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A pletykák szerint bezárják
Továbbra sincs hivatalos információ

A közelmúltban több napilapban is megje-
lent, hogy informális kormányülésen dön-
töttek hét közép-magyarországi kórház be-
zárásáról. E nem hivatalos hír szerint kerü-
letünk két jelentôs, több területen orszá-
gos hatáskörû intézménye, az Országos
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet

(OPNI), valamint a Budai Gyermekkórház
is a megszüntetendôk közé került; annak el-
lenére, hogy korábban több, a reformot elô-
készítô szakmai fórum, sôt a legutolsó — ja-
nuár 8-án megjelent — egészségügyi mi-
niszteri átalakítási javaslat is számol velük.

(Folytatás a 2. oldalon)

ELÔTÉRBE KERÜL A TÖMEG-
SPORT. A januárban elfogadott, a
helyi diák- és szabadidôsportot elô-
térbe helyezô sportrendelettel régi
adósságát törlesztette az önkor-
mányzat — véli Éllô Vivien, a II. ke-
rület sportreferense, aki szerint a
sportcélú támogatásokból az iskolák
és az óvodák nagyobb szeletet kell
kapjanak. 5. OLDAL

BÚCSÚ A KISPOSTÁTÓL. Febru-
ár 16-án nyitott ki utoljára a Keleti
Károly utca 31. szám alatt mûködô
postahivatal. A környéken lakók és
dolgozók által kedvelt, 24-es posta-
helyet a kihasználatlanság miatt zár-
ta be a Magyar Posta. 6. OLDAL

TAKARODÓ A TROMBITÁS-
NAK. A Retek utcai kiskocsmák vilá-
gában a Trombitás mindig is érdekes
színfolt volt. A környékbeli gyárak
munkásai és a fapiac közönsége által
fenntartott lokálok között az egyet-
len zöldvendéglô. 15. OLDAL

VIZITDÍJ AUTOMATÁVAL ÉS ANÉLKÜL A Kapás utcai szakrendelô vizitdíj-automatáját jelenleg
a laborvizsgálatra érkezô betegek használják, az egyéb szakrendeléseket felkeresôk a betegirányítónál
fizetnek. Az elsô napon az országos gondokhoz hasonlóan ennél az automatánál is technikai problémák
léptek fel, ekkor indították be a betegirányítóban készenlétben álló informatikai programot.

A Budapest Fôváros II. Kerületi
Önkormányzat Képviselô-testülete

tisztelettel meghívja Önt
és kedves Családját

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepségre
2007. március 15-én 10.30-ra
a Gábor Áron-emlékmûhöz
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Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

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

Tel.: 346-5602

* kedden és csütörtökön
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00

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

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport Tel.: 346-5400

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

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

I–II–III. Kerületi Szabály-
sértési Hatósági Társulás

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

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

Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

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

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

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

Közterület-felügyeleti
Csoport

1024 Lövôház utca 26.
Tel.: 316-2688 hétfô: 13.30–18.00

szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30Mûvelôdési Iroda

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

Ü G Y E L E T E K

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

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

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

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

A Budai Gyermekkórház február 14-én tartott sajtótájékoztatóján
az intézményt mûködtetô kht. ügyvezetô igazgatója, Badacsonyi
Szabolcs (képünkön jobbra) mellett a kerületi politikai összefo-
gást jelezve Láng Zsolt polgármester és Takács Beáta szocialista
frakcióvezetô is a bezárás ellen emelte fel a szavát.

Érték, amit meg kell ôrizni

Láng Zsolt azt hangsúlyozta, nincs szakmai érv, ami a két rangos
intézmény bezárását indokolná, az OPNI és Budai Gyermekkórház
megszûnésének következményei egyelôre beláthatatlanok.

— Bárki, aki az elmúlt ötven évben szülôként, nagyszülôként,
de sokan — mint ahogy én is, hiszen itt vették ki a mandulámat —
gyerekként is, jártak ebben a kórházban, tudják, hogy itt azon túl,
hogy magas szakmai színvonalon teljesítô orvosok gyógyítanak, a
hangulat mindig emberi, a gyerekek számára a legmegfelelôbb
volt. 1998 óta pedig, mióta átadták a kórház új épületét, a szakmai
színvonalhoz méltó környezet is társul.

A polgármester megdöbbentônek tartja, hogy a kormány egy-
részt nagyon rövid idô alatt akarja végrehajtani az egészségügyi
rendszer átalakítását, másrészt hosszú hetekig, hónapokig tart bi-
zonytalanságban kórházakat.

— Elfogadhatatlannak tartom, hogy a nyilvánosság teljes kizárá-
sával döntenek kórházak sorsáról, ráadásul átláthatatlan érdekek
mentén születô döntésekrôl meg nem erôsített hírek látnak napvi-
lágot. Hogyan várjuk el orvosainktól a magas színvonalú munkát,
ha egzisztenciájuk és jövôjük tekintetében teljes a bizonytalan-
ság?

A kerületnek mindig fontos volt

Takács Beáta, az önkormányzat MSZP-frakciójának vezetôje, aki
korábban nyolc éven át volt tagja a gyermekkórház felügyelôbizott-
ságának, arról szólt, hogy évrôl évre egyre nehezebb anyagi körül-
mények között mûködött a kórház.

— A fenntartó fôváros egyre kevesebb támogatást biztosított, a
budai önkormányzatok évrôl évre erejükhöz mérten támogatták a
környék egyetlen gyermekkórházát. Tizenöt évig volt itt igazgató
Blatniczky László, akit tavaly a II. kerület az itt élô polgárok javasla-
tára emlékéremmel tüntetett ki.

A frakcióvezetô többek közt azzal sem ért egyet, hogy az 1998-
ban átadott, a legmodernebb technikával felszerelt, új kórházépü-
let a döntéshozók szerint nem lehet része az átalakuló magyar
egészségügyi rendszernek.

Pesten öt, Budán egy

Badacsonyi Szabolcs szerint nem szabad, hogy pártideológiák
mentén dôljön el, bezárják-e Buda egyetlen gyermekszakellátást
nyújtó kórházát. A sajtótájékoztatón egyébként teljes volt az össz-

Marad vagy bezárják?
(Folyatás az elsô oldalról)
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hang, hiszen a ªdeszes polgármester, a szocialista frakcióvezetô
és az SZDSZ színeiben politizáló ügyvezetô igazgató egyet akar.
Megmenteni a kórházat.

— Szinte mindennap újabb és újabb hírek kapnak szárnyra a
gyermekkórházzal, háromszáz kollégám munkahelyével kapcsolat-
ban — mondta Badacsonyi. — Egyelôre egyetlen, hivatalosnak te-
kinthetô álláspont van a birtokomban, ez Molnár Lajos egészség-
ügyi miniszter január 8-án nyilvánosságra hozott javaslata, amely
80 aktív és 40 rehabilitációs ággyal a megtartandó intézmények
között számol kórházunkkal. A kiszivárogtatott hírekrôl és innen
onnan érkezô mendemondákról nem vagyok hajlandó tudomást
venni, és nem kívánok velük foglalkozni.

Badacsonyi Szabolcs a múlt hét keddjén a lovasberényi kor-
mányülésrôl kiszivárogtatott, a kórház bezárásáról szóló híreket
sem tudja értelmezni. Sem a fôváros, sem a minisztérium nem
erôsítette meg azokat. Igaz, nem is cáfolta. Mint mondja, a legne-
hezebb, hogy a munkatársak jövôre vonatkozó kérdéseire nem tud
válaszolni, hiszen ô sem kap semmilyen tájékoztatást.

— Az egészségügyi minisztérium illetékesei március elejére ígé-
rik, hogy nyilvánossá válik a végleges döntés. Bízom benne, hogy
az összes szakmai fórum és tanácsadó testület által leírtak szerint
megmarad a kórház. A fôvárosban összesen hat gyermekkórház
mûködik, öt a pesti oldalon és egyetlenegy Budán. Arra a nagyon
fontos kérdésre is szeretnénk választ kapni, hogy hol és mely in-
tézmény látja majd el ennek a régiónak, mintegy 80 ezer gyermek-
nek a gyógyítását.

Tüntetés a kórházért

Több százan tüntettek az elmúlt szombaton a Budai Gyermekkór-
ház elôtt. A nem hivatalos információk szerint bezárásra ítélt kór-
ház sorsáért aggódó szülôk, gyerekek, környékbeliek, dolgozók és
civil szervezetek békés demonstrációján felszólalt többek között a
szervezô Tiszta Víz Polgári Körök Szövetsége és a Pesthidegkúti
Polgári Körök Szövetsége nevében a két elnök, Jobbágy Éva és Jab-
lonkay Gábor, valamint Balsai István országgyûlési képviselô és Bús

Balázs, Óbuda polgármestere. Láng Zsolt II. kerületi polgármester
felszólalásában hangsúlyozta, hogy tíz évvel ezelôtt a kerületi kép-
viselô-testület 1500 m²-nyi cseretelket biztosított a kórház kibôví-
téséhez, valamint hozzájárult a bôvítés költségeihez is, és azóta is
évente több millió forinttal támogatták a gép- és a mûszerbeszer-
zéseket, mindezt azért, hogy komplex, egyben mûködô, a régiót el-
látó gyermekkórház jöjjön létre. Péter Ferenc, aki húsz évig volt a
Budai Gyermekkórház igazgatója, beszédében elmondta, hogy az
elmúlt évtizedek gyakorlata szerint Magyarországon — a világ más
országaihoz hasonlóan — nem egy nagy kórház gyerekosztályain,
hanem szakosított gyermekkórházakban látják el a gyerekeket, te-
hát az intézmény bezárását visszafejlesztô elképzelésnek, szakmai-
lag elfogadhatatlannak tartja.

A demonstráció résztvevôi transzparensekkel és aláírásgyûjtés-
sel tiltakoztak a közel nyolcvanezer gyerek ellátását elbizonytalaní-
tó kórházbezárás ellen.

Az OPNI és a Budai Gyermekkórház területén
érvényben marad a tiltó rendelet

Három évre vagy az új szabályozási terv megszületéséig szóló
építési és változtatási tilalmat rendelt el február 15-i ülésén a
II. kerületi Önkormányzat az Országos Pszichiátriai és Neuroló-
giai Intézet, valamint a Budai Gyermekkórház területére. Már-
cius elsejéig az egész kerületre vonatkozó tilalom van érvény-
ben, a testület egy tartózkodás mellett elfogadott döntése
ezt hosszabbítja meg a két érintett területen. Láng Zsolt pol-
gármester elmondta, semmilyen szakmai érvet nem látnak az
intézmények megszüntetése mellett. A tilalomtól azt várják,
hogy a nagy értékû telkek kevésbé lesznek csábítóak a befek-
tetôk számára, s így az ingatlanspekulációk meggátolásával
talán megmenthetô a két kórház. A polgármester jelezte azt
is, elfogadhatatlannak tartja, hogy eleddig semmilyen hivata-
los információt nem kaptak arról, mi a minisztérium, illetve a
kormányzat elképzelése az ellátás jövôjérôl.

Ami biztos: a bizonytalanság

Sajtóértesülések szerint már bizonyos, hogy bezárja kapuit az
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet. A lipótmezei in-
tézmény neurológiai és stroke részlegét az Amerikai úti kór-
házba költöztetnék, a pszichiátriát az orvosi egyetem és a Nyí-
rô Gyula kórház fogadná be. A költözésre egyes hírek szerint
három hónapot kapott az OPNI, ám ezt Nagy Zoltán fôigazga-
tó cáfolta, és megvalósíthatatlannak tartja, mivel az intézet
méreteit ªgyelembe véve jóval több idôre lenne szükség. Az
OPNI-ban közel száz olyan beteg lakik, akik rossz szociális élet-
körülményeik miatt már évek óta az intézetben éltek, és kér-
dés, hogy mi lesz azokkal a gyógyulásra várókkal, akiknek
hosszú távú kezelésre van szükségük.

Megkeresésünkre az Egészségügyi Minisztérium sajtóirodá-
ja minden, az OPNI és más intézmények bezárásáról szóló hírt
téves információnak minôsít. Állításuk szerint még nem szüle-
tett döntés az ügyekben, az leghamarabb március elejére vár-
ható. Korai bármilyen feltételezésrôl beszélni, hiszen jelenleg
csak egy határidô biztos: április 1-jétôl élnek az új ªnanszíro-
zási szerzôdések, tehát a kórházi szerkezetátalakítás egy
hosszabb folyamat eredménye — áll a minisztérium lapunk-
hoz eljuttatott közleményében.

*
ÚJABB KÓRHÁZLISTA. Lapzártánkkor újabb meg nem erôsí-
tett hírek láttak napvilágot a kórházak átszervezésével és meg-
szûnésével kapcsolatban. Az OPNI továbbra is a közé az öt
kórház közé tartozik, amelyeket bezárnak a közép-magyaror-
szági régióban. A Budai Gyermekkórház — további funkcióját
még nem tisztázva — azonban száz krónikus ággyal a meg-
maradók listájára került.

Kerületiek pénzébôl Budai Gyermekkórház

A Budai Gyermekkórház támogatása mindig is kiemelt fontos-
ságú volt a II. kerületnek. Az „egy telephely” koncepció meg-
valósulásához 1995-ben önkormányzatunk — a fôvárossal
együttmûködve — mintegy 1500 négyzetméteres telek-
résszel, illetve 10 millió forint átadásával járult hozzá. Ennek
eredményeként épülhetett meg a modern, a kizárólagosan
gyermekgyógyászat céljára szolgáló mai épületegyüttes. A
képviselô-testület azóta is hozzájárul a kórház mûködtetésé-
hez és mûszerezettségi ellátásához, az elmúlt idôszakban
évente 4 millió forint támogatás odaítélésérôl döntött.
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Sokadik fórum
a légtérzajról
A Budapest Airport (BA) zajvédelmi prog-
ramjáról nyílt konzultációs sorozat kereté-
ben tartottak lakossági fórumot február 6-
án a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kultu-
rális és Mûvészeti Központban. Az esemé-
nyen részt vettek a Ferihegyi repülôtér, a
II. kerületi önkormányzat, a légi irányítás,
valamint a Polgári Légiközlekedési Igazga-
tóság képviselôi. A repülôtér szakértôi ál-
tal kidolgozott 21 pontos javaslat ismerteté-
sén elhangzott, hogy a koncepció szerint a
fôváros felett jelentôsen csökkenne a zaj-
terhelés.

Lakossági kérdésre Kalocsainé R. Magdol-
na, a BA környezetvédelmi vezetôje el-
mondta, hogy a tervezett változtatások csak

a szabályok szigorú betartása mellett érhe-
tik el céljukat, ezért különbözô mûszeres
mérésekkel folyamatosan ªgyelik a repülô-
gépek zajkibocsátását, és hogy a gépek be-
tartják-e a kijelölt irányt. A szabálytalan pi-
lótákat szigorúan büntetnék, a leghalkabba-
kat jutalmaznák. Mások felvetették, hogy a
zajhoz hasonlóan a levegôszennyezést is
mérni kellene. A repülôtér illetékese el-
mondta, hogy jelenleg nincs, de tervezik a
határérték bevezetését. Komlós Vilmos, az
önkormányzat Budapest Airport Konzultá-
ciós Bizottságába delegált szakértôje a repü-
lési iparág nem látható és hallható veszélye-
ire, a magaslégköri szennyezés jelentôségé-
re hívta fel a ªgyelmet. Láng Zsolt polgár-
mester hangsúlyozta, hogy jelentôs javulás
történt a légtérzaj csökkentése ügyében, de
a jövôben is lesz még feladat. Kiemelte,
hogy Ferihegy forgalmát nem akarják elle-
hetetleníteni, mert 2007-ben egy európai
nagyvárosnak és az országnak is kell repülô-
tér, de a lakosság érdekeit kötelezô ªgye-
lembe venni, ezért csak úgy szabad döntést
hozni, ha elôtte a lakók véleményét kiké-
rik. Hozzáfûzte: ha a tervezetet benyújtják
a minisztériumhoz, lobbizni fognak, hogy
meg is valósuljanak az elképzelések.

Automatával
és anélkül
Február 15-tôl a II. kerületi önkormányzat
Egészségügyi Szolgálatán is vizitdíjat kell
ªzetni. A járóbeteg-szakellátás kerületünk-
ben több helyszínen zajlik: a Kapás utcai és
a Községház utcai szakrendelôben, a Tölgy-
fa és a Fekete Sas utcai gondozóban, a Mar-
git körúti ideggondozóban, valamint a Pul-
zus Egészségközpontban és a gyermekfogá-
szati rendelôkben. Ezeken a helyszíneken
a vizitdíjat az intézmények munkatársai
szedik be, és a beªzetett összegrôl kettô ill.
három példányos nyugtát adnak. A Kapás
utcai szakrendelôben kettôs rendszer mû-
ködik, a laborba érkezô betegek vizitdíj-au-
tomatába ªzetik a díjat, míg a többi járóbe-
teg-szakrendelésen a bejelentkezéskor a
betegirányítónál történik a vizitdíj beªzeté-
se. Ugyanitt történik a beutalók ellenôrzé-
se is. Tornyosné Bagosi Melinda ápolási igaz-

gatót az eddigi tapasztalatokról szólva el-
mondta, hogy a beteglétszám lényegesen
csökkent, viszont a vizitdíj bevezetése elôtt
csúcsokat döntött.

— A betegek általánosságban tájékozot-
tak a vizitdíj ªzetésével kapcsolatban, in-
kább a speciális esetekre vonatkozó ismere-
teik hiányosak. Például, ha nem ebbe a
szakrendelôbe szól a beutaló, akkor is az
emelt, 600 Ft-os vizitdíjat kell ªzetni. Ne-
hézséget jelent, hogy a törvény végrehajtá-
si utasításának folyamatos módosítása za-
varja annak alkalmazását. Az a benyomá-
sunk, hogy a betegek higgadtan vették tudo-
másul a ªzetési kötelezettséget. Az eltelt
2–3 napban az ellátás ideje minden bi-
zonnyal növekedett, továbbá a mi dolgozó-
inknak is tapasztalatot kell szerezniük
mind a pénzkezelésben, mind a bôvült in-
formatikai program kezelésében. Az esetle-
ges lassulásokat megpróbáljuk kiküszöböl-
ni, illetve idôvel tervezzük több ªzetôauto-
mata beállítását a járóbeteg-rendelésen is.

A lakosság érdekérvényesítésében közre-
mûködô Légtér Egyesület az új zajvédel-
mi programról közzétett nyilatkozatában

üdvözli, hogy az érintettek elismerik az utóbbi években megfogalmazott lakossági pa-
naszok jogosságát. Ugyanakkor jelzik, hogy a javaslatok többsége nem változtat alap-
vetôen a környezetterhelô állapoton, inkább „áthelyezi” a zajt más településrészekre,
a lakossági panaszok csökkentése pedig érzékelhetôen csak a gazdaságosság és az
üzleti érdekek határáig húzódik. Az egyesület szigorítaná a bírságolást, az esti forgal-
mat jelentôsen csökkentené, éjfél és 5 óra között pedig csak vészhelyzetben használ-
hatnák a repülôteret a gépek. Állásfoglalásukban azt is javasolják, hogy a zajterhelést
a jelenlegi átlagolás helyett gépenként mérjék, jelöljenek ki zajvédô övezetet, vizsgál-
ják felül a futópályák használatát, és készítsenek tervet egy keresztirányú pályára,
amellyel 30 százalékkal is csökkenhetne a zaj.

Lezárult
a költségvetés
általános vitája
Láng Zsolt polgármester — a törvény által
elôírt határidôket betartva — a képviselô-
testület legutóbbi ülésén, február 15-én be-
terjesztette az idei évre vonatkozó költség-
vetési rendelettervezetet, amelyet mind a
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenôr-
zô Bizottság, mind a Költségvetési Bizott-
ság általános vitára alkalmasnak tartott.

A rendelet 16,68 milliárd forint kiadási
és bevételi fôösszeggel számol, amely csu-
pán a háromnegyede a tavalyi érvényes elô-
irányzatnak. A tervezet — az eddigi évekkel
ellentétben — hitelfelvétellel nem számol,
ugyanakkor az országos szinten jellemzô
szerkezeti eltolódás kerületünkben is meg-
ªgyelhetô: a mûködési hiány mintegy 416
millió forintra rúg, melyet a felhalmozási
többlet kompenzál.

A testületi ülésen Dankó Virág alpolgár-
mester ismertette a költségvetés összeállí-
tásának koncepcióját. Igyekeztek az eddigi
évekhez hasonlóan az igényekbôl kiindul-
ni, a drasztikusan lecsökkent bevételek
azonban korlátokat szabtak. Elmondása
szerint a kialakult nehéz helyzetben is szá-
mítani lehet arra, hogy a kerület fejlôdik,
hiszen a költségvetésben az uniós pályáza-
tokhoz szükséges önrészre jelentôs összeg
áll rendelkezésre, ezzel átmenetileg pótol-
hatóak az elmaradt bevételek. A mûködési
hiány kapcsán hangsúlyozta, hogy önkor-
mányzatunk nehéz évek elôtt áll, ami java-
részt annak köszönhetô, hogy a fôvárosi for-
rásmegosztás egyik vesztese kerületünk
(idén több mint fél milliárd forinttal keve-
sebb a „visszaosztott” bevételünk). Ugyan-
akkor a korábbi évek vagyonfelélése a to-
vábbiakban nem tartható, kevés értékesít-
hetô ingatlana maradt a kerületnek. Mind-
ezek miatt elkerülhetetlen mind az önkor-
mányzat hivatala, mind intézményhálózata
mûködésének felülvizsgálata.

Az általános vitában az ellenzék vezérszó-
nokai ismertették álláspontjukat. Póta Gyu-
la frakcióvezetô (SZDSZ) elmondta, hogy a
416 millió forintos hiányt túlzottnak tartja,
és képviselôcsoportja a részletes vita idô-
pontjára a kiadásokat érintô csökkenésre
tesz majd javaslatot. Egyetértett Dankó Vi-
rággal abban, hogy elkerülhetetlen az intéz-
ményhálózat felülvizsgálata.

Takács Beáta, a kerületi MSZP frakcióve-
zetôje elsôsorban azt hiányolta, hogy a mos-
tani költségvetés sem kínál végleges megol-
dást olyan évek óta fennálló problémákra,
mint a Családsegítô Központ vagy az Értel-
mi Fogyatékosok Napközi Otthonának elhe-
lyezése. Dankó Virág válaszában elmondta,
hogy a kérdéssel folyamatosan foglalkoz-
nak, elsôsorban uniós források bevonásá-
ban látják a megoldást.

A költségvetés részletes vitája elôrelátha-
tólag március 6-án lesz.
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Elôtérbe kerül
a tömegsport
A januárban elfogadott, a helyi diák-
és szabadidôsportot elôtérbe helyezô
sportrendelettel régi adósságát
törlesztette az önkormányzat.
Éllô Vivien, a II. kerület sportreferense
fontosnak tartja, hogy a sportcélú
támogatásokból az iskolák és az
óvodák nagyobb szeletet kaphassanak.

A sporttörvény elôírja, hogy minden tíz-
ezernél nagyobb lélekszámú önkormányzat-
nak rendelkeznie kell sportrendelettel,
ami a helyi sportélettel kapcsolatos, kötele-
zô és önként vállalt feladatokat határozza
meg. A kerületi rendeletben szabályozott
egyik kötelezô feladat a testnevelési és
sportkoncepció megalkotása, amelyet négy-
évente kell felülvizsgálni, és szükség ese-
tén módosítani.

A koncepció azokat a célokat tartalmaz-
za, amelyek az önkormányzat távlati tervei-
ben szerepelnek, a rendelettel együtt vi-
szont konkrét iránymutatást és keretet ad a
sportfejlesztések megvalósításához.

— Kiemelt feladatunk például a Pedagó-
giai Szakszolgálat gyógytestnevelés és
gyógyúszás szakmai feladatainak támogatá-
sa — emelte ki Éllô Vivien, aki a diáksport,
szabadidôsport, tömegsport és a lakossági
sport lehetôségének biztosítását szintén a
kiemelt feladatok között említette.

— A diáksportot szakmailag és anyagilag
egyaránt támogatjuk, az óvodákban és isko-
lákban tartott sportfoglalkozásokat norma-
tív forrásból vagy pályázatokkal segíti a ke-
rület. A helyi sportszervezetekkel való
együttmûködés, kapcsolattartás szintén ön-
kormányzati feladat.

Tanuszoda pályázattal

A közoktatási törvény alapján a kötelezô fel-
adatok közé tartozik a gyógytestnevelés biz-
tosítása, a kerületi iskolákban a szakorvos
által gyógytornára utalt gyerekek úszását
ugyanis a kerületnek kell megoldania. Ez
évek óta a Komjádi uszodában zajlik, ugyan-
úgy, mint a II. osztályos általános iskolások
kötelezô úszásoktatása.

— Jelentôs elôrelépés lenne, ha a kerü-
letben tanuszoda mûködne, ahol a gyere-
kek úszása kényelmesebben zajlana, és
nem kellene kizárólag a Komjádi uszodára
hagyatkozni — jelezte a sportreferens, aki
megemlítette, hogy a célra pályázat útján
szerezhet forrást a kerület, hiszen egy uszo-
da kialakítása komoly pénzekbe kerül.

Több támogatás az iskoláknak

— A korábbi évekhez képest a sportcélú tá-
mogatásokra fordítható pályázati pénzek el-
osztásában lesznek változások, mert nem

mûködött megfelelôen a rendszer, és a
sportegyesületek között is aránytalannak
tûnt az elosztás, amelyrôl ezt követôen füg-
getlen szakértôk bevonásával határoz a Köz-
oktatási, Közmûvelôdési, Sport és Informa-
tikai Bizottság — mondta el a sportrefe-
rens. Mint fogalmazott, túlzott elônyt élvez-
tek a sportegyesületek és a versenysport az
önkormányzati fenntartású oktatási intéz-
mények és a diáksport támogatásával szem-
ben. A kerület ezért több támogatást kíván
nyújtani az iskoláknak, óvodáknak és az ok-
tatási intézményekben mûködô sportkö-
röknek. Az óvodák eddig egyáltalán nem
kaptak ilyen jellegû támogatást, pedig már
sok intézménynek van saját sportterme,
tornaszobája, udvara, amelyeket jó minôsé-
gû sporteszközökkel kell felszerelni — em-
lékeztetett Éllô Vivien. A kisebb gyerekek
is szeretnének eljutni korcsolyázni, spor-
tolni, kirándulni, és szükségük lehet a leg-
újabb, mozgáskoordinációt segítô játéksze-
rekre vagy egy jól berendezett tornaszobá-

ra, udvarra. A koncepció szerint az iskolák
közül a kerület a Csik Ferenc Általános Is-
kola és Gimnázium sportproªlját szeretné
tovább erôsíteni.

OLLÉ — focipályák mindenütt

A sportjellegû fejlesztéseknél elôrelépést
jelent, ha a kerület részt vesz az Országos
Labdarúgópálya Létesítési Programban
(OLLÉ). Az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium, valamint a Magyar
Labdarúgó Szövetség által létrehozott iroda
labdarúgó- és mûfüves sportpályák építé-
sét segíti elô. Ennek keretében az önkor-
mányzatok könnyebben és anyagilag is ked-
vezôbben juthatnak modern pályákhoz. Az
önkormányzat szándéknyilatkozatot írt alá,

hogy csatlakozik a programhoz, amelynek
révén a legkorszerûbb technikával készülô
labdarúgó nagy- és kispályát, valamint fut-
sal- (teremfoci-), kosár- és kézilabda-,
röplabdapályává átalakítható multifunkci-
ós sportpályát is lehet építeni — emelte ki
a referens.

Az OLLÉ-program keretében iskolaud-
var-beépítési programhoz is csatlakozik a
kerület. A pályázó iskolák lehetôségeikhez
és adottságához mérten mûfüves, világítás-
sal ellátott — akár a nap 24 órájában hasz-
nálható — pályákra tehetnek szert a kerület
támogatásával. Az önkormányzat igényfel-
mérést készít, és vizsgálja annak lehetôsé-
gét, mely intézményeknél lehetne megvaló-
sítani a beruházásokat. Már kilenc kerületi
iskola leadta igényét mûfüves pályára. A
program eredeti ütemterve szerint, vala-
mint a képviselô-testület pozitív döntése
esetén jövôre már több, második kerületi
oktatási intézmény is korszerû sportpályá-
val büszkélkedhet.

Hétvégén is tárt kapuk

Új elképzelés a szabadidôsport támogatásá-
ra a Tárt Kapus Létesítmények programja,
amely több kerületben már komoly sikert
aratott, és a lakosság részérôl a városrész-
ben is nagy az igény.

— Lényege, hogy a csatlakozó intézmé-
nyek létesítményeit bizonyos idôpontok-
ban a lakosság is használhatja, a felügyelô
testnevelôt, a portaszolgálat bérét, vala-
mint a rezsit vagy az önkormányzat fedezi,
vagy a ªnanszírozáshoz fôvárosi pályázat
keretében külsô forrás is bevonható —
mondta Éllô Vivien. Eddig a Klebelsberg
Kuno Általános Iskola és Gimnázium és az
Újlaki Általános Iskola adott le az önkor-
mányzathoz pályázatot, amelyrôl majd a Fô-
városi Önkormányzat dönt. A sportrefe-
rens kiemelte: a II. kerület továbbra is meg-
rendezi a népszerû a II. Kerületi Kaptató fu-
tóversenyt és a hagyományos kerékpárver-
senyt.

Szabó Gergely

ÉLLÔ VIVIEN 1974-ben született Budapesten, és már
az általános iskola alatt elkezdett asztaliteniszezni a
Marczibányi téri Statisztika Petôfi SC-ben. 2002-ben
igazolt át a Postás MATÁV SE-hez. 1992-tôl tagja volt
a magyar nôi asztalitenisz válogatottnak. 1987-tôl kez-
dôdôen hétszeres korosztályos Európa-bajnok, ötszö-
rös BEK-, kétszeres ETTU-Kupa-, illetve Európa Liga
gyôztes. Hatszoros országos bajnok, és ezüstérmes Eu-
rópa-bajnok csapattag. A Kereskedelmi, Vendéglátó-
ipari és Idegenforgalmi Fôiskolán szerzett idegenforgal-
mi közgazdász diplomát, felsôfokú szakmai nyelvvizs-
gával rendelkezik angol és olasz nyelvbôl, de beszél
franciául is. Korábban a XIV. kerületben dolgozott

sportreferensként, a II. kerületi önkormányzatnál pedig ôsz óta végzi a sporttal kap-
csolatos teendôket. Feladatai közé tartozik többek között a Közoktatási, Közmûvelô-
dési, Sport és Informatikai Bizottság munkájának támogatása, kapcsolattartás és
együttmûködés az önkormányzati fenntartású intézményekkel és a kerületi sport-
egyesületekkel, sport célú pályázatok lebonyolítása, valamint a sport iránti igény erô-
sítése. Kislánya, Natália kilenc éves.
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Új támfal
a Lukács fürdônél
Megújult a Lukács fürdô és a Malom tó kö-
zötti téren a régóta elhanyagolt támfal. A
Frankel Leó úti munkálatok során megerô-
sítették a járdát és a parkolót elválasztó fa-
lat, amelyet a fák gyökerei megrepesztet-
tek, és a régóta rozsdásodó vaskorlátot is
felújították. Az elburjánzott ecetfák helyé-
re a hivatal ígérete szerint a városi körülmé-
nyekhez jobban igazodó fafajtát telepíte-
nek.

A Keleti Károly utca 31. alatti posta-
hivatal február 16-án bezár. Ez a hír
fogadott, amikor a minap csekkjei-
met beªzettem, pénzt vettem fel és a
másik ablaknál leveleimet és egy cso-
magot adtam fel. Rossz hír volt, és el-
gondolkodtatott.

Születésem (1925) óta ebben e ház-
ban lakom, és vissza tudok emlékezni:
1935 lehetett, amikor itt megnyílt a Ma-
gyar Királyi Postahivatal. Vezetôje és
egyetlen alkalmazottja Fiala néni volt,
a postamester. Mi, gyerekek szerettük,
mert nagyon barátságos volt, és ha kel-
lett, szívesen adott bélyegszélt ragasz-
táshoz. A hivatalból nyílt kis lakása a
ház földszintjén.

Ahogy emlékszem, szinte egész nap
ott ült az ablak másik oldalán, és bo-
nyolította a környék csekk-, levél-, táv-
irat- és csomagforgalmát. Délután fo-
gadta a postajáratot és adta le az idô-
közben feladott táviratokat. Persze az
akkori technikával, Morze-billen-
tyûvel, pont-vonás sorozatokban, félel-
metes sebességgel. Mi, gyerekek a kira-
katablakon keresztül néma áhitattal
ªgyeltük.

Az ide legközelebbi postahivatalok
számunkra, idôs emberek számára in-
nen jókora távolságban, a Török utcá-
ban, a Batthyány téren vagy a Retek ut-
cában voltak. Ezért a Keleti Károly ut-
cai hivatalnak hamarosan tetemes ügy-
félköre alakult ki, és a lakosság bôvülô
postai szolgáltatások iránt egyre növek-
vô igénye mellett ide koncentrálódott a
környezô hivatalok, a Statisztika, a Me-

zôgazdasági, a Meteorológia, majd a
sok újonnan alakult kisebb-nagyobb
vállalat egyre szaporodó és mindenfé-
lével bôvülô postai forgalma is.

Ennek most vége. Úgy tûnik, a Posta
menedzsmentje döntésénél nem vette
ªgyelembe a környék érdekeit és vélemé-
nyét. Nem tudok róla, hogy a döntést
megelôzôen akárcsak megkérdezték
volna az érintett lakosságot, intézmé-
nyeket és vállalatokat.

Szinte hallom: „Ez van. Tetszik, nem
tetszik, tessék tudomásul venni.” Ide il-
lô meghatározásnak látszik: „Erôfö-
lénnyel (monopolhelyzettel) való vissza-
élés”.

Nekünk pedig módunk lesz tudomá-
sul venni az ebbôl következô hosszú sétá-
kat (akár csomaggal) a „legközelebbi”
postahivatalokhoz, és, persze, az ott
már tapasztalt — és a bezárás következ-
tében biztosan növekvô — zsúfoltságot,
sorbanállást, idegességet, idôvesztesé-
get és minden egyéb kényelmetlenséget.

A döntés indokait nem ismertették,
de az eljárást méltatlannak, érdekein-
ket figyelmen kívül hagyónak, és, bi-
zony, sértônek érezzük. Tényleg így kell
ennek lenni?

Székely Tamás
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Búcsú a kispostától
Február 16-án nyitott ki utoljára a Keleti
Károly utca 31. szám alatt mûködô posta. A
környéken lakók és dolgozók által kedvelt,
24-es postahelyet a kihasználatlanság mi-
att zárta be a vállalat.

— Két év múlva a törvények lehetôvé te-
szik, hogy bárki postai szolgáltatást végez-
hessen Magyarországon. A piaci nyitásra
készülve a Magyar Posta kénytelen raciona-
lizálást végezni, amelynek keretében orszá-
gosan számos, kis hatékonysággal mûködô
posta szûnik meg — tájékoztatott Bor Sán-
dor, a Központi Területi Igazgatóság vezetô-
je. A régióigazgató elmondta, hogy felmé-
rést készítettek a városokban, a megyeszék-
helyeken és a fôvárosi kerületekben a pos-
tahelyek kihasználtságáról. A részletes
elemzésbôl kiderült, hogy a Keleti Károly
utcai ªók az eleve rövidített nyitva tartási
idôszak alatt is kevés forgalmat bonyolí-
tott, így, sajnos, a bezárandó postahelyek
közé került. A régióigazgató jelezte, hogy a
Magyar Posta Zrt. a kerületben tizenegy
postát mûködtet, ami a törvényi szabályo-
zás által megkövetelt szám két és félszere-
se, a környék lakóinak ugyanakkor egy kilo-

méteres körzeten belül három, hosszabb
nyitva tartási idôvel mûködô postahely áll
rendelkezésére. Az igazgató megemlítette,
hogy Láng Zsolt polgármesterrel folytatott
tárgyalásai után arról döntöttek, a Kriszti-
na körúti Postapalotában a fogyatékkal
élôk számára külön pultot alakítanak ki,
amelyet kerekesszékkel is könnyen meg le-
het közelíteni. Felmerült az is, hogy a Re-
tek utcai ªókot teszik alkalmassá arra,
hogy a kerekesszékesek is megközelíthes-
sék, különös tekintettel arra, hogy a Mar-
czibányi téri Mozgássérültek Intézetéhez
közelebb esik.
A környék postái:
n Budapest 22 posta, 1276 Budapest, Re-
tek u. 34. Tel.: 316-8260. H-P: 8–19 óráig.
n Budapest 23 posta, 1277 Budapest II., Tö-
rök utca 2. Tel.: 212-4170. H-P: 8–19 óráig,
szombat: 8–14 óráig.
n Budapest 114 posta (Postapalota), 1525
Budapest XII., Krisztina körút 6–8. Tel.:
487-1100. H-P: 7–20 óráig, szombat: 7–14
óráig.

Kristálybarlangot
talált  emlék-
érmes kutatónk
Egy újabb, páratlanul szép és geológiailag
különleges barlangot tártak fel az év elején
a Gellért-hegyen a II. Kerületért Emlékér-
mes Adamkó Péter és Leél-Ôssy Szabolcs bar-
langkutatók irányításával. A kerületi Rózsa-
dombi Kinizsi SE barlangászai 60 méter
hosszú és 18 m mély barlangba jutottak le.
Az oldalfalakat helyenként több méteres
magasságban szikrázóan csillogó gipsz bo-
rítja, máshol vagy kristálytû-csokrot for-
máz az aragonit, néhol virágszerû képzôd-
mények pompáznak, vagy hajszálvékony
kristályszálakat alkotnak a gipszkiválások.
A Citadella névre keresztelt barlangban a
remények szerint folytatódik a munka,
amelynek célja lejutni a hévforrásokig,
amelyeknek vize egykor a barlangot is borí-
totta.
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Látni és látszani
A láthatósági mellények használatát több
nyugat-európai országban már évekkel ez-
elôtt elôírták a szabályok, de ma már itt-
hon is az autó utasterének kötelezô tartozé-
ka a sárga vagy neonzöld színû fényvisszave-
rô mellény. A ruhát azonban nem csak a
mûszaki hiba elhárításán dolgozó autósok,
vagy a rendôrség szolgálatban lévô munka-
társai hordhatják. A II. kerületi önkor-
mányzat balesetmegelôzési megfontolás-
ból az év elején minden kerületi általános
iskolásnak egy fényvisszaverô mellényt
adott. A mellény fontosságára Szécsi Tibor,
a Fôvárosi Balesetmegelôzési Bizottság tit-
kára is felhívta a ªgyelmet. A rendôr száza-
dos elmondta: a látni és látszani elv alap-
ján a mellények segítik, hogy a sötétebb
napszakokban a közlekedés résztvevôit sok-

kal hamarább észrevegyék a visszaverôdô
fény miatt, így a baleset elkerülésére is
több idô jut. A gyerekeknél még fontosabb
szerepe lehet a láthatósági mellénynek, hi-
szen kisebb termetük miatt nehezebben ve-
hetôk észre, és életkoruknál fogva meggon-
dolatlanabbak, hirtelen léphetnek ki egy
autó elé. A rendôr százados emlékeztetett,
hogy számos esetben megelôzhetô lett vol-
na egy-egy baleset, ha az áldozat mellényt
hord.

Szécsi Tibor fontosnak tartja, hogy szür-
kület után gyalogosok, kerékpárosok, sôt
akár a gördeszkások vagy görkorcsolyázók
is hordják a mellényt, de a fényvisszaverô
karszalag vagy a táskára szerelhetô prizma
is több a semminél. Az iskolák közelében,
a kertvárosi övezetekben különösen aján-
lott a mellények viselése, fôként, ahol
nincs, vagy gyengébb a közvilágítás.

Tovább gördül
a tanösvény
A fennállásának 80. évfordulóját idén ün-
neplô Remetekertvárosi Általános Iskolába
látogatott Camerun Mackenzie ausztrál peda-
gógus és felesége. Elsôsorban a Gördülô
Tanösvény programjára volt kíváncsi.

Január 22-én az 5/a osztály Várady Szabó
Emôke vezetésével vett részt szenzitív kör-
nyezetpedagógiai játszóházban, a Gyermek-
vasúttal közösen mûködtetett laborkocsis
foglalkozáson.

A sikeres program megszervezésében
részt vett az Országos Közoktatási Intézet
munkatársa, Varga Attila is. Lapunkat Ber-
kes Anna, az iskola igazgatója arról tájékoz-
tatta, hogy terveink között szerepel a Gör-
dülô Tanösvény angol nyelvû változatának
megszervezése.

A II. kerületi rendôrkapitányság adatai
alapján a kerület fôbb baleseti góc-
pontjai:

Margit-híd és közvetlen vonzáskör-
zete, Bem rakpart, Árpád fejedelem út-
ja, Margit körút, Moszkva tér és Széna
tér környéke, Szilágyi Erzsébet fasor,
Budakeszi út, Hûvösvölgyi út, Bimbó
út és Gábor Áron utca keresztezôdé-
se, Tárogató út és Bognár utca keresz-
tezôdése, Fillér utca, Máriaremetei út,
Hidegkúti út, Szépvölgyi út, Nagyková-
csi út, Kapy utca.

Tanácsok iskolásoknak!
n Inkább 5–10 perccel korábban indulj el az iskolába, hogy ne kelljen rohannod!
n Körültekintés nélkül soha ne menj át az úttesten!
n Kerüld, hogy álló jármû mögül vagy takart helyzetbôl lépj le az útra!
n Ne szégyelld megfogni szüleid kezét az úton való áthaladás közben!
n Lehetôleg a kijelölt gyalogosátkelôhelyen (zebrán), ennek hiányában a legbiztonsá-

gosabb helyen menj át a túloldalra!
n Az utca nem játszótér. Errôl soha ne feledkezz meg!
n Ha a gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelzô készülék zöld fénye villog

és már leléptél az úttestre, akkor szedd a lábad! Ha még a járdán állsz, semmikép-
pen se indulj el!

n Ha kerékpárral közlekedsz, ne feledkezz el az elsô, illetve a hátsó világításról, vala-
mint a kanyarodás elôtt kezeddel jelezd szándékodat!

n Tömegközlekedési jármûveken kapaszkodj a balesetek megelôzése érdekében!
n Ha az autóbusz, villamos és trolibusz ajtaja nyitva van, de a csengô hangját már

hallod, ne szállj le, illetve fel!
n Ne feledd! Édesanyád, édesapád és testvéreid mindig hazavárnak.

Véradás a Baár—
Madasban
Az alapításának 100. évfordulóját ünneplô
Baár—Madas Református Gimnáziumban
hagyományteremtô szándékkal véradóna-
pot rendeztek február 2-án. A szervezés-
ben az iskola-egészségügyi szolgálat segít-
ségére volt a Magyar Vöröskereszt Budapes-
ti Szervezete. A rendkívül sikeres véradá-

son több mint félszázan jelentek meg; hu-
szonhárman életükben elôször adtak vért.

Az önkéntes véradók között volt számos 12.
évfolyamos, 18. életévét nemrég betöltött
diák, pedagógus, technikai dolgozó és szü-
lô is. A jó hangulathoz hozzájárultak az isko-
la konyhájának a véradásban is aktívan
részt vevô dolgozói, ªnom, házias szendvi-
cseket, pogácsát, süteményeket és inniva-
lót készítve. A véradók áldozatvállalását az
iskola az erre az alkalomra kiadott emlék-
lappal, a Vöröskereszt pedig vitaminkészít-
ménnyel, illetve Verdi: Othello c. hangka-
zettájával köszönte meg.

Közmûvelôdési
Tanács újra
Dr. Szalai Tibor jegyzô tájékoztatása szerint a
II. kerületi székhelyû közmûvelôdési célú
társadalmi szervezetek által 2004. január
22-én megalakított Közmûvelôdési Tanács
mûködési ideje — a muzeális intézmények-
rôl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a köz-
mûvelôdésrôl szóló 1997. évi CXL. törvény
82. §-a értelmében — 2007. január 22-én le-
járt. A Közmûvelôdési Tanácsot a következô
hároméves idôtartamra a fenti törvény elô-
írásai alapján kell megalakítani.
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Ellenzékiként
a kerületért
Balsai István, a 2. számú országgyûlési
választókerület megválasztott
képviselôje a Fidesz-frakció és az
alkotmányügyi bizottság tagjaként
vesz részt a törvényhozás
munkájában. Mint mondja, nem
szokatlan számára az ellenzéki szerep,
hiszen 1990 óta ez a harmadik ciklus,
amelyben nem kormánypárti
politikusként dolgozik.

— Véleményem szerint alapvetôen megvál-
tozott az ellenzék, de ami talán ennél is fon-
tosabb, a parlament szerepe 2006 óta. Az
országgyûlés közjogi és alkotmányos terve-
ken nyugvó, a törvények elôkészítését vég-
zô munkája mellett mindeddig nagyon fon-
tos volt a végrehajtó hatalom mûködésé-
nek ellenôrzése is. Ez a szerep meglátásom
szerint az elmúlt idôszakban jelentôsen
visszaszorult. Példaként említem, hogy
mint az Európai Parlament Ebesz-képvise-
lôje a legutóbbi szerbiai választásokra el-
lenôrzô küldöttként utunkat szervezve de-
rült ki számomra, hogy Európában egyet-
len törvényhozó testület sem engedi meg
magának azt a luxust, hogy nyolc hétig ne
ülésezzen. A Magyar Országgyûlés semmi-
lyen munkát nem végzett múlt év decem-
ber 21. és február 12. között. Hozzáteszem:
olyan helyzetben, amikor az ország gazdasá-
gilag nehéz helyzetben van, amikor az
egészség- vagy az oktatásügy reformja nap
mint nap újabb és újabb konºiktusokat ger-
jeszt a társadalom minden rétegében.

Az elôzô kormányzati ciklusban a mun-
kajogi bizottság tagjaként tevékenyke-
dett, annak ellenére, hogy korábban
mint volt igazságügy-miniszter az alkot-
mányozás volt a területe.

2002-ben az MDF és a Fidesz közösen in-
dult a választásokon, és számomra egyértel-
mû volt, hogy abban a frakcióban kívánok
politizálni, ahová a rendszerváltozás óta tar-
toztam. Akkor az az érdekes eset fordult
elô, hogy az akkori MDF-frakcióban két ko-
rábbi igazságügyi miniszter is volt. Nem
állt távol tôlem a munkajog, hiszen a mun-
kavállalók érdekének érvényesítése na-
gyon fontos kérdés. Most nem részletezen-
dô okok miatt 2005-tôl a Fidesz-frakció-
ban folytattam a politizálást, megtartva a
munkajogi bizottságban betöltött helye-

met. A tavaly tavaszi választások után arra
kértem frakciómat, támogassák, hogy ere-
deti szakmámat gyakorolva az alkotmány-
ügyi bizottságban tevékenykedhessek. A bi-
zottságot az MSZP-s Avarkeszi Dezsô veze-
ti, két alelnöke van: Répássy Róbert, a Fi-
desz és Fodor Gábor, az SZDSZ delegáltja.

Milyen feladatok vannak most a bizott-
ság elôtt?

Most várható, hogy a gyülekezési tör-
vénnyel kapcsolatos kormányzati elképzelé-
sek a bizottság elé kerülnek, és Szili Kata-
lin szorgalmazza az országgyûlés házszabá-
lyának megváltoztatását. Ezekben a kérdé-
sekben én képviselem majd a Fidesz állás-
pontját. Korábban egy fontos kétharmados
törvény módosítása volt napirenden,
amellyel nagyon sokat foglalkozott bizottsá-
gunk. A közigazgatási rendszer átalakításá-
ról szóló törvénytervezet azonban, amely a
mostani megyék helyett régiókra osztotta
volna az országot, nem kapta meg a szüksé-
ges szavazatot.

Az ellenzéki szerep nem könnyû, hi-
szen a legtöbbször csak tiltakozásra futja.

Alapvetôen nem tartom helyes megköze-
lítésnek, ha úgy gondolják a választók,
hogy a képviselô azért képviselô, mert ki-
jár ezt-azt a kerületnek, a városnak. Ilyen
alapon csak kormánypárti képviselôk ülhet-
nének a parlamentben, és ilyet is láttunk,
ugye, negyven évig, és nem lett jobb tôle az
ország helyzete. A demokráciában alapvetô-
en fontos szerepe van az ellenzéknek:
ªgyelmeztet, alternatívát nyújt, rávilágít el-
lentmondásokra. Ráadásul én egy nagyvá-
ros kerületének vagyok a képviselôje. Ter-
mészetesen bizonyos nagyberuházások ese-
tén a képviselô segíthet a központi forrá-
sok megtalálásában. A kerületi beruházá-
sok azonban a fôvárosi egésznek csak na-
gyon kis szeletét teszik ki, és külön kerüle-
ti célok megjelenítése a parlamenti munká-
ban nem túl gyakori. A Klebelsberg köz-
pontra elnyert központi támogatás volt ta-
lán az utolsó ilyen jellegû központi támoga-
tás, amit még kormánypárti képviselôként
sikerült kijárnom. Jelenleg a II. kerületet
érintô nagyberuházás a Moszkva tér lehet-
ne, ami nem egyszerûen kerületi kérdés.
De a mostani politikai helyzetben, úgy ér-
zem, a legfontosabb, hogy a tervezett kór-
házbezárások ellen emeljem fel a szavam.
A sajtóban napvilágot látott hírek két rend-
kívül fontos intézményünket, az OPNI-t és
a Budai Gyermekkórházat érintik. Tûrhetet-
lennek és elfogadhatatlannak tartom, hogy
a kerületi és budai ellátásban fontos szere-
pet játszó kórházakat bezárják. Mindent el
kell követni ennek megakadályozására.

Tóth Ildikó

BALSAI ISTVÁN országgyûlési képvi-
selô következô fogadóóráját március
1-jén 18 órától a Polgármesteri Hiva-
tal 201/c szobájában (1024 Mechwart
liget 1.) tartja.

GYERMEKEK A CIRKUSZBAN.
Kerületi nagycsaládosok látogathat-
tak el a Fôvárosi Nagycirkuszba feb-
ruár 9-én. A Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesületén keresztül az önkor-
mányzat kétszáz ingyenes jegyet biz-
tosított a sokgyermekes családoknak.

TÁRSASHÁZI TANÁCSADÁS.
Minden kedden 17 órától ingyenes
jogi tanácsadás társasházaknak a Pol-
gármesteri Hivatalban (1024 Mech-
wart liget 1.).

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA
hétfôn és szerdán 10–18 óráig, ked-
den és csütörtökön 9–17 óráig, pén-
teken 9–14 óráig tart nyitva (1024
Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁST szervez a Fidesz kerületi
szervezete szerdánként 16–18-ig
(1024 Keleti K. u. 13/b). A részt ven-
ni szándékozók az aktuális hét kedd-
jéig kérjenek idôpontot nyitvatartási
idôben (lásd fent).

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁ-
JA kedden és csütörtökön17–19 órá-
ig tart nyitva (1022 Bimbó út 63.).

Almássy Kornél országgyûlési kép-
viselô idôpont-egyeztetés alapján fo-
gad; telefon: (06 70) 362-8283.

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes ta-
nácsadást szervez a Bimbó út 63.
alatti irodájában keddenként 16–18-
ig. Idôpont-egyeztetés munkanapo-
kon 8–16-ig a 353-0624-es számon.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA
(1024 Keleti K. u. 8.) minden szerdán
17 és 18 óra között tart nyitva. Tel.:
(06 20) 269-3777.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁ-
JA hétfôtôl csütörtökig 12 és 18 óra
között, pénteken 12 és 16 óra kö-
zött tart nyitva. 1024 Fazekas utca
19–23., tel.: 212-2978.

KÁVÉ MELLETT. Porkoláb Mátyás
képviselô (MDF) minden hónap elsô
és harmadik szerdáján 9–10-ig a
Széphalom bevásárlóközpont kávé-
zójában várja az érdeklôdôket.
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Rettenthetetlen,
de udvarias
harcosokat nevel
A Marczibányi téri Kodály Zoltán
iskola tornatermében esténként nagy
a forgalom. Számos sportág
képviselôi váltják egymást, szigorúan
mûködtetett órarend szerint. Hétfôn,
szerdán és csütörtökön délután 5 és 7
óra között például a dzsúdósoké a
nagyterem, akiknek foglalkozásait
Keserû László hétdanos mester,
korábbi magyar bajnok fogja össze és
irányítja.

— Azzal kezdôdött minden, hogy hét évig
jártam ide a lányommal, aki az RSG-edzése-
ken vett részt — mesélte Keserû László. —
Azután addig osztogattam a tanácsokat a
dzsúdósoknak, amíg egy szép napon én ke-
rültem a kör közepére. Ennek van már vagy
három éve. A sportággal viszont már csak-
nem négy évtizede, hogy megismerked-
tem.

Hol kapta az alapokat ehhez a hosszú tá-
vú „szerelemhez”?

Még 1958-ban kerültem a XVIII. kerületi
KISZ SE-hez, ahol akkor éppen Króner Fe-
renc, a késôbbi mesteredzô volt a vezetô.
Két évvel késôbb többedmagammal átmen-
tem a már igen komoly rangot jelentô Buda-
pesti Honvéd szakosztályába, Sári József ke-
zei alá.

Azt mondják, akit a dzsúdó szelleme
megfog, az egy életre elkötelezi magát
mellette.

Ha dzsúdóról beszélünk, akkor a Kodo-
kan dzsúdóra kell gondolni, amelynek aty-
ja Dzsigoro Kano volt. Ami pedig az igazi lé-
nyege a dolgoknak: ez a sportág rendkívüli
ªzikai állapot elérését teszi lehetôvé úgy,
hogy közben a lovagias gondolkodásra, az
ellenfél tiszteletére tanít, miközben ret-
tenthetetlen harcosokat nevel. Engem ez a
fajta gondolkodásmód gyerekkorom óta
vonzott, s bár rengeteget kellett dolgozni a
sikerekért, sosem bántam meg, hogy ép-
pen ezt a sportágat választottam.

Hogyan alakult versenyzôi pályafutá-
sa?

A legjobb eredményeimet a Honvédban
értem el, 1968-ban a hetvenkilósok súly-
csoportjában országos bajnok lettem. A leg-
szebb versenyzôi korban, huszonnyolc éve-
sen súlyos sérülést szereztem. 1971-tôl
már nem fokozhattam a tempót, még
1978-ig versenyezgetve, a tatami közelé-
ben maradtam.

Bár szakközépiskolát, majd fôiskolát
végzett, ezt követôen mégis pincérként
dolgozott.

Sok mindent megpróbáltam életemben,
s mivel edzôi képesítést is szereztem, így
ez a munka is közel áll hozzám. Ilyen ªatal
gyerekekkel — közöttük óvodásokkal is —
azonban csak most, vénségemre kezdtem
el igazából foglalkozni. Nagyon fontosnak
tartom, hogy következetesen vezessem be a
gyerekeket a dzsúdó világába. Magyarorszá-
gon, sajnos, túlontúl versenycentrikus a
felfogás, ami azzal jár együtt, hogy legin-
kább felkészületlen ªatalok „ráncigálják”
egymást a szônyegen. Az edzôk — tisztelet a
kivételnek — beérik azzal, hogy tanítványa-
ik néhány dobást megtanulnak, s máris kül-
dik ôket a küzdôtérre. Nekem viszont az a
meggyôzôdésem, hogy csak azokból lesz jó
versenyzô, akik hat-hét éves korban elkez-
dik a sportággal való barátkozást, és tizen-
három-tizennégy éves korukra megszerzik
a valóban komoly alapokat.

Milyenek a tanfolyamokon résztvevô
gyerekek képességei?

Sok tehetséges palánta megfordul a keze-
ink között, akik közül többeket kimondot-
tan noszogatni kell a folytatásra. Nem egy
esetben csak a szülôk kitartásának volt kö-
szönhetô, hogy egy-egy igen tehetséges lur-
kó nem hagyta itt idô elôtt a csoportunkat.

A sportélet számos területén éppen a
szülôkkel vannak gondok, elég csak a jég-
mamákat megemlíteni. Önöknél éppen
fordított a helyzet?

Alapvetôen jó tapasztalatokról tudok be-
számolni. A szülôk közül sokan dicsérik a
dzsúdó jellemformáló erejét, miként a
rendszeresen edzésre járóknál az is bizo-
nyítható, hogy jobban tanulnak, mint amíg
nem sportoltak. S az sem utolsó szempont,
hogy a sok éven át dzsúdózók mozgáskoor-
dinációja számottevô mértékben javul.

Kép és szöveg: Jocha Károly

ASZTALIHOKI VILÁGKUPA Magyar-
országon február 25-én vasárnap 9
órától az IBS Hotel Garden (1021 Táro-
gató út 2–4.) helyiségeiben. Nevezési
díj 2000 forint (8 euró), amely magá-
ban foglal ezerforintnyi büféfogyasz-
tást. Díjazás: kupák, érmek, oklevelek,
szponzori ajándékok (minden résztve-
vôt díjaznak). Nevezési határidô: feb-
ruár 22. Minden idôk legerôsebb ha-
zai versenye lesz 11 ország több mint
80 résztvevôjével. Bôvebb információ:
Létay Dániel (MAJSZ-elnök), e-mail: le-
tay@axelero.hu, mobil: (06 70) 252-
5038, www.asztalihoki.hu.

FLOORBALL-HÍREK. Két napon át
kergették a lyukas plasztiklabdát a II.
kerület legügyesebb floorballosai a
Testnevelési Egyetem csarnokában ja-
nuár 20–21-én. Kilenc iskolából mint-
egy száznegyven gyerek vett részt és
ontott 147 gólt a diákolimpián, me-
lyet kerületünkben közel tíz éve ren-
dez meg a Sportcentrum és a Budenz
iskola. Idén is a legeredményesebbek
a Remetekertvárosi és a Budenz isko-
la, valamint a Móricz gimnázium csa-
patai voltak. A legszínvonalasabb és
legizgalmasabb mérkôzés a fiúk 4.
korcsoportjában zajlott, ahol végig fel-
váltva vezettek a csapatok, a gyôztes
gól is az utolsó másodpercekben esett.

Eredmények: Fiúk, 2. korcsoport: 1.
Remetekertvárosi ÁI, 9 pont; 2. Feny-
ves ÁI., 6 pont; 3. Budenz József ÁI, 3
pont; 4. Nagykovácsi ÁI, 0 pont. 3.
korcsoport: 1. Remetekertvárosi ÁI, 9
pont; 2. Budenz József ÁI, 6 pont; 3.
Törökvész ÁI, 3 pont; 4. Fillér ÁI, 0
pont. 4. korcsoport: 1. Budenz József
ÁI; 2. Remetekertvárosi ÁI. 6. korcso-
port: 1. Móricz Zsigmond Gimnázi-
um, 9 pont; 2. Budenz József Gimnázi-
um, 6 pont; 3. Pesthidegkúti Waldorf
Gimnázium, 3 pont; 4. Klebensberg
Kuno Gimnázium, 0 pont.

Lányok, 5. korcsoport: 1. Budenz;
6. korcsoport: 1. Klebelsberg. D. A .

PRÓBÁLD KI A REPÜLÉST! A Kettô
SE Siklóernyôs Szakosztálya március 4-
én vasárnap nyílt napot tart. Az egyesü-
let az elméleti oktatás és a bemutató
mellett az idôjárás függvényében min-
denkinek lehetôséget biztosít tandem-
repülésre. A felszerelésrôl a szakosztály
gondoskodik. Ajánlott öltözet: túrázó-
ruha, magas szárú cipô, kesztyû. Talál-
kozó pontban 9 órakor az Arad u. —
Kardos u. sarán (II. kerület), a repülés-
hez 20 km-t kell autózni. Az autó nélkül
érkezôk szállítását az egyesület megold-
ja. További információ a programról és
a tanfolyamokról: Gombóc Artúr (Pálfi
Béla Gábor), tel.: (06 30) 445-1889,
pbg@freemail.hu, www.2se.ini.hu.
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KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám öntômester életérôl. Ajándékba kapott tüzes
lovak. Vasalógyûjtemény. Kerekesszékkel és babakocsival is bejárható, megtekinthetô hétfô kivételével
9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-4370)
n Buda Sacra — fotókiállítás. Fotó: Thaler Tamás, szöveg: dr. Halabuk József. A kiállítás megtekinthetô
vasárnaponként 11–12 óra között, az istentisztelet után vagy egyéb, elôre egyeztetett idôpontban. (1011
Szilágyi Dezsô tér 3., a Budai Református Egyházközség gyülekezeti terme.)
n MÁRCIUS 9-ig: A Mûvészcsaládok sorozat keretében Romvári Márton, Romvári János — festmé-
nyek, grafikák, installációk. Mûvészek a II. kerületben. (Vízivárosi Galéria, 1027 Kapás u. 55. Tel.: 201-
6925)
n MÁRCIUS 14-ig: Women of the World. Nôi sorsok —Örményország és Ecuador. Clement Saccoma-
ni fotókiállítása. Nyitva naponta 15–19 óráig, ill. a Teátrum rendezvényei alatt. A belépés díjtalan, a Teát-
rum rendezvényei alatt a kiállítás az eseményre szóló érvényes jeggyel tekinthetô meg. (Millenáris Teát-
rum, Piros-fekete Galéria)
n MÁRCIUS 15-ig: Budapest képekben fotókiállítás sorozat 9. Átutazók — Pillanatképek Európa
nagyvárosaiból — Budapest. A Mosoly Alapítvány gyerekfotói. Nyitva: kedd-vasárnap 15–19-ig. (Mille-
náris Fogadó, Csiga Galéria)
n MÁRCIUS 17-ig Jókai öröksége a svábhegyi kert címmel látható kiállítás a Jókai Mór Általános Iskola
tanulói és Janzsó Tamás fotóriporter felvételeibôl a Barabás Villa galériájában és szabadtéri tárlóiban.
Megtekinthetô szombat kivételével naponta 10–18 óráig. (1122 Városmajor u. 44.)
n JÚNIUS 30-ig: „Play Art” — tendenciák napjaink képzômûvészetében. (Marczibányi Téri Mûvelôdé-
si Központ)

SZÍNHÁZ IBS: FEBRUÁR 25-én 19.00: Popfesztivál 2006. A Szindra vizsgaelôadása. R.: Földessy
Margit. 100. jubileumi elôadás! MÁRCIUS 1., 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! (IBS Étterem). Szerk. Lit-
kai Gergely. Km.: Litkai Gergely, Beliczai Balázs. MÁRCIUS 4., 19.00: Hair — musical a Szindra elôadásá-
ban R.: Földessy Margit. 10-én, 18.30: Dalok a falvédôrôl — bemutató. Elôadja: Hajdu István, Szabó
Jusztin, Hajdu Gábor (IBS PUB). 11-én, 19.00: Van, aki forrón szereti. Filmvilágsikerek színpadon a
Szindra vizsgaelôadásában. 16-án, 19.00: Örkény István: Macskajáték. Fôszerepben: Pásztor Erzsi, Schu-
bert Éva, Földi Teri, Huszár László. R.: Varga Miklós. 17-én, 19.00: Agatha Christie: Egérfogó. Klasszikus
krimi 2 részben. R.: Földessy Margit. 18-án, 18.30: Švejk vagyok. Zenés sörözgetés egy derék katonával
és a közönséggel. Elôadja: Mikó István (IBS Pub). 19.00: Popfesztivál 2007. A Szindra vizsgaelôadása.
R.: Földessy Margit.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: A Bartók Vonósnégyes hangversenyciklusa az együttes 50. születés-
napja tiszteletére. MÁRCIUS 4., 11.00: Haydn: d-moll Erdôdy-vonósnégyes. Csajkovszkij: D-dúr vo-
nósnégyes. MÁRCIUS 18., 11.00: Kodály: II. vonósnégyes. Debussy: g-moll vonósnégyes. MÁRCIUS
6., 18.00: Mester és tanítványa — Gyimesi László és Hámori Angelika négykezes zongoraestje. Mû-
soron: Mozart, Schubert, Brahms és Dvoøak mûvei. MÁRCIUS 11., 11.00: Tallis Barkar zongoramatiné-
ja. MÁRCIUS 12., 18.00: A Pulzus vonósnégyes hangversenye. Mûsoron Schubert és Haydn mûvei.
n IBS: MÁRCIUS 3., 19.00: Dívák az IBS Színpadon. Bemutató. 9-én, 19.00: Elsa Valle- és a Rumba Ca-
liente-koncert. 23-án, 19.00: Hot Jazz Band-koncert.
n MILLENÁRIS: MÁRCIUS 3., 20.00:Világsztár-sorozat — Eumir Deodato (USA). A brazil származású,
New Yorkban élô legendás Eumir Deodato a világ egyik legkeresettebb dzsesszzongoristája. Zenészként,
zeneszerzôként és producerként 16 platinalemezzel rendelkezik, és olyan nevekkel dolgozott együtt, mint
Björk, Kool & the Gang, Earth wind & Fire, K. D. Lang vagy Frank Sinatra. A Millenárison rendezett koncert
alkalmával elôször jár Magyarországon. (Teátrum). MÁRCIUS 6., 20.00: Timo Väänänen 1970-ben szüle-

tett mûvész a finn nemzeti hangszer, a kantele szá-
mos változatán játszik — hagyományos és modern
zenét is. (Fogadó Padlás). MÁRCIUS 16.,17., 18-
án, 19.00: Budapesti Tavaszi Fesztivál 2007.
Compania Maria Serrano & Balogh Kálmán: Fla-
menco Meets Gipsy Music — Serrano és Balogh
egyaránt szenvedélyesen keresik az új kifejezésmó-
dokat. A cigány zene és a flamenco találkozása
címû közös projektjük célja a magyarországi ci-

BARTÓK EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

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

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

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

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

KLEBELSBERG MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
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

A CSALÁD KICSI KINCSE. Ha úgy tetszik, A család kicsi kincse családi film, még mi-
elôtt azonban bárki is valami gügyögôs Disney-konfekcióra gondolna, gyorsan te-
gyük hozzá, hogy az itt felvonuló családtagok korántsem azok a tökéletes fogazatú,
bársonyos tapintású mintapolgárok, akikre oly vágyakozva szoktunk filmnézés apro-
póján felnézni. Nem és nem. A család kicsi kincsének rendezôi (kettô is van belôlük)
csak azért is ellenállnak a tökéletes mosolyoknak; ôk a nappaliban háborúzó házasfe-
lekre, a szülôkre és a világra méla undorral tekintô kamaszgyerekekre és a trágár
nagypapákra építenek, valamint arra a meggyôzôdésükre, miszerint a tökéletlen-
ség nem bûn, még akkor sem, ha Hollywood magasabb köreiben errôl vélhetôen
hallani sem akarnának. De hát ez egy másik iskola, az Amerikai szépség sikere által
hitelesített fanyar kisrealizmus iskolája. Van egy kislány, semmivel sem szebb vagy
csúnyább, mint kortársai többsége, és az álmai is tipikus kislányálmok. A hétéves
Olive speciel azt vette a fejébe, hogy elindul A család kicsi kincse-szépségverse-
nyen, ám ehhez elôször el kell jutnia a távoli Kaliforniába, ehhez pedig némi csalá-
di asszisztencia, de legalábbis a családi autó és egy sofôr szükségeltetik. Tiszta sor,
a családtagokkal való ismerkedés (gyors lúzerbemutató) rövid úton hagyományos
road-movie-ba torkollik. Kettesbôl hamar a dramédiák utazósebességébe kapcso-
lunk, s meg sem állunk a felismerésig, miszerint anyából, még ha nem is tökéletes,
de mégiscsak egy van. -kg-
Rendezô: Jonathan Dayton és Valerie Faris, szereplôk: Greg Kinnear, Toni Collette.

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁR MÁRCIUS-
BAN. A könyvtár március 6–7-én festés mi-
att, és 15–17-én a nemzeti ünnep miatt zár-
va tart. Információ: www.fszek.hu/konyvta-
raink/budai regio; 1023 Török u. 7–9., tel.:
212-1103, e-mail: fszek0204@fszek.hu.

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYT tart a
Kárpátaljai Tehetséggondozó Központ javá-
ra a Magyar Csodaszarvas Egyesület és a
Magyar Kultúra Alapítvány március 9-én 18
órától (I., Szentháromság tér 6.). Fôvédnök
Katona Tamás. Közremûködik: Bánffy
György, Császár Angela és Oberfrank Pál, Bu-
dai Ilona, Csobolya József, Ferencz Éva, Gu-
lyás Dénes és az Ifjú Muzsikás Együttes. A
hangverseny szünetében jótékonysági árve-
résen lehet licitálni Juhos Kiss József festô-
mûvész és Petrás Mária népdalénekes-ipar-
mûvész által felajánlott mûtárgyakra. Je-
gyek 2000 Ft-ért megrendelhetôk az info@
csodaszarvas.hu címen, illetve megvásárol-
hatók a helyszínen (tel.: 224-8100).
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gány népzene és a flamenco közös gyökereinek,
szellemiségének, ritmus- és dallamvilágának feltá-
rása és bemutatása. A ritmikus, explozív, rendkívül
virtuóz produkcióban tizenöt spanyol és magyar ze-
nész, valamint táncos vesz részt. (Teátrum)

MOZGÁS Feldenkrais alternatív mozgásterá-
piás tanfolyam Heimer István nemzetközi diplo-
más oktató vezetésével kedden és/vagy csütörtö-
kön 10.30–11.30-ig: „A módszer segítségével moz-
gásunk könnyed és szabad lesz. Egészségünket
nemcsak fizikailag, de érzelmileg és spirituálisan is
javítja!” Tel.: 394-3362, (20) 973-9489, feldenkra-
is@chello.hu.
n Teniszoktatás. Kezdô és haladó szintû oktatás
hatéves kortól, felsô korhatár nélkül, egyéni és cso-
portos foglalkozásokkal. Iskolásoknak hétköznap 15 órától. Felnôtteknek stílusjavítás, páros és egyéni tak-
tikai edzések, felkészítés amatôrversenyekre, kímélô idôsoktatás. Egy hónapos intenzív felkészítés, heti há-
romszor. Jelentkezés: (20) 340-9925 vagy (30) 250-9122, www.torokvesz.fw.hu.
n Teniszoktatás Budán. Kezdô és haladó szintû oktatás ötéves kortól, felsô korhatár nélkül, egyéni és
csoportos foglalkozásokkal. Jelentkezés Ördög Andrásnál: (20) 983-4098, (30) 579-2869.
n Kodokan judo 6–16 éves korig hétfôn, szerdán és csütörtökön 17–19-ig a Kodály iskolában. Jelentkez-
ni az edzéseken, illetve a (06 30) 341-8396, (06 30) 922-3655-ös telefonszámokon lehet. (1022 Marczibá-
nyi tér 1., ww.jiujitsu.hu)
n Kosárlabda: a Hidegkúti SC Kosárlabda Szakosztálya folyamatosan várja fiúk és lányok jelentkezését
edzéseire. Érdeklôdni Horváth Krisztián vezetôedzônél lehet a (70) 458-9720-as telefonszámon vagy e-ma-
il-en: info@hscbasket.hu. További információ: www.hscbasket.hu.
n SIVANANDA JÓGA: 10x2 órás kezdô jógatanfo-
lyam indul február 21-én 18.30–20.30-ig. Alkal-
manként is látogatható, folyamatos gyakorlást biz-
tosító jógaórák aktív jógázók számára hetente öt-
ször: hétfôn és pénteken 18.30-tól, szerdán 18.00-
tól, kedden és csütörtökön 10.00-tôl. Már lehet je-
lentkezni egyéves jógaoktatói képzésünkre, mely
MÁJUS 7-én indul. Információ és bejelentkezés:
397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajoga-
kozpont. hu, www.sivanandajogakozpont.hu
n Alakformáló, kondicionáló torna: kedd-csütör-
tök 8–9-ig, 19–20-ig. Tartásjavító és osteoporo-
sis-megelôzô gyógytorna idôsebbeknek kedd-csü-
törtök 11–12.30-ig. Néptánc óvodás korú gyerme-
keknek kedden 16.30-17.30-ig (Kájoni ház, tel.:
392-5464)
n Mozgástanfolyamok: kreatív gyermektánc 3–
10 éveseknek, játékos foci, képességfejlesztô
mozgásóra 3–7 éveseknek, babagimnasztika 1–3
éveseknek, gerincgimnasztika felnôtteknek. Érdek-
lôdni lehet Németh Erika táncpedagógusnál a (06
30) 565-1703-as mobilszámon és a http://tances-
mozgas.fw.hu honlapon. (Baár—Madas iskola,
1026 Lorántffy Zsuzsanna út 3.)
n Salsaoktatás a Vasas Pasaréti Sportcentrumban.
Kezdôknek szombaton 19–20 óra, haladóknak 20–
21 óra között. Részvételi díj 1200 Ft/óra. Beíratko-
zás a helyszínen a tanfolyam kezdete elôtt. (Gumi-
talpú cipô javasolt.) Minden érdeklôdôt szeretettel
várnak akkor is, ha nincs partnere. (1026 Pasaréti
út 11–13. Tel.: 212-5246). Tánctanár: Santiago.

GYEREKEKNEK IBS: Bonbon matiné elôadá-
sok: MÁRCIUS 2.: Mesés-zenés utazás. utazás.
BA-LU EUfórikusok; 9.30: Mókus-bérl. 4. ea.,
11.00: Teknôc-bérl. 4. ea. 3-án 11.00: Eufórikus
utazás. Mesejáték — BA-LU EUfórikusok (Maci-
bérl. 4. ea.). 10-én 11.00: Kukatündér. Mesejáték
(Süni-bérl. 5. ea.) 14-én 14.30: 60 perc alatt a
Föld körül. Hubay Quartet, Párduc-bérl. 4. ea.).
17-én 11.00: Kor-tánc. 500 év táncai — Cam-
pany Canario. (Nyuszi-bérl. 5. ea.)

Klebelsberg Kultúrkúria
n GYEREKEKNEK: FEBRUÁR 25., 11.00–12.30: Napraforgók — mûvészeti játszóház a színek va-
rázslatáról, az impresszionista festôk mûveinek segítségével. A foglalkozást Németh Ilona, az Ipar-
mûvészeti Egyetem tanára, a Stúdió K színház bábtervezô mûvésze vezeti:. Jegyár: 400 Ft. MÁRCI-
US 3., 15.00–18.00: Csiribiri családi délután, Marék Veronika: Kippkopp a fûben — a Nefelejcs
Bábszínház elôadása. Minden szombaton 10.00–12.30: Galambos Erzsi és Csicsó gyerekszínhá-
za 4–7 éves korig. Játékvezetôk: Galambos Erzsi színész (színpadi játék), Léner Péterné, Csicsó drá-
mapedagógus (kreatív játék), Eck Imréné Végvári Zsuzsa balettmûvész, a Pécsi Balett egykori kore-
ográfusa (színpadi mozgás), Jándi Zsuzsanna festômûvész (jelmezkészítés, kézmûves játék). Bôveb-
ben a www.galamboszinhaz.atw.hu weboldalon.
n KIÁLLÍTÁS: MÁRCIUS 2–18.: Az élô szobor. Mikó Diana szobrászmûvész kiállítása.
n MÁRCIUS 4.: Karikaturista kerestetik. Kiállítás az amatôr karikaturistáknak szóló pályázatra be-
küldött legjobb munkákból.
n MÁRCIUS 9–25-ig: Balássy Péter fotókiállítása.
n KLUB: FEBRUÁR 28., 18.00: Erdélyi utazási klub. Bôvebb felvilágosítás: Miskolczi Endre And-
rás, tel.: (06 30) 556-4027.
n ZENE: MÁRCIUS 1., 19.00: Klasszikus Mesterkoncertek. Fellegi Ádám Beethoven-estje. Köz-
remûködik: Kovács Anikó (hegedû) és Balogh Endre (cselló). Mûsoron a Fôherceg (B-dúr)-trió és a
Kreutzer (A-dúr)-szonáta. Jegyár: 1600 Ft.
n SZÍNHÁZ: FEBRUÁR 28., 19.00: Noelle Renaude: Mádám Ka, sanzonos-groteszk egy felvonás-
ban az AKT Színház elôadásában. Rendezô: Lippai Krisztina. Párizsban elveszett egy mádámka. Sen-
ki sem keresi. Pedig van neki tornabérlete, idegtépô anyósa, ôszinte gyerekei, csalfa férje, beszélô
madara. Jegyár: 1000 Ft.
n FEBRUÁR 24., 15.00–18.00: Humorpercek. A központ által meghirdetett, amatôr humoristák-
nak szóló pályázat döntôje. A zsûri tagjai: Maksa Zoltán humorista, Sinkó Péter, a Rádiókabaré mû-
sorszerkesztôje, Litkai Gergely humorista, a Dumaszínház fôszerkesztôje. 19 órától gálamûsor.
Maksaméta — Maksa Zoltán elôadása. Tyúkszínház — Dolák-Saly Róbert és Laár András mûsora.
A Klebelsberg amatôr humoristáknak szóló pályázat nyertes mûveibôl nyíló kiállítás is megtekinthe-
tô. Jegyár 1800 Ft.
n MÁRCIUS 8., 18.00: Tavaszi zsongás — nônapi mûsor. Fellép többek közt Madarász Katalin,
Kremsler József, Dömsödi Farkas Bálint, Szabó Teri.
n MÁRCIUS 10., 19.00: Demjén „61” szuperkoncert. A decemberi nagysikerû Budapest Aréna-
beli koncertet követôen töretlen lendülettel folytatódik a Demjén-turné. Idén a Demjén 61. szuper-
koncert elsô budapesti állomása a Klebelsberg Kultúrkúria. A jegyekhez érdemes elôvételben hozzá-
jutni.

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

NYUGDÍJASVETÉLKEDÔ. A tavalyi
évben megtartott vetélkedô sikerén
felbuzdulva, március 23-án 15 órától
ismét a nyugdíjasoké a Marczibányi
Téri Mûvelôdési Központ színházter-
me. A szervezôk vállalkozó kedvû, öt-
fôs csapatok jelentkezését várják. A ve-
télkedô nyilvános, jöjjenek a szurko-
lók és a játékot kedvelô barátok, isme-
rôsök is. A játékosokra nagyszerû nye-

remények várnak. Jelentkezés március 14-ig a mûvelôdési központban Kilián Máriá-
nál személyesen (naponta 10–15 óráig) és telefonon a 212-2820-as számon. A nyug-
díjasdélután második felében meglepetésmûsort láthatnak a résztvevôk. A belépés
díjtalan. A programokat a II. kerületben élô nyugdíjasoknak szervezik.

LEHÁR-EST. A Pasaréti Ferences Alapítvány
március 1-jén 17 órára a Kájoni János Fe-
rences Házba várja az Evica-csoport Lehár
Ferenc-estjére az operettkedvelôket. Közre-
mûködik: Ducza Nóra, Rárósi Anita, Timár
Kornélia, Veres Borcsi, Bereznai Roland,
Mihalik Árpád. A zongoránál Nemessányi
Éva (az Evica-csoport mûvészeti vezetôje). A
belépés díjtalan. (1025 Budapest, Szilfa
utca 4.)
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n MILLENÁRIS: FEBRUÁR 24., 10–17-ig: IV. Mini-
max Farsang. 10.00–17.00: Kézmûves sokada-
lom — A Kenderkóc Kézmûves Mûhely Játszóháza.
Farsangi látványkonyha: farsangi fánk és forgács-
fánk sütése. Varázslatos kalandjáték Óz, a nagy va-
rázsló birodalmába. Jelmezverseny Óz birodalmá-
ban. Tombola. 10.30: Hógolyóbolygó — lemezbe-
mutató koncert. 11.30: Bartha Tóni Bábszínháza:
Rózsa Sándor, a betyárok Jancsija. 13.30: Alma
koncert. 14.30: Fenevadak az utcán — A Bab Tár-
sulat óriásbábos farsangi felvonulása. 16.00: „Ví-
gan legyünk”…— Tükrös koncert és táncház
gyerekeknek. Jegyár: gyerekjegy 400 Ft, felnôtt-
jegy 700 Ft. 2 éves kor alatt a belépés díjtalan. (Mil-
lenáris Fogadó, földszint). FEBRUÁR 27., 9–16-ig
Garabonciás-bérlet. Kenderkóc: Jeles napok kéz-
mûhelye. Maskarakészítés, busóálarc, jelmezkiegé-
szítôk merített papírból, gyûrtselyembôl. Farsangi
látványkonyha: fánksütés, bábmûhely: tölcsérbá-
bok. A bérlet ára: 1800 Ft. Bérleten kívüli jegyár:
600 Ft. FEBRUÁR 27., 10.30–12.00: Kemény Hen-
rik: Vitéz László. A palacsintasütôs vásári bábhôs,
Vitéz László világhírû életrekeltôje, a Népmûvészet
Mestere, kiváló és érdemes mûvész. A program
napján fizetendô jegyár: 700 Ft. (Fogadó, föld-
szint.) MÁRCIUS 6., 9–14-ig Pinokkió-bérlet. Tün-
dérkert játszóház. Tészta vitéz mûhelye, gyöngy-
szövés-gyöngyvirágok, batikolás. A bérlet ára:
1800 Ft, bérleten kívüli jegyár: 600 Ft. (Fogadó,
földszint.) MÁRCIUS 6., 10.30–11.30: Gryllus Vil-
mos-koncert: Tavaszi dalok. A program napján fi-
zetendô jegyár: 700 Ft. Információ és csoportos be-
jelentkezés: Murányiné Liptai Judit, muranyine@jo-
vohaza.hu, 438-5335, (06 20) 491-9309.
n HAGYOMÁNYOK HÁZA Aprók tánca: Pénteken-
ként a gyerekek 17.00–19.00-ig kézmûveskedhet-
nek, játszhatnak, táncolhatnak, énekelhetnek, me-
sét hallgathatnak, ismerkedhetnek az esztendô
népszokásaival. (1011 Corvin tér 8.)
n Kreatív gyermektánc minden hétfôn 15.30–
16.30-ig 5–7 éveseknek. Részvételi díj: 3600 Ft/4 al-
kalom. 16.30–17.00-ig 3–4 éveseknek. Részvételi
díj: 3200 Ft/4 alkalom. Babagimnasztika minden

szerdán 11.00–11.30-ig 1–2 éveseknek, 11.30–12.00-ig 2–3 éveseknek. Részvételi díj: 2800 Ft/4 alkalom.
Vezeti Németh Erika táncpedagógus, (06 30) 565-1703. (Klebelsberg központ)
n Kézmûves szakkör szombat délelôttönként 10-tôl 12 óráig az emeleti zeneteremben. Részvételi díj:
600 Ft/fô vagy 2000 Ft/hó. Nagycsaládosoknak családi jegy: 1500 Ft/alkalom vagy 5000 Ft/hó. (1025 Szil-
fa utca 4., tel.: 392-5464)
n Zeneoktatás értelmi fogyatékos fiataloknak a Zene Mindenkié Egyesület szervezésében. Érdeklôdni
lehet: parafonia.dpg.hu. (1025 Szilfa utca 4., tel.: 392-5464)

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 27-én beszélgetôs klubnap. MÁRCI-
US 6-án Böjtmás hava, márciusi jeles napok. MÁRCIUS 13-án 1848. március 15-re emlékezünk.
MÁRCIUS 20-án: Képzeletbeli barangolás távoli tájakon — diavetítés. Összejöveteleinket minden ked-
den 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyomány-
ôrzô nyugdíjas klubba (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 28.: Kirándulás Szolnokra. MÁRCIUS 7.: Budakör-
nyéki séta. 14-én: Kastélylátogatás Fejér megyében. 21-én: Kirándulás Ópusztaszerre. 28-án: Város-
nézés Veszprémben. Április 4-én: Kirándulás Salgótarjánba és környékére. 11-én: Történelmi kirán-
dulás Kassán. 18–21-ig: Az osztrák Duna-kanyar (Wachau) felfedezése. 25-én: Budapest környéki ki-
rándulás. A programok részletei felôl a keddi klubnapokon lehet érdeklôdni, valamint a 275-0169-es tele-
fonszámon az esti órákban. (Közéleti Mozgalom, 1024 Keleti K. u. 22., információ: 275-0169, rögzítô is.)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden páros héten csütörtökön. Az idei gyógyüdülésün-
ket a nyár végén Cserkeszôlôre tervezzük. Színházbérleteink már élnek. Kirándulásainkat anyagiaktól
függôen tervezzük vonattal vagy busszal. Tervezzük múzeumok és nevezetes épületek meglátogatá-
sát. Klubnapot minden páros csütörtökön 15 órakor tartunk. (1028 Máriaremetei út 37., tel.: 376-8678)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. KERÜLETI SZERVEZETE:: MÁRCIUS 21., 16.00: Kirá-
lyaink tömegsírban. Hankó Ildikó elôadása a magyar királysírokról. (1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-
5030).

n Állandó programok: Hétfô, kedd és csütörtök 9.00: Tücsök
Zene és Diridongó zenei foglalkozás. Kedden 16.30: Gong (szín-
játszócsoport). 10.00–12.00: Baba-mama-klub. 14–20 óráig:
Bridzsklub. Szerda 10.10: Iciri-piciri táncház. 16.15: Tücsök Ze-
neóvoda. 20.00–01.00 óráig: Guzsalyas táncház. Moldvai és gyi-
mesi csángó táncház ének- és tánctanítással, zenél a Somos, a Szi-
gony és a Fanfara Complexa zenekar. Vasárnap 10–12-ig: Kôketánc gyermektáncház 1–7 éves ko-
rig. Csütörtökön 16.00–17.30: Radírpók — játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kézmûvesség 5–8
éves korig. 16.30–18.30: Kaktusz (színjátszócsoport 11–15 éves korig). 16.30–18.00: Madarászsuli.
n Az Alkotóház kézmûves programjai: Szerdán 17–20-ig: Fürge ujjak — kötés, horgolás. Pénte-
ken 15–18-ig: Kerámia. Hétfôn 18.00–20.30: Kosárfonás. Szombaton 10–13-ig: Tûzzománkészítô
mûhely. Minden páros héten csütörtökön, legközelebb március 8-án 17–20-ig: Selyemfestô.
n FEBRUÁR 28–MÁRCIUS 3.: Színházi Nevelés Hete. FEBRUÁR 28., 9.00: Fogságban. (Kerekasztal
Színházi Nevelési Központ). 14.00: Szent Család (Káva Kulturális Mûhely). MÁRCIUS 1., 9.00: Vásot-
tak (Méta Kommunikációs Nevelési Kör). 14.00: Hóboszorka (21. Színház a Nevelésért). MÁRCIUS
2., 9.00: Gyászfogság (Pécsi Alternatív Drámakör). 14.00: Ördöghajsza (Kerekasztal Színházi Neve-
lési Központ).
n NYUGDÍJASKLUB: MÁRCIUS 2., 15.00–17.00: Klubnap, komolyzenei délután Kôvári Eszter ope-
raénekessel. 9-én: Látogatás a Petôfi Irodalmi Múzeumban. Találkozás 10.00 órakor a Moszkva té-
ren az óra alatt.
n KIÁLLÍTÁS: M Galéria — a mûvelôdési központ színházi elôterében. MÁRCIUS 9–ÁPRILIS 1-jéig:
Japán képeslap-kiállítás.
n FEBRUÁR 24., 19.00: Peter Weiss: Mockinpott úr kínjai és meggyógyíttatása. Bemutatja a Szôr-
pentin Társulat.
n FEBRUÁR 25., 15.00: Offenbach: Hoffmann meséi. DVD filmvetítés a Covent Gardenbôl (1981).
Km.: Domingo, Serra, Baltsa, Cotrubas. Vezényel: Georges Pretre. A Richard Wagner Társaság rendez-
vénye.
n FEBRUÁR 26., 19.00: A Calcutta Trió Indiai zeneklubja.
n MÁRCIUS 6., 18.30: Kex és Tea — kortárs irodalom nemcsak középiskolásoknak. Vendég: Tolnai
Ottó.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁRCIUS 9-ig: A Mûvészcsaládok sorozat keretében Romvári Márton,
Romvári János — festmények, grafikák, installációk. Budapest II., Mûvészek a II. kerületben.
(1027 Kapás u. 55. Tel.: 201-6925)
n BUDAGYÖNGYE KÖZÖSSÉGI HÁZ: Ritmikus gimnasztika. A foglalkozások a mûvészi torna gim-
nasztikai elemeire épülnek, kiegészítve az aerobik ritmikus, táncos mozdulatsoraival. Szerdán és pén-
teken 15.30–16.30-ig és 16–17-ig kisiskolások részére. Tanár: Bánhidi Borbála. Moderntánc és szín-
padi mozgás általános iskolások részére hétfôn és csütörtökön 15–16 óráig. Tanár: Taródi Nóra. Eu-
ro-gym — Alakformálás, kihívás, harmónia. Kedden és csütörtökön 18.15–19.15-ig. Tanár: Török Re-
náta. Bôvebb felvilágosítást Peregovits Margit ad naponta 14–19 óra között. (1021 Hûvösvölgyi út
12. Tel.: 394-1477)

D Í V Á K A Z I B S
SZÍNPADON. MÁR-
CIUS 3-án 19 órai
kezdettel különle-
ges élményben le-
het része az IBS Szín-
padra látogató kö-
zönségnek, hiszen
kilenc csodálatos
énekesnôt-színész-
nôt láthat majd a
pódiumon. Ôk így

együtt még sohasem léptek fel, ezért már
hónapok óta izgatottan próbálnak a közös
koncertre. A mûsorban mindannyian énekel-
nek néhány szólót is, de igazi különlegesség-
nek a duettek ígérkeznek. Világslágerek,
sanzonok, musical-slágerek csendülnek fel
az elôadásukban. Fellép: Malek Andrea, Ani-
ta, Für Anikó, Falusi Mariann, Gallusz Niko-
lett (képünkön), Ladinek Judit, Ambrus Rita,
Vas Maya és a titokzatos Nicole. Az est házi-
gazdája Pál Tamás lesz. A koncert egyben jó-
tékonysági est, mivel minden mûvész le-
mondott fellépési díjáról, hogy egy beteg
gyermek gyógyulását segítsék.
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n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: A 2007. évi kirándulások programja elkészült, és minden csütörtö-
kön 9–13.30-ig átvehetô a klubirodán. ÁPRILIS elsô hetében a szokásos „Húsvét elôtt Bécsben, vásár-
lás Bruckban” egynapos kirándulásra várjuk a jelentkezôket. Indulás ÁPRILIS 3-án 7.30-kor a parkolóból.
A további kirándulások idôpontját, útvonalát az éves program tartalmazza. Jogtanácsosunk, dr. Kovács
Ilona változatlanul várja az érdeklôdôket minden hónap elsô csütörtökén 10 órától. (1024 Margit krt.
48., tel.: (06 20) 921-6588, 316-5925)

KLUBOK Kisgyermekesek klubja keddenként 10.00–13.00-ig a Tamás Alajos Közösségi Házban, a II.
kerületi Családsegítô Csoport irányításával. Elôtte jóga minden korosztálynak 9.00–10.00-ig. A belépés
díjtalan. (1024 Rómer Flóris u. 4., a Családsegítô Csoport telefonszáma: 225-7956)
n Baba-mama-klub szerdánként 9.30–13.00-ig. (Kájoni ház, tel.: 392-5464, 1025 Szilfa u. 4.)
n Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör. Kávé, üdítô, sütemény. (MDF-iroda, 1022 Bimbó út 63.)
n Ami a zárójelentésbôl kimaradt… klub krónikus betegségben szenvedôknek és hozzátartozóik-
nak minden hónap utolsó szerdáján 14.30–16 óráig. (Családsegítô Szolg., 1022 Fillér u. 50/b, tel.: 225-
7956)
n Mentális problémával élôk klubja minden hónap elsô hétfôjén 16–18 óráig. Hozzátartozók részére
problémaelemzô beszélgetés minden hónap utolsó hétfôjén 15–17 óráig. Filmvetítés minden hónap má-
sodik csütörtökén 15.45-tôl a II. sz. Gondozási Központban. (1022 Fillér u. 50/b)
n Bridzsklub minden pénteken 18–22 óráig bridzselni tudóknak. A részvétel ingyenes. Jelentkezés Má-
tyus Dezsônél, tel.: 397-3026, (30) 393-6948 vagy a helyszínen. (Klebelsberg központ)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Az elmaradt Schiff András koncert jegyei változatlanul érvénye-
sek 2007. július 9-én 1 órára a Mûvészetek Palotájába. Nagyon örülünk, hogy a vizsgaidôszak befejezôdé-
sével nô a fiatal érdeklôdôk és egyesületi tagok száma. A diákoknak és a 80 év felettieknek nem kell a be-
lépéshez tagdíjat fizetniük. MÁRCIUS 1.: Szeretetversek Balassitól Wass Albertig. Murányi László elô-
adása sok verssel és zenével (csak egyesületi tagoknak). MÁRCIUS 6.: Van Gogh-kiállítás. MÁRCIUS 20.:
A New York-palota meglátogatása vezetéssel. MÁRCIUS 22.: Noszvaj-Bogács, 3500 Ft/fô (kastély, ter-
málfürdô, pincesor). MÁRCIUS 29.: Bécs, az osztrák kultúra fellegvára, 3800 Ft/fô. Egyesületi összejöve-
telek: minden hónapban az elsô és harmadik csütörtökön 16.00 órától. (Margit krt. 64/b, tel.: 216-9812,
(06 20) 968-7001, e-mail: geza89@t-online.hu
n Hidegkúti Bélyeggyûjtôk Klubja csütörtökön 17.00–19.00 óráig. A résztvevôk gyûjtési tanácsokkal és
meghatározásokkal gazdagodhatnak, tapasztalatokat, illetve magyar és külföldi bélyegeket cserélhetnek,
felértékeltethetik gyûjteményüket. Vezeti: Faragó Sándor filatelista, 50 év gyûjtôi múlttal. Jelentkezés és
érdeklôdés: Szôke Szilárd, 392-0874. (Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Templom u. 2–10.)
n Internet kortalanul. Családias internetes klub idôsebbek számára a Klebelsberg központban. Szeretet-
tel várnak mindenkit, aki szeretne megismerkedni a számítógéppel. Érdeklôdni a helyszínen, vagy a klub
vezetôjénél, Polgár Máriánál lehet a (06 30) 211-2313-as telefonszámon. (Klebelsberg Kultúrkúria, 1028
Templom u. 2–10.)
n MICVE KLUB: FEBRUÁR 28-án 18.00 órakor: Zájin Ádár — Mózes születésének és halálának emléké-
re tartandó halvacsora. (1027 Frankel Leó út 49., tel.: 326-1445; www.frankel.hu)

A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ las-
san két évtizede minden tavasszal bemutat-
kozásra hívja a kerület általános és mûvésze-
ti iskolásait.

Kategóriák: vers- és prózamondó (a II. ke-
rületi PSZK szervezésében); zene, hangsze-
res zene és ének (egyéni, csoportos komoly-
zenei produkciók); tánc (klasszikus és mo-
dern); néptánc és népzene; báb- és egyéb
produkciók (például bûvész, artista, bohóc);
irodalom (saját vers vagy próza); képzômû-
vészet (mindenféle technika és mûfaj, ide
várják a fotómûvészet, film, számítógépes
grafika, képregény, weblapkészítésre érke-
zett munkákat is).

A döntôk idôpontjai: március 6.: vers- és
prózamondó; április 19., 14.30: báb- és
egyéb színpadi produkciók; április 20.,
14.30: tánc; április 23., 14.30: néptánc és
népzene; április 25. és 26., 14.30: hangsze-
res zene és ének; május 19., 16.00: gálamû-
sor, valamint az irodalom- és képzômûvé-
szet kategóriába nevezett pályamûvek ered-
ményhirdetése.

Jelentkezési lapokat március 30-ig lehet
leadni (kivéve a vers- és prózamondó ver-
seny) levélben, faxon vagy e-mailben. Kate-
góriánként, szaktanáronként két egyéni és
két csoportos produkció jelentkezhet. A mû-
sorszámok ne haladják meg az ötperces idô-
tartamot (kivéve a bábprodukciók, ahol a ja-
vasolt mûsoridô legfeljebb tizenöt perc).

Képzômûvészeti és irodalom kategóriá-
ban szaktanáronként tizenkét alkotást fo-
gadnak el. Az irodalmi pályázatokat elektro-
nikus formában is küldjék el, hogy a köz-
pont weblapján meg tudják jelentetni ôket.

Bôvebb információ: Vörös Zsuzsa, tel.:
(06 70) 382-4706, fax: 212-4885, e-mail: vo-
ros.zsuzsa@marczi.hu, honlap: www.mar-
czi.hu a mûvészeti fesztivál menüpont alatt
(jelentkezési lap innen is letölthetô).

Környezetbarát energiatermelés
és egészségtudatos életvitel
Történetének százötvenedik elôadásán túl is változatlan érdeklôdés övezi a Mindentu-
dás Egyetemét. A most induló tizedik szemeszter is bôvelkedik érdekességekben.

FEBRUÁR 26-án 19.30-kor kezdôdik Zoletnik Sándor fizikus Magfúzió — energia-
forrás a jövônek címû elôadása. A helyszínre látogatók vagy a programot az interne-
ten (www.mindentudas.hu) élôben követôk megtudhatják, hogy az olaj- és szénala-
pú energiatermelés kiváltására a fejlett világ sok irányban keresi a megoldást. A mag-
fúzión alapuló atomenergia — túl a gazdaságosság és a szennyezésmentesség érvein
— azért kínál vonzó alternatívát, mert kivédi az atomerômûvekkel szembeni legfonto-
sabb ellenérzést: nem termel radioaktív hulladékot. Az elektromosan töltött részecs-
kékbôl álló plazmának a fúziós fejlesztésekben történô használatakor a földre „lop-
juk” a napenergiát. Ez az eljárás ma már belátható idôtávban reálissá teszi a mûködô
fúziós energiatermelést. Errôl beszél az elôadó, aki az ITER, vagyis a már elindult euró-
pai magfúziós reaktorfejlesztés közremûködôje.

MÁRCIUS 5-én 19.30-kor Csiba Lászlóé, a debreceni orvoskar professzoráé a kated-
ra, aki Van esélyünk az agyvérzéssel szemben? címmel az agykárosodással, nem rit-
kán halállal járó keringési zavarok és traumák mechanizmusait mutatja be. Ezeknek a
betegségeknek az elkerülésére, megelôzésére egészséges életmóddal, étkezéssel na-
gyobb az esélyünk, de ha már megtörtént a baj, akkor is kínál lehetôségeket az orvos-
tudomány. Az érmûködés, vérkeringés, az ezek mögött álló testi folyamatok megis-
merése segíthet a tudatos életszervezésben és a terápiás szituációkban — az egyén-
nek és a családnak egyaránt.
Az elôadásokra a (06 30) 303-0310-es telefonszámon, illetve a www.mindentudas.hu honlapon le-
het jelentkezni. (Millenáris Park, Teátrum, Fény u. 20–22.)

KÁNTORKONCERT. Február 25-én vasár-
nap 16.30-tól a Frankel Leó úti Zsinagógá-
ban az új kántornemzedék és tanáraik kö-
zös koncertje lesz, közremûködik Neumark
Zoltán zongoramûvész. Elôadók: Biczó Ta-
más kántor, Doff Imre fôkántor, Fekete Lász-
ló fôkántor, Jakal Zoltán kántorhallgató, Kál-
mán Tamás fôkántor, Kardos László kántor,
Kardos Péter rabbi fôkántor, Kerekes Béla
fôkántor, Klein Ervin fôkántor, Petrovics Pé-
ter kántorhallgató, Rosenfeld Dániel kántor-
hallgató, Szerdócz József Ervin kántor, Szilá-
gyi Gábor kántor, Timár Károly fôkántor,
Tóth Emil fôkántor, Venczel György kántor,
Zucker Immánuel kántor. A szervezôk kérik,
hogy érkezzenek pontosan, és a férfiak gon-
doskodjanak saját fejfedôrôl. (Frankel Leó
úti zsinagóga, 1023 Frankel Leó út 49., e-
mail: info@frankel.hu, www.frankel.hu.)
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Egy százalék
A Vass Miklós Értelmileg Akadályozotta-
kat Segítô Közhasznú Egyesület családban
élô felnôtt fogyatékosok tartalmas emberi
életéért, foglalkoztatásáért alakult. Támo-
gassa célkitûzéseiket személyi jövedelem-
adója 1%-ával! Adószám: 18104989-1-41.

A Híd az Egészségért Tömegsport Egye-
sület ezúton köszöni az elmúlt évben adó-
juk 1 százalékát. Az összegyûlt 134 000 fo-
rintot egészségvédô tömegsport- és kerü-
letszépítô programok megvalósítására
használjuk fel. Kérjük, idén is hasonló-
képpen támogassák egyesületünket. Adó-
szám: 18059250-1-41.

Meghívó
A KDNP II. kerületi szervezete meghívja
Önt, családját, ismerôseit és barátait a
ªlmvetítéssel egybekötött, Becsapott or-
szág 2006., avagy rendôri brutalitás az
50. évfordulón címû elôadásra. Helyszín:
Klebelsberg Kuno Kulturális Központ
(1028 Templom u. 2–10., www.kulturku-
ria.hu). Idôpont: február 26. hétfô 18 óra.
Elôadók: Ékes Ilona országgyûlési képvise-
lô (Fidesz), Balsai István országgyûlési kép-
viselô (Fidesz), Vértesaljai László jezsuita
atya, Siklósi Beatrix televíziós szerkesztô.

Fekete László, a KDNP II. kerületi elnöke

BudaiLiberálisKlub
2007. február 26., 19 óra

Helyszín:
1024 Margit krt. 48., I. em.

Ki ªzeti a buszkalauzt?
Közösségi közlekedés Budapesten

Házigazda: dr. Dancs Gábor fôvárosi képvise-
lô (SZDSZ), a közösségi közlekedés tanács-
noka. Vendégeink: Kéthelyi József, a Buda-
pesti Közlekedési Szövetség Kht. ügyvezetô
igazgatója és László János, a Kerékpáros-
klub elnöke, a Critical Mass biciklis felvo-
nulások szervezôje.

A rendezvényt a Szabó Miklós Alapítvány is
támogatja.

Bolgár mûsor
A II. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkor-
mányzat március 12-én 17.30-kor Bulgá-
ria felszabadulásának ünnepe alkalmából
megemlékezést tart a Polgármesteri Hiva-
tal Házasságkötô Termében (1024 Mech-
wart liget 1., I. em.). A nemzetiségi folklór-
mûsorra minden érdeklôdôt szeretettel
várnak.

AZ ÉLÔ SZOBOR címmel nyílik a Klebelsberg központban MÁRCIUS 2-án 18 órakor
Mikó Diana Kerényi- és Barcsay-díjas szobrászmûvész kiállítása, amelyet Láng Zsolt
polgármester nyit meg. Mikó Diana mûhelyében kisplasztikák, érmek, dombormûvek
és monumentális kompozíciók tervei készülnek. Természetelvû, esetenként hidegen

klasszicizáló, máskor expresszív hangvételû szobrászatában
a portrék és a figurák, figuraegyüttesek mellett kiemelkedô
jelentôségûek állatszobrai.

— Jelenlétünket a múltunkra való emlékezéssel, a ma-
gyar múlt nagyjainak megörökítésével tudjuk példázni, érez-
tetni — vallja a mûvész. — Az emlékezés, a múlt örökségé-
nek megôrzése segíti a magyarság megmaradását. Örökér-
vényû gondolat, mely szerint egy nemzet megmaradásának
záloga saját kultúrájának gyarapítása.
A kiállítás MÁRCIUS 18-ig naponta 10.00–19.00 óráig tekinthetô
meg a Klebelsberg központban.

RAIFFEISEN JAZZ-
KLUB. MÁRCIUS 1-
jén 20 órától a Csep-
regi Hip-Bop együt-
tes koncertjét hall-
hatják a Millenáris

Park Fogadójában. A Csepregi Gyula
szaxofonmûvész vezette Csepregi
Hip-Bop 2005-ben alakult. Tagjai közt
megtalálhatók a magyar jazzéletben
már évtizedek óta jelen lévô kiváló szó-
listák: Rátonyi
Róbert (zongo-
ra) és Tóth Gyu-
la (gitár) és a fi-
atalabb generá-
ció üdvöskéi,
Horváth Plútó
József (bôgô)
és Dörnyei Gá-
bor (dob). Sod-
ró lendületû,
virtuóz szólók-
kal tarkított
muzsikájuk a
dzsessz legfris-
sebb irányzataihoz (’hip’) kötôdik, de
a hagyományos formai elemek (’bop’)
sem hiányoznak belôle. A zenekarve-
zetô és a számok szerzôje, Csepregi
Gyula a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem tanára, a Magyar Rádió Stú-
dió 11 zenekarának szólistája és az In
Line zenekar alapító tagja. Az ötszö-
rös eMeRTon-díjas, kétszeres nívódíjas
mûvész többször részesült nemzetkö-
zi elismerésben is. Az est vendége Ka-
szás Péter (dob) lesz (képünkön).

Fórum esték
A Magyar Demokrata Fórum II. kerületi
szervezete elôadást rendez Reformot, de
ésszerûen az egészségügyben címmel. Elô-
adó: dr. Pusztai Erzsébet. Az elôadás he-
lye: 1022 Bp. Bimbó út 63. (MDF iroda),
idôpontja: 2007. március 2. péntek 17 óra.

DALOK A FALVÉDÔRÔL. Hajdu István est-
jének bemutató elôadása az IBS Színpadon.
A népszerû mûvész gitárral a kezében, ked-
venc dalaival és zenészbarátaival egy mai,
szellemes történetet mesél el. Ede a család-
ját sújtó átok miatt arra a sorsra jut, hogy
élete további részét egy újság apróhirdetése-
iben élje egészen addig, amíg meg nem ta-
lálja onnan a kivezetô utat a szabadsághoz.
A bemutató március 10-én 18.30-kor lesz
az IBS Színpad-Pubban. Elôadja Hajdu Ist-
ván, Szabó Jusztin és Hajdu Gábor.

KIRÁNDULÁSOK. A Természetvédôk Turis-
ta Egyesülete a budai hegyekbe szervez tú-
rát Nagykovácsi, Fehér út, Perbál útvonalon
február 25-én (12 km), február 28-án pe-
dig négy órás sétát terveznek a környéken.
Programegyeztetés a helyszínen, találkozó:
9 óra, Moszkva téri metrókijárat. A Budai-
hegységben lesz túra március 7-én is. Talál-
kozó 9 órakor a Moszkva téren az óránál. A
Vértes-hegységben Gánt, Gém-hegy tanös-
vény, Csákvár útvonalon március 4-én lesz
túra (12 km). Szintén a Vértesben tartanak
túrát (14 km) a Csákvár, Vérteskozma, Vár-
gesztes útvonalon március 11-én. Gyüleke-
zô mindkét alkalommal a Népliget Volán pá-
lyaudvari pénztáraknál 7.15-kor.

A Budai Petôfi Természetbarát Egyesület
kirándulást szervez a Gödöllôi-dombvidékre
március 15-én. A táv 15 km, a várható költ-
ség 850 Ft. Találkozó 8.15 órakor a Keleti pá-
lyaudvaron a pénztár elôtt, a vonat 8.40-
kor indul.

Nemzeti ünnep
A Magyar Demokrata Fórum II. kerületi
szervezete ez évben március 15-i ünnepi
megemlékezését a II. kerületi Gábor Áron
emlékmûnél tartja március 15-én 9.30
órakor. Ünnepi beszédet mond Halzl Jó-
zsef, a Rákóczi Szövetség elnöke és Almás-
sy Kornél alelnök, parlamenti képviselô.
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Takarodó
a Trombitásnak
A Retek utcai kiskocsmák világában a
Trombitás mindig is érdekes színfolt
volt. Ez volt a környékbeli gyárak
munkásai és a fapiac közönsége által
fenntartott lokálok között az egyetlen
zöldvendéglô. A kisvárosias
földszintes épület a piaccal szemben
ugyanis egy meglepôen meredek
lejtésû teleknek támaszkodik,
amelynek túloldalán már maga
a nagyváros, a nagy és büdös
Moszkva tér található.

A dicsô múlt
Hogy hogyan kerülte el ez a telek a beépí-
tést: rejtély. Persze, itt is mûködött, mûkö-
dik a sajátos budapesti horror vacui, amely
nem enged meg egyetlen négyzetméter be-
építetlen területet, és még olyan bódéságo-
kat is képes a város közepén eltûrni, ami-
lyen a Károly körúton volt, vagy amilyen a
Trombitás-kert Moszkva tér felôli oldalát
ma is elcsúfítja.

Ezen a telken már a XVIII. században is
úgynevezett betérô fogadó mûködött: ter-
mészetes velejárója ez a városfalak tôszom-
szédságának, ahol nagy forgalmú piacok is
mûködtek. Habár a vendéglô mai épületét
az 1880-as években építhették, a Trombi-
tás csak 1925-ben kezdett üzemelni. Gut-
temberg Antal vendéglôs nyitotta meg, és
övé volt egészen a világháború végéig. A tu-
lajdonos furcsa módon nem pesti volt: Ba-
latonlellén élt, és ott is mûködtetett egy
panziót a Trombitással pár-
huzamosan.

Vendéglônk elsô korsza-
kában a nagy lombos kertjé-
ben rendezett mûsoros es-
tekrôl volt nevezetes. Ma-
gyaros és franciás konyhát
vitt, és a már akkor is külföl-
di turistákkal teli vendéglô-
ben cigányzene szólt.

Az államosítás után a
Trombitás azon néhány bu-
dai vendéglô között maradt,

amelyek megtarthatták akkorra már bejára-
tott nevüket. A II. kerületi Vendéglátóipari
Vállalat üzemeltette, majd a nagy trösztösí-
tések idején a kerületi lépték már nem volt
elég, és a gigantikus Budapesti Vendéglátó-
ipari Tröszt alá szubszumálták a 203. üzem-
egységet, azaz a Trombitást. 1963-ban az-
után létrejött a mezzo szintû irányítás, az
Észak-budai Vendéglátóipari Vállalat,
amely kihúzta a rendszerváltásig. Hogy
mindeközben mi zajlott az étteremben?

Mi sem természetesebb, mint hogy az
egykori népszerû kertvendéglôt a kerté-
szek hazája, Bulgária reprezentánsává alakí-
tották 1955-ben. (A balkáni tengely másik
tagja a Vörös Hadsereg útján ugyanekkor ki-
alakított szerb vendéglô, a Lugas volt.) A
Szóªa étterem mûvésznevet felvevô Trom-
bitás 1968-ban vedlett vissza kispolgári va-
lójába, ugyanis ekkor bolgár barátaink
megkapták a Kossuth Lajos téren az egyko-
ri Országház éttermet, és itt mûködött to-
vább — részben echte bolgár személyzettel
— a nemzetiségi lokál. A kerthelyiséget
1975-ben érte el a „fejlesztés”: tejpresszót
és büfépavilont építettek a Moszkva tér fe-
lôli oldalra.

A szocializmus alkonyán a nyolcvanas
években kivirult az addig rejtôzködô fekete
gazdaság. Élelmes és a rendszer bozóthar-
caiban megedzôdött vállalkozók gebinbe
vették az addigra már csak vergôdô étter-
meket. A Trombitást is ekkor vette át mai
tulajdonosa, és csodák csodájára rövid
idôn belül olyan elegáns étteremmé alakí-
totta, ahol még a minisztertanács tagjai is
megfordultak. Hogy ma miért engedi át a
Budán fokozatosan terjeszkedô Il Treno piz-
zérialánc kezelésébe a helyiséget, és ez
utóbbi miért mond le patinás nevérôl a túl-
oldali, Moszkva téri sörözô javára, azt csak
majd az eredeti tôkefelhalmozás történetét
megíró majdani helytörténészek fogják fel-
tárni.

P. Vendelin

A DICSÔ JELEN. Néha még az eredeti tôkefelhalmozás történetével foglalkozó hely-
történészek is megéheznek, félretolják — megadóan sóhajtozva — könyveiket, és le-
ugranak egy pizzáért. A Retek utcai Il Treno-kirendeltség már csak azért is az eredeti
tôkefelhalmozás történetével foglalkozó helytörténészeknek lett kitalálva, mert mia-
latt éhüket csillapítják, saját szemükkel is meggyôzôdhetnek róla, hogy mi maradt a
szebb napokat is látott Trombitásból. Dôreség, belátjuk, de minket momentán kizáró-
lag a jelenkori viszonyok érdekelnek, ez a nagyon is rólunk szóló mûintézmény, mely
láthatóan nem tudja eldönteni, hogy pizzéria avagy hagyományos értelemben vett ét-
terem szeretne lenni. A bútorozottság inkább az utóbbi irányába mutat, bár a neoba-
rokk vitrin és a sarokban árválkodó pianínó valahogy idegenül hat ebben a környezet-
ben. Mint megtudjuk, a zongorista csak hétvégenként játszik, de annyi idônk, fájda-
lom, nincsen, hogy megbizonyosodjunk arról, szerepel-e a repertoárjában a Szomorú
vasárnap. Seress Rezsô slágereivel persze nem árt az óvatosság, még a végén lúgot
rendel a kedves vendég. Idônkbôl és éhségünkbôl grillezett pulykamellre telik, ám ez
csak az alagsor, amelyre egy egész emeletnyi sonkát és egy tetôtérnyi füstölt sajtot
építettek a konyhán. Mindhárom szint kedvünk és ízlésünk szerint való, mégsem sike-
rült megteremteni köztük a szükséges kapcsolatot: kicsit összecsapott az egész, de
panaszt nem emelünk, külön-külön mindhárom ehetô, a köretként rendelt sült zöld-
ség pedig sok mindenre gyógyír. Ha már szintekrôl esett szó, az Il Treno, akárcsak az
angol parlament, két házból, egy alsó- és egy felsôházból áll: egy terem a dohányzók-

nak, egy a füstmentes élet híveinek. A termek kö-
zös térben találhatók, egyik a másik felett: lentrôl,
ahol mi foglaltunk helyet, nemcsak a pizzéria há-
tulsó falát díszítô óriás-evôeszközökre, de a fen-
tebb helyet foglalók lábaira is remek kilátás nyílik.
Az Il Trenóban tehát nemcsak az eredeti tôkefelhal-
mozás történetével foglalkozó történészek, de a
kor zoknidivatjával foglalkozó divatkutatók is ta-
nulságos órákat tölthetnek, s nem utolsósorban el-
költhetnek egy korrekt, ha nem is túl fantáziadús
vacsorát.

G. Vendelin

Kerthelyiség a 60-as években

Az étterem bejárata közel három évtizede
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Kis barátaink hidegben
A madarak élete a téli hónapokban koránt-
sem idilli. A fô táplálékukat képezô rova-
rok gyakorlatilag eltûnnek. Áttelelô vál-
tozataik, a petecsomók, a bábok, a her-
nyófészkek ilyenkor mélyen a talaj felszí-
ne és a fák kérge alatt keresnek védel-
met. Csak a fakopáncsnak is nevezett
harkály képes kitartó és szorgalmas ko-
pogtatással elôbányászni napi táplálé-
kát. Erre az idôszakra a természetes „ma-
dárlegelôk” készletei, a fenyômagvak, a
madárbirs, a vadszôlô, a korallbokor bo-
gyói, a hullott mogyoró is kimerülôben
vannak. Pedig egyes fajoknak (mint pél-
dául a rovarevô cinkéknek) naponta
akár a testük súlyával egyenlô mennyisé-
gû táplálékra is szükségük lehet.

Az idén eddig meglehetôsen kegyes a
tél, nem voltak komolyabb fagyok. Ilyen-
kor ne rutinszerûen, hanem igény sze-
rint etessünk. Elsôsorban olajos magva-
kat: tört napraforgót, tökmagot, földi-
mogyorót és persze diót. Ha a szükség

úgy hozza, elkelnek a gabonafélék magvai,
a kukoricadara is, de célszerû némi zsíros

húsmaradékkal, faggyúval, szalonnadarab-
kákkal kiegészíteni. Az eleséget szélcsen-
des helyre felszerelt, fedett madáretetôbe
tegyük, és ügyeljünk arra, hogy olyan hely-
re tegyük, ahol nem fér hozzá a macska. Ha
ablakpárkányról vagy erkélyrôl etetünk, he-

lyezzünk az etetô alá valamit, így a hulla-
dék nem koszolja az utcát vagy az alat-
tunk lakó ablakát, erkélyét.

A madáretetôk hívatlan látogatója le-
het a karvaly. Megesik, hogy egy-egy gya-
nútlanul csipegetô madárkát elrabol. Ne
zavarjuk meg, hiszen ô is csak élni akar.
Az etetôk leggyakoribb vendégei a kék-
cinkék és a széncinkék, a rigók. Ha rigó
látogatja etetônket, tegyünk ki tehéntú-
rót, amit nagyon szívesen fogyasztanak.
Jönnek még a csuszkák és a verebek is
gyakran. A barátcinege ritka vendég,
csak az olyan kerteket keresi fel, ame-
lyek közelében erdô van. Ritkább vendé-
gek a zöldike, a meggyvágó, a fenyô-
pinty, az erdei pinty, a tengelic, a csíz
(képünkön), esetleg a vörösbegy. Idôn-
ként megjelenik egy-két gerle is, elri-
asztva a többi madarat.

M. I.

Zsuzsanna,
a gyümölcsfák
védôszentje
„Ragyog és tündöklik Juliannának napjára:/
Ragyogjon életed gyönyörû virága./Sohase her-
vadjon zöld citrusnak ága,/Inkább virágozzon
életeknek fája” — hangzott el régebben sok-
felé az országban a Júliákat köszöntô versi-
ke. Dédanyáink jeles napnak tartották az ó-
keresztény vértanú, Julianna névünnepét
(február 16.), mert attól fogva várták az idô
melegebbre fordulását, jóllehet, ilyentájt
még gyakran havazik. Az idôsebbektôl nap-
jainkban is hallani hóeséskor
azt, hogy „Julianna kitette a
dunnáját és az kiszakadt”.

Az idei tél elkényeztetett
bennünket az enyhe decem-
berrel és januárral. A fák, vi-
rágok ébredését várók azon-
ban gyakran csalódnak, és a
hóval beköszöntô napról né-
melyek megállapítják, „bolon-
doznak a Julisok”. A természe-
ti jelenségek között kiválóan
eligazodó öregek már február
6-án, Dorottya-napon követ-
keztettek a Juliannák idôjárá-
sára, amely szerint: „ha Do-
rottya szorítja, Julianna tágítja”. Vagyis, ha
Dorottyakor fagy, a Juliannák névnapjára
enyhül az idô. Mások ennek az ellenkezôjét
ªgyelték meg, és azt mondták: „ha Dorottya
locsog, akkor Julianna kopog”.

A néphit szerint Zsuzsanna napja meg-
hozza a várva várt fordulatot, és attól kezd-

ve nem kell tartani nagy havazásoktól. Bár,
ki tudja, hiszen a mostanában szélsôségek-
re nagyon is hajlamos idôjárásunk okozhat
meglepetéseket. Mindenesetre, ha február
19-én megszólal a pacsirta, az annak a jele,
hogy már a kertek alatt jár a tavasz. Akad-
nak azonban, akik szerint bármilyen le-
gyen az idôjárás, a pacsirta mindenképpen
hallatja a hangját. Mások azt is megjegyzik,
hogy a kis madár hány nappal korábban
szólal meg Zsuzsanna elôtt, mert utána
majd annyi ideig néma marad a hideg mi-
att. A természet fürkészôi szerint a pipiske
és a vadgerlice szintén a közeli tavasz hírnö-
ke. Dédanyáink és dédapáink a pacsirta
röptébôl is tudtak következtetni az elkövet-
kezô hetek idôjárására. Miként szerte az or-

szágban, Hidegkúton is hit-
tek benne, ha a madár maga-
san repül, lassan elérkezik a
tavaszi munkák ideje. Ha vi-
szont csak a tetô magasságá-
ban szállt, akkor a háziak sür-
gôsen hozzáláttak a maradék
tûzifa hasogatásához, és ké-
szenlétbe helyezték a kukori-
cacsutkát is, mert tudták,
hogy elkel majd annak a me-
lege is a hideg napokon. A ré-
gi öregek felkészültek arra
is, ha elmarad a pacsirta éne-
ke; olyankor azt mondták,
„befagyott a szája”, azaz zi-

mankós idôre számítottak. A gazdák közül
sokan napjainkban is úgy gondolják, hogy
csakis Zsuzsannakor, a gyümölcsfák védô-
szentjének emlékünnepén szabad elkezde-
ni a szôlô metszését, hogy a rügyek el ne
fagyjanak.

Pintér Csilla

Búcsú
Seres Bélától

Az óbudai temetôben kísérték utolsó
útjára Seres Bélát, aki február 5-én,
életének 51. évében, váratlanul hunyt
el. A Frankel Leó úti aluljáró elôtt,
ahol mindennap összefuthattunk ve-
le, ahol nap mint nap árulta portékáit
az arra járóknak és a régi kuncsaftok-
nak, most üres a tér. Hiányzik Béla, hi-
ányzik ponyvás kismotorja, hiányzik a
jó kedvet, derût sugárzó személye.
Akik ismerték ôt, a nehézségektôl
cseppet sem mentes életét átszövô hi-
tét, emberiességét és kitartását min-
dig példaként említették. Halálát köve-
tôen a környéken lakók és az ismerô-
sök emlékhelyet alakítottak ki az el-
hunyt elôtt tisztelegve a Frankel Leó
úton.

Csók István:
Fürdôzô Zsuzsanna
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A kisvasutakról tanácskoztak
Február elején a Magyar Közlekedési Közmûvelôdésért Alapítvány
szervezésében a kisvasutakról tanácskoztak. Az eseményen részt
vett Nagy Lajos, a MáV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút csomó-
ponti fônöke is, aki lapunknak elmondta, az elmúlt évben a hûvös-
völgyi vasutas otthont 31 millió forintból felújították, így az a ko-
rábbinál komfortosabb, szebb lett. Az idei évben a kisvasút szoká-
sos bemutatkozó napja április 7-én szombaton lesz. Ezen a napon
a korábban a hûvösvölgyi végállomáson a vágányok között kiállí-
tott, 490,039-es pályaszámú gôzmozdony fogja húzni a nosztalgia-
szerelvényt. Ezzel utazhatnak azok, akik megváltják a 800, illetve
gyermekeknek a 400 forintos részvételi jegyet. A vonat 11 órakor
indul a Széchenyi-hegyrôl, és a résztvevôk vadasparki kirándulása
miatt csupán 15.25-kor érnek Hûvösvölgybe, ahol még szerény
ebédet is kapnak.

Sajnos, a februári áremelést májusban újabb követi, de beveze-
tik a szakaszjegyet, amely a Hûvösvölgytôl a Normafáig, illetve a
Széchenyi-hegytôl a Hárshegy állomásig lesz érvényes, tehát min-
den olyan utazásnál, ami nem végállomástól végállomásig tart. A
szakaszjegyek feltehetôleg a mostani vonaljegyek árának fognak
megfelelni.

Örvendetes módon az országban több kisvasutat újítanak fel
vagy hosszabbítanak meg, sôt, teljesen új vonalak is épülnek.
Rendbe teszik a Gyöngyös-Lajosháza vonalat, és itt már tavasszal
megindulhat a forgalom. A tervek szerint jövôre 3,5 kilométerrel
még meg is hosszabbítják, egészen a Szalajkaházig. Innen turista-
utakon alig 6–7 kilométerre van Galyatetô. Elsôsorban uniós tá-
mogatásból épül a Szob és Márianosztra közti kisvasúti vonal, en-
nek is májusra kell elkészülnie. Már üzemképes a hortobágyi kis-
vasút, és a Kisvasutak Baráti Körének igen lelkes tagjai elôkészí-
tik, hogy a hajdani bányavasút felszíni szakaszán, Bánk és Felsôpe-
tény között a személyszállítás is legyen.

Kertész István

Nyelvtanulás magolás nélkül!
Több mint 4 éve használjuk a
„Brain Turbo”módszert angol
és német nyelvoktatásra.
Közel 700 fôt oktattunk eze-
ken a nyelveken alap-, kö-
zép-, középhaladó szinteken.
A tanfolyam ideje alatt ez
40x45 perces órákból áll
(20x45 perc ún. gépi óra, va-
lamint 20x45 perc tanári elô-
hívásos óra); hozzávetôlege-
sen 1500–1800 szót tanul
meg magolás nélkül szinten-
ként. Megtanulja ezen idô
alatt ezek automatikus haszná-
latát is. Ez azt jelenti, hogy be-
széde szinte anyanyelvû szin-

tet ér el. Mindez napi 45 percet vesz el Öntôl 40 munka-
napon keresztül (nem kell folyamatosan).

Nincs házi feladat! Nincs magolás!
Hagyományos módszerekkel

ezt a tudást 250–300 óra alatt szerzi meg!
Vannak méréseink arról is, hogy ez a tudás maradandó!

Bôvebbet a www. arvisurazrt.hu honlapon talál.
Jöjjön el hozzánk, ingyenesen kipróbálhatja a berendezést!

ARVISURA-2003 ZRT. — 1027 Kapás u. 31.
Tel.: (06 1) 299-0131, fax: (06 1) 299-0130

Mobil: (06 30) 505-9772 — www.arvisurazrt.hu

Nagybevásárlás receptre
Gyógyszertár nyílik a Mammutban

Fáj a hasa, esetleg fejfájás kínozza, vagy
csak enyhíteni szeretné a megfázás tüne-
teit? Messze van a patika, és nincs par-
kolóhely a közelben? Egyébként sem len-
ne túl szerencsés gyalog mennie gyógy-
szerért? Problémájára van megoldás:
március elején g yóg yszertár nyílik a
Mammutban!

Akár a hétvégi nagybevásárlás során megve-
hetünk mindent: élelmiszert, illatszert, fej-
fájás-csillapítót, C-vitamint, ruhát, eset-
leg az esti mozijegyet. Még csak ki sem kell
mozdulnunk az épületbôl, a gyógyszertár a
Mammut II. –1. szintjén nyitja meg kapuit,
így könnyen megközelíthetô a parkolóból
és a fôbejárat felôl is.

A Mammut Bevásárló- és Szórakoztató
Központ különös ªgyelmet fordít arra,
hogy teljes körû szolgáltatást nyújtson,
ezért folyamatosan újabb és újabb szolgálta-
tásokkal bôvíti kínálatát.

A gyógyszertár mellett újdonság lesz már-
cius elején a Mammut II. 5. emeletén mû-
ködô Citrom autósiskola, mely hiánypótló

szolgáltatásnak bizonyul — még kerületi
szinten is.

Hogy minél otthonosabban érezzük ma-
gunkat a bevásárlóközpontban, a Mammut

parkolórendszerének teljes átalakítása mel-
lett döntött. A szintén március elején kez-
dôdô, szakaszosan megvalósuló átalakítási
munkálatok még tavasszal befejezôdnek.
Pár hónap múlva olyan európai színvonalú
parkolórendszert élvezhetünk, mely egysze-
rû és egyben kényelmes parkolást ígér min-
den vásárolni és szórakozni vágyónak.

Biztonságunk növelése érdekében a
Mammut megújította védelmi rendszerét
és ôrzô-védô szolgálatát, észrevétlen test-
ôrei a nap 24 órájában vigyáznak ránk és ér-
tékeinkre. Nekünk tényleg nincs más dol-
gunk: szórakozzunk, regenerálódjunk, vá-
sároljunk!

Mammut. Híd az élményekhez.
(x)


