. November 12.: Mit ta-
nít a többi vallásról az iszlám és a
kereszténység? — Sulok Szultán és
Patsch Ferenc elôadása. Az elôadások
minden alkalommal 19 órakor kezdôd-
nek a Párbeszéd Házában (1085 Ho-
ránszky utca 20.).
A BIBLIA ÉVE kiemelkedô központi
rendezvénye lesz az Énekeljetek az úr-
nak címmel, szeptember 30-án 19 órai
kezdettel a Mûvészetek Palotájában
megrendezendô hangverseny. Mûso-
ron: Bach: Magnificat, BWV 243 (Lu-
theránia Énekkar és a Budapesti Vonó-
sok, vezényel: Kamp Salamon), Men-
delssohn—Bartholdy: 42. zsoltár (Deb-
receni Kollégiumi Kántus, a Psalterium
Hungaricum Énekkar és a Károli Gás-
pár Református Egyetem Soli Deo Glo-
ria Énekkara, karigazgatók: Arany Já-
nos és Hargita Péter, valamint a Zuglói
Filharmónia — Szent István Király Szim-
fonikus Zenekar, vezényel: Berkesi Sán-
dor), Honegger: Dávid király — szimfo-
nikus zsoltár három részben (Zuglói Fil-
harmónia — Szent István Király Szimfo-
nikus Zenekar és Oratóriumkórus, vezé-
nyel: Záborszky Kálmán).
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A zsidóság alapjai — tanfolyam a Frankelban
A jeruzsálemi Héber Egyetem akkreditált
felnôttoktatási programja 1986 óta több
mint hatvan városban mûködik világszer-
te. Minden kurzus bibliai, talmudi és kor-
társ szövegek tanulmányozásán és értelme-
zésén keresztül mutatja be az egyes témakö-
röket. Alaptudás nem szükséges. Kurzu-
sok: 1. Zsidóság 365 (elsô év, harminc elô-
adás): A zsidó ünnepek és fontosabb ese-
mények tanulmányozása. 2. A zsidó hit (el-
sô év, harminc elôadás): A kurzus megis-
merteti a zsidóság alapvetô teológi-
ai eszméit és hitvallását a Biblia, a
Talmud és más szent szövegek
elemzésén keresztül. 3. A zsidóság
fejlôdésének dinamikája (máso-
dik év, harminc elôadás): Történel-
mi szövegek tükrében értelmezik a
zsidó történelem egyes korszakai-
nak jelentôs eseményeit, tapasztala-
tait, kérdéseit és egyedülálló fejlô-
dését. 4. A zsidó élet etikája (má-
sodik év, harminc elôadás): Talmu-
di és kortárs szövegek értelmezésé-
vel kutatják a zsidó hagyomány és
az erkölcsi alapelvek viszonyát. Elô-

adó: Balázs Gábor általános és zsidó ªlo-
zóªa, valamint vallástanár. Tanulási for-
ma: elôadás, szövegelemzés, párbeszéd,
hevruta (párokban tanulás). A foglalkozá-
sok vasárnaponként 10–12-ig tartanak.
Helyszín: 1023 Frankel Leó út 49., Mezüze
Klub (az udvarban jobbra). A programmal
párhuzamosan Talmud Tóra mûködik gye-
rekek számára a Micve Klubban. További
információ: Verô Bán Linda, (06 30) 305-
3115, www. hillel.hu, info@hillel.hu

Ünnepek
SZENT GELLÉRT ünnepe szeptember 24-
én van. Gellért 980 körül született velencei
patrícius családból. Bencés szerzetes lett,
és már fiatalon a közösség apátja. Szentföl-
di zarándokútra indult, de a dalmát parto-
kon hajótörést szenvedett. A kényszerû vá-

rakozás során ismerkedett meg Gauden-
tius pannonhalmi apáttal, aki rábeszélte,
hogy a Szentföld helyett Magyarországra jöj-
jön, és látogassa meg a magyarok istenfélô
királyát, Istvánt. 1015. május 3-án érkeztek
Pécsre, Mór püspökhöz, innen mentek Szé-
kesfehérvárra. Nagyboldogasszony napján
járult Gellért István király elé. A találkozás
után István Gellértre bízta Imre fia nevelé-
sét. Hét évet töltött István udvarában, majd
remeteségbe vonult. 1030-ban István kéré-
sére elfogadta a csanádi püspökséget. Meg-
szervezte az egyházmegye életét, magyarul

tudó papokat állított a fôesperességek élé-
re, iskolákat alapított, templomokat épí-
tett. Az István király halála után gazdátlan-
ná vált országban pogány lázadások törtek
ki, Gellért 1046-ban több püspöktársával
együtt a mai Gellért-hegynél halt vértanú-
halált. A pesti Boldogasszony templomban
(mai belvárosi fôplébánia-templom) te-
mették el, késôbb átszállították Csanádra.
A török idôkben holttestét Velencébe me-
nekítették. Üres szarkofágja ma a csanádi
plébánia templom szembemisézô oltára.

A HÁROM ARKANGYAL, Szent Mihály,
Szent Gábor és Szent Ráfáel ünnepe szep-
tember 29-én van. A kinyilatkoztatás hírt
ad magasabb rendû teremtményekrôl, szel-
lemi létezôkrôl. A szellemi lények mint Is-
ten hírnökei, követei jelennek meg, és kül-
detésük alapján angyaloknak nevezzük
ôket.

Michael nevének jelentése: ki olyan,
mint az Isten. A lázadó angyalok elleni
harc vezére volt az égben, és az ószövetségi
választott nép védôangyala lett. Gabriel azt
jelenti: Isten ereje; ô az, aki Szûz Máriának
hírül vitte a Fiúisten megtestesülésének
örömhírét. Rafael jelentése: Isten meggyó-
gyít. Az ifjú Tóbiás kísérôjeként említi az
Ószövetség. Ô az utasok, zarándokok és
a földi zarándokúton járó egyház védôan-
gyala.

Az angyalok természetérôl, tevékenységé-
rôl, szolgálatukról igen szûkszavúan beszél
a Szentírás. Annyit azonban elmond a Ki-
nyilatkoztatás, hogy Isten közvetlen szolgá-
latában állnak, és gondviselô szeretetének
hírnökei.
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A Buday László utcai Kertész-villa
A Rózsahegy utcán a Mechwart tér
felé alászállók ma egy furcsa,
meglehetôsen idomtalan házat látnak
a Buday László utca sarkán. Ezen a
telken már a XIX. század közepén is
állt ház, ez jelezte a határt a Klemm
téglagyár és a Rózsadomb beépített
lakónegyede között. A természetes
magaslati pontra épített, egykor
büszke oromzatokat és romantikusan
kiszögellô tornyot hordó épület Buda
történelmének nemes hagyományát
ôrzi. Komoly embereknek épült és
neves építész tervezte. Az egykori
Kertész-villa figyelemre és védelemre
méltó.

Az építtetô Kertész Árpád, a magyar nyom-
daipar legendás alakja, a huszadik század
elsô felében az iparág egyik vezéregyénisé-
ge volt. Már dédapja és nagyapja is orszá-
gos hírû iparos volt, igaz, még Gärtner né-
ven biedermeier órákat készítettek Gyôr-
ben. A bajor eredetû család elsô nyomdász
és magyarosított nevû tagja Kertész József
volt, aki tulajdonképpen kényszerbôl ke-
rült e pályára: apja korai halála miatt nem
folytathatta tanulmányait. Pályáját 1848-
ban a pesti Beimel és Kozma nyomdában
kezdte, majd Emich Gusztáv híres üzemé-
ben dolgozott, 1856 és 1858 között pedig
Bécsben ismerkedett meg a kor legfejlet-
tebb technológiáival. Hazatérése után nem
sokkal önállósította magát, és 1863-ban
egy ma is álló házban, a Roosevelt téri egy-
kori István király szálló néhány termében
nyitotta meg nyomdáját, immár Kertész né-
ven. Nem egész egy év múlva a még szintén
álló Vasudvarba, a régi pesti városháza mel-
lé költözött a nyomda. Ettôl kezdve jó 15
éven át fontos napilapok, mint a Reform, a

Magyar Hírlap, a Podmaniczky Frigyes szer-
kesztette Hazánk vagy Vas Gereben lapja, a
Népbarát készült Kertész József nyomdájá-
ban. Eközben fontos könyveket is nyomtak
itt: Tolnay Lajos költeményeit, Vas Gere-
ben Tekintetes urakját, a Magyar Képzômû-
vészeti Társulat évkönyveit. Érdekes specia-
litása volt a cégnek a budapesti német és
magyar nyelvû útikalauzok elôállítása.

Összetett lelkû emberek voltak az akkori
iparosok. Kertész József rendszeresen pub-
likált verseket országos lapokban, éppen
azokban az években, amikor ªgyelme há-
zasságkötésére és az üzemalapításra is ki-
terjedt. 1864 és 1879 között a verseken kí-
vül kilenc gyermeke is született.

Talán éppen a nagy család ellátásának biz-
tonsága érdekében az 1870-es évek végén
az egyre nehezebben menô nyomdát Ker-
tész József eladta, és kiszámíthatóbb banki
tisztviselôi állást próbált szerezni magá-
nak. Háromévi bankárkodás után azonban
újra megnyitotta nyomdáját, most már a
Mária Valéria (ma Apáczai Csere János) ut-
ca 11-ben. Életrevalóságát bizonyítja, hogy

miután a hírlapok piacáról már
a 70-es évek végén a nagyobb
tôkeerejû versenytársak kiszorí-
tották, kereskedelmi nyomtat-
ványok, értékpapírok, vasúti
menetrendek, egyedi fejléces
levélpapírok stb. elôállításával
kezdett el foglalkozni. A
proªlváltás után a nyomda az
1880-as, 1890-es években fej-
lôdésnek indult és megizmoso-
dott. Ekkor már ªai is beszáll-
tak a vállalat irányításába, elsô-
sorban az 1871-ben született Ár-
pád, aki azután apja 1895-ös ha-
lálát követôen vezetôje lett a
nyomdának. Megjegyzendô Jó-

zsef papa életerejérôl, hogy egy évvel halá-
la elôtt, 57 évesen újranôsült, és a szintén
híres nyomdász-famíliából származó He-
ckenast Ottíliát vette el, aki szinte férje ha-
lála pillanatában egy lánynak adott életet.

Kertész Árpád kiteljesítette apja életmû-
vét. Majdnem hatvan éven keresztül volt az
ország egyik fônyomdásza. Már az 1920-as
években kormányfôtanácsosi címet nyert,
és a nyomdaipari vállalkozók szervezeté-
ben töltött be hosszú idôn keresztül vezetô
tisztségeket. 1938-ban egy egész iparág ün-
nepelte nyomdászi mûködése 50. évfordu-
lóját a Gellért és a Britannia szállodákban
rendezett elôkelô fogadásokon, ahol pl.
Herczeg Ferenc is az ünneplôk között volt,
majd három év múlva Kertész Árpád 70
éves születésnapján a Pesti Hírlap szerkesz-
tôsége születésnapi különszámot írt számá-
ra tisztelgésül. Saját nyomdáját, amelyet a
gazdasági világválság roppantott össze,
1935-ben számolta fel, de már jóval régebb
óta a nevezetes Légrády Testvérek nyomda-
vállalatának volt igazgatója.

A Buday László utcai villa építésekor,
1904–05-ben Kertész Árpád már majd’ tíz
éve a Kertész nyomda vezetôje volt. Saját
háza tervezésére unokatestvérét, Kertész
K[ároly] Róbertet kérte fel, aki még nála is
nagyobb ember volt a századelôn, de fôleg
a két világháború közti Magyarországon. Tö-
retlen minisztériumi karrierje egészen az
államtitkári címig ívelt az 1930-as évek-
ben.

A tehetséges építészt pályáján szinte
mindvégig a magyarság eredete és etnog-
ráªája, egy sajátos nemzeti építészet lehe-
tôsége érdekelte. 1900 körül bejárta a Tá-
vol-keletet, hazatérve élménybeszámoló
elôadásokat tartott Japán és Indonézia épí-
tészetérôl, majd 1904-ben a Nemzeti Múze-
umban többek között Hopp Ferenccel közö-
sen kiállítást rendezett távol-keleti tárgyai-
ból. A következô két évben, 1905-ben és
1906-ban a magyar falu építészete kötötte
le a ªgyelmét. Egy ªatal építésszel, Sváb
Gyulával 1907-ben nagyszabású albumot ál-
lítottak össze, amelyben a népi építészet és
bútorkészítés emlékeinek rajzait bocsátot- BV
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ták közre az éppen akkoriban felhevülô
nemzeti érzések melegen tartására. A köte-
tet a Magyar Mérnök- és Építészegylet adta
ki, nyilván a magyar nemzeti építészeti stí-
lus kibontakozásának helyes irányát is meg-
jelölve ezzel.

Mármost mindezzel a háttérrel érdekes,
hogy ne mondjuk: pikáns a Buday László ut-
cai ház. Ennyi úti élmény és elôtanulmány
után azt várnánk, hogy Kertész K. Róbert
valami népies formájú házat tervez 1904–
05-ben a rokonának. Ámde itt egy ízig-vé-
rig konzervatív, történelmi rekvizitumok-
kal és utalásokkal teleszórt, kötelezôen fes-
tôi lovagvárepigonnal állunk szembe. Itt-
ott szecesszióba hajló stukkózás a korszerû-
ség kedvéért. Nagyon is jellemzô e korra és
a felsôpolgári urizálásra az egész.

Az épület két lakást foglalt magában: egy
bérlakást a földszinten, illetve Kertész Ár-
pád és neje otthonát az emeleten. Alul öt,
felül hat lakószoba volt, amikhez persze az
alagsorban a kiszolgáló helyiségek és cse-
léd-, illetve inasszoba is tartozott. A ház-
ban mindjárt az építéskor volt vízvezeték,
villanyvilágítás és gázfûtés. Az élmények
csúcspontja a hallból nyíló erkély és to-
ronyszoba volt: innen akkoriban látni lehe-
tett az egész várost a budai vártól a Margit-
szigetig.

Kertész Árpád lányának Pusztaszeri úti
házáról néhány éve megemlékeztem e hasá-
bokon. Fél évvel késôbb brutális módon el-
hordták az épületet, feldúlták a kertet, és
ma már mindenki láthatja azt a fantáziát-
lan társasházat, amit a kultúráról mit sem
tudó és a mûemléki hatóság ügyetlenségét
szemfülesen kihasználó vállalkozó felhú-
zott a helyére. Félve írom e sorokat tehát,
de nem hallgathatok arról, hogy az ilyen
emlékekbôl Angliában house museumokat
csinálnak, amikben megismerhetô, kézzel
tapintható a múlt világa.

Nem tudom, milyen e ház belseje ma,
mennyit ôriz még az egykori nagypolgári
miliôbôl, de el kellene gondolkodni azon,
hogy a legközelebbi felújításnál visszaállít-
sák legalább az eredeti homlokzatokat a két
magas oromzattal, a tornyocskával és a sze-
cesszióba hajló ablakkeretelô gipszmotívu-
mokkal, mert ez legalább ôrzôje, emléke le-
hetne a száz év elôtti budai világnak.

Rostás Péter

D

Az augusztus 8-tól több mint két
héten át tartó pekingi nyári olimpiai
játékok küzdelemsorozata véget ért,
de az ott történtekrôl, a magyar
kudarcokról, sérülésekrôl és a nagyon
várt sikerekrôl még sokáig fogunk
beszélni. A Budai Polgár három
olimpikont keresett meg, hogy
meséljenek élményeikrôl és értékeljék
az ott történteket. Egy vízilabdázó
újdonsült olimpiai bajnok, egy
korábbi ezüstérmes úszó és egy még
korábbi generációt képviselô,
kétszeres olimpiai bajnok, a magyar
sportdiplomácia vezetôje nyilatkozott
lapunknak.

Varga Dániel egyike volt azoknak a vízilabdá-
zóknak, akik elsô olimpiai bajnoki címük-
nek örülhettek Pekingben. A Vasas saját ne-
velésû játékosa nem számít a legkemé-
nyebb pólósok közé. A Kemény Dénes szövet-
ségi kapitány által kiválasztott tizenhárom-
ba kerülését sokkal inkább az átlagot meg-
haladóan ªnom, intelligens játékának kö-
szönheti. Találkozásunk elején legfôbb hob-
bijáról, a festészetrôl beszélt.

— 2001 ôszén vettem elôször kezembe
ecsetet, miután nem volt különösebb siker-
élményben részem. A festészetben viszont
egybôl látni az eredményt — egy év múlva
huszonöt képet állíthattam ki a Székely Ga-

lériában. A 2004-es olimpiát követôen
már a válogatott peremére kerültem, s ez-
után egészen mostanáig pihentettem ezt a
mûfajt. Az olimpiáról hazajövet viszont
megint elhatároztam, hogy festeni is fo-
gok, ezért béreltem egy olyan szobát a Pusz-
taszeri úton, ahol csak ennek a szenvedé-
lyemnek hódolhatok.

Ahogy haladtunk elôre a beszélgetésben,
kiderült, hogy Varga Dániel abszolút II. ke-
rületi ember.

— Életemet valóban itt élem. A Komjádi
uszodában majd’ mindennap kétszer is
edzésen veszek részt, a Szeréna úton lakom
és a Tárogató úti IBS-re, a Nemzetközi Gaz-
dasági Fôiskolára járok, ahol harmadéves
hallgató vagyok. Bár eléggé fárasztó ez az
életforma, de a fôiskola és a vízilabda egy-
fajta szellemi pezsgést hozott az életembe.

Dániel az elôadások, vizsgák, edzések,
mérkôzések forgatagában ritkán piheni ki
magát úgy igazándiból, de a pekingi olim-
pia, az ott megszerzett aranyérem bôven
kárpótolja a feszített tempóért.

— 2000-ben a sydneyi olimpia esemé-
nyein csüngtünk öcsémmel, a pekingi válo-
gatottban ugyancsak szerepelt Dénessel.
Az a csapat, azok a játékosok, akik az elsô
aranyérmet ott kiharcolták, számunkra ab-
szolút példaképek lettek. Ami pedig a
2008-as olimpiai tornát illeti, számomra
az elsô csoportmeccs, a Montenegro elleni
jelentette a legnagyobb élményt. A játékos-
társak szemében volt tûz, az eltökéltség en-
gem teljesen megnyugtatott, hogy jó úton
járunk. Amikor az elsô döntetlent követô-
en az elôdöntôben ismét összekerültünk
Montenegróval, még 6–3-as vezetésüknél
sem gondoltam arra, hogy veszíthetünk.

A fôiskolán ebben a tanévben ha lehet,
még keményebb feladatok várják.

— Ez gyakorlati évnek számít, el kell he-
lyezkednem egy konkrét cégnél. Ám ez na-
gyon jó, hogy így van, hiszen ha netán nem
tetszene a dolog, úgy 25 évesen változtatha-
tok életpályát, bár ilyesmire jelenleg nem
gondolok. A fontos az, hogy idejében igyek-
szem elôkészíteni a pályafutásom végét kö-
vetô idôszak lehetôségeit. Egyébként a
2016-os olimpiáig szeretnék vízilabdázni.
Ha egy mód lesz rá, hazai klubcsapatban és
persze válogatott szinten.

Gyurta Dániel még sokkal ªatalabb mint
Varga Dániel, és ráadásul már második
olimpiáján vett részt. Athénban hatalmas
meglepetésre ezüstérmet szerzett a 200
méteres mellúszásban, hogy azután Peking-
ben, ugyanezen a távon, még mindig csak
tizenkilenc évesen meg kelljen elégednie
az ötödik hellyel. Pedig akár megismétel-
hette volna az athéni második helyét,
amennyiben az elôfutamban úszott
2:08:68 perces Európa-csúcsát a döntôben
éri el.

— Soha nem helyezésben gondolkodom
— mesélte Gyurta Dani. — A tervem az volt,
hogy a legjobb idômet ússzam meg, ezt pe-
dig az olimpián jóval túlszárnyaltam. Ha
2:07-et úszom, de azzal csak tizenhetedik
vagyok, akkor is jobban örülnék, mint a
mostani, ötödik helyet érô 2:09:22-nek.

Véget ért a pekingi olimpia:

A Kertész-
nyomda

1906-os kalen-
dáriumának

borítója
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Jó kezdés után
megtört a lendület

A Pénzügyôr SE az NB3 Duna-csoport sze-
zonnyitó mérkôzésén a Balatonlelle SE
együttese ellen szabadrúgásgóllal nyert ha-
zai pályán augusztus 9-én. Augusztus 17-
én a Pénzügyôr a Törökbálint TC csapatával
mérte össze erejét. A meccsen egy gól szüle-
tett, ami a pasarétiek gyôzelmét jelentette.
Augusztus 23-án a Csillaghegy gárdáját fo-
gadták Pasaréten, és 2–1-es Pénzügyôrös
siker született. A negyedik, augusztus 30-
án megtartott fordulóban hazai pályán meg-
tört a pasaréti lendület. A megszerzett veze-
tés után hármat kapott a Pénzügyôr a III.
kerülettôl. A csapat szeptember 7-én Sió-
fokra utazott, ahol egy-egy találat született.
A II. kerületiek jelenleg a Duna-csoport
harmadik helyén állnak.

Végig kell nézni a mezônyön, a többség
26–28 éves, én pedig tizenkilenc. Talán fur-
csán hat, amikor e tényt elôrebocsátva azt
mondom, enyém a jövô.

— Meggyôzôdésem, hogy ez elsôsorban
nem ªzikai kérdés — mondja a ªatal úszó
a hosszabb távú terveirôl. — Amíg bírom,
és a lelkem ennyire rá van állva az úszásra,
addig természetesen folytatom. Londonig
egészen biztosan versenyben maradok, de
a 2016-os olimpiát is elérhetônek tartom.

Gyurta Déniel hosszú hullámvölgybôl
jött fel, s bizony, volt olyan pillanat, ami-
kor a szövetség szakvezetése el akarta taná-
csolni Széles Sándor edzô mellôl.

— Erre az eshetôségre én egy pillanatig

sem gondoltam komolyan, és az idô a kitar-
tásomat igazolta. A továbbiakban is vele fo-
gok készülni! A szeptember 8-ával kezdô-
dô héttôl nappali tagozatos fôiskolai hallga-
tó vagyok, így az elôadások és a vizsgák
összehangolásával lesznek gondjaim, de
ezt tudatosan vállaltam. Egyébként januá-
rig elsôsorban a magam kedvére fogok úsz-
ni, a keményebb edzésmunka kezdetét
csak a jövô év elejére tervezzük.

A korábban párbajtôr csapatban kétszeres
olimpiai bajnokságig jutott Schmitt Pál
1983-ban került a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottságban (NOB) a sajnálatosan korán eltá-
vozott Csanádi Árpád helyére. A nemzetkö-
zi tekintélynek örvendô sportdiplomata a
NOB vendégeként vett részt a kínai fôváros-
ban az ötkarikás játékokon, de természete-

sen magyar szemüvegen keresztül ªgyelte
az eseményeket. Mindenütt feltûnt, ahol
valamilyen magyar érdekeltség volt. Szí-
vesen idézte fel a fontosnak tartott történé-
seket.

— Számomra különösen nagy öröm,
hogy 204 ország képviselôi jöttek el Peking-
be, ahol 80 ország szerzett legalább egy ér-
met. Száz sportolónként negyvenöt volt a
nôk részesedése; egyébként 40 világ- és
120 olimpiai rekord dôlt meg. Az olimpia
legnagyobb hozadékának azt tartom, hogy
a világ egyötödét, 1,3 milliárd kínai embert
érintett meg valamilyen formában az olim-
piai eszme. Ami pedig a nagyvilágot illeti, a
játékok két hete alatt többet hallottunk Kí-
náról, mint az elmúlt kétszáz esztendô so-
rán összesen. A korábban rendre szere-
pelt, nem sporttárgyú kérdések most hát-
térbe szorultak. Hatvanhét ország állam-,
illetve kormányfôje tisztelte meg jelenlété-
vel az olimpiát.

A rendezô kínaiak óriási produkciójának
méltatását követôen természetesen
Schmitt Pál kiemelt hangsúllyal szólt a ma-
gyarok szereplésérôl.

— Százhetven versenyzônk mellett száz-
tíz szakember jöhetett ki az olimpiára. A
sportági, illetve szövetségi vezetôk mellett
a Pegazus Tours húsz korábbi olimpiai baj-
nokot is kiutaztatott. Az olimpiai iroda tíz
munkatársa — Molnár Zoltán vezetésével —
gyakorlatilag éjjel-nappal dolgozott. Külön
említeném meg a napokban 95. születés-
napját ünneplô, legidôsebb olimpiai bajno-
kunk, dr. Tarics Sándor (1936, Berlin, vízi-
labda) pekingi jelenlétét.

Mi hozott anyagból dolgozunk, a sport-
ági szakszövetségek 2006-ban leadott, álta-
lában optimális terveik alapján kijött tizen-
két aranyérem felét jósoltam. Egyértelmû-
en csalódott vagyok, s az eredményektôl
függetlenül el kell ismernem, a korábbi
sportnagyhatalmi pozíciónk végleg a törté-
nelemkönyvekbe került. Viszont, nagy örö-
mömre, megint sikerült néhány olyan
ªatalt felfedeznünk, akiket bátran állítha-
tunk példaképként a ªatalság elé.

Kép és szöveg: Jocha Károly

értékek és élmények
Egy korábbi Budai Polgárban olvastam a
Statisztika nôi asztalitenisz-csapatról. A
cikket a következôkkel egészíteném ki:

Dr. Ormai László mesteredzô munká-
ja, a csapat egyedülálló teljesítménye el-
vitathatatlan. Ô valóban a „korbácsos”
Laci volt. Én 1956-tól 1962-ig voltam
versenyzôje az együttesnek. A KSH Adat-
feldolgozó Osztályán dolgoztam fél 9-
tôl fél 5-ig normában. Ezután kezdôdött
a 4 órás edzés. Még egy óra munkaidô-
kedvezményt sem kaptam. Ezalatt az idô-
szak alatt csak dolgoztam, edzettem és
versenyeztem. Kemény idôszak volt. El-
jutottunk a kerületi II. osztályból az NB
1-be.

Az elmúlt 5o év alatt sok publikáció je-
lent meg edzômrôl és egyes játékostársa-
imról. Rosszul esik, hogy rólam és sok
más csapattársamról sem jelent meg
soha egyetlen kép vagy írás, pedig ne-
künk is részünk volt a sikerben.

Könnyebb másoknak a magasabb osz-
tályban versenyezni, ha azt az utat elôt-
tük már kitaposták. Ezek az emberek is
érdemelnének némi említést. A mellé-
kelt képen balszélen állok.

Moczó Kálmánné,
a Statisztika egykori versenyzôje

Az olvasó írja…
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A Fôvinform jelenti

n A Hûvösvölgyi úton továbbra is irányon-
ként egy sávban halad a forgalom a Furulya
utcánál, valamint a Kuruc utca és a Szerb
Antal utca között, elkezdôdik a munka jövô
héten a kifelé vezetô oldalon a Nyéki út
elôtt egy 30 méteres szakaszon, ugyanak-
kor a Nyéki út torkolatát is lezárják.
n A fôgyûjtôcsatorna építéséhez kapcso-
lódó munkák miatt a budai alsó rakpartot
végig lezárták, továbbá a Margit híd Árpád
fejedelem útja felé lehajtó ágán és az Üstö-
kös utcában, a felhajtóágon és a Lipthay
utcában, valamint a közeli Bem József ut-
cában kell korlátozásokra számítani. A Bem
József téren a Fô utcába keresztben átveze-
tô útpályát ugyancsak lezárták, és a forgal-
mat a tér és a Vitéz utca között a kétirányú-
sított Bem rakparton vezetik tovább, majd
a Vitéz utcán át lehet vissza térni a Fô utcá-
ba (a téren körbejárva a házak elôtt a Feke-
te Sas utca—Frankel Leó út vonalában is
megközelíthetô a Fô utca).

n A 91-es buszok új meghosszabbított út-
vonalon a Moszkva térig közlekednek, meg-
állva a Gábor Áron utcában a Bimbó útnál,
az Orló utcánál és a Pasaréti útnál, valamint
a Szilágyi Erzsébet fasorban minden megál-
lóban. Rosta Marian

Alkalmi terménypiac
Pesthidegkúton

Szeptember 27-én, október 4-én, 11-én és
18-án szombati napokon délelôtt 8–13 óra
között a Cserkészház (II., Hímes utca 3.)
kertjében kistermelôi alkalmi piaci napok
lesznek. Hazai gazdák kiváló minôségû ag-
rártermékeit lehet majd megvásárolni reá-
lis árakon. A keletkezô haszon teljes mér-
tékben a gazdáknál marad. A piac teljes te-
rületén és a felállított kóstolóasztalnál is —
ahol a gazdák által adott ªnomságok kósto-
lására nyílik majd lehetôség — az emberek
egymással jóízûen elbeszélgethetnek, ami
a bevásárló központokban sajnos nem való-
sul meg. Az alkalmi piaci napok fô szervezô-
je Szilágyi Zsolt, az adyligeti Kôrösi Csoma
Sándor polgári kör vezetôje, a Pesthidegkú-
ti Polgári Körök Szövetségének tagja. Az
elôkészítést, a jó hangulatot, a zavartalansá-
got számos más PPKSZ-tag segíti munkájá-
val. A szervezôk várnak minden kedves ér-
deklôdôt.

Pszichológusok a kerületi tûzôrségen
Új pszichológiai rendelôket adtak át a Fôvá-
rosi Tûzoltóparancsnokság Közép-budai
Tûzôrség Budakeszi úti épületében. Az ün-
nepélyes eseményen részt vett Bende Péter
vezérôrnagy, fôvárosi tûzoltóparancsnok,
Danielisz Béla bûnmegelôzési tanácsnok, a
Fôvárosi Közgyûlés Városrendészeti Bizott-
ságának elnöke, a frissen elkészült irodá-
kat pedig Lukácsné Margittai Andrea, a Pszi-
chológiai Osztály vezetôje mutatta be.

— A speciálisan kialakított helyiségeket
a meglévô személyi állomány, illetve a leen-
dô lánglovagjelöltek alkalmassági vizsgála-
tához vagy véglegesítéséhez használják — tá-
jékoztatta lapunkat Belovics György ôrnagy,
a Közép-budai Tûzôrség parancsnoka.
Mint elmondta, a felújítás során nyolc iro-
dát, két vizesblokkot és egy konyhát alakí-
tottak ki. A pszichológusi munkát mûsze-
res munkalélektani laboratórium és vizsgá-
lóhelyiség segíti, ahol a papír-ceruza tesz-
tek mellett számítógépes vizsgálatokat is
végezhetnek. Más helyiségben zajlik a tesz-
tek feldolgozása, a vizsgálatok koordinálá-

sa és a dokumentáció. A pszichológusok kü-
lön irodákat kaptak, ami az egyéni interjúk-
nak, a relaxációnak, pszichológiai tanács-
adásnak biztosít nagyobb intimitást. A tûz-
oltóság pszichológusai 24 órás ügyeletet tar-
tanak, és ha szükséges, rövid idôn belül a
bevetésen lévô egységek rendelkezésére áll-
nak. A közel 19 millió forintos beruházást
a Fôvárosi Önkormányzat mûködési támo-
gatásából ªnanszírozták.

(Fotó: Horváth Gábor)

Keresik a megoldást a zajhatás csökkentésére
Több lakossági panasz érkezett a polgár-
mesteri hivatalhoz, amelyben a szelektív
hulladékgyûjtô szigetek környékén élô lako-
sok azt panaszolják, hogy a fehér és színes
üvegek konténerbe helyezése túlságosan
hangos. A szelektív szigetek telepítése és
üzemeltetése a Fôvárosi Önkormányzat fel-
adata, amelyet a Fôvárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt. (FKF Zrt.) útján lát el, a kerületi
önkormányzat kizárólag a szigetek helyé-
nek kijelölését végzi. Ezért Láng Zsolt pol-
gármester augusztus végén levélben keres-
te fel az FKF Zrt. vezérigazgatóját, Bielek Pé-
tert, kérve, hogy a zajhatás csökkentésére
mielôbbi megoldást találjanak. A polgár-
mester levelében azt javasolta, hogy a II. ke-
rület területén kialakított szelektív hulla-
dékgyûjtô szigeteken a fehér és színes üve-
gek gyûjtésére szolgáló konténereket cse-
réljék kisebb, akár feleakkora méretûekre,

mert ezáltal csökkenne a zajhatás, melyet
használat közben, a 175 és 195 cm-es ma-
gasságból zuhanó összetörô üvegek kelte-
nek.

Telefonon megkerestük Siklóssy Mihályt,
az FKF Zrt. hulladékkezelési igazgatóját,
aki arról tájékoztatott, hogy az FKF által
használt szelektív hulladékgyûjtô konténe-
rek csak egy méretben léteznek, Európa
más részein is ezt a méretet használják,
ezért, sajnos, nem tûnik megvalósítható-
nak technológiai szempontból sem az elté-
rô méretû konténerek bevezetése. Az üve-
gek gyûjtésére szolgáló tartályok oldala mû-
anyag, alján gumilap van, ami csökkenti a
zajhatást. A megoldást véleménye szerint
az jelentené, ha a környéken lakók érdeke-
it is ªgyelembe véve, csak reggel 8 és dél-
után 6 óra között dobnának üveget a táro-
lókba.

ANGOL, NÉMET, SPANYOL, OLASZ,
FRANCIA, külföldieknek MAGYAR

AKKREDITÁLT NYELVISKOLA
AL: 1565, ÁFSZ: 01-0368-05

Pasaréti
NYELVISKOLA

15 HETES

BESZÉDCENTRIKUS
KISCSOPORTOS

Beíratkozás és szintfelmérés hétköznapokon 8–19 óra között!

www.pasaretinyelviskola.com

Budapest
II. Csévi utca 7.
(Pasaréti térnél)

Telefon:
275-1148
275-1149

NYELVTANFOLYAMOK SZEPTEMBER
KÖZEPÉTÔL FOLYAMATOSAN

• minden szinten
• minden napszakban
• különbözô heti óraszámban
• felkészítés emelt szintû érett-

ségire és nyelvvizsgákra

MÛVÉSZELLÁTÓK

Budán:
1122 Maros utca 14.

H-P: 10–18.
Pesthidegkúton:

1028 Vörösmarty u. 30.
H-P: 10–17.

Tel.: 397-5353
www. muveszkatalogus.hu
bolt@muveszekboltja.hu


