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Egyházi kórusok
hangversenye

A hét éve, 2000-ben elindított hagyomány
folytatódott április 20-án este, amikor a ke-
rület templomaiban szolgálatot teljesítô tíz
kórus adott hangversenyt a Móricz Zsig-
mond Gimnázium aulájában. A kerület pol-
gárainak érdeklôdése évrôl évre növekszik

a hangverseny iránt, amelynek megrende-
zéséhez az önkormányzat biztosítja az anya-
gi fedezetet. Negyedórával a hangverseny
kezdete elôtt már csak pótszékeken vagy a
lépcsôn lehetett ülôhelyet találni.

(Folytatás a 17. oldalon)

FELELÔSSÉGGEL — NE CSAK
A FÖLD NAPJÁN. A Pálvölgyi-bar-
lang kôfejtôjében a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park Igazgatósága és az önkor-
mányzat közösen rendezett Föld na-
pi programot. 3. OLDAL

ÚJ VEZETÔ A KERÜLETI MÛVE-
LÔDÉS ÉLÉN. A Mûvelôdési Iroda
április 1-jén kinevezett új vezetôjé-
nek, Ötvös Zoltánnak legfontosabb
ambíciója, hogy a kerület oktatási,
kulturális és sportélete az együttmû-
ködésen és a különbözô értékek köl-
csönös tiszteletén alapuljon a követ-
kezô években. 6. OLDAL

ÖSSZHANGZATTAN. Messze a
város zajától, csendes budai utcában
egy kis ház bújik meg a kert végé-
ben. A csengetésre egy barátságos
husky szalad ki. — Az egyetlen, aki
soha nem zongorázott ebben ház-
ban — mondja tréfásan a házigaz-
da, Ránki Dezsô Kossuth-díjas zongo-
ramûvész. 10. OLDAL

AZ ÉV RENDÔRE. Az idén elsô alkalommal az önkormányzat nevében Láng Zsolt polgármester
a II. kerületi Rendôrkapitányság fôtörzszászlósának, Anga Árpádnak adományozta a kitüntetô címet.
Bôvebben az 5. oldalon.

Veszélyeshulladék-
gyûjtés ingyen
Lakossági veszélyeshulladék-gyûjtési
akciót tart az önkormányzat Környe-
zetvédelmi és Mezôgazdasági Irodája
május 26-án szombaton 8–12 óra kö-
zött. A veszélyes anyagokat két hely-
színen, a volt Petôfi mûvelôdési ház
elôtt (1028 Máriaremetei út 80.) és az
önkormányzat parkolójában (1024 Ró-
mer Flóris u. 4/a, a Magyar Autóklub
székháza mellett) adhatják le.

Az alábbi anyagokat veszik át in-
gyen: növényvédôszer, gyógyszer, fá-
radtolaj, olajos rongy, felitató, olajszû-
rô, kiürült hajtógázos palack, akkumu-
látor, elem, oldószer, savak, lúgok, fény-
csô, higanytartalmú hulladék, étolaj,
zsír, festékek, tinták, ragasztók, gyan-
ta, mosószer, toner, festékpatron, elekt-
romos és elektronikus berendezések.
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BUDAI POLGÁR A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban

Felelôs kiadó: Budapest II. kerületi Önkormányzat
Fôszerkesztô: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu)
Szerkesztôk: Ludwig Dóra (ludwig.dora@masodikkerulet.hu)

Szabó Gergely (szabo.gergely@masodikkerulet.hu)
Munkatársak: Péter Zsuzsanna, Székely Imre

Fotók: Eisenmann József
Szerkesztôség: 1024 Keleti Károly u. 15/a, (tel./fax: 316-3410),

e-mail: budaipolgar@masodikkerulet.hu
Tördelés: Tramontána (356-6009)
Nyomda: Ringier Kiadó Kft. Nyomda

Felelôs vezetô: Bertalan László igazgató
Terjesztés: Göncruszka Kft.

Apróhirdetés, lakossági: 10 szóig 1680 Ft, 11–20 szóig szavanként +168 Ft;
Apróhirdetés, közületi: 4400 Ft + 20% áfa;

Apróhirdetés-felvétel: készpénzªzetéssel; Lakosságszolgálati Csoport,
1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5624;

Keretes hirdetés: 1/1 old. = 190 000 Ft, 1/2 = 98 000 Ft, 1/4 = 65 000 Ft,
1/8 = 40 000 Ft, 1/16 = 15 000 Ft; árainkat 20%-os áfa
terheli. Hat megjelenéstôl 15%, 11 megjelenéstôl
20% kedvezmény. Zöld szín 10% felárral. Új hirde-
tôink elsô hirdetésének árából 15% kedvezmény.

Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; tel./fax: 316-3410, tel.: 212-5641.
A hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk.
Kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza.

Következô megjelenés: 2007. május 18., lapzárta: 2007. május 8.
Hirdetésfelvétel: 2007. május 8-án 11 óráig

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

F O G A D Ó Ó R Á K

dr. Láng Zsolt
polgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5430

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Dankó Virág
alpolgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5471

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Bándy Péter
Fidesz—KDNP, 11. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 70) 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

dr. Csabai Péter
Fidesz—KDNP, 10. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Dömök Lászlóné
Fidesz—KDNP, 6. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 928-
8699

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

Ernyey László
Fidesz—KDNP, 1. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Gárdos Pál
Fidesz—KDNP, 13. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 336-
4337

Hutiray Gyula
Fidesz—KDNP, 14. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Káplán Tibor
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 957-5682

Kaposi Péter
Fidesz—KDNP, 2. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Kollár György
SZDSZ, 15. vk. hónap 1. csütörtöke, 18–20 óra SZDSZ II. ker. Iroda

Margit krt. 48., I. emelet

Korodi Enikô
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Kunhalmi Ágnes
MSZP, listás

minden hónap elsô szerdáján
17–18-ig, elôzetes idôpont-egyez-
tetés: (06 30) 410-1425

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Lánszki Regô
Fidesz—KDNP, 16. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 571-
0694

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

Legény Béla
Fidesz—KDNP, 9. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 560-5596

dr. Molnár Zsolt
MSZP, listás
országgyûlési képviselô

Elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-2978, (20) 466-8418,
zsolt.molnar@mszp.hu

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Ôrsi Gergely
MSZP, listás

minden hónap elsô szerdáján
17–18-ig, elôzetes idôpont-egyez-
tetés (06 20) 420-4031

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Porkoláb Mátyás
MDF, listás

hónap 1. hétfôje, 14–16.30-ig Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37., 376-8678

hónap 1. keddje, 14–16.30-ig
elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 919-3221

MDF II. kerületi Iroda,
Bimbó út 63.

Póta Gyula
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
316-5295

Rataj János
MSZP, listás

hónap elsô szerdája 17–18-ig
idôpont máskorra 212-2978,
hívható munkanapon 12–18-ig

MSZP II. ker. Iroda,
Fazekas u. 19–23.

Riczkó Andrea
Fidesz—KDNP, 3. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Skublicsné M. Alexandra
Fidesz—KDNP, 12. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Soltész Attila
Fidesz—KDNP, 4. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve (06 20) 365-
8548

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

Takács Beáta
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 406-0845

dr. Varga Elôd Bendegúz
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 560-3905

Varga Tibor
Fidesz—KDNP, 7. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 934-1534

Vaszil Krisztián
Fidesz—KDNP, 17. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

dr. Zagyvai Péter
SZDSZ, listás hónap 1. hétfôje, 17–19 óra SZDSZ II. ker. Iroda

Margit krt. 48., I. emelet

dr. Szalai Tibor
jegyzô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5486

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

dr. Nagy Gábor Tamás
országgyûlési képviselô,
1. választókerület

május 9-én 18 óra
bejelentkezés a téma
megjelölésével: 458 3012

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

június 13-án 18 óra
bejelentkezés a téma
megjelölésével: 458 3012

Fidesz I. ker. Iroda
1011 Fô utca 28.

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

május 3-án 18 óra Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

május 17-én 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

* A Fidesz II. kerületi irodájának telefonszáma (212-5030) hétfôn és szer-
dán 10–18-ig, kedden és csütörtökön 9–17-ig, pénteken 9–14-ig hívható
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Felelôsséggel —
ne csak a Föld Napján
Közel negyven évvel ezelôtt Denis
Hayes amerikai egyetemista útjára
indított egy mozgalmat.
Kezdeményezésére az elsô Föld
Napján 25 millió amerikai emelte fel a
szavát a természetért. 1990 óta
Magyarországon is megünneplik a
Föld Napját, ahol egyre többen
próbálnak tenni valamit veszélyben
lévô környezetünkért.

A második kerületben idén április 22-én a
Pálvölgyi-barlang kôfejtôjében a Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (DINPI)
és a második kerületi önkormányzat közö-
sen rendezett Föld napi programot. Ha
nem is huszonötmillióan, de sok kisgyere-
kes család és érdeklôdô vett részt a rendez-
vényen, amelyet a tízéves fennállást ünnep-
lô DINPI igazgatója, Szônyi András, vala-
mint az önkormányzat képviseletében

Lánszki Regô, a Kerületfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság tagja nyitott meg.

A legnagyobb sikert gyerekek és felnôt-
tek körében a tízállomásos vetélkedô arat-
ta. A helyszínen jelen lévô természetvédel-
mi egyesületek játékos formában, termé-
szetismerettel kapcsolatos feladatokat ad-
tak a néhány fôbôl álló önkéntes csapatok-
nak. Magokat kellett felismerni, gólyával
békát fogni, nagyvadak patanyomát felis-
merni, védett állatokból puzzlet kirakni,

távcsôvel madarat keresni a sziklahasadék-
ban, vagy a Pilisi Parkerdô standjánál erdé-
szeti eszközöket kellett használni. Az állo-
másoknál a játék mottója igazította útba a
gyerekeket: „Nem az a fontos, hogy min-
dent felismerj, megnevezz, hanem hogy rá-
csodálkozz a természet gazdagságára, válto-
zatosságára és szépségére.”

Elôadások is várták az érdeklôdôket, töb-
bek között Kapiller Zoltán, a Kullancsszövet-

ség elnöke az egyre nagyobb számban jelen
lévô kullancsokról tartott elôadást. Kiemel-
te, hogy a fertôzôtt kullancsok által okozott
Lyme-kóros megbetegedések 26,6 százalé-
ka Budapesten és agglomerációjában törté-
nik. Dénes György, a Barlangi Mentôszolgá-
lat elnöke bemutatta a Cartographia Kft. tú-
rázóknak és kirándulóknak készült spirá-
los kötésû turistakalauz-sorozatát, amely
az adott terület turistatérképén kívül tartal-
mazza a nagyobb települések térképeit és
leírását, valamint botanikusok, geográfu-
sok, nemzeti parkok szakemberei, kutatók
és barlangászok közremûködésével készült
részletes gyalogos és kerékpáros túraleírá-
sokat. Az eseménysorozatot Gryllus Vilmos
koncertje zárta, aki többek között elénekel-
te a Duna-Ipoly Nemzeti Park tízéves fenn-
állásának évfordulójára írt Cincérdalt is.

ld

Duna-Ipoly Nemzeti Park: tíz évvel ezelôtt,
1997-ben alapult meg. Területe a Pilis-, a Viseg-
rádi- és a Börzsöny-hegységeket, az Ipoly-
völgy Hont és Balassagyarmat közötti szaka-
szát és a Szentendrei-sziget egyes területeit
foglalja magában. A nemzeti park létesítésé-

nek célja a folyók és a felszín alatti vízkészlet, valamint az érin-
tett területek erdeinek, termôtalajának és más megújuló erôfor-
rásainak védelme, a kultúrtörténeti értékek megóvása, a termé-
szeti értékek és a természeti értékeket övezô jellegzetes és néhol
még érintetlennek mondható táj megôrzése. A nemzeti park tér-
ségének egyedi sajátosságát a három nagy tájképi egység, a fo-
lyóvölgyek, a hegységek és a síkság találkozása adja. Ebbôl kö-
vetkezik a terület nagyfokú változatossága, amely egyedülálló
határainkon belül.

Budai Tájvédelmi Körzet: A 10 528 hektáros Budai Tájvédel-
mi Körzet a Budapestet északnyugatról övezô, sok helyen mé-

lyen a városba ékelôdô, erdôvel borított hegyvonulatot foglalja
magába. A tájvédelmi körzet természetvédelmi oltalmának indo-
kai és célkitûzései: az egyedülálló botanikai, zoológiai, földtani
értékek megôrzése; az erdôk és nyílt területek együttes tájképi
értékének, a terület beépítetlenségének megtartása; a Budapest
közelében lévô zöldfelületeknek, „a fôváros tüdejének” megôrzé-
se. A Budai Tájvédelmi Körzet irodája: 1025 Szépvölgyi út 162.,
tel.: 325-5722.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található, kerületi termé-
szeti értékek: a Hármashatár-hegy csoport és a Hidegkúti-meden-
ce, valamint a Remete-hegyi fokozottan védett terület. Kerületi
természetvédelmi területek: a Pálvölgyi-barlang, valamint a Szem-
lôhegyi-barlang felszíne.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ügyfélszolgálati iroda:
1021 Hûvösvölgyi út 52., postacím: 1525 Budapest, Pf. 86., tel.:
391-4610, e-mail: dinpi@dinpi.hu

(Forrás: www.dinpi.hu)

LAKÓK A KÖRNYEZETÉRT. A koráb-
bi évekhez hasonlóan a Föld Napja al-
kalmából környezetvédelmi akciót tar-
tottak a Margit körút 5/b társasház-

ban. A lakók újabb fát és virágokat ül-
tettek, a ház Török utcai oldalán kita-
karították a fák és bokrok alját, frissí-
tették az elhasználódott földet, és a
kutyapiszok eltakarítására buzdító táb-
lácskákat és zacskókat helyeztek ki.
Gerstl József szervezô elmondta, hogy
rövid elôadást tartottak az aktuális
környezetvédelmi kérdésekrôl, és min-
den résztvevô kapott virágmagot az
otthoni kertészkedéshez.



4. OLDAL KÉT HÉT BUDAI POLGÁR

A cirkusz elvonult
Utoljára tartott elôadást a Tárt Kapu Szín-
ház a bezárásra ítélt Országos Pszichiátriai
és Neurológiai Intézet (OPNI) kápolnájá-
ban, ahol a lelki betegségben szenvedô, de
a zene és irodalom iránt érdeklôdô, lelkes
szereplôkkel több éven keresztül zajlottak
a próbák és a fellépések. Április 25-én az
Amikor a cirkusz elvonul címû ünnepi elô-
adáson a közönség az elôadókkal és a ven-
dégmûvészekkel egyaránt találkozhatott. A

színház búcsúfellépésén többek között
részt vett Balkay László elôadómûvész, a
Tárt Kapu Színház alapító-vezetôje, vala-
mint a Mezei Mária Szeretetszínház vezetô-
je, Kilin Ildikó színmûvész, aki rendszere-
sen a társulattal tartott a fellépéseken. A
II. kerületi önkormányzatot Láng Zsolt pol-
gármester képviselte az elôadáson. A társu-
lat köszönetet mondott a támogatóknak és
a közönségnek a kitartó érdeklôdésért és

megköszönte az intézet munkatársainak a
folyamatos támogatást.

Az OPNI-ban dolgozó Magyar Iván György
a színház múltját felelevenítve igazi siker-
történetet mesélt el, amely a folyosókon tar-
tott verses elôadóestektôl egészen a Mille-
náris Parkban rendezett Fringe Fesztiválig
vezetett. A szakember szerint a színház
nemcsak a mûvészetet jelenti, de a gondo-
zottak szempontjából a sikeres rehabilitáci-
ót is, hiszen önbizalommal telve léptek
színpadra olyan elôadók is, akik korábban

még a szobájukat is alig hagyták el. A támo-
gatók bizakodóak, a színház jövôjéért aggó-
dok pedig abban reménykedhetnek, hogy
az OPNI bezárását követôen valamelyik
utódintézményében találnak majd a pró-
bákra és az elôadásokra alkalmas helyet.

A búcsúfellépést követôen az elôadók a
Takarodó ismert dallamaira kéz a kézben
hagyták el a színházat és a gyógyulást jelen-
tô deszkákat. szg

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 ke-
rületi Polgármesteri Hivatalban
(1024 Budapest, Mechwart liget 1.).

KODÁLY-TANÍTVÁNYOKAT KE-
RESNEK. A Szabó Ervin-könyvtár
Budai Régiójának könyvtárai találko-
zót szerveznek Kodály Zoltán tanítvá-
nyainak. Olyan Kodály-tanítványok
jelentkezését várják, akik szívesen
részt vennének idén októberben egy
közös beszélgetésen és koncerten.
Jelentkezni Szirtes Katalinnál lehet a
Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Török
utcai Könyvtárában (1023 Török u.
7–9., tel.: 212-1103).

A BUDAI GYERMEKKÓRHÁZ
vezetôsége felhívja a kerület lakói-
nak figyelmét, hogy a kórházban a
szakrendelés, a járóbeteg-ellátás, va-
lamint a diagnosztikai osztályok vál-
tozatlan formában dolgoznak to-
vább, és fogadják a betegeket.

A POLGÁRI VÉDELMI VERSE-
NYEN a II. kerületet az Ökumenikus
Iskola képviselte, amely elsô helye-
zést ért el az általános iskolai csapa-
tok között, így készülhetnek az orszá-
gos versenyre. A csapat tagjai: Kapi-
tány Ágoston 8/a (Fecske osztály),
Komorócki Máté 7/b (Cinege o.), Sza-
bó Ákos 7/b (Cinege o.), Tóth Márk
7/b (Cinege o.). Az összesített gimná-
ziumi és általános iskolai versenyen
II. helyezettek lettek a Csik Ferenc
Gimnázium mögött.

MENTSÜK MEG ZÖLD PÉTERT! A Jövô Háza Központ a II. kerületi önkormányzat-
tal összefogva a népszerû játszótér felújításához adakozók támogatását kéri. Az ado-
mányokat a 10700598-44913702-51100005-as elkülönített számlán gyûjtik.

Szép idôben, nagy érdeklôdés mellett zajlott április 30-án a II. kerületi Kaptató Kétkeréken. A biciklis
diákverseny részleteirôl következô számunkban olvashatnak részletes tudósítást.

Majális kerékpáron



2007/9 — május 4. KÉT HÉT 5. OLDAL

Elismerés
rendôröknek
(Folytatás az elsô oldalról)

A Rendôrség napja alkalmából megrende-
zett rendôrbálon köszönte meg a II. kerüle-
ti önkormányzat a rendôrkapitányság mun-
katársainak a kerület közbiztonságának
megóvásáért végzett munkát. A Móricz Zsig-
mond Gimnáziumban április 27-én tartott
rendezvényt Hangyási Sándor kapitányság-
vezetô nyitotta meg, majd Láng Zsolt polgár-
mester köszöntötte a résztvevôket és adta
át elsô alkalommal az Év rendôre kitünte-
tést. A Bakondi György, a II. kerületi Közbiz-

tonsági Alapítvány elnökének javaslata
alapján életre keltett díjat évente egy alka-
lommal, a kapitányság munkatársai által je-
lölt kollégának ítéli oda az önkormányzat.
A kiemelkedô munkáért járó vándorserle-
get Anga Árpád fôtörzszászlós vehette át.

GYORSULÁSI VERSENY A TÖRÖKVÉ-
SZEN. A II. kerületi rendôrkapitánysághoz
még nem érkezett lakossági bejelentés, de
közbeszéd tárgya, hogy éjjelenként gyorsu-
lási versenyeket rendeznek a Törökvész út
felsô és a Pusztaszeri út nemrég felújított
szakaszán. Láng Zsolt polgármester arra kér-
te Hangyási Sándor rendôrkapitányt, hogy
az éjjeli járôrözés legyen gyakoribb ezen a
környéken, és vegyék elejét a balesetveszé-
lyes, hangos és környezetet zavaró szórako-
zásnak.

Ledöntött szobor
Úgy látszik, a Germanus Gyula parkot az ág
is húzza. Néhány héttel azután, hogy kitaka-
rították, rendbe tették, a hétvégi ócskapia-
cozókat kiszorították, vandálok az egyik
szép bronzszobrát ledöntötték a talapzatá-
ról. Tar István Fekvô nô címû alkotása Pát-
zai Pál lovas szobra mellett a
sokat látott park dísze volt.
Múlt hét csütörtökén arra já-
rók jelentették, hogy a szobrot
ledöntötték. Szilágyi András, a
fôváros köztéri szobraiért fele-
lôs Budapest Galéria munkatár-
sa érdeklôdésünkre elmondta,
hogy még a hosszú hétvége
elôtt a Lajos utcai kiállítóte-
rembe szállították a szobrot. A
galéria pénzügyi helyzete nem
teszi lehetôvé, hogy az idén
visszaállítsák azt a talapzatra.

Szilágyi András szerint a mintegy félton-
nás mûalkotást bizonyára nem pajkos ka-
maszok döntötték a földre, hiszen hosszú,
nehezen mozdítható csapokkal rögzítették
azt. Több mint valószínû, hogy fémgyûjtôk
áldozata lett a súlyos bronzszobor. A II. ke-
rületi rendôrség ismeretlen tettes ellen
nyomoz az ügyben.

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 kerületi irodájá-
ban (1022 Bimbó út 63.) csütörtö-
könként 16–18-ig. Elôzetes idôpont-
egyeztetés munkanapokon 8–16-ig
a 353-0624-es telefonszámon.

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.

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

ANGA ÁRPÁD: — Az esküt 1986-ban tettem le, azóta a II. ke-
rületben teljesítek szolgálatot. Nagyon megszerettem a környé-
ket, így nem is akartam máshová menni, és a nehezedô szolgá-
lati feltételek ellenére sem hagynám el a pályát. Dolgoztam ôr-
járôrként, gépkocsizó-járôrként, és hosszú ideig voltam pesthi-
degkúti körzeti megbízott, ami által még közelebb kerülhettem
a városrészhez és a kerületiekhez. Feleségemmel és hat éves
Evelin lányommal a fôvárosban élünk. Tényleg nagyon boldog
voltam, amikor megtudtam, hogy én vehetem át a díjat.

Pályázat ªatal mozgássérülteknek
A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány Budapesten élô mozgáskorlátozott fiatalok támo-
gatására pályázatot hirdet, amely tanulmányok folytatásához, közlekedéshez, lakha-
tási, illetve munkavállalási feltételek megteremtéséhez szükséges tárgyi eszközök vá-
sárlásához hozzájárulásként igényelhetô.

Az alapítványtól pályázható összeg nem lehet több a pályázati cél költségének 25
százalékánál, de legfeljebb 45 000 forint. Pályázni a 40. életév betöltéséig lehet.

A pályázathoz mellékelni szükséges a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló
orvosi igazolásokat, valamint a családban együtt élôk 2006-os jövedelemnyilatkozata-
it. A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pályázatokat a Prof. Dr. Kováts István
Alapítvány (1052 Városház u. 9–11.) címre kérjük beküldeni augusztus 30-ig. Min-
den pályázó október 31-ig kap értesítést a kuratórium döntésérôl. A nyertes pályázók
a fogyatékosok napja fôvárosi rendezvénye keretében vehetik át a díjakat.
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Új vezetô a kerületi mûvelôdés élén
A Mûvelôdési Iroda április 1-jén
kinevezett új vezetôjének, Ötvös
Zoltánnak legfontosabb ambíciója,
hogy a kerület oktatási, kulturális és
sportélete az együttmûködésen és az
egymástól különbözô értékek
kölcsönös tiszteletén alapuljon a
következô években. A 39 éves új
irodavezetô több évig tanított, majd
az Oktatási Minisztériumban
köztisztviselôként a kétszintû
érettségiért felelôs referensként
dolgozott. Jövô hétfôn írják
országszerte a magyar érettségit, az
önkormányzat hét gimnáziumában
tesznek közép- és emelt szintû
vizsgát. A két évvel ezelôtti,
botrányokkal tarkított érettségire
még sokan emlékeznek.

— A kétszintû érettségi rendszere vélemé-
nyem szerint egyre pontosabbá és átlátha-
tóvá válik, mivel jogszabályi finomításai fo-
lyamatosak. A tavalyihoz hasonlóan az idén
sem várható különösebb probléma, de az
is tény, hogy sok adminisztrációval és túl-
biztosítottan mûködik az érettségi. Érde-
kes lesz megtapasztalnom, hogy az a sziszté-
ma, amelyen eddig a központi államigazga-
tásban dolgoztam, hogyan mûködik a fenn-
tartói oldalról nézve. Már április 26-án
megérkeztek az elsô tételek, amelyeket 27-
én az iskolavezetôk ellenôriztek. Május 7-
tôl május 25-ig vizsganapokon reggel ne-
gyed hattól osztjuk a tételeket, amiket az-
után innen a Polgármesteri Hivatalból szál-
lítanak ki szigorú ellenôrzés mellett az isko-
lákba. A kerület jegyzôje nemcsak a hét ön-
kormányzati gimnázium, hanem a városré-
szünkben található mind a tizenkét (egyhá-
zi, alapítványi, fôvárosi) középiskola tétele-
iért felel.

A Mûvelôdési Iroda felel a kerület okta-
tási, kulturális és sportügyeiért. Az ön-
kormányzati költségvetés legnagyobb há-
nyadát e terület kapja, közel ötven száza-
lékát a 17 milliárdos éves kiadásnak.

Az elmúlt négy hét még elsôsorban az is-
merkedéssel telt. Az egyértelmûen látszik,
hogy a kerület oktatási és mûvelôdési ágaza-
ta jó helyzetben és jó kezekben van, ami el-
sôsorban annak köszönhetô, hogy az el-
múlt másfél évtizedben a kerület minden-
kori vezetése oktatásbarát volt, és ez a mos-
taniról is teljességgel elmondható. Az isko-
lák és az óvodák többsége kedvezô infra-
strukturális háttérrel, jó pedagógiai prog-
rammal mûködik. Ennek is köszönhetô,
hogy a jelenlegi beíratkozási adatok szerint
is népszerûek a kerületi oktatási és nevelé-
si intézmények. Az idén a tavalyi 640-hez
képest 762 gyermeket szeretnének szülei
elsô osztályba íratni, ami azt jelenti, hogy
mind a 12 általános iskolánkban el tudjuk
indítani a tervezett osztályokat.

Az oktatási törvény módosítása nehéz
feladatok elé állítja a fenntartókat. A kö-
telezô óraszám emelkedése miatt több
mint ötven pedagógusstátusz szûnik meg
a kerületben.

Pontosan 56,5 álláshelyrôl van szó, ami
nem jelenti azt, hogy ennyi embertôl meg
is válik a kerületi oktatási rendszer. Össze-
sen 14–18 pedagógust kell elbocsátanunk,
a többieket részmunkaidôs foglalkoztatás-
sal tudják megtartani az iskolák, amelyek
vezetôi rendkívül empatikusan és embersé-
gesen próbálták kezelni ezt a nem könnyû
helyzetet. Tudok olyan kerületekrôl, ahol
sokkal nehezebb és fájdalmasabb megol-
dást választottak, intézmény-összevoná-
sokkal és bezárásokkal. De újabb nehézség
elé nézünk, mert a jogalkotó bizonyára a jó
szándéktól vezérelve monda ki azt az elvet,
hogy ahol általános iskola és gimnázium is
mûködik, ott az intézménynek garantálnia
kell minden általános iskolás továbbhaladá-
sát, tehát nyolcadik után helyet kell neki
biztosítani a gimnáziumi évfolyamokon is.
Gimnáziumaink kapacitását viszont nem
erre a jogszabályra tervezték. Erre a kérdés-
re is hamarosan választ kell találnunk.

Az oktatás finanszírozása nem olcsó.
Híradások szólnak más városok iskolabe-
zárásairól, összevonásairól, sôt egy budai
kerület önkormányzati gimnáziumainak
kezelési jogát visszaadta a fôvárosnak. Mi
várható a II. kerületben?

A kerület vezetôi kinevezésemmel egy
idôben megbíztak azzal, hogy ôszre elemzé-
sekre és demográfiai adatokra épülô oktatá-
si és közmûvelôdési koncepciót készítsünk
munkatársaimmal. Az oktatás továbbra is
kiemelt szerepet kap az önkormányzat fel-
adatellátási rendszerében, és fontos, hogy
ez jól kiérlelt stratégia alapján történjen.

ÖTVÖS ZOLTÁN 1968-ban született, a Marczibányi téri
általános iskola elvégzése után a Berzsenyi Dániel Gimná-
ziumban érettségizett, majd a pécsi Janus Pannonius Tu-
dományegyetemen 1991-ben szerzett történelem-olasz
szakos középiskolai tanári diplomát. 1992-tôl négy éven
át a Baár—Madas Református Gimnázium, majd a Berzse-
nyi Dániel Gimnázium és a Sylvester János Protestáns Gim-
názium tanára. Az utóbbi intézményben két évig igazga-
tóhelyettesi feladatokat is ellátott ifj. Bibó István mellett.
2005-tôl idén március végéig az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium kétszintû érettségiért felelôs vezetô tanácsosa
volt. Nôs, három lánygyermek édesapja.

AZ ELSÔSÖKRÔL. Az idei beíratás — április 19–20-án — abban tért el
az elôzô évektôl, hogy a módosított közoktatási törvény alapján az isko-
la, a körzeti és a településen élôk, valamint a sajátos helyzetû gyermekek
felvételét követôen a fennmaradó helyek betöltésérôl sorsolással dönt. A
létszámok alapján minden iskola tud két elsô osztályt indítani, három is-
kola pedig hármat (Klebelsberg Kuno, Fillér, Áldás). Az adatok tájékozta-
tó jellegûek, mivel a nyár folyamán a szülôk még dönthetnek gyermekük
leendô iskolájának megválasztásában, így várható még változás a lét-
számban. A következô tanévre az iskolák 27 elsô osztály indítását tervez-
ték. A beíratkozott elsôsök száma jelenleg 760 fô. Ez a szám tavaly 646
fô volt. A körzetisek aránya tavaly 31,5%, idén 47,9%. A kerületiek, de
nem körzetisek aránya tavaly 38,3%, idén 29,3%. Kerületen kívüli buda-
pestiek aránya tavaly 21,2%, idén 11,5%. Vidékiek aránya tavaly 8,8%, idén 11,5%.
Az arányok tekintetében jelentôs változás érzékelhetô, elsôsorban a törvényi változás
miatt. A szülôk sok esetben lakcímet változtattak, hogy körzetesek legyenek a válasz-
tott iskolában. A létszámok alapján a következô tanévben mintegy150 fô létszámnö-
vekedésre lehet számítani az általános iskolákban, de ezt még befolyásolhatja a
nyolc- és hatosztályos gimnáziumokba felvettek aránya. Végleges adatok szeptem-
ber 15-ig alakulnak ki.
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A versenyképes
iskoláért
Új módszerek a versenyképes iskoláért címmel
rendezett konferenciát a II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium. Az eseményen részt vevô elô-
adók és kerületi pedagógusok a megválto-
zott társadalmi igényekre igyekeztek vá-
laszt találni, amennyiben korszerû oktatási
technikák és módszerek gyakorlati alkalma-
zását mutatták be. A konferenciát Láng
Zsolt polgármester nyitotta meg, aki beszé-
dében a ªnn, portugál és ír példát
állította a magyar oktatásügy elé.
Ezekben az országokban a gazdasá-
gi fellendülés elsô lépéseként az is-
kolákban hajtottak végre lényeges
átalakításokat.

— Az uniós elvárások és a fej-
lett országok követése mellett
azonban meg kell ôriznünk a ma-
gyar oktatás hagyományait, ame-
lyekre — hangsúlyozta a polgár-
mester — joggal lehetünk büsz-
kék.

A konferencia házigazdája, a II.
Rákóczi Ferenc Gimnázium igazga-
tója, Magócs Éva elôadásában isko-

láját és az ott folyó pedagógiai munkát mu-
tatta be. Pedagógiai célként egyrészt a tanu-
lók kommunikációs készségének fejleszté-
sét (szövegértés, idegen nyelv és informati-
kaoktatás), másrészt az önálló tanulás elsa-
játítását emelte ki. Ennek érdekében tanu-
lásmódszertant is tanítanak a Rákócziban.
A hagyományos frontális osztálymunka
mellett a diákok differenciáltan, csoport-

munkában, esetenként drámapedagógiai
módszerekkel sajátíthatják el a tananyagot,
amelyhez a legkorszerûbb segédeszközök
állnak rendelkezésre.

A gimnázium hétköznapjaiba a vendégek
is bepillantást nyerhettek: tizenhat bemu-
tató órára ülhetett be ki-ki szakának, ér-
deklôdésének megfelelôen.

Setényi János oktatáskutató, aki korábban
maga is tanított a Rákócziban, a XXI. század
tanulási környezetérôl tartott elôadást. Sok
tudásterület az iskola falain kívül létezik,
ilyen az informatika, az idegen nyelv, és
számos új mûveltségterület is létre jött, pél-
dául a menedzsment vagy a kommuniká-
ció, amelyek ismerete ma már elengedhe-

tetlen. Nem integrálódott az isko-
lai tananyagba az egészségügy, a
demokrácia vagy a környezettuda-
tos viselkedés.

Dienes Renáta, az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium vezetô taná-
csosa a közoktatási törvényben vár-
ható változásokat mutatta be. A
módosítási javaslatok elsôsorban
a szervezés, szakképzés, tankönyv-
piac, munkaerô-gazdálkodás és
esélyegyenlôség területeit érintik,
de bôvülni fog az Oktatási Hivatal
jogköre, és követhetôvé válik a ta-
nulók fejlôdése is.

pzs

Nem vagyok híve sem az egy helyben topor-
gásnak, sem a rögtönzésszerû reagálások-
nak. A kerületi oktatási és nevelési intéz-
ményhálózat minden értékét meg kell ôriz-
ni, de törekednünk kell a hatékonyabb mû-
ködésre.

A fôvárosban egyedülálló módon a ke-
rület egyházi iskolái normatíva-kiegészí-

tést kapnak az önkormányzattól, ezzel
kompenzálva azt a néhány évvel ezelôtti
kormányzati döntést, mely az egyházi in-
tézményeknek folyósított normatívát ala-
csonyabb összegben állapította meg,
mint ami az államiaknak jár.

Ez a rendszer reményeim szerint fenn is
marad. A nem önkormányzati iskolák is

fontos értékei a kerületnek. A sokszínûség,
a különbözô értékek integrálása és elfoga-
dása ezen a területen is nélkülözhetetlen.
Az a lényeg, hogy mindenki megtalálhassa
a neki jó és megfelelô iskolát. De nemcsak
az oktatás, hanem a mûvelôdés egyéb terü-
leteinek is hasonlóan kell mûködni. Úgy lá-
tom, hogy a Marczibányi és a Klebelsberg
központ is magas szakmai színvonalon,
élénk kulturális életet alakított ki az elmúlt
években.

Minisztériumi állását adta fel, hogy el-
vállalja a II. kerületi oktatás és mûvelô-
dés irányítását. Mi késztette a váltásra?

Tizenhét éve végeztem el az egyetemet. A
felnôtt életem szinte teljes egészében a ta-
nításról és az azzal kapcsolatos tevékeny-
ségrôl szólt: pedagógiai tapasztalat, iskola-
irányítás, oktatásszervezés, államigazgatási
gyakorlat. Úgy éreztem, hogy az elmúlt kö-
zel két évtizedben megszerzett tudásom és
tapasztalatom most ezen a területen kama-
toztatható a legteljesebb mértékben. Mind-
ehhez hozzákapcsolódik, hogy életem leg-
fontosabb színtereinek majd’ mindegyike
itt található ebben a kerületben. Külön
öröm nekem, hogy azért a közösségért dol-
gozhatok, amelyiktôl eddig is nagyon sokat
kaptam. Nagy segítség ebben a munkában,
hogy a Mûvelôdési Iroda nagyszerû szakem-
bereivel dolgozhatom. Hozzáértô és kiváló-
an mûködô iroda vezetôje lettem, ahol a
munkatársak nem a kafkai értelemben vett
hivatalnokok, sokkal inkább az ügyeket
megoldani akaró, felelôs köztisztviselôk.

A KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELIRÔL. A középiskoláknak április 25-ig
kellett értesíteni a tanulókat a felvételrôl. A következô tanévben kerü-
letünkben a két gimnázium (Móricz és a Rákóczi), valamint az öt 13
évfolyamos iskola sikeres felvételi eljárást tudhat maga mögött. Szep-
tembertôl várhatóan három 6 évfolyamos osztály indul. Hat középis-
kolában indul nyelvi elôkészítô osztály, egy intézményben a kéttan-
nyelvû program folytatódik. A nyelvi elôkészítô osztályok mellett mé-
dia és élsport, matematika, történelem, biológia-rajz, ének-zene és
európai uniós profilú osztályokba jelentkezhettek a gyerekek.

A felvételi eljárás során 1974 tanuló jelentkezett; ebbôl 462 tanu-
lót vettek fel. Üres férôhely egyetlen kerületi iskolában sincs. A beíratkozás június
18–20. között lesz az iskolák által megadott idôpontban.

AZ ÉRETTSÉGIZÔKRÔL. Jelenleg 450
fô végzôs van az önkormányzati gimnázi-
umokban. A tételrendelés alapján a kerü-
letben összesen körülbelül 1200–1300 di-
ák érettségizik. Ezek között vannak olya-
nok is, akik már érettségiztek, de most új-
ra érettségi vizsgát tesznek a felvételi mi-
att. A kerületben összesen 19 iskola tart
érettségi vizsgákat.
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A gyerekek
mindenhol
egyformák
A berettyóújfalui Igazgyöngy
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulói
azért látogattak el többszáz
kilométerrôl a Klebelsberg iskolában
mûködô Gyermekek Házába, hogy a
rajzaikból összeállított kiállítás
megnyitóján részt vegyenek. Délután
pedig az itteni diákokkal közösen már
hagyományos aszfaltrajz-délutánon
vettek részt.

A közös alkotás témája az ünnep volt, és a
kiállításmegnyitó valóban megható ünnep-
pé vált, gyerekeknek és felnôtteknek egy-
aránt. A Berettyóújfaluból érkezett hátrá-
nyos helyzetû gyerekek munkáik mellett
rögtönzött kis produkciót is hoztak aján-
dékba: elénekelték a cigány himnuszt és ci-
gánytáncot jártak egy közösen énekelt ma-
gyar népdalra.

Az Igazgyöngy tanítványainak munkáját
évente több mint ötszáz nemzetközi és ha-
zai pályázaton díjazzák, kiadványok, naptá-
rak illusztrálására kérik fel ôket. Minden
jelentôs nemzetközi versenyen részt vesz-

nek, fennállásunk hét éve alatt nemzetközi-
leg is jegyzett mûhellyé fejlesztették az is-
kolát. L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy mûvésze-
ti iskola vezetôje arra tette fel az életét,
hogy nehéz sorsú, hátrányos helyzetû gyere-
keket sikerélményhez juttasson, mégpedig
a képzômûvészet, az alkotás révén.

— Tanítványaink ritkán jutnak el a fôvá-
rosba — mondja L. Ritók Nóra —, és kevés
olyan meghívást kapunk, amikor a gyere-
kekkel együtt jöhetünk. Két kisdiákunk pél-
dául most jár elôször Budapesten. Kiállítá-
sunk és a mostani látogatás is azt kívánja
bemutatni, hogy a gyerekek mindenhol egy-
formák, legyenek cigányok vagy nem cigá-
nyok, mindannyiukat ugyanolyan gondola-
tok foglalkoztatják. Jelenlétünkkel szeret-
nénk egy picit hozzátenni a cigányság pozi-
tív megítéléséhez, az elôítéletek lebontásá-
hoz. Ebben tökéletes partnerünk a Gyerme-
kek Háza.

Lányi Marietta, a Gyermekek Háza prog-
ramvezetôje elmondta, hogy az Igazgyöngy
iskolát már régóta ismerik, vezetôjükkel,
L. Ritók Nórával szoros, szinte napi szak-
mai kapcsolatban vannak, hiszen mindkét
intézmény alternatívnak számít, feladatvál-
lalásuk eltér a hagyományostól, és prog-
ramjukban az integráció is fontos szerepet
játszik.

— A nap hátralevô részét a gyerekek
együtt töltik — tette hozzá Lányi Marietta —,
közösen körbejárják az iskolát, együtt ebé-
delnek, fociznak, és közösen vesznek részt
az aszfaltrajz-délutánon, lehet, hogy még
barátságok is születnek az eltérô társadal-
mi környezetbôl érkezô kisdiákok között.
Nagyon örülök, hogy van egy olyan dél-
után, ahol kiemelkedôen tehetséges, sérült
és szociálisan hátrányos helyzetû gyerekek
egyenlôk lehetnek.

ld

Elsô bálozó remete
A 80. születésnapját ünneplô Remete-
kertvárosi Általános Iskola, Környezet-
és Természetvédelmi Oktatóközpont stí-
lusosan a Föld napja elôestéjére, április
21-re szervezte elsô, jubileumi bálját,
amelynek az volt célja, hogy mi, szülôk
kötetlenebb formában is találkozhas-
sunk a gyermekeink neveléséért és okta-
tásáért felelôs pedagógusokkal, és terí-
tett asztalok mellett komolyabban meg-

ismerhessük egymást. Már évek óta
ªgyelemmel kísérem azt a rengeteg
programot, színesebbnél színesebb ese-
ménysorozatot, amelyet ez az oktatási in-
tézmény nyújt gyermekeink számára,
legfôképpen ebben az ünnepi tanévben.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével
a Városrészi Önkormányzat részérôl a
képviselôtestület néhány tagja, vala-
mint az est díszvendége, Gulyás Dénes, a
Zöld Iskoláért Alapítvány elnöke, vala-
mint Oberfrank Pál, a Vígszínház mûvé-
sze. Az estet táncos lábú jelenlegi és
„öregdiákok” produkciói nyitották meg,
Berkes Anna igazgatónô köszöntô szavai
után. A program fôszervezôje, Nyíri La-
josné gondoskodott a kiváló vendéglátás-

ról, a zenét a Hangulat tánczenekar szol-
gáltatta. Lelkes szülôtársaim számtalan
értékes tombolatárgyat ajánlottak fel, és
a Klebelsberg központ szalonterme csor-
dultig megtelt támogató szándékú csalá-
dokkal. A magam részérôl itt ragadom
meg az alkalmat, hogy gratuláljak a szín-
vonalas szervezéshez, és szülôként meg-
köszönjem az iskolának a remek hangu-
latú estét. További sok boldog születés-
napot „te bölcs, öreg Remete”!

Kárpáti Nikolett szülô

Az olvasó írja…
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Érett? Nem érett?
Iskolaérett!
Az iskolakezdés idôpontját törvény
szabályozza, amely azt mondja, hogy
azok a gyerekek, akik a tárgyév május
31-ig betöltik a hatodik életévüket,
iskolakötelesek. De jogszabály
biztosítja a szülôk és nevelôk részére,
hogy gyermekük a tanulmányait egy
esztendôvel késôbb kezdje meg.

Lehetôség van arra is, hogy az iskolát egy
évvel korábban kezdje meg a gyermek, ha a
tárgyév december 31-ig betölti hatodik élet-
évét, és ezt kérvényezzük.

A világ sok országában hasonlóak az idô-
pontok (Németországban és az USA-ban),
más országokban az olvasni és írni tanulás
már ötéves korban elkezdôdik (Franciaor-
szágban vagy Angliában), a Skandináv-fél-
szigeten általában hétéves korban lépik át
elôször az iskola küszöbét a kisdiákok.

Miért éppen így
alakult az iskolakez-
dés idôpontja, és
mikor mondhat-
juk, hogy gyerme-
künk iskolaérett?
Ebben az idôszak-
ban (5 és 7 éves
kor között) jelen-
tôs biológiai és ér-
telmi fejlôdésen

megy keresztül, sôt megindul a szociális in-
telligencia alakulásának lassú folyamata is.

A fogváltás idôszakában például a fiúk
izomereje megkétszerezôdik, de az iskola-
táska sokszor még így is nehéznek bizo-
nyul, mert a gerincproblémák igen-igen
magas százalékban fordulnak elô. Ez az a
kor, amikor a gyermekek többségében ki-
alakul a lateralizáció, a domináns „ügyes”
kéz megjelenése. Általában ekkor kezdô-
dik a differenciálás, súlypontozás folyama-
ta is, és azt jelenti, hogy különbséget tud
tenni fontos és kevésbé fontos inger kö-
zött. Ez a különbségtétel az alapja a tanulás-
nak is. Figyelmünk hullámzó, de ha ez a
normál értéket meghaladja, úgynevezett fi-

gyelemzavar alakul ki, ami magatartászavar-
hoz vezethet. Ennek hátterében az agyi fej-
lôdés késésérôl (nem hiányáról) van szó.
Ilyenkor az agyi idegpályák szigetelôdésé-
nek kialakulása (mielinizatio), a homlokle-
beny érésének folyamata lassult.

Leegyszerûsítve azt szoktam mondani,
hogy az a gyermek, aki sokat érdeklôdik az
iskoláról, aki telefonon el tud mesélni egy
délutáni sétát a nagyinak, aki színezéskor
tartja a vonalakat, tud néhány mondókát és
képes úgy játszani, hogy elôtte eltervezi,
majd a terveknek megfelelôen végrehajtja
azt, iskolaérettnek mondható.

A figyelem összpontosításának és az el-
vont gondolkodás megjelenésének egyik
szellemes kísérlete Piaget svájci gyermek-
pszichológus szerint a következô. A gyer-
mek szeme láttára három különbözô színû
golyót egy csôbe teszünk, majd azt megdönt-
jük, és a legtöbb gyermek várakozásának
megfelelôen a golyók ugyanabban a sorrend-
ben érkeznek meg, mint ahogy elindultak.
De mi történik, ha a csövet a másik irányba
döntjük? A gyermekek egy része jól felel, a
többi csodálkozik, sôt, ha váltakozva ide-

oda döntögetjük a
csövet, az könnyen
z a v a r t o k o z h a t ,
mert a gyermekek
egy része azt várja,
hogy a középen uta-
zó sárga golyó mi-
kor érkezik elsô-
nek. Tény, hogy a
helyes válaszadók
többsége inkább 7

esztendôs, hiszen az absztrakciós képessé-
gek ekkor indulnak fejlôdésnek. Ezért is fe-
lesleges az óvodáskorú gyermeket iskolai
tananyaggal  terhelni,  hiszen  ennek  nincs
még itt az ideje.

Azokban a családokban, ahol a nagyszü-
lôk nem hadra foghatók, a szülôk pedig so-
kat dolgoznak, ott hosszú idôt töltenek a
gyermekek a tévé, a DVD, a számítógép
elôtt, szorongásukat édességekkel tompít-
ják, elhíznak, ellustulnak, testsémazavaruk
alakul ki. Nem szeretnek és nem is nagyon
akarnak fantáziát mozgósító játékot játsza-
ni. Ôk nehezebben veszik az óvoda és isko-
la közötti átmenet jelentette akadályokat.

Onódy Gábor dr.

Mikor ítélhetjük úgy — elsôsorban orvosi szempontból —, hogy a gyermek iskola-
érett? Ha elérte a 110 cm-es testmagasságot és a 18 kg-os testsúlyt. n Ha jó a látása
és hallása, és nincs súlyos beszédzavara. n Ha beindult, illetve folyamatban van a fog-
váltás. n Ha testalkata, arányai megváltoznak, nyúlánkabb lesz, testi ereje nô. n Ha
jól koordinált a finommozgása, amely elsôsorban a papírral, ollóval, ceruzával való
bánásmódban tükrözôdik. n Ha várja, akarja az iskolát, és képes arra, hogy olyan fel-
adatokat is megoldjon, ami számára unalmas. n Ha be tud illeszkedni a csoportba,
és társai elôtt nem blokkol le a feladatok teljesítése közben. n Ha már van egy kis tü-
relme, és vágyainak teljesülését nem akarja azonnal beteljesíteni. n Ha képes akár ne-
gyedórát is rajzolni, színezni, rövid verseket, mondókákat megtanulni. n Ha képes ki-
fejezni magát, és nemcsak a saját nézôpontjából elmondani a történéseket. n Ha egy-
re inkább be akarja tartani a szabályokat.

Tanácskozás a
kompetenciáról
Az Áldás Utcai Általános Iskola a HE-
FOP-3.1.3 pályázatának keretében áp-
rilis 18-án a kompetenciáról szerve-
zett tanácskozást. Az öt bemutató
órát tizenegy iskola több mint har-
minc pedagógusa tekintette meg. Dél-
után szakmai beszélgetésen a szerve-
zô iskola tanárai a kompetenciaalapú
oktatás bevezetésével kapcsolatos ed-
digi tapasztalataikat ismertették. A
programban részt vevô tanárok a cso-

portmunkára és a digitális eszközök
használatára épülô új módszertan elô-
nyeit hangsúlyozták. Véleményük sze-
rint ezeken a tanórákon érezhetôen
nagyobb a gyerekek figyelme, aktivitá-
sa és kreativitása. Könnyebb bevonni
a zárkózottabb tanulókat is az órai
munkába, több sikerélmény éri ôket.
A résztvevôk igen hasznosnak és sike-
resnek ítélték a konferenciát. Az Áldás
iskola hasonló témakörban május 21-
én a szülôk számára is szervez nyitott
órákat. (1025 Áldás u. 1.)

Törökvész-gála
Május 24-én 17 órától rendezzük
meg iskolánk hagyományos gálamûso-
rát. A Kodály Zoltán Év tiszteletére és
követve eddigi tradíciónkat, nagy
hangsúlyt kap mûsorunkban a hagyo-
mányôrzés és a valódi értékek ápolá-
sa. így közönségünk ízelítôt kaphat
népzenei, furulya, népi játék és nép-
tánc összeállításunkból, valamint leg-
ügyesebb zeneiskolásaink, versmondó-
ink elôadásából. Az esemény fényét
két énekkarunk szereplése is emeli,
ezenkívül meglepetés mûsorszám is
várja az érdeklôdôket. Minden szülôt
és nagyszülôt, régi és jövendôbeli diá-
kunkat nagy szeretettel várunk az isko-
la aulájába. (Törökvész Úti Általános
Iskola, 1025 Törökvész út 67–69.)
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Összhangzattan
Messze a város zajától, csendes budai
utcában sokáig keresgélem a házat,
úgy elbújik a kert végében. Végre
megvan, és a csengetésre egy
barátságos husky szalad elém. — Az
egyetlen, aki soha nem zongorázott
ebben házban — mondja tréfásan a
házigazda, Ránki Dezsô Kossuth-díjas
zongoramûvész. És hogy ki
zongorázik még ebben a házban?
A szintén zongoramûvész-feleség,
Klukon Edit, valamint két fiuk, a 21
éves Soma és a 12 éves Fülöp, aki, úgy
tûnik, továbbviszi a szülôi örökséget.

— Hogy lehet, hogy ebben a családban te
nem a zenei pályát választottad? — kérde-
zem Somától, aki jelenleg a Budapesti Mû-
szaki Egyetem építészhallgatója. Pályavá-
lasztása egyébként nem volt meglepetés, hi-
szen kiskorától fogva csodálatos dolgokat,
fôleg épületeket és autókat rajzol.

— Természetesen én is tanultam zongo-
rázni, de azután elment a kedvem tôle. Ti-
zenöt évesen abbahagytam, azóta egyszer
sem ültem le a hangszerhez. Persze, szere-
tek zenét hallgatni, klasszikust is, dzsesszt
vagy rockot, bármit, ami szerintem jó zene.

Dzsesszt a szülôk is szívesen hallgatnak,
de nem játszanak, még otthon sem, mert
ahhoz más adottság és személyiség kell, ma-
gyarázza Klukon Edit, majd nevetve mesé-
li, mennyire szeretett Piramis- és Korál-
koncertre járni — szülei nagy riadalmára.

— Nyolcéves lehettem — emlékszik visz-
sza a családfô —, amikor zongoratanárom,
Máthé Klári néni idôs férjével együtt elô-
ször jöttek hozzánk látogatóba. Mondták,
játsszam valamit, én pedig, hogy a kedvük-
ben járjak, eljátszottam a Pancsoló kislányt.
Ez volt az egyetlen elhajlásom a könnyebb
mûfaj felé. De visszatérve a zenetanulásra.
Számunkra természetes volt, hogy a ªúk ta-
nuljanak valamilyen hangszert, de soha-

sem erôltettük. Fontosnak tartottuk vi-
szont, hogy ne maradjon ki életükbôl a ze-
ne. Sok olyan embert ismerek, aki felnôtt-
ként megbánta, hogy annak idején nem
akart vagy nem tudott hangszeres játékot ta-
nulni, amit késôbb már nem lehet bepótol-
ni. Somának is kitûnô hallása van, ha elkí-
sér minket egy koncertre, ô a legértôbb és
legszigorúbb kritikus.

— A gyerekek már az anyaméhben is ál-
landóan értékes zenét hallgattak — fûzi to-
vább a gondolatot Edit —, és ez hat rájuk,
formálja ôket.

— Amikor a mama hasában voltam, ak-
kor játszotta a Téli utazás címû dalciklust,

és én tényleg nagyon szeretem Schubertet
— csatlakozik a beszélgetéshez Fülöp, aki
nemrég elnyerte az Országos Zeneiskolai
Zongoraverseny kiemelt elsô díját. —
Egyébként már hároméves koromban sze-
rettem a zenét — folytatja —, hallás után
próbáltam lejátszani dallamokat, akkor
még úgy, hogy ne legyen benne fekete bil-
lentyû. A papa tanított meg kottát olvasni,
azután könnyebb darabokat ajánlott ne-
kem. Most is sokat segítenek a szüleim; ha
versenyre készülök, megmutatják, hogyan
lehetne valami mûvészit belevinni az elô-
adásba, és én meg is próbálom.

Fülöp most a II. kerületi Járdányi Pál Ze-
neiskolában Becht Erika növendéke, árulta
el az édesanyja, mert szerencsésebbnek tar-
tották, hogy egy családjuktól független ta-
nár (is) foglalkozzon a rendkívül tehetsé-
gesnek bizonyuló ªúval. Mindennap gyako-
rol, néha több órát is, és biztos benne,
hogy a zene lesz a hivatása. Kedvenc zene-
szerzôként határozottan sorolja fel Bachot,
Lisztet, Bartókot, Debussyt és Ravelt. Zsen-
ge kora ellenére már komponálással is fog-
lalkozik, jelenleg egy szonátán dolgozik.

— A zeneirodalom szinte minden korsza-
kának szerzôitôl játszanak, Haydntól Schu-
berten, Liszten keresztül egészen a kortárs

Dukay Barnabásig. Az a szándék húzódik
meg e mögött, hogy minél több stílust és ze-
neszerzôt bemutassanak? — kérdezem Rán-
ki Dezsôt.

— Nincs mögötte koncepció, azt a dara-
bot tanuljuk meg, és játsszuk, ami megtet-
szik. Kedvenc korszakunk sincs, illetve sok
van. A következô évadtól pedig még tovább
szélesedik az idôintervallum, Bach-mûve-
ket is fogunk zongorázni.

— Sokszor lépnek fel együtt, négykezes
darabokat adnak elô. Az ilyenkor érezhetô
összhang abból adódik, hogy Önök a ma-
gánéletben is egy pár?

— Ez fordítva igaz. Azért élünk együtt,
mert közöttünk összhang van. Ezért is tu-
dunk együtt játszani. A harmonikus közös
játékhoz sok minden kell: hasonló ízlés és
alkat, hasonló „zenei gyerekszoba”.

— Ez a harmónia nem jön létre bárkivel,
zenei értelemben sem — erôsíti meg férje
szavait Edit. — Nincs az a szólóest, amiért
egy közös fellépést odaadnék. Nehezen tu-
dom szavakkal kifejezni, milyen fantaszti-
kus, felemelô, megmagyarázhatatlan dolog
történik ilyenkor. Már a felkészülés idôsza-
kát is nagyon szeretem, amikor külön is és
együtt is gyakorolunk. Nagyon izgalmas,
ahogy a színpadon megszületik a darab;
hogy hogyan ôrizhetjük meg mûvészi füg-
getlenségünket úgy, hogy mégis együtt léle-
gezzünk, szinte eggyé váljunk.

Sokáig beszélgetünk még. Kiderül, hogy
a családot nemcsak a zene, hanem a termé-
szet, az állatok és a növények szeretete is
összeköti. Soma tízévesen maga illusztrálta
mesét írt az albatroszról, Fülöp az állatvilág
elképesztô rekordjait sorolja. Edit fûszer-
növényeket termeszt a kertben, és szívesen
összeállítana egy szakácskönyvet, amiben
saját receptjeit adná közre. A konyhát em-
lítve a család férfi tagjai egymás szavába
vágva lelkesednek a háziasszony utolérhe-
tetlen konyhamûvészetéért. Úgy tûnik,
Ránkiéknál a konyhában is teljes az össz-
hang.

Péter Zsuzsa
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„Itt születtem én
ezen a tájon…”
A kerületi Ács Kató Alapítvány a fenti
címmel hirdetett országos irodalmi és
rajzpályázatot, és úgy tûnik, a
felhívást nagy siker övezte, hiszen
háromszáz irodalmi és ezerkétszáz
képzômûvészeti alkotás érkezett az
alapítványhoz.

Az Országos Széchényi Könyvtárban április
25-én megrendezett eredményhirdetô ün-
nepségre az ország minden tájegységérôl
érkeztek a gyerekek, akik a beérkezett mun-
kák közül százhúszat meg is tekinthettek az
elsô emeleti aulában megrendezett kiállítá-
son. A tárlat május 2-ig volt látogatható,
majd a Körmendi Galériában fogják bemu-
tatni az ifjú mûvészek alkotásait.

Az irodalmi zsûri vezetôje Kalász Márton,
a Magyar Írószövetség elnöke volt, aki kö-
szönetét fejezte ki azoknak az elkötelezett
irodalomtanároknak, akiknek tevékenysé-
ge folytán egész alkotómûhelyek alakultak
ki egyes iskolákban. Az irodalmi zsûri mun-
kájában rendhagyó módon a tizenöt éves
Benesóczky László diákköltô, a kerületi Ál-
dás Utcai Általános Iskola tanulója is részt
vett, aki elmondta, hogy négyéves korától
ír verset, és nemrég jelent meg elsô kötete.

A képzômûvészeti zsûri nevében Marosi
Ernô mûvészettörténész professzor, a MTA
alelnöke útbaigazítást adott a gyerekeknek
az értékelés szempontjairól. Kiemelte,
hogy azokat a munkákat díjazták, amelyek-
ben az ôszinteséget, az eredetiséget tiszta
formában láthatták viszont. A gyerekek elé
példaként Lossonczy Tamás 103 éves festô-
mûvészt, kerületünk díszpolgárát állította,
aki amint hírét vette a pályázatnak, min-
den képzômûvészeti nyertesnek felajánlot-

ta egy kollázsát. Az értékes mûalkotásokat a
festômûvész felesége, Pál Éda adta át a díja-
zottaknak.

A díjkiosztó ünnepségen egyébként nem-
csak az irodalomban és képzômûvészetben
jeleskedô gyerekek vettek részt, hiszen zon-
gorajátékával fellépett a rendkívüli tehetsé-
gû tizenkét éves Ránki Fülöp is, aki nemrég

nyerte meg a idei Országos Zeneiskolai Zon-
goraverseny kiemelt elsô díját. (Családjá-
val a 10. oldalon olvashatnak interjút — a
szerk.) ld

A 2007. évi „Itt születtem én ezen a tá-
jon” címû pályázat nyertesei:

Irodalmi nyertesek: verskategória: Klí-
ma Éva 8/b, Széchenyi István Általános Is-
kola, Jászárokszállás. Prózakategória:
Kneifel Bence 7/b, Kazinczy Ferenc Általá-

nos Iskola, Tápiógyörgye. Az Év Irodalmi Mûhelye díjat a jászárokszállási Széchenyi
István Általános Iskola kapta.

Képzômûvészeti nyertesek: óvodás kategória: Bognár Gyula 6 éves, Napsugár Óvo-
da, Budapest. Alsó tagozatos kategória: Kiss Luca 9 éves, Herman Ottó Általános Isko-
la, Budapest. Felsô tagozatos kategória: Kolompár Heléna 12 éves, Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kiskôrös. Az Év Képzômûvészeti Mûhelye díjat
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiskôrösi Általános Iskolája kapta.

Az Itt születtem én ezen a tájon… iro-
dalmi pályázaton verskategóriában az
elsô díjat a Jászárokszállásról érkezett
nyolcadikos Klíma Éva kapta.

Klíma Éva: A föld

A föld, amin járok,
A föld, amin kelek,
A föld, amin élek,
Folyók és hegyek.
Macskakövekkel kirakott úton

megyek, menetelek.
Jobb oldalamon fák, a balon hegyek.
A nappal csodaszép ezen a tájon,
Itt, ahol élek,
Ahol járok s kelek,
Ahol születtem, s egyszer majd talán

leélem egész életem.
Az emberek szólítanak, de én csak

megyek, megállnom nem lehet.
A szél fúl-dúl,
Széllel szemben megyek,
Némán menetelek.
Az erôs szél,
A bársonyos szél, érinti az arcom,
Ajkamra hideg suhanással csókot

lehel,
Jéggé fagyott testem, megdermedt

lelkem.
De én csak megyek, csak megyek.
Hogy, hova megyek?
Dombon, hegyen, völgyön át, hogy

érezzem a föld mámorát,
Mondanám még, de nem lehet.
Hisz én csak megyek, csak megyek.
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KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám öntômester életérôl. Ajándékba kapott
tüzes lovak. Vasalógyûjtemény. Kerekesszékkel és babakocsival is bejárható, megtekinthetô hétfô kivé-
telével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20., tel.: 201-4370)
n Ismertek? — Nem ismertek? Hajnal László Endre válogatott portréfotográfiái. A kiállítás megte-
kinthetô az Új Színházban évadzárásig minden nap 10-tôl 18 óráig és az elôadások elôtt, valamint a szü-
netekben. www.ujszinhaz.hu; 269-6021 (1061 Budapest, Paulay Ede u. 35.)
n MÁJUS 15–JÚNIUS 22.: Play art — festmények, szobrok, grafikák. Bálind István, Harasztÿ István,
Hecker Péter, Kovách Gergô, Lossonczy Tamás, Nemes Nikolett, Pittmann Zsófia, Rainer Máté, Roskó Gá-
bor, Szalay Pál, Szurcsik József mûvei. Megnyitó: MÁJUS 15., 18 óra, megnyitja: Sturcz János, mûvészet-
történész. (Vízivárosi Galéria)
n MÁJUS 25-ig: Kiss Tibor építész (1899–1972) emlékkiállítása a HAP Galériában. A kiállítás megtekint-
hetô: hétfô-péntek 14–19 óráig. (Margit krt. 24., földszint)
n MÁJUS 30-ig: Minyó Szert Károly: Utazások Preludiában — fénykerékpáron. „Minyó mûveit fotó-
festményeknek vagy festmény-fotóknak szokás megnevezni, utalva arra a kettôsségre, ahogy a képek
mindkét mûfaj jellegzetességeit felmutatják.” Nyitva hétfô kivételével naponta 15-tôl 19 óráig. A kiállítás
megtekintése ingyenes, a tárlat a Teátrum rendezvényei alatt csak az eseményre szóló belépôjeggyel láto-
gatható. (Millenáris Teátrum, Piros-fekete Galéria)
n JÚNIUS 3-ig: „Visionari” — Valóság és fantázia az olasz kortárs mûvészetben. Kiállítás a Koller Galé-
riában. (Budai Vár, 1014 Táncsics M. u. 5., www.kollergalery.com)
n JÚNIUS 30-ig: „Play Art” — tendenciák napjaink képzômûvészetében. (Marczibányi Téri Mûvelôdé-
si Központ)

SZÍNHÁZ IBS: MÁJUS 6., 19.00: Popfesztivál 2007. A Szindra vizsgaelôadása. R.: Földessy Mar-
git. 10-én 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! Szerkesztette: Litkai Gergely. Km.: Kôhalmi Zoltán, Dombo-
vári István. 12-én 19.00: Örkény István: Macskajáték. Fôszerepben: Pásztor Erzsi, Schubert Éva, Földi Te-
ri, Huszár László. R.: Varga Miklós. 13-án 19.00: Hair. 16-án 18.30: Dalok a falvédôrôl — irodalmi rock
’n’ roll. Elôadja: Hajdu István, Szabó Jusztin, Hajdu Gábor (IBS PUB). 18-án 19.30: Guelmino Sándor—
Mácsai Pál: Mi újság, múlt század? Történelmi játék egy részben. R.: Widder Kristóf. (IBS Kamaraszín-
pad) 19-én 19.00: Hair. 20-án 19.00: Agatha Christie: Egérfogó (klasszikus krimi 2 részben). R.: Földessy
Margit. 23-án 19.00: És Rómeó és Júlia… W. Shakespeare után szabadon. Elôadja: Nagy-Kálózy Eszter
és Rudolf Péter. 24-én 19.00: Hair. 24-én 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! Szerkesztette: Litkai Gergely
Km.: Bödôcs Tibor, Lorán Barnabás.
n MILLENÁRIS: MÁJUS 9. és 11., 19.00: Shakespeare: Szentivánéji álom. A Meteorit Nemzetközi Mûvé-
szeti Fesztivál (SK) produkciója lengyel, szlovák, cseh és magyar mûvészek közremûködésével. Az elôadás
különlegessége, hogy minden mûvész saját anyanyelvén játszik. Rendezô: Csontos Róbert. Jegyár: 1200
Ft. (Fogadó — Padlás)

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: MÁJUS 6-án 11.00: Muzsikus családok. Vendégek: Selmeczi
György, Kincses Margit, Selmeczi János, Selmeczi Gábor, Selmeczi Borbála és ifj. Selmeczi János.
Közremûködik: Herczku Ágnes és Kálmán Tamás. Válogatás Bach, Brahms, Schumann, Bartók és Selme-
czi György mûveibôl. Jegyár: 2000 Ft. 11-én 18.00: Bartók Zeneakadémiája. Kiss Noémi (ének) és Som-
lai Petra (fortepianó) hangversenye. Válogatás Haydn, Mozart, C. Ph. E. Bach és Franz Xaver Mozart mû-
veibôl. Jegyár: 1200 Ft. 13-án 11.00: Muzsikus családok. Vendégek: Szokolay Sándor, Szokolay Ba-
lázs, Szokolayné Szôke Diána, Szokolay Ádám, Szokolayné Pásztor Edina, ifj. Szokolay Ádám, Szo-
kolayné Szesztay Sára és Szokolay Dongó Balázs. Válogatás Bartók és Szokolay Sándor mûveibôl. Jegy-

ár: 2000 Ft.
n IBS: MÁJUS 14-én 18.00 és 20.30: Malek And-
rea Band koncert. 17-én 19.00: Latin táncest a
Latinos szervezésében (IBS Pub-terasz). 18-án
19.00: Szûcs Gabi koncertje. Km.: Cséry Zoltán
(zongora, keyboardok), Glaser Péter (nagybôgô,
basszusgitár), Kertész Márton (gitár), Markó Ádám
(dobok). 18-án 19.00: Nosztalgia táncest a Nauti-
lus zenekarral (IBS Étterem). 25-én 19.00: Tango
& Piazzola. A Szenvedélyes tangó. Tangóest.
Km. az Art’s Harmony Tango Ensemble és az Argen-

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

AZ ÁLOM TUDOMÁNYA. Ritka az olyan film, ami már a fôcím alatt teljesen kiadja
magát. Az álom tudománya ilyen. Mindent megmutat magából már a legelején. Ifjú
hôsünk álmodik. Egy tévéstúdió papírdíszletei között vezeti a mûsort, hol zongorál,
hol dobol, hol az álmok összetevôit (forrásban lévô vízbe tészta, szirup, bakelittörme-
lék kerül) ismerteti, egyszóval: álmodik. Szürreális álmot lát, melybe egy Duke Elling-
tonra megtévesztésig hasonló zenész, bizonyos Duck Ellington és az álmodó nemrégi-
ben elhunyt édesapja is belekeveredik. Ennyi a film, pedig a stáblista még le sem per-
gett, a történet hivatalosan még el sem kezdôdött. Rövidesen persze az is elkezdô-
dik: apja halála után Stephane (Gael García Bernal), a habókos mûvészlélek Párizsban
élô édesanyjához költözik, igyekszik kibírni a rá leselkedô munkahelyi robotot, és
próbál nem beleszeretni a szomszédba költözô új lakóba, Stephanie-ba (Charlotte
Gainsbourg). Mondanunk sem kell, zugálmodozó hôsünk mindkét téren csúfosan
felsül: a melót nem bírja, viszont végzetesen beleszeret a szomszéd csajba. Vala-
hol itt ér véget a nem is létezô történet: A pontból A-ba jutunk vissza, mégis reme-
kül szórakozunk. E nem mindennapi mutatvány sikere jórészt a neves kliprendezô-
nek, Michel Gondrynak köszönhetô, akit sokkal jobban izgat, hogy mi történik hô-
seivel álmaik során, mint az, hogy mit tesznek, miután az ébresztôóra felverte
ôket legédesebb álmukból.

kg
Rendezte: Michel Gondry, szereplôk: Gael García Bernal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat,
Miou-Miou.

FÜGGETLEN PEDA-
GÓGIAI INTÉZET.
Minden csütörtökön
15.30–17-ig grafoló-

giai elôadássorozat pedagógusoknak, szü-
lôknek. Részvételi díj: 2000 Ft/alkalom. Min-
den kedden reggel 7–8.30-ig jóga a minden-
napi életben, autentikus indiai jógarendszer
kezdôknek korhatár nélkül. 500 Ft/alkalom.
Pedagógus- és tankönyvbolt nyitva hétköz-
nap 10–17 óra között. (1027 Frankel Leó út
6., tel.: (06 70) 941-5238)

HANGVERSENY A LIPÓT-KÁPOLNÁ-
BAN. Az OPNI Pro Traditione et Evolutione
Alapítványa és a Nyék-Kurucles Egyesület
szeretettel hív és vár minden érdeklôdôt má-
jus 4-én 19 órára az Országos Pszichiátriai
és Neurológiai Intézet Lipót-kápolnájában
rendezendô hangversenyre, amelyen Koltai
Katalin gitármûvész, a Zenemûvészeti Egye-
tem végzôs hallgatója lép fel.
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tintangó Táncszínház. 31-én 19.00: Latin táncest
a Latinos szervezésében. (IBS Pub-terasz)
n MÁJUS 11., 19.30: „Laudate Dominum”. Ba-
rokk szakrális muzsika a Belvárosi Szent Mihály
Templomban. Egyházi dalok, áriák, kantáták és
szonáták. Szakács Ildikó (szoprán), Kónya István
(barokklant, arciliuto). (1056 Váci u. 47/b)
n Hangversenyek a Ciszterci Szent Imre temp-
lomban. MÁJUS 13., 20.00: Bizánci lelkület —
magyar hangok. Szent Efrém Férfikar, mûvészeti
vezetô: Bubnó Tamás. A belépés ingyenes. 19-én
19.30: A Budapesti Monteverdi Kórus 35. jubile-
umi koncertje. Somogyi-Tóth Dániel (orgona). Ve-
zényel: Kollár Éva. (XI., Villányi út 25.)
n MÁJUS 13., 20.00: A Honvéd Férfikar és a Bu-
dapest Jazz Orchestra közös koncertje. Vendég:
Falus Mariann. Jegyár: 2500 Ft. (Millenáris, Fogadó)

MOZGÁS Ingyen torna a szabadban a
II. kerületi Gárdonyi Géza út és Balogh Ádám köz
sarkán lévô sportpályán. Érdeklôdni az esti órák-
ban a 200-2215-ös telefonszámon lehet.
n FELDENKRAIS alternatív mozgásterápiás tan-
folyam kedden és/vagy csütörtökön 10.30–11.30-
ig Heimer István nemzetközi diplomás oktató veze-
tésével. „Feldenkrais módszere az egyik leghatáso-
sabb a mozgásszervi megbetegedések, az izomme-
revedés, a krónikus fej-, hát- és ízületi fájdalmak
esetében, balesetek és operációk után.” Tel.: 394-
3362, (20) 973-9489, feldenkrais@chello.hu,
www.feldenkrais-budapest.hu
n Teniszoktatás. Kezdô és haladó szintû oktatás hatéves kortól, felsô korhatár nélkül, egyéni és csopor-
tos foglalkozásokkal. Iskolásoknak hétköznap 15 órától. Felnôtteknek stílusjavítás, páros és egyéni takti-
kai edzések, felkészítés amatôrversenyekre, kímélô idôsoktatás. Egy hónapos intenzív felkészítés, heti há-
romszor. Jelentkezés: (20) 340-9925 vagy (30) 250-9122, www.torokvesz.fw.hu.
n Teniszoktatás Budán. Kezdô és haladó szintû oktatás ötéves kortól, felsô korhatár nélkül, egyéni és
csoportos foglalkozásokkal. Egész nyáron tenisztábor a Margitszigeten napi kétszeri oktatással. Jelentke-
zés Ördög Andrásnál: (20) 983-4098, (30) 579-2869.
n SIVANANDA JÓGA: Ingyenes bemutató jógaóra MÁJUS 13-án 16 órától a Volkmann u. 10. alatti jó-
gaközpontban azok számára, akik még sohasem jógáztak, de szeretnék kipróbálni! 10x2 órás kezdô jóga-
tanfolyam indult MÁJUS 2-án 18.30–20.30-ig, még lehet csatlakozni a csoporthoz! Egyéves jógaoktatói
képzés indul MÁJUS 7-én. Információ és bejelentkezés: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajo-
gakozpont. hu, www.sivanandajogakozpont.hu
n Salsaoktatás a Vasas Pasaréti Sportcentrumban. Kezdôknek szombaton 19–20 óra, haladóknak 20–21
óra között. Részvételi díj 1200 Ft/óra. Beíratkozás és bérletvásárlás a helyszínen a tanfolyam kezdete
elôtt. (Gumitalpú cipô javasolt.) (1026 Pasaréti út 11–13., tel.: 212-5246)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜLETE: MÁJUS 5., 8., 16. és 23.: Séta a
budai hegyekben. MÁJUS 13.: Piknik a Budakeszi Vadasparkban. Találkozó 9.00 órakor a Moszkva té-
ren az óra alatt (16-án a metrókijáratnál). MÁJUS 19.: Kisvasúttal a Börzsönybe. Találkozó 7.30-kor a
Nyugati pu. jegypénztárnál. Táv: 14 km. További információ: www.termeszetvedok.hu, tel.: 316-3053.
n BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET: MÁJUS 10.: Bakony-hegység. Országos kéktúra. Talál-
kozó 6.40-kor a Déli pu. jegypénztárak elôtt. 19-én: Pilis hegység. Dobogókôtôl Pilismarótig. Találkozó
7.30-kor a Volán Árpád híd állomásán.

GYEREKEKNEK IBS: Bonbon matiné-elôadások: MÁJUS 27., 11.00: Gyereknapi mulatság.
Bonbon Matiné Extra. „Négyszögletû Kerek Erdô” a Bojtorján együttessel és kreatív játékokkal.
n MILLENÁRIS: MÁJUS 12.: Kalandra fel! 10.00–17.00: Kenderkóc Mûvészeti Alkotóház: óriás szélfor-
gó készítése, papírsárkány építése, korongozás, tûzzománcmûhely. Csiga-biga Palota: babaringató, képes-
ségfejlesztô, építô, ügyességi játékok, szerepjátékok (babakonyha, várépítô, horgásztanya, boltos játék),
mackóvarroda. 16.00: Kéri Kitty: Kalandra fel! — lemezbemutató koncert. Gyerekjegy: 400 Ft, felnôtt-
jegy 700 Ft, családi jegy 1600 Ft. A belépés 2 éves kor alatt díjtalan. A koncert jegyára: 1200 Ft. (Fogadó,
Park) MÁJUS 19.: 50 éves a Dörmögô Dömötör. Programsorozat. 10.00–17.00: Kézmûves mackósá-
gok. Dörmögô Dömötör kuckója: Mackó-játszó; Mancsolda (vizuális, kézmûves, rajz- és festôsarok);
Könyvkuckó — Mackómesék: meseolvasás a Dörmögô régi és mai kiadványaiból; Bocs-oskola: rejtvények,
fejtörô játékok a régi és mai Dörmögôbôl. Dörmögô hétpróba. 11.00: Mackóbál a Fakutya zenekarral;
Táncoltató: Halmos Kata. 16.00: Dörmögô dúdoló. Halász Judit koncert: Hívd a nagymamát! Jegyár:
Gyerekjegy: 400 Ft, felnôttjegy 700 Ft, családi jegy 1600 Ft. A belépés 2 éves kor alatt díjtalan. A koncert
jegyára: 900 Ft. (Szabadtéri színpad, Park, Fogadó)

n Szerdánként 18 órától és péntekenként 11 órától terhestorna.
Péntekenként 10 órától szülés utáni baba-mama-torna. Kedden-
ként 16.30–17.30: Körte rajziskola gyerekeknek (5–15 éves ko-
rig), 18.00–19.00: Dali festôiskola felnôtteknek.
n NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 11., 15-–17 óráig irodalmi délután
Réti Árpád színmûvész elôadásában: Ember az embertelenség-
ben — összeállítás Ady Endre verseibôl. 18.: Séta a Füvészkertben, vezetôvel. Találkozás 10 órakor
a Moszkva téren az óra alatt.
n ZENE: MÁJUS 7., 19.00: A Calcutta Trió Indiai Zeneklubja.
n KIÁLLÍTÁS: MÁJUS 5–10-ig: Kiállítás sámliról. Lépj közelebb a képekhez! Rendhagyó vándorkiállí-
tás gyerekeknek — 14 mûvész meseillusztrációi egy helyen, egy könyvben. A képek elôtt elhelyezett
sámlikról a gyerekek végre szemtôl szembe kerülhetnek a képekkel, és így lehetôségük nyílik arra,
hogy alaposabban, közelebbrôl megnézhessék, megismerhessék a mûvészek elképzeléseit egy-egy
mesérôl. (M Galéria a mûvelôdési központ színházi elôterében.)
n Vasárnap 12.00 óra után, a Kôketánc gyerektáncház keretén belül a gyerekek a kiállításhoz kap-
csolódóan mesekönyvet készíthetnek, meghallgathatnak a mesék közül néhányat, ill. azok a gyere-
kek, akik a kvízjátékunkat helyesen megfejtik, ajándékkönyvet is nyerhetnek.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁJUS 15–JÚNIUS 22.: Play art — festmények, szobrok, grafikák. Bá-
lind István, Harasztÿ István, Hecker Péter, Kovách Gergô, Lossonczy Tamás, Nemes Nikolett, Pittmann
Zsófia, Rainer Máté, Roskó Gábor, Szalay Pál, Szurcsik József mûvei. Megnyitó: MÁJUS 15., 18 óra,
megnyitja: Sturcz János, mûvészettörténész. (1027 Kapás u. 55.)
n MÁJUS 6., 10.00: A XVI. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál Fôvárosi Talál-
kozója. A fesztiválon általános iskolák színjátszó csoportjai mutatják be elôadásaikat. A belépés díj-
talan.
n MÁJUS 8., 18.30: Kex és tea — kortárs irodalmi est nem csak középiskolásoknak. Lázár Ervin-em-
lékmûsor. Meghívott vendégeink: Galántai Csaba, Vathy Zsuzsa, Lázár Fruzsina.
n MÁJUS 19., 16.00: XVII. Gyermek Mûvészeti Fesztivál Gálamûsor. A belépés díjtalan.
n Nyári táborainkra már lehet jelentkezni! További információ: www.marczi.hu

VILÁGSZTÁROK A MILLENÁRISON. A
megújuló Millenáris kulturális programjai-
nak egyik kiemelt eseménysora a Világsztá-
rok a Millenárison sorozat, amelynek kereté-
ben havonta egy alkalommal a nemzetközi
zenei élet egy-egy kimagasló képviselôje
hozza el produkcióját a hazai közönségnek.
Legközelebb, május 13-án 20 órától Jama-
laadeen Tacuma lemezbemutató koncertje
lesz látható-hallható. Progresszív dzsessz,
afrikai törzsi ritmusok, sztorik... — a világhí-
rû World Saxophone Quartet legendás
basszusgitárosával, Jamalaadeen Tacumá-
val, Mat Manieri hegedûssel, Sean Noo-
nah dobossal és három kiváló énekessel lép
fel a Millenárison. (Teátrum)
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NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 8.: Pünkösd hava, májusi je-
les napok. MÁJUS 15.: 14 évesek vagyunk! Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. Sok
szeretettel várunk minden kerületi nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó
út 63., tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 9–11.: Kirándulás Mariazell vidékére. 16.: Látogatás
Ócsán (templom, tájház). 23.: Arborétum-látogatás. 30.: Kirándulás a Mátra környékére (Fallóskút,
Galyatetô, Gyöngyöspata). A programok részletei felôl a keddi klubnapokon lehet érdeklôdni, valamint a
275-0169-es telefonszámon az esti órákban. (Közéleti Mozgalom, 1024 Keleti K. u. 22., információ: 275-
0169, rögzítô is.)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden páros héten csütörtökön 16 órától. Részt vettünk a
kerületi nyugdíjas vetélkedôn, ahol nagyon jó éreztük magunkat. Köszönjük az ajándékokat és a ven-
déglátást. A filmklub elôadása színesebbé tette a klubnapot, várjuk az új filmet. Készülünk az anyák nap-
jára, szeretnénk mûsorral méltatni az ünnepet. (1028 Máriaremetei út 37., tel.: 376-8678)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. KERÜLETI SZERVEZETE: MÁJUS 16., 16.30: Vendé-
günk Siklósi Beatrix. (1024 Keleti Károly u. 13/b, tel.: 212-5030)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 8.: Puchberg-Schneeberg. 15.: Stájerország — Graz. 29.:
Baden bei Wien — Mayerling. 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 Baba-mama-klub szerdánként 9.30–13.00-ig. (Kájoni ház, tel.: 392-5464, 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 Internet kortalanul. Családias internetes klub idôsebbek számára a Klebelsberg központban. Csütörtö-
kön kezdô 8.30–10.15-ig, haladó I. 10.30–12.15-ig, pénteken haladó II. 9.30–11.15-ig. Érdeklôdni a hely-
színen vagy a klub vezetôjénél, Polgár Máriánál lehet a (06 30) 211-2313-as telefonszámon. (Klebelsberg
központ, 1028 Templom u. 2–10.)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: MÁJUS 10.: Dél- Kelet Ázsia egzotikus kultúrái. Elôadó: Na-

novfszky György, MÁJUS 17.: Malonya, Ürmény au-
tóbuszos kirándulás (botanikus kert, Grassalko-
vich-kastély), MÁJUS 20., 25.: Látogatás a New
York Palotába. MÁJUS 31.: „És akkor megjöttek az
inkák” címû kiállítás a Szépmûvészeti Múzeumban.
Tárlatvezetô: Antalffy Péter. Egyesületi összejövete-
lek: minden hónap elsô és harmadik csütörtökén
15 órától a Margit krt. 64/b alatt. Tájékoztatás, je-
lentkezés, információ telefonon: 216-9812 (rögzí-
tô is), mobil: (06 20) 968-7001, e-mail: geza89@t-
online.hu vagy fonixke@t-online.hu.

ELÔADÁSOK O PA K F I : A z O p t i k a i ,
Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos
Egyesület Sztereo-képtechnikai Bizottsága legköze-
lebb MÁJUS 16-ÁN 17 órától tart összejövetelt a
METESZ-székházban (Fô utca 68., III. emelet 316.).
Téma: a térbeli képek alap-geometriája és hasz-
nálata.
n ZÖLDPONT ALAPÍTVÁNY: A mindennapi élet
mágiája. Elôadások pénteken 18.00–20.00 óráig.
MÁJUS 11.: Papp Enikô: Humán Genom Projekt
— a pszichológia és a genetika együttmûködésével
megfigyelhetjük, hogy egy viselkedésformát mi-
lyen mértékben határoznak meg a gének és a kör-
nyezet. MÁJUS 18.: Dr. Soós Nóra: Amirôl nem is
tudunk — biztos, hogy kedvetlenségünk okai csak
bizonyos külsô jelenségek és viszonylatok lehet-
nek? Tényleg szerencsétlen körülmények és rosszin-
dulatú emberek áldozatai vagyunk? MÁJUS 25.:
Wiesner Edit: Erre születtél — mivégre születtél
erre a világra? Az önmagunk formálta küldetése-
ink, vízióink vagy a Jóisten rendelése, ami alakítja a
sorsunkat? (Zöld Pont Alapítvány Humánökológiai
Iskola, 1025 Budapest, Turista út 35. Jelentkezés te-
lefonon: 335-5180, 788-7077 vagy e-mailen: zold-
pont.alapitvany@chello.hu; z.suli@uze.net.

n GYEREKEKNEK: MÁJUS 6., 11.00: Napraforgók — mûvészeti játszóház az építészet furfang-
jairól. Vezeti: Németh Ilona, az Iparmûvészeti Egyetem tanára, a Stúdió K színház bábtervezô mû-
vésze. 6-án 11.00: Hármashangzat. „A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?” Három költô, há-
rom zenész, három alkalom. Radványi Balázs sorozata versrôl, zenérôl gyerekeknek (és felnôttek-
nek). Vendég: Lackfi János József Attila-díjas költô.
n ZENE: MÁJUS 15., 19.00: Koncz Zsuzsa-koncert. A koncerten felcsendülnek az elmúlt évtize-
dek slágerei, továbbá a legújabb, „Egyszerû ez ...” címmel megjelent verslemez dalai. Az album vá-
logatás a magyar irodalom klasszikusainak költeményeibôl és az új költôgenerációhoz tartozó köl-
tôk verseibôl. Elôvétel: jegyrendeles@kulturkuria.hu. Jegyárak: 8400 Ft (1–8. sor), 7500 Ft (9–12.
sor), 6900 Ft (13–15. sor). MÁJUS 13., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei: Beethoven: Fide-
lio. Közönségünk a Magyarországon kuriózumnak tekinthetô opera-filmfelvételeket továbbra is ha-
vi rendszerességgel tekintheti meg. A teljes operaelôadás levetítése elôtt bevezetô elôadást tart dr.
Langermann István. MÁJUS 24., 19.00: Mesterkoncertek 4.: Eckhardt Gábor zongoraestje. Köz-
remûködik a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola zenekara. Mûsor: J. S. Bach: A-dúr zongo-
raverseny; J. Haydn: D-dúr zongoraverseny; W. A. Mozart: D-dúr divertimento.
n SZÍNHÁZ: MÁJUS 17., 19.00: Mro¾ek: Striptease. Komédia egy részben. R.: Taub János. Szerep-
lôk: Eperjes Károly, Gáspár Sándor, Janovics Sándor. MÁJUS 22., 19.00: A világ és a vége. Író:
Wass Albert, Andrási Attila, Péter Ferenc. R.: Andrási Attila. Km.: Péter-Körmöci Petronella, Kálló Bé-
la, Kákonyi Tibor, Molnár Zoltán, Péter Ferenc.
n MÁJUS 8., 18 óra: BUKET—társalgó. Az est elôadója Kerékgyártó László Zsolt magyarság- és jel-
képkutató, aki Szakrális rendszernyelv magyar ôsmúltunkban és jelenünkben, avagy a kettôs-
kereszt üzenete címmel tart elôadást. Km. Kerékgyártó Edina, az Országos Berczik Sára táncver-
seny moderntánc-kategóriájának elsô helyezettje. Önálló tánckoreográfiájával az est témáihoz kap-
csolódó táncokat ad elô. A Szférák zenéje elôadását követôen Agonás Péter zongoramûvésszel kö-
zös produkcióját élvezheti a közönség, amelyben a tánc magába öleli a közönség és az alkotók rez-
düléseit.
n MÁJUS 12., 10–18 óráig Életmódnap.
n MÁJUS 18., 15.00: II. CHATfesztivál — beszélgetések, játékok interneten, blog-pályázat, elô-
adások az Internet világnapja alkalmából. Blogfutam, Chat-lakozz!, NetNap Kávézó, Játék-kör. A
fesztiválra a belépés ingyenes! További programok és információk a www.kulturkuria.hu webol-
dalon.

MAZZAG ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA A
KLEBELSBERG KÖZPONTBAN. A
Pesthidegkúton élô Mazzag István
munkái számos hazai tárlat mellett Eu-
rópa több országában is sikerrel szere-
peltek.

Festészetét a széles gesztusok, a go-
molygó formák, az impresszionizmus
színvilágának használata és a nagy
méretek jellemzik. Érzékenyen és egyé-
nien vegyíti a színekben gazdag, lágy,
gomolygó, amorf formákat a kemé-
nyebb, jelszerû motívumokkal. „Alko-
tásai magával ragadó, impulzív festôi
látleletek, képzelet szülte és valóság
ihlette formákkal, szeszélyes, egymás-
nak feszülô, tobzódó koloritokkal, új-
ra és újra átélhetô, dühöngô indula-
tokkal” — írta képeirôl 1997-ben Lo-
vas Cecília. A tárlat május 24-ig te-
kinthetô meg naponta 10–18 óráig.
(Klebelsberg központ, 1028 Templom
u. 2–10.)
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Az immunôrszemek és a mágneses
magrezonancia-spektroszkópia
A Mindentudás Egyetemén május 7-én 19.30-tól Rajnavölgyi Éva: Hogyan védenek
az immunrendszer ôrszemei? címmel tart elôadást. Testünk külsô környezettel kap-
csolatba kerülô felületeit (a bôrt, a légutakat és a bélrendszer nyálkahártyáját) külön-
leges ôrszemek — a dendritikus sejtek — védelmezik. A dendritikus sejtek mûködése
mesterségesen is módosítható, amit a fertôzô betegségek elleni védekezésben az új
típusú oltóanyagok tervezésénél, valamint a rák és az immunológiai betegségek keze-
lésében is felhasználnak.

A hónap második hétfôjén, május 14-én 19.30-tól Sohár Pál: Kulcs a molekulaszer-
kezethez: Mágneses magrezonancia-spektroszkópia címû elôadását nézhetik, hall-
gathatják meg az érdeklôdôk. A mágneses magrezonancia (NMR)-spektroszkópia
napjaink legelterjedtebb, rendkívül sokoldalúan alkalmazható, hihetetlen gyorsaság-
gal fejlôdô nagymûszeres szerkezetkutatási módszere. Az
NMR-spektrumok a molekulák háromdimenziós szerkezetérôl
informálnak, ezért az NMR a sztereokémiai kutatások legfonto-
sabb eszköze. E technika jelentôségét háromtucatnyi Nobel-díj
jelzi. Az elôadásokra a (06 30) 303-0310-es telefonszámon, il-
letve a www.mindentudas.hu honlapon lehet jelentkezni. Mind-
két program élôben nézhetô az Interneten, illetve a Duna II Au-
tonómia tévécsatornán. (Millenáris Park, Teátrum, 1024 Fény u.
20–22.).

Szeretem az életet!
Ollószóló címmel nyílt kiállítás az idén 103 éves festômûvész, Lossonczy Tamás leg-
újabb kollázsaiból. A nagy érdeklôdéssel kísért megnyitón Passuth Krisztina mûvé-
szettörténész értékelte az új mûveket, amely csupán a negyedét teszi ki a mûvész ha-
sonló technikával készült alkotásainak.

— Humor, játékosság és gyermeki naivitás jellemzi az élénk, üde színeket és válto-
zatos formákat felvonultató képeket. A kollázsok, bár egyedül is látványosak, csoport-
ban kezdenek el élni. A mûvek egymásba kapcsolódását a kiállítás elrendezése is
hangsúlyozza, ezáltal érzékelhetô az általuk teremtett feszültség, mozgalmasság és
ritmus, a színek és a sziluettek kapcsolatrendszere. Az idôs mûvész, aki tolókocsiban
ülve nem hagyhatja el otthonát, színes papírokból teremtett magának mozgalmas, vi-
dám és tarka világot. Nemcsak saját mûvészetének új korszakát jelentik ezek az alko-
tások, hanem a XXI. századi magyar képzômûvészetét is — emelte ki Passuth Kriszti-
na.

— A képeim a szívembôl jönnek — fûzte hozzá Lossonczy Tamás —, és az emberek
iránt érzett szeretetemet fejezik ki. Szeretem az életet, nem a sötét oldalát nézem, és
nem is azt akarom láttatni.

A tárlat június 30-ig tekinthetô meg a Párizsi Kék Szalonban, ahol a mûveket meg is lehet vásá-
rolni. (1026 Szilágy Erzsébet fasor 17–21., mfszt1., 1-es kapucsengô, tel.: (06 30) 324-2078, e-ma-
il: paleda@chello.hu)

IV. Országos
Gyermekszínházi
Szemle
n MÁJUS 7., 11.00: Krétakör Színház: hamlet.ws
(középiskolásoknak, kamaraterem). A felnôtté vá-
lás története. 14.00: Vaskakas Bábszínház, Gyôr: A
ló nélküli lovag (4 éves kortól, színházterem).
16.00: Griff Bábszínház, Zalaegerszeg: Karácsonyi
ének (6 éves kortól, kamaraterem).

n MÁJUS 8., 10.00: Kerekasztal Színházi Nevelési
Központ: Fogságban (7–8 éveseknek, kamarate-
rem). 15.00: Bóbita Bábszínház, Pécs: Rigócsôr ki-
rály (5 éves kortól színházterem).
n MÁJUS 9., 9.00: Káva Kulturális Mûhely: Szent
Család (13–14 éveseknek, kamaraterem). 14.00:
Miskolci Csodamalom Bábszínház: A Jóka ördöge
(6 éves kortól, színházterem).
n MÁJUS 10., 10.00: Budapest Bábszínház: Hamu-
ban sült mese (3 éves kortól). 15.30: Kolibri Szín-
ház: Csatárok (12 éves kortól).
n MÁJUS 11., 11.00: Stúdió „K”: Diótörô Ferenc
és a nagy szalonnaháború (5 éves kortól, kamara-
terem). 14.00: Harlekin Bábszínház: Gyermekek-
nek (4 éves kortól, színházterem).
n MÁJUS 12., 10.00: Dvorák Pantomim Színház:
Játsszunk pantomimet! (6 éves kortól, kamarate-
rem). 11.00: Békés Megyei Napsugár Bábszínház:
Ágról szakadt Tilinka (5 éves kortól, színházte-
rem). 15.00: Tintaló Társulás: Nem akarok többé
boszorkány lenni! (4 éves kortól, kamaraterem).
16.00: Förgeteg Színház: Maskarás játék (6 éves
kortól, színházterem). 17.00: Majoros Ágnes: Száz-
szorszép Bóbiska (4 éves kortól, kamaraterem).
n MÁJUS 13., 10.00: Ládafia Bábszínház: Nyakig-
láb, Csupaháj, Málészáj (5 éves kortól, kamarate-
rem). 11.00: Ariel Gyermekszínház, Marosvásár-
hely: Mirkó királyfi (6 éves kortól, színházterem).
14.00: Karaván Mûvészeti Alapítvány: A kis Mukk
története (4 éves kortól, Pinceszínház). 19.00: Bár-
ka Színház: Iskola a határon (14 éves kortól).
n Díjkiosztó ünnepség: MÁJUS 15., 15.00 órakor.
Vendég: Pályi János: Órajáték címû elôadása. Belé-
pôjegy: 800 Ft/fô. Csoportos jegyvásárlás esetén di-
ákoknak 10 fô fölött 600 Ft/fô, kísérô pedagógu-
soknak tiszteletjegyet biztosítanak. Szakmai jegyek
(közmûvelôdési munkatársak részére) 400 Ft/fô.
Jegyrendelés: Selmeci Márta, (06 70) 335-6284,
438-1027, selmeci.marta@marczi.hu). Információ:
Juszcák Zsuzsa, (06 70) 335-6285, juszcak.zsu-
zsa@marczi.hu). A külsô helyszínen megtartott elô-
adásokra jegyek a helyszínen vásárolhatók. (1022
Marczibányi tér 5/a. Tel.: 212-2820, www.mar-
czi.hu, www.gyermekszinhaziszemle.hu)
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Duna-parti szállodasorok
Láncos bomba. Ez az 1944–45-ben igen szaporán tenyészô jószág tette a földdel
egyenlôvé az egykori Duna-parti szállodasor legjavát. Nem túl vonzó, inkább bérka-
szárnya jellegû épületek voltak ezek kívülrôl, de belül elegánsak, jól felszereltek és
mindenkor modernek. A Lánchídtól az Erzsébet-híd felé sorrendben: István fôherceg,
Európa, Ritz, Hungária Grand, Angol királynô, Bristol-Carlton, illetve a túloldalon a
Gellért, a Várkert Bazár mellett a Fiume és a II. kerületi gyógyszállók, a Lukács és a
Császár. Ezekrôl és még néhány versenytársukról láthatunk április 25-tôl egy kis kiállí-
tást a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.

A szállodák között vannak reformkori nagy mogulok és vannak századfordulós ka-
pitalista legendák. Elôbbihez tartozik a Mikszáth által megénekelt István fôherceg, az
Akadémia utca elsô háza a Vigyázó Ferenc utca sarkán. A szabadságharc alatt itt la-
kott Kossuth anyja, és a mikszáthi anekdota szerint az ide küldött virágokat nem
gyôzték hova tenni. Késôbb Deák is megfordult itt, de elsôsorban literátus körök és
Pestre látogató vidéki dzsentrik vették igénybe a szállót. Ez az egyetlen megmaradt
ház a valamikori egységes klasszicista Kirakodó térbôl.

A nemrég átvedlett
Tervhivatal helyén két
klasszicista házat egye-
sítve jött létre az Euró-
pa szálló, amelynek
díszterme a reformkori
Pest legelegánsabbjá-
nak számított. A beren-
dezés klasszicista szob-
rai ma a Kiscelli Múze-
umban vannak, az em-
pire csillár pedig a te-
rézvárosi templomban
a Nagymezô utcában.
A szálloda nagy pillana-
ta az 1867-es koroná-
zás volt, amikor szá-
molni is nehéz volt a
házban megszálló her-
cegeket, uralkodókat
és egyéb méltóságokat. Igaz, nem volt még a tér déli oldalán a Grand Hotel Hungária,
a város elsô ötemeletes épülete, egy igazi világvárosi monstrum, amely a bécsi Imperi-
alt akarta másolni. A kiállításon azt is megtudhatjuk, hogy kistestvérével, a Forum he-
lyén állott egykori Ritzcel érdekes munkamegosztást alakítottak ki: a hazai és nyugati
vendégek a Hungáriában, a keleti kuncsaftok a Ritzben kaptak elhelyezést. Állítólag
nem azért, mert az utóbbi volt a Monarchia „Volga szállója”, míg az elôbbi a „Hilton”,
de azért mégis örömmel fedezzük fel a szoci idegenforgalmi reflexek történelmi gyö-
kereit.

A Vigadó tér másik oldalán az egykori Intercontinental helyén állt egy hotelkomple-
xum, a Bristol-Carlton kettôs, a Vigadó mellett pedig a legendás Angol királynô. Utób-
bi arról kapta a nevét, hogy amikor ezt a XVIII. századi bérházat 1839-ben Bartl Já-
nos szállodává alakította, az éppen megkoronázott Victoria angol királynô iránti tisz-
teletét a derék tulajdonos így fejezte ki. Késôbbi igazgatója, a szakácsból felemelke-
dett Palkovics Ede pedig „A kiegyezés szülôháza” címen írta meg a hotel történetét.
A ház nagy története ugyanis az, hogy a haza bölcse15 évig itt lakott.

A hoteleknek a nagy emberekkel való szimbiózisa mára teljesen elveszett. Az István
fôherceg tulajdonosa, Gundel Lajos például külön Mikszáth-szalont rendezett be,
ahol a piknikus alkatú mesélô élte társasági életét. Egy másik példa a Margitszigeti
Nagyszálló, amely többek között a hat évig itt nyaraló Arany kései lírájáról lett neve-
zetes. Ma persze senki nem lakik huzamosabban szállodákban, de mégis: miért van
ez így? Vagy nincsenek nagy emberek, vagy a hoteleknek nincs igényük a lírára.

A jobbparti szállodák közül csak a Fiume tûnt el, és vele az elsô budai modern kávé-
ház. Talán ez volt építészetileg a legigényesebb: Ybl Miklós tervezte az akkor még Szé-
chenyi szállodának nevezett épületet.

Jó ötlet volt a Szent István téri múzeumban e hotelekrôl megemlékezni. Egy-két ki-
vételtôl és részlettôl eltekintve meglehetôsen sivár látványt nyújtottak, és megkockáz-
tatható, hogy hozzájuk mérve a mai fintaságok is már-már megszépülnek.

Rostás Péter
Duna-parti szállodák anno. Megtekinthetô június 10-ig a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeumban (1051 Budapest, Szent István tér 15.) kedd kivételével mindennap 11–19-ig.

FORRÓ ESTÉK AZ IBS SZÍNPADON. Az
IBS idén nyáron, felfrissítve a megszokott kí-
nálatot, latin partit szervez, amelynek szín-
helye a fôiskola gyönyörû parkja, ahol jéghi-
deg koktélok nyújtanak majd enyhülést a
táncban kimelegedôknek. A zenérôl Dj Enri-
que gondoskodik, de az este folyamán kok-
télshow és táncbemutatók is színesítik majd
a programot. A sorozat elsô estje május
17-én lesz, amelyen a kubai zene játssza
majd a fôszerepet. Május 31-én karibi, júni-
us 14-én brazil, és végül június 28-án is-
mét kubai esten élvezhetik a tüzes zenét és
a forró ritmusokat az IBS táncos lábú vendé-
gei. Kapunyitás minden alkalommal 19 órá-
tól.

Május 18-án és június 15-én a Nautilus
együttes nosztalgiapartiján a hetvenes és
nyolcvanas évek igazi örökzöld dalllamaira
táncolhatnak a vendégek az IBS angolkert-
jében. A zene mellé az IBS vendéglátása íz-
letes vacsorával készül. Ajtónyitás 18 órá-
tól, koncertkezdés: 19 órától; zene-tánc
22 óráig.

Május 18-án 19 órakor a Cotton Club Sin-
gers énekegyüttes alapító tagja, Szûcs Gabi
ad koncertet. 2007 az új kezdetet jelenti az
énekesnô számára: önálló énekesi karrierje
során megmutatja egyedi ízlésvilágát, külön-
leges, össze nem téveszthetô hangján. A vál-
tás nem jelent teljes változást, hiszen Gabi
örök szerelméhez, a dzsesszhez továbbra is
hû marad. Kiváló fiatal dzsesszmuzsikusok-
ból álló zenekarával világslágereket énekel
sajátos, új ízzel.

További információ: Hóbor Helga, tel.:
391-2525, (06 30)299-4008, e-mail: hho-
bor@ibs-b.hu, szinpad@ibs-b.hu, honlap:
www.ibs-szinpad.hu. (1021 Budapest, Táro-
gató út 2–4.)

Deák szobája az Angol királynôben
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A zene közösség-
összetartó ereje
(Folytatás az elsô oldalról)

A hangverseny egyes mûsorblokkjai drama-
turgiai szempontból jól épültek egymásra,
különbözô zenei stílusok és az eltérô kate-
góriájú énekkarok (nagy- és kamarakórus
énekegyüttes) egymásutánisága a közel
négyszáz fôs hallgatóság figyelmét végig éb-
ren tartotta.

„Istené az áldás, a diadal”, hirdette az
egyesített kórus elôadásában elhangzott
kezdô kánon (Ébner László). A hatalmas
együttes megszólalásakor érezhettük, hogy
igazak a Láng Zsolt polgármester köszöntô-
jében elhangzottak, amelyet távollétében
Soltész Attila olvasott fel: „A mai hangver-
seny az örömrôl, a zenérôl és a közösségek
összetartó erejérôl szól. Közösségekrôl, ame-
lyek megtarthatnak, építhetnek, felemelhet-
nek bennünket. A zenérôl, amely képes közössé-
geket formálni.”

A kórusok nem megszokott repertoárjuk-
ból választottak mûsorszámot, hanem kü-
lön erre a hangversenyre kidolgozott dara-
bot énekeltek, több együttes mûsorválasztá-
sával belekóstolt a világi kórusirodalom bi-
rodalmába.

Nehéz kiemelni egy-egy kórus teljesítmé-
nyét, igényes mûsorválasztás, mûvek ma-
gas színvonalú elôadása általánosságban el-
mondható a résztvevôkrôl.

A Szent Efrém férªkar (Bubnó Tamás) a
hazai bizánci zenekultúra szakavatott és el-
kötelezett terjesztôje. Mûvészetükkel nagy
örömet szereztek a hallgatóságnak. Elôadá-
sukat Cser Péter ragyogó szólóéneke színesí-
tette.

A Rákócziánum szkólája (Nényei Sára)
bizonyította, hogy a kóruséneklést csöpp
gyerekek is elkezdhetik. Az együtteshez
idén több gimnazista és egyetemista fiú is
csatlakozott, így mûsoruk a stílusosan elô-
adott gregorián mellett romantikus vegyes-
kari mûvekkel bôvült.

A Szent Antal kórus angol reneszánsz és
barokk remekmûveket, Tallis és Purcell
egy-egy nehéz, ötszólamú mûvét szólaltatta
meg magas színvonalon. Ezen az estén a kó-
rust Patak Zita vezényelte, vezetô karna-
gyuk, Déri András a basszus szólamot erôsí-
tette.

A nagy múltú Kapisztrán kórus (Lógó Ti-
bor) sikerrel túlélte a karnagyváltást. Külö-
nösen a Feketéné Kurcsinka Erzsébet kíséreté-
vel elôadott Mozart-miserészlet és egy Sa-
int-Saëns-oratóriumrészlet érzékeltette,
hogy ez a mûfaj áll igazán közel hozzájuk.

A Vox Clara kamarakórustól (Bottkáné
Kollár Júlia) kiváló elôadásban hallhattuk
Kodály mûvét, a Székely keservest. A cso-
dálatos népdalfeldolgozás kapcsán érde-
mes megfontolni Kodály szavait: „Nem elég

autón átrobogni a falun. Be kell lépni a ka-
pun, körülnézni a házakban: ott is emberek
laknak. Sokszor égbekiáltó testi és lelki nyo-
morúságban, és mégis mennyit tanulhatunk
tôlük. Még zenét is. Sôt, a mi zenénket, ha
nem akarunk idegenek szellemi rabszolgái
lenni, csakis tôlük tanulhatjuk.” A második-
ként elhangzott Mendelssohn-mû elôadá-
sa kapcsán ki kell emelni Bottka Ágnes szó-
lóénekét. Érdemes nevét megjegyezni, so-
kat fogunk még róla hallani. A mû Gyön-
gyösi Levente zeneszerzô orgonakíséreté-
vel szólalt meg.

A Torockó téri református templomból
érkezô Palló Imre énekkar (Cseri Zsófia) a
közösségi éneklés „ôserejét” képviseli. Az
énekkar korösszetétele, kórushangzása ide-
ális. Megjelenésük, fegyelmezettségük, lét-
számuk imponáló.

Idén mutatkozott be elôször a Hidegkúti
énekegyüttes (Dankó Péterné Zegnál Már-
ta). Kulturált éneküket nagy tetszéssel fo-
gadta a közönség, szereplésük után bizonyá-
ra többen fogják figyelemmel kísérni az ó-
falui templom egyházzenei életét.

A történelmi egyházak közeledését pél-
dázta a református Megmaradás kórus (dr.
Mészárosné Hegedûs Zsuzsanna) azzal, hogy
Kodály Zoltán Magyar miséjét énekelte
nagy átéléssel, nagy sikert aratva. (Törökné
Farkas Zsuzsa orgonált.)

Felderült a közönség arca, amikor a Pasa-
réti Ifjúsági Kórus (Ébner László) Rossini
Tolvaj szarka nyitányának átiratát énekelte
zseniálisan. Az énekesek hangjukkal külön-
bözô hangszereket utánoztak. Az ezt követô
két spirituálé egészen más világba kalauzol-
ta a hallgatóságot.

Tóth Miklós Zsolt nagy varázsló. A Sarlós
Boldogasszony Kórus az ô vezetésével frap-
páns, érdekes két mûvet énekelt kiválóan.
Két különbözô hangulatú mû a Bessières:
Kötéltáncosok és az Illésrôl szóló spirituálé.
Egészen különleges, ahogyan a kórus keze
alatt ezt a hangulatváltást megvalósította.

Az egyesített kórus Tardy László Liszt-dí-
jas vezetésével Kodály „Esti dal” és „A ma-
gyarokhoz” c. mûvével zárta a hangver-
senyt. Tardy Lászlót és az összes énekest
nagy szeretettel ünnepelte a közönség.

Láng Zsolt polgármester nevében a kóru-
sok részvételét könyv ajándék és egy szál vi-
rág átnyújtásával Soltész Attila, a Közoktatá-
si, Közmûvelôdési, Sport- és Informatikai
Bizottság elnöke, valamint Balsai István or-
szággyûlési képviselô köszönte meg.

Tihanyi Katalin igazgató és a Móricz Zsig-
mond Gimnázium minden munkatársa
sokadszor adott örömmel otthont a rendez-
vénynek, köszönet érte.

Ez a szép kerületi esemény nem valósul-
hatott volna meg Raduj Klára szervezômun-
kája és mindenre kiterjedô figyelme nél-
kül, amit a szereplô kórusok a koncert vé-
gén hatalmas virágcsokorral köszöntek
meg. A mûsorvezetô Tarnai Katalin békét
sugárzó hangja méltó keretet adott az ének-
számoknak.

KM—RK

„Van-e jobb eszköze a
társadalmi szolidari-

tásnak, mint az énekkar? Sokan
egyesülnek valaminek a megva-
lósítására, amit egyes ember,
ha mégoly tehetséges, egymaga
nem tud megvalósítani. Ahol
mindenkinek a munkája fontos,
s ahol egyetlen ember hibája
mindent elronthat.” (Kodály)
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„Mindenki, minden idôben
jól érezheti magát”

Néha úgy érzem, hogy a Kádár-
korszak vendéglátóiparának nem is a
történetét, hanem a mélylélektanát
lenne érdemes megírni. Ahogy Freud
a maga felfedezéseit archeológiai és
építészeti hasonlatokkal világította
meg, úgy a szocialista
szállodaépítészet bemutatásában
pedig a pszichoanalitikus
megközelítésnek kellene nagyobb
szerepet kapnia.

A dicsô múlt
Vegyük az egyik legnagyszerûbb példát, a
Budapest körszállót. 1967 szilveszterén ad-
ták át ezt a 18 szintes óriáshengert. Ekkor
már és még lampionos korszakát élte a szo-
cialista vendéglátóipar: mögöttünk volt
már a nincstelenség, az infrastruktúranél-
küliség, és még nem köszöntött ránk a ké-
sô Kádár-kor sötét nihilizmusa.

Az átadáskor az idegenforgalmi szaksajtó
így éltette a hotel vendéglátóegyvelegét:
„Summázva: a Budapest szállóban mindenki,
minden idôben jól érezheti magát, akár külföl-
di, akár itthoni…”. Ugye, rá lehet ismerni a
Kádár-rendszer szorongásaira ebben a
mondatban? Íme egy hely, amit eredetileg
nektek építettünk volna, honªtársak, de az-
tán mégse, mert most már „rentábilisnak”
kell lennünk. Azt viszont nem akarták nyíl-
tan felvállalni, hogy a világháborúban meg-
semmisült budapesti szállodapark helyett
felhúzott elsô nagyobb hotel rögtön a kon-

vertibilis valutára épült rá. Maradt tehát ez
a népfrontos hangütés, meg a hatvanas
évek generációs szélütésének jegyében an-
nak hangsúlyozása, hogy a személyzet tag-
jai kedves és odaadó fiatalok, értsd: új idôk
új emberei.

Nagy felhajtás kísérte a szalagátvágást:
Nagy Józsefné, a könnyûipari miniszter-
asszony, Szurdi István belkereskedelmi mi-
niszter, Sarlós István, a fôvárosi tanács feje
emelte a mámoros éjszaka fényét.

Mindent bele, ahogyan ez már az egyes
vendéglátóipari egységek összeválogatásán
is látszott. Volt ugyanis a házban 200 sze-
mélyes teraszpresszó, lifttel elérhetô (vitel-
díj: 5 Ft) tetôpresszó, a reggel ötig nyitva
tartó pezsgôbár, egy elsô osztályú étterem,
ahol angol, francia és magyar konyha volt,
és lent, az utcaszinten népies borozó.

Az elsô emeleti gigantikus éttermet egy
konyhagyár szolgálta ki. Egykor a szálloda-
fenntartó Hungarhotels mintaüzemének
tervezték, de késôbb a kihasználhatatlan
kapacitása és hatalmas helyigénye miatt te-
herré vált. A korabeli étteremtesztelô meg-
állapítása szerint a „dús választék relatíve
nem drága”. Külön specialitás volt az étla-
pon a 22 forintért kapható Budapest-ebéd,
ami kétféle húsételbôl való válogatást, le-
vest, köretet és tésztát foglalt magában.

Visszatérve a freudiánus analízishez,
nem lehet nem észrevenni, hogy a rend-
szernek a hatvanas évektôl fel-felbuzgó né-
pieskedô hajlama (néptánc, Kodállyal való
kiegyezés, kis alkuk a népi írókkal és a Ki
mit tud?-os csûrdöngölôk), az atomkor-
szak modernitásával való kacérkodása, mi
több, kérkedése, a lokálok kisstílû gengsz-
tervilágához való vonzódás és a minden szo-

A DICSÔ JELEN. Hat óráig valahogy csak el kell ütni az idôt, mert hiába is szeret-
nénk korai vacsorával zárni a napot, ily korai órán (budai idô szerint negyed hatot
írunk) sem az illusztris, elsô emeleti étteremben, sem a magasföldszintet uraló csárdá-
ban nincs még konyha. Szerencsére a teraszon van már némi élet, ügyes-bajos dolgai-
kat intézô galambokból például egész sok lézeng a kôlapokon, és német turistából is
akad egy asztaltársaságra való. A lemenô kora tavaszi nap fényében még a szemközti
Takarékbank építészeti csodája is harmonikusan simul bele a tájba, és csak csendben
mosolyogjuk meg a hely iróniáját: miként Karinthy Ady-paródiájában a költô min-
dent kétszer mond, kétszer mond, úgy a körszálló futballpálya méretû teraszán is
mindenbôl jóval több van a kelleténél. A kávé azonban nem a múltat és a régvolt leg-
vidámabb barakkot, hanem a jelen piaci viszonyait idézi: tartalmas, jó ízû, persze ez a
minimum egy többcsillagos intézménytôl. Közben az óra is elüti a hatot, s bár már
kezdtünk hozzászokni a gigantikus méretekhez és a pincérmellények zöldjéhez,
vesszük kalapunkat, és irány a Csárda. A fényrôl a sötétség birodalmába vezet az út:
ablaktalan, félhomályos helyiségbe érünk, amely mind díszleteiben, mind levegôtlen-
ségében a vidámpark szellemvasútjára emlékeztet. Furcsa, de kellemetlennek egyálta-
lán nem mondható ez a termeket uraló bányahangulat, azért néha csak oldalt pillan-
tunk, nem gyengül-e még az asztalt díszítô gyertya lángja. Kezdeti idegenkedésünket
lassan csöndes rezignáltság váltja, amelybôl a Bicska-tál hidegkonyhai készítményei
sem tudnak kirángatni. Pedig a szalámi, még ha vékony szeletekben érkezik is, sok
mindenre gyógyír, bár a császárhús hatásairól már megoszlanak a vélemények. Míg
mi a vajazással vagyunk elfoglalva, a zenekar a szomszédos teremben játszani kezd,
a külföldi vendégek látható örömére. Kifogástalan, a hely szelleméhez tökéletesen il-
lik a mûsor, a mi kedvünket mégsem a nóták, hanem a falborításba vésett szívek tüze-
lik. Valaki egyszer nagyon vágyhatott Lorára, és Enrico és Georgina is itt, a fokosok ár-
nyékában találhattak egymásra — a fába vésett üzenetek sok szép pillanatról tudósí-
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Hévíz mellé
települt ispotály
Ki gondolna arra, amikor a Margit
körúton elmegy vagy várakozik a 91-
es, illetve a 191-es autóbuszra, hogy a
mai 5-ös számú ház helyén valamikor
egy nagyméretû templom, a
Szentháromságról elnevezett
templom, mellette a Szentlélek rend
kolostora és közelében az ispotálya
állott. A régi Országút, a mai Margit
körút kiépítése idején (1894) találták
meg a templom alapjait, amelynek
egy részére épült az ötös számú ház.

Ezen a területen már a középkorban léte-
zett egy község, amelyet Felhévíznek nevez-
tek. A budai oldalon két hévíz elnevezésû
település is volt. Minor Pest (kisebb Pest)
néven a mai Tabán területén lévô részt,
amely Buda külvárosa volt, Alhévíznek hív-
ták, és ott helyezkedett el a Szent Erzsébet
ispotály és fürdô, amely valószínûleg azo-
nos a Rudas fürdô alatt feltárt romokkal.

A Felhévíz a mai Lukács és Császár fürdô
melegvizû forrásairól kapta a nevét megkü-
lönböztetésül az alsó hévizektôl. A Felhé-
víz, amelyrôl már Anonymus is beszámolt,
eredetileg Óbuda déli részéhez tartozott. A
XIII. században a margitszigeti — akkor
még Nyulak-szigeti — apácakolostor kapta
meg. A település hamar benépesült, kis há-
zak épültek, központja Gézavására lett,
amely a mai Margit híd budai hídfôjénél fe-
küdt. Kereskedelmi jelentôségét a pesti ol-
dalon lévô jenôi rév forgalma adta. Már a
középkorban felismerték a hévizek gyógy-
erejét. A mai Lukács fürdôt tápláló melegvi-
zû forrásokat gyógyításra és malmok hajtá-
sára hasznosították. A Szentlélek ispotály,
amely nem mesze feküdt a bevezetôben em-
lített Szentháromság templomtól, a közép-
kori Buda legjelentôsebb kórháza volt. Az
ispotály a német Hospital (kórház) szó el-
magyarosodott alakja. A középkorban sok-

felé mûködtek ispotályok, ahol eredetileg a
zarándokokat és szerzeteseket ápolták, de
a környékükrôl, sôt a távolabbi vidékekrôl
is gondozták a rászoruló betegeket, rokkan-
takat, nyomorékokat.

A betegek gyógyítását a johannita lovag-
rend látta el. A rendtagok három csoportba
tagozódtak. A lovagok az igazi harcosok vol-
tak; a papok nem foghattak fegyvert, de a
kórházakban teljesíthettek szolgálatot, a
harmadik csoport tagjai fegyverhordozók,
mesteremberek és betegápolók voltak. A
johanniták a XII. százban telepedtek le Ma-
gyarországon.

A Szentlélek ispotályt az okmányok elô-
ször a XIV. század elején említik mint be-
tegápolással foglalkozó kolostort. A Ma-
lom-tó felett épült kórház az ápoláshoz

szükséges meleg vizet a forrásból nyerte. A
budafelhévízi kórház elsôsorban a közép-
korban oly gyakori és népbetegségnek szá-
mító ízületi bántalmak gyógyítását szolgál-
ta. A Szentlélek rend a az 1500-as évek ele-
jéig kezelte az ispotályt, és a budai városi ta-
nács felügyelte, amely rendesen egyik tag-
ját bízta meg a gondnoki teendôk ellátásá-
val. 1526 után I. János király elkezdte az is-
potály kibôvítését. Ettôl az idôtôl kezdve va-
lószínûsíthetô, hogy a kórház már nem tar-
tozott a rendhez, királyi ispotály lett, a tele-
pülés központja pedig a Szentháromság
templom mellé került a mai 5. számú ház
területére. Székely Imre

Felhévíz madártávlatból 1686-ban

cialista városban elôbb-utóbb felbukkanó
bolondéria, a város közepébe állított to-
ronyból való lenézés atavisztikus vágya egy-
aránt megtalálható a körszálló komplexu-
mában.

A földszinti borozó helyén nyílt meg ké-
sôbb a rusztikus zsáner meghagyásával a
Csárda étterem. Vadító ötletek: diszkrét
távtartóval a vasbeton falra szerelt éppen
csak lehántolt fenyôpallók, venyige álfö-
dém, búbos kemence, és elszórva minde-
nütt az álnépi világ ismert rekvizítumai: te-
rítôk, kancsók, kovácsoltvas tárgyak, por-
tyázó cigányzenekar. Amikor a szálloda el-
sô igazgatója, Dobos György az IBUSZ-kap-
csolat fontosságát emelte ki 1968-ban, ak-
kor a lényegre tapintott. A „magyaros” ná-
lunk a Kádár-rendszerben lassan kezdett
egyet jelenteni az „ibuszossal”. Ide benn-
szülött be nem tette a lábát.

Hiába esett át a ház 1975-ben, majd ’85-
ben is átfogó felújításon, a népi részleg ma-
radt, ahogy volt. A Csárdát nem lehet meg-
reformálni, mert ez a Monarchia idejébôl
fennmaradt hungarikum már kitalálása ide-
jén is hazugság volt. Viszont szívósnak bizo-
nyult, hiszen a közönség az osztrák—ma-
gyar arisztokráciától a nyugatnémet turistá-
kon át a boldogan húzató japán csoporto-
kig folyamatosan megújul. Csak mi nézzük
ugyanazzal a döbbenettel ezt az egészet —
kintrôl. P. Vendelin

tanak. Hogy ezek közül az erdélyi fatá-
nyéros is okozója volt-e néhánynak,
nem tudhatjuk, azok után azonban,
hogy mi magunk is ezt rendeltük,
elég kétségesnek tûnik a dolog. Per-
sze, vannak annál sokkal fontosabb
dolgok is a világon, mint hogy a hús
puha legyen. Sokkalta fontosabb pél-
dául, hogy tart-e még Enrico és Geor-
gina románca.

G. Vendelin

@
További helytörténeti cikke-
ket, eddigi írásaink gyûjtemé-
nyét megtalálják a www.bu-
daipolgar.hu/helytortenet cí-
men.

Lapunk internetes változatá-
nak Látogatóban rovatában
kerületünk érdekes és híres
embereivel olvashatnak inter-
jút.
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A közterület-
foglalási
engedélyrôl
Az önkormányzat Városrendészeti
Csoportja április 23-tól átvette a
közterület-foglalási ügyek intézését a
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-
nyilvántartási Irodától, így a kerület
közterületeinek felügyeletén kívül az
engedélyek kiadását is a csoport
végzi. A változással a lakosság széles
körét érintô közterület-foglalási
ügyintézés rendszere is módosult.

A közterület használatának jogi hátterét az
önkormányzat tulajdonában lévô közterüle-
tek használatának és rendjének helyi szabá-
lyozásáról szóló, többször módosított 18/
2004. (VI. 23.) önkormányzati rendelet biz-
tosítja. A rendelet kimondja, hogy a közte-
rületet rendeltetésének megfelelô célra —
a jogszabályok keretei között — bárki szaba-
don használhatja. Rendeltetésétôl eltérô cé-
lú a közterület használata, amennyiben a
használat a közterület vagy annak meghatá-
rozott része mások általi rendeltetésszerû
igénybevételét akadályozza.

Kérelemre az önkormányzat közterület-
használati hozzájárulást adhat a közterület
rendeltetésétôl eltérô használatához. Eh-
hez a hozzájárulást is tartalmazó használati
megállapodás megkötése és személyes,
vagy meghatalmazott útján történô átvéte-
le, továbbá az említett rendeletben megha-
tározott közterület-használati díj megfize-
tése szükséges.

Vajthó Gábor felhívta a ªgyelmet, hogy a
közterület-foglalást akkor is be kell jelente-
ni, ha csak egyetlen napról van szó, és nem
kell érte ªzetni, vagy térítésmentes tevé-
kenységet végeznek a helyszínen, mert ko-
moly bonyodalmakat okozhat, ha ugyanar-
ra a területre két engedélyt adnak ki.

A személyesen, faxon, interneten vagy
e-mailben eljuttatott kérelemmel kapcso-

latosan esetleg felmerülô kérdések tisztázá-
sa után (ezért kell az elérhetôséget megad-
ni!) az ügyintézô tájékoztatja a kérelmezôt
arról, mennyi lesz a közterület-használati
díj, mikor vehetô át az engedély, majd elô-
készíti a határozatot, és az arra jogosulttal
aláíratja.

A rendelet letölthetô az önkormányzat
honlapjáról (www.masodikkerulet.hu), va-
lamint a közterület-felügyelet honlapjáról
(www.2keruletkozterulet.shp.hu).

Fontos! A kérelem beadása nem jogosít-
ja fel a kérelmezôt a közterület használa-
tára.

Az engedélyt személyesen kell átvenni,
kiadásának feltétele a közterület-használa-
ti díj befizetésének igazolása (a befizetésre
szolgáló utalványt az ügyintézônél kell át-
venni).

Több olvasónk kérdezte, mi
épül a 18-as villamos János-
kórház elôtti fordulójában.
A szomszédvár, a hegyvidé-
ki önkormányzat felújítja az
ott található kis parkot,
amelyet majd díszkerítés
véd. A kerítés elemeihez
egy bontásra ítélt régi ház
kovácsoltvas kapuit is fel-
használták. A díszburkolás-
sal és a kertészeti munkála-
tokkal várhatóan május ele-
jére végez a beruházó.

UTÁNAJÁRTUNK

Taroltak a
határon túliak

Április 20-a és 22-e között rendezte
meg a budapesti Káldor Miklós Kollé-
gium a III. Országos Középiskolai Vi-
deofilm Szemlét, melynek mottója
idén a „Mi” volt. A pályázatra 112
film érkezett, összesen mintegy 20
óra terjedelemben, 37 településrôl,
nemcsak Magyarországról, hanem a
határon túlról is. A Jancsó Miklós, Ba-
log Judit, Salamon András alkotta zsû-

ri három díjat osztott ki, a díj egyen-
ként 30 ezer forint volt. A díjazott fil-
mek: Természetes (alkotó: Popute Ar-
min, Kölcsey Ferenc Fôgimnázium,
Szatmárnémeti, Románia), Az emléke-
zet állandósága (Balogh Zsófia, Avasi
Gimnázium, Miskolc), .hu (Vécsei
Zsolt, Akkord Film, Sajókaza). A zsûri

által odaítélt díjak mellett egy szintén
30 ezer forintos közönségdíjat is kiosz-
tottak, ezt a Hinta címû film kapta (Vé-
csey Dániel, Mûszaki Iskola, Szabad-
ka, Szerbia).

A kérelem beadása
és elbírálási rendje
A közterület rendeltetéstôl eltérô
használatához a közterület-használa-
ti hozzájárulás iránti kérelem beadha-
tó a közterület-felügyelet (www.2keru-
letkozterulet.shp.hu) vagy az önkor-
mányzat (www.masodikkerulet.hu)
honlapjáról letölthetô ûrlapon, illetve
személyesen a Városrendészeti Csoport-
nál (1024 Lövôház u. 26.), vagy az Ügy-
félszolgálati Központban (1024 Margit
krt. 47–49.) félfogadási idôben (lásd 2.
oldal!) A kitöltött adatlap eljuttatható
elektronikus úton (e-mail-ben) a cse-
pel.laszlo@masodikkerulet.hu címre, a
közterület-felügyelet honlapján keresz-
tül közvetlenül (www.2keruletkozteru-
let.shp.hu) és faxon a 316-2685-ös
vagy a 316-2686-os telefonszámra.

A kérelemnek feltétlenül tartalmaz-
nia kell a kérelmezô adatait, a kérelme-
zô elérhetôségét (telefon/fax, e-mail), a
kért közterület-foglalás helyét, célját, a
terület méretét, a helyszínrajzot vagy -
vázlatot (telefonon, e-mail-ben, vagy a
közterület-felügyelet honlapján történô
kérelmezéskor faxon is elküldhetô).
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Elmaradt
egyeztetés
A Budai Polgár 2007/8. számában Jo-
cha Károly tollából Osztályidegen vi-
lágbajnok címmel interjú jelent meg
rólam. A többszörösen kért, azonban
végül elmaradt elôzetes egyeztetés mi-
att az írásban számomra kellemetlen
és téves állítások szerepelnek. A cikk
szerint én alapítottam meg az elsô en-
doszkópos laboratóriumot Magyaror-
szágon. Megfelelôen: a kórházban és
a kerületben. A másik tévedés: „Éve-
ken át tagja voltam a Nemzetközi Eve-
zôs Szövetség (FISA) orvosi bizottságá-
nak...”. Helyesen: a FISA veterán bi-
zottságának voltam tagja.

dr. Harmath Zoltán

Siklóernyôs
nyílt nap
A Kettô SE Siklóernyôs Szakosztálya
május 13-án 9 órától nyílt napot tart.
Jó idô esetén az elméleti oktatáson és
a bemutatókon kívül tandemrepülés-
re is lehetôség nyílik. Felszerelésrôl a
szakosztály gondoskodik, az ajánlott
öltözet a túrázófelszerelés, magas szá-
rú cipô, kesztyû. Találkozó 9 órakor az
II., Arad és Kardos utca sarkán. A repü-
léshez 20–25 km-t kell autózni, az au-
tó nélkül érkezôket kiviszik a starthely-
re. Érdeklôdés Gombóc Artúrnál (Pálfi
Béla Gábor), tel.: (06 30) 445-1889, e-
mail: pbg@freemail.hu, www.2se.ini.
hu, www.up-sikloernyo.ini.hu.

Frankofón
teniszverseny
Másodszor rendezték meg kerületünk-
ben a vadaskerti úti pályán a francia
teniszversenyt mindazoknak, akik be-
szélnek franciául és teniszezni is sze-
retnek. A márciusi verseny ezúttal is
teltházas volt, a magyarországi franko-
fónia teljes keresztmetszete képvisel-
tette magát. Sportszerû, vidám légkör-
ben zajlott a nap, színvonalas mérkô-
zésekkel. A szervezôkhöz, dr. Kés-
márszky Róbert fül-orr-gégész, a Fran-
cia Köztársaság Ösztöndíjasai Egyesü-
letének elnökéhez és Thierry Salomon
informatikus, teniszoktatóhoz az idén
Matthias Harchoux is csatlakozott. A
védnökök idén is Berényi János, a
MTSZ elnöke és Boros István, a Fran-
cia—Magyar Kereskedelmi és Ipari Ka-
mara elnöke voltak. Bôvebb informáci-
ók: www.franciateniszverseny.inf.hu

Begyûjtik
a zöldhulladékot
A Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. ápri-
listól november végéig a kerület négy körze-
tébôl keddenként külön elszállítja a zöld-

hulladékot. A válogatott kerti nyesedéket,
levelet, füvet a vállalatnál megvásárolható
zsákokban lehet kihelyezni a szállítás nap-
ján reggel 6-ig.

A Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. ápri-
lis 2-ától november 30-ig minden kedden
külön gépkocsival szállítja el a kerti nyese-
déket, levelet vagy füvet. A zöldhulladékot
csak a vállalatnál rendszeresített, logóval
ellátott mûanyag zsákokban viszik el a kom-
posztálótelepre. A kerületben négy körzet-
re bontva Pesthidegkúton, Kurucles kör-
nyékén, valamint a Szilágyi Erzsébet fasor,
Pasaréti út, Hidász utca által határolt terüle-
ten végzik a szolgáltatást. A speciális zsá-
kokban a körzeten kívül lakók is kitehetik
a zöldhulladékot, de azt nem tudják a kom-
posztálótelepre vinni, így a hulladékszállí-
tással egyidejûleg viszik el.

A „Kerti zöldhulladék” feliratú zsákok
megvásárolhatók az FKF Zrt. ügyfél- és kö-
zönségszolgálati irodáiban és a lakossági
hulladékgyûjtô udvarokban. A gyûjtôzsá-
kok ára kedvezményes, tartalmazza az el-
szállítás, valamint a hasznosítás költségét
és az áfát is. A vállalat kéri, hogy a zöldhul-
ladékot a gyûjtést megelôzô napon vagy az
elszállítás napján reggel 6 óráig készítsék
ki, és a vastagabb faágakat darabolva, össze-
kötve helyezzék a zsákok mellé. Fontos,
hogy a nyesedék ne legyen egy méternél
hosszabb. A zsákokba ne rakjanak fenyô-
gallyakat, diófalevelet, mert ezek nem kom-
posztálhatók. Amennyiben a vállalat mun-
katársai a zöldhulladékos zsákokban háztar-
tási vagy egyéb hulladékot találnak, azt
nem szállítják el, és értesítést hagynak az
adott címen.

A hatvan literes kerti zöldhulladék-gyûj-
tôzsák 75, a száz literes 120 forintba kerül.
További információt a (06 80) 204-386-os
ingyenes zöld számon adnak.

A Fôvárosi Közterület-fenntartó egyelôre a
kerületnek csak négy körzetében viszi el a kitett
zöldhulladékot

A Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. új gépeket szerzett be, hogy a fôvárosban bôvíte-
ni tudja a zöldhulladék-begyûjtési szolgáltatást, az új járatoknak köszönhetôen a II.
kerületben a kettô helyett már négy körzetbôl szállítják el kerti hulladékot.

— A jó fogadtatás miatt késôbb további bôvítést is tervez a vállalat, de fontos tud-
ni, hogy már jelenleg is 19 kerület ötven körzetében gyûjtjük be a zöldhulladékot,
azonban csak a technikai háttér fejlesztésének függvényében léphetünk tovább — tá-
jékoztatott Siklóssy Mihály, az FKF Rt. Hulladékkezelési Fôosztályának vezetôje. El-
mondta, hogy az átlátszó zsákokba gyûjtött zöldhulladékot a pusztazámori komposz-
tálótelepre szállítják, ahol újrahasznosulhat a növényi anyag. A kijelölt körzeteken kí-
vül lakók is kitehetik a zsákos zöldhulladékot, de azt csak a hagyományos hulladékke-
zelôben tudják elhelyezni.

Magyarország
virága
A Pesthidegkúti Nyári Mûvé-
szeti Fesztivál pályázatot hir-
det bármilyen alkotómûvé-
szeti kategóriában (rajz, fest-
mény, kerámia, írásmû) a
Pesthidegkúton mûködô is-
kolák és óvodák növendékei,
illetve a Pesthidegkúton élô
iskolás és óvodás korú gyer-
mekek részére. Téma: Ár-
pád-házi Szent Erzsébet éle-

te és cselekedetei. Szerinted, ha ma élne
Erzsébet, mit tenne? Miért érdekes az ô

egyénisége egy ma élô ember
számára? A pályázatokat kér-
jük június 15-ig a Klebels-
berg Kuno Mûvelôdési, Kul-
turális és Mûvészeti Központ
portáján leadni. A borítékra
kérjük ráírni: Magyarország
virága. Az eredményhirdetés
a fesztivál keretén belül au-
gusztus 26-án vasárnap
14.30 órakor lesz. A beérke-
zett pályamûveket kiállítjuk.
(1028 Budapest, Templom u.
2–10.)
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Nyugdíjas kluboknak
és társadalmi szervezeteknek
A pályázatokat egy példányban, a Budapest
Fôváros II. kerület Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda (1024 Budapest Mechwart li-
get 1.) részére címezve, A Költségvetési Bi-
zottság által kiírt pályázat megjelöléssel kell
benyújtani. A pályázaton elnyert összeget a
pályázó bankszámlájára utalja át az önkor-
mányzat. A kapott összeg felhasználásáról
a pályázóknak számlamásolatokkal igazolva
kell elszámolniuk legkésôbb 2008. január
15-ig. Ellenkezô esetben az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/a § (2) be-
kezdés értelmében a kapott pályázati
összeg visszatérítendô az önkormányzat ré-
szére. A pályázaton elnyert összeg személyi
jellegû kiªzetésekre nem fordítható. Nem
kaphat támogatást az a szervezet, amely a
korábban kapott támogatással nem, vagy
hiányosan számolt el. A határidôn túl beér-
kezô, a fenti kiírás szerint hiányos, pontat-
lan pályázatokat a Bizottság érvénytelennek
tekinti.

A pályázat benyújtási határideje: 2007.
május 15.

A pályázatok elbírálásáról a benyújtástól
számított egy hónapon belül minden pályá-
zó írásbeli értesítést kap. A pályázattal kap-
csolatban egyéb kérdéseikkel Rudolfné Rom-
váry Noémihez fordulhatnak a 346-5415 te-
lefonszámon.

I. Nyugdíjasklubok

A pályázat célja: a II. kerületben — kivétel,
amelyek a Pesthidegkúti Városrészi Önkor-
mányzat által kiírt hasonló pályázaton ve-
hetnek részt — önálló jogi személyként,
vagy valamely befogadó jogi szervezet kere-
tében mûködô nyugdíjasklubok támogatá-
sa, lehetôleg a klubszerû mûködés általános
kereteinek és mûködtetésének biztosításán
túlmutató konkrét események, programok,
rendezvények támogatásán keresztül. A pá-
lyázaton felosztható keretösszeg 2 millió Ft.
A kitûzött célnak megfelelôen általános mû-
ködési költségekre a támogatás nem, vagy
csak kivételesen ítélhetô meg.

A benyújtandó pályázat tartalma (az aláb-
bi, kötött sorrendben):

— a pályázó nyugdíjasklub megnevezé-
se; önálló jogi személy esetén a bírósági be-
jegyzô határozat száma és kelte, nyilvántar-
tásba vételi száma; nem önálló jogi személy
esetén a befogadó szervezet fenti adatai
(neve, cégbírósági bejegyzô határozat szá-
ma és kelte, nyilvántartásba vételi száma,
székhelye, levelezési címe, képviselôjének
adatai); székhelye (postai cím, telefon), leve-
lezési címe (postaªók adatai)

— a pályázó nyugdíjas szervezet érdemi
tevékenységének bemutatása (max. fél gé-
pelt oldal)

— a képviselô(k) neve és címe, telefonszá-
ma;

— pénzforgalmi adatai (számlavezetô
bank neve, számlaszám, adószám);

— regisztrált tagok száma a pályázat be-
nyújtásakor (fô);

— a regisztrált tagokból a II. kerületben
lakók száma (fô);

— tervezett éves költségvetésének nagy-
sága (Ft-ban); kizárólag a tagdíjakból befo-
lyó bevételek (Ft-ban);

— a pályázat évét megelôzô 3 évben az
önkormányzat által ugyanezen céllal kiírt pá-
lyázatán pályázott-e, sikeres pályázat ese-
tén a támogatás összege;

— A 2007-ben tervezett, vagy már meg-
valósult események, programok, rendezvé-
nyek leírása külön-külön (amelyekhez a tá-
mogatást igénylik): megnevezése, idôpont-
ja; célja (az elérni kívánt cél részletes ismer-
tetése); részletes költségvetése; a megvalósí-
táshoz szükséges teljes összköltség (Ft); az
igényelt támogatás felhasználásának megje-
lölése (ez az adott esemény, program, ren-
dezvény egy, vagy több eleméhez — példá-
ul belépôk, utazási költségek, étkezés, élel-
miszer, eszközök stb. — hozzárendeléssel
történjen, ezek között azonban a szervezet
általános mûködésével kapcsolatos tétel
nem lehet).

II. Társadalmi szervezetek

A pályázat célja: A II. kerületben mûködô
társadalmi szervezetek támogatása — kivé-
tel, amelyek a Pesthidegkúti Városrészi Ön-
kormányzat által kiírt hasonló pályázaton
vehetnek részt — lehetôleg a szervezet tag-
ságán túlmutató, a lakosság szélesebb kö-
rét érintô, megmozgató programok, rendez-
vények támogatásán keresztül. A kitûzött
célnak megfelelôen mûködési költségekre
támogatás nem ítélhetô oda.

A pályázaton felosztható keretösszeg
2 000 000 Ft.

A pályázat tartalma (az alábbi kötött sor-
rendben):

— a pályázó társadalmi szervezet megne-
vezése, bírósági bejegyzô határozat száma
és kelte, nyilvántartásba vételi száma; szék-
helye (postai cím, telefon), levelezési címe,
képviselô neve, címe, telefonszáma;

— pénzforgalmi adatai (számlavezetô
bank neve, számlaszám, adószám);

— a pályázó szervezet érdemi tevékenysé-
gének bemutatása (max. fél gépelt oldal);

— a pályázat évét megelôzô 3 évben az
önkormányzat által ugyanezen céllal kiírt pá-
lyázatán pályázott-e, sikeres pályázat ese-
tén a támogatás összege;

— a tervezett, vagy 2007. évben már
megvalósult program, rendezvény leírása:
megnevezése, idôpontja; célja (az elérni kí-
vánt cél részletes leírása); a meghirdetés
módja; a megcélzott, bevonni kívánt lakos-
sági kör;

— a program, rendezvény részletes költ-
ségvetése, a megvalósításához szükséges
teljes összköltség; az igényelt támogatás
összege; a program, rendezvény igényelt tá-
mogatáson felüli rész fedezetének meglété-
re vonatkozó nyilatkozat, illetve azok forrá-
sának megjelölése és ezen belül a saját for-
rás összege (aránya); az igényelt támogatás
felhasználásának megjelölése (ez a prog-
ram, rendezvény egy vagy több eleméhez
történô hozzárendeléssel történjen, ezek kö-
zött a szervezet általános mûködésével kap-
csolatos tétel nem lehet).

Pesthidegkút területén
mûködô szervezeteknek
A pályázat célja a II. kerületen belül Pesthidegkút területén mûködô szervezetek tá-
mogatása, lehetôleg a szervezet tagságán túlmutató, a lakosság szélesebb körét érin-
tô, megmozgató programok, rendezvények, szolgáltatások támogatásán keresztül. A
kitûzött célnak megfelelôen mûködési költségekre támogatás nem ítélhetô oda. A pá-
lyázatokat egy példányban, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat részére címez-
ve (1028 Budapest, Máriaremetei út 37.), PH. VÖK. által kiírt pályázat megjelöléssel
kell benyújtani. A pályázaton elnyert összeget a pályázó bankszámlájára utalja át az
önkormányzat. A kapott összeg felhasználásáról a pályázóknak számlákkal igazolva,
meghatározott formában kell elszámolniuk 2008. március 28-ig, ellenkezô esetben
a kapott pályázati összeg visszatérítendô az önkormányzatnak. Nem kaphat támoga-
tást az a szervezet, amely a korábban kapott támogatással nem, vagy hiányosan szá-
molt el. A bíráló bizottság a határidôn túl beérkezô pályázatokat érvénytelennek te-
kinti, a kiírás szerint hiányos vagy pontatlan pályázatokat hiánypótlásra kötelezheti!
A pályázat benyújtási határideje: 2007. május 14.

A részletes pályázati kiírás beszerezhetô a Hidegkúti Közösségi Házban (Máriareme-
tei út 37.) vagy letölthetô a www.masodikkerulet.hu, illetve az www.e-pesthideg-
kut.hu honlapról.

@
Az önkormányzat által meghirde-
tett pályázatok részletes kiírásai,
felhívásai, mellékletei, ûrlapjai le-
tölthetôk a www.masodikkeru-
let.hu/palyazatok címrôl.

www.masodikkerulet.hu
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A Függetlenségi parktól indul a 86-os
Május másodikától a 86-os autóbusz újbudai végállomása a Kosztolányi Dezsô térrôl
átkerül a Függetlenségi parkhoz. A 2–3 megállónyi hosszabbítás miatt kis mértékben
módosították a menetrendet, mert a BKV több jármûvet nem tud adni erre a vonalra.
A végállomáson tartózkodás idejébôl vonnak el néhány percet, ezzel a menetsûrûség
lényegében nem változik. Mivel a 86-ossal a 6-os autóbusz összehangoltan közleke-
dik, ezért a Vörösvári út és Nyugati tér között közlekedô járat menetrendje is némileg
módosul.

Új elektronikus kijelzô-berendezéseket telepítenek a 86-os autóbusz legforgalma-
sabb megállóiba május végén és június elején. Az ezen a vonalon közlekedô összes
autóbuszra ugyanis mûholdas helymeghatározó készüléket szereltek fel, amellyel a
központi számítógép állandó kapcsolatban áll. Az egyes megállóhelyeken a várható
érkezés idejét így fényújságon olvashatják az utasok. Ilyen kijelzô lesz a Batthyány té-
ren (Óbuda irányában), a Margit hídnál (mindkét irányban) és a Kiscelli útnál (befe-
lé). Kérdésünkre a BKV illetékes szakmai vezetôje elmondta, hogy a Kolosy téren a be-
felé tartó irányban indokolt lenne már az elsô körben felszerelni az új kijelzôt, de mi-
vel ez építési terület közvetlen közelében van, így meg kell várni, míg rendezôdik a
környezete. A kísérlet eredményétôl függôen további megállóhelyek, illetve más jára-
tok is fokozatosan bekapcsolódhatnak ebbe a rendszerbe.

Kertész István

ÉRTÉKNÖVELÔ BERUHÁZÁS AZ
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSEKOR. Az
ingatlan értékesítésekor a jövedelem
kiszámításánál az eladási árból levon-
ható a szerzési érték, a megfizetett il-
leték, az ügyvéd, közjegyzô munkadí-
ja, ha számla van róla, a számlával iga-
zolt hirdetési, ingatlanközvetítôi díj,
valamint az értéknövelô beruházások
számla szerinti értéke.

Értéknövelô beruházásnak tekinten-
dô a szokásos piaci értéket növelô rá-
fordítás azzal, hogy szokásos piaci ér-
téket növelô ráfordításnak minôsül az
az igazolt kiadás, amely a lakáscélú ál-
lami támogatásokról szóló kormány-
rendelet szerint meghatározott korsze-
rûsítés céljából történt, és/vagy az át-
ruházást megelôzô 24 hónapon belül
és az átruházásról szóló szerzôdés sze-
rinti bevételnek az 5%-át meghaladó
mértékben az ingatlan állagmegóvása
céljából történt.

További információk, segítség az
adózáshoz: www.apeh.hu

www.apeh.hu Tolvajt és garázdát
keresnek
Lopás gyanújával ismeretlen tettes ellen
folytat eljárást a kerületi rendôrség. Az el-
követô február 15-én 23 óra és február 16-
án 6 óra 30 perc között besurrant egy Ár-
pád fejedelem úti lakásba, onnan különfé-
le értékeket, bankkártyát tulajdonított el,
amit késôbb használt is. Az elkövetôrôl a
pénzkiadó automata biztonsági kamerája
felvételt készített (bal oldali képünk).

Garázdaság miatt keresnek egy elköve-
tôt, aki február 23-án 15 óra 30 perc körül
a 4-es 6-os villamos Széna téri megállójá-
ban szóváltást követôen gázspray-vel lefúj-
ta a sértetteket. Az ismeretlen férfi 175–
180 centiméter magas, 25–30 év körüli, vé-
kony testalkatú. Fémkeretes szemüveget vi-
selt, haja és szeme színe sötét.

A rendôrség kéri, hogy aki a képen vagy
a grafikán látható elkövetôket felismeri, je-
lenlegi tartózkodási helyükrôl vagy a bûn-
cselekménnyel kapcsolatban érdemleges
információval rendelkezik, hívja a 346-
1800-as telefonszámot, illetve névtelensé-
ge megôrzése mellett tegyen bejelentést az
ingyenesen hívható (06 80) 555-111-es „Te-
lefontanú” zöld számán vagy a 107-es, 112-
es központi segélyhívó telefonszámok vala-
melyikén.

A gázvezeték
karbantartása
A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. elosztóhálózati
tevékenységét, így többek között a hálózat-
beruházással, a hálózatüzemeltetéssel, a
tervfelülvizsgálattal, a mûszaki átvétellel,
a gázmérôk és a nyomásszabályozók szere-
lésével, valamint a mérôleolvasással kap-
csolatos feladatokat 2007. március 1-jé-
vel átruházta a FÔGÁZ Földgázelosztó Kft-
re.

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.
törvény elôírásai szerint a társaság a fôvá-
ros gázelosztó vezetéki hálózatát közterüle-
ten üzemelteti, és viseli az esetleges hibael-
hárítás költségeit.

A telekhatáron (épületen) belüli gázve-
zetékek karbantartása az ingatlan tulaj-
donosának a kötelessége, ezért felhívjuk

az épületkezelôk, ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy a tavaszi és a nyári hóna-
pokban végeztessék el az épületek gázellá-
tó rendszerének állapotellenôrzését, és
szükség esetén intézkedjenek a vezeté-
kek jó karba helyezésérôl.

Ezáltal elkerülhetôvé válna az épületek
alap- és felszálló vezetékein bekövetkezô
gázömlésekbôl adódó veszélyhelyzet kiala-
kulása, illetve annak elkerülése érdekében
elrendelt több napos, hetes gázszünet.

Az állapotellenôrzést az épületkezelôk
(ingatlantulajdonosok) a Fôvárosi Gázmû-
vek Zrt-vel is elvégeztethetik. (Budai Szol-
gáltatási Osztály, 1117 Budafoki út 54., tel.:
463-8471, 463-8472)

Tájékoztatásul közöljük, hogy a társashá-
zak gázalapvezetékének felújítására a II. ke-
rületi önkormányzat által meghirdetett
(önálló, kapcsolódó, havária-) pályázatok
útján nyerhetnek el vissza nem térítendô
támogatást.

Budai Liberális Klub
2007. május 14. hétfô

19 órakor
II., Margit krt. 48., I. emelet

Téma: 4-es metró:
Problémák és megoldások

Házigazda: Dancs Gábor fôvárosi képvi-
selô (SZDSZ), közlekedési tanácsnok

A rendezvényt a Szabó Miklós Alapítvány is
támogatja.

n tájékoztatást szeretne az Önre és csa-
ládjára vonatkozó szociális, személyes el-
látásokról
n segítségre szorul nyugdíjügyintézésé-
ben
n állást keres
n egyedül érzi magát betegségével és fo-
gyatékosságával, és támogató alapítvá-
nyokat, egyesületeket, közösséget keres
n orvos, pszichológus, jogász vagy
egyéb szakember segítségére van szüksé-
ge, de nem tudja, hogy hová, kihez for-
duljon
n konºiktusai vannak családtagjaival,
lakóközösségével,
bátran forduljon munkatársunkhoz!

Ha Ön…

II. Kerületi Családsegítô és
Gyermekjóléti Központ.

Ügyelet minden hétfôn 14–17.30-ig
(1028 Máriaremetei út 37.,).
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A rejtvény fôsoraiban Sadoveanu szavait rejtettük el. A
2007/7. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A szokás
az emberi élet nagy vezérlôje." A helyes megfejtést bekül-
dôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a Cus-
tos-Zöld könyvesbolt és antikvárium által felajánlott könyve-
ket kap: Bánhidi Antal, Pálúr László és S. Varga Erzsé-
bet. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehetik át
a könyvesboltban.Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár
rejtvénye”, 1024 Mechwart liget 1. vagy a peter.zsu-
zsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2007. má-
jus 18-ig.

A Custos-Zöld
könyvesbolt és
antikváriumban

gazdag választékot
talál humán

tudományokból,
újdonságokból,

mûvészeti könyvekbôl
és határon túli

magyar irodalomból.

1024 Budapest,
Margit krt. 7.
Tel.: 212-5191

Sportolj te is
a Kihívás napján!
A II. kerületi Önkormányzat és a II.
kerületi Sport és Szabadidô Centrum
csatlakozik a McDonald’s Kihívás
Napjához. Május 23-án szerdán reggel
6 órától este 9-ig számos sportágban
próbálhatják ki magukat a
jelentkezôk. Az egész napos
sporteseménynek a sportcentrum ad
otthont (1023 Kolozsvári T. u. 11.).

6–8 óráig: mountain bike-túra a Hár-
mashatár-hegyen, indulás és érkezés a
sportcentrumba.

Zsírégetô aerobik és reggeli futás.
8–9 óráig: Fogyifutás életmódtanácsok-

kal nemcsak háziasszonyoknak (2–4 km,
futópálya), streetball középiskolás kosár-
labdajáték, kézilabda, labdarúgás, kötélhú-
zás.
10–11 óráig: nyugdíjastorna, streetball kö-
zépiskolás kosárlabda, kézilabda, labdarú-
gás, tenisz (salakos pálya, hozz saját ütôt!)

11–12 óráig: streetball középiskolás ko-
sárlabda, kézilabda, labdarúgás, kötélhú-

zás, tenisz (salakos teniszpálya, hozz saját
ütôt!)

12–13 óráig: frizbijáték, streetball közép-
iskolás kosárlabda, kézilabda, labdarúgás,
tenisz (salakos pálya, hozz saját ütôt!),
ebéd helyett kocogás.
13–14 óráig: streetball középiskolás kosár-
labda, kézilabda, labdarúgás, kerékpáros
akadálypálya.

14–17 óráig: 1998–99-es korosztály mû-
füves focibajnoksága, kapurarúgó verseny
a szünetekben, íjászat, kerékpáros akadály-
pálya, floorball a mûfüves pályán, fogyifu-
tás életmódtanácsokkal (2–8 km a futópá-
lyán), streetballbajnokság, alakformáló ae-
robik a salakpályán.

17–21 óráig: íjászat, streetballbajnok-
ság, pontdobóverseny a szünetekben, zsír-
égetô aerobik, felnôtt salakos kispályás fo-
cibajnokság, kapura rúgó verseny a szüne-
tekben, duatlonedzés, mountainbike túra a
Hármashatár-hegyen, frizbi (jéték és taní-
tás).

10–19 óráig: gyereknek felfújható má-
szófal (14 éves korig).

Nevezés: kispályás foci: sportcentrum@
freemail.hu 2007. 05. 21-ig, részvételi
szándék egyéb sportokra: sportcentrum@
freemail.hu. További információ: II. kerü-
leti Sport és Szabadidô Centrum (1023 Ko-
lozsvári Tamás utca 11.), tel.: 438-0645.

A KIHÍVÁS NAPJÁNAK (Challange
Day) ötlete Kanadából származik,
ahol 1982-ben két szomszédos vá-
ros egy egész napos versenyen dön-
tött arról, melyikük a sportosabb te-
lepülés. Május utolsó szerdáján éjfél-
tôl este 9-ig folyamatosan számol-
ták, hányan végeznek aktív testmoz-
gást legalább 15 percen keresztül.
Az egész világon elterjedt sportese-
ményhez 1991 óta közel ezerhatszáz
hazai település csatlakozott. A Kihí-
vás napjának célja, hogy kedvet te-
remtsen a mozgáshoz és az egészsé-
ges életmódhoz. A települések lakos-
ság számától függôen hét kategóriá-
ban versenyeznek a Magyarország
legsportosabb települése 2007 cí-
mért. A versenybizottságok folyama-
tosan összesítik az eredményeket, és
azokat háromóránként az országos
központba küldik. A II. kerület idén
elsô alkalommal csatlakozott az ese-
ményhez.
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Nem kell lemondani
semmirôl
Idôs kor és anyagi biztonság?
Mégpedig úgy, hogy nem kell
megválnunk az életünk munkájával
megteremtett otthonunktól? Valljuk
be: nem könnyû elképzelni, hogy ez
lehetséges. Pedig ez a lehetôség
mostantól nagyon sok idôs ember
számára adott. A részletekrôl Hodorics
Andrást, az FHB Életjáradék Zrt.
vezérigazgatóját kérdezzük.

Lakásért életjáradékot eddig is többen
nyújtottak, sôt, önkormányzatok is kí-
nálnak régóta ilyen szolgáltatást. Mivel
tud többet az FHB?

Nemcsak többet, hanem mást is kíná-
lunk. Eddig, ha valaki szeretett volna élet-
járadékot kapni, akkor azt kellett megnéz-
nie, hogy ki ígér nagyobb egyösszegû kifi-
zetést, hol magasabb a rendszeres havi já-
radék összege, vagy kinél van több és jobb
kiegészítô szolgáltatás. Egy dolog volt kö-
zös minden ajánlatban: az idôs emberek-
nek le kellett mondaniuk a lakásukról.
Benne lakhatnak életük végéig, de már
nem az ô tulajdonuk. Sokszor
valóban ez a legjobb döntés, de
látni kell: nincs visszaút, ha ké-
sôbb meggondolják magukat,
vagy pl. igényt tartanának a la-
kásra az örökösök.

Az FHB Életjáradék Zrt. itt kí-
nál választási lehetôséget: az
idôs emberek és családtagjaik
eldönthetik, hogy megtartják-e
a lakást vagy eladják.

Mi van akkor, ha megtart-
ják?

Ebben az esetben is van egy-
összegû kezdeti kifizetés és ha-
vi rendszeres járadékszerû jut-
tatás.

Az ügyfelek elhalálozása után
a jogerôs hagyatékátadó végzés-
ben megjelölt örökösök számá-
ra három választási lehetôséget
kínál az FHB:

Az örökösök egy összegben ki-
fizetik a teljes tartozás összegét
és a fedezet (az örökség tárgya)
tehermentesíthetô.

Az örökösök — új kölcsönszer-
zôdés keretében — hiteladóssá
válnak, és a fennálló tartozás
összegét az FHB-val való meg-
egyezés szerinti futamidô alatt
részletekben visszafizetik.

Az örökösök az ingatlan érté-
kesítését kezdeményezik, majd
a befolyó vételárból kifizetik a
fennálló teljes tartozást.

Örökösök hiányában az FHB értékesíti
az ingatlant, és a befolyó vételárból egyen-
líti ki a tartozást.

Itt egy sajátos idôskori jelzálogköl-
csönrôl, ahogy Önök nevezik, idôskori
jelzálogjáradékról van szó. Mekkora a
kölcsön futamideje, s mi van akkor, ha
lejár a futamidô?

Az Idôskori Jelzálogjáradék lejáratát ki-
fejezetten arra tekintettel határoztuk
meg, hogy annak eredeti igénybe vevôit
életükben visszafizetési kötelezettség ne
terhelje. Az Idôskori Jelzálogjáradék alap-
vetôen akkor válik lejárttá, ha a szerzôdés-
kötéskori valamennyi kölcsönfelvevô elha-
lálozik. Ennek megfelelôen alapesetben a
kölcsön visszafizetése a lehetséges örökö-
sök által történik.

Milyen további választási lehetôségei
vannak az ügyfeleknek és az örökösök-
nek?

Az FHB által megadott keretek között ôk
dönthetik el, hogy mekkora legyen a kez-
deti egyösszegû kifizetés, a havi rendsze-
res járadék összege és a kifizetés hossza.
A kifizetés hossza egész években határoz-

ható meg (1, 2, 10 stb.), és választható az
élethosszig tartó lehetôség is. Amennyi-
ben az ügyfél nem vette igénybe a számára
adható maximális hitelösszeget, késôbb
kérheti a kölcsönszerzôdés módosítását
is, ha nagyobb összegû havi járadékra van
szüksége. Dönthet úgy az idôs ügyfelünk,
hogy kicseréli a kölcsön fedezetéül szolgá-
ló ingatlant egy másikra, s úgyis, hogy elô-
törleszti a kölcsönt.

Az Idôskori Jelzálogjáradék esetében le-
hetôség van továbbá az ingatlan bérbeadá-
sára is, így további pluszjövedelemhez jut-
hat az ügyfél a járadék mellett.

Valóban nagyon kedvezôek és rugalma-
sak a feltételek, de kinek éri meg mégis
úgy életjáradékhoz jutni, hogy eladja a
lakását a banknak?

Sok olyan élethelyzet van, amikor elô-
nyösebb lehet „odaadni” a lakást. Mi a
döntést annyiban tudjuk elôsegíteni, hogy
tájékoztatjuk ügyfeleinket az összes lehetô-
ségrôl, a döntést pedig az ô kezükbe ad-
juk. A Lakásért Életjáradék szolgáltatá-
sunknál pl. a forgalmi érték 25%-át is el-
érheti a kezdeti egyösszegû kifizetés össze-
ge, ami ma nagyon vonzó kínálat a piacon.
A havi rendszeres járadékfizetés mellett
mi álljuk a lakás biztosítását, a felújítás-
sal, karbantartással kapcsolatos költsége-
ket, a társasházi közgyûlés által megszava-
zott nagyobb befizetendô összegeket, és a
késôbb bevezetendô ingatlanadó miatt

sem kell aggódnia idôs ügyfe-
lünknek, azt is mi fizetjük.

Kik igényelhetik az Idôsko-
ri Jelzálogjáradékot vagy a La-
kásért Életjáradékot?

Egyedülállók, házastársak és
élettársak egyaránt igénybe ve-
hetik mindkét szolgáltatásun-
kat. Házastársak és élettársak
esetén mindkét féllel szerzô-
dést kötünk. Az igénylôk mind-
egyikére vonatkozik a korköve-
telmény: nôknél a betöltött 65.,
férªaknál a 62. életév.

Milyen lakásra lehet életjá-
radék-szerzôdést kötni?

Fedezetként olyan lakást
(vagy lakásokat) fogadunk el,
amelynek FHB által megállapí-
tott forgalmi értéke meghaladja
az 5 millió forintot, per- és te-
hermentes, legalább komfor-
tos, és a járadékot élvezôkön kí-
vül nincs más tulajdonosa.
Ugyanakkor nemcsak lakás le-
het a fedezet, elfogadunk fede-
zetnek pl. üdülôingatlant is.

Mit tegyen, aki többet sze-
retne megtudni az FHB Idôs-
kori Jelzálogjáradékról vagy a
Lakásért Életjáradékról?

Az ingyenesen hívható (06
80) 322-322-es telefonszámun-
kon munkatársaink minden to-
vábbi kérdésre válaszolnak.

(x)


