
Baleset esetén járható a Völgy utca
Az utóbbi években szinte havi rendszeres-
séggel fordult elô: a Hûvösvölgyi vagy a Hi-
degkúti úton olyan súlyos baleset történt,
hogy órákra le kellett zárni a Pesthidegkút-
ról és az agglomerációból a fôvárosba veze-
tô egyetlen utat. A Fôpolgármesteri hivatal
néhány évvel ezelôtt betonelemekkel és vi-
rágtartó kazettákkal zárta le a Völgy utcát.
A rögzített, nem mozdítható lezárás miatt
még baleset esetén sem lehetett megnyitni
a forgalom elôtt az egyetlen lehetséges me-
nekülôutat. Pedig a forgalomba beszorult
mentô- vagy tûzoltóautó késése akár em-
beréletekbe is kerülhet.

A Völgy utca paraméterei miatt nem al-
kalmas a nagyobb forgalom folyamatos el-
vezetésére, de a Hûvösvölgyi úton történt
balesetek miatt már többször szükség lett
volna a szakasz ideiglenes megnyitására.
Az utcát az átmenô forgalom elôl eddig be-

tonelemmel zárták el, amit szükség esetén
nem lehetett elég gyorsan a helyérôl elmoz-
dítani.

— Az önkormányzat a fôvárosi önkor-
mányzattal egyeztetve egy speciális, a kör-
nyezetbe jobban illeszkedô motoros süllye-
dô oszlopot építtetett a betonkordon helyé-
re, így szükség esetén azonnal nyitható a
szerkezet — mondta Láng Zsolt polgármes-
ter. — Amennyiben a Hûvösvölgyi úton bal-
eset történik, a rendôrség jelzésére aktivi-
zálható az útburkolatból kiemelkedô beren-
dezés. A zár mûködésére jelzôlámpa ªgyel-
mezteti az arra közlekedôket, és maga a
szerkezet is fényjelzéssel hívja fel magára a
ªgyelmet. Az önkormányzat a Pesthidegkú-
ton élôk egyik legsúlyosabb közlekedési
problémáját kívánta megoldani a közel öt-
millió forintos beruházással.
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HIDEGKÚTI POLGÁR — a Budai Polgár melléklete minden,
a Hûvösvölgyi úton túl lakó második kerületinek.

Hírek, információk, vélemények, tudnivalók a kerületrészrôl — elfogultság nélkül.

Több mint háromezren a Kaptatón

Bár a meteorológusok esôs és szelet jeleztek szeptember 21-re,
mégis kellemes futóidô várta a kerület sportolni vágyó gyerekeit,
ªataljait és felnôttjeit. Idén újdonság volt, hogy nemcsak futva

vagy gyalogosan lehetett a kerület utcáin kaptatni, hanem kerék-
párral is be lehetett járni a Millenáris környéki emelkedôs és lej-
tôs utcákat.
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Fejlemények a 91-es és 291-es buszjáratok
ügyében

BKV Zrt., Kocsis István vezérigazgató részére

Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Az eddigi tapasztalatok alapján a BKV Zrt. által bevezetett új
Paraméterkönyv változtatásaival kapcsolatban az alábbi javas-
latokkal fordulunk Önhöz:

1. A 91-es busz vonalának meghosszabbítása a II. kerületi
polgárok többségének érdekeit szolgálja, ezért a János-kórhá-
zig történô járathosszabbítást továbbra is támogatjuk.

2. Kérjük a vezérigazgató urat, hogy a budai régió dombor-
zati viszonyaira, valamint a döntô többségében lakott utcák-
ra való tekintettel mindkét kerületben az európai normáknak
megfelelô környezetbarát buszokat állítsanak forgalomba.

3. Mint a II. és a XII. kerület vezetôi, a Gábor Áron utcában
lakók véleményét figyelembe véve javasoljuk, hogy a 291-es
busz helyett a zugligeti Libegô és környékének megközelíté-
sét a régi 158-as busz vonalán a Moszkva térrôl tegyék lehetô-
vé.

Együttmûködésében bízva, tisztelettel:
Budapest, 2008. szeptember 25.

Dr. Láng Zsolt polgármester
Pokorni Zoltán polgármester

Szabályozási terv készül
A Fôépítészi Iroda tájékoztatja a kerület lakóit, hogy az Önkor-
mányzat kerületi szabályozási terv kidolgozását kezdte meg a Ze-
rind vezér utca—Muflon utca—Gyöngyvér utca—Aranybulla utca—
Géza fejedelem utca által határolt, valamint a Zerind vezér utca—
Koppány vezér utca—közigazgatási határ—Tisza utca által határolt
területre.

A két területre jelenleg a Budapesti Településszerkezeti Terv
(TSZT), a Fôvárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), a Budapesti Vá-
rosrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ), a II. Kerületi Vá-
rosrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) van érvényben.

A rendezés elsôdleges célja a hiányzó településrendezési eszköz
elkészítésével a terület fejlesztési lehetôségének meghatározása,
az ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztés úgy, hogy a környe-
zô lakóterületeket és a Budai Tájvédelmi Körzet természeti értéke-
it érintô környezeti terhelés ne növekedjen.

A terv a szükséges mértékben kiegészíti a KVSZ-t, és rendezi a
közlekedés, a közmûkiszolgálás számára szükséges terület kérdé-
sét is, illetve tisztázódnak a területen az építési tevékenység jogi
követelményei.

A tájékoztatót és mellékletét az Ügyfélszolgálati Központban
(1024 Margit körút 47–49.) és pesthidegkúti kirendeltségén
(1028 Máriaremetei út 37.) október 1-jétôl harminc napra kifüg-
gesztették. Az észrevételeket és javaslatokat harminc napon belül,
írásban a Fôépítészi Irodához (1024 Budapest, Mechwart liget 1.)
lehet eljuttatni.

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

telefon: 346-5400,
központi fax: 346-5592

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

www.masodikkerulet.hu, info@masodikkerulet.hu

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
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Szeretettel köszöntöm kerületünk nyugdíjas polgárait!
A nyugdíjasok hónapja lehetôséget te-
remt arra, hogy ilyentájt még nagyobb
figyelemmel legyünk a velünk élô idô-
sebb nemzedék iránt. A figyelem elkél,
hiszen társadalmunk, sajnos, nap mint
nap teremti újra a magányt. Sokan él-
nek egyedül, gyermekeik közvetlen se-
gítsége nélkül. És ebben sokszor még
csak nem is a gyermek a hibás. Oka ab-
ban a társadalomban keresendô, amely
nem családközpontú, amely anyagi lét-
bizonytalanságba hajtja nemzetének tag-
jait, amely kiszámíthatatlanná teszi a magánéleti és közéleti jövôt.
Amely nem ad jövôképet.

A nyugdíjas kifejezés egy társadalmi státusz megfogalmazása,
nem egyenlô az idôs korúval. A nyugdíjas abban az élethelyzet-
ben van, de legalábbis abban kell lennie, hogy a társadalom segí-

tô gondoskodását élvezi a munkával töl-
tött aktív kora után. A nyugdíjas tehát a
társadalom megbecsülését kell, hogy él-
vezze, nem a számkivetettséget, és fô-
ként nem a feleslegesség érzését. És
hogy ez így legyen, errôl már nem a
nyugdíjasoknak a dolga tenni. A fiata-
labb nemzedékek kötelessége ez!

Tisztelt idôs korú vagy fiatalabb nyug-
díjas polgárok!

Köszönjük Önöknek a sokévi küzdel-
met, amellyel a családokat összetartot-

ták, amellyel az élet napi gondjain úrrá lettek. Köszönjük,
hogy velünk vannak, és még mindig, sokszor erôn felül is,
segítenek!

Egy hálás nemzedék nevében köszöntöm Önöket
Dr. Láng Zsolt polgármester

Emlékek Coxról
Bár a nagyra becsült és szeretett Szerdahelyi Andor halálá-
ról egy másik lapból már értesültem, az Önök cikke infor-
máltság, igényesség tekintetében messze felülmúlta laptár-
sa méltató szavait.

Jómagam 1952-ben érettségiztem a II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium IV/c osztályában. Szerdahelyi tanár úr volt a la-
tintanárunk. A tananyagból Horatiusra és Tacitusra emlék-
szem, utóbbi az érettségi vizsgán is feladat volt. A Tanár Úr
a latinórákon alkalmat kerített arra, hogy a Szókratész elôtti
ókori görög természetªlozófusokról is szóljon. Nem tudni,
hogy a tananyag része vagy pedig saját kezdeményezése

volt. Nem egyszerûen Coxnak hívtuk, hanem Kis Coxnak. A
Koksz írásmód akkor még nagyfokú értetlenséget váltott vol-
na ki. Lenyûgözô egyéniség volt. Tudott fegyelmet tartani,
érdeklôdést felkelteni egyéniségébôl fakadó kisugárzása,
egész szellemi habitusa révén. Kis termetét erôteljes hang-
hordozással ellensúlyozta. Népszerû volt, szerették. Ez a
rendszeres érettségi találkozókon is megnyilvánult. Utoljá-
ra 2002 májusában láttam ôt 50 éves érettségi találkozón-
kon. Asztalához hívott, és volt diáktársaim jelenlétében em-
lékezett meg a szóbeli matematika érettségim bizonyos rész-
leteirôl. Ô volt gimnáziumi éveim legemlékezetesebb, leg-
kedvesebb tanára. Wollemann Walter
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1848 hôseire
emlékeznek

Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc hôsei emléke elôtt tisztelegve
október 6-án hétfôn 17 órától Schit-
tenhelm Ede honvédtüzér sírjánál ün-
nepi megemlékezést és koszorúzást
tartanak a környék lakói és a II. kerüle-
ti önkormányzat. Az eseményre a ke-
rület minden polgárát szeretettel vár-
ják. Ünnepi beszédet mond Lánszki Re-
gô önkormányzati képviselô. Helyszín:
Alvinci út—Bimbó út sarok.

Kiállítás, vers és próza a forradalom emlékére
A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány a forradalom és szabadságharc 52. évfor-
dulóján ünnepi mûsorral és kiállítással emlékezik október 22-én 17 órától a Rákóczi gimná-
ziumban (1024 Keleti K. u. 37.). Köszöntôt mond Balsai István országgyûlési képviselô. A kö-
zépiskolás diákok vers- és prózamondó versenyének eredményhirdetésére is ekkor kerül sor.
A zsûri elnöke Bánffy György Kossuth-díjas színmûvész, a díjakat Szieberth Istvánné, az ala-
pítvány kuratóriumának elnöke adja át. Az 56-os relikviákból, sajtóhíreibôl és fotóiból álló ki-
állítást Szigethy Gábor irodalomtörténész rendezte és Láng Zsolt polgármester nyitja meg.

Meghívó
Az SZDSZ II. kerületi csoportja 1989 óta minden évben Nagy Imre egykori lakhelyénél emlé-
kezik az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. Az idei emlékünnepség — a hagyomá-
nyoknak megfelelôen — október 23-án csütörtökön délelôtt 10 órakor lesz Pasaréten, az
Orsó utca 43. elôtt, ahol Konrád György emlékezik a forradalomra és szabadságharcra.

MEGHÍVÓ
Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzata nevében

szeretettel meghívjuk a kerület polgárait
az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségre.

A 2008. október 23-án 10 órakor
a Széna téri 56-os emlékmûnél tartandó megemlékezésen ünnepi beszédet mond

dr. Láng Zsolt polgármester és dr. Balsai István országgyûlési képviselô.
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A képviselô-testület ülésén történt
A képviselô-testület szeptemberi
ülését 25-én már a Polgármesteri
Hivatalnak a földszinten kialakított új
házasságkötô termében tartotta.

A képviselô-testület 116,98 millió forinttal
megemelte az önkormányzat idei költségve-
tésének bevételi és kiadási fôösszegét.

A januárban elfogadott kerületi közokta-
tási intézkedési terv olyan feladatokat hatá-
rozott meg, melyneknek gazdasági-humán-
erôforrást érintô végrehajtását már az idei
önkormányzati intézményi költségvetés tar-
talmazza (technikai létszámcsökkentés —
dajka, portás, takarító —, a Pedagógiai Szak-
szolgálat feladatának bôvítése). Az intézke-
dési terv végrehajtásaként a testület arról
döntött, hogy 2008. szeptember 1-jével —

jogutód nélkül — megszünteti a II. kerületi
Sport és Szabadidô Centrumot, az intéz-
mény üdültetési feladatait a továbbiakban
a Pedagógiai Szolgáltató Központ látja el. A
februári intézményvezetôi egyeztetés alap-
ján a státuszelvonás 73 közalkalmazotti jog-
viszony megszüntetésével járt együtt a kerü-
let oktatási és nevelési intézményeiben. A
dajka, portás és takarítói álláshelyek az elô-
zetes és becsült számítások alapján idén
27, jövôre pedig 18,6 millió forintba (és az
ezek után fizetendô járulékokba) kerülnek
az önkormányzatnak. A testület arról is
döntött, hogy létszámleépítések finanszíro-
zására központi forrásokra nyújt be pályáza-
tot.

Az önkormányzat tavaly három bölcsôdé-
jét (a Pasaréti, a Törökvész útit és a Varsá-
nyi Irén utcait) még tavaly akadálymentes-

A polgármesteri hivatal földszintjén az újonnan kialakított kétfunkciós teremben
szeptember 25-én tartották az elsô képviselô-testületi ülést. Az elsô házasságkötések
október elsô hétvégéjén lesznek. A Czakó Építész-Belsôépítész Iroda tervei alapján ja-
nuár 15-én kezdték el az építési munkálatokat a Hôszer-Trade Kft. kivitelezésében a
Mechwart ligeti épület földszintjén, közel 400 négyzetméteren. Az aulától jobbra esô
épületrészben a folyosó végére került a kétfunkciós, házasságkötô és képviselô-testü-
leti ülésterem, innen közelíthetô meg egy kisebb helyiség, amely egyrészt a házasság-
kötés után fogadótérként mûködik, de kisebb tárgyalóként is használható.

Két iroda is készült az anyakönyvvezetôk részére, és a házasságkötô terem mellett
kiszolgáló-technikai helyiséget létrehoztak, ahol az összecsukható, a képviselô-testü-
leti üléseknél használatos asztalok is tárolhatók. A bejárat mellett egy kisebb házas-
ságkötôt is kialakítottak, amely arra is alkalmas, hogy a nagy teremben tartandó há-
zasságkötés elôtti, illetve az állampolgári eskü elôtti megbeszéléseket lebonyolítsák.
A házasságkötô terem és a kapcsolódó helyiségek végleges formájukat november vé-
gére nyerik el, akkorra készülnek el a termeket díszítô mûalkotások, amelyeket a kerü-
letben élô mûvészek készítenek.

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hét-
fôn és szerdán 10–18, kedden és csütör-
tökön 9–16, pénteken 9–14 óráig tart
nyitva (1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-
5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
szervez a Fidesz kerületi szervezete szer-
dánként 16–18-ig (1024 Budapest, Keleti
Károly u. 13/b). A részt venni szándéko-
zók az aktuális hét keddjéig kérjenek idô-
pontot a 212-5030-as telefonszámon.

A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM
II. kerületi irodája (1022 Bimbó út 63.)
kedden és csütörtökön 16–19 óráig
tart nyitva. Almássy Kornél országgyûlé-
si képviselô idôpont-egyeztetés alapján
tart fogadóórát. Tel.: (06 70) 362-8283.

AZ MDF INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁST szervez a Bimbó út 63.-ban csü-
törtökönként 16–18 óra között. Elôzetes
bejelentkezés, idôpont-egyeztetés a 353-
0624-es telefonszámon.

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

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

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Budapest, Fô u. 63–65., III/3) szer-
dánként 17–19-ig tart nyitva. Tel.: (30)
877-3695, e-mail: masodikkerulet@job-
bik.hu.

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

B
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sé tette, a negyedik intézmény (a Hidegkú-
ti úti) munkálatainak beruházási célokmá-
nyát most fogadta el a testület. A késede-
lem oka, hogy az önkormányzat a hidegkúti
bölcsôde akadálymentesítésére pályázatot
nyújtott be a Közép-magyarországi Fejlesz-
tési Program keretében, de azt elutasítot-
ták, így saját forrásból hajtják végre a vál-
toztatásokat.

A tavaly januárban elfogadott kerületi vá-
rosrendezési szabályzat kötelezôvé teszi
közterületi terv (kört) készítését transzfor-
mátor, gáznyomás-szabályozó, konténerka-
zán és hôközpontok elhelyezése esetén is.

A József Attila útja 89. és a Hunyadi J. ut-
ca 58–60. alatti ingatlanok elôtti közterüle-
ten álló elavult, zajos vasházas transzformá-
torállomások cseréjét tervezi az Elmû. Kor-
szerû, kompakt állomások kialakítását,
amelyeknek téglaborítása jobban beillesz-
kedik a környezetbe, és ezeket falfirkaálló
vegyszeres kezeléssel is ellátják. A harma-
dik állomás jelenleg nem közterületen áll,
hanem a Bimbó út 103. alatti társasház épü-
letében, de azt is közterületre kívánja kihe-

lyezni az áramszolgáltató. A testület arról
is döntött: kiköti, hogy amennyiben a Bim-
bó utat a késôbbiekben szélesítik, a beren-
dezést az áramszolgáltató társaságnak kell
áthelyeznie, saját költségén. A képviselô-
testület a Fidesz—KDNP-frakció módosító
indítványát elfogadva arról is határozott,
hogy a kihelyezett transzformátorok után
az áramszolgáltató közterület-használati dí-
jat köteles fizetni.

A képviselô-testület zárt ülésen érvényte-
lennek nyilvánította a II. Kerületi Egészség-
ügyi Szolgálat fôigazgatói posztjára kiírt pá-
lyázatát, és új eljárás elindítása mellett dön-
tött. ti

NAPIREND ELÔTT. Takács Beáta frakcióvezetô (MSZP) a kerületi egészségüggyel
kapcsolatban kért szót. Két — szerinte több mint egy évtizedre visszanyúlóan meglé-
vô — problémára hívta fel a figyelmet. A frakcióvezetô úgy látja, nem méltányos,
hogy azok a háziorvosok, akik 2006-tól vesznek át egy praxist, nehezebb feltételekkel
kötik meg, mint azok, akik korábban szerzôdtek az egészségügyi szolgálattal. A frak-
cióvezetô szerint kívánatos lenne a szerzôdések egységesítése. Takács Beáta — utalva
arra is, hogy a jövô évi költségvetés összeállítása már a következô hetekben elkezdô-
dik — az orvosi rendelôk általános állapotának javítását kérte. Véleménye szerint az
egészségügy fejlesztése legalább olyan fontos feladat, mint az iskoláké:

— Az önkormányzatnak mindent el kell követni lemaradása behozására — tette
hozzá Takács Beáta.

Póta Gyula, az SZDSZ frakcióvezetôje Takács Beátának az egészségügy több éves le-
maradására utaló megjegyzésével vitatkozva olyan korábbi felmérésekre hivatkozott,
amelyek a II. kerület egészségügyi szolgáltatásának színvonalát nyugat-európai orszá-
gokéhoz hasonlította. A kerületet 1990–98 között irányító liberális politikus vitatkoz-
va szocialista képviselôtársával hangsúlyozta, hogy az önkormányzat elmúlt tizen-
nyolc éve alatt minden vezetés kiemelten kezelte az egészségügyet. A Kapás utcai
egészségügyi szolgálat felújítása, szolgáltatási körének kibôvítése, számos háziorvosi
rendelô rekonstrukciója jelzi az önkormányzat törôdését.

Láng Zsolt polgármester megjegyezte, hogy az önkormányzat számára most is kie-
melten fontos az egészségügy. Véleménye szerint a korábbiakhoz képest senki nem
tett annyit a kerületi egészségügy érdekében, mint a jelenlegi vezetés. Ezért is tartot-
ták fontosnak a háziorvosi szerzôdések rendezését. A következô néhány évben még
kétfajta szerzôdés lesz életben, hiszen a 2006 elôtt kötötteket az önkormányzat egy-
oldalúan nem változtathatja meg. A polgármester Takács Beátának a kerületi házior-
vosi rendelôk állapotára utaló megjegyzésével kapcsolatban elmondta, hogy az ön-
kormányzat folytatja a felújítások sorát, ahogy tette ezt korábban is. Vannak azon-
ban olyan rendelôk — mint például a Ganz utcai —, ahol a munkálatok megkezdését
a rendezetlen tulajdonviszonyok nem teszik lehetôvé.

Dankó Virág alpolgármester mindezt azzal egészítette ki, hogy az orvosok, mikor
aláírták a szerzôdést, tisztában voltak az új feltételekkel, és azokat vállalták. Az alpol-
gármester szerint sokkal inkább igazságtalan az, hogy nem egységes a közüzemi dí-
jak fizetésének a kerületben kialakult rendszere. Arra törekszenek, hogy ezt minél
elôbb egységesítsék.

Hutiray Gyula képviselô (Fidesz—KDNP) arról tájékoztatta a testületet, hogy a ter-
vekkel ellentétben a fôvárosi közgyûlés mégsem döntött a II. kerületi parkolási öve-
zet kibôvítésérôl. Rendeletmódosítását novemberre halasztotta. Az önkormányzat
képviselô-testülete június 12-én döntött arról, hogy kezdeményezi a fôvárosnál az
övezetmódosítást. A képviselô-testület döntésével olyan távolságra kívánja kitolni az
övezethatárt, amelynél feltételezhetô, hogy a környezô utcákban már nem éri meg le-
tenni az autót. A fôváros döntése nélkül azonban nem léphet érvénybe a változás.

HUSZONNÉGY ÓRÁS LESZ A FEL-
NÔTTÜGYELET. Az önkormányzat
úgy döntött, hogy javítva a kerület
egészségügyi ellátásának színvonalát,
huszonnégy órás felnôttügyeleti rend-
szert vezet be. Eddig rendelési idôben
— reggeltôl délutánig — a háziorvo-
sok látták el körzetük ügyeleti felada-
tait. A döntés nyomán nem fordulhat
elô az, hogy a rendelôben várakozó
betegeket nem tudja fogadni orvo-
suk, mert sürgôs hívás miatt el kell
mennie. Az önkormányzat ezért hatá-
rozott úgy, hogy az OEP-támogatást
nyolcmillió forinttal kiegészítve, vissza-
állítja a huszonnégy órás felnôttügye-
leti rendszert, amely novemberben
kezdi meg mûködését.

Újrafestett zebrák
a biztonságért

A II. kerületi önkormányzat hosszú évek
óta több száz millió forintot költ a kerületi
kezelésben lévô utak megújítására, sôt a fô-
város helyett a gyermekek biztonsága érde-
kében — saját költségvetésébôl — nyolcmil-
lió forintért tavaly szeptemberre az iskolák
közelében lévô zebrákat felújíttatta és fény-
visszaverô prizmákkal szerelte fel azokat.
Idén folytatva a programot összesen hu-
szonkilenc zebrát festettek át és láttak el
prizmákkal a kerületben. A 20 millió forin-
tos beruházás keretében több zebra meg-
újult, többek között a Rómer Flóris utcá-
ban, a Pasaréti, a Törökvész és a Máriare-
metei úton.

@A képviselô-testület üléseinek
szó szerinti jegyzôkönyve letölt-
hetô a www.masodikkerulet.
hu-ról.

www.masodikkerulet.hu

Újság hidegkútiaknak
Mostani lapszámunk új információs
melléklettel jelenik meg, amelyet a Hû-
vösvölgyi úton túl élô II. kerületiek ve-
hetnek kézbe. A nyolcezer példány-
ban megjelenô Hidegkúti Polgár az
ott élôk számára nyújt tájékoztatást
az önkormányzat környéket érintô
döntéseirôl, eseményeirôl, kulturális
és egyéb rendezvényeirôl. A tervek
szerint a mostani számot januártól ha-
vi rendszerességgel követné a többi.
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Ilyenek voltunk… Pesthidegkúton Ákossal

Negyvenedik születésnapja alkalmából or-
szágos turnéval lepte meg rajongóit Ákos,
aki immár két évtizede áll színpadon. Az is-
mert zenész csapatával a próbák helyszíné-
ül a Klebelsberg Kultúrkúriát választotta. A
szeptember 18-án megtartott nyilvános fô-
próbára hamar elfogytak a jegyek, és az elô-
zô napi próbakoncert is telt ház elôtt zaj-
lott. Az eseményre ellátogatott Láng Zsolt
polgármester és a kerületünkben élô Bán-
ffy György színmûvész is, aki bevallotta,
hogy nem nagyon ismeri Ákos mûveit, de
unokái rábeszélték, hogy hallgassa meg
ôket. Ákos az eddigiektôl eltérôen lírai

hangvételû, színházi atmosz-
férához írta át a koncertsoro-
zaton játszott darabokat, de
a zenészek az elôadás máso-
dik felében megváltak a
szmokingtól, kioldották cso-
kornyakkendôjüket, és ke-
ményebben csapva a húrok
közé szemezgettek az olyan
slágerek közül, mint az
Ikon, az Esôkirály, vagy az
Ilyenek voltunk címû dalok.
A turné november 17-én ér
véget Nyíregyházán.

Munkarendváltozás — szombaton péntek
A Polgármesteri Hivatal ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a hivatal munkarend-
je az október 23-i munkanap-áthelyezés miatt változik. Október 18-án szombaton
pénteki munkanap és ügyfélfogadási rend, október 24-én pénteken pihenônap lesz.

FOGADÓÓRA: Balsai István országgyû-
lési képviselô (2. vk.) október 9-én 18 órá-
tól a Polgármesteri Hivatalban (1024 Bu-
dapest, Mechwart liget 1.), október 30-
án 18 órakor a Pesthidegkúti Közösségi
Házban (1028 Budapest, Márairemetei út
37.) tart fogadóórát.

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
díjmentes tanácsadást tart csütörtökön-
ként 14–16 óráig az Ügyfélszolgálati Köz-
pontban (1024 Budapest, Margit krt. 47–
49.).

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELEN-
TÉS: Környezetvédelmi és Mezôgazdasá-
gi Iroda, telefonszám: 315-1366, e-mail
cím: jover. gyorgy@masodikkerulet.hu.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden
kedden 17 órától ingyenes jogi tanács-
adás társasházi képviselôknek a Polgár-
mesteri Hivatalban (1024 Budapest,
Mechwart liget 1.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, (30) 560-3928 (szigeti.szil-
via@masodikkerulet.hu) minden hónap
elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart a
hivatalban (1024 Budapest, Mechwart li-
get 1.).

Október végéig
lehet pályázni

A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda tájé-
koztatja a kerület lakóit, hogy Budapest Fô-
város II. Kerületi Önkormányzat Képvise-
lô-testületének 5/2004. (II. 27.) önkor-
mányzati rendelete alapján a lakásépítés-
hez, lakásvásárláshoz és -felújításhoz nyújt-
ható helyi pénzbeli támogatásra, valamint
a fiatal házaspárok elsô, saját tulajdonú la-
káshoz jutására kiírt pályázat benyújtási ha-
tárideje 2008. október 31-én lejár.

A pályázat benyújtásához szükséges adat-
lapot az Ügyfélszolgálati Központban (1024
Budapest, Margit krt. 47–49.), a Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda (1024 Budapest,
Káplár u. 2/c-d), valamint a Lakosságszol-
gálati Csoport Pesthidegkúti Kirendeltsége
(1028 Budapest, Máriaremetei út 37.) térí-
tésmentesen bocsátja a pályázók rendelke-
zésére.

Tájékoztatás kérhetô a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Irodán a 316-0062-es, 316-
0072-es telefonszámon. Ügyintézô: Kéri
Katalin.

A pályázati kiírás teljes szövege az önkor-
mányzat weboldalán, a www.masodikkeru-
let.hu címen olvasható.

Pályázat szociális bérlakásra
Az önkormányzat szociális bérlakáspályáza-
tot hirdet a tulajdonában álló üres lakások
bérleti jogának elnyerésére:

A pályázaton való részvétel általános
feltételei: A pályázónak legalább 3 évre
visszamenôleg igazolnia kell, hogy a II. ke-
rületben bejelentett lakóhellyel, annak hiá-
nyában tartózkodási hellyel rendelkezik; a
pályázó és együtt költözô hozzátartozóinak
egy fôre esô nettó jövedelme nem haladja
meg a mindenkori minimálbér legkisebb
összegének két és félszeresét, egyedülálló
személy esetében (aki a megpályázott lakás-
ba egyedül költözik) az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének három-
szorosát; a pályázó, illetve a vele együtt köl-
tözô hozzátartozója nem rendelkeznek
olyan vagyonnal, amelyek együttes forgal-
mi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 250-szeresét megha-
ladja.

A lakbér mértéke, megªzetésének
módja: a lakások felújításáról a rendelte-
tésszerû használathoz szükséges mértékig

a bérbeadó gondoskodik; a lakbér jelenlegi
mértéke 275 Ft/m²/hó. A fogyasztástól füg-
gô kiadásokat (víz-csatornadíj, elektromos
áram, szemétszállítási díj, fûtés, telefon) a
lakbér nem tartalmazza.

A pályázatot kizárólag az erre a célra szol-
gáló adatlapon lehet benyújtani az Ügyfél-
szolgálati Központban (Margit krt. 47—
49.) munkanapokon 8—16 óra között. Pá-
lyázni csak a meghirdetett lakások valame-
lyikére lehet, egy személy, illetve család leg-
feljebb három lakásra nyújthat be pályáza-
tot, amelynek benyújtási határideje: 2008.
október 20., 18 óra. A határidô jogvesztô.

Bôvebb információ: Vagyonhasznosítási
és Ingatlan-nyilvántartási Iroda, tel.: 346-
5422, ügyfélfogadási idôben személyesen
(Mechwart liget 1., III. em.).

A lakás címe szobaszám komfortfokozat terület Megtekintés idôpontja

Frankel L. út 70., III. 9. 1 szoba komfortos 47 m² október 13., 9–10 óra
Lövôház u. 22., fszt. 1. 1 szoba komfortos 40 m² október 14., 10–11 óra
Retek u. 5., fszt. 1. 1 szoba komfortos 39 m² október 14., 10–11 óra
Szilágyi E. fsr. 29., I. 2. 1 szoba komfortos 38 m² október 13., 10–11 óra
Varsányi udvar 2., fszt. 3. 2,5 szoba összkomfortos 63 m² október 14., 9–10 óra
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Tehetségfejlesztés
A Nemzeti Tehetségsegítô Tanács kezdemé-
nyezésére és támogatásával Tehetségpon-
tok alakulnak hazánkban, többek között ke-
rületünkben is. A tehetségpontok feladata,
hogy az érdeklôdô ªatalok hatékony segít-
séget kapjanak tehetségük felismeréséhez
és kibontakoztatásához.

A Második Kerületi Pedagógiai Szolgálta-
tó Központ elsôk között csatlakozott a prog-
ramhoz, így az idei tanévtôl regisztrált te-
hetségpontként mûködik. Ennek kereté-
ben minden évben pedagógiai konferenci-
át, tanulmányi és tehetséggondozó verse-
nyeket rendez, valamint tematikus foglal-
kozásokat szervez tehetséges tanulók szá-
mára. Korai fejlesztést ajánl óvodásoknak
és kisiskolásoknak a DIFER-mérés ered-
ményei alapján. Csoportos projektverseny

rendezésével
támogatja a
módszer el-
terjesztését.
Egyéni szakta-
nácsadást kí-
nál pedagógu-
sok és szülôk
számára. Kie-
melten foglal-
kozik a mûvészeti tehetségek pártolásával:
hagyományos rendezvénye az Óvodagaléria
és a kerületi Mûvészeti Fesztivál. Gondol-
kodtató játszóházban gondolkodást fejlesz-
tô játékokat és tevékenységeket kínál peda-
gógusok és tehetséges gyerekek számára. A
játszóház már útjára indult, a jövôben rend-
szeres program lesz. zs

GONDOLKODTATÓ JÁTSZÓHÁZ 5. és 6. osztályos tanulóknak. A programra azo-
kat a tanulókat várják, akik elméjüket akarják és tudják használni, szeretik a fejtörô-
ket, rejtvényeket, gondolkodtató feladatokat. A foglalkozások célja a gyerekek prob-
lémamegoldó képességének fejlesztése. Idôpont: október 8. szerda 14 óra. Helyszín
a Második Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ könyvtára (1024 Keleti Károly u.
37.). Jelentkezés írásban, Laczka Istvánné nevére; fax: 325-0403; e-mail: laczka.ma-
ria@mkpszk.sulinet.hu. A jelentkezés határideje: 2008. október 6., 12 óra. A progra-
mon csak írásbeli elôzetes jelentkezéssel lehet részt venni.

Óvodai csendélet
A II. kerületi Családsegítô Szolgálat sokré-
tû munkájának szép bizonyítéka az a kiállí-
tás, amelyen Andróczky Csabáné Foki Tóth
Gabriella mutatta be festményeit.

A mûvész egy egészen más ügyben kért
segítséget a szolgálattól, amely végül is le-
hetôvé tette számára, hogy képeibôl lakóhe-
lyén, a II. kerületben is nyílhasson kiállí-
tás. A tárlatnak a hidegkúti Don Bosco Nô-
vérek Szent Család Óvodája adott otthont.
Gabriellát a gyerekek és az óvónôk ünnepi
mûsora köszöntötte, majd Dankó Virág al-
polgármester méltatta a bemutatott csend-
életeket.

Példamutató kezdeményezésnek nevezte
a tárlatot, amely mindenki számára sokat
jelent: a mûvésznek bizonyságot arra, hogy
nehéz helyzetben is van kiút és vannak segí-

tô kezek, a gyerekeknek pedig, akiknek egy-
re kevesebb igazi szépség és érték jut, kéz-
zelfogható találkozást a mûvészettel.

Gabriellát nagyon meghatotta a kedves
fogadtatás. Reményét fejezte ki, hogy képei-
vel színt vitt az óvodába, s témát a rajzos
kedvû gyerekeknek, hiszen ô is ennyi idô-
sen kezdett megbarátkozni festékkel, papír-
ral, színes ceruzával. Mesélt kerületi kötô-
déseirôl — már nagyapja is a Bolyai utcá-
ban született —, a Franciaországban eltöl-
tött másfél évtizedrôl, amely alatt mintegy
nyolcvan kiállításon mutatkozhatott be, és
nem utolsó sorban képeirôl. A meghitt
hangulatú délelôtt végén a mûvésznô meg-
ígérte a gyerekeknek, hogy máskor is elláto-
gat hozzájuk, hogy közösen játsszanak, éne-
keljenek és rajzoljanak. P. Zs.

LEENDÔ ELSÔSÖKNEK. A Csik Ferenc Ál-
talános Iskola és Gimnázium leendô elsô
osztályosok számára délutáni játékos foglal-
kozást indít minden hónap második szerdá-
ján 17 órától, a következô idôpontokban:
2008. október 8., november 12., december
10., 2009. január 14., február 11., március
11. Az utolsó nagy közös foglalkozás: ápri-
lis 22. Minden nagycsoportos óvodást szere-
tettel vár Kulcsár Márta és Vámosiné Vitális
Márta tanító néni.

ELÔKÉSZÍTÔ NYOLCADIKOSOKNAK. A
Marczibányi téri Kodály iskola felvételi elôké-
szítôt tart nyolcadikosoknak október 7-tôl,
keddenként 16 órától. Ének-zene elôkészítô
foglalkozásokon 2009. január 13-tól febru-
ár 17-ig keddenként 16 órától lehet részt
venni. Nyitott kapuk napja november 12-
én, 13-án és 2009. január 14-én, 15-én 8
órától lesz az iskolában. Beiskolázással kap-
csolatos tájékoztatást a nyílt napon és októ-
ber 16-án szülôi értekezleten tartanak. Ér-
deklôdni a 212-5680-as telefonszámon
vagy személyesen 8–16 óráig lehet Ôri Csilla
igazgatóhelyettesnél.

ZENEOVI. A Kodály iskolában októbertôl in-
dul Barabás Edina és Körber Katalin ének-ze-
netanár vezetésével a zeneovi kis-, középsô
és nagycsoportos óvodásoknak csütörtökön-
ként 16.30-tól 17 óráig. Az elsô találkozás
idôpontja: október 2. (1024 Marczibányi
tér 1., tel.: 212-5680, www.kodaly-bp.suli-
net.hu)

SZÜLETÉSNAP. A Virág árok óvoda idén
ünnepli mûködésének 55. évfordulóját. Ok-
tóber 10-én 16 órától születésnapi mûsorral
várják a régi és mostani óvodásokat és szüle-
iket a Virág árok 8. alatti épületbe.

NYÍLT NAP A LOVARDÁBAN. Október
19-én 10 órától nyolcadik alkalommal vár-
ják a pasaréti lovardába az érdeklôdôket,
ahol nyílt nap keretében különleges progra-
mokkal népszerûsítik a sportolást és az in-
tézményt. Lesz dáma-lovasbemutató korhû
öltözékben, lovas mesejáték a kisebbeknek,
a magasugratási rekord megdöntése. Meg-
nyitják a Kollár Kornélról szóló állandó kiállí-
tást, amely egyben képet ad a Honvéd Lo-
varda közel száz éves múltjáról is.

A nyílt napon bemutatkozik a Pasaréti
Honvéd Lovas Sportegyesületben megala-
kult lovastorna szakosztály is, amely vár a
soraiba minden 6 és 14 év közötti lányt és fi-
út — lovas vagy tornász elôképzettségtôl
függetlenül. Az edzések során a gyerekek
elôször mûlovon gyakorolnak, majd meg-
szokják a ló közelségét, megtanulják a vele
való bánást is. A szakosztály nemcsak azo-
kat a gyerekeket várja, akik versenyezni sze-
retnének, hanem azokat is, akik a lovastor-
nát a lovaglás kiegészítôjeként, vagy szabad-
idejük egészséges és élvezetes eltöltési mód-
jaként képzelik el. (1026 Hidász u. 2., a nyílt
napra elôzetes bejelentkezés: honvedlovar-
da@freemail.hu).
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Kaptató futva, gyalog és két keréken
Ebben az évben 2542 gyerek állt rajthoz, ez közel ötszázzal
több a tavalyi indulók számánál. A családi futásban 84-en, a
60 év felettiek gyaloglásában 8-an, míg a kerekesszékes- és
hand-bike-os futamokon összesen ketten indultak. A
kerékpáros futamokon 85-en vettek részt. A kerületi iskolák
is versenyeztek egymással: idén az iskola tanulóinak
összlétszámához viszonyítva a Kodály iskolából álltak
legtöbben a rajthoz, tanulóik közel 66 százaléka vett részt a
Kaptatón, második az Újlaki, harmadik a Móricz Gimnázium
lett. Az iskolák vásárlási utalványt kapnak.

BÁDER RICHÁRD (HAND-BIKE): Három
évvel ezelôtt indultam elôször. Az akkori fu-
tam sokkal izgalmasabb volt, hiszen volt ki el-
len küzdeni, most — sajnos — egyedül indul-
tam. Ma az motivált, hogy megpróbáljam saját
idôrekordomat megdönteni, ami sikerült is.
Rendszeresen edzek, mert október végén New
Yorkba készülök, az ottani maratoni távra.

KALAPÁNYOS ZSOLT (KEREKESSZÉ-
KES): Elôször próbáltam versenyezni, de
nem volt szerencsém, mert egyedüliként in-
dultam. Kíváncsi voltam, hogyan tudok helyt
állni, és jó érzés volt, hogy tudtam teljesíteni a
távot. Szeretek mozogni, sportolni, gyakran
tornázom. Most kicsit elfáradtam, megfájdult
a hátam és a fejem, de nem bántam meg, hogy
elindultam.

I. KORCSOPORT — SVASTITS DOMON-
KOS: Elég nehéz volt a táv, az egyik osztálytár-
sammal futottam együtt, de aztán leelôztem
ôt, sôt az egyik kanyarban el is csúsztam, gyor-
san felkeltem és sikerült a gyôzelem. Nagyon
szeretek futni, atlétizálok a Vasasban. A ked-
venc tantárgyam a matematika.

1. Svastits Domonkos, Áldás, 2. Vincze Gergely,
Csik F., 3. Nagy Balázs Péter, Áldás, 4. Borza Ta-
más Móric, Fillér, 5. Horváth Olivér, Csik F., 6. Durkó Arvid Benedek,
Kodály.

LABÁN ESZTER: Nálunk mindenki sportol
a családban, a szüleim testnevelôtanárok. Én
is szeretek sportolni, fôleg a futást és az atléti-
kát, de úszni is járok. Az iskolában is szoktam
versenyeken indulni, és most a Kaptató elôtt
is mindennap futottam. Kedvenc tantárgyam a
testnevelés, és felnôtt koromban is sporttal
szeretnék foglalkozni.

1. Labán Eszter, Kis J., 2. Hajnal Dorottya, Remetekertvárosi, 3.
Máté Zsóªa, Áldás, 4. Svastits Judit, Áldás, 5. Povázsay Patricia, Sza-
bó L., 6. Tóth Fruzsina, Fillér.

II. KORCSOPORT — SAMU ATTILA: Attila
egyetlen cipôvel a lábán, másik lábán zokni-
ban, fél lábára erôsen sántítva futott be elsô-
ként a célba. Az interjút is könnyek között, fáj-
dalmakkal küszködve adta, hiszen az egész tá-
vot egy cipôben futotta végig, és futás közben
belelépett valamibe.

— Volt néhány sportszerûtlen gyerek, akik
már a rajtnál letaposták a fél cipômet, és így kellett végigfutnom a
távot. Nem fordult meg a fejemben, hogy kiállok, reménykedtem
benne, hogy megtalálják és leadják a cipômet. Fél éve triatlono-
zom a Villám SC-ben, egyébként Csepelen lakunk. A múltkor in-
dultam országos minimaraton versenyen 14 km-es távon, és a 14
év alattiak korosztályában harmadik lettem.

1. Samu Attila, AMK, 2. Labán Roland, ELTE Gyak., 3. Bognár Má-
tyás, Áldás, 4. Szebenin Viktor, Budenz J., 5. Félix András, Áldás, 6.
Miller Benedek, Remetekertvárosi. Lukácsi Boldizsár, Lakatos Ádám
és Varga Botond polgármesteri különdíjban részesültek.

PUSZTAI PETRA: Tavaly megnyertem a futa-
mot, és nagyon örülök, hogy ez idén is sike-
rült. A Vasas Pasarét egyesületnél kosárlabdá-
zom. Nem volt könnyû dolgom, mert a máso-
dik helyezett, Horváth Estella, aki szintén a
Csikba jár, nagyon jó futó, végig vezetett elôt-
tem néhány méterrel, és csak a lejtôn sikerült
megelôznöm. Az iskolában a matematika és a
testnevelés a kedvencem, és edzô szeretnék
lenni.

1. Pusztai Petra, Csik F., 2. Horváth Estella, Csik F., 3. Horváth Kin-
ga, Nemecsek, 4. Leihner Lilla, Csik F., 5. Tokárczyk Zorka, Remete-
kertvárosi, 6. Ábrahám Vivien, Pitypang.

III. KORCSOPORT — DURKÓ NOEL: Ta-
valy is nyertem, ötödikes vagyok, idén a hato-
dikosokkal futottunk együtt. Az elején szeret-
tem volna gyorsan elindulni, de nem tudtam,
mert visszahúztak, de az emelkedôn megelôz-
tem mindenkit. Csepelen lakunk, a Villám
SC-ben sportolok, és a Kodály iskola rádiós
osztályába járok. Szeretek énekelni, de futni is
nagyon. Ha nagy leszek, szeretnék részt venni
az Ironman versenyen.

1. Durkó Noel, Kodály, 2. Stefkó Boldizsár, Újlaki, 3. Bátai Bence,
Hidegkúti, 4. Tóth Bálint, Kodály, 5. Peregi Dániel, Kodály, 5. Bálint
Bertalan, Pitypang.

A Katona család hét gyermekébôl öt vett részt a Kaptatón, hárman kö-
zülük pedig a futóversenyek után megrendezett tombolahúzáson aján-
dékcsomagokat is nyertek. Elmondásuk szerint nagyon tetszett nekik a
Kaptató, az egyéni versenyszámokban és a családi futáson is indultak.
Az Ökumenikus Általános Iskolába járnak, a másik két testvérük csak
azért nem indult, mert az egyik három hónapos, a másik pedig otthon
maradt tanulni.



FUCHS DÓRA: Eddig a Villám SC-ben triat-
lonoztam, most elköltöztünk, így Budaörsön
folytatom. Minden reggel úszom, délután pe-
dig vagy futó- vagy kerékpáros edzéseim van-
nak. Az 1600 méteres táv nem olyan nehéz,
csak az emelkedô volt nagyon meredek. Külön
nem készültem a Kaptatóra, mert a mindenna-
pos edzések is alaposan felkészítenek.

1. Fuchs Dóra, 1. sz., 2. Kiss Sydney Olimpia,
Europa, 3. Schneider Flóra, Fillér, 4. Borza Ágnes, Fillér, 5. Piri Han-
na, Szabó L., 6. Lágler Anna, Áldás.

IV. KORCSOPORT — MILE OLIVÉR: Már
több Kerületi Kaptatón indultam, de eddig
mindig második lettem. Ezúttal mindenkit si-
került lehajráznom a táv végén. Az eddigiek-
nél egy kicsit hosszabbnak éreztem a távot,
volt benne emelkedô és lejtô is. A II. kerületi
UFC-ben focizom, ott hetente egyszer futunk.

l. Mile Olivér, Remetekertvárosi, 2. Biró Péter,
Budai Ciszterci, 3. Papp Márk, Csik F., 4. Regôs
Mátyás, Fasori, 5. Lakatos Péter, Áldás, 6. Varga
Lukács, Városmajori.

HARGITTAI HENRIETTA: Tavaly is sikerült
az elsô helyen végeznem, és örülök, hogy
megint nyerni tudtam. A Villám SC triatlon
szakosztályánál sportolok. Minden délután já-
rok edzésre, ezenkívül egy héten háromszor
reggel úszás is van. Úszni szeretek a legjob-
ban, azután következik a futás, végül a kerékpá-
rozás. Az iskolában a földrajz és a biológia a
kedvenc tantárgyam.

1. Hargitai Henrietta, Kerék, 2. Kovács Fanni,
Móricz Zs., 3. Durkó Zoé, Kodály, 4. Török Viktória, Fillér, 5. Wéber
Dóra, Áldás, 6. Zétényi Blanka, Áldás.

V. KORCSOPORT — HORVÁTH ÁDÁM:
Az UTE-ban triatlonozom, országos bajnok is
voltam már többször. Októbertôl napi két-há-
rom edzésem van, emellett táncolok is. A tanu-
lásra nem marad túl sok idôm, de elég jól fog a
fejem, és ha odaªgyelek az órán, sokszor ele-
gendô. Most 11.-es vagyok a Csik gimnázium-
ban, vagy a TF-en, vagy pszichológia szakon
szeretnék továbbtanulni.

1. Horváth Ádám, Csik F., 2. Varga Samu, Vá-
rosmajor, 3. Gyurgyák András, Móricz Zs., 4. Gercsák Tamás, Csik
F., 5. Széplaki Péter, Csik F., 6. Pavlik Balázs, II. Rákóczi.

SZÉPLAKI NOÉMI: Öt éve kosárlabdázom a
BSE-nél. Ôszintén bevallom, hogy nem na-
gyon szeretek futni, nem is készültem külön
erre a versenyre. Az edzéseken mindig sokat
futunk. Arra gondoltam, hogy kipróbálom ma-
gam, ha nem megy, legfeljebb sétálok. Fölfelé
bizony nagyon nehéz volt, de lefelé már jól
esett.

1. Széplaki Noémi, Csik F., 2. Czeklár Dorottya,
II. Rákóczi, 3. Fogarasi Fanni, Csik F., 4. Mol-

nár Diána, Csik F., 5. Sánta Klementína, Csik F., 6. Félix Réka, II.
Rákóczi.

VI. KORCSOPORT ÉS FELNÔTTEK — MILE LAJOS: Negyven-
éves vagyok, a felnôttek idén együtt indultak a gimnazistákkal. Jól
esett a ªatalokkal versenyezni! Már régen nem indultam utcai fu-
tóversenyen, elég rossz a csípôm, inkább terepen szoktam futni,
mert egyébként sífutó vagyok és az közelebb áll hozzám. Kaptatón

még nem indultam, a ªaim versenyeznek itt
minden évben, a nagyobbik meg is nyerte a fu-
tamát. Tanár és jogász vagyok, a kikapcsoló-
dást a sport jelenti, mostanában már a ªaim-
mal is szoktunk együtt futni.

1. Mile Lajos (felnôtt), 2. Weidinger Péter
ELTE, 3. Ladila Kornél, II. Rákóczi, 4. Ladila Ro-
bin, II. Rákóczi, 5. Kujalek Ádám, II. Rákóczi,
6.Vass Tamás, Csik F.

KURUCZ KRISZTINA: Hetedikes korom
óta indulok a Kaptatón, és a tizedik kivételé-
vel, amikor második lettem, mindig sikerült
elsônek célba érnem. Csak négy éve kezdtem
el rendszeresen sportolni a Vasasban, közép-
és hosszútávfutó vagyok. A táv nem is volt sok,
csak az emelkedô nehezítette meg nagyon a
szakaszt. Nagyon szeretek sportolni, és remé-
lem, hogy egyszer világversenyeken is sikerül
jól teljesítenem.

1.Kurucz Krisztina, II. Rákóczi, 2. Csernák Anna, Móricz Zs., 3. La-
ky Dóra, Móricz Zs., 4. Nieszner Zsóªa, Kodály, 5. Szakács Noémi, Ko-
dály, 6. Baros Nóra, II. Rákóczi F.

2008/20 — október 3. KERÜLETI KAPTATÓ 9. OLDAL

Láng Zsolt polgármester is lefutotta a 2,7 kilométeres távot:
— Nagyon jól esett a futás, egyedül az Alvinci úton való feljutás jelen-
tett nehézséget. Úgy érzem, tisztességesen sikerült helyt állnom, de itt
valóban nem az elért helyezés, hanem a részvétel számít. Máskor is
szoktam futni, mert fontosnak tartom, hogy a mindennapi stresszes
munka után mozogjak. Üzenetértékû, hogy a több mint háromezer gye-
reket, felnôttet megmozgató sportrendezvényen a kerület vezetôi is in-
dulnak. Ezért is döntöttünk úgy Szalai Tibor jegyzôvel, hogy lefutjuk a
családi távot. Az elmúlt évekhez képest talán most voltak a legtöbben,
ennek nagyon örülünk, és úgy gondolom, a szervezésre sem lehet pa-
nasz és a hangulat is kiváló.
Szalai Tibor jegyzô idén elôször döntött úgy, hogy benevez a kerületi
futóversenyre, és rajthoz áll a családi futam 2700 méteres szakaszán.

— A katonaságnál eltöltött idôt leszámítva valószínûleg most futot-
tam életemben a leghosszabb távot. Egy éve döntöttem el, hogy meg-
próbálom lefutni ezt a távot. Azóta módszeresen és rendszeresen ké-
szültem. Futás közben egy szívritmust mérô kis berendezést viseltem
magamon, hogy végig ellenôrizni tudjam a pulzusomat. E nélkül köny-
nyen túlhajthatja magát az ember.

A jegyzô azt is elárulta, hogy különösebb taktika nélkül futotta vé-
gig a távot, amelynek Alvinci úti meredeken emelkedô szakaszát meg-
lehetôsen megerôltetônek találta.

Fôtámogatók: Támogatók:
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SÍTÁBOR. A Vízivárosi SE sítáborokat szervez Valèia, Krahule, Jasenská Dolina helyiségek-
be. A szállás Túróczfürdôn, négy éjszaka, öt nap síeléssel. Idôpontok: január 19. és 26-tól,
február 2., 9. és 16-tól. Részvételi díj: 18 év alatt 56 000 Ft, felnôtteknek 61 000 Ft, amely
tartalmazza az utazást különbusszal, a szállást (2–3 ágyas zuhanyozós, WC-s szobákban), a
napi háromszori étkezést (ebédre hidegcsomag), a síoktatást és a síbérletet öt napra. A síte-
repekre a hóviszonyoktól függôen autóbusszal szállítják a résztvevôket. Vízivárosi Sport-
egyesület, 1024 Margit krt. 9., tel./fax.: 212-5673, e-mail: vizivarosi.se@freemail.hu, viziva-
rosise@citromail.hu

Kerékpár
10 ÉV ALATTI KERÉK-
PÁROSOK — HAVASI
GERGÔ: A Kaptatón ed-
dig minden évben in-
dultam, most is futot-
tam délelôtt. Sajnos, az
nem sikerült túl jól. Az
öcsém számolta, szerin-
te 41. lettem. Nagyon
örültem a lehetôség-

nek, hogy a futás mellett most kerékpároz-
ni is lehet. Nagyon szeretek biciklizni, az-
zal járok iskolába is. Ezenkívül úszom és
tájfutok a KOS egyesületnél.

1. Havasi Gergô, Klebelsberg, 2. Wachtl
Bendegúz, Remetekertvárosi, 3. Kiss Gergô,
Fillér, 4. Zempléni Ábel, Kodály, 5. Papp Sá-
muel, BISB, 6. Hajdu Tamás, Törökvész.

HORVÁTH ESTEL-
LA: Most indultam elô-
ször ilyen versenyen,
és nagyon örülök, hogy
sikerült megnyerni.
Délelôtt futottam is,
ott második lettem. A
biciklizés csak a hob-
bim, különben a Fradi-
nál kézilabdázom. Saj-

nos, kevés lehetôség van biciklizni, inkább
a családommal szoktunk kerékpártúrára
menni. Ez a 800 méteres táv egyáltalán
nem volt nehéz, nagyon gyorsan végiggurul-
tunk rajta.

1. Horváth Estella, Csik F., 2. Szalai Zsófia,
Csik F., 3. Tóth Orsolya Csilla, Remetekertvá-

rosi, 4. Koncsag Krisztina, Csik F., 5. Bar-
dócz Natália, Zuglói Herman Ottó, 6. Ka-
szás Annabella, Törökvész.

10–20 ÉVES KERÉK-
PÁROSOK — ARADI
DÁNIEL: Nyolcadik osz-
tályba járok. Egyik nyá-
ron sokat néztem a To-
ur de France-ot, és ak-
kor nagyon megtetszett
a biciklizés, utána men-
tem el a KSI-be, ott ver-
senyzem egy éve. A leg-
rövidebb táv, amelyen indultam, harminc
kilométer volt országúton, de szoktam pá-
lyán is versenyezni. Hetente ötször járok
edzésre. Volt már bukásom is, autóval is üt-
köztem már, de nem volt komolyabb sérülé-
sem. Ez a táv három kilométer volt, felfelé
nagyon kemény volt, lefelé több mint ötven
km/h-val jöttem, a lejtô alján utol is értem
a motoros felvezetôt.

1. Aradi Dániel, Fillér, 2. Peregi Dávid, Kle-
belsberg, 3. Kaszás Gergely, Toldy F., 4. Ba-
zsánt Péter, Szent Angéla, 5. Ligeti András,
Szent Angéla, 6. Horváth Bálint, Remete-

kertvárosi.
KISS SYDNEY

OLIMPIA: Nem volt fá-
rasztó a táv, volt ugyan
egy nagy emelkedô,
ahová nagy lendülettel
próbáltam felmenni, a
lejtô elején meg kényte-
len voltam fékezni,
annyira meredek volt.

A Villám SC-ben sportolok. A futóverse-
nyen is indultam, ott második lettem.

Olimpia ezt követôen megnyerte a húsz
év felettiek versenyét is, ott két kört kellett
menni, az elsô kör végén begörcsölt a lába,
ezért kicsit lassabban ment, de a második
körben egyáltalán nem fékezett, a lejtôn
sem, így elég nagy elônyre tett szert az utá-
na tekerô férª elôtt.

1. Kiss Sydney Olimpia, Európa, 2. Hor-
váth Kinga, Remetekertvárosi, 3. Jelencsik
Boglárka, Remetekertvárosi, 4. Novák Esz-
ter, Remetekertvárosi, 5. Gasparik Csilla,
Remetekertvárosi, 6. Kiss Fanni, Remete-
kertvárosi.

20 év feletti kerékpárosok: 1. Kiss Sydney
Olimpia, Európa, 2. Kiss Mária, 3. Kiss Tímea.

20 ÉV FELETTI KERÉKPÁROSOK —
EÖRDÖGH PÉTER:
Egy kicsit csalódott va-
gyok, mert több induló-
ra számítottam, de saj-
nos, csak öten indul-
tunk. Így egészen más-
hogy versenyez az em-
ber. Régóta biciklizem,
de csak amatôr szin-
ten, és eddig inkább te-
repversenyeken vettem részt. Jobban ked-
velem a hosszú távú versenyeket, amikor
be lehet osztani az energiát, felvenni a sa-
ját ritmust, nem kell végig hajtani. Ez most
hajtós volt, fôleg felfelé. Civilben egy multi-
nacionális cég könyvelôje vagyok, szabad-
idômben leginkább sportolok: vitorlázom
és kerékpározok. L. D.—P. Zs.

Országos bajnokok
a kerületi fiúk

A II. kerületi Utánpótlás Foci Club U13-as
csapata magabiztosan nyerte a 2007–2008.
évi országos bajnokságot. Teljesítményük
azért is egyedülálló, mert elôször neveztek
országos versenyre, és így is rendre zavar-
ba hozták a sokszor nagyobb tapasztalattal
rendelkezô ellenfelet. A sikersorozat a
2006–2007-es évi budapesti bajnokságon
szerzett fölényes gyôzelemmel kezdôdött,
majd folytatódott egy nyári olaszországi
nemzetközi tornán elért elsô helyezéssel,
és idén sikerült a ªúknak az országos bajno-
ki címet is megszerezni. A Magyar Labdarú-
gó Szövetség aranyérmeit Láng Zsolt polgár-
mester akasztotta kiválóan szereplô focistá-
ink nyakába. Szép volt, ªúk!

SPORTVÁLASZTÓ. Tenisz és sí a Török-
vész Területi SE-ben. Teniszedzések a Külker-
parkban. Sí télen családok részére, külföldi
egyhetes túrák, megfelelô idôjárás esetén
mátrai besíelések. Információ: Gulyás Kis
Pál Csaba, www.torokvesz.fw.hu, (06 30)
250-9122.

Ijászat a Honfoglalás Sport Clubban, 6–
70 éves korig. Edzések csütörtökön 15.30–
20 óráig, szombaton 9,30–12.30-ig a l028

Szabadság u. 45–55. szám alatt. Informá-
ció: dr. Varga Györgyné, (06 20) 960-3820,
vargalia@t-online.hu vagy személyesen az
edzésnapokon.

Kosarazás a Városmajorban mûködô BSE
kosaras szakosztályában az 1997–1999-ben
született lányoknak. Elôkészítô: kedden és
csütörtökön 14.30–16-ig. Információ: Kon-
ta Gyula, (06 20) 823-3159, honlap: http://
hajra-bse.gportal.hu

Környezetvédelmi vetélkedô
A Budai Liberális Klub Alapítvány idén már
másodszor hirdet kétfordulós környezetvé-
delmi versenyt középiskolás korú, a II. kerü-
letben lakó, illetve ide iskolába járó fiatalok
számára. A versenyre háromfôs csapatokat
várnak. A www.budailiberalisklub.hu honla-
pon megtalálható tesztkérdésekre adott vá-
laszokat a zsûri értékeli Persányi Miklós, a

fôvárosi állatkert igazgatója vezetésével. A
legjobb eredményt elért hat csapatot meg-
hívják a szóbeli döntôre 2008. november
14-ére 16 órára a Szemlôhegyi Barlang elô-
adótermébe. A beküldés határideje: 2008.
november 1. Cím: Budai Liberális Klub Ala-
pítvány, 1536 Budapest, Pf. 420, e-mail: in-
fo@budailiberalisklub.hu.
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Menedék gyógyíthatatlan betegeknek
Idén október 11-én emlékeznek meg a
világ számos országában, köztük
hazánkban is a Hospice Világnapjáról.
A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület
koordinálásával tizennyolc szervezet
húsz esemény megrendezésével kíván
hozzájárulni az emléknap
eredményességéhez. A Mátyás-
templomi jótékonysági koncertet a
Varázshegy Hospice Alapítvány
támogatására rendezik. A koncert
teljes bevételét — az Országos
Korányi TBC és Pulmonológiai
Intézetben mûködô — Hospice—
palliatív oszályon ellátott,
gyógyíthatatlan rákbetegek
életminôségének javítására kívánja
felhasználni. A 2007 nyarán nyílt
részleg vezetôje dr. Tóth Krisztina.

— A hospice szó jelentése menedék —
mondja a fôorvos. — Már a középkorban is
hoztak létre a városfalon kívül ispotályo-
kat, ahol a megfáradt vándorok megpihen-
hettek. Ezt a szót vette át a mozgalom,
amelynek célja a gyógyíthatatlan betegek
megsegítése életük utolsó szakaszában.

Miben tudnak segítséget nyújtani?
Szeretnénk, ha a betegeink ezt az idôsza-

kot is méltósággal töltenék el. A testi tüne-
teket csillapítjuk, és megpróbáljuk a szo-
rongást oldani. Nemcsak a betegnek, ha-
nem a hozzátartozóinak is igyekszünk segí-
teni abban, hogy ezt a mindannyiuk számá-
ra nagyon nehéz életszakaszt a lehetôségek
szerint harmóniában élhessék meg. Ehhez
kommunikációra van szükség. Beszélgetni
kell a haldoklóval, a családtagokkal, és biz-
tatni ôket is a párbeszédre. Sokan azt kíván-
ják maguknak, hogy váratlanul, álmukban
érje ôket a halál. Pedig az a jó halál — ha le-
het ilyenrôl egyáltalán beszélni —, ha
idônk van feldolgozni konºiktusainkat, el-
rendezni életünket.

Mennyire lehet megkönnyíteni a búcsút?
Rengeteget tehetünk a betegekért. Nem-

rég felkerült hozzánk egy hajléktalan. Az el-
sô idôszakban csak kiabált az orvosokkal és
az ápolókkal, hogy hagyják már ôt békében
megdögleni. Közben kiderítettük, hogy van
egy lánya, akit harminc éve nem látott, és
most sem akart látni. Felkutattuk a lányt,
aki hosszas unszolásra végül eljött. Huszon-
négy óra volt még hátra az apa életébôl, de
azt megnyugodva, harmóniában töltötte, s
végül álmában érte a halál.

Akkor tudunk segíteni, ha megtaláljuk
betegeinknél, hogy a fájdalmon túl miért
viseli nehezen életének utolsó napjait.
Mindenkinek más oka van erre.

Nagyon sok erôt kivesz a haldokló beteg-
bôl, de a pszichológusokból és orvosokból
is az a folyamat, amíg eljutnak odáig, hogy
beszélni tudnak a halálról. Ugyanakkor fel-
emelô érzés tapasztalni, hogy a beteg ezál-
tal megkönnyebbül. Volt egy betegünk, aki
nem tudott beszélni ezekrôl a dolgokról.
Neki az fájt a legjobban, hogy megígérte a
ªainak, együtt töltik a karácsonyt. Tudtuk,
hogy ez sajnos nem lehetséges. Közben át-
esett egy olyan beavatkozáson, amikor egy
katéteren keresztül a szívburokból leeresz-
tették az ott felgyülemlett folyadékot. Szá-
mára kézzel foghatóvá vált, hogy megszaba-
dítják attól, ami a szívét nyomja, elkezdett
beszélni. El tudta mondani, hogy az bántja,
nem tudja betartani ígéretét. Sikerült meg-
gyôznünk arról, hogy ezzel nem csapta be a
gyerekeit. Ekkor behívta ôket, és végre
ôszintén tudtak beszélgetni. Rendkívül
megrendítô volt, de mégis szép.

Milyen körülményeket tudnak biztosí-
tani a betegeknek a kórházban?

Igyekszünk a kórházi jelleget otthonosra
cserélni. Nincsenek olyan szigorú szabá-
lyok, mint egy kórházi osztályon. A hozzá-
tartozók bármikor bejöhetnek, és addig
maradhatnak, ameddig akarnak. Minden
kórtermünk a teraszra nyílik, ahonnan gyö-
nyörû a kilátás. Az egész részlegen színesre
vannak festve a falak, nôvérkéink színes ru-
hákat hordanak. A kellemes körülmények
mellett mégis adva van az a biztonság, amit
az intézeti háttér jelent.

Nem jobb mégis otthon, családi kör-
ben tölteni az utolsó napokat?

A beteg számára valószínûleg ez lenne az
ideális. Sokszor a családtagok a beteg kéré-
sének eleget téve ezt megoldják. Tapasztala-
taink szerint, többen vannak, akik na-
gyobb biztonságban érzik magukat, ha ná-
lunk van a beteg. Itt együtt lehetnek, részt
vehetnek a hozzátartozójuk ápolásában. So-
kan attól félnek, ha valami váratlan történ-
ne, nem tudnak segíteni. Van olyan család,
amely az otthoni hospice-ellátást választja.
Magyarországon 34 ilyen házi gondozói
részleg mûködik. Ez azt jelenti, hogy az or-
vos és az ápoló kijár a beteghez, de ha szük-
séges, azonnal fel tudjuk venni a fekvôbe-
tegrészlegbe. Ez megfordítva is mûködik,
ha a beteg stabil állapotban van, saját ottho-
nában gondozzuk tovább.

Mennyire elterjedt Magyarországon a
hospice-gondozás?

A hospice egy térítésmentes szolgáltatás,
amely 1991 és 2007 között mintegy 26 000
beteget látott el. Ez a szám Angliában körül-
belül négyszer ennyi. Az ország egész terü-
letén összesen 227 fekvôágy áll rendelke-
zésre azoknak a daganatos megbetegedés-
ben szenvedôknek, akiknél az aktív terápia
már nem, csupán a tüneti kezelés jön szó-
ba. Az orvosok számára sem egyszerû ez a
feladat, hiszen minket arra képeztek, hogy
gyógyítsunk. Ha a gyógyítás már megkérdô-
jelezhetô, az orvos feleslegesnek érezheti
magát, és eltávolodik a betegtôl. Ezt nem
szabad engedni. Meg kell tanulni — orvos-
nak és ápolónak egyaránt —, hogyan tu-
dunk ebben a fázisban is segíteni, hiszen
erre rendkívül nagy szükség van. P. Zs.

HOSPICE ÉS PALLIATÍV GONDOZÁS
(WHO AJÁNLÁS ALAPJÁN). Értékeli és
becsüli az életet, a haldoklást természe-
tes folyamatnak tekinti. Enyhíti a fájdal-
mat és más kínzó tüneteket. Nem siette-
ti, és nem késlelteti a halált (euthanasiael-
lenes, de nem is törekszik az élet minden-
áron való meghosszabbítására). Figye-
lembe veszi a beteg pszichés, spirituális
és szociális szükségleteit. Olyan támasz-

rendszert alakít ki, mely a beteg számára aktív életet és jó minôséget biztosít —
amennyire ez lehetséges. Segít a családnak a betegséggel való megbirkózásban, és
támogatást nyújt a gyász idôszakában.

HOSPICE HANG 2008 — Október
11., 19.30: A SOTE kamarazenekará-
nak jótékonysági koncertje a Mátyás-
templomban a Varázshegy Hospice Ala-
pítvány javára. Az esten Bach, Purcell,
Vivaldi, Händel és Mozart mûvei hang-
zanak el. Vezényel Tardy László Liszt-dí-
jas karnagy. A belépés ingyenes. Továb-
bi információ: www.hospice.hu
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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 NOVEMBER 23-IG tekinthetô meg. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatha-
tó hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-4370)
n M GALÉRIA: OKTÓBER 11–NOVEMBER 2.: Skóciai barangolások — Hídvégi Péter, a Jászkun Fotóklub
vezetôjének kiállítása. (Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ színházi elôtere)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: OKTÓBER 22-ig: A Magyar Festôk Társaságának kiállítása. Síkplasztika IV. —
asszamblázsok.
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: OKTÓBER 10., 18.00: Mesterbérlet. Szabadi Vilmos és Vígh
Andrea hangversenye. OKTÓBER 12., 11.00: A négy nagy „B”. A Bartók Vonósnégyes hangversenye.
Mûsoron Bach, Beethoven, Brahms és Bartók mûvei. OKTÓBER 16., 18.00: Magyar fantázia. Kassai Ist-
ván zongoraestje. OKTÓBER 17., 24., 18.00: Beethoven gordonka- zongora-mûvei. Varga István gor-
donkázik, Csalog Gábor zongorázik. OKTÓBER 21., 19.30: Vendégmûvészek. Jerome Bloch és az Akadé-
mia Vonósnégyes Mozart-estje.
n CISZTERCI SZENT IMRE TEMPLOM: OKTÓBER 26., 20.00: Verdi: Requiem. Váradi Mariann (szoprán),
Bakos Kornélia (alt), Prevoz János (tenor), Bátor Tamás (basszus), a Monarchia Szimfonikus Zenekar, hang-
versenymester: Schuster Andrea, a Budapesti Kórus, karigazgató: Kaposi Gergely, a Belvárosi Fôplébánia-
templom Énekkara, karigazgató: Virágh András, a Pro Fun Vegyeskar, karigazgató: Énekes Katalin, vezé-
nyel: Virágh András. (1114 Villányi út 25.)

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 11–12 óráig. Tanfolyamvezetô, jelent-
kezés: 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. Mozgásfor-
ma a felnôttek minden korosztályának. Egyszerû-
en megtapasztalható módszer a testtartás javításá-
ra, a nyak, váll, hát, gerinc fájdalmainak kezelésé-
re. Jelentkezés, érdeklôdés Pilinger Zsuzsa Both-
mer-gimnasztika tanárnál, (06 70) 335-6283. Kez-
dés októberben. Gerinctorna. Minden kedden és
csütörtökön 18.30–19.30-ig. Tanfolyamvezetô, je-
lentkezés: Petô Barbara, (06 30) 370-7322. Salsa.
Minden csütörtökön kezdô tanfolyam 20–21 órá-

MR 73. Áll az esôben Daniel Auteuil, kifelé néz, de befelé bámul; kint is, bent is az
élet megannyi szörnyûsége kínozza szegény fejét. Mintha végszóra tenné, az esô is el-
ered, az a kitartó, marseille-i fajta, undok, nehéz esôcseppek kopognak a megvert
ember földig érô (Police feliratú) bôrkabátján — cudar, cudar világ! Hát csoda-e,
hogy ennyi szenvedés, mely mélyen szántó ráncokkal hôsünk arcára van írva, a máj-
zsugorítás és az öngyûlölet útjára taszajtotta e hajdan példás családapát! De hol van-
nak már azok a meghitt szülinapi együttlétek, ahol (fekete-fehér flashback) a szeretô
asszony és az ünnepelt csöppség mosolya a csillárnál is fényesebben ragyogta be a
nappalit! Megette az egészet a fene! — ez virít Daniel Auteuil megsár-
gított kopóábrázatán — meg az, hogy ideje már kisétálni a sínekhez,
de a hivatali kötelesség (úgy is, mint az egyetlen, még mûködô élet-
funkció) egyelôre nem enged, egy utolsó eset még megoldásra vár,
addig nem lehet elpusztulni. Esik az esô, az az ólmos, marseille-i, egy-
re-másra ürülnek a whiskey-s üvegek, és közerkölcsök a szemünk lát-
tára romlanak, és még egy életfogytos gyilkos is kiszabadul, mert a
börtönbürokrácia így látta jónak. Cudar, cudar világ! Esik az esô, Aute-
uil szenved, s miközben gondosan felszámolja utolsó emberi relációit,
mintegy mellékesen felgöngyölíti e szép (önmagának is tetszô) rend-
ôrgiccs nyomozati szálait is. Esik az esô, az az undok, nehéz marseille-
i, és hôsünk lassan elôhúzza a pisztolyát…

KG
Francia film. Rendezte: Olivier Marchal. Szereplôk: Daniel Auteuil, Olivia Bon-
amy.

APUKÁK A KULTÚRKÚRIÁBAN. Október
19-én 11 órától teli torokból szól az ének a
Klebelsberg Kultúrkúriában. A Four Fathers
Énekegyüttes Teli torokból — A hangszerek
mi vagyunk címû angol nyelvû gyermekkon-
certjét nemcsak a kicsik, de a szülôk és nagy-
szülôk is élvezettel hallgathatják majd. A
négy apuka nemcsak énekel, de játszik is a
gyerekekkel, miközben vidám, szórakoztató
módon ismerteti meg ôket a zene és a hang-
szerek világának titkaival. Jegyárak: gyere-
keknek 1000 Ft, felnôtteknek 1300 Ft.
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ig, haladó tanfolyam 21–22 óráig. Információ: (06
20) 315-2781.
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
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. Jelentkezés: 394-3362, (06 20) 973-9489, fsts@chello.hu,
www.feldenkrais-budapest.hu)
n Kendo a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium épületében. Gyermek és junior edzés
kedd-péntek 18.00–19.30-ig, felnôtt kezdô edzés kedd-péntek 18.15–19.45-ig. (1022 Marczibányi tér 1.
Információ: budapestkendo@gmail.com, tel.: (06 30) 601-2025.)
n Teniszoktatás. Hat éves kortól kezdô és haladó szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben. Isko-
lásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû versenyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög Andrásnál: (06
20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.tenisz_oktatas.extra.hu
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: Ingyenes bemutató jógaóra OKTÓBER 12-én 16 órától a Volkmann u. 10. alatti
jógaközpontunkban azok számára, akik még sohasem jógáztak, de szeretnék kipróbálni. Októberi jóga-
klubunkban Omkar (Veres András) jógaközpont-vezetô tart elôadást „A haláltól az újjászületésig” cím-
mel. Idôpont: OKTÓBER 16., 19.30, helyszín: II., Volkmann u. 10. 8x2 órás kezdô jógatanfolyam indul
OKTÓBER 8-án és 21-én 18.30–20.30-ig a Rózsabimbó Oviban (II., Gábor Áron u 47., a Bimbó útnál).
Gyakorló jógaórák kedden és csütörtökön délelôtt 10 órától, szerdán délután 17 órától, pénteken és va-
sárnap este 18.30-tól a II., Volkmann u. 10-ben. Jógaközpont Információ: 397-5258, (06 30) 689-9284, jo-
ga@sivanandajogakozpont.hu, www.sivanandajogakozpont.hu

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA:
Szeretettel várjuk klubnapjainkra a közösségre, érdekes programokra, kirándulásokra vágyó nyugdíjaso-
kat. OKTÓBER 10.: A Kossuth múzeumhajó megtekintése a Duna-parton. 10 órakor találkozó a
Moszkva téren az óra alatt. A hajóskapitány dunai történetei, illetve az eredeti relikviák segítenek abban,
hogy megismerjük a hajó történetét. OKTÓBER 17., 15–17.00: Klubnap — Óvári Árpád TIT elôadó isme-
retterjesztô elôadása. Információ: Kilián Mária: (70) 335-6286)
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 7.: Autóbuszos kirándulás Székesfehérvárra. OKTÓBER
14.: Mindszentek hava, októberi jeles napok. OKTÓBER 21.: Emlékezés az 1956-os forradalomra.
Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô
nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63. tel: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 15.: Sétakirándulás a budai hegyekben. OKTÓBER
22.: Városnézô séta: a II. kerület mûemlékei. OKTÓBER 29.: Dunai hajókirándulás. A programokra je-
lentkezni és érdeklôdni a 275-0169-es telefonszámon lehet. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 14.: Burgenland: Kittsee, Bruck — Frauenkirche, Halb-
turm. Ez évi utolsó közös kirándulásunk DECEMBER 2-án a már hagyományos Advent Bécsben, vásárlás
Bruckban program lesz. Félfogadás változatlanul minden csütörtök délelôtt 9.00–12.30-ig. (1024 Margit

WORLD PRESS PHOTO. Több mint nyolcvanezer kép közül választotta ki a nemzet-
közi zsûri azt a száznyolcvanötöt, amelyet a budapesti közönség is megtekinthet a
szeptember 18-án megnyílt World Press Photo 2008 kiállításon a Millenáris Fogadó
épületében. Három magyar fotós összesen négy kategóriában nyert díjat a világ leg-
rangosabb pályázatán: az MTI munkatársa, Szigetváry Zsolt nyerte a korunk kérdései
kategóriát a tavalyi meleg büszkeség napján készült képével, Gárdi Balázs a hírkate-
gória legjobb fotónak és legjobb képriportnak járó elsô díját is megkapta az afgán la-
kosság szenvedéseit bemutató alkotásaival. A lengyel Tomasz Gudzowatyval közösen
részesült a sportkategória harmadik díjában Berekai Judit indiai jógázókról készült al-
kotása.

— Tim Hetherington és Gárdi
Balázs az afganisztáni Korengal-
völgyben készült képeikkel nyer-
tek díjat — utalt az év legjobb fo-
tóját készítô munkákra Ronald
Mollinger holland nagykövet —;
a magyar fotót érzem erôsebb-
nek, ha ránézek, az a benyomá-
som, hogy Rembrandt egyik re-
mekmûvét látom.

Demszky Gábor fôpolgármes-
ter elmondta, hogy 2008-ban a vi-

lág legrangosabb fotópályázatának 10 kategóriájába 519 fotóriporter minden eddigi-
nél több, 80 536 képet nevezett a világ 125 országából.

— Harmincegy éve látható Magyarországon a World Press Photo kiállítása, ebbôl
tizenöt évig a Néprajzi Múzeum adott otthont a tárlatnak. Mégis elköltöztünk, mert
a Millenáris nagyobb, tágasabb terével nagyobb látogatottságra számíthatunk, fôleg
a fiatalok körében — indokolta a helyszínváltás okait Révész Tamás, a tárlat hazai
szervezôje.
A budapesti World Press Photo 2008 kiállítás október 29-ig látogatható 10 és 20 óra között.

ZÖLDÁG FESZTIVÁL. Október 3-án és 4-
én a környezetvédelemé a fôszerep a Kultúr-
kúriában. Programok: Október 3., 10.00:
Kellemetlen igazság. A Nobel-díjas Al Gore
egykori amerikai alelnök Oscar-díjas doku-
mentumfilmje. Filmvetítés — beszélgetés a
klímaváltozásról. 13.20: Játékos vetélkedô
a vizek éve jegyében. 15.00: RETEXTIL —
kiállításmegnyitó. 15.30: Tudáséhség. Var-
ga István biochef és Korom Péter bioborász
e lôadása az
egészséges táp-
l á l k o z á s r ó l .
17.00: Az önel-
látó ház. Ert-
sey Attila épí-
t é s z m é r n ö k
elôadása az au-
tonóm házról.
19 .00 : Club
Era világzenei
koncert. Októ-
ber 4., 10.00:
Gyógynövénytúra. 15.30: Mindennapi
mérgeink. Pál János környezetgazdálkodási
agrármérnök elôadása a háztartásban és
mindennapi életünkben elôforduló káros
anyagokról és azok környezetbarát alternatí-
váiról. 15.30: A halász meg a felesége — a
Figurina Animációs Kisszínpad elôadása.
17.00: Ákom-bákom — a Makám együttes
zenés mûsora. 17.30: A mosoly. Dr. Bagdy
Emôke pszichológus, a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem tanszékvezetôjének elôadá-
sa a mosoly lélektani hatásairól. 19.00: Neil
Young Sétány — záró koncert.
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n ZÖLDÁG FESZTIVÁL: OKTÓBER 3., 10.00–
OKTÓBER 4., 20.00: Mûvészet — tudás —
felfedezés. Színes programok kicsiknek és na-
gyoknak a környezetvédelem jegyében.
n SZÍNHÁZ: OKTÓBER 6., 18.00: Felejthetet-
len legyen az ô haláluk. Ünnepi mûsor az
aradi vértanúk emlékére a Kultúrkúria és a
PPKSz szervezésében. Kobzos Kiss Tamás
(ének, gitár, koboz, tekerôlant) Magyar Örök-
ség-díjas elôadómûvész emlékmûsora.
n ZENE: OKTÓBER 18., 19.00: Orosz Zoltán
Klub. Az elsô esten a Budapest Harmonika Tri-
ót hallhatjuk. OKTÓBER 19., 15.00: Az opera-
irodalom gyöngyszemei — Wagner: Tannhäu-
ser. A New Yorki Metropolitan Operaház elô-
adása (1982). Kuriózumnak tekinthetô teljes
opera-filmfelvételeket láthat a közönség. Be-
vezetô elôadást tart dr. Langermann István.
Vezényel: James Levine. Szereplôk: Marton
Éva, Richard Cassily, Tatiana Troyanos, Bernd
Weikl, John Macurdy. OKTÓBER 19., 19.00:
Dalnokklub. Versek, dallamok, gondolatok.
Házigazda a Radványi—Balog—Borzsák trió.
Vendég a Túlpart együttes.
n KIÁLLÍTÁS: OKTÓBER 7–14.: Transzformá-
ció — gondolatok a reneszánsz jegyében.
Bein Klára, Deés Enikô, Manninger Mária,
Rácz Judit textilmûvészek közös kiállítása. A ki-
állítást megnyitja Harmati Hedvig textilmû-
vész, tanszékvezetô tanár 19 órakor. Közremû-
ködik: Lovász Irén énekes, lanton kíséri Gyôri
István. OKTÓBER 7–26.: Varietas Delectat —
kiállítás. Fördôs László Ferenczy Noémi-díjas
ötvösmûvész kiálíltása. Megnyitja Feledy Ba-
lázs mûvészettörténész, mûvészeti író októ-
ber 8-án 18 órakor. OKTÓBER 19-ig: Mesélô
Biblia — Kállai Nagy Krisztina grafikusmûvész
meseillusztrációs kiállítása. A képek a Harmat
Kiadó Mesélô Biblia címû kiadványának illuszt-
rációi.
n GYEREKEKNEK: OKTÓBER 10., 10.00: Egy-
szer egy királyfi… A Kolompos együttes zenés
mesejátéka. OKTÓBER 17., 10.00: Mesélô
Biblia — könyvbemutató gyermekeknek. „Ne
csak felolvass, mesélj és játsszunk együtt!”
Mesélô Biblia játszóház, felolvasás a Bibliából,
majd játék.
n TUDÁSTÁR: OKTÓBER 7., 18.30: Csodála-
tos reneszánsz. Ludmann Mihály mûvészet-
történeti sorozata. Reneszánsz mûvészet Ve-
lencében. OKTÓBER 9., 19.00: Mit mond ne-
künk az írás? Beszélgetések, elôadások a Bib-
lia éve — 2008 programsorozathoz kapcsolód-
va mûvészek, teológusok, közéleti személyek
részvételével. Téma: Úton a teljesség felé. Ven-
dégeink: Balog Zoltán országgyûlési képvise-
lô, dr. Hargitay András állatorvos, úszó világ-
bajnok, Madarassy István szobrászmûvész, dr.
Reisner Ferenc kanonok, hegykôi plébános.
Házigazda: Bíró Ildikó országgyûlési képvise-
lô. Moderátor: Varga Norbert.

krt. 48., tel.: (20) 921-6588, 316-5925)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Szeptember 18-án megtartott összejövetelükön a klubtagok a kialakult
szokás szerint egyszerre köszöntötték fel süteménnyel, verssel azokat, akik a harmadik negyedévben ün-
nepelték névnapjukat. Október elsô felében újabb autóbuszos kirándulást tervez a klub Gyôrbe és Pan-
nonhalmára, ezzel a programmal ünnepli meg az idôsek hónapját. A klubnapok októbertôl 15 órakor
kezdôdnek minden páros héten csütörtökön. (1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 6-án este 6 órakor részt veszünk a Klebelsberg Kul-
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: OKTÓBER 8-án szokásos klubnapunk helyett autóbuszos kirán-
dulást szervezünk Nógrádba. Legközelebbi klubnapunk OKTÓBER 22-én 16 órakor lesz. (1024 Keleti
Károly u. 13/b; információ: 394-4424.)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: OKTÓBER 11.: Budai-hegység. Találkozó
8 órakor, Etele tér, Volán pu. OKTÓBER 12.: Gerecse-hegység. Találkozó 8 órakor, Déli pu., pénztárak.
OKTÓBER 19.: Cserhát-hegység. Találkozó 9.15-kor, Nyugati pu., pénztárak. 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

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR OKTÓBER-
BEN. A honlapon: Kerületünkben éltek. Ha-
vonta egy, a II. kerületben élt író (októberben
Móricz Zsigmond) rövid életrajza, a könyvtár-
ban megtalálható mûvei. Színházajánló. Ko-
csák—Miklós—Somogyi: Abigél (Budapesti
Operettszínház). Gyerekek ajánlják: Gyerekre-
gények gyerekek által írt ajánlója. Spannen-
berg: Macskabetegségek. A hónap találós

kérdése: A legtöbb helyes megfejtést beküldött gyerekek között ajándékokat sorso-
lunk ki Mikuláskor. Segítséggel az Interneten. Az internet használatát segítô egyéni
foglalkozás minden csütörtökön 14–15 óra között. Elôzetes jelentkezés a könyvtáro-
soknál. Hol keressem, hogy keressem? A FSZEK ingyenes adatbázisainak használata
(Bp. képarchívum, e-folyóiratok, NAVA stb.) minden csütörtökön 13–14 óra között.
Elôzetes jelentkezés a könyvtárosoknál. 2008. A Reneszánsz éve. A reneszánsz kép-
zômûvészet a Török utcai könyvtár honlapján, könyvajánló. Könyvtárak összefogá-
sa a társadalomért. Október 9., 10., 11.,12.: Használt könyv, videó, bakelitlemez,
nyelvikazetta-vásár a könyvtár elôtt. Október 11.: Gyöngyfûzés, rajzolás, mese-
hallgatás a Gyerekkönyvtárban. Könyves vasárnap: Október 12.: Reneszánsz kéz-
mûveskedés, könyvvásár. Tinik és a számítógép (tini-oldalak, ajánlók), 14 órától a
kódex- és diakészítô pályázatunk díjkiosztója, kiállítás, vetítés a mûvekbôl. Mac-
kóim a rongyoszsákból. Tóthné Fábián Eta játékkészítô kiállítása a Gyerekkönyvtár-
ban. A könyvtár október 15-én, illetve 23– 26-ig zárva tart. Nyitva tartás: hétfô, szer-
da, péntek 12–19; kedd, csütörtök 10–16; szombat 10–14 óráig. (1023 Török u. 7–9.,
telefon: 212-1103, e-mail: fszek0204@ fszek.hu).

108 PERC DUKAY BARNABÁSNAK. A Budapesti Ôszi Fesztivál keretében október 11-én
19.30-tól Dukay Barnabás mûveit hallhatja a Millenáris közönsége. Kevés zeneszerzô járja
annyira a saját útját, mint Dukay. Tulajdonképpeni kollégáit nem a kortársai között kell ke-
resnünk, hanem a 15–16. századi németalföldi „polifon” mesterek vagy a középkori miszti-
kus filozófusok körében. Látszólag történés nélküli darabjai, amelyeknek sima felszíne rend-
kívül összetett konstrukciókat rejt, képesek megállítani az idôt. A figyelmes mûkedvelô Du-
kay darabjainak hallgatása közben másik dimenzióba kerülhet. A befogadói élmény azon-
ban nem adja magát könnyen: átélése komoly összpontosítást igényel játékostól és hallga-
tótól egyaránt.

Az életmû összefoglalását nyújtó koncerten Ránki Dezsô és Klukon Edit játssza a szerzô
kétzongorás mûveit, amelyeknek többsége kifejezetten a számukra készült. Pódiumra lép
még az UMZE Kamaraegyüttes, illetve a Schola Hungarica is. Dukay, persze, soha nem ír a
hagyományos értelemben vett egyházi zenét, de valamennyi mûve a transzcendens szférát
szólítja meg, vagy inkább onnan szólít meg minket.
Vezényel: Rácz Zoltán. Jegyár: 1500 Ft. (Millenáris, Teátrum)
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n SZIAMARCZI! Családi játszószombatok
minden szombaton 10–13 óráig. OKTÓBER
4.: Szüreti mulatság. Elôdeink a szüretet bál-
lal zárták. Az eseményen részt vett a falu apra-
ja-nagyja, felvonulással, zenével, tánccal ünne-
peltek. Ezt a szokást elevenítjük fel népi játé-
kokkal, énekekkel, élô vonós muzsikával. Ku-
koricaszár dudát és szôlôképet is készítünk.
OKTÓBER 11.: Teddy Maci Kórház. A prog-
ram játékos keretek között igyekszik megis-
mertetni a gyógyító tevékenységet a gyerme-
kekkel. Orvostanhallgatók segítségével ját-
szunk el egy orvosi rendelést, ahol a gyerekek
plüss játékát meggyógyítva meggyôzôdhet-
nek arról, hogy ami az orvosnál történik, ko-
rántsem olyan rémisztô.
n KÔKETÁNC GYERMEKTÁNCHÁZ: moldvai
és gyimesi muzsikával: dalok, táncok, énekes
játékok, kézmûvesség, mese, ünnepi szokások
1–7 évesek részére. Minden vasárnap 10-tôl
12-ig. Felhívás: Várjuk a gyermektáncház el-
múlt 20 évében készült fotókat, gyerekrajzo-
kat, táncházas ereklyéket, videófelvételeket
egy februárban nyíló jubileumi kiállításra! Be-
küldési határidô: december 15. Cím: 1022
Bp., Marczibányi tér 5/a, „Kôketánc ” jeligére.
Információ: Szeleczki Petra, (06 70) 335-
6284, szeleczki.petra@marczi.hu
n GYERMEKSZÍNHÁZ: OKTÓBER 9., 10.00 és
14.30: Buda Ferenc: Csillaglépô csodaszarvas.
Árkádia Ifjúsági és Gyermekszínház, Lilliput Tár-
sulat, Nagyvárad. Rendezô: Rumi László.
n ZENE: OKTÓBER 6., 19.00: A Calcutta Trió
indiai zeneklubja. Az elôadásokon a Trió be-
tekintést nyújt az indiai klasszikus zene rend-
szerébe, történetébe, szigorúan követve indi-
ai mestereiket. A hangversenyt gyakran egé-
szíti ki film vetítése is, amely az indiai zene
hangszereit, legnagyobb elôadóit és népeinek
kultúráját mutatja be.
n IRODALOM: OKTÓBER 7., 18.30: Kex és
Tea. Kortárs irodalmi est, nem csak középisko-
lásoknak. Vendég : Jónás Tamás költô és író.
n KAMASZOKNAK: OKTÓBER 11., 14.00: Va-
rázslóiskola. Mûhelyfoglalkozás 10–16 éves
korú gyerekeknek. OKTÓBER 11., 18.00: Ká-
élet (dráma) a Diákszínházi estek sorozatban.
Fészek Színház, Gárdony. Írta és rendezte: Czi-
czó Attila. Madarászsuli. Csütörtökönként
16.30–18 óráig. Vezeti: Zsoldos Árpád.
n Baba- és gyermekholmivásár OKTÓBER
11-én 8–12 óráig. Várjuk azokat, akik gyer-
mekruhákat és egyéb kiegészítôket szeretné-
nek kedvezô áron a vásáron beszerezni. Ki-
nôtt, de még jó állapotban lévô baba- és gyer-
mekruhák, valamint játékok börzéje.
n A Richard Wagner Társaság komolyzenei
délutánjai: OKTÓBER 5., 15.00: A Wagner Tár-
saság vendége: Kovács Eszter operaénekes,
beszélgetôtársa: Boros Attila.

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:: A II. félévi részletes program — sok újdonsággal — és a tagsá-
gi igazolványok átvehetôk a klubnapokon. Minden rendezvényünkre lehet jelentkezni, szeretettel várjuk a
kedves érdeklôdôket. OKTÓBER 7.: Tokaj, a világörökség része (városnézés, pincelátogatás, Ravaszdi Be-
tyárgulyás, borkostoló). Irányár: 2500 Ft. OKTÓBER 14.: Zsámbék—Vértesszentkereszt—Majkpuszta—
Etyek, autóbuszos kirándulás, irányár 1800 Ft. OKTÓBER 21.: A Tarna-vidék titkai, élménydús buszos ki-
rándulás, irányár : 2500 Ft. OKTÓBER 24–26.: Pécs—Siklós—Villány különleges mûemlékei (3 nap, 2
éj, félpanzió 3 csillagos szállodában, irányár: 18 000 Ft). A nem egyesületi tagok is részt vehetnek rendez-
vényeinken 2–3 alkalommal. Fogadóórák és egyesületi összejövetelek minden csütörtökön 15–18 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. Információ és jelentkezés: Vadászy Eszter, (06 30) 272-7022. Mold-
vai és gyimesi népzene- és néptánckurzusok. Hangszer-, tánc- és énekoktatás, szövôkurzus, gyerekjáté-
kok és gyerektáncházi módszerek. A kurzusokat a csángó kultúra, népzene és néptánc iránt mélyebben
érdeklôdôk 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. OKTÓBER 5., 15.00: 17 részes filozófiai, önismereti kurzus csütörtökönként 18.30–20.30-ig.
A bevezetô elôadás idôpontja: OKTÓBER 9. Információ: Szeleczki Petra, 212-2820, (06 70) 335-6284.
n INTERNET KORTALANUL: Számítógépes tanfolyam. Aki még szeretne bekapcsolódni, jelentkezzen csü-
törtök vagy péntek délelôtt a helyszínen: Máriaremetei út 37. Érdeklôdni: (06 30) 300-2114.

Mazsola és Manócska a Budai Táncklubban
Mazsola Játszó. Bábos-énekes tornafoglalkozásokra várja az egy és négy év közötti
gyermekeket Mazsola, Manócska és Jakabosné Kovács Judit drámapedagógus. Egye-
di bábos kellékek, élô hangszerjáték és ünnepi alkalmak színesítik a foglalkozásokat,
amelyek drámapedagógiai módszereken alapszanak. Minden alkalom Bálint Ágnes fi-
guráinak rövid jelenetével indul, majd a játszóóra mozgásfejlesztô eszközök kipróbá-
lásával zárul.

Manócska Muzsika. Zenei foglalkozások sok énekkel, ölbeli játékkal és élô hang-
szerjátékkal három év alatti gyerekek részére.

A Mazsola Játszó és a Manócska Mu-
zsika foglalkozásain szépirodalmi alko-
tások, népköltések, igényes zenei mû-
vek, népdalok és élô hangszerjáték be-
vonásával születik meg a közös éneklés
és játék öröme. A drámapedagógiai
szemléletmód, az érzelmi és mûvészeti
nevelés fontossága mindkét baba-ma-
ma-programban érvényesül.

Egész évben lehet csatlakozni, heti
rendszerességgel és alkalomszerûen is a
Mazsola Játszó és Manócska Muzsika cso-
portokhoz, minden pénteken 9.30-tól
Manócska Muzsika, 10-tôl és 10.45-tôl
Mazsola Játszó. További információ a
www.mazsolajatszo.hu oldalon, vagy Ja-
kabosné Kovács Judittól a (06 20) 417-
8766-os telefonszámon. (1027 Buda-
pest, Kapás u. 55.)

CSIPKECSODÁK NOVEMBERBEN IS. November 23-ig látható még Az öntöttvas csipke-
csodák címû idôszaki kiállítás az Öntödei Múzeumban, mely egy magángyûjtemény leg-
szebb finomöntésû darabjait mutatja be. Az itt kiállított öntöttvas tárgyak esztétikai él-
ményben felveszik a versenyt az ezüstbôl készültekkel, de ezek a mûalkotások még különle-
gesebbek, mivel felületük megmunkálására utólagosan nincs lehetôség. A kiállított tárgyak
között látható hajszálfinom kitûzô, zsebóratartó, gotizáló, csipkefinomságú mintázattal ké-
szült mariazelli kegytárgy, Napóleon-szobrocska, szék alakú tûpárna, díszkancsó és dohány-
zókészlet a magyar és az európai mûvészi vasöntés számos ritka és szép dísztárgya.

Budapest II. kerületének egyetlen múzeuma, az Országos Mûszaki Múzeum Öntödei Mú-
zeuma sok szeretettel várja látogatóit hétfô kivételével naponta 9–17 között (1027 Bem Jó-
zsef u. 20., tel.: 201-4370, www.omm.hu).
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A történet, amelyet mindenkinek hallani kell
Aki olvasta, nem felejti. Hetekig nem
szabadul a hatása alól, talán még
álmodik is vele. A nemrég elhunyt
kiváló író és pszichológus, a
magyarországi hospice mozgalom
életre hívója, Polcz Alaine
legmegrázóbb könyve, fiatalasszony
korának története az Asszony a
fronton. A Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ most induló új
kamaraszínházi sorozatának elsô
bemutatója a könyv színpadi
változata. Polcz Alaine emlékeit
Vidnyánszky Attila rendezésében az Új
Színház két színmûvésze, Takács
Katalin és Pálfi Kata tolmácsolásában
hallhatja a közönség október 19-én.

— 1995-ben olvastam Polcz Alaine csodá-
latos könyvét, amely lenyûgözött és felka-
vart — vallja Takács Katalin. — Ajándékként
éltem meg a lehetôséget, hogy elvihetem
másokhoz a történetet, amelyet — vélemé-
nyem szerint — mindenkinek hallani kelle-
ne: ahogy ez a húsz év körüli ªatalasszony
megéli a háború kegyetlen atrocitásait, és
ahogy elmeséli magától értetôdô, természe-
tes módon és hangon, már-már érzelem-
mentesen. Talán éppen ettôl a hétköznapi-
ságtól olyan megrázó a történet. Számomra
a könyv legfontosabb üzenete, hogy hogyan
lehet mégis talpra állni a megalázottságból
és földbe tiportságból, és leélni azt a példa-
mutató életet, amelyet Polcz Alaine élt. Ezt
tükrözik könyvei és tevékenysége — többek
között a Hospice Mozgalomban.

Mikor mutatták be elôször az elôadást?
2006-ban Csákváron, az Esterházy-kas-

télyban, ott, ahol a történet játszódik. Az
épületben jelenleg kórház mûködik, és az
ott dolgozó fôorvos, Dékány Erzsébet fárad-
hatatlan szervezômunkájának köszönhetô-
en mintegy kétszázötven ember láthatta a
darabot, köztük a szerzô is.

Mit szólt hozzá?
Tetszett neki, meg volt elégedve. Azt

mondta, szinte kívülrôl látta magát, mint-
ha nem is vele történtek volna meg az ese-
mények, de azért adott néhány ötletet, inst-
rukciót a további elôadásokhoz.

A könyvet ismerve nehéz elképzelni a
színpadi változatot.

Nincs is ilyen. Baranyai László adaptálta
a történetet úgy, hogy kettéválasztotta a szö-
veget az idôsebb, visszaemlékezô asszony
és az eseményeket átélô ªatal monológjá-
ra. Ez nem hagyományos értelemben vett
színházi elôadás, és számomra sem színé-
szi feladat, sokkal inkább hírvivés. Nincs
díszlet, nincs jelmez, csak egy kis pódium
két székkel. Ott ülünk, kezünkben a napló-
val, amit felnyitunk. Vannak olyan részek,
amelyeket olvasok, egy kicsit elbújva a
könyv mögé, mert nem tudnám a közönség
„szemébe” mondani.

Több elôadásunk volt már szerte az or-
szágban, és minden alkalommal éreztük,
hogy milyen óriási hatása van a szövegnek;
ugyanazt az élményt, a katarzis érzését
nyújtja a darab, mint a könyv. Sokan talán
úgy érzik, hogy nem szívesen ülnek be egy
ilyen súlyos, komoly darabra. De ez a törté-
net nem lever, hanem felemel. Polcz
Alaine maga is felolvasta visszaemlékezése-
it, amit én a rádióban hallottam. Mi az ô
egyszerû elôadásmódját igyekszünk vissza-
adni, és ehhez nincs szükség színjátszásra.

Érez valamiféle rokonságot Polcz
Alaine-nel?

Nagyon sok mûvét elolvastam, és volt sze-
rencsém néhány alkalommal személyesen

is találkozni vele. Erôt éreztem benne,
amit hagytam hatni, és örömmel vettem át.
Úgy érzem, bennem is megvan ez az erô.
Azt hiszem, az tud igazán nagy hatással len-
ni ránk, akinek a tulajdonságaiból ben-
nünk is megvan valami, vagy aki teljesen
más. Igen, mi talán rokonlelkek vagyunk.

Úgy tudom, nem elôször látogat el a
Marczibányi térre.

Nagyon szívesen jövök a Marczibányi Té-
ri Mûvelôdési Központba, mert nagyra be-
csülöm az ott folyó a munkát: a gyerekszín-
házi elôadásokat, a drámapedagógiai és
színházi-nevelési foglalkozásokat. Nem
egyszer volt szerencsém zsûritagként is
részt venni diákszínjátszó fesztiválon.
Most is nagy örömmel fogadtam a meghí-
vást, és örülök, hogy a kamaraszínházi be-
mutatók sorában éppen a mi elôadásunk
lesz az elsô.

Mára sokat változott a színház fogalma.
Egészen szokatlan terekben, a nézôkkel
sokkal szorosabb közelségben születnek
elôadások. Ez egyszerre izgalmas — színész
és nézô számára egyaránt —, ugyanakkor
hétköznapi és puritán. Az Asszony a fronton
nem nagy színpadra való, igényli az intimi-
tást, és a mûvelôdési központ kamarater-
me tökéletesen megfelel ennek az elvárás-
nak.

A darab fôhôse egy alig húszéves lány.
Ezt a korosztályt mennyire érinti meg, il-
letve mennyire érdekli a történet?

Eddig inkább idôsebbek ültek be az elô-
adásra; az a korosztály, amelynek közvetve
vagy közvetlenül köze van a háborús évek-
hez. Mi ezt sajnálatosnak éreztük, és szeret-
tük volna iskolákba is elvinni a darabot —
egyelôre még nem sikerült. Fontos lenne
beszélni a ªataloknak és a ªatalokkal az
élet megpróbáltatásairól. Nagyon megkí-
mélt generáció van most felnövôben, akik
mindent elôrecsomagolva, felcímkézve, ké-
szen kapnak. Pedig nem baj, ha az ember-
nek néha küzdelmes az élete, ha meg kell
harcolnia dolgokért. Ez megedzi, ugyanak-
kor elgondolkodásra készteti az embert.
Ajánlom a ªataloknak, hogy jöjjenek el és
hallgassák meg ezt a felejthetetlen történe-
tet.

Péter Zs.

ASSZONY A FRONTON — Polcz
Alaine regényének színpadi adaptáció-
ja október 19-én 17 órától a Marczi-
bányi Téri Mûvelôdési Központ kama-
ratermében. Jegyár: 1000 Ft, -igénylés
Makofka Tündénél: 212-2820 (06-70)
453-4059 masajto@marczi.hu.

SZÁMÍTÓGÉPES ÉS ANGOL NYELVTANFOLYAM. Az „Otthonunk Európában a II.
kerület Alapítvány” idén is meghirdeti térítésmentes számítógépes tanfolyamát októ-
beri kezdéssel a II. kerület nyugdíjasainak. Továbbá elindítják kezdô angol nyelvtanfo-
lyamukat, melyre szintén várják a II. kerületi nyugdíjas érdeklôdôket. Mindkét tanfo-
lyamra korlátozott számban fogadják a jelentkezéseket. Jelentkezni lehet: 1027 Faze-
kas u. 19–23., tel.: 212-2978. Sosem késô elkezdeni!

BUDAI LIBERÁLIS KLUB. A Liberális Klub (1024 Margit krt. 48.) következô rendez-
vényén október 20-án 19 órakor Tölgyessy Pétert Körmendy Ferenc kérdezi. Téma:
Pártok és forgatókönyvek. A rendezvényt a Szabó Miklós Alapítvány is támogatja.
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A Fôvinform jelenti

n Átadták a forgalomnak az M6-os autó-
pálya nyolc kilométeres szakaszát az M0-s
autóútig, valamint az M0-s új, 26 km-es
szakaszát a 4-es fôút és az M3-as autópá-
lya között. Az ország kelet-nyugati irányú
kamionforgalma nem jön már be a Hungá-
ria-gyûrûre, így a keresztezô sugárutakon is
folyamatosabb a haladás.
n A Hûvösvölgyi úton továbbra is irányon-
ként egy sávban halad a forgalom a Versec
sor és a Zsemlye utca között egy-egy szaka-
szon.
n A fôgyûjtôcsatorna építéséhez kapcsoló-
dó munkák miatt a budai alsó rakpartot
végig lezárták, továbbá a Margit híd le- és
felhajtó ágának vonalában és az Ybl Miklós
téren is korlátozásokra kell számítani. A
Bem József téren a Fô utcába átvezetô sá-
vokat lezárták, így vagy a teret megkerülve,
vagy a kétirányúsított Bem rakparton és az
egyirányúsított Vitéz utcán át lehet a Fô ut-
cát megközelíteni, ahonnan csak balra lehet
kihajtani. A Bem József utcában is tart a
közmûépítés, bontottak a Horvát utcában
és a Fô utcában is a torkolatoknál. A Bat-
thyány tér és a Lánchíd között villamosok
helyett a 86-os vagy a pótló busszal utaz-
hatnak.
n A Krisztina körúton a Dózsa György tér-
nél egy szûk sávon lehet haladni az Erzsébet
híd felé, de csak autóval és motorral 10-es
tempóval. A nagyobb jármûvek továbbra is
a kétirányúsított Attila úton haladhatnak.

Köszönet az egy százalékért
Az Alapítvány a II. kerületi Muzsikáló If-
jakért (számlaszám: 1170236-20547804)
köszönetet mond mindazoknak, akik
2006. évi jövedelemadójuk egy százalékát,
összesen 171 962 forintot a Járdányi Pál Ze-
neiskola Alapítványának ajánlották fel. Az
összeget az alapítvány idén Svájcban meg-
rendezett zenekari fesztiválra való kiutazás
költségeire használta fel.

A Kiss Magánzenede Alapítvány (adó-
szám: 18065578-1-41) ezúton fejezi ki kö-
szönetét mindazoknak, akik 2007. évi adó-
juk 1 százalékát az alapítvány részére aján-
lották fel. A számlára érkezett 202 234 fo-
rintot az iskola mûködési kiadásaira, te-
rembérleti díjakra fordítottuk. Segítô tá-
mogatásukban továbbra is bízunk, felaján-
lásaikat még egyszer köszönjük.

Kritikus tömeg a Moszkva téren
2004 óta évente kétszer — április-
ban, a Föld napján és szeptember
22-én, az Európai Mobilitási Hetet
záró autómentes napon — rendeznek
demonstrációt, amelynek célja a ke-
rékpározás mint gyors és környezet-
barát, várost és lakóit egyaránt kímé-
lô közlekedési forma népszerûsítése.
A résztvevôk így kívánnak nyomást
gyakorolni a döntéshozókra, hogy fel-
gyorsuljon a kerékpáros infrastruktú-
ra fejlesztése. A Critical Mass mozga-
lom szerint a több tízezres menetek
hatására a fôvárosban évente meg-
duplázódik a rendszeresen kerékpárral köz-
lekedôk száma, ezzel azonban nincs egye-
nes arányban a kerékpárutak hosszának nö-
vekedése. Az idei szeptemberi akció abban
különbözött a korábbi évekétôl, hogy csak
az indulás és az érkezés helyszíne és idô-

pontja volt kijelölve. Mindenki úgy jutott
el a Hôsök terérôl a Moszkva térre, ahogy
akart és tudott. Tízezren vettek részt a szep-
tember 22-i demonstráción, amelynek vé-
gén igazi bulihangulatban telt az utolsó fél
óra a Moszkva téren.

ALKALMI TERMÉNYPIAC PESTHIDEG-
KÚTON. Október 4-én, 11-én és 18-án 8–
13 óra között a Cserkészház (1029 Hímes ut-
ca 3.) kertjében kistermelôi alkalmi piaci na-
pok lesznek. Hazai gazdák kiváló minôségû
agrártermékeit lehet majd megvásárolni reá-
lis árakon. A keletkezô haszon teljes mérték-
ben a gazdáknál marad. Az alkalmi piaci na-
pok fô szervezôje Szilágyi Zsolt, az adyligeti
Kôrösi Csoma Sándor polgári kör vezetôje,
a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségé-
nek tagja.

Jótékonysági bazár újra
Ismét lesz jótékonysági bazár a Pasaréten,
ezúttal a Lelenc Kutyamentô Egyesülettel
közösen. Blazejovsky Rudolfné elmondta,
hogy november 28-án reggel nyolckor kez-
dik a gyûjtést, az árusítás pedig 14–20-ig,
szombaton 8–20 óráig tart, vasárnap 8-tól
17-ig lesznek nyitva. A bazár új helyszínen,
a Pasaréti úti Szabó Lôrinc iskola aulájában
(1026 Pasaréti út 191–193.) várja az érdek-
lôdôket.

A szervezôk kérik, hozzák el szükségte-
lenné vált, de ajándékozásra még alkalmas

tárgyaikat (konyha- és lakásfelszerelés,
mûszaki cikkek, bizsu, gyerek- és felnôttjá-
ték, könyv, hanglemez, kézimunkakellék,
írószer). A megfelelô állapotú használt ru-
hákat, cipôket is köszönettel átveszik és to-
vábbítják jótékonysági szervezetekhez. A
bazár ideje alatt felajánlott adományokat
értékesítik, és a befolyt összeget részben —
a hagyománynak megfelelôen — a környék-
beli kisnyugdíjú idôs emberek támogatásá-
ra, részben a gazdátlan kutyák ellátásának
biztosítására fordítják.
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A Nyitott templomok éjszakája
programsorozathoz kapcsolódva, a
Biblia éve jegyében került sor
szeptember 20-án a széphalmi Jézus
Szíve-templom új orgonájának
bemutatására. A közösség áldozatos
munkájával és az önkormányzat
anyagi támogatásával megvalósult a
hívek régi vágya: a megújult
templomhoz méltó hangszer szolgálja
a szent zenét.

— Ez a kápolna páratlan a maga nemében.
Szinte a semmibôl, helyi forrásokból, társa-
dalmi munkában, a szó szoros értelmében
a lelkész és a hívek verejtékes munkájából,
áldozatos ªlléreibôl, és páratlan, példa nél-
kül álló összefogásából épült — 1965-ben
ezeket jegyezte fel a Shvoy Lajos megyés-
püspök által megtartott kánoni vizsgálat
jegyzôkönyve. A széphalmi templom építé-
sének, felszerelésének, berendezésének
történetét végig kíséri a közösség alkotó
ereje, kitartása, és hite abban, hogy Isten
segítségével a jó célok — ha nem is azon-
nal, de — megvalósulnak.

A templom 1948–1951 között a háborút
követô évekre jellemzôen hivatalosan nem
is templomnak, hanem az akkori engedély

megfogalmazása szerint „szükségkápolna-
ként is igénybe vehetô kultúrháznak”
épült. Templomépítésbe fogni az egyházül-
dözés és a háború utáni szegénység évei-
ben nem volt egyszerû vállalkozás, de a
széphalmiak bármilyen áron akartak ma-
guknak egy saját, igazi templomot. A hívek
imája és buzgósága igazi templommá tette
a Kossuth utca és a Petôª utca sarkán álló,
sok átalakításon átesett épületet, és most,
az orgona elkészültével vált olyan templom-
má, amelyet a közösség valamikor elkép-
zelt magának.

Az orgonaépítés közel negyvenéves törté-
netére Marosi Sándor, az egyháztanács kép-
viselôje emlékezett. A kezdeti években
édesanyja, Marosi Sándorné kántor játszott
a karzaton lévô fújtatós harmóniumon,
amelyet késôbb kiegészítettek a fujtató ve-
zérléséhez szükséges elektronikával.

Az elsô komolyabb átalakítást, felújítást
1983-ban határozták el, az orgonaépítés
munkálatait Tarnay Endre orgonaépítô vál-
lalta. A kibôvülô orgona elhelyezéséhez szé-
lesíteni kellett a kóruskarzatot, amit acél-
szerkezettel oldottak meg. Az orgona felújí-
tása 1985-re fejezôdött be.

1995-ben Vági Gyula orgonaépítô bôvítet-
te a hangszert.

2003-ban foglalta el állomáshelyét a
széphalmiak jelenlegi plébánosa, Gyetván
Gábor. Az ô munkálkodása révén új lendüle-
tet vettek a templom kisebb-nagyobb beru-
házási munkái.

Az orgona felújításának és a karzat átala-
kításának terve is napirendre került, de
ezúttal a templom történetében elôször
nem egyszerû felújítás valósult meg, ha-
nem teljesen új tervezésû és részben új ele-
mekbôl álló hangszer készült Vági Gyula
tervezésében és kivitelezésével, mintegy
tízmillió forint költséggel, jelentôs rész-
ben önkormányzati támogatásból.

Ö
SS

ZE
Á

LL
ÍT

O
TT

A
:R

A
D

U
J

KL
Á

RA

FERENCES ÜNNEPEK. Az Országúti
ferences templomban október 2-án
és 3-án az esti 6 órás szentmise kere-
tében lelkigyakorlatos szentbeszédet
tart P. Szikszay Leopold, október 4-én
szombaton az esti 6 órás szentmisén
lesz az Assisi Szent Ferenc boldog ha-
láláról való megemlékezés, a Tranzi-
tus. — A Kapisztrán Szent János-
templomban október 3-án az esti 6
órai szentmise után lesz a Tranzitus.
Októberben minden este 6 órakor tart-
ják a rózsafüzér ájtatosságot, szom-
baton és vasárnap az esti mise elôtt
fél 6 órakor. — A Pasaréti Páduai
Szent Antal templomban október 3-
án fél 6-kor zsolozsma, 6 órakor ünne-
pi szentmise, ezt követi a Tranzitus.
MEGMARADÁS REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG. Október 5-én a
9.30 órakor kezdôdô istentiszteleten
megemlékeznek az aradi tizenhárom
és Batthyány Lajos elsô felelôs minisz-
terelnök mártíromságáról. Igét hirdet
Hegedûs Lóránt püspök, közremûkö-
dik Széles András citeramûvész. Gyüle-
kezeti Bibliaóra szerdánként 18 órá-
tól, ifjúsági Bibliaóra keddenként 19
órától, a baba-mama-kör foglalkozá-
sai péntekenként 10–12 óra között
lesznek. Telefon: 326-5629, e-mail: he-
gedus.cimbalom.@freemail.hu.
ELÔADÁS A BIBLIÁRÓL. A széphal-
mi Jézus Szíve-templomban október
5-én vasárnap a délután fél 5 órakor
kezdôdô szentmisét követôen Kere-
kes Károly ciszterci szerzetes lelkigya-
korlatos beszédet tart a „A Biblia min-
dennapi életünkben” címmel. A be-
széd után kötetlen beszélgetés.
ÖKUMENIKUS ÁHITAT. Szeptember
18-án a gercsei templomban zenés
ökumenikus áhitat volt Esterházy Lász-
ló katolikus esperes-plébános, Fodor
Viktor evangélikus és Kovács Gergely
református lelkész részvételével. Közre-
mûködött a Pesthidegkúti Evangélikus
kórus Illés Adél vezetésével. A résztve-
vôk megemlékeztek Bognár Lajos atya
halálának hatodik évfordulójáról.
FOCI. Október 4-én rendezik meg a
pesthidegkúti sportpályán a környék-
beli keresztény közösségek (pesthi-
degkút-ófalui, máriaremetei, remete-
kertvárosi, széphalmi római katolikus
plébániák, református, evangélikus
gyülekezet) focibajnokságát. A mér-
kôzések négy pályán folynak egyszer-
re. Az elsô helyezettek számára kor-
osztályonként 3–3 érem (arany, ezüst,
bronz), a felnôtt kategóriában pedig
egy vándorkupa a jutalom. A rendez-
vény végén minden résztvevôt egy tál
meleg étellel kínálnak, amelyet az ófa-
luiak készítenek a helyszínen. Fôszer-
vezô Hab Gábor, a széphalmi római
katolikus egyházközség tagja.

Új orgona szól
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SZERVÁTIUSZ-DÍJ. A kerületünkben mûködô Szervátiusz Alapítvány az idei eszten-
dôben Somogyi Gyôzô salföldi festômûvésznek adományozza a Szervátiusz Tibor
szobrászmûvész által alapított Szervátiusz Jenô-díjat. Október 15-én 17 órakor nyílik
meg Somogyi Gyôzô tárlata a Vármegye Galériában (1052 Vármegye u. 11.). A kiállí-
tást Kovács István költô, történész nyitja meg, közremûködik Juhász Zoltán népze-
nész. A tárlat november 30-ig keddtôl péntekig 10–18 óra között látogatható.
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Isten
szegénykéje

„Ami ôsszel nem hull le esônek, az leesik télen
hónak” — ªgyelték meg dédapáink. Sok gaz-
da búzát vetett Assisi Szent Ferenc, a feren-
ces rend alapító patrónusa ünnepének (ok-
tóber 4.) hetében. Az asszonyok a ház kö-
rül ténykedtek. A Ferenckor ültetett kotlós
fészkébe nyírfaágat tettek, hogy a kiscsi-
bék egészségesek legyenek. Úgy gondolták,
hogy a nyírvesszô megtöri a rontást, Isten
szegénykéje, a bûnbánat, a megtérés evan-
géliumát hirdetô szent pedig védelmezi a
csirkéket. A jámbor lelkek Olvasós Boldog-
asszony ünnepén (október 7.) ájtatosságra
mentek. Dédanyáink minden bizonnyal Hi-
degkúton is hittek benne, hogy aki végig-
perget egy rózsafüzért a szíve választottjá-
ért, annak kedvesét Szûz Mária, a Rózsafü-
zér Királynéja megóvja a hûtlenségtôl.

Dénes vértanú, a tizennégy segítôszent
egyikének emléknapján (október 9.) nagy
élet volt sok szôlôhegyen. Szüretkor szüne-
telt a tanítás, és a gyerekek is kivették ré-
szüket a munkából. A szomszédok kaláká-
ban dolgoztak, „visszasegítettek” egymás-
nak. A gazda juhhúsos kását és bort kínált
ebédre a szedôknek, akik a nap végén
annyi „szüreti morzsát” (ennivalót, szôlôt)
vihettek haza, amennyi a kosarukba fért.
Nagy vigasság volt, amikor „lefogyott” a szô-
lô a hegyrôl.

„A szedés végeztével — jegyezte föl egy kró-
nikás — a tarkabarka néptömeg közepén a vin-
cellér áll cifra kalapban, jobb karján különféle
szôlôbôl takarosan összefont koszorú függ, bal
kezében szôlôvel kirakott botot tart, és a csa-
pat kíséretében dalolva indul a borházhoz,
ahol mulatság van készülôben. A birkagulyás
elfogyasztása után a táncra perdülôk rakják a
csárdást hajnalig…” Akadt borosgazda, aki
kiment reggel a szôlôjébe, és szép fürtöket
kötözött egy tôkére a következô évi bô ter-
més reményében.

Néhol Nagy Szent Teréz, a sarutlan kar-
melita rend reformátorának emléknapján
(október 15.) kezdôdött a szüret. Az ünnep
ªgyelmeztette a háziakat a még kint levô
termények mielôbbi betakarítására, a pin-
ce, a kamra feltöltésére. Dédanyáink nem
végeztek nehéz munkát, nem mostak, ke-
nyeret sem sütöttek; készültek Pestre, a Te-
réz-napi búcsúba. Szent Gálkor (október
16.) a budai halászok is hozzáláttak az utol-
só nagy hálóvetéshez, a gazdák kicsapták a
sertéseket a tölgyesekbe. A kanászok
megªgyelték, ha a bencés szerzetes napján
nem kellett ködmönt ölteniük, vacogtak té-
len, nyáron meg tikkadtak a hôségben. Úgy
mondták: „Ha megizzad a szent úr, / S nem
kell néki ködmön, / Esztendôre szárazságtól /
Pörkölôdik mindön”. A kondásokat nem ke-
serítették a kilátások, sokan dalra fakad-
tak: „Felment a kondás a fára, / Makkot ráz a
korgó nyájra. / Kicsi szôke, kicsi barna, / Ki
az erdôre, a makkra…”

Pintér Csilla

Ünnepek
ASSISI SZENT FERENC (1181–1226) ünnepnapja
október 4-én van. Gazdag kereskedôcsalád gyerme-
keként a gazdag ifjak megszokott életét élte. Szíve-
sen mulatozott barátai társaságában, több nyelven
folyékonyan beszélt, köztük latinul is. 1201-ben had-
ba vonult Perugia ellen, Collestrananál fogságba
esett. 1203-ban tért vissza Assisibe és folytatta
könnyelmû életmódját. 1205-ben be akart állni Gual-
tiero di Brienne seregébe, de útban Spoleto felé egy
különös látomás hatására visszatért Assisibe. A XII–
XIII. században az egyház világi hatalmának csúcs-
pontjára érkezett, és ez szükségszerûen eltávolította
a kereszténység evangéliumi lényegétôl: a szeretet-
tôl, szegénységtôl, alázattól. Ferenc az egyház kere-
tein belül tanította alázattal, hogy vissza kell térni
az evangéliumi eszményekhez. Megalapította a fe-
rences rendet, késôbb a klarisszák rendjét, majd a fe-
rencesek harmadik rendjét (világi rend). Halála után
két évvel, 1228-ban IX. Gergely pápa szentté avatta. A világgal és önmagával harmó-
niában élô szelíd ember jelképe.
A ZSIDÓ ÚJÉV, a Ros Hasana az idén szeptember 29-én este köszöntött be. A kétna-
pos ünnep az ember teremtésének 5769-ik emléknapja, ez az ünnep az Örökkévaló-
val kötött szövetség megújítása. Ezzel a két nappal veszi kezdetét a tíz bûnbánó nap,
melynek betetôzése Jom Kipur (az idén október 9.), az Engesztelônap, a megtérés
gyakorlásának idôszaka.

A félelmetes napok leteltével következik az önfeledt öröm ideje, a Szukot, Sátoros
ünnep (idén október 14–20.). Ez az ünnepfüzér az esztendô legfenségesebb idôsza-
ka, amelyeket félelmetes napoknak is neveznek. A félelem nem a szívekben rejlô érzel-
met, hanem Isten félelmének kiteljesedését jelenti. Három, egymástól független, de
mégis összefonódó ünnep, melynek origója az új esztendô, katarzisa az Engesztelés
napja, s végakkordja a Sátrak ünnepe. A Ros Hasana és Jom Kipur közötti idôszak a
megtérés tíz napja. A hibák feltárásának és megbánásának ideje, a kiengesztelôdés
és megbocsátás, a megtérés idôszaka.

Vági Gyula elmondta, számítógépes mo-
dellezéssel alakította ki a hangszer optimá-
lis elrendezését. Felhasználta a régi orgona
sípjait és az ófalui templom orgonájából le-
bontott sípok egy részét is. Az orgonaszek-
rény frontjára a régi fémsípok közé tíz új fa-
síp került. Az orgonaszekrény 681 sípot tar-
talmaz, szeleprendszerét 345 elektromág-
nes mûködteti, a szerkezet 14 regiszteres,
ebbôl négy kombinált regiszter.

Láng Zsolt polgármester megköszönte
mindazt az akaratot, lelkesedést, munkát
és hitet, amely a széphalmi közösséget a
templomépítés kezdeteitôl napjainkig át-
hatja.

— Köszönet illeti mindazokat, akik nem
adták fel a reményt, és megvalósították ál-

maikat. Az önkormányzat minden olyan
kezdeményezést, eseményt támogat, amely
elôreviszi a közösségek életét — tette hozzá
a polgármester.

A bemutató-hangversenyen Kály-Kullai
Rita orgonamûvész tolmácsolásában
Bach−, Boellmann- és Mendelssohn-mû-
vek hangzottak el. Az új orgonán elôadott
remekmûveket a templom kis kórusának
elôadása — Gyôrª Bernadett kántor orgona-
kíséretével — tette teljessé.

— Két hónapja szól az orgona —mondta
a hangverseny befejezéseként Gyetván Gá-
bor —, és mindnyájan állíthatjuk, hogy egy-
re jobban. Felemeli szívünket, elnyomja
külsô és belsô zajunkat, és a hívek éneké-
vel együtt zengi Isten dicséretét.

VÁGI GYULA ORGONAÉPÍTÔ-MESTER kétgenerációs kántor-
tanító családból származik, négy gyermek édesapja. 1971-ben ki-
tanulta az orgonaépítô szakmát, 1980-ban mestervizsgát tett.
1999-tôl a Magyar Hangszerész Szövetség Orgonaépítô Tagoza-
tának választott elnöke. Fôbb munkái: az Esztergomi Bazilika or-
gonájának átépítése, a Mátyás-templom, valamint a rákosfalvi, a
budapesti Kassai téri, a dejtári, a veresegyházi, a martfûi és a
somorjai (Szlovákia) katolikus templom.

a széphalmi templomban
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Ösztöndíjpályázatok
„A” TÍPUS: A kerületi önkormányzat az Oktatási és Kulturális Minisztérium-
mal együttmûködve a 2008/2009. tanév II. és a 2009/2010. tanév 1. félévére
kiírja a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot felsôoktatási hallgatók számára.

A pályázaton való részvétel feltételei: A pályázatra azok a II. kerületben ál-
landó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidôn belül álla-
milag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsôfokú alapképzés-
ben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat.

A család egy fôre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét (42 750 Ft). Elônyt élvez az a pályá-
zó, aki országos tanulmányi, mûvészeti vagy sportversenyen bekerült az elsô
hat helyezett közé; eltartója/szülôje munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban
részesül; betegségben szenved, rokkant, vagy családjában folyamatos ellátást
igénylô beteg vagy rokkant van, amit szakorvos igazol; gyermeket nevel; nem
a fôváros területén mûködô intézményben tanul.

Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem ré-
szesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsôoktatási in-
tézmények hallgatói. A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú szak-
képzésben résztvevô tanulók nem jogosultak Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Doktori (PhD) képzésben résztvevôk nem felelnek meg a pályázati kiírás felté-
teleinek. Külföldi intézménnyel hallgatói jogvi-
szonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008. szeptembe-
rében tanulmányaik utolsó évét megkezdô hallga-
tók is, valamint azok is, akiknek hallgatói jogviszo-
nya a felsôoktatási intézményben a pályázás idô-
pontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának fel-
tétele, hogy a 2008/09. tanév II. félévére már be-
iratkozzon a pályázó a felsôoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj idôtartama 10 hónap, azaz két egy-
mást követô tanulmányi félév (a 2008/09. tanév
második, illetve a 2009/10. tanév elsô féléve). Az
ösztöndíj folyósításának kezdete: 2009. március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támoga-
tott pályázó hallgatói jogviszonya a 2008/09. tan-
év II. félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra
kell pályázni. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szo-
ciális rászorultság alapján történik. Az önkormány-
zat határozatban rendelkezhet a támogatás vissza-
vonásáról abban az esetben, ha a támogatásban
részesített az önkormányzat illetékességi területé-
rôl elköltözik. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen
adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terhe-
li, de az adóalapot növelô jövedelemnek számít.

A pályázat kötelezô melléklete: A felsôoktatási
intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás (amennyiben a pályázó
egy idôben több felsôoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pá-
lyázatában csak azt a felsôoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel el-
sôként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsôoktatási in-
tézmények szerzôdése alapján folyó, közösen meghirdetett — egyik szakon
nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár — kétszakos képzés
esetében a hallgató az állami felsôoktatási intézményt köteles megnevezni);
jövedelemigazolás (a jövedelmet igazoló kereseti igazolás és egyéb dokumen-
tum csatolásával) a pályázó és a vele egy háztartásban élôk egy fôre jutó havi
nettó jövedelmérôl; szociális rászorultság igazolása; a pályázó által eltartott
gyermekekrôl szóló igazolás.

A pályázati ûrlap a meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen ér-
vényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minôsül. Az
önkormányzat 2008. november 24-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat; a
határidôn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelô pályázatokat a bírá-
latból kizárja. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján,
a pályázó tanulmányi eredményétôl függetlenül történik.

Az ösztöndíjban részesülô hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idô-
szaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintô változásról haladéktalanul
(de legkésôbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsôoktatási in-
tézményt és az OKM Támogatáskezelôt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesíté-
si kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi
adatok változásakor: tanulmányok halasztása; tanulmányok helyének megvál-
tozása (az új felsôoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási for-
ma megadásával); tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a
folyósító felsôoktatási intézmény részére visszafizetni.

„B” TÍPUS: A kerületi önkormányzat az Oktatási Minisztériummal együtt-
mûködve a 2009. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára.

A pályázaton való részvétel feltételei: Azok a II. kerületben állandó lakó-
hellyel rendelkezô hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik a
2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló középiskolások; vagy fel-
sôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek; és a 2009/10. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási
intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos)

felsôfokú alapképzésben, egységes, osztatlan kép-
zésben, felsôfokú szakképzésben kívánnak részt
venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösz-
töndíjban, akik 2009-ben elôször nyernek felvé-
telt felsôoktatási intézménybe és tanulmányaikat
a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik.

A család egy fôre jutó nettó jövedelme nem ha-
ladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
másfélszeresét (42 750 Ft). Elônyt élvez az a pályá-
zó, aki országos tanulmányi, mûvészeti vagy sport-
versenyen bekerült az elsô hat helyezett közé; el-
tartója/szülôje munkanélküli, vagy öregségi nyug-
díjban részesül; betegségben szenved, rokkant,
vagy családjában folyamatos ellátást igénylô be-
teg vagy rokkant van, amit szakorvos igazol; gyer-
meket nevel; nem a fôváros területén mûködô in-
tézményben tanul.

A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsô-
fokú szakképzésben résztvevôk nem jogosultak
Bursa Hungarica ösztöndíjra. Az 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem
részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédel-
mi és katonai felsôoktatási intézmények hallgatói.

Az ösztöndíj idôtartama 3 x 10 hónap, azaz hat
egymást követô tanulmányi félév. A támogatás fo-
lyósításának kezdete a 2009/2010. tanév I. féléve.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pá-
lyázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsôoktatási intéz-
ménynek. Az önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavo-
násáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített az önkormányzat il-
letékességi területérôl elköltözik. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB
járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelô jövede-
lemnek számít. Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban része-
sülô ösztöndíjas a támogatás idôtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú
ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. A pályázó pályáza-
ta benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsôoktatási intézménybe történô
felvételi vizsgája eredményérôl az Országos Felsôoktatási Információs Köz-
pont az OKM Támogatáskezelô Igazgatóságának, illetve a támogató önkor-
mányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázat kötelezô melléklete: Igazolás a pályázó és vele egy háztartás-
ban élôk egy fôre jutó havi nettó jövedelmérôl; a szociális rászorultság igazo-
lása; a pályázó által eltartott gyermekekrôl szóló igazolás; a lakcímigazoló kár-
tya másolata.

Mindkét pályázat esetében a kérelem
beérkezésének határideje:

2008. október 31.
A pályázatokat a Polgármesteri Hiva-
tal Mûvelôdési Irodájára (Bem tér 1.)
kérjük benyújtani a pályázó által aláír-
va, egy példányban. Az Önkormány-
zat döntésérôl és annak indokáról
2007. december 10-ig írásban értesíti
a pályázókat. A pályázó az elbíráló
szerv döntése ellen fellebbezéssel
nem élhet. (A Bursa Hungarica Felsô-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
bôvebb felvilágosítás kapható a
www.bursa.hu internetcímen.)

Pályázati ûrlapot a Polgármesteri Hi-
vatal Mûvelôdési Irodáján (Bem tér 1.,
316-5178, 214-2271) és a Ügyfélszol-
gálati Központban (Margit krt. 47—
49., ill. Pesthidegkút, Máriaremetei út
37.) lehet átvenni, ill. letölthetô az ön-
kormányzat honlapjáról: www.maso-
dikkerulet.hu.


