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Kórházainkért tüntettek

Tüntetést tartott február 22-én délután az
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Inté-
zet (OPNI) szakszervezete az intézmény be-
zárása ellen. Több száz fô vett részt az ese-
ményen, ahol felszólalt Nagy Zoltán fôigaz-
gató és Láng Zsolt polgármester, valamint
az intézmény több dolgozója. A Budai Gyer-
mekkórházért aggódók március 1-jén este

civil szervezésû, csendes, gyertyafényes de-
monstrációt tartottak az intézmény épülete
elôtt.

Az Egészségügyi Minisztérium tájékozta-
tása szerint a végleges döntést — a tervek
szerint — lapunk megjelenésekor hozzák
nyilvánosságra.

(Folyatatás az 5. oldalon)

SZÛCS ERVIN EMLÉKÉRE. El-
hunyt Szûcs Ervin, önkormányza-
tunk képviselô-testületének doyenje,
a Fidesz—KDNP-képviselôcsoport
frakcióvezetô-helyettese, a Szociális,
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
elnöke. 3. OLDAL

MEGOLDÁS AZ ÖSSZEVONÁS.
A kilencvenes évek végétôl szinte
minden általános iskolánk legsúlyo-
sabb gondja, hogy egyre kevesebb a
gyermek kerületünkben. A Fenyves
iskola már hosszú ideje létszámgond-
dal küzdött, két éve már elsô osz-
tályt sem tudtak indítani, olyan keve-
sen jelentkeztek. 6. OLDAL

SZERKEZETKÉSZ A HOLNAP
HÁZA. A Mozgássérültek Állami In-
tézete új épületének építése tavaly
augusztusban kezdôdött el. A Hol-
nap Háza nappali intézmény lesz,
amely a fogyatékos emberek rehabili-
tációját elôsegítô szolgáltatásoknak
biztosít helyet. 8. OLDAL

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
(Szilágyi Erzsébet fasor—Gábor Áron utca sarka)

Ünnepi beszédet mond: dr. Láng Zsolt polgármester
dr. Balsai István országgyûlési képviselô

—————————————————————

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat

tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségre

március 15-én délelôtt 9.15-re
a pesthidegkút–ófalui plébániatemplom kertjébe

(1028 Templom u. 7–9.)

Beszédet mond: dr. Csabai Péter VÖK-elöljáró
Közremûködnek: a Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Ált. Isk. növendékei és a Kiss Zenede fúvósszenekara

A megemlékezés elôtt ünnepi szentmise 8.30-kor a plébániatemplomban

(A szervezetek koszorúzási szándékukat mindkét rendezvény esetében a 346-5454-es számon jelezzék.)
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H I V A T A L I N Y I T V A T A R T Á S

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.: 212-2784

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

Megemlékezés
A Magyar Demokrata Fórum budapesti és II. kerületi szervezete ez
évben március 15-i ünnepi megemlékezését a II. kerületi Gábor
Áron-emlékmûnél tartja. A rendezvény ideje: 2007. március
15., 9.30 óra. Ünnepi beszédet mond dr. Halzl József, a Rákóczi Szö-
vetség elnöke és Almássy Kornél, az MDF alelnöke, parlamenti kép-
viselô. A rendezvény végén koszorúzással tiszteleghetünk a hôsök
emléke elôtt. Emlékezzünk együtt minél többen ezen a nagyszerû
nemzeti ünnepen!

Porkoláb Mátyás elnök

A kommunizmus
áldozataira emlékeztek

A Kereszténydemokrata Néppárt I. és II. kerületi szervezete febru-
ár 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján a Gyorsko-
csi utcai fogháznál tartott megemlékezést. Beszédet mondott Job-
bágyi Gábor tanszékvezetô egyetemi tanár, a megtorlás idôszakára
emlékezett Dózsa László színmûvész, az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hôse, közremûködött Szabó Zoltán és a Vox Clara kama-
rakórus. Az ünnepséget követôen Láng Zsolt polgármester és Er-
nyey László, a Fidesz—KDNP-frakció vezetôje is tisztelgett a hôsök
emléke elôtt koszorút helyezve el a fogház falán lévô táblánál.

Meghívó
A II. kerületi lokálpatrióták és környezetvédôk, valamint a
Fidesz II. kerületi szervezete tisztelettel meghívja az

1848–49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából

2007. március 14-én szerdán délután 17 órakor
a Schittenhelm Ede 1849-es honvédtüzér sírjánál
(Alvinci út és Bimbó út keresztezôdése) tartandó,

koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezésre.

Ünnepi beszédet mond: dr. Láng Zsolt polgármester.

Az ünnepségre a kerület minden polgárát szeretettel várjuk.
Emlékezzünk a magyar történelem dicsôséges napjaira

és kerületünk hôsi halottjára.

MUNKANAP-ÁTHELYEZÉS. A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása
szerint a március 15-i munkanap-áthelyezés miatt a hivatal munka-
rendje módosul. Március 10-én szombaton pénteki munkanap és
ügyfélfogadási rend lesz. Március 16-án pénteken pihenônap lesz,
ezért a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
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Szûcs Ervin emlékére
Elhunyt Szûcs Ervin, önkormányzatunk képviselô-testü-
letének doyenje, a Fidesz—KDNP-képviselôcsoport frak-
cióvezetô-helyettese, a Szociális, Egészségügyi és Lakás-
ügyi Bizottság elnöke. Hetvenöt éves múlt tavaly decem-
ber végén, és akkor már tudta, hamarosan útjának végé-
hez ér. Tudtuk mi is, még ha nehéz is volt elhinni, mert
egész életét átszövô derûje nem hagyta magára a legnehe-
zebb pillanatokban sem. Olyan embertôl búcsúzunk
most, akinek egész életútját a hûség, a hit és az ôszinteség
jellemezte.

Szûcs Ervin 1931-ben született Tótvároson, szülei
1942-ben a nagyhírû Budapesti Piarista Gimnáziumba
íratják, nem sejtve még ak-
kor, hogy az 1950-es érettségi
idején mindazon értékek mi-
att, amelyek szerint felnevel-
ték gyermeküket, üldöztetés
lesz osztályrészük. Édesanyja
már nem éri meg a család
meghurcoltatását, Szûcs Er-
vint édesapjával együtt 1951-
ben mint osztályidegent Eger-
szólátra telepítik, ahol csak se-
gédmunkásként dolgozhat. Er-
vin egyik legerôteljesebb tulaj-
donsága volt, hogy elveit min-
den körülmények között vál-
lalta. Alapot adott ehhez csalá-
di indíttatása, a piaristáknál
töltött gimnazista évek és az
ötvenes években elszenvedett
igaztalanság, ami megakadá-
lyozta a továbbtanulásban, eg-
zisztenciájának megalapozásá-
ban. 1953-ban munkaszolgála-
tos katonának viszik, leszere-
lése után ismét csak a segéd-
munka marad a számára ,
mint egyetlen megélhetési for-
rás. 1956-ban adminisztráto-
ri állást kap a Kispesti Húsipa-
ri Vállalatnál, ugyanebben az
évben veszi feleségül Párdá-
nyi Mártát, aki élete végéig hû
társa marad. Múlt év decem-
berében, házasságuk ötvene-
dik évfordulóján, elsô esküjük színhelyén, az újlaki temp-
lomban megerôsítették fél évszázados fogadalmukat. Két
gyermeket neveltek fel, akik a pedagógusi pályát választot-
ták, és öt unokával ajándékozták meg a büszke nagy-
szülôket.

Szûcs Ervint végül 1961-ben tartották érdemesnek ar-
ra, hogy egyetemre mehessen, ekkor lesz a Közgazdasági
Tudományegyetem levelezô hallgatója. Miután végez, kö-
zépvezetôként dolgozik állami vállalatoknál. 1990-ben ke-
reskedelmi céget alapít és igazgat egészen 1995-ös nyug-
díjazásáig.

A politikát messzire elkerülte, elveit azonban soha nem
adta fel. A rendszerváltozás felszabadító évei végre számá-
ra is lehetôséget teremtettek arra, hogy részt vegyen a köz-
életben. Antall József egykori osztálytársaként, vele közö-
sen kezdi el szervezni a Magyar Piarista Diákszövetséget,
amelynek 1989-tôl ügyvezetô elnöke, majd 1996–2004-
ig elnöke, azóta pedig örökös tiszteletbeli elnöke volt. A
rendszerváltozás elsô miniszterelnöke azonban nem csak
az egykori alma mater emléke miatt volt fontos Szûcs Er-
vinnek, értékrendszerük hasonlósága okán egyértelmû
volt, hogy a Magyar Demokrata Fórum tagjaként vállalt po-
litikai szerepet. Szeretett városrészének, Újlak és Felhé-

víz állapotának javítását mindig
szem elôtt tartotta, ez vezette az
önkormányzati munka felé,
elôbb szakmai bizottságokban
kezdett dolgozni. 2002-ben
lett tagja az önkormányzati kép-
viselô-testületnek, ahol szívós
nyakassággal állt ki választóke-
rülete minden problémájáért.
Azok közé a képviselôk közé tar-
tozott, akiket bármikor hívha-
tott bárki bármilyen gonddal,
mindig megpróbált segíteni.

A pártjában történt politikai
változások megviselték, azt,
hogy kizárták, talán sohasem
dolgozta fel. 2004-ben lett tag-
ja a Fidesz—Magyar Polgári Szö-
vetségnek és a helyi KDNP-
nek. A Fidesz kerületi alapszer-
vezetének munkáját segítette ta-
pasztalatával és emberi tartásá-
val. 2002-ben elsôk között lé-
pett be az Orbán Viktor által ala-
pított Szövetség a Nemzetért
Polgári Körbe, ahová tartozását
élete végéig büszkén vállalta.

Néhány hónapja tudtuk, hogy
súlyos beteg, de reményked-
tünk az utolsó pillanatig. Szûcs
Ervin halálával pótolhatatlan
veszteség érte a II. kerületi ön-
kormányzatot. Tanácsaira, meg-
látásaira, a viták élét enyhítô

humorára nagy szükség lenne a következô években is.
Tavaly október 12-én volt képviselô-testületünk alaku-

ló ülése, amelyet korelnökként Szûcs Ervin vezetett. Ne-
héz és küzdelmes választási kampányon voltunk túl, ami-
kor a politikai adok-kapok elmélyíthetett személyes el-
lentéteket. Szûcs Ervin ezen az alakuló ülésen kedves de-
rûvel feledtette velünk az ellentéteket, és a közös munka
felelôsségérôl szóló szavai irányt mutattak mindannyi-
unknak.

Drága Barátunk, nyugodj békében!
dr. Láng Zsolt polgármester

Szûcs Ervin
1931–2007

Szûcs Ervint a Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzat saját
halottjának tekinti. Hamvasztás utáni búcsúztatása gyászmise
keretében március 10-én 16 órakor az Újlaki Plébánia-
templomban lesz (1023 Bécsi út 32.) Egy szál virággal
búcsúzzunk tôle, illetve kérésére az adományokat a rákbeteg
gyermekek gyógyítására szánjuk.



4. OLDAL KÉT HÉT BUDAI POLGÁR

Százon túl
S z ü l e t é s é n e k
105. évforduló-
ját ünnepelte
fe b r u á r 2 - á n
Magirius Mária,
aki jó egészség-
nek örvend, ta-
vasztól ôszig szí-
vesen tartózko-
dik kertjükben,
de a konyhában
is talál magá-

nak elfoglaltságot, máskor örömmel olvas-
gat. A fôvárosi születésû Mária a két világ-
háború borzalmai után a kitelepítés viszon-
tagságait is megtapasztalta, de mint mond-
ta, a vidéki évek alatt nagyon megszerette a
Dombrádon élôket. 1919-ben költözött
Pestrôl a Fillér utcába, majd a közelben épí-
tettek saját házat, jelenleg is itt él. A család-
ban nem volt ritka a magas életkor, ám Ma-
girius Mária meglátása szerint az optimista
életfelfogás és a pozitív gondolkodásmód
is hozzájárult, hogy megélhette a 105. élet-
évet.

Február 9-én tartotta századik születés-
napját Vargáné Ringeisen Anna. A hosszú
éveken keresztül a statisztikai hivatalban
dolgozó Anna Selmecbányán született, de

lakott Délvidé-
ken is, ahon-
nan az I. világ-
háborút követô-
en költöztek Ma-
g y a r o r s z á g r a .
N é g y é v e a
Szent József ut-
cai Lékai László
B e t e g o t t h o n-
ban él.

Egy nappal késôbb ünnepelte születésé-
nek 100. évfordulóját Esküdt Ferenc, aki
Debrecenben született, majd 1929-ben a
fôvárosba költözött, ahol saját üzletében
mindvégig szabómesterként dolgozott. Fe-
renc, akinek egészségére szerencsére ma
sem nem lehet panasz, már több éve az Ár-
pád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthon-
ban lakik.

Az önkormány-
zat képviseleté-
ben Soltész Atti-
la képviselô, a
Közoktatási, Köz-
m û v e l ô d é s i ,
Sport és Informa-
tikai Bizottság el-
nöke köszöntötte
a jeles napot meg-
élt kerületieket.

CIVIL SZERVEZETEK SZAKRE-
FERENSE: dr. Szigeti Szilvia, tel.:
(06 30) 560-3928, e-mail: szigeti.szil-
via@masodikkerulet.hu. Postacím:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.

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

FOGADÓÓRA. Balsai István or-
szággyûlési képviselô legközelebbi
fogadóóráját március 22-én 18 órá-
tól tartja a Pesthidegkúti Közösségi
Házban (1028 Máriamremeti út 37.).

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
Budapest, Keleti Károly 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 csütörtökön16–19 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., telefon: 212-2978; e-mail:
bp02@mszp.hu.

A HOSSZÚ ÉLET TITKA. A hosszú öregségbe is átmenthetô és megôrizhetô fiatal-
ság vágya a ma emberét és tudósát ugyanúgy lelkesíti, mint elôdeinket. Az, hogy
száz vagy még több évet megélhessünk, talán valósággá válik egyszer. Dr. Gergely Ist-
ván belgyógyász-gerontológus, a Nemzetközi Gerontológus Társaság volt fôtitkára
szerint a hosszúéletûség, vagyis a kilencvenéves és afölötti életkor alapvetôen geneti-
kailag veleszületett adottságoknak köszönhetô.

— Ha valakinek a szülei is magas kort értek meg, akkor nagyobb esélye van arra,
hogy ô maga megéli a kilencven, vagy akár a századik életévét is. Továbbá nagymér-
tékben hozzájárul a magas életkor eléréséhez minden olyan tényezô, amely egészsé-
ges életet biztosíthat felnôtt korban. Fontos azoknak a betegségeknek kivédése, illet-
ve az erre való hajlam hiánya is, amelyek a lakosság nagy részében az életet megrövi-
dítik, ilyen a cukorbetegség, a magas vérnyomás vagy az érelmeszesedés. Emellett a
negatív környezeti tényezôk, beleértve a baleseteket is, és egyéb véletlenszerû károsí-
tó tényezôk is valószínûleg kimaradtak az életükbôl.

A fôorvos szerint a kutatások alapján egyértelmûen valószínûsíthetô, hogy a ma-
gas életkort elérôknek nagyobb része jóhiszemû bizalommal tekint környezetére, em-
bertársaira, és ráadásul kapcsolataikban sem kellett csalódniuk. Az igen magas korú-
ak között viszonylag ritkák a gyanakvó, bizalmatlan beállítottságú emberek. Tágabb
értelemben a fizikai és szellemi aktivitás megôrzése is hozzájárul mindehhez, bármi-
lyen, szívesen végzett értelmes tevékenység, akár egy hobbi is nagyon sokat jelent-
het.

— Többször is végeztünk Magyarországon a száz évet megéltekre vonatkozó vizs-
gálatokat, tapasztalataink szerint mintegy háromszor annyi volt a nôk aránya, mint a
férfiaké — folytatja Gergely doktor. — Csaknem mindegyikük egyedül, intézetben
vagy családban, de már házastársa nélkül élt, viszont nem volt jellemzô különbség a
falun és a városban száz évet megéltek aránya között, valószínûleg a környezeti té-
nyezôk fiatalabb életkorban érvényesülnek inkább, 80–90 év fölött már a genetikai
adottságok kerülnek elôtérbe.

Mit tehetünk, ha mégis száz évig szeretnénk élni? Gergely doktor szerint fontos az
egészséges életmód, a krónikus betegségek korai felismerése és kezelése, valamint
egy bizalomteli, derûs hozzáállás az élethez. A dolog nem reménytelen, hiszen világ-
szerte növekszik a hosszúéletûek száma, Magyarországon a hatvanas és nyolcvanas
évek között megháromszorozódott a centenáriánusok (százévesek) száma, és ez a
tendencia tovább folytatódik.

ld
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Kórházainkért
demonstráltak
(Folytatás az elsô oldalról)

Az OPNI megmentéséért tartott újabb de-
monstrációt az intézet szakszervezete feb-
ruár 22-én délután. A megmozduláson az
intézmény munkatársain kívül a gondozot-
tak, a hozzátartozók, a környék és az agglo-
meráció lakói, civil szervezetek képviselôi,
valamint szimpatizánsok egyaránt részt vet-
tek. Az OPNI fôbejáratánál a közel 140 éves
múltra visszatekintô gyógyintézet bezárásá-
ra utalva jelképesen egy fekete lepellel leta-
kart koporsót is helyeztek. Tar Aranka szak-
szervezeti vezetô felszólalásában hangsú-
lyozta: fennáll a veszélye, hogy nem csak a
betegek kerülhetnek utcára, de a dolgozók
egy része sem fog új munkahelyet találni,
mert minden kórházban leépítés van. Mint
mondta, az sincs tisztázva, hogy az OPNI
osztályainak átvételére kijelölt intézmé-
nyek egyáltalán képesek-e fogadni a bete-
geket.

— Aggódunk az ápoltakért, mert sokan
vannak közülük, akik nem képesek önálló
életvitelt kialakítani, és az egészségesek tár-
sadalma nem szívesen foglalkozik velük —
hívta fel a ªgyelmet beszédében Nagy Zol-
tán fôigazgató. Az intézményvezetô jelezte,
hogy az OPNI-t elképzelések szerint nyolc
részre szednék szét, pedig az intézet olyan
értéket képvisel, amely a legmagasabb szak-
mai kultúrát jelenti, így nem csoda, ha a be-
zárásról szóló híreket az orvosszakma az
egész világon döbbenettel fogadta. A fôigaz-
gató szerint a szakmai csapat szétverése az
egyik legnagyobb probléma, példaként em-
lítette a stroke-központot, amelynek világ-
szintûvé alakításához tizenöt évre volt szük-

ség. Nagy Zoltán arra kérte a döntéshozó-
kat, hogy legalább a munkacsoportok ma-
radhassanak együtt.

— Az OPNI bezárására még senki sem tu-
dott épkézláb magyarázatot adni — hangsú-
lyozta Láng Zsolt polgármester. — A Budai
Gyermekkórházhoz hasonlóan a Hûvösvöl-
gyi úti intézmény is milliárdokat érô, érté-
kes telken fekszik, ennek elônyeit viszont
a gyógyítás területén kell kihasználni, mert
nem véletlen, hogy a jó levegôjû, csendes
területen építették fel egykor, nem pedig a
belvárosban. A polgármester szerint, a ko-
moly szellemi értéket képviselô intézetet
nem szabad veszni hagyni, és megmentésé-
re is van még remény.

Az önkormányzat képviselô-testülete a
gyermekkórház és az OPNI területére vál-
toztatási tilalmat rendelt el, így az épülete-
ket a következô három évben nem lehet le-
bontani, esetleg szállodává, lakóparkká ala-
kítani. Az önkormányzat a szabályozási ter-
ven keresztül meghatározhatja, hogy a terü-
leteken milyen létesítmény mûködhessen.
Láng Zsolt véleménye az, hogy az egyetlen
elfogadható funkció az egészségügyhöz kell
kötôdjön.

Telek- és
lakáspályázat
Az önkormányzat pályázatot hirdet a tulaj-
donában lévô:
n Tárkony u. 112. szám alatti, 54458/1
hrsz.-ú 886 m² területû üres telekingatlan,
melynek induló ára 20,4 millió Ft + áfa,
n Hidegkúti út 231. szám alatti, 54633/7
hrsz.-ú, 1003 m² területû üres telekingat-
lan, melynek induló ára 27 millió Ft + áfa,
n Újsor utca 14. szám alatti, 54252 hrsz.-ú,
1821 m² területû üres telekingatlan, mely-
nek induló ára 34 millió Ft + áfa,
n Hidegkúti út 244. szám alatti, 54413
hrsz.-ú, 479 m² területû üres telekingatlan,
melynek induló ára 14,37 millió Ft + áfa,
n Tárkony utca 69. szám alatti, 54487/3
hrsz.-ú, 1261 m² területû üres telekingat-
lan, melynek induló ára 34 millió Ft + áfa,
n Len utca 22. szám alatti, 52116 hrsz.-ú,
976 m² területû üres telekingatlan, melynek
induló ára 27,3 millió Ft + áfa,
n Verecke út 28–30. szám alatti, 15831/12
hrsz.-ú, 663 m² területû üres telekingatlan,
melynek induló ára 33,15 millió Ft + áfa,

tulajdonjogának versenytárgyaláson törté-
nô értékesítésére.

A pályázati anyag március 7-tôl március
22-én 14.30 óráig megvásárolható 10 000
Ft + 20% áfa áron a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Központjában (1024 Mar-
git krt. 47–49.).

A pályázat beadásának határideje: 2007.
március 22-én 15 óra.

A pályázati anyaggal kapcsolatos kérdé-
sekre személyesen ügyfélfogadási idôben a
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartá-
si Iroda munkatársai a Polgármesteri Hivatal
308 sz. szobájában (1024 Mechwart liget l.,

Csendes, gyertyafényes demonstrációt tar-
tottak a Budai Gyermekkórház sorsáért ag-
gódók is. A civil kezdeményezésû tiltako-
zással kapcsolatban Badacsonyi Szabolcs
igazgató hangsúlyozta: „Nem szeretném,
ha a kórház sorsa politikai kérdéssé válna,
hiszen ez elsôsorban a környék lakosságát
érintô szakmai kérdés. Véleményem sze-
rint mindenki a maga területén, a maga le-

hetôségeihez mérten próbáljon tenni a kór-
ház megmaradásáért. A jószándékú támoga-
tást mindig köszönettel vesszük.”

A kórház jövôjét illetôen jelenleg az a vál-
tozat tûnik a legvalószínûbbnek, mely sze-
rint nem zárnák be az intézményt, hanem
száz krónikus ággyal mûködhetne tovább —
erôsítette meg Badacsonyi Szabolcs. Ez azt
jelentené, hogy a most meglévô négy aktív
osztály, a belgyógyászat, fül-orr-gégészet,
neurológia és ortopédia mûködését az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár nem
ªnanszírozná tovább. Ebben az esetben a
kórház megpróbálná járóbeteg-ellátásban
kezelni a fenti osztályok betegeit, már ahol
ez lehetséges. A járóbetegek ellátása eddig
is kiemelten fontos szerepet töltött be a Bu-
dai Gyermekkórházban: tizennyolc szak-
rendelés keretében évente körülbelül száz-
ötvenezer gyermeket látnak el. Szintén a
kórházhoz kötôdik az egész Budát ellátó
gyermekügyelet. Ha bezárnák a Budai Gyer-
mekkórházat, az ügyelet sorsa is kérdéses-
sé válhat.

Az önkormányzat pályázatot hirdet a tulaj-
donában levô:
n 15302/3/A/1 hrsz. alatt nyilvántartásba
vett, természetben a II., Pusztaszeri út 29.,
földszint 1. szám alatt található üresen ál-
ló, tehermentes lakás, melynek induló ára:
18 820 000 Ft,
n 15425/2/A/7 hrsz. alatt nyilvántartásba
vett, természetben a II., Törökvész út 21.,
alagsor 1. szám alatt található üresen álló,
tehermentes lakás, melynek induló ára:
5 800 000 Ft tulajdonjogának versenytár-
gyaláson történô értékesítésére.

A pályázati anyag március 7-tôl március
22-én 14.30 óráig megvásárolható 10 000
Ft + 20% áfa áron a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Központjában (1024 Buda-
pest, Margit krt. 47–49.).

A pályázat beadásának határideje: 2007.
március 22-én 15 óra.

A pályázati anyaggal kapcsolatos kérdé-
sekre személyesen ügyfélfogadási idôben
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartá-
si Iroda munkatársai (1024 Mechwart liget
1., 302. szoba) vagy telefonon a 346-5484-
es számon válaszolnak március 22-ig.
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Megoldás az összevonás
A kilencvenes évek végétôl szinte
minden általános iskolánk
legsúlyosabb gondja, hogy egyre
kevesebb a gyermek kerületünkben. A
Fenyves Utcai Általános Iskola már
hosszú ideje létszámgonddal küzdött,
két éve például elsô osztályt sem
tudtak indítani, olyan kevés gyerek
jelentkezett. Az iskolát fenntartó
önkormányzat már évekkel ezelôtt
szembesült azzal, hogy az iskola
jövôje kérdésessé vált. 2003
decemberében a kerületi közoktatási
intézkedési tervet elfogadva arról
határozott a testület, hogy a
tanulólétszám folyamatos csökkenése
miatt felül kell vizsgálni a Fenyves
kerületi iskolarendszerben betöltött
szerepét.

Az iskola vezetése már a kilencvenes évek
elején érzékelte, hogy a hagyományos tan-
rend kevésnek bizonyul a korábbi gyermek-
létszám megtartásához. 1996-ban kezdô-
dött az a program, amely egyfajta elôre me-
nekülésnek is tekinthetô: sajátos nevelési
igényû és más tanulási és magatartási gon-
dokkal küzdô gyermekek integrált oktatása
vált az intézmény alapvetô profiljává.

A csökkenô gyermeklétszám lehetôséget
teremtett arra, hogy a felszabaduló terme-
ket a szintén tanulási problémákkal küzdô
tanulókkal foglalkozó — és évek óta helyet
keresô — Csillagszem Fejlesztô Iskola részé-
re átengedjék. 2004-tôl mûködött egy he-
lyen, a Fenyves utcai épületben a két intéz-
mény. A változások azonban nem hozták
meg a várt eredményt. A legnagyobb gon-
dot az jelentette, hogy az úgynevezett nor-
mál gyermekek száma évrôl évre csökkent,
míg a viselkedészavarral és tanulási nehéz-
ségekkel küzdô tanulók létszáma túllépte a
pedagógiailag még kezelhetô — osztályon-
ként három fô — arányt. Mindezeket tetéz-
te, hogy az iskola nagy számban vett fel

gyermekotthonos diákokat, akiknek a beil-
leszkedése minden közösségben különös
körültekintést igényel.

A Fenyves iskolába 1999 ôszén még kö-
zel háromszáz gyermek járt, 2004-tôl azon-
ban drasztikusan csökkent a tanulók létszá-
ma, az idei tanévben már csak 150 a fenyve-
ses diák; egy osztályban átlagosan 18-an
vannak.

Elkerülhetetlenné vált az iskola átszerve-
zése, de külön gondot jelentett, hogy már
nem csak a Fenyves gondját, hanem a Csil-
lagszem elhelyezését is meg kell oldania az
önkormányzatnak. Múlt év nyarán megszü-
letett az a döntés, amely a Fenyves más, a
közelben lévô iskolával való összevonását
irányozta elô. Jogutód intézményként két

iskola merült fel: a Budenz József Általános
Iskola és Gimnázium, illetve a Szabó Lô-
rinc Kéttannyelvû Általános Iskola és Gim-
názium. Végül a szakmai, gazdaságossági és
földrajzi érvek alapján az utóbbi részévé vá-
lik a Fenyves 2007 szeptemberétôl. A képvi-
selô-testület legutóbbi ülésén, február 15-
én egyetlen ellenszavazat mellett döntött a
két iskola összevonásáról.

Mindkét intézmény a Pasaréti út men-
tén, annak azonos oldalán, egymástól mint-
egy másfél kilométerre fekszik, és egy gya-
logátkelôhely (Pasaréti tér) érintésével kö-
zelíthetô meg. A Szabó Lôrinc iskola
hosszabb ideje tanteremgonddal küzd,
ugyanis egy a hetvenes évek elején készült
úgynevezett Claps-rendszerû (könnyûszer-
kezetes, 12–15 éves használatra készült)
épület évek óta életveszélyes, átépítésre
vár. A Fenyvessel való közös mûködés azon-
ban kiváltja ennek az öt új teremnek a meg-
építését.

Az önkormányzat a döntést a két iskola
vezetésének egyetértésével hozta meg. A ta-
nulócsoportok, tantervek és pedagógiai
programok egymáshoz illesztését is közö-
sen alakították ki. A Szabó Lôrinc iskola öt
alsó tagozatos osztálya a Fenyves utcai épü-
letben tanul szeptembertôl, osztályösszevo-
nás csupán a 7. évfolyamon lesz.

Az összevont intézmény idén ôsszel 27
osztályban 710 tanulóval vág neki az új tan-
évnek. 6,5 pedagógusi státuszt kell meg-
szüntetni, ami nem tér el a két iskola tavaly
decemberben még önállóan az önkormány-
zathoz benyújtott munkaerô-gazdálkodási
tervétôl: a Fenyves három, a Szabó Lôrinc
iskola 3,5 fô státuszcsökkenéssel számolt.

A jogutód intézmény továbbra is vállalja
a sajátos nevelési igényû gyermekek integ-
rált nevelését és oktatását.

A Csillagszem iskola elhelyezésérôl még
nem döntött a testület. Lehetséges megol-
dásként az Újlaki iskola épülete merült fel,
ahol az enyhe értelmi fogyatékosok oktatá-
sát végzô kerületi intézmény (kisegítô isko-
la) is mûködik.

— Köszönet illeti mind a Fenyves utcai
Általános Iskola tanárait, mind az odajáró
gyermekek szüleit azért a példás hozzáállá-
sért, melyet a két intézmény összevonása
során mutattak — mondta Dankó Virág al-
polgármester. — Bár az intézkedés szakmai
alapját senki nem vitatta, s politikai nézet-
különbség sem volt az ügyben, egy ilyen jel-
legû átszervezés mindig érzékeny és sok
konºiktust szülô dolog. Az, hogy ezeket a
problémákat csendben és megnyugtatóan
sikerült rendezni, elsôsorban a két, példás
együttmûködést tanúsító iskola érdeme.

Tóth Ildikó

UTAZÓ SZAKEMBEREK. Az Ország-
gyûlés múlt év végén a közoktatási
törvény módosításakor szûkítette a sa-
játos nevelési igényû gyermek kategó-
riába tartozók körét. 2007. január 1-jé-
tôl a törvény szerint nem igényel sajá-
tos nevelést a pszichés fejlôdés zava-
rai miatt a tanulásban tartósan és sú-
lyosan akadályozott (például diszlexi-
ás, diszgráfiás, diszkalkuliás vagy hi-
peraktív) gyermek. Az ô ellátásukat,
fejlesztésüket utazószakember-háló-
zat kialakításával kell biztosítania a
fenntartónak.

Hetvenhárom évvel ezelôtt,
1934. február 27-én adták át a
Fenyves iskola épületét a tanulni
vágyó kisdiákoknak. Ugyanab-
ban az évben készült el a Pasaréti
téri templom, a buszvégállomás,
és a város elkezdett terjeszkedni
a zöld területek felé. Egyre több
villa és lakóház épült ekkoriban a
környéken, természetes igény
volt egy új elemi iskolára is. Mára
azonban sokat változott a II. ke-

rület és benne a Pasarét képe és társadalma. Még több ház épült, újabb iskolák fo-
gadták az újdonsült kerületiek gyermekeit, akik azóta — a legnagyobb hullám az öt-
venes hatvanas években költözött erre a részre — felnôttek. A lakosok többsége
nyugdíjas korú lett.

A Szabó Lôrinc iskola hosszabb ideje
tanteremgondokkal küzd
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Oktatási csomag
az Áldásnak
Az Áldás Utcai Általános Iskola közel egy-
millió forint értékben nyert oktatási cso-
magot pályázatával a Citibank Iskolatámo-
gatási Programján. A csomagot, amely köz-

gazdasági-pénzügyi, matematikai és angol
nyelvi gyakorló és oktató cédéket tartal-
maz, valamint egy korszerû, nagy képer-
nyôs CD-ROM-mal és hangkártyával ellá-
tott számítógépet, Takács Zsuzsanna, a Citi-
bank ªókvezetôje adta át. Elmondta, hogy
jó volt látni a diákok örömét, pedig még
nem is tudták, hogy nem csak egyszeri aján-
dékot kapnak, hanem egy olyan tudás és
szemlélet lehetôségét, amely a késôbbi si-
kereik alapja lehet. Elhangzott, hogy a
bank folytatni és szélesíteni szeretné támo-
gatási programját. Horváth Attiláné igazgató
az iskola diákjai és tanárai nevében megkö-
szönte az ajándékot. Hangsúlyozta: meggyô-
zôdésük, hogy életkoruknak megfelelôen
minél korábban kezdik el a tanulók a köz-
gazdaság és a pénzügyek alapjainak megis-
merését, annál könnyebb lesz a késôbbiek-
ben megfelelni a modern kor elvárásainak
és kihívásainak.

Hímes világ
A Baár—Madas Református Gimnázium, Ál-
talános Iskola a Mennyezet virágai címmel
kiállítást rendez Tomcsányiné Szemere Sarol-
ta aranykoszorús kézmûves mester hímzett
munkáiból a Baár—Madas alapításának szá-
zadik évfordulója alkalmából. A rendez-
vény fôvédnöke Szabó István, a Duna-mellé-
ki református Egyházkerület püspöke. A ki-
állítás megtekinthetô március 19–23-ig 15
és 18 óra között az iskola dísztermében.
(1022 Lorántffy Zs. út 3.)

Kedves volt
Rákóczis tanárok
és diákok!
Iskolánk ismét Nagy Rákóczis Találko-
zót szervez, amelyre szeretettel meg-
hívjuk. A találkozó 2007. március 30-
án 16 órakor lesz. Kérem, tiszteljen
meg bennünket jelenlétével, és értesít-
se osztálytársait, iskolatársait a ren-
dezvényünkrôl. A találkozó elôtt
2007. március 23-án 14 órakor Andor
Loránd volt érsekista diák válogatott
mûveibôl nyílik kiállítás az iskola aulá-
jában. Minden érdeklôdôt szeretettel
várunk. A kiállítás nyitva 2007. április
16-ig.

A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
tanárai és diákjai

Rendhagyó
énekóra a Szent
Angéla iskolában
Több mint kétszáz diák és tanár számára
tartott nagysikerû népzenei elôadást a Mu-
zsikás. A február 22-i rendhagyó énekórán
megszólaltak dallamok Dunántúltól Erdé-
lyig, a részvevôk hallhatták a misztikus han-
gú hosszú furulyát vagy a különös ütôgar-
dont és a tamburát, a keservest játszó hege-
dût. Emellett természetesen sodró erejû
magyar hagyományos vonós muzsikát is
hallhatott a közönség. A nagysikerû kezde-

ményezés, amelyben már számos oktatási
intézmény részt vett, a Muzsikásnak és a tá-
mogató Mol Rt-nek köszönhetôen az isko-
lák számára ingyenes.

Csukás István író
a Pitypangban
Február elsején egy nem mindennapi író-
olvasó találkozóra került sor a Pitypang is-
kolában. Komplex irodalmi vetélkedôt szer-
veztek vegyes korosztályú csapatoknak (11
csapat 55 fôvel), ahol együtt izgult, játszott,
dolgozott az elsôs diáktól az ötödikesig
mindenki csapata sikeréért. A program
fénypontja Csukás István látogatása volt,

akit az iskolába lépve énekkel és tapssal fo-
gadott a közel 230 alsós kisgyerek. A ven-
dég meghatottan hallgatta az énekeseket,
majd türelemmel és örömmel válaszolt a
kérdésekre. Ezután kígyózó sorokban, fe-
gyelmezetten várakozva járultak elé a gyere-
kek nyitott könyveiket dedikálni. Szabó Ág-
nes és Mihályi Eszter szervezôtanárok el-
mondták, hogy a vetélkedô témáját Csukás
István írásai adták, belépôként a csapatok
luªból készült Süsü bábjukat mutatták be,
s a választott Csukás-verseiket szavalták el.

— Nyomoztunk Mirr-Murral Budapest
nevezetességei iránt, ettünk Oriza-Triz-
nyák csokijából, horgásztunk a Nagy ho-
ho-ho-horgász csalijával, színeztünk, vág-
tunk, ragasztottünk, majd Pom Pom szend-
vicseibôl készítettünk tízórait. Sokat nevet-
tünk, és még többet tanultunk Csukás Ist-
vántól emberségrôl, kíváncsiságról, vidám-
ságról, bátorságról, szeretetrôl!— mesélték
a tanárok.

Búcsúzóul dedikált emléklapot és fényké-
pet (amit az íróval készítettek a vetélkedô
elején minden csapatról) kapott az összes
résztvevô és az író is, aki végigizgulta a gye-
rekek játékát.

Iskolák
az interneten
A leeendô elsôsök szülei részletes tájkozta-
tást kaphatnak a kerületben mûködô önkor-
mányzati fenntartású iskolákról a www.bu-
daipolgar.hu weboldalon. Az áprilisi beírat-
kozáshoz segítséget nyújthat az iskolaigaz-
gatók közlése alapján készített összeállítás,
amelybôl megismerhetik az egyes iskolák
nevelési céljait, írás-, olvasástanítási és
egyéb pedagógiai módszereit, a lehetséges
tagozatokat és különórákat, valamint a még
aktuális nyílt órák és napok idôpontjait.
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Szerkezetkész
a Holnap Háza
A Mozgássérültek Állami Intézete (MÁI) új
épületének, a Holnap Házának építése
2006 augusztusában kezdôdött el. A Hol-
nap Háza egy olyan nappali intézmény lesz,
amely a fogyatékos emberek teljes körû re-
habilitációjához nélkülözhetetlen szolgálta-
tásoknak biztosít helyet. A beruházás most
félidejéhez érkezett. Ebbôl az alkalomból a
MÁI konferenciát szervezett, amelynek té-
mája az új épület, valamint az intézet szak-
mai munkájának és jövôbeli terveinek be-
mutatása volt.

Az egybegyûlt vendégeket a MÁI igazgató-
ja, Kogon Mihály köszöntötte. Mint elmond-
ta, az utóbbi években megváltozott a Moz-
gássérültek Állami Intézetének kliensköre.
Halmozottan fogyatékos emberek, vala-
mint felnôtt korban fogyatékossá váltak is
érkeznek a központba. Fô feladatuknak a
gondozottak komplex rehabilitációját te-
kintik azzal a céllal, hogy segítsék visszaju-
tásukat a társadalomba, illetve a munkaerô-
piacra. Ezt a munkát hat szakmai csoport
látja el, amelyek közül kettôvel, a mozgáste-
rápiás, valamint a számítástechnikai és pe-
dagógiai csoporttal közelebbrôl is megis-
merkedhettek a résztvevôk. Demikrán Má-
ria, a mozgásterápiás csoport vezetôje az
egyénre szabott fejlesztô foglalkozások nél-
külözhetetlen szerepét emelte ki: megfele-
lô terápiával nemcsak az általános kondí-
ció javulhat, hanem nagyobb önállóságra is
szert tehet a kliens. Ennek egyik feltétele a
számára legmegfelelôbb segédeszköz he-
lyes használatának elsajátítása.

A számítástechnikai és pedagógiai cso-
portban szintén egyénre szabott program-
mal igyekeznek segíteni a továbbtanulást, a
munkára és az önálló életre való felkészü-
lést — tudtuk meg Halász Zita csoportveze-
tô beszámolójából. A számítástechnikai ok-
tatás mellett a fogyatékkal élôk angol nyel-
vi, logopédiai, zenei és részképesség-fej-
lesztô foglalkozásokon is részt vesznek.

A konferencián Dankó Virág alpolgármes-
ter az anyagi keretek szûkös voltát hangsú-
lyozva ígéretet tett a további együttmûkö-
désre. A fogyatékkal élôk kapcsán az alpol-
gármester kiemelte: „Fontos a köztudat ala-
kítása, és az, hogy a társadalom tagjai köze-

lebb kerüljenek egy-
máshoz. Ezen a terü-
leten az önkormány-
zat sokat tehet, töb-
bek között egy szak-
mai egyeztetô fórum
életre hívását terve-

zi, amely a közös gondolkodást és cselek-
vést segítené elô.”

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
részérôl Hornungné Rauh Edit esélyegyenlô-
ségi szakállamtitkár és Horváth Péter fôosz-
tályvezetô tartott rövid beszámolót a
SZMM fejlesztési terveirôl, különös tekin-
tettel a komplex rehabilitációra.

Fakitermelés
több helyszínen
A Pilisi Parkerdô Zrt. Budapesti Erdészete
az általa kezelt erdôterületen, a II. kerület
községhatárban idén is több helyszínen ter-
vez fakitermelési munkákat, amelyeket az
Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igaz-
gatósága jóváhagyott.

A ªatal és középkorú erdôkben elsôdle-
ges cél a faállomány nevelése. Az úgyneve-
zett gyérítések és tisztítások során a jobb
növekedésû, a termôhelyet jobban haszno-
sító fafajokat és egyedeket segítik azáltal,
hogy eltávolítják mellôlük a fejlôdést akadá-
lyozó fákat. A felújítóvágások során a nö-
vekvô facsemeték fölül vágják ki az öreg, bi-
ológiai életkoruk végére érkezett fákat, így
fény kerül a talajra, ami létfontosságú a nö-
vekvô csemeték számára. Az erdészet a mi-
nél kisebb vágásterületek kialakítására tö-
rekszik, hogy az egyébként is nagy emberi
terhelést viselô parkerdôkben a természeti
folyamatok jobban érvényesülhessenek. A

néhány fa kivágásával kialakított, 100–200
négyzetméteres lékek a folyamatos erdôbo-
rítás megôrzése mellett hosszú távon lehe-
tôvé teszik az erdô megújulását. A korábbi

évekhez képest több helyszínen, de sokkal
kisebb egybefüggô területen végeznek faki-
termelést.

Középkorú és idôs erdôkben is sokfelé
van szükség egészségügyi termelésre. Ilyen-
kor csak a beteg, korhadó, kiszáradt fákat
távolítják el, hogy megelôzzék a kidôlés
okozta baleseteket, károkat.

Természetvédelmi oltalom alatt álló terü-
leteken fakitermelést — a területen mara-
dó fák egészsége és a talaj védelme érdeké-
ben — kizárólag vegetációs idôszakon kívül
végeznek. A munkák pontos ütemezése
mindig az idôjárás függvénye, várható el-
végzésük január-március és október-de-
cember hónapokra esik.

A 2007-es fakitermelési terv a II. kerület-
ben a Nagykovácsi út eleje mentén, a Nagy
Hárshegy és Kis Hárshegy közötti, valamit
a Szépjuhászné út Budakeszi út felôli végé-
nél fekvô erdôrészeket érinti. Ezen kívül a
Szépvölgyben is terveznek felújító- és tisz-
títóvágást: a Felsô Kecske-hegyen és a Kecs-
ke-hegyen. Részletes térkép letölthetô a
www.masodikkerulet.hu oldalról.

HOLNAP HÁZA. Az 1053 m² alapterületû új épületszárny szerve-
sen kapcsolódik a MÁI jelenlegi épületeihez. A modern eszközök-
kel igényesen kialakított akadálymentes intézményben a komplex
rehabilitáció minden eleme megvalósul; mozgásterápiai, mentál-
higiénés, képzési-oktatási, szociális és foglalkoztatási szolgáltatá-

sokat nyújt. Ezenkívül gyógyászati segédeszköz mûhely (ld. www.gurulo.hu), közös-
ségi szabadidôs tevékenységek, támogató és szállítószolgálat áll majd rendelkezésre.
A Holnap Háza nappali ellátást biztosít, amelynek elônye, hogy kiküszöböli a tartós
intézményi ellátás okozta alkalmazkodási és önellátási készségek visszafejlôdését, va-
lamint lehetôvé teszi a megszokott környezetben való életet.

A meghívott vendégek megtekintették a
szerkezetkész épületet, amelyet Ballagó Zoltán
építésvezetô és Andor Csaba projektmenedzser
mutatott be. Ballagó Zoltán reményét fejezte ki,
hogy a MÁI dolgozói és gondozottjai ez év
májusában birtokba vehetik a Holnap Házát.
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Parkolás: új rend,
új gondok
A parkolási övezet februári bôvítését az
érintett területen lakók többnyire öröm-
mel fogadták, a zóna mellett élôk azonban
attól féltek, hogy a ªzetést elkerülô autó-
sok miatt felborul a megszokott rend. A II.
kerületi közterület-felügyeleti csoporthoz
az elmúlt hetekben több panasz érkezett, a
levelek zsúfoltságról, szabálytalanul és bal-
esetveszélyesen parkoló autókról szóltak.

— Az övezeten kívüli utcákban megnôtt
a forgalom és a szabálysértôk száma, de
munkatársaim az elsô naptól kezdve folya-
matosan ellenôrzik a területet — mondta el
Vajthó Gábor, a felügyelet vezetôje. Legin-
kább a Marczibányi térhez közeli utcákban
és a Bimbó úton jellemzô, hogy elállják a
garázsbejárókat, beláthatatlan helyen par-
kolnak, vagy a járdára állnak. A vezetô jelez-
te, hogy már ritka a visszaesô szabálysértô,
és napról napra csökken a szabálytalanul
parkoló autók száma, a ªzetô övezetben
ugyanakkor nô a kihasználtság. Mint mond-
ta, a bôvítés elérte a forgalomszervezési cél-
ját, mert nôtt az áteresztôképesség, és az
övezetben végre van parkolóhely. Vajthó
úgy látja, hogy tavasszal beáll az elfogadha-
tó állapot, amelyet a határoló utcákban
élôk is megnyugvással fogadnak majd, de a
közterület-felügyelet addig is kéri a lakó-
kat, jelezzék a felmerülô problémákat. A
bôvítést követôen már számos esetben mû-
ködött együtt a szervezet a lakossággal, és

több helyszínen sürgôsséggel oldották meg
a forgalomtechnikai gondokat. Elérhetô-
ség: 1024 Lövôház u. 26., tel./fax: 316-
2688, központi e-mail: kozterulet@maso-
dikkerulet.hu, internet: www.2keruletkoz-
terulet.shp.hu.

*
A kibôvített övezetben több helyen megvál-
tozott a forgalmi rend, így a kétirányú Bu-
day László utcában is, ahol a Bimbó út és a
Rózsahegy utca között csak a felfelé vezetô
oldalon lehet parkolni. A túloldalon a lép-
csôzetes járdát egybefüggô felületûvé épí-
tik át.

Sz. G.

ELHUNYT ERDÔSS PÁL. Február
14-én, hatvanéves korában elhunyt
Erdôss Pál filmrendezô, kerületünk
lakója. Nevéhez többek között olyan
alkotások fûzôdnek, mint az Adj, ki-
rály, katonát!, a Gondviselés, a Visz-
szaszámlálás, az Üvegfal, vagy leg-
utóbbi alkotása, a 38. Magyar Film-
szemlén szereplô Budakeszi srácok.
Erdôss Pál számos magyar és nem-
zetközi díj birtokosa. Cannes-ban
Arany Kamera-, Locarnóban Arany
Leopárd-díjat kapott, jutalmazták
Gene Moskowitz- és Balázs Béla-díj-
jal. Temetését március 13-án tartják.

VENDÉG: MORVAI KRISZTI-
NA. A Péch Antal Polgári Kör márci-
us 27-én 18 órai kezdettel beszélge-
tést szervez a Klebelsberg Kuno Mû-
velôdési, Kulturális és Mûvészeti Köz-
pontban. Vendégek: Morvai Kriszti-
na, az ELTE ÁJK Büntetôjogi Tanszék
docense, a Civil Jogász Bizottság társ-
elnöke és Balsai István, a II. kerület
országgyûlési képviselôje. A belépés
díjtalan. (1028 Templom u. 2–10.)

POLGÁRMESTER VOLT, FÔPOL-
GÁRMESTER-HELYETTES LETT.
Az ôszi polgármester-választáson
alulmaradt az MSZP—SZDSZ közös
jelöltjeként induló Horváth Csaba,
kerületünk elôzô vezetôje, de a fôvá-
rosi közgyûlés fôpolgármester-he-
lyettessé választotta. A négy hóna-
pos alkufolyamat végén, február 15-
én dôlt el, hogy három helyettese
lesz Demszky Gábornak. A már ko-
rábban megválasztott MSZP-s Ha-
gyó Miklós mellett a szintén a szocia-
listák által delegált Horváth Csaba,
valamint az SZDSZ-es Ikvai-Szabó Im-
re vesznek rész a fôváros közvetlen
irányításában. Hagyó a városüzemel-
tetésért, Ikvai-Szabó a pénzügye-
kért, míg Horváth a humánpolitikai
ügyekért (oktatás, kultúra, gyermek-
védelem) felel majd.

IGENNEL SZAVAZOTT. Porkoláb
Mátyás, az MDF képviselôje lapunk-
hoz eljuttatott közleményében arról
ad tájékoztatást, hogy pártja állás-
foglalásának megfelelôen adta le
szavazatát az Országos Pszichiátriai
és Neurológiai Intézet és a Budai
Gyermekkórház területére elrendelt
változtatási tilalommal kapcsolat-
ban, és a helyi rendeletet támogatva
voksolt a képviselô-testület február
15-i ülésén.

Az övezeti bôvítés után az Aranka utcában is
nehéz napközben parkolni

Felhívás civil szervezetek számára
A kerületi önkormányzat a kerület civil szervezeteivel segítô szándékkal együttmûkö-
dést ajánl fel. E felhívás megjelenésétôl számított 30 napon belül kérik, hogy a civil
szervezetek adataikat, tevékenységük és céljaik rövid ismertetésével, küldjék meg a II.
Kerületi Önkormányzat referense, dr. Szigeti Szilvia címére (1024 Budapest, Mech-
wart liget 1., e-mail: szigeti.szilvia@masodikerulet.hu) vagy vegyék fel vele a kapcso-
latot telefonon a (06 30) 560-3928-as számon.

Döntéshozók elôtt a
zajvédelmi javaslat
A Budapest Airport a lakossági fórumsoro-
zatot követôen február 28-án benyújtotta a
Ferihegy és a fôváros feletti légtér zajvédel-

mének javítása érdekében kidolgozott ti-
zenhét pontos javaslatcsomagját a Gazdasá-
gi és Közlekedési Minisztériumnak, vala-
mint a Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgá-
ri Légiközlekedési Igazgatóságának. Ameny-
nyiben jóváhagyják a tervezetet, a II. kerü-
letet elkerülik az alacsonyan le- és felszálló
repülôgépek.

Részletes vita
a testületi ülésen
Lapzártánk után, március 6-án a képvi-
selô-testület rendkívüli ülésén a részletes
vitával folytatódik az idei költségvetési ren-
delet megalkotása. A legutóbbi, február
15-i ülésen lezárult az általános vita, a frak-

ciók vezérszónokai ismertették álláspontju-
kat. Elôreláhatólag március 6-án, a részle-
tes vita napján a testület dönt a rendelet el-
fogadásáról is.

A rendelettervezet és a hozzá benyújtott
módosító indítványok, illetve a március
6-i ülésrôl szóló tudósítás megtalálhatók a
www.masodikkerulet.hu weboldalon.

Következô számunkban a költségvetésrôl
nyilatkoznak a kerület vezetô politikusai.
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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 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 Isko-
la 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 MÁRCIUS 20–ÁPRILIS 21-ig: Enteriôr. A XX. század legkiválóbb alkotóinak enteriôr mûvei. (HOME Ga-
léria. II., Csévi u. 7., tel.: 200-4306, www.homegaleria.hu)
n MÁRCIUS 23-ig: Volt Gyôrben egy tervezôiroda... (az É.M. Gyôri Tervezô Vállalat munkáinak bemuta-
tása) címû kiállítása a HAP Galériában. A kiállítás megtekinthetô hétfôtôl péntekig 14–19 óráig. (II., Mar-
git krt. 24., földszint)
n ÁPRILIS 15-ig: Csáki László—Pálfi Szabolcs: AGÁR — Projekt a Magyar Agárról. Videoinstalláció.
Nyitva keddtôl péntekig 9–18, szombat, vasárnap 10–19 óráig. A belépés díjtalan. (Millenáris Park, C épü-
let, Pixel Galéria)
n JÚNIUS 30-ig: „Play Art” — tendenciák napjaink képzômûvészetében. (Marczibányi Téri Mûvelôdé-
si Központ)

SZÍNHÁZ IBS: MÁRCIUS 10-én 18.30: Dalok a falvédôrôl — bemutató. Elôadja: Hajdu István, Sza-
bó 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. 22-én 18.30: Dalok a falvédôrôl. Elôadja: Hajdu István, Szabó Jusztin, Hajdu Gábor
(IBS PUB). 19.00: Szépségem titkai — Galla Miklós önálló estje. 23-án 19.30: Guelmino Sándor—Má-
csai Pál: Mi újság, múlt század? Történelmi játék egy részben R.: Widder Kristóf (IBS KAMARASZÍNPAD).
24-én 19.00: Paul Portner: Hajmeresztô (bûnügyi társasjáték 2 részben), a Szindra elôadása. 25-én
19.00: Hair (musical; a Szindra elôadása). R.: Földessy Margit. 29-én 19.00: Dumaszínház az IBS-ben!
(IBS Étterem). Szerk.: Litkai Gergely. Km.: Kovács András Péter, Aranyosi Péter. 30-án 19.00: Örkény Ist-
ván: Macskajáték. 31-én 19.00: Hair (musical; a Szindra elôadása), R.: Földessy Margit.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: MÁRCIUS 11., 11.00: Tallis Barkar zongoramatinéja. 12-én 18.00: A
Pulzus vonósnégyes hangversenye. Mûsoron Schubert és Haydn mûvei. 18-án 11.00: A Bartók Vonós-
négyes hangversenyciklusa az együttes 50. születésnapja tiszteletére. Kodály: II. vonósnégyes. De-
bussy: g-moll vonósnégyes. 25-én 11.00: Ünnepi hangverseny Bartók Béla születésnapján. Borbély
László, a 2006. évi Liszt—Bartók zongoraverseny gyôztesének estje. Mûsoron Bartók és Liszt mûvei. 30-
án 18.00: Suszter Ágnes (fuvola) és Kovács Katalin (csembaló) hangversenye. Közremûködik: Farkas
Katalin (hegedû). Elhangzik: J. S. Bach: h-moll szonáta, Ph. E. Bach: Hamburgi szonáta G-dúr, Corelli:
g-moll szonáta és Rameau: d-moll koncert.

n IBS: MÁRCIUS 23., 19.00: Hot Jazz Band-kon-
cert.
n MÁRCIUS 18., 17.00: Budavári Lantestek. A
lantmûvészet aranykora. Kónya István barokk-
lant-estje. Mûsoron J. S. Bach: g-moll Suite és Ada-
gio & Fuga címû mûvei, valamint S. L. Weiss: g-moll
sonata; c-moll Ouverture. Információ a koncertrôl
a www.lant.hu oldalon. (Budapesti Történeti Múze-
um Gótikus Terme, Budavári Palota E Épület)

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

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

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

GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK

A FAUN LABIRINTUSA. 1944-ben, spanyol földön járunk Franco fasiszta rendfenn-
tartói és a hegyekben rejtôzô ellenállók között. Szokatlan terep ez egy mesemondó
számára, márpedig az eddig inkább horrorban utazó Guillermo del Toro mesét me-
sél, egy magára hagyott kislány varázslatos történetét. Ofélia számára a mese és a va-
lóság még nem vált el végérvényesen egymástól. A kislány még látja a tündéreket és
a kert végében lakó faunt, érti a nyelvüket, talán még jobban is, mint a sokszor érthe-
tetlenül viselkedô felnôttek beszédét. Del Toro meséje egyszerre történelmi kaland-
film (vigyázat: annak viszont meglehetôsen véres), és egy apa nélkül maradt, az
édesanyját is távolodni érzô gyerek meseszép utazása. A Faun labirintusa nem
nyerte meg ugyan a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat (nyert helyette há-
rom kevésbé fontos kategóriában), de ha rajtunk állt volna a döntés, mi bizony a
német jelölt, A mások élete címû korrekt ügynökösdi helyett a mexikói versenyzô-
nek adtuk volna a díjat. Személyes véleményünk szerint ugyanis nagyobb érdem
mesét mondani, méghozzá jól mondani mesét, mint jelesre felelni a közelmúlt tör-
ténelmének egyik szomorú fejezetébôl — velünk szemben azonban az Akadémia
szavazati joggal bíró tagjai másként okoskodtak, s mint mindig, a fontosabb, ta-
nulságosabb filmet díjazták. Ez a mese persze az Oscar csillogása nélkül is ragyog,
és ez a legfontosabb. -kg-
Spanyol-mexikói film. Rendezte: Guillermo del Toro. Szereplôk: Ivana Baquero, Sergi López, Ari-
adna Gil.

V. ORSZÁGOS BERCZIK SÁRA EMLÉK-
VERSENY. A Budai Táncklub március 24-
én 9–18 óráig rendezi meg a neves táncpe-
dagógus emlékére meghirdetett versenyt a
Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban
az alábbi mûfaji és korosztályi kategóriák-
ban: mozdulatmûvészet, mûvészi torna kézi-
szer-gyakorlat, klasszikus balett, modern
tánc.

NYOLC ÓRA — NYOLC TÁNC. A Budai
Táncklubban új felnôtt kezdô társastánc-
tanfolyam indul Dalotti Tibor vezetésével. A
nyolc órából álló kurzus március 13-án
18.30 órakor kezdôdik. A tanfolyam díja
6000 Ft. (1027 Kapás u. 55., tel.: 201-7992)

ÚJRA BABAHOLMIBÖRZE A MARCZIN.
Hosszú szünet után március 17-én 8–12
óráig ismét baba- és gyerekholmivásár lesz
a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban.
Minden eladni és vásárolni vágyó érdeklô-
dôt szeretettel várnak a szervezôk.
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MOZGÁS ÚJDONSÁG! Ingyen torna a sza-
badban. Helyszín a II. kerületi Gárdonyi Géza út és
Balogh Ádám köz sarkán lévô sportpályán. Érdek-
lôdni az esti órákban a 200-2215-ös telefonszá-
mon lehet.
n Feldenkrais alternatív mozgásterápiás tanfo-
lyam Heimer István nemzetközi diplomás oktató
vezetésével kedden és/vagy csütörtökön 10.30–
11.30-ig: „A módszer segítségével mozgásunk
könnyed és szabad lesz. Egészségünket nemcsak fi-
zikailag, de érzelmileg és spirituálisan is javítja!”
Tel.: 394-3362, (20) 973-9489, feldenkrais@chel-
lo.hu.
n Kosárlabda: a Hidegkúti SC Kosárlabda Szakosz-
tálya folyamatosan várja fiúk és lányok jelentkezé-
sét edzéseire. Érdeklôdni Horváth Krisztián vezetô-
edzônél lehet a (70) 458-9720-as telefonszámon
vagy e-mail-en: info@hscbasket.hu. További infor-
máció: www.hscbasket.hu.
n SIVANANDA JÓGA: Ingyenes bemutató jógaó-
ra MÁRCIUS 11-én 16 órától a Volkmann u. 10.
alatti jógaközpontunkban azok számára, akik még
sohasem jógáztak, de szeretnék kipróbálni! 10x2
órás kezdô jógatanfolyam indul MÁRCIUS 26-án
10–12-ig, 27-én 18.30–20.30-ig. Jógaklub MÁRCI-
US 22-én 18.30: Érzelem, erô, út — aikido, ven-
dégünk Ôze Áron színmûvész. Már lehet jelent-
kezni 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 Salsaoktatás a Vasas Pasaréti Sportcentrum-
ban. Kezdôknek szombaton 19–20 óra, haladók-
nak 20–21 óra között. Részvételi díj 1200 Ft/óra.
Beíratkozás a helyszínen a tanfolyam kezdete elôtt. (Gumitalpú cipô javasolt.) Minden érdeklôdôt szere-
tettel várnak akkor is, ha nincs partnere. (1026 Pasaréti út 11–13. Tel.: 212-5246). Tánctanár: Santiago.

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜLETE: MÁRCIUS 14., 21. és 28.: Séta a Budai-
hegyekben. Találkozó 9 órakor a Moszkva téren, az óra alatt. 18-án: Pilisborosjenô, egri vár, Pilisszent-
kereszt. Táv: 14 km. Találkozó 9 órakor az Árpád hídnál, Volán pu. pénztárak.
n BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET:MÁRCIUS 15.: A Gödöllôi-dombvidék. A táv 15 km, a
várható költség 850 Ft. Találkozó 8.15-kor a Keleti pályaudvaron a pénztár elôtt, a vonat 8.40-kor indul.

GYEREKEKNEK IBS: Bonbon matiné elôadások: MÁRCIUS 10-én 11.00: Kukatündér. Mesejáték
(Süni-bérlet 5. ea.) 14-én 14.30: 60 perc alatt a Föld körül. Hubay Quartet (Párduc-bérlet 4. ea.). 17-én
11.00: Kor-tánc. 500 év táncai — Campany Canario. (Nyuszi-bérlet 5. ea.) 23-án: Az állatok farsang-
ja. M. Kecskés András pantomimjátéka. 9.30-kor Kandúr-bérlet 5. ea., 11-kor Röfi-bérlet 5. ea. 24-én
11.00: Kacor király. Mesejáték — BA-LU EUfórikusok (Tigris-bérlet 5. ea.). 30-án 9.30: M. Kecskés And-
rás „Péter és a farkas” — pantomimjáték. 9.30-kor Malacka-bérlet 5. ea., 11.kor Hattyú-bérlet 5. ea.
31-én 11.00: A varázsfuvola. Operamese (Bagoly-bérlet 5. ea.).
n MILLENÁRIS: MÁRCIUS 10., 10–17 óráig: „Tengertánc — virágos hegyeken szenderlánc.” Gyermek-
irodalmi programsorozat. Egyszervolt mesekalendárium könyvbemutató és gyerekirodalmi klub. Gyerek-
jegy 400 Ft, felnôttjegy 700 Ft, családi jegy 1600 Ft. A belépés 2 éves kor alatt díjtalan. 16.00: Budapest
Táncegyüttes: Csipkerózsika. Zenés-táncos mesejáték. Gyerekjegy 400 Ft, felnôttjegy 700 Ft. (Millenáris
Fogadó); MÁRCIUS 13., 9–16 óráig: Komédiás-bérlet. Kenderkóc — Jeles napok kézmûhelye. A bérlet
ára 1800 Ft. Bérleten kívüli jegyár: 600 Ft. A belépés a kísérô pedagógusoknak és 2 éves kor alatt díjtalan.
(Teátrum); MÁRCIUS 17., 10–17 óráig: Kibújás vagy bebújás — Tavaszköszöntô. 50 éves a Dörmögô
Dömötör programsorozat. Kézmûves mackóságok. Dörmögô Dömötör kuckója. Mackó-Játszó, Mancsol-
da (vizuális, kézmûves, rajz- és festôsarok). Könyvkuckó — Mackómesék: Meseolvasás a Dörmögô régi és
mai kiadványaiból. Bocs-oskola: rejtvények, fejtörô játékok régi és mai Dörmögôbôl. Dörmögô hétpróba.
11.00: Dörmögô Dúdoló. Manómuzsika — Varázserdô. Élôzenés drámajáték. Gyerekjegy 400 Ft, fel-
nôttjegy 700 Ft, családi jegy 1600 Ft. A belépés 2 éves kor alatt, valamint a Dörmögô Dömötör aktuális
(márciusi) lapszámával díjtalan. 16.00: Dörmögô Meseszínház. Palya Bea-koncert: Álom-álom, kitalá-
lom! A gyöngyszemek füzére — mesévé válnak. Gyerekjegy 400 Ft, felnôttjegy 700 Ft. (Fogadó); MÁR-
CIUS 20., 9–16 óráig: Garabonciás-bérlet. Tündérkert játszóház: ágszobrászat, nemezelés, tûzzománc-
mûhely. Óriástáblás ügyességi és logikai játékok. 10.30: Makám koncert. Kimegyek holnap az állat-
kertbe — Krulik Zoltán új gyerekdalai. A bérlet ára 1800 Ft. Bérleten kívüli jegyár: 600 Ft. A belépés a kísé-
rô pedagógusoknak és 2 éves kor alatt díjtalan. (Fogadó); MÁRCIUS 24., 10–17 óráig: Márciusi szélfor-
gató. Kenderkóc Hagyományôrzô Kézmûves Mûhely. Csiga-biga Palota: Babaház apróknak, Dörmögô

Mi újság, múlt század?
Bizonyára sokan emlékeznek még Guelmino Sándor
és Mácsai Pál nagy sikerrel futó darabjára a Madách
Kamaraszínházban, amely az 1900. január 1. és
2000. december 31. között megjelent újságcikkek se-
gítségével idézi fel a huszadik századot. Az IBS Szín-
pad fiatal csapata most áthangolta kissé az elôadást.
Azok az események, amelyek korban közelebb állnak a szereplôkhöz, erôteljesebb
hangsúlyt kapnak. Az egyfelvonásos történelmi játékot egy tizennyolc éves, érettségi
elôtt álló fiatalember, Widder Kristóf (középen) rendezte. Mint mondta, nagy kihí-
vást jelentett a rendezés, ugyanakkor rendkívül élvezetes munka volt. Kristóf egyéb-
ként a Színmûvészeti Egyetem színész és rendezôi szakára is szeretne felvételizni, és
akkor lenne boldog igazán, ha mindkettôt egyidôben végezhetné.

— Hatéves korom óta járok Földessy Margit Színjáték Drámastúdiójába. A Szind-
rán belül tartottunk egy Ki mit tud? vetélkedôt, és mi öten a Mi újság, múlt század?
címû elôadásból adtunk elô részletet. Korábban láttuk már a darabot a Madách Ka-
maraszínházban, és persze, nagyon tetszett nekünk. A részlet olyan jól sikerült, hogy
Földessy Margit javaslatára egy egész estés produkciót állítottunk össze.

Mennyiben lett más ez az elôadás?
Egy lendületes, fiatalos produkciót szerettünk volna megvalósítani, ennek megfele-

lôen formáltuk az eredeti összeállítást. Nem akartunk egészen mást, mégis az lett, hi-
szen mi nem felnôtt szemmel nézzük a történelmet. Éppen ezért megváltozott a
hangvétel, néhol ironikusan, és sokszor kritikusan állunk az újságcikkek megidézte
eseményekhez.

Más újságcikkek hangzanak el?
Nem, csak kevesebb. Mácsai Pál és Guelmino Sándor szövegkönyvébôl szemezget-

tük ki azokat a cikkeket, amelyeket mi is érdekesnek és izgalmasnak éreztünk. Nem-
csak minden engedélyt, de minden segítséget is megkaptunk a darab színreviteléhez.
Nagyon örülök, hogy több középiskolás osztály is eljött már megnézni az elôadásun-
kat, hiszen ôk a mi korosztályunk, és nekik (is) készült a darab.

XVII. GYERMEK MÛVÉSZETI FESZTI-
VÁL a Marczibányi Téri Mûvelôdési Köz-
pontban. Kategóriák: vers- és prózamondó;
zene, hangszeres zene és ének (egyéni, cso-
portos komolyzenei produkciók); tánc
(klasszikus és modern); néptánc és népze-
ne; báb- és egyéb produkciók (például bû-
vész, artista, bohóc); irodalom (saját vers
vagy próza); képzômûvészet (mindenféle
technika és mûfaj, ide várják a fotómûvé-
szet, film, számítógépes grafika, képregény,
weblapkészítésre érkezett munkákat is).

A döntôk idôpontjai: 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: hang-
szeres zene és ének; május 19., 16.00: gála-
mûsor, valamint az irodalom- és képzômûvé-
szet kategóriába nevezett pályamûvek ered-
ményhirdetése.

Jelentkezési lapokat március 30-ig lehet
leadni levélben, faxon vagy e-mailben. Kate-
góriánként, szaktanáronként két egyéni és
két csoportos produkció jelentkezhet. A mû-
sorszámok ne haladják meg az ötperces
(bábprodukcióknál legfeljebb tizenöt per-
ces) idôtartamot.

Az irodalmi pályázatokat elektronikus for-
mában is küldjék el, hogy a központ weblap-
ján 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).
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Dömötör kuckója. 11.00: Förgeteg Színház: Maska-
rás játék Árgyélus királyfiról és Tündér Ilonáról.
Gyerekjegy 400 Ft, felnôttjegy 700 Ft, családi jegy
1600 Ft. A belépés 2 éves kor alatt díjtalan. 16.00:
„Hívd a nagymamát” — Halász Judit-koncert.
Jegyár: 900 Ft. (Fogadó)

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJAS-
KLUB: MÁRCIUS 13-án 1848. március 15-re em-
lékezünk. MÁRCIUS 20-án: Képzeletbeli baran-
golás távoli tájakon — diavetítés. 27-én: Kérdés-
felelet. Játék. ÁPRILIS 3.: Szent György hava, áp-
rilisi jeles napok. Összejöveteleinket minden ked-
den 15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk min-
den kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyo-
mányôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63.,
tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: MÁRCI-
US 14-én: Kastélylátogatás Fejér megyében. 21-
én: Kirándulás Ópusztaszerre. 28-án: Városné-
zés Veszprémben. ÁPRILIS 4-én: Kirándulás Sal-
gótarjánba és környékére. 11-én: Történelmi ki-
rándulás Kassán. 18–21-ig: Az osztrák Duna-ka-
nyar (Wachau) felfedezése. 25-én: Budapest kör-
nyéki kirándulás. A programok részletei felôl a
keddi klubnapokon lehet érdeklôdni, valamint a
275-0169-es telefonszámon az esti órákban. (Köz-
életi Mozgalom, 1024 Keleti K. u. 22., információ:
275-0169, rögzítô is.)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok min-
den páros héten csütörtökön 15.00–17.00-ig. Far-
sang idôskorban ifjú szívvel. Egy estére próbál-
tuk elfelejteni korunkat, ami talán sikerült is. A
klubhelyiséget farsangi díszbe öltöztetve családias
hangulatot teremtettünk. A tél búcsúztatásához
egy kis zenei aláfestés, maskarába öltözés, tombo-
la, különbözô vidám versek adták meg az alapot.
Egy kis tánccal gyógyítottuk fáradt tagjainkat, re-
mélve, hogy ez az év is ad még erôt és egészséget.
(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 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 6.30-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 10–13 óráig a Tamás Alajos Közösségi Házban, a II. ke-
rületi Családsegítô Csoport irányításával. Elôtte jóga minden korosztálynak 9–10 óráig. A belépés díjta-
lan. (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 Szolgálat, 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 BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Az elmaradt Schiff András-koncert jegyei változatlanul érvé-
nyesek 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 20.: A New York-palota meglátogatása vezetéssel. MÁRCIUS
22.: Noszvaj-Bogács, 3500 Ft/fô (kastély, termálfürdô, pincesor). MÁRCIUS 29.: Bécs, az osztrák kultú-
ra fellegvára, 3800 Ft/fô. Egyesületi összejövetelek: minden hónapban az elsô és harmadik csütörtökön
16 órától. (Margit krt. 64/b, tel.: 216-9812, (06 20) 968-7001, e-mail: geza89@t-online.hu vagy fonix-
ke@t-online.hu

n Állandó programok: Hétfô 15.30–17.30: Sakkszakkör.
18.00– 20.30: Gombfociszakkör a Móricz Zsigmond Gimná-
ziumban. A foglalkozásokat Rollinger Károly tartja. Hétfô,
kedd és csütörtök 9.00: Tücsök Zene és Diri dongó zenei
foglalkozás. Kedden 16.30: Gong (színjátszócsoport). 14–
20 óráig: Bridzsklub. Szerda 10.10: Iciri-piciri táncház.
10.00–12.00: Baba-mama-klub. 16.15: Tücsök Zeneóvoda. 20.00–01.00 óráig: Guzsalyas
táncház. Moldvai és gyimesi csángó táncház ének- és tánctanítással, zenél a Somos és a Szi-
gony zenekar. Vasárnap 10– 12-ig: Kôketánc gyermektáncház 1–7 éves korig (18-án : Hu-
száros). Csütörtökön 16.00–17.30: Radírpók — játékos alkotás, kreativitás, mûvészet, kéz-
mûvesség 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 22-én 17– 20-ig: Selyemfestô.
n NYUGDÍJASKLUB: MÁRCIUS 9.: Látogatás a Petôfi Irodalmi Múzeumban. Találkozás 10.00 óra-
kor a Moszkva téren az óra alatt. MáRCIUS 23-án 15.00–18.00 óráig: Nyugdíjas vetélkedô.
n KIÁLLÍTÁS: MÁRCIUS 9–ÁPRILIS 1-jéig: Japán képeslap-kiállítás. (M Galéria a mûvelôdési köz-
pont színházi elôterében)
n MÁRCIUS 8., 19.00: A svájci Alpok építész remetéi. Börcsök László építész elôadása. A belépés
díjtalan.
n MÁRCIUS 10-én 14–18 óráig: Denevér Varázslóiskola — Öndönt.
n MÁRCIUS 19-én és 26-án 19.00: Csokonai Vitéz Mihály: Özvegy Karnyóné és a két szeleburdi-
ak. Vígjáték egy részben a Fregoli Színészegylet elôadásában. Jegyek elôvételben kaphatók.
n MÁRCIUS 28., 14.30-kor Szalóki Ági — Cipity Lôrinc Gyerekkoncert. A Cipity Lôrinc címû gye-
reklemezen magyar és cigány népdalfeldolgozások, saját szerzemények és Petôfi Sándor, József Atti-
la, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Kányádi Sándor egy-egy megzenésített verse hallható, hol a
reaggie, hol a bossa nova stílusában. A „gyerekzenekar” tagjai kiváló, fiatal zenészek: Lamm Dávid
(gitár), Nagy Judit (cselló), Kovács Zoltán (nagybôgô), Dés András (ütôhangszerek). Jegyek elôvétel-
ben igényelhetôk Selmeci Mártánál a (06 70) 335-6284-es telefonszámon.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁRCIUS 16–ÁPRILIS 10.: „Horror vacui” — mûvészet 1968-tól napjain-
kig (válogatás). Megnyitó: MÁRCIUS 16-án 18 órakor. Megnyitja: Birkás Ákos képzômûvész. (1027
Kapás u. 55. Tel.: 201-6925)
n BUDAGYÖNGYE KÖZÖSSÉGI HÁZ: Euro-gym — Alakformálás, kihívás, harmónia. Kedden és csü-
törtökön 18.15–19.15-ig. Tanár: Török Renáta. Bôvebb felvilágosítást Peregovits Margit ad naponta
14–19 óra között. (1021 Hûvösvölgyi út 12. Tel.: 394-1477)

HA KEDD, AKKOR BUKET. A Budai Képzô-
mûvész Egyesület keddenként találkozóra
hívja a festészet, irodalom és zene egy-egy
képviselôjét. Minden hónap elsô keddjén az
Ófalu étteremben (Gazda u. 1.) 17 órakor
egy festômûvész mutatkozik be 15–20 fest-
ménnyel. Emellett kisebb lélegzetû irodalmi
blokk és az elmaradhatatlan élôzene szóra-
koztatja a közönséget. A második kedden a
Klebelsberg Kultúrkúriában 18 órától szin-
tén egy festô beszél egy-két alkotásáról,
technikájáról és stílusáról. Ezután egy ismert
irodalmár könyvbemutatója vagy irodalmi
estje következik, majd élôzene mellett a láto-
gatók személyesen is beszélgethetnek a mû-
vészekkel. A hónap utolsó keddjén a Kenes-
sei Kávéházban (1028 Hidegkúti út 158.) 17
órakor egy festômûvész kisebb képkiállításá-
nak megnyitója szerepel a programban,
ugyancsak irodalmi és zenei kísérettel. A Kul-
túrkúriába 100-120 fôt várnak a szervezôk,
a másik két helyszínen körülbelül ötvenet
tudnak fogadni. Legközelebb március 18-án
a Klebelsberg Mûvelôdési Központban Me-
zei Zsuzsa festômûvésszel és Kukorelly End-
re íróval-költôvel találkozhatnak az érdeklô-
dôk, a zenérôl és a jó hangulatról pedig Ago-
nás Péter gondoskodik majd. Azt est házi-
asszonya a BUKET elnöke, Magyar Ari lesz.
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A sakk reneszánsza és
a megújuló energiaforrások
A Mindentudás Egyetemén március 12-én 19.30-kor kezdôdik Kállai Gábor Hol vég-
zôdik a sakktábla? címû elôadása. A sakkozásról azt tartják, hogy egyszerre sport,
mûvészet és tudomány. Mára a játék kapcsolata egyre szorosabb a számítógépekkel,
az internettel, az informatika világával. Az informatika vívmányaira támaszkodva két-
ezer éves szellemi játékunk pedagógiai eszközként a világ számos pontján reneszán-
szát éli. Világszerte milliónyi gyerek hódol a fekete-fehér világnak. „A sakkozás nem
cél, hanem eszköz!” - vallják a sakkvilág pedagógusai. De milyen képességeket sajátít-
hatunk el a sakkozás segítségével? Egyáltalán, milyen a sakkozói gondolkodás? Ho-
gyan gondolkodik egy nagymester? Megkönnyítheti-e a döntéseinket a sakk világán
kívül ez a gondolkodásmód? (Millenáris Park, Teátrum, Fény u. 20–22.).

Március 19-én 19.30-kor Meskó Attila, az MTA fôtitkára egy fiatal kutató társasá-
gában tartja elôadását Van-e jövôjük a megújuló energiaforrásoknak — és van-e
jövônk nélkülük? címmel. A huszadik század ipari fejlôdése hatalmasra növelte a
modern társadalmak energiaigényét. Tény, hogy a fosszilis energiahordozók egykor
kiaknázhatatlannak tûnô készletei rohamosan fogynak, a széndioxid-kibocsátás pe-
dig környezeti katasztrófával fenyeget. A klímakutatók szerint, ha nem sikerül beavat-
kozni a globális folyamatokba, a földi élet átalakulása nemcsak a jövô nemzedékét
szembesíti komoly problémákkal, hanem mindannyiunkat. Az egyik lehetséges alter-
natíva a megújuló energiaforrások — a napenergia, szélenergia, bioenergia — elterje-
dése. Ezek valóban mind a Napból származnak, tehát megújulnak. Az elôadás számí-
tások alapján is segít megmutatni, hogy valóban átvehetik-e az elmúlt harminc év-
ben egyenletesen növekvô, ma még alternatívnak mondott források a kôolaj, a föld-
gáz és a szén vezetô helyét. Az elôadó segítségére lesz Meleg Anna egyetemi hallga-
tó, aki a bio-üzemanyagok elterjedésének kérdéseit ismerteti. A március 19-i elôadás
helyszínérôl, melynek véglegesítése lapzártakor még tartott, olvasóink a www.min-
dentudas.hu honlapon tájékozódhatnak. Az elôadásokra ugyancsak a honlapon,
vagy a (06 30) 30-30-310-es telefonszámon lehet jelentkezni.

n GYEREKEKNEK: MÁRCIUS 11., 11.00: Petôfi Sándor: János vitéz. A Nevesincs Színház zenés, já-
tékos népi tündérmeséje. Petôfi Sándor elbeszélô költeményét versei felhasználásával színpadra al-
kalmazta: Renz Antal. Zene: Kocsár Miklós. Játsszák: Boros Ádám, Kiss Andrea, Ligeti Attila, Parádi
Károly, Pintér Gábor. Jegyár: 800 Ft. 23-án 10.00: (Tádé-bérlet) Babszem Jankó — a Miskolci Cso-
damalom Bábszínház elôadása. Jegyár: 500 Ft. 23-án 14.30: (Mazsola-bérlet) Testvérország. Az
Aranyszamár Színház elôadása. Balázs Béla azonos címû meséje alapján írta Kaszás Villô. Jegyár:
500 Ft. 25-én 11.00–12.30 óráig: Napraforgók — mûvészeti játszóház az építészet furfangjai-
ról: Corbusier mesevárosa. Vezeti: Németh Ilona, az Iparmûvészeti Egyetem tanára, a Stúdió K
színház bábtervezô mûvésze. Jegyár: 400 Ft. 30-án 10.00: Muzsikus Klébzelet: Népdalon innen,
nótán túl — avagy a félreértett magyar népzene. Folytatódik zenetörténeti oknyomozásunk Eck-
hardt Gábor zongoramûvész, tanár vezetésével. 31-én 15.00–18.00: Csiribiri családi délután —
Bolondos nap. Csipi-Csupi bábszínház — a Szamóca Színház bohócos mesejátéka. A Gágogó
együttes zenés mûsora. Kézmûves játszóház. A belépés díjtalan.
n KIÁLLÍTÁS: MÁRCIUS 18-ig: Az élô szobor. Mikó Diana Kerényi- és Barcsay-díjas szobrászmû-
vész kiállítása. MÁRCIUS 25-ig: Balássy Péter fotókiállítása.
n KLUB: MÁRCIUS 18., 19.00: Dalnokklub. Dalok, megzenésített versek. Házigazda a Radványi—
Balog—Borzsák trió. Vendégek Lorenz Dávid és tanítványai. Belépô: 400 Ft.
n ZENE: MÁRCIUS 11., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei elôadás-sorozat. Mozart: Szökte-
tés a szerájból. A teljes operaelôadás levetítése elôtt bevezetô elôadást tart dr. Langermann Ist-
ván, így a zenebarátok nemcsak az aktuális mûvel ismerkedhetnek meg, hanem a zeneszerzô életé-
vel, hátterével és az adott korral is.
n SZÍNHÁZ: MÁRCIUS 17., 19.00: Lope de Vega: A furfangos menyasszony. Vígjáték két rész-
ben. Szereplôk: Ábel Anita, Bánfalvy Ági, Koncz Gábor, Éless Béla, Farkas Zoltán, Straub Dezsô. Ren-
dezô: Éless Béla. Jegyárak: 2200–1800 Ft. MÁRCIUS 31., 19.00: Neil Simon: Napsugár fiúk. Vígjá-
ték 2 részben. Szereplôk: Harsányi Gábor, Dózsa László, Cseke Katinka, Incze Ildikó, Horváth Zsu-
zsa, Bari Zsuzsa, Józsa Zsora, Bata Á. János, Kati Gábor, Herdlicska László. Rendezô: Dózsa László.
n MÁRCIUS 19., 18.00: El Camino — Az út. Tolvaly Ferenc filmvetítése és élménybeszámolója, 1.
rész. Tolvaly Ferenc ötödik regénye Szent Jakab útján, a 800 km hosszú Santiago de Compostela-i
zarándokúton kalauzol végig. A 2. részben, 26-án 18.00 órakor az út második állomása: Tibet.
Jegy egy elôadásra 500 Ft, a két elôadásra 700 Ft.

ILLÉS LAJOS-EMLÉKEST A MOM-BAN.
Március 18-án, Illés Lajos 65. születésnap-
ján Tolcsvay Béla, valamint a László Gyula
Történelmi és Kulturális Egyesület 18 órától
jótékonysági emlékestet rendez. Bemutat-
ják Illés Lajos Magyar ének I. — Cantus
Hungaricus címû mûvét. Elôadják: Szvorák
Katalin, Homonyik Sándor, Tolcsvay Béla,
Varga Miklós, valamint a Cantus Kórus. A
rendezvényen fellép még Petrás Mária, Sze-
idl Mariann, Kobzos Kiss Tamás és Nemcsák
Károly. A háziasszony Halász Zsuzsa lesz. Az
est teljes bevételét a család javára ajánlják
fel. Jegyek a helyszínen, a Magyarok Házá-
ban (V., Semmelweis u. 1–3.), a Tolcsvay
Klubban (Kassai Téri Katolikus Közösségi
Ház) és a Püski Könyvesboltban (I., Krisztina
krt. 26.) 1000, 2000 és 3000 Ft-os árban
kaphatók. Érdeklôdni a (06 20) 544-8043-
as telefonszámon lehet. (XII., Csörsz u. 18.)

JÓTÉKONYSÁGI EST. A Történelmi Vitézi
Rend Böjte Csaba kovásznai kollégiumának
megsegítésére jótékonysági estet szervez
március 24-én 18 órától a XII. kerületi Mû-
velôdési Központban (MOM, 1125 Csörsz
utca 18.). Fellépô Csavlek Etelka, Ötvös Csil-
la, Simó József és mások. Adományokat a
helyszínen elfogadnak.

KONCERTEK A CLAVICEMBALO ALAPÍT-
VÁNY RENDEZÉSÉBEN. Pest-Buda, Bécs
és Pozsony zenei kincsei. Március 10-én
19 órakor: 250 éve született Ignaz Pleyel.
A hangversenyen I. Pleyel, W. A. Mozart, J.
Haydn, Klein Henrik, Fusz János mûvei hang-
zanak el. Közremûködik: Horváth Anikó (for-
tepiano), Zádori Mária (ének), Papp Dániel
(hegedû), Oláh Indira (cselló) és Oláh Aino
(fortepiano). Március 11-én 19 órakor: Csá-
kány-furulya, verbunkos, biedermeier. El-
hangzanak E. Krämer, Hunyady János Ke-
resztély, Lavotta János, Abbé Gelinek, A. He-
berle, C. Czerny mûvei csákányfurulyára és
zongorára. Közremûködik: Siri Rovátkay-
Sohns (csákányfurulya) és Rovátkay Lajos
(asztalzongora, 1830 körül). Jegyek a Zene-
akadémia pénztárában és elôadás elôtt a
helyszínen (Zenetudományi Intézet, Bartók-
terem, 1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
kaphatók. Március 17-én 19.30-kor a Belvá-
rosi Ferences Templomban (1053 Budapest,
Ferenciek tere 9.) J. Haydn Krisztus utolsó
hét szava a keresztfán címû mûve hangzik
el. Közremûködik Horváth Anikó (fortepia-
no). A belépés díjtalan.
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Meglátni magunkban
a szépséget
Bevallom, a hastánc nekem ez idáig valami
sztriptízhez közelálló, meglehetôsen eroti-
kus, a férª közönség szórakoztatását és el-
csábítását szolgáló mûfajt jelentett. Nem
gondoltam volna, hogy idôsebb, teltebb
hölgyek is ûzhetik, a másik nemre pedig
egyáltalán nincs szükség, hiszen a tánccal
nem nekik, hanem saját maguknak akar-
nak kedvezni a lányok és asszonyok.

Tévedésemre Moharos Krisztina (képün-
kön) világított rá, aki civilben egy kereske-
delmi cég projektmenedzser-asszisztense.

— Amivel én foglalkozom, az a hastánc-
nak egy csoportos változta, úgynevezett tri-
bal, ami szó szerint törzsi táncot jelent. Ez
a mozgás a klasszikus keleti táncon alap-
szik, de különbözô, indiai, egyiptomi vagy
andalúziai néptáncelemek is gazdagítják.
Vannak rögzített pontjai a koreográªának,
de nagy része mégis improvizáció. Nagyon
fontos a táncosok közötti összhang, hogy a
tanult táncelemeket felismerjék, és követ-
ni tudják. Elsôsorban hangulat- és testtar-
tásjavító hatása van.

Minden testmozgás jótékony hatással
van lelkiállapotunkra.

Különösen igaz ez a táncra. A mozgás örö-
me mellett itt a csoportban a jó társaság is
fontos, a nôk megbeszélhetik ügyes-bajos
dolgaikat, a gyerekneveléstôl kezdve a hét-
végi recepteken keresztül a munkahelyi ba-
jokig. Ez az egy-másfél óra teljes kikapcso-
lódást nyújt. Nem kell másra ªgyelni, csak
a zenére, a mozgásra és saját magunkra. Na-
gyon lényegesnek tartom, hogy a hölgyek
elfogadják magukat akkor is, ha már nem
karcsú, húszéves lányok. Mindig mondom,
hogy nézzék magukat tánc közben a tükör-
ben, lássák meg a szépségüket, és élvezzék.

Idôsebbek is elkezdhetik?
Feltétlenül, sôt! Az a tapasztalatom, hogy

Magyarországon a negyvenes, ötvenes nôk
többsége nagyon rossz ªzikai állapotban
van. Sokan vágynak valamilyen mozgásra,
de nem éppen sztepp-aerobicra, amit nem
tudnának végigcsinálni. Olyasmit szeretné-
nek inkább, ami kikapcsolja és felszabadít-
ja ôket, sikerélményt és önbizalmat ad. A
táncmozdulatokat mindig gyógytornaele-
mekkel vezetjük be. A tribal olyan izmokat
mozdít meg és erôsít, amelyeket szinte
nem is használunk. Egész testünket átmoz-
gatja, ugyanakkor igazán szép és nôies, jóté-
konyan formálja az alakot. Nem zsírégetô
torna, de alaposan meg lehet izzadni ben-
ne. Kortól és súlytól függetlenül ajánlha-
tom minden nônek.

Szélesebb közönség elôtt is bemutat-
koznak a hölgyek?

A hastánc — bár eredetileg másra volt hi-
vatva — gyönyörû színpadi mûfaj, igazi ön-
megvalósító mûvészet. A tribal más. Ezt el-

sôsorban a saját örömére, az együtt tánco-
lás élménye miatt járja az ember. Németor-
szágban és az Egyesült Államokban, ahol a
leginkább elterjedt ez a mûfaj, a csoportok
kimennek az utcára, a parkokba, és táncol-
nak egyet. Nálunk ennek még, sajnos,
nincs hagyománya. A nôk, akik hozzám jár-
nak, nem vágynak színpadra, de olyan ta-
nítványom volt már, aki a férjének táncolt
születésnapja alkalmából, vagy kisebb bará-
ti körnek mutatta meg tudományát.

A Budagyöngye Mozgásstúdió (1021 Hû-
vösvölgyi út 12.) szintén indít hastánckur-
zust hétfôn reggel, kedden és pénteken dél-
utánonként Bartók Júlia vezetésével. Itt a
klasszikus egyiptomi hastáncot sajátíthat-
ják el a tanítványok.

— Azokat a hölgyeket várjuk elsôsorban,
akiknek a testmozgás eddig nyûg volt, s
nem örömforrás — mondja az oktató. A tan-

folyam a hangsúlyt a nôi harmóniára és kre-
ativitásra helyezi, amelyben egyaránt meg-
található a koreográªára épülô és a szabad
tánc, továbbá a test minden porcikáját át-
mozgató bemelegítés és nyújtás.

A hastánc elsôsorban a has és a hát izma-
it erôsíti és nyújtja, a mozgást kecsessé te-
szi, és fokozza a vérkeringést, ami jó hatás-
sal van a bôrre. Mindezzel nem csupán tes-
tünk egészségét óvhatjuk — különös tekin-
tettel a nôi test problémás területeire,
mint a has- és a csípôtájék —, hanem össz-
hangba kerülhetünk saját magunkkal, ta-
nulhatunk saját nôiességünkrôl. Noha tánc
közben az ember olyan kemény munkát vé-
gez, mint egy edzésen, ez mégis kevésbé tû-
nik kimerítônek, hiszen közben kreativitá-
sunkat is használjuk. Ez a táncfajta ugyan-
is, ha valaki komolyan foglalkozik vele, ko-
rántsem bizonyul egyszerûnek. A nehézsé-
get az adja, hogy minden testrész — a csí-
pô, a derék, a mell, a váll és a fej — külön-
külön mozog. A ritmusos, vérpezsdítô zené-
re ráhangolódott hastánc szenvedélyes,
mégis kiªnomult összképet ad. Mivel a has-
tánc egyenes tartást kíván, különösen ajánl-
ható a gerincproblémákkal küszködôknek,
illetve az ülô foglalkozásúaknak.

A hastánc, amely több ezer évvel ezelôtt,
Észak-Afrika és Egyiptom környékén keletke-
zett, hamar elterjedt a többi arab országban,
és csak igen késôn került át Európába és a ten-
gerentúlra. Eredetileg egy termékenységi rítus
része volt: innen ered a jellegzetes, hullámzó
csípômozgás, amely — a finom kéz—, illetve
vállmozgással kiegészülve — a legtöbb férªban
érzéki hatást kelt. Kerületünk hölgyei sok hely-
színen megtanulhatják a csábos táncot, töb-
bek között a Budagyöngye Mozgásstúdióban,
a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési Központban,
vagy a Margit körúti Callanetics Stúdióban.

MITOLÓGIA — MÍTOSZOK, MONDÁK, LEGENDÁK.
A mintegy 2500 szócikkbôl álló névmutató és az ajánlott
irodalom jegyzékének terjedelmes listája, no meg a kö-
tet méretei (300x240 mm, 540 oldal) és az ebbôl követ-
kezô tekintélyes súly az anyagi bizonyítékai a kötet létre-
hozói által vállalt feladat nagyságának. A könyvet tanul-
mányozva megállapíthatjuk, sikerrel birkózott meg az al-
kotógárda a kivételes szellemi és szakmai kihívással: köz-
érthetôen és korrekt módon bemutatni az emberiség kö-
zös kincseit alkotó mítoszokat, mondákat és legendákat.
A különbözô népek mítoszainak közös nevezôi azok a
kérdések, amelyeknek megválaszolására ôseink e máig élô mítoszoknak a teremtésé-
vel és áthagyományozásával tettek kísérletet. Honnan ered az élet? Hogyan alakult ki
az emberiség? Mi történik a halál után? Vannak-e istenek — és ha vannak —, hogyan
viszonyuljunk hozzájuk. Lesz-e világ vége, és ha igen, milyen formában? Kell-e félni a
haláltól? E kérdések jelentik a (teremtés)mítoszok alapjait, függetlenül attól, hogy
azok a Föld melyik részén, mikor és hogyan keletkeztek, alakultak ki. A mítoszok isme-
rete azért szükséges e globalizációs problémáktól terhes világunkban, mert kapcsoló-
dási pontokat jelenthetnek a különbözô kulturális és vallási közegekben felnôtt, de
egymáshoz (idôben és térben) egyre közelebb kerülô népek, népcsoportok, emberek
között. Végezetül csak egy mondat a könyv illusztrálásáról: könnyû dolga volt a kép-
szerkesztônek, 4000 év legkiválóbb (ismeretlen és ismert) festôk és szobrászok alkotá-
saiból válogathatott kedvére. Mecséri István
Összeállította: dr. Alice Mills. A könyvet a Kossuth Kiadó Zrt. jelentette meg, ára 11 900 Ft.
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A megtalált
keresztútképek
kiállítása
Mint hírt adtunk róla, február 18-án elhe-
lyezték a rózsadombi Krisztus Király temp-
lomban Andor Lóránd stációs képeit. A mû-
vész 1916 és 1924 között az Érseki Katoli-
kus Gimnázium tanulója volt, aki már mint
diák kitûnt rajzoló tehetségével, 1924-ben

az Országos Középiskolai Tanulmányi Ver-
senyen elsô helyezést ért el. A Zászlónk cí-
mû folyóirat egyik kitûnô illusztrátora volt,
graªkái, képei ma is gyönyörködtetnek
minket, humoros, szívet melengetô rajzai
ma is derût, optimizmust keltenek. Akva-
relljei hangulatosak. A Képzômûvészeti Fô-
iskolán Rudnay Gyula tanítványa volt, taná-
ri mûködése mellett több kiadónál szere-
peltették könyvillusztrációit.

Az ismét látható keresztút-képek eredeti-
leg is volt iskolája temploma számára ké-
szültek az ötvenes években, ám amikor a
hetvenes évek elején a templomot felújítot-
ták, eltávolították a temperával készült fest-
ményeket, helyükre nagyméretû üvegtáb-
lák kerültek. A stáció-képeknek nyoma ve-
szett, több évtizeden át eredménytelenül
nyomoztak a festômûvész leszármazottai
utánuk. Végül 2005-ben a szomszédos Rá-
kóczi gimnázium felújítása során került elô
gondosan becsomagolva, jó állapotban a ti-
zennégy kép, amelyek most ismét láthatók
a templom múzeumában.

Székely Imre

Szent József
méhei
A régi öregek szerint „amilyen az idô Jó-
zsef-napkor, olyan lesz Péter-Pálkor és szé-
nahordáskor”. Bár szélsôségekre hajlamos
idôjárásunk néha „felülírja” a kalendáriu-
mot, napjainkban is el-el-
hangzik, hogy: „Sándor, Jó-
zsef, Benedek, zsákban hozza
a meleget. Ha üres ez a zsák,
nem kapod, csak harmadát” —
fûzték hozzá dédapáink. A me-
leghozók társaságába tartozó
József március 19-i névünne-
pén engedik ki a méheket a
kaptárból, amelyeket gondo-
san kitisztogatnak a méhé-
szek. Nem véletlen, hogy a méhraj-eresz-
tésre a tiszta életû ács emléknapján kerül
sor: középkori hiedelem szerint Szent Jó-
zsef méhei szûzies életet élnek, ezért öntöt-
ték viaszból és nem faggyúból a gyertyát,
Krisztus jelképét is. A hajdani gazdák több-
nyire e szavak kíséretében nyitották ki a
kaptár ajtaját: „Atya, Fiú, Szentlélök Isten
nevibe induljatok, rakodjatok, mindön mé-
zet behordjatok!”

Dédanyáink ªgyelték a nap idôjárását. El-
terjedt ugyanis az a hiedelem, hogy hatal-
mas károkat okoz a tûzvész, ha nagyon fúj a
szél József napján. Mivel a böjti szelek gyak-
ran letépték a nádfedelet is a házakról, a fa-
lusiak a szegény ember ellenségének gon-
dolták Sándort (18-a) és Józsefet. Az idô-
sebbek közül sokan még ma is hisznek ben-
ne, hogy: „Amilyen az idô József-napkor,
olyan várható negyven napig.” Némelyek
szerint: „Ha József napján derült, a hôség
hozzánk beül.” A terméskilátásokról pedig

azt gondolják: „József kedvessége jó év ke-
zessége.” A természet jelenségeit fürké-
szôk azt is megªgyelték: „Ha szivárvány tû-
nik föl az égen, jó termés lesz abban az év-
ben.”

Sokfelé az országban emlegetik napjaink-
ban is dédapáinknak azon mondását, hogy:
„József-nap után kalapáccsal sem lehet
visszaverni a füvet, mert kizöldül a rét és a

legelô”.
A nép hite szerint Benedek

ereszti ki zsákjából a szárnyas
bogarakat. A hivatalos tavasz-
érkezésre, azaz a tavaszi nap-
éjegyenlôségre (21-e) esô Be-
nedek névünnepének rigmu-
sát tréfás kedvû pásztorok át-
költötték, és a bolondos idôjá-
rású napokon némelyek nap-
jainkban is úgy gondolják,

hogy: „Benedek zsákban hozza a hideget.”
Akadnak, akik az égdörgést nem tartják jó
jelnek, mert akkor többnyire száraz tavasz-
ra lehet számítani, ami nem kedvez a vete-
ménynek. A kellemetlenül szeles, fázós idô-
ben manapság is elhangzik a hajdani öre-
gek mondása: „De benedekes idô van!”

A háziak igyekeztek kivédeni a család
gondjait-bajait apró praktikákkal. Vidéke-
ink többségén Benedekkor dugdosták el
például a fokhagymát, mert hittek benne,
hogy a szent megvédi ôket a boszorkány ár-
mánykodásától, így annak kártéteményei
hatástalanok maradnak. Az asszonyok még
a múlt század elején is szenteltettek fok-
hagymát és zsírt: hasogatás, görcs, daganat
ellenszerének használták, a megbaboná-
zott ember nyakába kötötték, vagy megken-
ték vele a talpát, hogy visszanyerje az egész-
ségét. A régi öregek szintén erôsen hitték,
hogy a hagyma-szentelmény leveszi a ron-
tást a jószágról is. Pintér Csilla

Járjunk nyitott
szemmel!
A pesthidegkút-ófalui templom falán egy
fehér márványtábla arany betûivel a követ-
kezôkrôl tudósít:

1848. december 31-én Görgei visszavonuló hon-
véd-csapatrészei a községünk elôtti halmokon
foglaltak védôállást s másnap tovább vonul-
tak Buda felé. Állította: a 80. évfordulón a ha-
dimúzeum kezdésére Pesthidegkút község kö-
zönsége

Görgey Artúr a katonaiskolát elvégezve
fôhadnagyi ranggal beíratkozott a prágai
egyetem vegyészkarára, majd ’48 tavaszán
Pestre jött, hogy kémiatanári állást nyer-
jen. Itt azonban a szabadságharc hírére je-
lentkezett Kossuthnál, aki elfogadta szolgá-
latát. Eleinte kisebb feladatokat kapott,
majd ôrnagyi ranggal a nemzetôrség pa-
rancsnoka lett. A hatalmas túlerôvel betö-
rô Windischgrätz seregével szemben vissza-
vonult — így ért el Pesthidegkútra is —,
majd Klapka és Dembinszky seregével egye-
sülve Isaszegnél, Nagysallónál, Komárom-
nál tönkre verték az osztrák sereget, és má-
jus 21-én visszafoglalták Buda várát. Az
orosz hadak betörésekor a magyar csapa-
tok visszavonultak Aradig, Kossuth lemon-
dott, és a kormányzói hatalmat Görgeynek
adta át. Ô, mivel céltalannak látta a további
vérontást, Világosnál letette a fegyvert.

Az emléktábla dicsôséges szabadsághar-
cunk pesthidegkúti eseményének állít em-
léket. Székely Imre

Emléktábláink

ÁLLATVÉDÔK OKTATÁSI PROGRAMJA.
Megjelent a Fehérkereszt Állatvédô Liga új
oktatási programja 10–13 éves gyerekek ré-
szére. A program gerincét az új munkafüzet
képezi sok képpel, érdekes feladatokkal, té-
mákkal, valamint poszterekkel és más szí-
nes nyomtatványokkal a Fehérkereszt mun-
kájáról és az állatvédelemrôl. A munkafüze-
tet a gyerekek ajándékba kapják, ahogy a
program is teljesen ingyenes. A pedagógu-
sok választhatnak, hogy az anyagot ôk ma-
guk szeretnék oktatni, vagy a Fehérkeresztli-
ga önkéntesei. Elérhetôség: Kristin Faurest,
faurest.kristin@chello.hu, (20) 958-2545,
Szilvia Kaldi, feherkeresztliga@gmail.com,
(20) 938-3084, www.feherkeresztliga.hu
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A FOGYATÉKKAL ELÔKET IS VÁR-
JÁK. A Szilágyi Dezsô téri református
templomba és utcai gyülekezeti terem-
be a kerekes széket használók is bejut-
hatnak. A hallássérültek számára a
templom fôhajójában hangerôsítést
és jeltolmácsot is tudnak biztosítani.
Kérik, jelezzék elôre igényüket a (06
20) 560-9620 vagy a 457-0109-es hi-
vatali telefonon a hivatali idôpontok-
ban (kedden és csütörtökön 16–18
óra, szerdán és pénteken 11–13 óra
között), vagy az info@gyulekezet.hu
email-címen. Az istentisztelet elôtt az
ajtónál álló presbiter is segítségükre
tud lenni. További információk:
www.gyulekezet.hu.

BudaiLiberálisKlub
2007. március 12., 19 óra

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

A Rózsadomb Hegyközség
bemutatkozó estje

Kádár, izmus, alatt, valók
Vendégek: Gyarmati György, az Állambiz-
tonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának
fôigazgatója; Kornis Mihály író; Ungváry
Krisztián történész. Házigazda: Tompa Imre
újságíró.

Mintha valójában most érne véget a kádá-
rizmus. Le kell szakadni az állam köldökzsi-
nórjáról, nem lehet tovább tologatni a nagy
elosztogató rendszerek reformját, megszû-
nik a Szabó család. Valami véget ér, és ez
fájdalmas, különösen, mert abban a világ-
ban szocializálódtunk. Hogyan is nézett ki
a sokat emlegetett különalkuk rendszere,
milyen attitûdöket alakított ki a portásor-
szág (Esterházy Péter) a maga korlátozott
és korlátolt módján állampolgáraiban-
alattvalóiban, mennyire vagyunk autonóm
állampolgárok és mennyire vagyunk alatt-
valók?

A március 15-ének szinte az elôestéjén
zajló beszélgetésen Kornis Mihály íróval,
Gyarmati György és Ungváry Krisztián tör-
ténészekkel Tompa Imre újságíró beszél-
get. Ez a Rózsadomb Hegyközség címû be-

szélgetés-sorozat elsô összejövetele. E be-
szélgetéseken nem annyira a napi politiká-
ról, mint inkább az események hátterérôl
esik szó. A beszélgetést borbemutató és
borkóstolás követi.

Rózsadomb Hegyközség: bor és beszél-
getés. Talán sosem volt ekkora szükség a
baráti diskurzusokra, mint manapság. A
bor pedig köztudottan hidat ver az embe-
rek közé. Hogy e beszélgetéseknek fórumot
teremtsünk, létrehozzuk a Rózsadomb
Hegyközséget (RHK). A bor ürügyén a kul-
túra és a közélet iránt érdeklôdô, szabad(el-
vû) budai polgárokat hívjuk alakuló ülé-
sünkre.

Buda elsôrangú borvidék volt a 19. szá-
zad végéig — egészen addig, amíg a ªloxéra
és a terjeszkedô lakóházak fel nem falták a
szôlôket. A Budai Városi Jogkönyv már a XI-
II. században szól a szôlôhegyi rendrôl, a tö-
rök kiûzése után pedig a budai vörösbor si-
keres exportcikké vált, Londonig is elju-
tott. Manapság a magyar bor reneszánsza
zajlik: ez a merôben polgári kulturális je-
lenség, a bor egyre több és szebb árnyala-
tot mutat poharunkban. Ezeknek az árnya-
latoknak a felfedezésére, jó beszélgetések-
re, a köz ügyeinek higgadt megvitatására in-
vitáljuk a Rózsadomb Hegyközség estjeire a
budai polgárokat.

A rendezvényt a Szabó Miklós Alapítvány is
támogatja.

Pesthidegkúti
Baráti Kör
Szeretettel várjuk az érdeklôdôket a Pesthi-
degkúti Baráti Kör következô összejövetelé-
re a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturá-
lis és Mûvészeti Központban (1028 Temp-
lom u. 2–10.) március 21-én szerdán 17–19
óráig. Beszélgetés a Pilisi Parkerdô Rt. ille-
tékeseivel a parkerdô-gazdálkodásról és az
erdôk kezelésérôl a budai régióban.

A 2005-ben alakult Baráti Kör célja,
hogy a Pesthidegkutat szeretô polgárok idô-

rôl idôre találkozhassanak, és így kötetlen
beszélgetés során megvitathatják a telepü-
lésrészünkkel kapcsolatos problémákat,
eseményeket, örömeinket és bosszúságain-
kat. (A találkozókon részt vettek döntése
alapján az összejöveteleket minden hó har-
madik szerdáján tartjuk.) Szeretettel vár-
juk tehát az érdeklôdôket korra, nemre és
pártállásra tekintet nélkül.

Porkoláb Mátyás
*

Porkoláb Mátyás képviselô (MDF) minden
hónap elsô és harmadik szerdáján 9–10-ig
a Széphalom bevásárlóközpont kávézójá-
ban várja az érdeklôdôket.

SÉRTETTEKET KERESNEK. Lopási kí-
sérlet elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folytat eljárást a II. kerü-
leti rendôrkapitányság F. Péter buda-
pesti lakos ellen. A jelenlegi adatok
szerint a férfi 2007. február 7-én 19
óra körül az Ördögárok utca 2. szám
elôtt egy Montana Maneuver 400, va-
lamint egy Hauser Tyrannosaurus Rex
típusú gyermekkerékpárt tolt, mely-
nek tulajdonjogát és eredetét igazolni
nem tudta. A rendôrség kéri, hogy aki
a kerékpárokat felismeri, jelentkezzen
a II. kerületi Rendôrkapitányságon a
346-1800/206-os, 115-ös melléken.

Farsang a
Trombitás-házban
Jelmezes felvonulással, nótázással és játék-
kal zárták a farsangi szezont a Trombitás-
házban. A Szilágyi Erzsébet fasor 17–21. tár-
sasház összetartó lakói már évek óta ren-
deznek vidám ünnepséget, amelyre a szom-
szédos házakból is érkeznek vendégek. A
jelmezversenyen minden korosztály képvi-
seltette magát. Az arab sejk, az utcaseprô, a
jósnô vagy öreg néne és törött lábú ôzikéje
egyaránt mosolyt csalt az arcokra. A régi
idôk mulatságaiból az óbudai Térszínház
társulatának tagjai adtak ízelítôt.

szeg

NYÍLT NAPOK A JÁRDÁNYIBAN.
2007. március 22-én csütörtökön és
23-án pénteken 14.30–16.30-ig hang-
szeres és szolfézsórák látogathatók a
Járdányi Pál Zeneiskola központjában
(1022 Marczibányi tér 1.) és a kihelye-
zett tagozatokon. A látogatható órák-
ról az érdeklôdôk részletesen tájéko-
zódhatnak a zeneiskola honlapján:
www.jardanyizeneiskola-bp.hu.

Március 22-én 18 órától a Zeneisko-
la együttesei adnak hangversenyt a
Móricz gimnázium aulájában.

GALLYAZÁS PESTHIDEGKÚTON.
Az ELMÛ Nyrt. megbízásából február
végétôl május 3-ig gallyazási munkála-
tokat végeznek Pesthidegkút terüle-
tén. A beavatkozás során a közterületi
és magántelken lévô fák túlnövô ágait
távolítják el az elektromos hálózat ve-
zetékei mellôl.


