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Elballagtak a diákok,
megkezdôdött az érettségi

Az önkormányzat hét gimnáziumában má-
jus 4-én és 5-én 450 diák intett búcsút a
középiskolás éveknek. Május 7-én hétfôn a
magyar írásbelivel megkezdôdött az érett-
ségi vizsgák sorozata. Idén harmadik alka-
lommal az érettségi egyben felvételi is. Ke-

rületünkben az önkormányzati fenntartású
gimnáziumok végzôs diákjain kívül tizen-
két — alapítványi, egyházi és fôvárosi — kö-
zépiskolában még közel hétszázan ballag-
tak el május elsô hétvégéjén. Az érettségi-
rôl bôvebben a 10. oldalon olvashatnak.

A MARCZIBÁNYI TÉREN MEG-
ÚJUL A SPORTPÁLYA. Legutóbbi
ülésükön, április 26-án a képviselôk
döntöttek arról, hogy a sportpálya
hasznosításáról az önkormányzat a
Vasas—Match Point konzorciummal
kezdjen részleteket kidolgozó tárgya-
lásokat. 2. OLDAL

ALAPÍTVÁNY A KÖZBIZTONSÁ-
GÉRT. A kerületi rendôrkapitányság
munkájának támogatását tûzte ki
legfôbb feladatául a II. kerületi Köz-
biztonsági Alapítvány. A képviselô-
testület új grémiumot és Bakondi
György személyében új elnököt vá-
lasztott. 6. OLDAL

SZÁZ ÉV — 1907 PERC FOCI.
Száz éve alapították a Baár—Madas
Református Gimnáziumot. A cente-
náriumi ünnepségsorozat egyik ese-
ményeként pontosan 1907 percen
át folyamatosan fociztak diákok, ta-
nárok és lelkészek az iskola tornater-
mében. 12. OLDAL

Meghívó
Budapest Fôváros II. Kerületi Önkormányzat képviselô-testülete

2007. június 7-én csütörtökön
16 órai kezdettel

közmeghallgatást
tart, amelyre ezúton meghívja a kerület lakosságát és a kerületi szervezetek
képviselôit. A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselôi közérdekû kérdést és javaslatot tehetnek.

Helye: Móricz Zsigmond Gimnázium
(1025 Törökvész út 48–54.)

dr. Láng Zsolt polgármester

További információ: Közérdekû kérdés, javaslat benyújtható június 1-jén 15 óráig szemé-
lyesen vagy írásban (a téma rövid megjelölésével) a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Csoportjánál (1024 Margit krt. 47–49.), a zala.katalin@masodikkerulet.hu e-mail címen, a
346-5625-es (félfogadási idôben) és a 346-5630-as (üzenetrögzítôs) telefonszámon.

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. június 1., lapzárta: 2007. május 22.
Hirdetésfelvétel: 2007. május 22-én 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

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport Tel.: 346-5400

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

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

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

Szociális és Gyermek-
védelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

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

Városrendészeti Csoport 1024 Lövôház utca 26.
Tel.: 316-2688

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

A Marczibányi téren
megújul a sportpálya
Legutóbbi ülésükön, április 26-án
a képviselôk döntöttek arról, hogy
a Marczibányi téri sportpálya
hasznosításáról az önkormányzat a
Vasas—Match Point konzorciummal
kezdjen részleteket kidolgozó
tárgyalásokat. A Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központot 19 évig
irányító Szakall Judit idén nyáron
nyugdíjba vonul. Az igazgatói címre
pályázatot írt ki az önkormányzat,
amelynek nyertese Németh Katalin, az
intézmény vezetôjének eddigi
helyettese lett.

Hangyási Sándor rendôrkapitány a kerületi
közbiztonságról szóló beszámolóját azzal
egészítette ki, hogy tavaly szeptember 18.
után vált különösen nehézzé a helyzet. Ek-
kor ugyanis a fôvárosi események miatt a
közrendvédelmi állomány jelentôs része
nem a kerületben teljesített szolgálatot. A
március 1-jén tíz éve a kerületi kapitánysá-
got vezetô Hangyási szerint ez volt a legne-
hezebb és legkilátástalanabb évük, hatvan-
öt fônyi rendôr hiányzik a kerületi bûnül-
dözés és közrendvédelem területérôl. (A

beszámolóról bövebben a 7. oldalon olvas-
hatnak.) Varga Elôd Bendegúz képviselô
(MSZP), közbiztonsági tanácsnok, megért-
ve a kapitányság mûködési gondjait, meg-
köszönte Hangyási Sándornak és kollegái-
nak tavalyi munkáját. Abban több képvise-
lô — Porkoláb Mátyás (MDF), Hutiray Gyula

(Fidesz—KDNP) — is egyetértett, hogy a
rendôrség általános problémáira nem ön-
kormányzati, hanem parlamenti szinten le-
het csak megoldást találni. Láng Zsolt pol-
gármester szerint elengedhetetlen, hogy a
rendôri szakma társadalmi elismertsége
nôjön, csakis így lehet vonzóvá tenni ezt a
pályát. Az önkormányzat idén az Év rendô-
re díj megalapításával ehhez szeretne hoz-
zájárulni.

A kerületben mûködô alapítványi oktatá-
si intézményeket, a Naturkinder Óvodát, a
Habakukk Óvoda és Bölcsôdét, a Vadaskert
Fejlesztô és Felzárkóztató Általános Isko-

NAPIREND ELÔTT. Zagyvai Péter képviselô (SZDSZ) a Pesthidegkút és a gercsei
templom közötti út járhatatlanságát tette szóvá, kérve a Polgármesteri Hivatalt an-
nak rendbetételére. A korábban murvával leszórt útszakasz az elmúlt években szinte
járhatatlanná vált, a biciklivel való közlekedés rajta rendkívül balesetveszélyes. A sza-
bad demokrata képviselô felvetette, hogy a költségvetésben szereplô úgynevezett jár-
daalapból fedezzék az újramurvázást. Szalai Tibor jegyzô felszólalásában jelezte, en-
nek semmi akadálya nincsen.

Molnár Zsolt képviselô (MSZP) a Barsi park rendkívül rossz állapotára hívta fel a fi-
gyelmet. A Barsi utcát lezáró kis terecskét hosszabb ideje hajléktalanok vették birto-
kukba, szemét, bûz, rongálás nyomai találhatók ott. A szocialista képviselô arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a közelben óvoda is van, ezért különösen fontos lenne, hogy
ebben a parkban is normalizálódjon a helyzet. Láng Zsolt polgármester válaszában
elmondta, hogy a márciusban ellenszavazat nélkül elfogadott költségvetésben szere-
pel a Barsi park rendbetétele. Felújítására az önkormányzat kétmillió forint fedezetet
biztosít. Ennek keretében a zöldfelület (cserjék, fák, gyep), valamint a lépcsôk,
gyöngykavicsos felület felújítását tervezik. A munkákat csak a szükséges közbeszerzé-
si eljárás lefolytatását követôen lehet megkezdeni. Októberben remélhetôleg már a
megújult környezet fogadja az oda látogatókat.
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lát, a pesthidegkúti Waldorf iskolát és óvo-
dát, a Budenz Alapítványi Gimnáziumot, a
Pasaréti Gimnáziumot és a Kiss Zenedét
összesen tízmillió forinttal támogatja idén
az önkormányzat.

Tizenkilenc évig, 1988. augusztus 1-jétôl
irányította a Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központot Szakall Judit, aki úgy döntött,

idén nyugdíjba vonul. Megüresedett igazga-
tói helyére pályázatot írt ki az önkormány-
zat. A képviselô-testület, megerôsítve a
Közoktatási, Közmûvelôdési, Sport- és In-
formatikai Bizottság döntését, egyhangú-
lag Németh Katalin igazgatói kinevezésérôl
határozott. Láng Zsolt polgármester a dön-
tést kommentálva lapunknak elmondta,
hogy sok jó pályamû érkezett, de az önkor-
mányzat Németh Katalin, a mostani igazga-
tóhelyettes megbízásával az elmúlt húsz év
magas színvonalú szakmai munkáját is elis-
meri.

— A folytonosságra szavaztunk, és arra a
szakmai csapatra, amelyet Szakall Judit épí-
tett föl. Amellett, hogy a kerület meghatáro-
zó intézménye, a Marczibányi Téri Mûvelô-
dési Központ a fôváros egyik legfontosabb
kulturális színtere, a magyar drámapedagó-
gia központja is. Minden érv amellett szólt,
hogy e rangos mûhely további mûködését
támogassuk a jövôben is — tette hozzá Láng
Zsolt.

— Majd egy évtizedes az a terv, amely a Margit körút és a Ró-
zsadomb közötti területet kulturális és sportcélú területté ten-
né — mondja Dankó Virág alpolgármester. A Millenáris Park,
a Marczibányi tér és a mûemléki védettség alatt álló lövôház
és környéke elsôsorban az itt élôknek nyújt majd színvonalas
mûvelôdési és sportolási lehetôséget.

A terület legelhanyagoltabb része a Marczibányi téri sport-
pálya, amelynek jövôbeni hasznosítására tavaly írt ki pályáza-
tot az önkormányzat. A pályázatok elbírálásával megbízott
ad hoc bizottság a képviselô-testület legutóbbi ülésén ismertette álláspontját. A bi-
zottság javaslata alapján, a testület egyhangú jóváhagyásával a Marzibányi téren ta-
lálható sportpálya sportcélú hasznosítására és üzemeltetésére a Vasas SC—Match
Point TC S. E. és a Match Point Kft. konzorciumával kezdôdnek meg a részleteket ki-
dolgozó tárgyalások.

Dankó Virág mindehhez azt is hozzátette, hogy a Vasas—Match Point pályázata
nemcsak az önkormányzat tetszését nyerte el, de a környéket képviselô Marczibányi
István Egyesület is az ô terveiket találta leginkább szimpatikusnak.

— A Vasas—Match Point konzorcium húszéves bérbe kapja a területet, tehát a te-
lek az önkormányzat tulajdona marad. A tárgyalások folyamán szeretnénk elérni,
hogy a tér eddig is sportcélokra használt összes területe — ahol most teniszpályák,
tornatermek vannak — egységesen újuljon meg. Törekszünk arra is, hogy a megépü-
lô létesítményben tanuszoda is helyet kapjon. Mindenre kiterjedô, teljes körû meg-
egyezés jön majd létre a pályázat nyertese és az önkormányzat között, amelyet a tes-
tület hagy jóvá.

Az alpolgármester véleménye szerint már ôsszel elkezdôdhetnek a munkálatok, és
jövô nyárra elkészül Bel-Buda egyik legszebb parkosított sportpályája, ahol sokféle
mozgásra nyílik majd lehetôség. Dankó Virág felröppent hírekre reagálva azt is el-
mondta, hogy a mûvelôdési központot és annak mûködését semmilyen módon nem
érinti a mellette várható átalakítás.

*
A Polgármesteri Hivatal arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a sportpályára a beruhá-
zás kezdetéig kizárólag a környezô iskolák tanulói járhatnak be sportolási céllal. Az
autójukat ott parkolók és a kutyások a kerítésen kívüli részt használhatják.

Elôd és utód: Szakall Judit és Németh Katalin

Nyílt levél:

Ne hozzanak
nélkülünk
döntést!
A II. kerületiek érdekeit védve írt
nyílt levelet Láng Zsolt polgármes-
ter Horváth Csabának, a fôvárosi
egészségügyi ellátásért felelôs fô-
polgármester-helyettesnek. Az MTI-
hez eljuttatott levelében Láng Zsolt
az egészségügyi reformot átgondo-
latlannak és minden szakmai ala-
pot nélkülözô döntéssorozatnak
ítéli.

„A betegellátásban bizonytalan-
ság és káosz lett úrrá, és ennek
oka többek között az, hogy a dön-
téseket az érintett települések és
fôvárosi kerületek véleményének fi-
gyelmen kívül hagyásával hozták
meg. Ezért is tartjuk különösen saj-
nálatosnak, hogy az észak-budai
kórházintegrációról, illetve legújab-
ban a Szent János Kórház ledózero-
lásáról csupán a sajtóból jutnak el
hozzánk információk.”

A múlt héten több napilapban
megjelent, hogy az új kórházi struk-
túra kialakításakor súlyponti kór-
házzá kinevezett János-kórházat
Horváth Csaba fôpolgármester-he-
lyettes szerint el kéne adni, és más
intézmények fejlesztésével kellene
az észak-budai régió egészségügyi
ellátását megoldani.

Láng Zsolt szerint azonban az
egészségügy problémáinak megol-
dása nem politikai kérdés, ezért azt
kéri Horváth Csabától, hogy a kerü-
let lakóinak érdekei is érvényesül-
hessenek a változtatások megterve-
zésénél.

„Nyolcvanhatezer II. kerületi pol-
gárért vagyunk felelôsek, az ô érde-
keiket szem elôtt tartva azt szeret-
nénk, ha újabb rossz döntések he-
lyett sikerülne olyan megoldást ta-
lálni, amely jobbá teszi a jelenleg
kaotikus észak-budai betegellátási
rendszert. De ez a megoldás csak
úgy születhet meg, ha ezúttal figye-
lembe veszik az érintett kerületek
álláspontját.

Kérjük tehát arra, hogy a fôváros
minket érintô elképzeléseirôl tájé-
koztasson bennünket, s tegye lehe-
tôvé, hogy a végleges megoldás
megszületésekor a mi vélemé-
nyünk is érvényesülhessen!” — áll
Láng Zsolt polgármester nyílt leve-
lében.
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Százévest
köszöntöttek
Az Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Ott-
honban április 27-én tartotta századik szü-
letésnapját Tannert Adolfné. A jeles napon
rokonai és lakótársai körében Soltész Attila,
a Közoktatási, Közmûvelôdési, Sport- és In-
formatikai Bizottság elnöke köszöntötte fel
az ünnepeltet, aki a Baranya megyei Garén
született, majd 1975-ben költözött a II. ke-
rületben lakó unokatestvéréhez. Tannert
néni — akinek az egészségére nincs panasz
— már hat éve az otthon lakója.

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.

Újra egy forint volt
a gombóc fagyi
Ötven évvel ezelôtt május 9-én nyílt meg
az Auguszt cukrászda a Fény utcában. Az
eseményt az Auguszt család különleges
ajándékkal ünnepelte: ezen a napon a fa-
gyit a régi áron, egy forintért árulták. A
félévszázados évforduló alkalmából a híres

cukrászdinasztia történetét felelevenítô al-
bum is megjelent.

Auguszt Elemérné, lánykori nevén Resetka
Olga 1957 májusában nyitotta meg üzletét a
Fény utcában. Fia, Auguszt József számára is
különösen emlékezetes ez a nap: hatéves
volt, és a manduláját éppen akkor vették
ki. Édesanyja vitt neki fagylaltot a frissen
megnyílt cukrászdából, az ápolónô nem
akarta elhinni, hogy a fagylattól nem fáj a

torka, a meleg levestôl viszont annál job-
ban. A nyitás utáni idôszakra így emlékszik
a most 90 éves Auguszt Elemérné:

— Abban az idôben nem volt egyszerû
cukrászdát nyitni és fenntartani. Nagyon
nehéz volt az árubeszerzés, nem volt példá-

ul narancs, csokoládé, de tejszínhez is alig
lehetett hozzájutni. Emellett a mûszaki fel-
szerelés is hiányzott, fagylaltgépünk is
csak nagy nehezen lett.

— Édesapám szerencsére tudott jó cuk-
rászokat találni — veszi át a szót ªa, Au-
guszt József, aki jelenleg is vezeti a cukrász-
dát —, mert akkor még éltek azok a meste-
rek, akik a nagyapámnál is dolgoztak a hí-
res Krisztina körúti üzletben. Másrészrôl

Munkatársat
keres a hivatal
Budapest Fôváros II. ker. Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala

városrendezési ügyintézô

munkakör betöltésére munkatársat
keres. A kerületi fôépítész feladatai-
nak elôkészítéséhez felsôfokú, szak-
irányú végzettséggel rendelkezôk je-
lentkezését várják.

Elônyt jelent a településtervezés-
ben való jártasság és a közigazgatási
munkakörben szerzett gyakorlat.

Illetmény: A köztisztviselôi törvény
szerint. Az álláshely azonnal betölt-
hetô.

A szakmai önéletrajzot a megjele-
néstôl (május 18.) számított 10 na-
pon belül a Humánpolitikai Csoport
(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)
címére kell elküldeni. Érdeklôdni le-
het Beszédes Rita fôépítésznél a
346-5449-es telefonszámon.

Megkezdôdött a játszótér felújítása
Hétvégén már újra látogatható lesz a részben megújult Zöld Péter Játszótér. A követ-
kezô felújítási ütemet ôsszel kívánják elkezdeni. Jövô tavasszal a gyerekek szerkezeté-
ben és felületileg is teljesen új játszóteret vehetnek majd birtokukba. A Jövô Háza
Kht. a Mentsük meg Zöld Pétert! kezdeményezéssel hosszú távon szeretné a lakosság
és a vállalkozók támogatását kérni arra, hogy mindig idôben, minél rövidebb határ-
idô alatt és a lehetô legjobb alapanyagokkal végeztethessék el a munkákat.

Magánemberektôl 1000 forint felett, cégektôl 10 000 forinttól várnak befizetése-
ket a 10700598-44913702-51100005 számú, a CIB Banknál vezett, erre a célra elkülö-
nített bankszámlára. Az ennél alacsonyabb összegek gyûjtésére május 14-tôl a CIB Lö-
vôház utcai fiókjában (a Mamut II. mellett), a Millenáris Fogadó épületében és a Jövô
Háza Kiállítás elôterében egy-egy pénzgyûjtôdobozt helyeznek el.

Régi emlék: Auguszt Elemér a pult mögöttAuguszt József és édesanyja, Auguszt Elemérné
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Szakmai
csereprogrammal
bôvül a kapcsolat
Mosbach új fôpolgármestere, Michael Jann
meghívására a Neckar menti kisváros ven-
dége volt Láng Zsolt polgármester, Dankó Vi-
rág alpolgármester és Szalai Tibor jegyzô. A
II. kerülettel több mint tíz éve partnerváro-
si kapcsolatot ápoló Mosbach-ban április
19–22. között tartott Live-kiállításon a
francia Château-Terryhez és a török Finiké-
hez hasonlóan városrészünk is bemutatko-
zott. A vásárra kilátogatók láthatták a Ko-
dály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és
Zeneiskola néptáncbemutatóját, megnéz-
hették a kerületrôl szóló DVD-t, és ízelítôt
kaptak magyar ételekbôl.

Láng Zsolt és Michael Jann négyszemköz-
ti megbeszélésén szóba került, hogy kerüle-
ti diákok a mosbachi Berufsakademie-n ve-
hetnének részt nyelvi és szakmai tovább-
képzésen. A programsorozat részeként a
partnervárosok vezetôi, a mosbachi fôpol-
gármester és Thomas Ullmer, Baden-Würt-
temberg Európa parlamenti képviselôje az
unióban történt változásokról tanácskoz-

tak. A megbeszélésen az is szóba került,
hogy a partnervárosi kapcsolatot segítené,
ha szakmai csereprogramot hoznának lét-
re. Finike és Château-Terry elsôsorban az
élelmiszer-feldolgozás területén lát lehetô-
séget, míg a II. kerület pedagógusok, óvó-
nôk és közalkalmazottak cserekapcsolatát
fejlesztené.

Michael Jann, Thomas Ullmer és Láng Zsolt
a mosbachi megbeszélésen

Torlódások
egész nyáron
Közmûépítés miatt várhatóan ôszig tor-
lódásokra kell számítani a Hûvösvölgyi
úton. Az útfelújítást megelôzô csatorna-
építés mellett május 12-tôl a Fôvárosi
Vízmûvek Zrt. is hozzálátott a csôcseré-
hez. A mielôbbi befejezés érdekében a
munkálatok szombaton és májusban
hétvégén is zajlanak. Az új útburkolat a
tervek szerint október elejére készül el
a Budakeszi út és Kelemen László utca
közötti szakaszon.

Az ütemterv szerint szeptember 13-
án fejezôdik be a Hûvösvölgyi út felújítá-
sát megelôzô csatornaépítés. A több
mint hatszáz méter hosszú szakasz fel-
újítását május 2-án kezdték a Hûvösvöl-
gyi út és a Budakeszi út torkolata felett,
és egészen a Versec sorig tart a jelentôs
torlódásokat okozó munka. A Budenz
útig jelzôlámpával szabályozzák a válta-
kozó irányú forgalmat. A Kelemen Lász-
ló utca becsatlakozásánál zajló munká-
latok miatt május 19–20. között a 29-es
buszt egyik irányban rövid szakaszon el-
terelik.

A városból kimenô forgalom június
9. és augusztus 16. között egyirányú
lesz, amíg a bejövô forgalmat a Hûvös-
völgyi útról a Szerb Antal utca — Szé-
her út — Budenz útra terelik.

Május 12-én — a Kelemen László ut-
cába jobbra kanyarodó sáv felbontásá-
val — kezdték meg a vízvezeték-felújí-
tást, amellyel várhatóan augusztus kö-
zepére végez a Fôvárosi Vízmûvek Zrt.
A több mint 1100 métert érintô re-
konstrukció során a Budakeszi út és Fu-
rulya utca közötti szakaszon újul meg a
két, párhuzamosan futó vízvezeték. A
várhatóan augusztus 17-ig tartó mun-
kálatok nyújtott mûszakban, szomba-
tonként is zajlanak. Május 20-án vasár-
nap is dolgoznak. A felújítás ideje alatt
a Kelemen László utcától kifelé kétirá-
nyú marad a forgalom, de a sávokat le-
szûkítik. A Hûvösvölgyi út felújítását
végzô fôvárosi önkormányzat október
elejére ígéri, hogy a közmûépítést köve-
tôen a Budakeszi út és a Kelemen Lász-
ló utca közötti szakaszon elkészül az új
burkolat. A felújítások miatt a külön jel-
zett útlezárások és sávszûkítések mel-
lett kisebb forgalomkorlátozásra folya-
matosan számítani kell az érintett sza-
kaszon. A jelentôs torlódás miatt a gép-
kocsi helyett érdemes az 56-os villa-
most igénybe venni.

A Máriaremetei úton a vízvezeték-fel-
újítás miatt a Táltos utca és a Tompa Mi-
hály utca közötti szakaszon jelzôlámpa
irányítja az arra közlekedôket, a forga-
lom váltakozó irányú. Gázvezeték-épí-
tés miatt a Kopogó lépcsô a Fillér utcá-
tól ideiglenesen egyirányú. szg

szüleim keze meg volt kötve, mert csak há-
rom alkalmazottat lehetett akkoriban fog-
lalkoztatni. Anyukám, apukám is a pult mö-
gött álltak, de fel tudtak venni egy tanulót
is, aki azóta is az Auguszt családnál dolgo-
zik, csak éppen a testvérem cukrászdájá-
ban, de van olyan cukrászunk is, aki 28 éve
dolgozik a Fény utcai üzletben.

A vevôkör szép lassan alakult ki, igaz, a
híres cukrászdinasztia nevét nem írhatták
ki a cégtáblára, csak annyit, hogy Cukrász-
da, Cégtulajdonos: Auguszt E-né. De azért
Auguszt Elemér találmánya, a tejszínhabos

feketekávé hamar népszerû lett, és tódul-
tak az emberek a cukrászdába. A piacra já-
ró asszonyok vásárlás után beugrottak egy
jó kávéra, Elemér pedig állt a kávégép mö-
gött, fôzte a feketét, és közben viccelôdött
az asszonyokkal, mindenkivel kedves volt,
jó volt a hangulat.

— Szintén nagy sláger volt a férjem má-
sik találmánya, a rizsfagylalt — emlékezik
vissza Olga néni —, olyat sehol nem lehe-

tett kapni. Mi vezettük be azt is több cuk-
rász kollégával együtt, hogy az ötven ªllér-
be kerülô, 2,5 dekás gombóc helyett öt de-
kás gombócot árultunk egy forintért, ma-
napság is ilyen súlyban árulják a fagylaltot.
Mivel viszonylag olcsó volt a fagylalt, és át-
lagban 4–5 gombócot ettek az emberek,
nem volt mindegy, hogy ötször vagy tízszer
kell belenyúlni a fagylaltba.

Auguszt József még hozzáteszi, hogy az el-
sô Auguszt cukrászda 1870-es nyitása óta
összesen kilenc helyen üzemelt családjuk
cukrászdája, de a Fény utcai mûködik a leg-

hosszabb ideje egy helyen, és ez az ötven-
éves folyamatos jelenlét édesanyja érde-
me. Olga néni ugyan szeretne, de már nem
dolgozik a cukrászdában, jóllehet a karácso-
nyi beiglihez még idén is ô törte a diót.
Amikor búcsúzásképpen megkérdezem Ol-
ga nénit, mit jelent neki a Fény utcai cuk-
rászda, könnyes szemmel csak ennyit felel:
az életemet.

ld

Az ünnepnapon egy forintért mérték a fagyit A híres E-80 torta
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Alapítvány a közbiztonságért
A II. kerületi rendôrkapitányság
munkájának támogatását tûzte ki
legfôbb feladatául a II. kerületi
Közbiztonsági Alapítvány. A tizenhat
éve alakult szervezet elsôsorban a
helyi rendôrség mûködési
feltételeinek javítását vállalta fel, de
idén bôvíteni szeretnék a
támogatandó célok körét. Az elôzô
kuratórium mandátumának lejártával
a képviselô-testület új grémiumot és
Bakondi György személyében új
elnököt választott.

— Az új képviselô-testület és önkormányza-
ti vezetés világos és markáns célkitûzések-
kel, ám egy korántsem könnyû politikai és
gazdasági helyzetben kezdte meg mûködé-
sét, ami remények szerint nem nyomja rá
bélyegét az alapítvány munkájára. A kurató-
riumi tagok megválasztásakor is elhang-
zott, hogy az alapítvány mûködése fontos
közérdek, hiszen a kerület közbiztonságá-
ról van szó, ezért nem lehet a pártpolitikai
csatározások célpontja. Ha a kuratórium
összetételét nézzük, kiderül, hogy sokan
már több cikluson keresztül vesznek részt
a munkában. Olyan személyek, akik a kö-
zösségi munka iránt éreznek elhivatottsá-
got, a közbiztonsággal összefüggô tapaszta-
lataik vannak, és nem utolsó sorban képe-
sek a cél érdekében bizonyos erôforráso-
kat is mozgósítani.

Mivel kezdte a munkát az új kuratórium?
Számos helyzetértékelô találkozón vet-

tem részt önkormányzati képviselôkkel és
a polgárôr szervezetek képviselôivel. Ilyen
kérdés volt a hagyományos közbiztonsági
bál, amelytôl — talán a tavalyi évtôl eltekint-
ve — távol maradt a politika. A báltól idén
különválasztottuk a rendôrbált, amelyen el-
sô alkalommal adták át az Év rendôre-dí-
jat. A kitüntetés lényege, hogy a díjazott
személyérôl a kerületi rendôrkapitányság
munkatársai belsô szavazással döntöttek.

A megszorítások tükrében mennyire le-
het hatékony az alapítvány mûködése?

Az alapítványt támogató önkormányzat
mozgástere csökkent, de a támogatási szint-
je nem változott. Nem csak önkormányzati
forrásokat használhatunk fel, más támoga-
tók is segíthetik a munkát. Eddig jelentôs
összeget adományoztak bankok, gépjár-
mû-forgalmazó cégek és más vállalkozások
is. A további támogatások érdekében új
kapcsolatokat építünk ki. A kerületi költ-
ségvetés elfogadását követôen már látjuk,
hogy az idei forrásokat mire lehet felhasz-
nálni. Folytonosságra törekszünk, de sze-
retnénk kapkodás nélkül hatékonyságot nö-
velô, új megoldásokat keresni. A korábbi
proªlhoz képest bôvítenénk a tevékenysé-
günket és a támogatandó feladatok körét.
Meg kell találni azokat a formákat és mód-
szereket, amelyek a rendôrségen túl máso-
kat is érdekeltté tehetnek a közbiztonság tá-
mogatásában, a bûnmegelôzésben.

Jelentheti ez a helyi polgárôr szerveze-
tek támogatását?

Szeretnénk, ha a források leginkább oda
jutnának, ahol ténylegesen többet tesznek
a közös célokért, például a polgárôr szerve-

zeteknél. Az alapítványon kívül az önkor-
mányzat is együttmûködési megállapodást
szeretne kötni a polgárôrséggel. Az még
kérdés, hogy minek alapján történjen a tá-
mogatás. Jó lenne, ha a polgárôrség gyak-
rabban és hatékonyabban vehetne részt a
járôrtevékenységben.

Melyek idén a kiemelt feladatok?
Eddig a rendôrök jutalmazásával, üdülte-

téssel, gépjármûvek és híradástechnikai
eszközök beszerzésével segítettük a II. ke-
rületi kapitányság mûködését, de nem
csak a rendôrség munkáját szeretnénk tá-
mogatni. Nyitnánk a ªatalabb korosztály fe-
lé, mert a kábítószer elleni védekezést, a
balesetek és bûncselekmények megelôzé-
sét velük kapcsolatban ugyanúgy hangsú-
lyosnak érezzük, mint a gyerekek táborozta-
tását. Szeretnénk, ha minél több pályáza-
ton, iskolai vetélkedôn, sportversenyen,
rendezvényen vehetnénk részt, és a kerüle-
ti ªatalságot megmozgató rendezvények tá-
mogatására is jutna forrás. Ahol javítaniva-
lót látunk és segíteni szeretnénk, az a közle-
kedésbiztonság, a koldusprobléma, a rend-
ôrség reagálóképessége, és bôvíteni kelle-
ne a térªgyelôrendszert. Ezek együttesen
eredményezhetik a közbiztonság olyan típu-
sú javulását, amelyet a lakosság is megérez.

A helyi rendôrség támogatásában ter-
veznek-e változtatást?

Jó lenne, ha a kerületi kapitányság nem-
csak az alapítványra és az önkormányzatra
tudna támaszkodni, hanem javuló költség-
vetési ªnanszírozás mellett dolgozhatna.
Erre ma nincs sok esély. Aki látja az állami
források hiányából adódó szomorú feltéte-
leket, az tudja, hogy a rendôrséget tovább-
ra is segíteni kell a technikai felszerelések
biztosításán át az épület állagának javításá-
ig. Nem feladatunk a rendôrség fenntartá-
sa, és nem kívánjuk átvállalni az állam he-
lyett a ªnanszírozást, inkább olyan többle-
tet szeretnénk adni, amellyel a rendôrség
mûködése hatékonyabbá és még inkább la-
kosságbaráttá válna. szeg

Az alapítvány tavaly több mint tizenhét millió forintnyi felajánlásból gazdálkodha-
tott. A szervezet mûködését az önkormányzat kilencmillió, a kerületi pénzintézetek
és vállalkozók hatmillió forint forinttal támogatták, és jelentôs összeg érkezett ma-
gánszemélyektôl is. Pályázaton két és fél millió forintot nyertek.

— Az alapítványt kilenctagú kuratórium irányítja, amelynek tagjai a munkájukért
térítést nem fogadnak el, a szigorú szabályok szerinti mûködést és az adományok
rendeltetésszerû felhasználását viszont az önkormányzat által delegált felügyelôbi-
zottsági tagok ellenôrzik — mondta Verebes Pál, a kuratórium tagja. — A rendelke-
zésre álló keretbôl felújították a kapitányság épületének II. emeleti vizesblokkját és a
folyosót, a rendôrség számára két gépkocsit vásároltak. Évek óta informatikai és tele-
kommunikációs fejlesztésekkel támogatják a kerületi rendôrséget, és irodaszerrel lát-
ják el a kapitányságot. A szervezet minden évben közbiztonsági napot tart a kerület-
ben, az óvodákban és iskolákban bemutatókkal, tájékoztatókkal hívják fel a figyel-
met a baleset- és bûnmegelôzés fontosságára. A rendôrség munkatársainak családi
napot, a kerületi iskolásoknak szintén évente vetélkedôt és tábort tartanak.

A II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány számlaszáma: 10200885-32610426.

BAKONDI GYÖRGY. Hosszú ideig szolgált a határôrség-
nél, ahol a rendszerváltás idején vezetô beosztásokat töl-
tött be. Elsôként a határátkelôhelyek országos parancsno-
ka volt, majd vezérôrnagyként a határôrség országos pa-
rancsnokának lett a helyettese. 1999-ben nevezték ki a
komoly károkkal járó, tizenhét megye 1700 települését
érintô özönvízszerû esôzés utáni újjáépítést koordináló
kormánybiztosnak. Ugyanaz év decemberében az ô veze-
tésével alakult meg az Országos Katasztrófavédelmi Fô-
igazgatóság, amelynek fôigazgatója lett. Feladata volt
például a tiszai ciánszennyezés, a súlyos árvízek, a Békés
megyei gázkitörés és a beregi gátszakadás elleni védeke-
zés. 2002-ben mentették fel az állami szolgálatból, ekkor
ügyvédi irodát nyitott. A Fideszben szakpolitikai kérdések-

kel foglalkozik, közremûködött a kampányban és a programalkotásban. Bakondi
György nôs, három gyermek édesapja, családjával hosszú ideje a II. kerületben él.
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Óvodások
közlekedni
tanultak
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven idén
is színes szakmai és szórakoztató progra-
mokkal ünnepelte a Budapesti Rendôr-fô-
kapitányság a rendôrség napját. A Városli-

getben a fôvárosi óvodáknak vetélkedôt tar-
tottak, amelyen a Fillér utca nagycsoporto-
sai képviselték kerületünket.

Szent György — aki a legenda szerint meg-
ölte a sárkányt, és kiszabadította fogságá-
ból a királylányt — 1992 óta a magyar rend-
ôrség védôszentje. A szokásokhoz híven
György-naphoz kapcsolódva a rendôrség
napja alkalmából április 28-án a városliget-
ben Petrétei József igazságügyi és rendészeti
miniszter adta át az Év budapesti rendôre
kitüntetô címeket, majd különbözô szak-
mai és szórakoztató programokkal várták
az érdeklôdôket. A budapesti kerületek
egy-egy óvodája részt vett a KRESZ-vetélke-
dôn, amelyen kerületünket kilenc nagycso-
portos képviselte a Fillér Utcai Óvodából.
Az óvodások kerékpáros ügyességi feladato-
kat teljesítettek és képes tesztlapot töltöt-
tek ki. A 23 csapat közül a Fillér utcaiak a
második helyen végeztek. A Nemzedékek
Biztonságáért Közhasznú Alapítvány által
felajánlott két gyermekkerékpárt kapták ju-
talmul.

A Fillér utcai csapat tagjai: Angler Ajtony,
Balla Eszter, Sipos György, Vadászy Botond,
Székely Szabolcs, Tóth Ármin, Jakab Miklós,
Eörs Máté és Kalocsai Ádám. A gyermekeket
Maruzs Jánosné óvodavezetô és helyettese,
Gór Gyuláné, valamint a II. kerületi Rendôr-
kapitányság képviseletében Gyôriné Nagy
Margit rendôr fôtörzszászlós kísérte a ren-
dezvényre.

Túszejtés
a Széna téren
Egy fegyveres férfi próbált meg kira-
bolni egy OTP-fiókot a Széna téren má-
jus 4-én délután. Az elkövetô megsze-
rezte a biztonsági ôr pisztolyát, és tú-
szokat ejtett. A rendôrök elsôként kor-
dont állítottak a 4-es, 6-os villamosok-
ból és buszokból, hogy a forgalmas
helyen megelôzzék az esetleges lövöl-
dözés miatti sérüléseket, és a környe-
zô épületek erkélyeirôl, ablakaiból
mindenkit elküldtek. Hamarosan ter-
rorelhárítók és mesterlövészek érkez-
tek a helyszínre, a bankrablóval túsz-
tárgyaló próbált egyeztetni. A túszej-

tô ötmillió forintot és szabad elvonu-
lást kért. Hanggránát alkalmazását kö-
vetôen fél hat körül hatoltak be a
kommandósok a pénzintézetbe, ahol
több lövést adtak le a bankrablóra,
aki életét vesztette, két bent tartózko-
dó pedig megsérült.

*
PANDÚRBÓL RABLÓ. A katonai
ügyészség nyomoz egy rendôr ellen,
aki pénzt lopott a Széna téri túszejtés
helyszínén — közölte a Budapesti Ka-
tonai Ügyészség szóvivôje. Ács Tibor
az esetrôl csak annyit kívánt elmonda-
ni, hogy csütörtökön gyanúsították
meg a rendôrt azért, mert pénzt tulaj-
donított el a túszejtés helyszínén. A
Budapesti Rendôr-fôkapitányság szóvi-
vôje, Jármy Tibor azt közölte: „A sike-
res Széna téri rendôri akciót követôen
egy kiegészítô feladatot ellátó rendôr
méltatlanná vált beosztására és rend-
ôri mivoltára, ezért ôt az állományille-
tékes parancsnok azonnali hatállyal el-
bocsátotta. A rendôrrel szemben a
büntetôeljárást a Budapesti Katonai
Ügyészség folytatja”. Jármy Tibor az
esettel kapcsolatban nem kívánt kér-
désekre válaszolni.

Több feladat,
kevesebb rendôr
Tavaly a tervezhetô, és az elôre nem látható
események ellenére a rendôrségnek sike-
rült megtartania a korábbi év jó bûnügyi
statisztikai adatait, sôt, több területen je-
lentôs javulást értek el.

— A tavaszi országgyûlési és az ôszi ön-
kormányzati választás komoly kihívást je-
lentett a létszámhiánnyal küzdô kerületi
rendôrségnek — mondta Hagyási Sándor ka-
pitányságvezetô. A rendôrkapitány megem-

lítette, hogy a szeptemberi események
ugyancsak nagy terhet róttak a Budapesti
Rendôr-fôkapitányságra és így a II. kerület-
re is. A teljes közrendvédelmi szolgálatot
más feladatra vezényelték, és heteken ke-
resztül a bûnügyi állomány végezte a járôrö-
zési feladatokat, vonultak ki például csalá-
di perpatvarhoz vagy közlekedési baleset-
hez.

Mindemellett a kapitányság több terüle-
ten jelentôs javulást ért el. A rablások szá-
ma tavalyra 33-ról 14-re, a gyakorinak szá-
mító gépjármûvel kapcsolatos bûncselek-
mények száma 983-ról 664-re esett
vissza. Ugyancsak jelentôs a javulás a gép-
kocsilopásoknál, más bûncselekmények
esetében pedig közel azonosak az értékek.

— Tavaly 289 autót vittek el, két éve kö-
zel négyszázat. A mutatók ugyan jók, de az
egyre csökkenô személyi állománnyal sok-
kal nehezebb megtartani a szintet. A lét-
számhelyzet már-már a mûködôképesség
határát súrolja, ami az alacsony rendôri fi-
zetésre és a rossz lakáshelyzetre vezethetô
vissza. A helyi rendôrség elfogadható tech-
nikai feltételek mellett dolgozhat. A gépjár-
mûpark jó, de az informatikai háttér folya-
matos frissítésérôl gondoskodni kell. A
csökkenô rendôri létszám miatt felmerülô
problémák megoldása a térfigyelôrendszer
bôvítése lehet. A rendôrség az eredményes
mûködéshez nélkülözhetetlen partnernek
látja a polgárôrséget és a közterület-fel-
ügyeletet.



8. OLDAL KÖRNYEZETÜNK BUDAI POLGÁR

Ahol a „zajos”
ügyekkel foglalkoznak
A Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda a I–II–XI. és XII.
kerület által alapított Bel-budai
Mezôgazdasági Hatósági Igazgatási
Társulás 2004-es felbomlását
követôen a Polgármesteri Hivatal
önálló irodájaként mûködik. A
változással a környezetvédelmi
feladatok elôtérbe kerültek, de
továbbra is ellátják a kerület növény-
és állatvédelmi és állattartási hatósági
ellenôrzését.

— A munka jelentôs része növényvédelmi
ügyekbôl áll, különösen a parlagfû elleni
védekezésre fordítunk nagy hangsúlyt —
emelte ki Jóvér György, a négy munkatárssal
mûködô iroda vezetôje. — A parlagfûvel
szennyezett területen július 1-je után lehe-
tôség van közérdekû védekezés elrendelésé-
re. Az elsô években csak néhány esetben,
de tavaly már nagyságrenddel többször és
több helyszínen kellett kényszerkaszálást
végeztetni. Az idén már digitális térkép

alapján keresik a helyrajzi számot, és a tu-
lajdonos neve is hamar kiderül, ami jelen-
tôsen lerövidíti az ügyintézést.

Az irodában egyre gyakrabban foglalkoz-
nak „zajos” ügyekkel. Leginkább a vendég-
látóhelyeknél és az építkezéseknél van
szükség hatósági zajmérésre. Az irodaveze-
tô megjegyezte, hogy a zaj megítélése szub-
jektív, ezért csak a határértékek figyelem-
bevételével és mérés alapján dönthetnek a
panasz jogosságáról. Szintén az iroda hatá-
rozza meg egyes építkezések vagy szórako-
zóhelyek zajkibocsátási határértékét. Doku-
mentált határérték-túllépés esetén a hiva-
tal dönt a zeneszolgáltatás vagy a nyitva tar-
tás esetleges korlátozásáról, vagy az építke-
zési munkálatok idôtartamáról.

Feladatuk még a kevésbé közismert mar-
halevél-kezelés is, ami a kerületben tartott
nagytestû állatok (lovak, szarvasmarhák,
netán juhok) nyomon követhetôségét, egye-
di azonosíthatóságát szolgálja.

Jóvér György kiemelte: sokan tévesen for-
dulnak az irodájukhoz parkfenntartási ügy-
ben, mert az a játszóterek karbantartásá-

val, a közterületi fák gondozásával vagy a
vadgesztenyefák védelmével együtt a Beru-
házási és Városüzemeltetési Iroda általános
Mûszaki Csoportjának hatáskörébe tarto-
zik. Ugyanakkor az iroda szervezi a kutya-
ürülék-gyûjtô edények kihelyezését és kar-
bantartását, és ôk üzemeltetik az önkor-
mányzat járdatisztító gépeit, amelybôl
idén várhatóan újabb darabbal gazdagodik
a kerület.

A szelektívhulladék-gyûjtô szigeteket a
fôvárosban az FKF Zrt. üzemelteti. A szige-
tek mûködésének problémáinak kezelése,
az FKF Zrt. illetékeseivel való kapcsolattar-
tás a környezetvédelmi iroda feladata. A
vállalat tovább fejleszti a hálózatát, így ha-
marosan még több gyûjtôsziget lesz. Az iro-
davezetô elmondta, hogy a konténerek el-
helyezésénél kompromisszumot kell talál-
ni, mert sokan élnének a környezetbarát
hulladékgyûjtés lehetôségével, de a konté-
nerek közelében lakók elvárásai, valamint
az üzemeltetô mûszaki szempontjai szin-
tén fontosak.

A közterületen illegálisan lerakott sze-
mét és zöldhulladék felkutatása, begyûjté-
se és elszállítása ugyancsak az iroda hatás-
köre.

— Az erre fordított összeg tavaly megha-
ladta a 20 millió forintot, és több száz köb-
méternyi hulladékot szállíttattunk el — hív-
ta fel a figyelmet az irodavezetô.

Szabó Gergely

Szelektív szabályok
A kerületben jelenleg 24 helyszínen lehet a szelektíven összegyûjtött hulladékot lerak-
ni. A környezetbarát hulladékgyûjtés iránt nagy az érdeklôdés, a begyûjtött, újrahasz-
nosítható hulladék mennyisége évrôl évre nô.
n Fehérüveg-gyûjô tartály (fehér)

A tiszta, kiöblített italos és a háztartásban már feleslegessé vált színezetlen (konzer-
ves, parfümös) üvegeket dobhatjuk ide. Ne dobjunk bele színes (zöld, barna, példá-
ul sörös-) üveget, tükröt, ablaküveget, villanykörtét, szemüveget, nagyítót, drótszöve-
tes üveget, kerámiát, porcelánt, neoncsövet!
n Színesüveg-gyûjtô tartály (zöld)

Dobhatunk bele színes (zöld, barna, sárga) italos, parfümös, konzerves üveget. Ne
dobjunk bele színezetlen, azaz fehér üveget, drótszövetes üveget, katedrálüveget,
kerámiát, porcelánt! Az üvegek közé ne dobjunk követ, és az üvegekrôl távolítsuk el
a fém kupakokat!
n Fémgyûjtô tartály (szürke)

Az edény a fém csomagolódobozok (üdítôs, sörös, konzerves) és a háztartási kis
fémhulladékok (például evôeszközök) gyûjtésére szolgál. A konzerves, kutya-, illetve
macskaeledeles dobozokat csak kimosva szabad beledobni.
n Mûanyaggyûjtô tartály (sárga)

Üdítôs, ásványvizes PET-palackokat, kiöblített háztartási flakonokat és azok lecsa-
vart kupakjait (samponos, habfürdôs), tejes, joghurtos poharat, margarinos dobozt
(csak kimosva!), háztartásban elôforduló tiszta fóliát (szatyrok, tasakok, csomagoló
fóliák) dobhatunk bele. Ne dobjunk bele zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal
szennyezett (nem kimosott) flakont, élelmiszer-maradványt tartalmazó mûanyagot,
hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videókazettát, egyéb mûanyagnak ítélt hulladé-
kot (nejlonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nincs megoldva!
n Papírhulladék-gyûjtô tartály (kék)

Ez a konténer újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullám- és csomagolópapír,
kartondoboz gyûjtésére való. Az italos Tetra Pak-dobozokat üresen, kiöblítve dobhat-
juk bele. A dobozokat nyomjuk, hajtsuk össze, hogy minél kevesebb helyet foglalja-
nak. Higiénés okokból ne dobjuk bele az élelmiszer-maradványokat és egyéb szennye-
zôdéseket tartalmazó (olaj, zsír, oldószer) papírokat, használt papírzsebkendôt, szal-
vétákat!

JÓVÉR GYÖRGY (képünkön) 1986-
ban végezett a Gödöllôi Agrártudomá-
nyi Egyetemen, növényvédelmi sza-
kon. Rövid cukorgyári kitérô után az
Óbuda Szövetkezet növényvédelmi
szakirányítója volt. 1989-tôl az Észak-
budai Kerületek Mezôgazdasági Ható-
sági Igazgatási Társulásánál tíz éven
át foglalkozott a társult kerületek nö-
vényvédelmi ügyeivel, majd a II. kerü-
leti székhelyû új társulást vezette.
2004. július 1-jétôl a Környezetvédel-
mi és Mezôgazdasági Iroda vezetôje.
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Oltanak
és oktatnak
A II. kerületi állomáshelyükön
szolgálatot teljesítô tûzoltók élete
szerencsére nem csak égô házakról,
kigyulladt erdôkrôl és a híradásokból
ismert feszítôvágóról szól. Akár
meglepô, akár nem, de a keményebb
világhoz szokott lánglovagok olykor
ámuló óvodás csöppségeket
kalauzolnak az izgalmas, de
hétköznapi gondoktól nem mentes
világukban.

A Közép-budai Tûzôrség épületét 1984-
ben vették birtokba a tûzoltók. A kerületi
tûzesetekhez addig többnyire az I. kerületi
laktanyából indultak a gépkocsik, mára
azonban a Budakeszi úti épület lett a kör-
nyékre és a közeli agglomerációs települé-
sekre induló tûzoltók központja. A tûzôr-
ségnél és a január óta hozzá tartozó Ko¶ci-
uszko Tádé utcai laktanyában ma együtte-
sen száztízen dolgoznak.

— Tavaly mintegy
ezerhatszázszor vonul-
tunk ki, amivel orszá-
gos szinten az elsôk kö-
zött állunk — mondta
Liszka Zoltán tûzoltó al-
ezredes, a tûzôrség pa-
rancsnoka. — A fôváros

egyik legnagyobb kiterjedésû és lélekszá-
mú területét látjuk el. Késlekedni nem
szoktunk, a riasztástól számított két perc
alatt elhagyjuk a laktanyát, és tíz percen be-
lül elérünk a II. kerületi helyszínekre.

A tûzoltóság távlati terveiben szerepel,
hogy az anyagi helyzettôl függôen további
laktanyákat építenek a fôvárosban, így
nem elképzelhetetlen, hogy öt-tíz éven be-
lül Pesthidegkúton is lesz egy kisebb állo-
más. A rendelkezésre álló három tûzoltó-
és más speciális gépjármûvel biztonsággal
látják el a szolgálatot. Azonban nem lenne
rossz, ha több pénzbôl gazdálkodhatna a fô-
városi tûzoltóság, mert a hegyvidékes tere-
pen a gépkocsik is hamarabb szorulnak cse-
rére. A budai utakra ajánlatos téli gumikat
például a rendszeres támogatást nyújtó ke-
rületi önkormányzatok vásárolják meg a
tûzoltóknak. Az évi egy-két új gépjármû
nem elegendô, egy erôs és speciálisan fel-
szerelt autóra akár százmillió forintot is el
lehet költeni. A béreket, járulékokat és az

üzemanyagköltséget ki tudják ªzetni, és ol-
tóanyag is lesz, de a laktanya tetejének be-
ázását már kerületi segítséggel küszöbölték
ki, és a vizesblokkok felújítása is a II. kerü-
leti önkormányzat támogatásából készült
el. A legnagyobb gondot jelenleg mégsem
az anyagi háttér okozza.

— Az országos létszámbôvítéskor a Fôvá-
rosi Tûzoltóparancsnokság nem kapott
többlethelyet, miközben a kötelezô heti
munkaóra csökkent, ezért belsô átcsoporto-
sítással és szigorúbb szolgálatvezényléssel
próbáljuk megoldani a helyzetet — emelte
ki Liszka alezredes, aki hozzátette, hogy az
üres helyek feltöltése sem könnyû. Sok a je-
lentkezô, ám hetven százalékuk ªzikailag
vagy pszichológiailag alkalmatlan.

A II. kerületben és környékén a feladat
változatosabb, mint a belvárosi kerületek-
ben, hiszen a családi háztól a metróalag-
útig, a toronyházaktól a kémiai kutatóig
sokféle épület fellehetô. Viharos idôben a
zöldterületen akad több tennivaló, száraz
idôben az erdôkben fellobbanó tüzek ad-
nak munkát, esôben, hóban pedig a sár és
a csúszós út tesz próbára gépet és embert.
Az esetek mintegy 60 százaléka a mûszaki
mentés körébe tartozó közlekedési baleset,
fakidôlés, omlás vagy vízszivattyúzás, és
csak kisebb részben tûzeset. Ugyanakkor a
lángok elfojtásán és az összetört gépkocsi
áramtalanításán kívül a tûzoltók nem rit-
kán óvodás csoportokat kalauzolnak végig
a Budakeszi úti tûzôrségen.

— A gyerekek megtekinthetik a mentés
és a tûzoltás eszközeit, beülhetnek a gépko-
csikba, kipróbálhatják az öltözéket. Fontos
az oktatás és a ªgyelemfelhívás, mert nincs
rosszabb, mint ha egy balesetben gyermek
sérül meg, és mindent megér, ha megelôz-
hetô. Évente akár 120 csoport is megfordul
a laktanyában, de az oktatási intézmények-
ben is tartanak bemutatót. A lánglovagok
pedig a kisgyerekektôl nem kérnek mást
cserébe, mint egy szép rajzot a megszerzett
élményekrôl, vagy egy integetést és mo-
solyt a kerület útjait járó tûzoltóknak.

szg

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.

FOGADÓÓRÁK: Koncz Imre önkormányza-
ti képviselô (5. vk., SZDSZ) következô foga-
dóóráját június 1-jén tartja a Pitypang Ut-
cai Általános Iskolában (1025 Pitypang utca
17.)

Balsai István országgyûlési képviselô kö-
vetkezô fogadóóráját június 14-én csütörtö-
kön 18 órától a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Mechwart liget 1.), valamint június
21-én, szintén csütörtökön 18 órától a Pest-
hidegkúti Közösségi Házban (1028 Máriare-
metei út 37.) tartja.

FELOLDOTTÁK A TÛZGYÚJTÁSI TILALMAT a Pilisi Parkerdô Zrt. területén. Össze-
sen 15 hektáron égett tavasszal az avar, másfél hektár erdô pedig teljesen a lángok
martalékává vált. A tüzek keletkezésének oka minden esetben emberi gondatlanság
volt, de a legnagyobb kárt okozó pilisborosjenôi tûzesetnél nem zárható ki a szándé-
kos gyújtogatás sem, ezért a helyiek egyesülete és a Pilisi Parkerdô Zrt. kétszázezer fo-
rintos nyomravezetôi díjat ajánlott fel a tettes kézrekerítésére. A tilalom feloldása
után is erdôterületen tüzet csak a kijelölt tûzrakóhelyeken lehet gyújtani.



10. OLDAL ÓVODA—ISKOLA BUDAI POLGÁR

Nyitott, jókedvû
gyerekek
Gyorsan változó világunkban az
iskolai tananyag tartalma és
elsajátításának módja is
korszerûsítésre szorul. A lexikai
tudásról a hangsúly a képességek
fejlesztésére tevôdött át. Alsó
tagozaton a legfontosabb az írás és
olvasás készségszintû elsajátítása,
hiszen ez az alapja minden további
tanulásnak.

Sajnos azonban gyakori ta-
pasztalat, hogy még a közép-
iskolás, sôt idôsebb generá-
ció körében is komoly gon-
dot okoz az értô olvasás. Ez-
zel párhuzamosan mintha
járványszerûen terjedne a
diszlexia és diszgráªa, amely-
nek oka az írás és olvasás
nem megfelelô, siettetett ok-
tatása is lehet.

Radoszáné Nagy Erzsébet a
maglódi általános iskola taní-
tónôje, aki a gyerekek hatékonyabb tanítá-
sa érdekében más módszerekkel fogott hoz-
zá új (jelenleg másodikos) osztálya anya-
nyelvi oktatásához. Tapasztalatait elhozta
kerületünk tanítóinak is, akik a Pedagógiai
Szolgáltató Központ szakmai napjainak ke-
retében találkozhattak.

Mi a lényege az új módszernek?
Rendkívül gyerekbarát, mert a gyerek sa-

ját fejlôdési üteméhez igazodik. A tanító-
nak ez persze többletmunkát jelent, hiszen
más és más feladatot kell adni az ügyeseb-
beknek és a kicsit lassabbaknak. A motivá-
ciónak óriási szerepe van: felkelteni és
fenntartani a gyerekek érdeklôdését. Ha
például új mese elolvasására készülünk, a
címbôl megjósolhatják a történetet. Sok ki-
találós és rejtvényes feladatot kapnak. A
másik fontos tapasztalat, hogy a gyerekek
tevékenységgel tudnak leginkább tanulni.
Mindig csinálnak tehát valamit, legtöbb-

ször csoportmunkában. A csoport összeté-
tele sem mindegy: van, hogy azonos képes-
ségû gyerekek kerülnek össze, ilyenkor a
feladatot is a képességekhez mérem. Néha
azonban mindenkinek ugyanazt a feladatot
kell megoldania, tehát minden csoportba
kerül jobb és gyengébb tanuló is. A tevé-
kenységek egy része mozgásos, ami a kon-
centrációt segíti. A program sokat kölcsö-
nöz a drámapedagógia módszereibôl, ami
hihetetlenül nyitottá teszi a gyerekeket.
Gyakran bábozunk, vagy eljátszunk mesé-
ket, és ilyenkor, egy szerep mögé bújva
még a bátortalanabbak is szívesen megszó-
lalnak.

A kollégák az elôadás végén kételyeik-
nek is hangot adtak.

Mindig félünk az újtól, fô-
leg, ha nem ismerjük eléggé.
Talán úgy érzik, hogy túl sok
energiát és pluszmunkát kér
az új módszer a tanítótól. Eb-
ben persze sok igazság van.
Nagyon alaposan és tudato-
san meg kell tervezni az órát,
szinte gyerekre lebontva. Elô-
készíteni a számtalan kivá-
gandó, összerakandó képet,
szöveget. Sok munka, de meg-
éri.

Tapasztalja saját osztályán, hogy az új
módszernek köszönhetôen jobban halad-
nak, mint az elôzô osztályokkal?

Azt nem mondhatom, hogy ezek a gyere-
kek lényegesen szebben vagy hangosabban
olvasnának, de sokkal jobban értik, amit ol-
vasnak, és ami nagyon lényeges: nincs le-
maradó tanuló. A mindennapos reggeli be-
szélgetés, mozgás és mesehallgatás nyitot-
tá, érdeklôdôvé, bátorrá és — nem utolsó
sorban — jókedvûvé teszi a gyerekeket. A
gyakori csoportmunkának, közös gondolko-
dásnak, feladatmegoldásnak következté-
ben igazi közösséggé érlelôdött az osztály,
ahol nincs kiközösített gyerek. Járnak hoz-
zánk pedig nagyon rossz körülmények kö-
zött élô gyerekek, roma származású tanu-
lók és egy tartósan beteg kislány is. Azt hi-
szem, ha „csak” ennyit elértünk, már meg-
érte.

Péter Zsuzsa

Elbúcsúzik
a Fenyves
Idén bezárja kapuit a Fenyves iskola — az
épület nem, ott tovább folyik a tanítás —,
jogutód intézménye a Szabó Lôrinc Kéttan-
nyelvû Általános Iskola és Gimnázium lesz.
Az iskola vezetése szeretettel várja a jelenle-
gi és volt fenyveses diákokat, szülôket, pe-
dagógusokat és dolgozókat a június 14-én
17–20-ig tartandó batyus búcsúztatóra
(1026 Fenyves u. 1–3.). A batyukban lehet-
nek lelket vidító szép emlékek és testet vi-
dító finomságok.

Törökvész-gála
Május 24-én 17 órától rendezik meg
az iskola hagyományos gálamûsorát.
A Kodály-év tiszteletére nagy hang-
súlyt kap a mûsorban a hagyományôr-
zés és a valódi értékek ápolása. A kö-
zönség ízelítôt kaphat népzenei, furu-
lya-, népi játék és néptánc-összeállítá-
sunkból. A legügyesebb zeneiskoláso-
kat és versmondókat is megismerhe-
tik. Minden szülôt és nagyszülôt, régi
és jövendôbeli diákot várnak az iskola
aulájába. (Törökvész Úti Általános Is-
kola, 1025 Törökvész út 67–69.)

ÚSZÓTÁBOR
A Darnyi Tamás
úszóiskolában

a Margitszigeten
és a Komjádiban

kétszer úszás
ebéd-uzsonna

15 000 és 13 000 Ft/fô/hét
Tel.: 359-7895

335-2097

Zajlanak
az érettségik
Május 7-én reggel negyed hatra 19 kerületi
iskolavezetô érkezett, hogy magához vegye
az idei magyar érettségi tételeket. Szalai Ti-
bor jegyzô nemcsak a hét önkormányzati
gimnázium, hanem a kerületben található
mind a tizenkét — egyházi, alapítványi és fô-
városi — középiskola tételeiért felel. Ápri-
lis 26. óta több részletben érkeztek meg a
különbözô tárgyak tételei a Polgármesteri
Hivatalba, ahol fokozott biztonsági intézke-
dések mellett ôrzik azokat felhasználásu-
kig.

Ötvös Zoltán, a Mûvelôdési Iroda vezetôje
arról számolt be, hogy eddig minden az elô-
írásoknak megfelelôen zajlott, és az érettsé-
gi tételek rendben eljutottak az összes kerü-
leti iskolába. Önkormányzati fenntartású
gimnáziumban összesen 450 végzôs diák
kezdte az érettségi vizsgáit a magyar írásbe-
livel. A kerületben összesen 1200 és 1300
között van az idén a maturanduszok száma,
akik között vannak olyanok is, akik már ko-
rábban érettségiztek, de most újra vizsgáz-
nak a felvételi miatt.

A közép- és emelt szintû érettségi vizs-
gák május 7-én kezdôdtek, és május 25-ig
tartanak. A szóbeli vizsgákra június 18-29
között kerül sor.
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Diákok érdekeit
képviselve
Május 9-én a Törökvész úti általános
iskolában gyûltek össze a II. kerület
tizenöt általános és középiskolájának
diákönkormányzati képviselôi, hogy
találkozzanak a kerület vezetôivel, és
megvitassák a legégetôbb kérdéseket.

A plenáris ülésen Láng Zsolt polgármester
és Dankó Virág alpolgármester mellett
részt vett Ötvös Zoltán, az önkormányzat Mû-
velôdési Irodájának vezetôje, Barna Gábor-
né, a Mûvelôdési Iroda munkatársa, a Köz-
oktatási, Közmûvelôdési, Sport- és Infor-
matikai Bizottság korábbi és jelenlegi elnö-
ke, Takács Beáta és Soltész Attila, Papp Judit,
a II. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Köz-
pont vezetôje, valamint a házigazda iskola
igazgatója, Hildebrandné Rugási Éva.

Köszöntôjében Láng Zsolt elmondta,
hogy számtalan jó ötlet merült fel a diákság
részérôl, amelynek megvalósítása az egész
kerület javát szolgálná. Sajnos, azonban
nem mindenre jut pénz: a tavalyi huszon-
kétmilliárd forinttal szemben idén tizen-
hétmilliárdból kell az önkormányzatnak
gazdálkodnia. A problémák megoldásánál
törekedni kell az együttmûködésre, hiszen
azok döntô többsége nem politikai jellegû.
A polgármester ezután részletesen megvála-
szolta az elôre összegyûjtött, illetve a hely-
színen megfogalmazott kérdéseket. Ezek el-
sôsorban a bicikliutak, focipályák, zöld par-
kok és játszóterek megóvására és továbbfej-
lesztésére vonatkoztak. Felmerültek a köz-
lekedést érintô kívánságok: buszjáratok sû-
rítése, utak, járdák felújítása és karbantar-
tása, új zebrák és körforgalmak kialakítása.
Örökzöld témaként ismét megjelent a ku-
tyaürülék kérdése, de a kerületben élô szá-
mos hajléktalan problémájára is szívesen
látnának megoldást a diákok.

P. Zs.

A II. kerületi Diákönkormányzat tavaly megválasztott elnöke, a
Móricz Zsigmond Gimnázium tizenegyedikes tanulója, Csortán
Orsolya már általános iskolás korában is aktívan részt vett a kerü-
leti diákéletben.

— A DÖK célja, hogy képviselje a diákság érdekeit, észrevétele-
ink, problémáink és kívánságaink eljussanak a kerület vezetôihez,
és megpróbáljunk ezekre választ kapni. Ezen kívül olyan progra-
mokat szervezünk, amelyek keretében a különbözô iskolákba já-

rók megismerkedhetnek egymással, kicserélhetik tapasztalataikat, kölcsönösen segít-
hetik egymást. Szervezünk tréningeket, ahol többek között konºiktuskezelésben
vagy pályázatírásban lehet jártasságot szerezni. Egyik legnagyobb büszkeségem,
hogy idén áprilisban egész napos játéknapot szerveztünk a Millenárison. Nagyon jól
sikerült, pedig hasonlóra még fennállásunk óta nem volt példa. Örülünk annak is,
hogy a Közoktatási, Közmûvelôdési, Sport- és Informatikai Bizottság anyagi támoga-
tást is megszavazott számunkra, amit önállóan, tetszés szerint használhatunk fel.

Sok szó esett a kerületi sportélet lehetséges helyszíneirôl, így a Marczibányi téren ki-
alakítandó sportcentrumról, valamint a Kolozsvári Tamás utcai és a Szabadság utcai
létesítmények fejlesztésérôl, esetleges tanuszodák építésérôl. Ezzel kapcsolatban
Láng Zsolt megemlítette, hogy szeretnének egy úgynevezett kerületi kártyát kibocsá-
tani, amely egyebek mellett a sportpályák kedvezményes használatára is feljogosíta-
ná a kerületi polgárokat.

Kicsik
a nagyszínpadon
Mind a tizenegy kerületi óvoda és egy tag-
óvoda jelen volt április 27-én a Marczibá-
nyi Téri Mûvelôdési Központban rendezett
Óvodai Mûvészeti Fesztiválon. A fesztivált
tíz évvel ezelôtt rendezték meg elôször, az
idei volt a nyolcadik alkalom, hogy a kerüle-
ti óvodások, és idén elôször óvónôk cso-
portja is fellépett.

Az óvodák különbözô mûfajú produkciók-
kal léptek fel: volt népi játék, zenés torna,
mesejáték, dalcsokor, a délelôtt folyamán
összesen 280 gyerek léphetett színpadra. A
résztvevôket Láng Zsolt polgármester kö-
szöntötte, aki elmondta, hogy a Kodály is-
kola diákjaként ô maga is sokszor fellépett
a kórussal a „Marczi” színpadán, és ezek az
évek mai napig meghatározóak számára,
mert többek között ezen alkalmak során ta-
nult meg ªgyelni a másikra, együtt dolgoz-
ni a közösségért, és örülni a közös siker-
nek.

Maruzs Jánosné óvodai szaktanácsadó, a
fesztivál egyik szervezôje szerint az idei
produkciók igen színvonalasak voltak, to-
vábbá kiemelte, hogy az Óvodai Mûvészeti
Fesztiválnak több célja is van: egyrészt lehe-
tôséget biztosít a gyerekeknek és az óvodák-
nak a bemutatkozásra, másrészt a széles
körben meghirdetett fesztivál a szülôk ré-
szére is megkönnyíti az óvodaválasztást. A
szaktanácsadó nem egy szülôt ismer, aki a
fellépéseket látva döntött az egyik vagy a
másik óvoda mellett. Hozzátette, hogy az
eseményen az óvónôk is részt vesznek, így
a közkedvelt fesztivál módszertani tovább-
képzésként is megállja a helyét. ld
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Száz év — 1907 perc foci
Száz éve, 1907-ben alapították a
Baár—Madas Református
Gimnáziumot. A centenáriumi
ünnepségsorozat egyik eseményeként
közel másfél napon át, pontosan 1907
percen keresztül folyamatosan, éjjel-
nappal fociztak diákok, tanárok és
lelkészek az iskola tornatermében.
Április 27-én délben az elsô meccset
lelkészek és az iskola tanárai vívták.

A kezdôrúgást Szabó István, a Dunamelléki
Egyházkerület püspöke végezte el, aki a
meccs hátralévô részét is a pályán töltötte,
és bravúrosan védett a lelkészek csapatá-
ban. Tombor László, a Baár—Madas iskola
igazgatójának derekas lövéseit is többnyire
hárította. A kemény, egyórás focimeccset
követôen a püspök elmondta, hogy régeb-
ben bizony jobban ment neki a foci, ama-
tôr csapatokban játszott, mindig kapus
volt.

— Az 1907 perces
focimeccs megren-
dezése, úgy gondo-
lom, nagyon jól be-
leillik abba az ün-
nepségsorozatba,
amelyet az iskola
tart a centenárium
kapcsán. Az eltelt
száz év ellenére a
Baár—Madas a leg-

újabb alapítású iskolánk, a pápai reformá-
tus kollégium például 1536-ban kezdte
meg mûködését, de ez az iskola mindig is a
református iskolák élvonalába tartozott, és
mivel a Dunamelléki Egyházkerület a fenn-
tartója, szívem minden kívánsága az, hogy
a református iskolák között a legelsô
legyen.

Szabó István püspök hozzátette, mindent
megtesznek az iskola színvonalas üzemelte-
téséért:

— Amit tudunk, megadunk a Baár—Ma-
dasnak, de hálásan köszönjük a II. kerületi
önkormányzat, a szülôk és a cégek támoga-
tását is. Bizony, sok kéznek és szívnek kell
megmozdulnia a mai nehéz helyzetben,
hogy akár a Baár—Madast, akár bármely
más iskolát méltó körülmények között tud-
junk fenntartani.

Tombor László igazgató a maratoni
hosszúságú foci-
meccs szervezésérôl
elmondta, hogy a csa-
patok osztályonként
elôre jelentkeztek, az
éjszaka is játszó csa-
patok — akik a fel-
sôbb éves gimnazis-
tákból álltak össze —
a saját tantermükben
aludtak hálózsákban.

Emellett ªlmeket vetítettek a diákoknak,
akik a számítógéptermet is használhatták.

— Nagy öröm volt, hogy a szülôket is be
tudtuk vonni a rendezvény lebonyolításá-
ba. Ôk látták el — az iskola orvosa mellett
— például az állandó orvosi felügyeletet, és
a mérkôzésvezetôk nagy része is közülük ke-
rült ki, de szintén egy szülô biztosította a
250 résztvevô részére a jelentôs ásvány-
vizet is. Ôszintén mondhatom, közös volt a
szervezés, és most közös az öröm is! A ren-

dezvény a diákok között komoly közösség-
formáló erôt is képvisel, hiszen erôsíti az
egymásrautaltság, a szolidaritás érzését: ha
valaki nem megy el, helyette kétszer annyit
kell egy társának vállalnia, ha valaki megsé-
rül, egy társa azonnal beugrik a helyére.
Maradandó élmény az éjszaka játszó csapa-
tok számára, hogy abban a tanteremben al-
szanak, amelyben év közben 180 napig ta-
nulnak — tette hozzá az igazgató.

ld

A centenáriumot az iskola többek között a Mennyezet virágai kiállítással, jótékonysá-
gi koncerttel és az 1907 perces focival ünnepelte. A következô tanévben, szeptember-
ben egy képzômûvészeti kiállítást rendeznek régi diákok és támogató mûvészek rész-
vételével. Felújítják az iskolatörténeti kiállítást, október 12-én nagyszabású megemlé-
kezés lesz az intézményben, és október 13-án a Deák téri evangélikus templomban
Fassang László orgonamûvész és az iskolához kötôdô énekkarok adnak koncertet.

A Baár—Madas Református Gimnáziumot 1907-ben alapították. Funkciója és hivata-
los neve többször változott, de egyházi kezelésben az alapítványtevô Baár János pol-
gár és Madas Károly földbirtokos nevét mindig viselte. 1952-ben az egyház „önként”
felajánlotta az iskolát az államnak, ezt követôen csak egyetlen református gimnázi-
um mûködött tovább az országban, a debreceni. Épületében egy általános iskolát és
egy óvónôképzô intézetet követôen a Móricz Zsigmond Gimnázium mûködött.
1990-ben a Baár—Madas volt az elsô református egyházi iskola, amely újraindult, elô-
készítése és szervezése már ’87–’88-ban elindult ifj. Bibó István, református értelmisé-
giek és egyháziak vezetésével, majd a Dunamelléki Egyházkerület indította újra,
amely azóta is fenntartója az iskolának.
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Rendszámtábláktól
országos versenyekig
„Csak egészséges legyen, a többi nem
számít” — hangsúlyozzák a
gyermekvárás boldog idôszakában a
jövendôbeli szülôk. De titkon, a szívük
mélyén azért elábrándoznak arról,
hogy a csemetébôl majd világhírû
karmester lesz, vagy olimpiai bajnok,
esetleg Nobel-díjas tudós.

Micsoda öröm és büszkeség, amikor a fel-
cseperedô gyermek tehetségesnek bizo-
nyul valamiben. Ezt az érzést jól ismeri a
Janzer házaspár, akik nem is egy, hanem há-
rom szép és okos, sôt kiemelkedôen jó ké-
pességû gyermeket nevelnek. Bölcsészek
lévén ôket is meglepte két ªuk, Olivér és
Barnabás vonzalma a számok világához. A
kislány, Lili most elsô
osztályos, de egy vers-
mondó versenyen el-
ért elsô helyezést már
magáénak tudhat.

Olivér, az Áldás Ut-
cai Általános Iskola ha-
todik osztályos tanuló-
ja idén megnyerte az
Országos Zrínyi Ilona
Matematikaversenyt.
Különleges tehetségé-
re tanárnôje, Rudolf Ta-
másné hívta fel ªgyel-
münket.

— Olivér már kicsi
korában is érdeklôdött
a számok iránt — mesé-
li az édesanya, Csikós
Dóra, aki az ELTE An-
gol-Amerikai Intézeté-
ben, az Anglisztika tan-
széken irodalmat ta-
nít. — Három éves lehe-
tett, amikor egy ven-
dégségben kiszámolta,
hogy most összesen
hány szem van a szobá-
ban, és ha valaki kimegy, akkor hány orr
marad. Ezzel együtt nagy meglepetés volt,
amikor harmadikos korában második lett
az országos Zrínyi-versenyen. Erre az alka-
lomra kapott egy pár fekete cipôt, és a si-
ker után babonásan ôrizte a szerencsehozó
lábbelit. Negyedikes korában a fekete cipô-
ben ismét országos második lett, de ötödik-
ben kijelentette, hogy új cipôre van szük-
ség, mert most már elsô szeretne lenni.

Mennyire tudatosan, célirányosan ne-
velik otthon a gyerekeket?

Nem akarunk a ªúkból matematikust fa-
ragni — mosolyodik el Janzer Frigyes, az
édesapa, aki egy könyvimportôr céget igaz-
gat. — Amikor egészen kicsik voltak, Dóra

nagyon sokat foglalkozott velük. Ezekben a
korai években rendkívül fogékonyak, sok
minden eldôl már akkor. De ez a foglalko-
zás egyáltalán nem merev keretek között,
és nem a számok körül zajlott. Eszünkbe se
jutott, hogy majd jó matekosok lesznek.
Egyszerûen csak sokat beszélgettünk ve-
lük, válaszoltunk a kérdéseikre, komolyan
vettük ôket születésük pillanatától fogva.
Nem képernyô elôtt ülve töltötték, töltik
gyerekkorukat. Olivér egyébként a rend-
számtáblákról ismerte meg a számokat, azt
kérdezgette mindig séta közben, és magá-
tól kezdett el összeadni, kivonni.

Mi a jó a matekban? — fordulok Olivér-
hez.

A logika — vágja rá. — Nem a kiszámolás
izgat, hanem a furmányos történet. Min-

denféle rejtvényt szeretek. Az iskolában já-
rok logika-tanfolyamra, ahol játékos fel-
adatokat, fejtörôket oldunk meg. Itt nem a
gyakorlás a cél, hanem az élvezet.

Úgy hallottam, nem csak a Zrínyi-ver-
senyen értél el szép eredményt.

Tavaly indultam még az Amªteátrum-ku-
pán, ez is egy matekverseny, ahol csapat-
ban második, egyéniben hatodik lettem,
idén mindkettôben elsô. Azután most volt
a Kalmár László Országos Matematikai Ver-
seny, amelyik hasonló, mint a Zrínyi, csak
nem feleletválasztós, hanem indoklós.

— Olivérnek fekszik a feleletválasztós,
tehát tesztjellegû feladatsor, mert nagyon
gyorsan tud dolgozni — magyarázza az édes-

apa. — Hetvenöt perc alatt kellett huszonöt
feladatot megoldani. Sokan ennyi idô alatt
nem is érnek a feladatsor végére. A Kal-
már-versenyen még nem vagyunk túl, egye-
lôre a budapesti és Pest megyei forduló zaj-
lott le, ahol Olivér maximális pontszám-
mal lett elsô. Az országos fordulóra június-
ban kerül majd sor.

Milyen szerepet játszik az iskola ab-
ban, hogy a gyerekek ilyen szép sikere-
ket érnek el?

Mind a hárman az Áldásba járnak, ez is
mutatja, hogy mennyire megkedveltük ezt
az iskolát — mondja Dóra. — Mindhármuk-
nak remek tanáraik vannak. Csodálatra-
és tiszteletreméltó, ahogy a gyerekekkel
dolgoznak. Nagyon sokat köszönhetünk Oli-
vér alsós tanítónôjének, Bóna Annának,
aki felhívta a ªgyelmünket Olivér matema-
tikai tehetségére. Ugyanilyen következetes
és színvonalas Lili két tanítónôje, Mischl
Eszter és Katra Eszter, és a Barnabást tanító
Mikes Viktóriáról is csak a legjobbakat tud-
juk mondani.

Hogyan képzelik a gyerekek jövôjét?
Nem akarjuk ôket be-

folyásolni — felel hatá-
rozottan Frigyes —, és
azt sem szeretnénk, ha
csak egy irányban in-
dulnának el. Szeret-
nénk nekik sok min-
dent megmutatni,
hogy választhassanak,
és majd a saját útjukat
járhassák. Mi a mosta-
ni mérce szerint talán
kicsit szigorú szülôk va-
gyunk. Megszabjuk pél-
dául, hogy mennyi idôt
tölthetnek el a gyere-
kek a számítógép elôtt.
Úgy érzem, hogy bármi-
lyen jó és élvezetes is
például egy stratégiai
játék, négy-öt órára is
a monitor elé ragaszta-
ná a gyerekeket, ami
egyrészt nagyon meg-
terhelô az idegrendsze-
rüknek és a szemük-
nek, másrészt elvonja
ôket egyéb, szintén jó

és élvezetes idôtöltéstôl.
Mit csinál együtt a család?
Sajnos, hétköznap nagyon kevés idôt töl-

tünk együtt, mindenki késôn ér haza. Ilyen-
kor beszélgetünk, mindenki elmondja, mi
történt vele aznap. Frigyes teniszezni szo-
kott a ªúkkal. Hétvégén, ha nincs sakkver-
senye valamelyik ªúnak, kirándulni me-
gyünk.

Olivér most hatodikos. Jövôre a Fazekas
Mihály Gimnáziumban, a matematikaokta-
tás fellegvárában folytatja tanulmányait.
Egyik szeme sír, a másik meg nevet: sajnál-
ja a régi iskolát, a barátokat és tanárokat,
de izgatottan várja az új kihívásokat.

Péter Zsuzsa

Olivérnek minden tárgyból ötöse volt a bizonyítványban, szeret teniszezni és olvasni, most
éppen Winnetou kalandjai tartják izgalomban. A negyedikes Barnabásnak, aki szintén szép
eredménnyel szerepelt több matematikai (tavaly második, idén hatodik lett az Országos Zrínyi
Matematikaversenyen) és sakkversenyen, kedvenc tantárgya a matematika és az angol, játéka
a Catan. Lili elsô osztályos, matektagozatra és balettra jár, de legszívesebben rajzolással tölti
idejét. Tehetségét talán a szobrászmûvész nagypapától, Janzer Frigyestôl örökölte.
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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 Paulay Ede u. 35.)
n JÚNIUS 22.: Play art — festmények, szobrok, grafikák. Bálind István, Harasztÿ István, Hecker Péter,
Kovách Gergô, Lossonczy Tamás, Nemes Nikolett, Pittmann Zsófia, Rainer Máté, Roskó Gábor, Szalay Pál,
Szurcsik József mûvei. (Vízivárosi Galéria)
n MÁJUS 25-ig: Kiss Tibor építész (1899–1972) emlékkiállítása. Megtekinthetô hétfôtôl péntekig 14–
19 óráig. (HAP Galéria, 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 20., 19.00: Agatha Christie: Egérfogó (klasszikus krimi 2 részben). R.: Föl-
dessy Margit. MÁJUS 23., 19.00: És Rómeó és Júlia… W. Shakespeare után szabadon. Elôadja: Nagy-Ká-
lózy Eszter és Rudolf Péter. MÁJUS 24., 19.00: Galt MacDermot—James Rado—Gerome Ragni: Hair. Mu-
sical a Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. MÁJUS 24., 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! Szerk.:
Litkai Gergely. Km.: Bödôcs Tibor, Lorán Barnabás. JÚNIUS 7., 18.30: Švejk vagyok — zenés sörözgetés
egy derék katonával és a közönséggel. Elôadja: Mikó István. Km.: Suha Kálmán (IBS Pub). JÚNIUS 10.,
19.00: Galt MacDermot—James Rado—Gerome Ragni: Hair. JÚNIUS 21., 19.00: Dumaszínház az IBS-
ben! Szerk.: Litkai Gergely. Km.: Badár Sándor, Szôke András.

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: MÁJUS 25., 18.00: Bartók zeneakadémiája. Kamaraest. Km.: Gyôri
Noémi, Madaras Gergely (fuvola), Rohmann Ditta (gordonka), Félegyházi Károly (zongora). Mûsoron:
Bach, Kuhlau, Wilhelm Friedemann és Gyenyiszov mûvei. JÚNIUS 8., 18.00: A Trio Art Nouveau hang-
versenye. Nagy Ervin (zongora), Winkler Orsolya (hegedû), Déri György (gordonka). Mûsor: Carl Gottlieb
Reissiger: G-dúr trió. Melis László: Trió — bemutató. Beethoven: D-dúr „Szellem” trió op. 70., Astor Piaz-
zola: Verano Porteno (Nyári kikötô)
n IBS: MÁJUS 25., 19.00: Tango & Piazzola. A szenvedélyes tangó. Tangóest. Km. az Art’s Harmony
Tango Ensemble és az Argentintangó Táncszínház. JÚNIUS 7., 19.00: Tabányi Mihály harmonikakirály
és tanítványai estje. JÚNIUS 8., 19.00: Dívák az IBS Színpadon — jótékonysági koncert. Házigazda:
Pál Tamás. JÚNIUS 9., 19.00: A Szindra évzáró gálaelôadása. R.: Földessy Margit. JÚNIUS 15., 19.00:
Nautilus nosztalgiaparti. (IBS PUB terasz)
n MILLENÁRIS: MÁJUS 22., 20.00: Spyro Gyra (USA) koncert. Jegyár: 6900/ 7400 Ft. MÁJUS 25.,

20.00: Mitsoura: Dura Dura Dura — lemezbemu-
tató koncert. Jegyár: 2500/2900 Ft. (Teátrum)
n MÁJUS 29., 30., 20.30: Antonio Vivaldi: A négy
évszak. Táncelôadás. Ötlet, koreográfia: Topolánsz-
ky Tamás; táncolják: Topolánszky Tamás, Boda Já-
nos, Katona Gábor, Kalmár Attila; látványterv: Gyu-
rics Balázs. Jegyár: 1200 Ft. (C épület, elôcsarnok).
MÁJUS 31., 20.00: Harry Tavitian & Orient Exp-
ress: „Live in Budapest”. Night Colours sorozat.
Az Orient Express etnodzsesszt játszik, transzkultu-
rális, posztmodern zenét, tagadhatatlan teljességé-
vel, a hagyományos és a modern elemek lobbané-
kony ötvözetével. Jegyár: 2800/3200 Ft. (Teátrum)

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

MELQUIADES ESTRADA HÁROM TEMETÉSE. A színészek, hisz maguk is mûvész-
lelkek, elôbb-utóbb csak megelégelik, hogy az a mindenkinél mindent jobban tudó
alak, akit szokás rendezônek is nevezni, örökösen ugráltatja ôket. Ha betelik a pohár,
a színész — vérmérsékletétôl függôen — vagy átsétál a kamera túloldalára, és leke-
ver egyet a rendezônek, vagy hosszasan lobbizik azért, hogy maga is rendezhessen.
Tommy Lee Jones-ból elôbb néztük volna ki a pofont, mint a lobbit, ám a derék texasi
a mellékelt ábra szerint mégis az utóbbit választotta. És jól tette, elsô rendezése, a
Melquiades Estrada három temetése, ha nem is remekmû, de mindenképpen a jobb
westernek közül való. Westernt emlegetünk, mint mindig, amikor cowboykalapos lo-
vast látunk felbukkanni a végeláthatatlan prérin, s bár a Melquiades eleget tesz e kö-
vetelményeknek, mégis inkább kamaradarab, amely történetesen az egykori Vadnyu-
gaton játszódik. Jones otthonról hozta a nyersanyagot, és kis túlzással saját kertje vé-
gében forgatta le a filmjét, mozija apropóját ugyanis egy valóban megtörtént te-
xasi haláleset adta, a forgatás jó része pedig a saját birtokán zajlott. Igazi szere-
lemgyerek hát a Melquiades, bár ahhoz képest meglehetôsen komor a történet:
az idôs cowboy legjobb barátját — a címszereplô Melquiadest — meggyilkolják,
mire az öreg (Jones) nemcsak kézre keríti az elkövetôt, de magával cipeli Mexikó-
ba, hogy otthonában temessék el a halottat. A tuskó határôr és a szótlan cowboy
nagy utazása olyan erények megvillantására ad alkalmat az elsôfilmes rendezô-
nek, amelyek egy gyakorlott direktornak is a becsületére válnának. A színész lassú,
a saját tempójához igazodó filmet mert rendezni: a szikár, texasi határvidékrôl és
közönyös felszín alatti indulatokról.

kg
Rendezte: Tommy Lee Jones, szereplôk: Tommy Lee Jones és Barry Pepper.

GYEREKNAPI MULATSÁG AZ IBS SZÍN-
PADON. Az idei évad utolsó Bonbon-prog-
ramja a hagyományoknak megfelelôen gye-
reknapon lesz. Május 27-én pünkösdvasár-
nap délelôtt 11 órától várják a gyerekeket
szüleikkel együtt az IBS-ben. A nagyterem-
ben 11 órától a Bojtorján együttes Négy-
szögletû kerek erdô címû koncertjét hall-
gathatják meg sok játékkal, vidámsággal. A
koncert után kreatív kézmûves foglalkozá-
sok keretén belül a gyerekek papírsárkányt
eregethetnek és gyöngyöt is fûzhetnek.
Táncpedagógusok várják a táncolni, de leg-
alábbis mozogni vágyókat. Emellett renge-
teg izgalmas játék, és persze sok-sok bon-
bon várja a gyerekeket. Ezen a napon a fô-
zéssel sem kell bajlódni az anyukáknak, az
IBS Garden étterem gyerek- és családi menü-
vel várja a résztvevôket.
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MOZGÁS Ingyen torna a szabadban a II. kerületi Gárdonyi Géza út és Balogh Ádám köz sar-
kán lévô sportpályán. Érdeklôdni az esti órákban a 200-2215-ös telefonszámon lehet.
n FELDENKRAIS alternatív mozgásterápiás tanfolyam kedden és/vagy csütörtökön 10.30–11.30-ig Hei-
mer István nemzetközi diplomás oktató vezetésével. „Feldenkrais módszere az egyik leghatásosabb a
mozgásszervi megbetegedések, az izommerevedés, a krónikus fej-, hát- és ízületi fájdalmak esetében, bal-
esetek és operációk után.” Tel.: 394-3362, (20) 973-9489, feldenkrais@chello.hu, www.feldenkrais-buda-
pest.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 a Margitszigeten. Napi kétszeri teniszoktatás kezdô és haladó csoportokban iskolások-
nak a nyári szünetben június 18–augusztus 22-ig heti turnusokban. Ebédet a helyszínen (Sziget klub) kap-
nak a gyerekek, strandolásra és focizásra is van lehetôség. További információ: (06 20) 983-4098, (06 30)
579-2869, (06 70) 538-4509, www.tenisz_oktatas.extra.hu.
n SIVANANDA JÓGA: MÁJUS 31-én 18.30-tól jógaklub a Volkmann u. 10. alatti központban. Téma: Spi-
ritualitás és az új biológia (Nem vagyunk kiszolgáltatva génjeinknek! — Stressz és harmónia — A spon-
tán gyógyulások titkai — Hétköznapi csodák), elôadó: Ránky Miklós fizikus, kutatómérnök. Alkalmanként
is látogatható, folyamatos gyakorlást biztosító jógaórák aktív jógázók számára hetente ötször: hétfôn és
pénteken 18.30-tól, szerdán 18.00-tól, kedden és csütörtökön 10.00-tôl. Már lehet jelentkezni pilisszentlé-
leki egy hetes nyári jógatáborunkba! Információ és bejelentkezés: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@
sivanandajogakozpont. 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 27.: Pünkösd a Pilisben.
Találkozó 9 órakor az Árpád hídi Volán buszpályaudvaron. További információ: www.termeszetvedok.hu,
tel.: 316-3053.
n BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET: MÁJUS 28.: Cserhát-hegység. Országos Kéktúra. Felvi-
lágosítást csütörtök 16 és 17.30 között a 212-5641-es telefonszámon kérhetnek az érdeklôdôk.
n A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budai Társasköre szervezésében: Burgenlandi városnézô ki-
rándulás JÚNIUS 15–17-ig. Utazás autóbusszal, elhelyezés szállodában. Érdeklôdni este 20–22 óra kö-
zött Almásy Attilánál a (06 30) 410-4028-as telefonszámon.

GYEREKEKNEK MILLENÁRIS: MÁJUS 26.: Mindenki Gyereknapja. 10.00–18.00: Civil szer-
vezetek bemutatkozása: United Way Magyarország; Csodalámpa Alapítvány; Petô Intézet; Tudatos Vá-
sárlók Egyesülete; Remény Magyarországért; Gyöngyház — Értelmi Sérültek Egyesülete; Angyalfa Alapít-
vány; Lea — Leány, Anya, Gyermek Alapítvány; Vöröskereszt. Kézmûves alkotóház, Stabilo kreatív foglal-
kozások, Csiga-biga Palota, Baba-ház: kisbabáknak, kismamáknak, nagymamáknak, unokáknak. Maszato-
ló: Gyurma-sarok. Mázolda. Arcfestés. Folt — kép — paca mûhely (vizuális készségfejlesztô játékok).
Rongyszônyeg: Mese, meseház, muzsika, aprók tánca, olvasó kuckó. Bábmûhely — ahol ellesheted a
bábkészítés apró-cseprô fondorlatait. 10.00–16.00: Esterházy udvar — régebbi korok históriái. Udvari
Zenemûhely; Bálterem; Festôszoba; Meseszoba; Udvari konyha; Vidámság terme; Babaszoba; Lovagte-
rem. Szabadtéri színpad: 10.00: Nemadomfel együttes — koncert. 11.30: Bran együttes — mesekon-
cert. 13.00: Kôbéka Együttes — koncert. 14.00: Gyöngyház Egyesület — hagyományôrzô színielô-
adás. 15.00: Kolompos koncert: A pünkösdi királykisasszony. 16.30: A Roll Dance kerekes-székes
kombi tánccsoport elôadása. 17.00: Az Esterhá-
zy udvar zenéje. MÁJUS 27.: Minimax Gyerek-
nap. Érkezik a vándorcirkusz. 9.00–18.00: Mutat-
ványosok utcája: Fogadó porond: 10.00 Kalandra
fel! — Kéri Kitty koncertje. Cirkusz porond — Sza-
badtéri Színpad: 11.30 Mesebolt Bábszínház: Bô-
rönd csoda csudacirkusz. 13.00: Gágogó koncert:
Madárijesztô. Zenés verses interaktív mesekoncert.
14. 30: Gabalyda Bábszínház: Csodakút, avagy az
élet vize. 16.00: STARAOKE. 17.00: Tûzmadarak
— Gólyalábas akrobaták, zsonglôrök, szemfény-
vesztôk. Mindkét eseményre a belépés díjtalan!
(Szabadtéri színpad, Park, Fogadó)

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI
NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 22.: Beszélgetôs klub-
nap. MÁJUS 29.: „Pünkösd van, pünkösd van,
piros pünkösd napja”. JÚNIUS 5.: Névnapok kö-
szöntése. JÚNIUS 12.: Szent Iván hava, júniusi
jeles napok. Összejöveteleinket minden kedden
15 órától tartjuk. Sok szeretettel várunk minden
kerületi nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyug-

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 25.: Délutáni kávé, tea a Zila Kávé-
házban, amely a 2004-ben a budapesti kávéházak versenyének
gyôztese volt. Találkozó 10.00 órakor a Moszkva téren az óra alatt. JÚNIUS 8., 15.00: Évadzáró klub-
nap: beszélgetés, zene, táncbemutató.
n ZENE: MÁJUS 26., 19.00: Évadzáró Kaláka-koncert. Akusztikus koncert felnôtteknek az Aventi-
nus udvarban. JÚNIUS 15., 19.00: Reneszánsz mulatság és lakoma. Házigazda a Tabulatúra régize-
ne együttes.
n KIÁLLÍTÁS: M Galéria a mûvelôdési központ színházi elôterében. JÚNIUS 30-ig a XVII. Gyermek
Mûvészeti Fesztivál alkotásainak kiállítása.
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JÚNIUS 22.: Play art — festmények, szobrok, grafikák. Bálind István, Ha-
rasztÿ István, Hecker Péter, Kovách Gergô, Lossonczy Tamás, Nemes Nikolett, Pittmann Zsófia, Rainer
Máté, Roskó Gábor, Szalay Pál, Szurcsik József mûvei. (1027 Kapás u. 55.)
n MÁJUS 19., 16.00: XVII. Gyermek Mûvészeti Fesztivál gálamûsor. A belépés díjtalan.
n MÁJUS 26., 8.00–12.00: Baba- és gyermekholmivásár.
n Nyári táborainkra már lehet jelentkezni! További információ: www.marczi.hu

AMIKOR A HUMORBAN MÉG NEM IS-
MERTEK TRÉFÁT. Kabaré100 címmel nyílt
kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban,
amelyet az Országos Színháztörténeti Múze-
um és Intézettel közösen rendeztek meg. Sû-
rû dohányfüst, kackiás lámpaernyôk, vörös
fény, pirinyó asztalok mellett hûtôvödrök-
ben pezsgô, Szép Ernô csípôs rigmusai, Hel-
tai Jenô dalai — ilyen volt száz éve az elsô
pesti kabaré, a Bonbonnière a Teréz kör-
úton, a mai Mûvész mozi helyén. A múzeu-
mi világnapon, május 18-án nyíló kiállítás a
mûfaj hôskorát eleveníti fel, amikor íróink
legjava, köztük Ady Endre, Kosztolányi De-
zsô, Molnár Ferenc, Gárdonyi Géza, Heltai
Jenô és Karinthy Frigyes voltak a szerzôk,
megteremtve egy addig ismeretlen mûfajt,
az irodalmi kabarét.

A Budavári Palotában szeptember 20-ig
látható kiállításon az egykori szórakozóhe-
lyet idézô enteriôrben filmek, fotók, hang-
felvételek és eddig ki nem állított relikviák
adják vissza a századelô e sajátos intézmé-
nyének hangulatát. (1014 Szent György tér
2. Budavári Palota E épület)
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díjas klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 23.: Arborétum-látogatás. 30.: Kirándulás a Mátra
környékére (Fallóskút, Galyatetô, Gyöngyöspata). JÚNIUS 13.: Hajókirándulás a Tiszán. JÚNIUS 20.:
Gyalogtúra a Pilisben. A programok részleteirôl 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. Anyák napjára
versekkel és dalokka emlékeztünk. Klubéletünket a havonta megjelenô programfüzet tartalmazza. Kirán-
dulást tervezünk, idôpont, úticél a hónap végén. (1028 Máriaremetei út 37., tel.: 376-8678)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. KERÜLETI SZERVEZETE: (1024 Keleti Károly u. 13/b,
tel.: 212-5030)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: MÁJUS 29.: Baden bei Wien — Mayerling. Jogtanácsosunk, dr. Ko-
vács 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 20., 25.: Látogatás a New York Palotába. MÁJUS
31.: „És akkor megjöttek az inkák” címû kiállítás a Szépmûvészeti Múzeumban. Tárlatvezetô: Antal-
ffy Péter. Egyesületi összejövetelek minden hónap elsô és harmadik csütörtökén 15 órától a Margit krt.
64/b alatt. Tájékoztatás, jelentkezés, információ telefonon: 216-9812 (rögzítô is), mobil: (06 20) 968-
7001, e-mail: geza89@t-online.hu vagy fonixke@t-online.hu.

ELÔADÁSOK ZÖLDPONT ALAPÍTVÁNY: A mindennapi élet mágiája. Elôadások pénteken-
ként 18.00–20.00 óráig. MÁJUS 25.: Wiesner Edit: Erre születtél — mivégre születtél erre a világra?
Az önmagunk formálta küldetéseink, vízióink vagy a Jóisten rendelése, ami alakítja a sorsunkat? (Zöld
Pont Alapítvány Humánökológiai Iskola, 1025 Budapest, Turista út 35. Jelentkezés telefonon: 335-5180,
788-7077 vagy e-mailen: zoldpont.alapitvany@chello.hu; z.suli@uze.net.

ZENE: MÁJUS 24., 19.00: Mesterkoncertek 4: Eckhardt Gábor zongoraestje. Közremûködik a
Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola zenekara. Mûsor: J. S. Bach: A-dúr zongoraverseny; J.
Haydn: D-dúr zongoraverseny; W. A. Mozart: D-dúr divertimento.
n SZÍNHÁZ: MÁJUS 22., 19.00: A világ és a vége. Író: Wass Albert, Andrási Attila, Péter Ferenc.
R.: Andrási Attila. Szereplôk: Péter-Körmöci Petronella, Kálló Béla, Kákonyi Tibor, Molnár Zoltán, Pé-
ter Ferenc.
n KIÁLLÍTÁS: MÁJUS 24-ig: Mazzag István festômûvész kiállítása.
n KLUB: Filmklub: MÁJUS 24., 18.30: Bolond Pierrot (1965). R.: Jean-Luc Godard. Fsz.: Jean-Paul
Belmondo, Anna Karina. MÁJUS 31., 18.30: Cinema Paradiso (1988). R.: Giuseppe Tornatore.
Fsz.: Philippe Noiret, Salvatore Cascio. A filmklubot szervezi, és a vetítések utáni beszélgetést veze-
ti: Mányoki Endre. MÁJUS 30., 18.00: Erdélyi utazási klub. Kerekes Gábor, a Román Turisztikai Hi-
vatal budapesti képviselete vezetôjének elôadása. A résztvevôk között 30 000 Ft-os utazási utal-
ványt sorsolnak ki.
n MÁJUS 23-án életvezetési tanfolyam indul. A hatrészes kurzust Pellach Emese közgazdász ve-
zeti. Részvételi díj: 8000 Ft/6 alkalom.
További programok és információk a www.kulturkuria.hu weboldalon.

ISMÉT DZSESSZLÁNC. A Dresch
Quartet (Dresch Mihály — szoprán- és
tenorszaxofon, furulya; Lukács Miklós
— cimbalom; Szandai Mátyás — bô-
gô és Baló István — dob) ad koncertet
június 7-én 20 órától a Millenáris Fo-
gadóban. Dresch Mihály 1984-ben ala-
kította elsô saját zenekarát, amelynek
többször változott a felállása, szellemi-
sége viszont állandó maradt.

A dzsessz és a magyar népzene ötvö-
zésével új minôséget létrehozó szaxo-
fonos-zeneszerzô autentikus muzsiká-
ja itthon és a nemzetközi zenei színté-
ren is sok-sok rajongóra talált. A
Dresch Quartet tagjai a mûfaj olyan ki-
magasló alakjaival dolgoztak együtt,
mint Archie Shepp, John Tchicai, Ros-
coe Mitchell, Chico Freeman, David
Murray vagy Dewey Redman. A zene-
kar legújabb, Árgyélus címû albuma
idén év elején jelent meg. Az est vendé-
ge Szakcsi Lakatos Béla (zongora) lesz.

AZ IBS SZÍNPAD sajnálattal közli,
hogy a májusra és júniusra meghirde-
tett latin-estek technikai okok miatt el-
maradnak.

TABÁNYI MIHÁLY ÉS TANÍTVÁNYAI ad-
nak koncertet június 7-én 19 órától az IBS
Színpadon. Tabányi Mihály, a harmonika
egyik legelsô és máig legjelentôsebb sztárja
külföldön is nagy népszerûséget szerzett
hangszerének és hazájának. Feldolgozásai
és saját kompozíciói az elmúlt hatvan esz-
tendôben sok százezer embernek nyújtot-
tak és nyújtanak ma is örömöt. A minôségi
könnyûzene mindmáig legnagyobb élô alak-
ja, pedagógiai munkássága során generáci-
ók nôttek fel kezei alatt; kiemelkedô figyel-
met szentel az utánpótlás nevelésére. (1021
Tárogató út 2–4.)
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A kapcsolatok filozófiája —
információmegosztás az interneten
A Mindentudás Egyetemén május 21-én este 19.30-tól Pléh Csaba: A kapcsolatok fi-
lozófiája és Bodó Balázs: Információmegosztás az interneten címmel tartanak elô-
adást. A tizedik szemeszter záró elôadásán arra keresi a választ, hogyan szervezôd-
nek és mûködnek kapcsolataink az interneten. Pléh Csaba pszichológus, az MTA tag-
ja bevezetôjében ismerteti a kapcsolatok tematikáját több tudományterületen, Bodó
Balázs közgazdász, médiakutató pedig a kapcsolatépítô és információmegosztó inter-
netes oldalakat mutatja be. Az elôadásnak külön aktualitást ad az a Nature Magazin-
ban publikált magyar tanulmány, amelyben hazai tudósok, Barabási Albert-László, Vi-
csek Tamás és Palló Gergely modellezték több mint harmincezer kapcsolat mûködé-
sét. A kutatói együttmûködést és mobiltelefonos kap-
csolatokat vizsgáló mérések igen meglepô eredményt
hoztak: minél állandóbb egy nagy csoport összetétele,
annál valószínûbb, hogy váratlanul felbomlik. Az elô-
adásra a (06 30) 303-0310-es mobilszámon, illetve a
www.mindentudas.hu honlapon lehet jelentkezni. A
program élôben nézhetô az Interneten, illetve a Duna II
Autonómia tévécsatornán. (Millenáris Park, Teátrum
Fény u. 20—22.)

Kertészkedôk
enciklopédiája
Kezdô és gyakorlott kertészkedôknek egy-
aránt hasznos e vaskos, de jól forgatható,
rajzokkal és fotókkal gazdagon illusztrált
kötet. A tartalmi rész, a kertészeti könyvek
szerkesztési gyakorlatát követve, végigve-
zet a tervezéstôl a növények, a szerszámok
és az egyéb anyagok beszerzésén. Nem akar-
ja azonban a kezdô kertészkedôt felesleges,
de készen kapható dolgok megvásárlására
ösztökélni. Ismerteti például, hogyan lehet
helyben található anyagokból a környezet-
be illô komposztkészítô ládát készíteni. A
szakszerûen elvégzett vetésen, a ki- és átül-
tetésen, a nevelési, a metszési, az öntözési
praktikákon át a kórokozók és a kártevôk el-
leni eredményes — elsôsorban megelôzô —
módszerek ismertetésével segíti a növény-
barátok egyre bôvülô táborát, hogy kertjük
olyanná váljon, mint amilyet mindig is sze-
rettek volna, de legalábbis szebb legyen,
mint a szomszédé.

Amiben e könyv feltétlenül különbözik
az egyébként minden tavasszal tucatjával
megjelenô kertészeti könyvektôl, az utolsó
fejezet, ami egymagában olyan terjedelmû,
mint az elôzôek összesen. Ez a fejezet a gya-
korló kertészek figyelmét is felkeltheti,
ugyanis több mint hétszáz divatos, a hazai
viszonyok között könnyen nevelhetô nö-
vényfajtát mutat be. Elôbb az évelôket,
majd az egynyáriakat, a hagymásokat, a fá-
kat, a kúszónövényeket, a talajtakarókat, a
pázsit- és díszfüveket, a gyógy- és fûszernö-
vényeket, a zöldségféléket, a gyümölcsöket
és végül a szobanövényeket veszi sorba.

Az ismertetett növényekrôl mindent
megtudhatunk, és színes képek segítenek
az azonosításban, a latin elnevezés mellett
szerepel a leggyakrabban használt magyar
is. A növény jellemzôinek rövid leírásán kí-
vül olvashatunk a termesztéshez szükséges
környezeti feltételekrôl és a szaporítás
módjáról is.

M. I.
Kertészkedôk enciklopédiája, Kossuth Kiadó, 6900
Ft. (További információk: www.kossuth.hu)
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A zene vár
Bár ebben az évadban több Bonbon-
programmal már nem jelentkezik az IBS
Színpad, a jövô évadban ismét várják a
gyerekeket akár csoportban akár család-
jukkal együtt a Bonbon Matiné 10–12
bérletére, melyekre már javában zajlik a
helyfoglalás. A 2007/2008-as évadban
közel hatvan bérletes elôadásra és továb-
bi rendkívüli Bonbon Extra elôadásokra
kerül sor, régi kedvencekkel és új elôadók-
kal a repertoárban. Péntekenként óvodai
és iskolai csoportokat, szombaton dél-
elôttönként pedig a családokat várja a
matinék szervezôje és mûsorvezetôje, Lu-
kácsházi Gyôzô. A tíz bérletbôl ki-ki élet-
korának, valamint a korábbi évek alatt
megszerzett zenei ismereteinek megfele-
lôen választhat programot.

A szakmai és mennyiségi szempontból
egyaránt egyedülálló sorozat célja, hogy
a gyerekek játékosan megismerjék a szim-

fonikus zenekarok hangszereit, próbálja-
nak eligazodni a mûvészeti stílusok kö-
zött, halljanak nagy zeneszerzôkrôl és
mûveikrôl, találkozzanak kitûnô elôadók-
kal, egyúttal igyekezzenek megszeretni a
színházak és a koncerttermek légkörét.
Az IBS játszva tanító elôadásai jó kiegészí-
tései az ének-zene, az irodalom, vala-
mint az általános mûvészeti oktatásnak.

A szeptember 22-én kezdôdô sorozat-
ban szerepel a Makám együttes, a Kolom-
pos együttes, Gryllus Vilmos, M. Kecskés
András, a Bojtorján, az Alma zenekar, a
Kaláka együttes. Lesznek mesejátékok,
így a Tuba Tóbiás és a Malacmese a BA-
LU EUfórikusokkal. Táncolnak a Vasas
Mûvészegyüttes, a Company Canario és
a Táncmûvészeti Fôiskola hallgatói. Báb-
játékot láthatunk Bartha Tónival és a Fi-
gurina Bábszínházzal. A jelszó idén is vál-
tozatlanul: a zene vár!

Mikkamakka
vagy Dömdödöm?
A tavaly decemberben elhunyt Lázár
Ervinre emlékezhettek azok, akik
május 8-án ellátogattak a Marczibányi
Téri Mûvelôdési Központba. A Kex és
tea címû irodalmiest-sorozat idei
utolsó elôadásán a felejthetetlen
humorú mesék és ªlozoªkus
mélységû, felnôtt olvasóknak szánt
írások szerzôjét idézte meg a
Momentán Társulat.

Az est vendégei az író felesége, Vathy Zsu-
zsa, lánya, Lázár Fruzsina és írótárs-barát-
ja, Galántai Csaba voltak. A kötetlen beszél-
getés során képet kaphattunk Lázár Ervin-
rôl, a magánemberrôl, az apáról, a barát-
ról. Megtudhattuk, hogy Lázár Ervin közép-
iskolásként verseket írt, de egy szigorú bí-

rálat szárnyát szegte. Az ötvenes évek vé-
gén Pécsett volt újságíró, és valószínûleg
ebbôl a világból menekülve fordult a me-
sék felé. De prózája is költészet, és ahogy
Weöres Sándor a gyermekversek nyelvét,
úgy Lázár Ervin a mesék nyelvét újította
meg. Felírt, megjegyzett minden furcsa
szót, amit három gyermeke talált ki, így szü-
letett Berzsián és Dideki, és ô maga is kre-
ált új szavakat, így lett a zsebenciklopédiá-
ból Zsebenci Klopédia, vagy a hurutoldó te-

ából Rutoldo. Sokan szerették, az olvasók
és a pályatársak egyaránt, hiszen nemcsak
mûveibôl, hanem egész lényébôl szeretet
áradt. Egy kislánytól egyszer levelet kapott:
„Kedves Ervin bácsi! Örülök, hogy élsz. Azt
hittem, múlt századi író vagy.” Annyian hív-
ták felolvasó estekre, író-olvasótalálkozók-

ra, hogy képtelen volt eleget tenni a meghí-
vásoknak, ezért a telefon mellé, a falra kis
cédulát ragasztott: „Mondd, hogy nem!” Jó
barátság fûzte a másik nagy mesemondó-
hoz, Csukás Istvánhoz. Gyakran dedikáltak
együtt, és sokan összetévesztették ôket.
Egy ilyen alkalommal valaki egy Lázár Er-
vin-könyvet dugott Csukás István orra alá,
és Csukás beleírta: „Szeretetel: Lázár Er-
vin” — egy t-vel. Különös szokása volt,
hogy barátai nyakkendôjébôl levágott egy
darabkát, és feltûzte — a tulajdonos nevé-
nek feltüntetésével — egy polcra. A nyak-
kendô-gyûjtemény ma a Petôª Irodalmi
Múzeum egyik becses tárgya.

Lázár Ervin világában a realitás és a kép-
zelet nem vált el egymástól. Naplója (több
mint harminc megkezdett füzet) sem a na-

pi eseményeket rögzítette, hanem verse-
ket, történeteket tartalmaz. Egy ilyen meg
nem jelent írás, talán az utolsó, amit írt,
zárta az estet. Búcsúztunk az elôadóktól, a
színházteremtôl, de Lázár Ervintôl nem.
Történetének varázsa, különös, misztikus
hangulata még sokáig fogva tartott.

FO
TÓ

:S
ZÉ

KE
LY

H
ID

IB
A

LÁ
ZS

Kex és tea a Momentán társulattal, … … Lázár Fruzsinával és Vathy Zsuzsával
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Gyerekjátékok
a harmincas
években
Elnézve a számítógép elôtt naphosszat ülô
gyerekeket, akik — még a jobbik esetben is
— magukban fociznak vagy rakétákat lônek
ki, óhatatlanul felidézôdik gyermekkorom,
ifjúságom sok-sok együttes játéka. Némi
nosztalgiával jut eszembe Vajda Jánosnak
két sora: „Mindennek, ami remek volt/Emlé-
ke, nyoma fönnmarad.”

Ezeket a sorokat természetesen csak a ré-
gi Rózsadombra lehet vonatkoztatni, ami-
kor a domb nagy területe a gyerekek biro-
dalma volt. Az üres telkeken — amikbôl ak-
kor még igen sok volt — nyugodtan játszhat-
tak, labdázhattak, fogócskázhattak, sár-
kányt eregethettek. A régi szórakozásokból
érdemes néhányat felemlíteni, akad ezek
között olyan is, amely azóta szinte feledés-
be ment.

Talán elôször azt említem meg, hogy a
gyerekek között a legteljesebb demokrácia
uralkodott. Mindenki egyforma volt a játék-
ban. József fôherceg gyermekeinek nevelô-
nôje nemegyszer kihozta a Tapolcsányi ut-
cai házukból a fôhercegi csemetéket labdáz-
ni, és ôk a környékbeli ªúkkal, lányokkal
együtt játszhattak. Együtt szaladgáltak nem-
csak a villatulajdonosok, hanem a házmes-
terek csemetéivel is.

Ez alkalommal csak a szabadban játszott
gyerekjátékokról szólok, ezek közül is csak
azokat említem meg, amelyek itt, a domb
tetején vagy a házak kertjeiben divatosak
voltak.

A bújócska talán a legkedveltebb játékok
egyike volt. Akit a hunyó észrevett az elrej-
tôzött társak közül, azt egy elôre megbe-
szélt helyen kellett hangosan „leütnie”,
gyakran „ipiapacs” kiáltás mellett. A követ-
kezô hunyó mindig az lett, akit legelsônek
megtaláltak. Tulajdonképpen a bujócskajá-
téknak lett a folytatása a nagyobb gyerekek
körében a számháborúsdi. A bújócskánál
különösen jó terepnek bizonyult a mai Kul-
pa utca környéke, ami akkoriban még er-
dôs, bokros terület volt, és a kiserdô kör-
nyéke, a mostani Ferenchegyi út folytatása

egészen a Törökvész útig. Kedves hely volt
a Csacsi rét is.

A kisgyerekek nagyon szerették a fogócs-
kákat, ahol a cél természetesen az egyik me-
nekülô társ megérintése, megfogása volt. A
fogócskajáték rendszerint sötétedésig tar-
tott, mivel az üldözés a „te vagy a fogó” át-
adással egyre hosszabbodott. Ennek válto-
zatosabb fajtája volt a farkas-bárány, macs-
ka-egér játék. A fogócskáknál mindig volt
egy fa vagy egy kerítéssarok, amely mene-
déket jelentett a menekülô számára. Ekkor
a gyerekek rendszerint ilyen rigmusokat
szavaltak: „egér, egér, ki a házból, most jöt-
tem a kávéházból”. Népszerû volt a kisebb
gyerekek körében a fogó szemének kendô-
vel való letakarása, ilyenkor hangos volt a
környék a kacagástól a „fogóbácsi ügyetlen-
kedése” miatt. Ha többen összegyûltek, szí-
vesen játszották az „adj, király, katonát!” já-
tékot is.

Kedveltek voltak a különféle labdajáté-
kok, például a célbadobás gumi- vagy
rongylabdával. A sima talajon, az aszfaltos
utakon jól lehetett karikázni: a mintegy 80
centiméter átmérôjû fakarikát kellett pálci-
kával hajtani, melynél a merôlegesen tar-
táshoz igencsak gyorsan kellett szaladni. A
réteken, az üres területeken — ha nem volt
teljes szélcsend — a sárkányeregetés volt a
gyerekek igazi öröme. Már a sárkány elké-
szítése is nagy odaªgyelést igényelt. Ennél
is nagyobb gondossággal készítettük el a
vadrózsaszálra feszített hólyagpapírból a re-
pülômodellt. Ennek röptetésére az egész
gyereksereg összegyûlt. Székely Imre

Pesthidegkútért,
a mûvészetért
Június 3-án 10 órakor veszi kezdetét a
Buket (Budai Képzômûvész Egyesület)
által meghirdetett festôverseny a Kle-
belsberg Kultúrkúriában. Hasonló ren-
dezvényt az ausztriai Königstettenben
már rendeztek, amelyen Magyar Ari
festômûvész, a Buket elnöke is részt
vett.

— Hetvenen jelentkeztünk a japán
festôtanulótól a chilei háziasszonyig,
a nagymamától az iskoláskorú festô-
palántáig. Tíz órától lázas munkába
kezdtünk, hogy a település utcáit, lan-
kás tájait ecsetvégre kapjuk. Délután
54 félkész-kész terméket raktunk le a
terembe, ahol félórán belül kialakult a
sorrend. A festményeket, rajzokat ha-
zavihettük továbbfejlesztésre és kere-
tezésre, majd három helyen kiállítot-
ták a mûveket. Königstettenben azóta
a festôversenybôl hagyomány lett. A
település vezetôsége antológiát készí-
tett valamennyi mûrôl és mûvészrôl,
és falinaptárt az elsô tizenkét munká-
ból. Fô célul mégis a turisták csaloga-
tását, a település népszerûsítését, a
kulturális kínálat színesítését, és nem
utolsó sorban a mûvészet pártolását
tûzték ki. Ausztriában jártomban-kel-
temben feltûnt, hogy középületek-
ben, polgármesteri hivatalokban, isko-
lákban nincsenek reprodukciók, kom-
mersz képek a falon, csak hazai és he-
lyi festôk eredeti mûvei láthatók.
Hogy miért? Mert becsülik tehetségü-
ket, tisztelik munkájukat. Ennek szelle-
mében fordulok mindenkihez, a mûvé-
szekhez, lakosokhoz, pártolókhoz és
érdeklôdôkhöz — adjuk a mi kis ré-
szünket Pesthidegkútért, a kultúráért!
Támogassa, ki mivel tudja a festôver-
senyt, hátha hagyomány lesz belôle!

A bekeretezett, kiállításra elôkészí-
tett alkotásokból a Buket tárlatot ren-
dez. Az elsô harminc pályamûvet a
Klebelsberg Központban, majd a bécsi
Bezirksmuseumban állítják ki. A ren-
dezvényre már lehet jelentkezni. A ne-
vezési díj 500 Ft, tizennégy éves kor
alatt ingyenes. Érdeklôdni és jelentkez-
ni Magyar Ari festômûvésznél lehet a
(06 30) 210-2131-es telefonszámon,
vagy e-mail-ben a magyarari@t-onli-
ne.hu címen.
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Két keréken kaptattak
Az V. Mountain Bike Fesztivál keretén
belül rendezte meg a II. kerületi
Önkormányzat és a Sportaktív Klub a
hagyományos kerékpáros kaptatót,
amelyen az óvodástól a tizennégy
éves kamaszig mérhette össze
ügyességét és gyorsaságát minden
rajthoz álló biciklista.

A sporteseményt a II. kerületi Önkormány-
zat Közoktatási, Közmûvelôdési, Sport- és
Informatikai Bizottságának elnöke, Soltész
Attila nyitotta meg, aki a sportos életmód
fontosságára hívta fel a résztvevô diákok és
szüleik ªgyelmét.

A szép idô sok családot kicsalogatott a
hármashatár-hegyi repülôtérre, így hat
korosztály ªai és lányai versenyezhettek a
nem is olyan könnyû terepen. A még óvodá-
ba járó versenyzôknek egyszer kellett kör-
betekerni az egy kilométeres dimbes-dom-
bos pályát, amit mindenki hibátlanul telje-
sített is. Közülük leggyorsabbnak a cinko-
tai Huncutka Óvoda nagycsoportosa, For-
gács Jonatán bizonyult. „Nagyon szeretek

biciklizni — nyilatkozta
a legifjabb bajnok —,
gyakran szoktunk apu-
val meg anyuval, múlt-
kor Vácon bicikliztünk,
de külföldön még nem
próbáltam.” Jonatán-
nak a gyôzelem egyben

születésnapi ajándék is volt, hiszen a ver-
seny után két nappal ünnepelhette hetedik
születésnapját. Az iskolások elsô korosztá-
lyának nyertese le sem akart szállni a vaspa-
ripáról; tett még egy tiszteletkört.

Bendegúz annyira iz-
gult, hogy alig tudott
elôzô este elaludni, tud-
tuk meg a Remetekert-
városi Általános Iskola
kisdiákjának nagypapá-
jától. Pedig izgalomra
semmi oka nem volt,

magabiztosan vezette végig a mezônyt. „Ka-
ratézom, de a kedvenc sportom a kerékpá-
rozás. Eddig a legtöbb húsz kilométer volt,
amit egyben megtettem” — mondta Wachtl
Bendegúz.

Az idôsebb gyerekeknek már több és na-
gyobb kört kellett megtenniük. Komolyabb
baleset nem történt — sisak viselése nélkül
nem is rajtolhatott senki —, bár a cél elôtti
utolsó, meglehetôsen éles kanyar több ke-
rékpárost is kilendített egyensúlyából.
Minden korosztályból az elsô helyen vég-
zett ªú és leány egy-egy vadonatúj terepke-
rékpárt kapott ajándékba az önkormány-
zat, illetve a Fény Utcai Piac Kft. jóvoltából.
Ez utóbbi cégnek köszönhettük azt is, hogy
ezúttal nem vattacukorért és nyalókáért,
hanem almáért és körtéért álltak sorba a

gyerekek, és fogyasztották ingyen a friss
gyümölcsöt. A díjakat Dankó Virág alpolgár-
mester és Éllô Vivien, az önkormányzat
sportreferense adta át. A legeredményeseb-
ben szereplô iskolának járó vándorserle-
get, valamint a legtöbb diákot rajthoz állító
iskolának járó százezer forintos jutalmat
idén egyaránt a Remetekertvárosi Általá-
nos Iskola vehette át. A hidegkútiak aktivi-
tását mutatja, hogy az utóbbi kategória má-
sodik és harmadik helyezettje szintén pest-
hidegkúti: a Klebelsberg Kuno Általános Is-
kola és a Máriaremete-Hidegkúti Ökumeni-
kus Általános Iskola. P. Zs.

Fôtámogató:

Támogatók:

A II. kerületi nagydíj helyezettjei:
Óvodás korcsoport, fiúk: 1. Forgács Jonatán; 2. Urbán Marci; 3. Kelenföldi Domon-
kos. Óvodás korcsoport, lányok: 1. Gátas Eszter; 2. Deák Dorka; 3. Csurtos Rozália.
6–7 éves fiúk: 1. Wachtl Bendegúz (Remetekertvárosi Ált. Isk.); 2. Szalai Benedek
(Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn.); 3. Inges Balázs (Esze Tamás iskola). 6–7 éves lányok:
1. Tóth Orsolya (Remetekertvárosi Ált. Isk.); 8–9 éves fiúk: 1. Valter Attila (Mátyás Ki-
rály Ált. Isk., Csömör); 2. Juszkó Csaba (Remetekertvárosi Ált. Isk.); 3. Ádám Kristóf
(Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn.). 8–9 éves lányok: 1. Kaszás Flóra (Törökvész Úti Ált.
Isk.); 2. Egyed Sarolta (Remetekertvárosi Ált. Isk.); 3. Gál Andrea (Remetekertvárosi
Ált. Isk.). 10–11 éves fiúk: 1. Klug Balázs (Budai Sport Ált. Isk.); 2. Kaszás Gergely (Tö-
rökvész Úti Ált. Isk.); 3. Szabó Balázs (Budai Sport Ált. Isk.). 10–11 éves lányok: 1. Gá-
tas Rebeka (Pilisszentiváni Ált. Isk.); 2. Zétényi Blanka (Áldás U. Ált. Isk.); 3. Juhász
Cintia (Hartyáni Ált. Isk.). 12–14 éves fiúk: 1. Somfai Fábián (Eötvös József Ált. Isk.);
2. Pálfy Áron (Prohászka O. Katolikus Isk.); 3. Csernáti Gábor (Klebelsberg Kuno Ált.
Isk. és Gimn.). 12–14 éves lányok: 1. Szabó Adrien (Kerék Utcai Ált. Isk.); 2. Lueff Ber-
nadett (Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn.); 3. Góczi Adrienn (Szabó Lôrinc Kéttannyelvû
Ált. Isk. és Gimn.).
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Vízitúrák
TISZA—BODROG—TISZA. Turnusok: júli-
us 14–21.: Tiszabecs—Dombrád, július 21–
28.: Dombrád–Felsôberecki (Bodrog), július
28–augusztus 4.: Felsôberecki–Tiszaújváros
(Bodrog, Tisza), augusztus 4–11.: Tiszaújvá-
ros–Nagykörû.
MOSONI-DUNA–DUNA. Turnusok: au-
gusztus 5–11.: Rajka—Mecsér, augusztus
11–18.: Kimle–Budapest. A részvételi díj
18 500 Ft/fô, amely tartalmazza a szállítás,
az utazás, a túravezetés és a felszerelés költ-
ségeit (sátor, hálózsák, hálószivacs, indián-
kenu), és a táborozások árát is. Csoportok
létszáma maximum 30 fô. A napi háromszo-
ri étkezés megszervezhetô aktív közremûkö-
déssel (bográcsozás) 14 000 Ft/fô költség-
gel. A túrákat megelôzôen próbaevezéseket
tart az egyesület. 18 éven aluli részvevôktôl
200 m-es úszástudást igazoló bizonyítványt
és szülôi beleegyezô nyilatkozatot kérnek.

Vízivárosi Egyesület, 1024 Margit krt. 9.,
tel./fax: 212-5673, e-mail: vizivarosi.se@fre-
email.hu

Ingyenes vércukorszintmérés
a CIB Bank ªókjában

M á j u s 2 3 - á n
s z e r d á n d é l-
ut án 1 3 és 17
óra között bárki
i n g y e n e s e n
megméretheti
vércukorszint-
jét a CIB Bank
Fényes Elek ut-
cai ªókjában .

Erôs Antónia és az általa létrehozott Egy
csepp ªgyelem Alapítvány munkatársai
ezen kívül hasznos tanácsokkal szolgálnak
a diabétesz kialakulásának megelôzéséhez.
A felnôttkori, 2-es típusú cukorbetegség
ugyanis elkerülhetô: ha sikerülne például
normális testsúlyunkat megtartani az évek
során, akkor 50 százalékban elkerülhetô
lenne ez a betegség.

Az alapítvány — ahogy a korábbi években
több alkalommal — idén is intenzív kam-
pányban hívja fel az emberek ªgyelmét az
egészséges életmódra. Ingyenes egészség-
felmérést és kutatást indított hat magyaror-
szági egyetemen, újabb száz középiskolá-
nak adományozott vércukormérô készülé-

keket, valamint vérnyomás- és koleszterin-
szint-méréssel egészítette ki négyszáz
patikában folyó vércukorszintmérô prog-
ramját.

A május 23-i vércukorszintmérés termé-
szetesen nemcsak a CIB Bank ügyfelei és
munkatársai, hanem valamennyi II. kerüle-
ti lakos számára nyitva áll.

Szánjon Ön is egy csepp ªgyelmet egész-
ségére!

Szeretne
hosszú és egészséges életet élni?

Öntsön
PÍ-VIZET

A POHARÁBA!
A Pilis érintetlen 120 m-es mélységébôl —
vagyis nem „csapvízbôl” — nyert, minden-
féle kórokozóktól, szennyezôdésektôl men-
tes kristálytiszta, japán technológiával ke-

zelt vizet kínálunk, olcsó áron!
(csak 72 Ft/liter áfával, palackkal együtt).

EGÉSZSÉGÉRE!

Kapható: Neuland Bt.
II., Varsányi Irén u. 26–34.

Telefon: 398-1003
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Egy buszvezetô dicsérete
Szeretném, ha nyilvánosságot kap-
na, milyen „hatásköri túllépést” kö-
vetett el március 29-én kora reggel
az 5.42-kor Hûvösvölgybôl induló
57-es busz vezetôje.

A Templom utcai megállóhoz érve
a buszvezetô azt láthatta, hogy egy
férª a túloldalról megpróbál átjönni
a buszhoz, de egy közepes nagyságú,
barna kutya rátámad az illetôre (aki
a férjem). Amikor ô meghátrált, le-
mondva a buszról, a vezetô intett ne-
ki, hogy megvárja, jöjjön nyugodtan.
A férjem ismét elindult, de ez ellen
a kutyának újabb kifogásai támad-
tak. Ezt látván a vezetô nemhogy le-
gyintett és elhajtott volna („én meg-
próbáltam, de a menetidôt tartani
kell”), hanem otthagyta a biztonsá-
gos vezetôfülkét, és beszállt a küzde-
lembe a férjem oldalán. Így ketten
nagyjából döntetlenre hozták ki a
meccset, minek következtében fér-
jem nemcsak idôben, hanem egész-
ben érkezett a munkahelyére.

Nem gondolom, hogy a vezetônek
munkaköri kötelessége volna bár-
mely testrészét szétharaptatni egy kó-
bor kutya által, egy utas kedvéért. Az
ilyet úgy hívják: felebaráti szeretet.
Köszönjük, hogy példát adott belôle!

Konczné Horváth Rita
pesthidegkút-ófalui lakos

Újra felbontott új utak
Csodálkozunk, hogy a Máriaremetei
út alig egy éve felújított szakaszát köz-
mûfelújítás címén máris felbontot-
ták. Úgy tudom, a törvények értelmé-
ben erre 5 éven belül nem kerülhe-
tett volna sor. Csak súlyos büntetés
árán. Kinek a pénzébôl ªzetik ki?
Mi nem erre adjuk az adónkat.

Geréb Anna, Budaliget
A Kerényi Frigyes utca és az Ábránd ut-
ca közötti szakaszon a Vízmûvek az út-
felújítási munkák elôkészítésekor úgy
ítélte meg, hogy a vezetékek megfelelô
állapotban van. A megelôzô idôszak-
ban nem voltak csôtörések. Ezért a csô-
cserékre rendelkezésükre álló pénzbôl
más jelentôsebb útfelújítások alatti ve-
zetékek cseréjét végezték el. A burkolat
elkészülte után a Máriaremetei úton
2006-ban két helyen történt vízcsôsérü-
lés, ezeket helyreállították, mára azon-
ban megsüllyedt a helyreállítás. Az itt
végzett feltárásoknál látták, hogy ez a
vezetékszakasz is feltétlenül cserére szo-
rul. A jelenlegi vízcsôcsere bejárásán a
résztvevôk rögzítették a végleges helyre-
állítás pontos elôírásait, a helyreállí-
tás után a burkolat tartósan süllyedés-
mentes lesz. Így kerül sor az újbóli fel-
bontásra, amely után a Vízmûvek költ-
ségére az aszfaltburkolatot az út teljes
szélességében újraépítik.

Bacsinszky György csoportvezetô,
Általános Mûszaki Csoport

T
is

z
t
e
l
t

S
z
e
r
k
e
s
z
t
ô
s
é
g
!

SPORTOLJ A KIHÍVÁS NAPJÁN! Az ön-
kormányzat és a Sport és Szabadidô Cent-
rum csatlakozik a McDonald’s Kihívás Napjá-
hoz. Május 23-án szerdán 6 órától 21-ig
számos sportágban próbálhatják ki magu-
kat a jelentkezôk. Az ingyenes és önkéntes
alapon zajló, egész napos sporteseménynek
a sportcentrum ad otthont. Lesz reggeli fu-
tás és aerobik, nyugdíjastorna, fogyifutás
életmódtanácsokkal, kocogás, streetball,
pontdobóverseny, kézilabda, kapurarúgó
verseny, tenisz (salakos pályán lesz, ütôt
hozni kell), kötélhúzás, frizbijáték, moun-
tainbike-túra , kerékpáros akadálypálya, íjá-
szat, floorball, a gyerekeknek pedig egész
nap felfújható mászófal. A Hármashatár-he-
gyi mountainbike-túra a sportcentrumból
indul és oda érkezik. Felnôtteknek és gyere-
keknek egyaránt lesz kispályás focibajnok-
ság. Nevezés a kispályás focira május 21-ig
a sportcentrum@freemail.hu címen, részvé-
teli szándék jelzése egyéb sportokra: sport-
centrum@freemail.hu. További informá-
ció: II. kerületi Sport és Szabadidô Centrum
(1023 Kolozsvári T. u. 11.), tel.: 438-0645.
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Fiatalítás ürügyén
nem vitték Montrealba
Szerény, csendes, meglehetôsen visszahúzódó hölgy a II.
kerület ôslakosai közé tartozó Szolnoki Mária. Sportmúltja
alapján legfeljebb csak legközvetlenebb ismerôsei és egykori
versenyzôtársai ismerhetik fel. Pedig olimpiai ezüstérmes,
amiért szerte a világban rengetegen irigyelnék, ha tehetnék.

Ô azonban teljesen felhagyott a sporttal. Az sem túlzás, ha valaki
azt állítaná vele kapcsolatosan, hogy kizárta azt az életébôl. Né-
hány régi sporttársnôjével ugyan alkalomszerûen találkozik, iga-
zán rendszeresen viszont csak ezüstérmes csapattársnôjével, Bó-
bis Ildikóval tart fenn rendszeres kapcsolatot, együtt járnak úszni.

Az Újpesti Dózsa egykori kiváló tôrözôje hitetlenkedve fogadta
kitartó telefonálgatásomat, mondván: ugyan kit érdekel az ô pálya-
futása, a vele kapcsolatos érdekességek. Tartózkodását végül le-
gyôzte az udvariassága, s így némi rábeszélésre végül mégis találko-
zunk.

— Testvérem meglehetôsen kövér kislány volt, eredetileg ôt hív-
ták vívni, ám én is elkísértem. Mivel mi Zuglóban, a Thököly úton
laktunk, így a BVSC-ben kötöttünk ki, ahol azután persze csak én
ragadtam ott. Vívogattam egy ideig, mígnem az olimpiai arany- és
ezüstérmes, világbajnok kardforgató Horváth Zoltán nem hívott,
menjek át a Honvédba. Edzôimtôl, Papp Bertalantól és Maszlay La-
jostól egyaránt sokat tanultam. Elsôsorban azonban Polgár Józsefet,
az akkori elsô edzômet kell emlegetnem.

A Honvédban jól érezte magát, hosszú ideig ott sem volt mara-
dása. Miért ment innen is tovább?

Tizennyolc éves voltam, amikor 1965-ben a junior válogatott ke-
ret tagjaként Lengyelországban elôször vívhattam a magyar színek-
ben a hazai és a román juniorok ellen. A csapattal vezetôedzôként
Somodi Lajos utazott ki, aki a vívásom láttán elmondta: tehetséges-
nek tart, lát bennem hosszabb távon is fantáziát. Hívott, menjek
át az Újpesti Dózsába, én pedig nem tudtam ellenállni ennek az in-
vitálásnak.

Ez a klubcsere egy évre szóló eltiltással járt együtt.
Ilyen ªatalon egy hosszú kényszerszünet többszörös veszélyeket

rejt magában. Szerencsére nálam nem okozott nagyobb törést, hi-
szen 1966 ôszén elkezdtem versenyezni, és a következô évben Te-
heránban már harmadik lettem a juniorok világbajnokságán.

Az évek során bebizonyosodott, hogy Somodi Lajos valóban
jól látta az Önben rejlô lehetôségeket.

Hamar kiderült, hogy elsôsorban csapatemberként vagyok ké-
pes jó teljesítményre. 1969-ben már a felnôtt tôrválogatott tagja-

ként utazhattam Havannába a világbajnokságra, ahol bronzérmet
szereztünk. Rá egy évre Ankarában csak negyedik lett válogatot-
tunk, hogy azután 1971-ben Bécsben már ezüstérmet vehessünk
át az eredményhirdetéskor.

Ez akár jó elôjel is lehetett a müncheni olimpiára készülve.
A Bóbis Ildikó, Matuscsákné Rónay Ildikó, Ságiné Rejtô Ildikó, Tor-

dasi Ildikó és Szolnoki Mária összetételû nemzeti együttesünk egé-
sze a döntôig jutott, ott azonban a Szovjetunió 9:5 arányban jobb-
nak bizonyult nálunk. 1973-ban végre csúcsra jutottunk, a göte-
borgi világbajnokságon a dobogó legfelsô fokára állhattunk.

A Grenoble-ban (1974) és Budapesten (1975) ismét világbaj-
noki ezüstérmes magyar válogatottnak is tagja volt, az 1976-os
montreali olimpiára viszont nem jutott ki. Miért?

A teljes történetet nem szeretném elmesélni. A hivatalos indok-
lás szerint ªatalítani kellett, s ennek az irányelvnek éppen én es-
tem áldozatául. Ami a konkrét vívótudást illeti, erre az eshetôség-
re nem is gondoltam, annál is inkább, mivel az évek során csapa-
tunk igazi egységgé vált. Szóval, én kimaradtam, helyettem Kovács
Edit utazhatott Kanadába.

Azt senki nem állítja, hogy ezen csere miatt kellett beérniük
a hölgyeknek a harmadik hellyel, az viszont tény, hogy 1977-
ben Ön ismét tagja lett a válogatottnak.

Megint Buenos Airesbe vitt az utunk, és megint elhoztuk a csa-
patverseny ezüstérmét. 1978-ban pedig utoljára szerepeltem a vá-
logatottban; Hamburgban megesett az, ami korábban soha: váloga-
tottunk helyezetlenül végzett. Én már ennek a világbajnokságnak
az eredményétôl függetlenül elhatároztam, hogy ez volt az utolsó
szereplésem. Sajnálom, hogy ez a búcsú ilyen szerényen sikerült.

1979-ben a szövetség felkérte, foglalkozzon a juniorok leg-
jobbjaival. Ez a munkakapcsolat azonban nem tartott sokáig.

Az, hogy lemaradtam az 1976-os olimpiáról, örökké fájdalmas
marad számomra. Azt is sajnálom, hogy a véletlenek összejátszása
eredményeként egyszer sem lehettem ott az Universiadék vívóver-
senyein.

Saját bevallása szerint is otthonülô típus. A vívóversenyek
sem érdeklik?

Hosszú idôn át még véletlenül sem fordult ez elô. Bár változatla-
nul szívesen töltöm itthon a munka után az idômet, az utóbbi évek-
ben azért néha csak eljutottam egy-egy bajnokságra. Nagy Tímeát
még a Vasas Sportiskolából ismerem, ahol egy ideig oktathattam
is ôt. Isten áldotta tehetségnek tartom, s örülök, hogy kétszeres
egyéni olimpiai bajnok lett belôle, aki 2006-ban a világbajnoki cí-
met is kiharcolta magának.

Kép és szöveg: Jocha Károly
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Tanulmányi
ösztöndíj
A II. kerületi önkormányzat képviselô-
testületének Közoktatási, Közmûvelô-
dési, Sport- és Informatikai Bizottsága
pályázatot ír ki a kerületben lakó te-
hetséges, hátrányos helyzetû diákok
részére. Az ösztöndíj összege — 10
hónapra (egy tanévre) — 5000 Ft/hó
és 10 000 Ft/hó között van, amely a di-
ák, kiskorú esetén a szülô kérésére
egy összegben, illetve a félévek elején
(szeptemberben és februárban) is
kiªzethetô. A részvétel feltételei:

— A II. kerületben állandó lak-
hellyel rendelkezô, általános vagy kö-
zépiskola 7–12. (13.) évfolyamán tanu-
ló nappali tagozatos diák,

— év végi tanulmányi eredménye
eléri a 4,8-as átlagot,

— rendelkezik az osztályfônök, az
iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi fele-
lôs pedagógus, valamint a diákönkor-
mányzat támogató javaslatával,

— a család egy fôre jutó nettó jöve-
delme nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum másfélsze-
resét (40 695 Ft).

Elônyt élvez az a pályázó, aki tanul-
mányi, mûvészeti vagy sportverse-
nyen helyezést ért el.

Pályázati adatlapot a Polgármesteri
Hivatal Mûvelôdési Irodáján (1027
Bem tér 1., tel.: 316-5178,214-2269)
ügyfélfogadási idôben, vagy a kerület
iskoláiban lehet átvenni, illetve letölt-
hetô az önkormányzat honlapjáról
(www.masodikkerület.hu).

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
— a tanulmányi eredményt, illetve

a kiemelkedô tanulmányi, mûvészeti
és sporttevékenységet tanúsító okmá-
nyok másolatát,

— a szabályosan kitöltött adatla-
pot az osztályfônök, a gyermek- és if-
júságvédelmi felelôs, valamint az isko-
lai diákönkormányzat ajánlásával,

— a jövedelemigazolást.
Az ösztöndíj elsôsorban a követke-

zô célokra használandó:
— felvételi elôkészítô, nyelvtanfo-

lyam és egyéb tanfolyam, képzés céljá-
ra, valamint az ezekkel kapcsolatos
útiköltség térítésére,

— tankönyv, szakkönyv, iskolai fel-
szerelés, ajánlott és kötelezô olvas-
mány, számítógépes programok, nyel-
vi tanulmányokhoz videó- és hangka-
zetták vásárlására.

A pályázati kérelmek beérkezésének
határideje: június 25. délután 18-ig,
beadási cím: Mûvelôdési Iroda (1027
Budapest, Bem tér 1., I. em.). A pályá-
zó tanuló és iskolája szeptember 30-
ig kap értesítést a döntésrôl.

Köszönet
A Polgárok Pesthidegkútért Egyesület
ezúton is köszöni a szja-ból felajánlott 1%-
okat, amelyeket kulturális célra fordított,
és köszönettel fogadja a további felajánláso-
kat (adószám: 18096624-2-41).

„A gyermek földre szállott angyal, aki nem
tudja még, hogy a talpacskája poros…”

Kérjük, segítse személyi jövedelemadójá-
nak 1%-ával a Budai Gyermekkórházért
Alapítványt! Adószám: 18041772-1-41,
s z ám l a s zá m a : 11 7 8 4 0 09 - 2 0 30 0 2 8 5,
www.budaigyk.hu.

A mozgáskorlátozott ªatalok támogatásá-
ra létrehozott Prof. Dr. Kováts István Ala-
pítvány kuratóriuma tájékoztatja az adomá-
nyozókat, hogy 2005. évi személyi jövede-
lemadójuk 1 százalékát a mozgáskorlátozot-
tak 2006. évi támogatására használta fel.
Köszönjük mindazoknak, akik jövedelem-
adójuk 1%-át az Alapítvány részére juttat-
ták.

Szabadegyetem
az M0-sról
A Polgárok Szabadegyeteme fórumsorozat
— melynek szervezôje a Polgárok Pesthideg-
kútért Egyesület és a Hidegkúti Fókusz új-
ság — keretében az M0-s körgyûrû észak-
budai térsége és az agglomeráció közlekedé-
sét érintô hatásáról lesz szó. A fórum idô-
pontja: május 31. 18 óra, helyszíne: a Kle-
belsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mû-
vészeti Központ (1028 Templom utca 2–
10.). Elôadók: Fleischer Tamás tudományos
fômunkatárs (MTA Világgazdasági Kutatóin-
tézete), Ocskay Gyula ügyvezetô (Ister-Gra-
num Eurórégió Fejlesztési Ügynökség Kht.)
és Deli Árpád, a Piliscsabáért Egyesület el-
nökségi tagja.

Pesthidegkúti
Baráti Kör
Szeretettel várjuk az érdeklôdôket a Pesthi-
degkúti Baráti Kör következô összejövetelé-
re a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturá-
lis és Mûvészeti Központba (1028 Temp-
lom u. 2–10.) június 20-án szerdán 17–19
óráig. A 2005-ben alakult baráti kör célja,
hogy a Pesthidegkutat szeretô polgárok idô-
rôl idôre találkozhassanak — klubszerû
összejövetel formájában —, és kötetlen be-
szélgetés során megvitathassák településré-
szünkkel kapcsolatos problémáikat, esemé-
nyeket, örömeiket és bosszúságaikat. (A ta-
lálkozókon részt vettek döntése alapján az
összejöveteleket minden hónap harmadik
szerdáján tartjuk!)

Szeretettel várjuk tehát az érdeklôdôket
korra, nemre és pártállásra tekintet nél-
kül!

Porkoláb Mátyás

Ez nem katasztrófa
A Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság
április 25-én tartotta hagyományos Ka-
tasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyét a
XVIII. kerületi Bókay-kertben. A kerületek
versenyein gyôztes csapatok két korcso-
portban mérték össze erejüket. Kerüle-
tünket a Csik Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium, valamint a Máriaremete-Hi-
degkúti Ökumenikus Általános Iskola csa-
pata képviselte. Középiskolás kategóriá-
ban elsô helyezett a Csík Ferenc iskola
csapata lett (Netter Dániel, Zajtai Barba-

ra, Prekopcsák Dániel, Széles Máté, felkészítô tanár: Topánka Nóra; a képen az álló
sor). Az általános iskolások között az Ökumenikus iskola csapata végzett az élen (Ka-
pitány Ágoston, Komoróczki Máté, Tóth Márk, Szabó Ákos, felkészítô tanár: Hanu-
sovszky István). A Ökumenikus iskola csapata a lakosságvédelmi szakmai és tûzvédel-
mi állomáson kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtotta, amiért különdíjat ka-
pott. A két eredményes II. kerületi csapat képviseli a fôvárost május 18–19-én a csille-
bérci országos versenyen.

LEVELEZÉSI CÍM BEJELENTÉSE.
Az APEH magánszemély részére leve-
lezési cím bejelentésére a 07T342-
es számú bejelentôlapot rendszeresí-
tette. A bejelentôlap kereskedelmi for-
galomban nem kapható, kizárólag az
APEH internetes honlapjáról (www.
apeh.hu) tölthetô le. A nyomtatvány
kitöltéséhez az állami adóhatóság ki-
töltési útmutatót készített, melyet cél-
szerû a kitöltés elôtt figyelmesen elol-
vasni. A nyomtatvány kizárólag papír
alapon nyújtható be az illetékes elsô-
fokú állami adóhatósághoz egy pél-
dányban. További információk, segít-
ség az adózáshoz: www.apeh.hu.

www.apeh.hu
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A rejtvény fôsoraiban Szophoklész gondolatát rejtettük el.
A 2007/8. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Rága-
lomra legjobb válasz a hallgatás". A helyes megfejtést be-
küldôk közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki a
Custos-Zöld könyvesbolt és antikvárium által felajánlott
könyveket kap: Czudor Krisztina, Sárosi István és Vészi
Katalin. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen vehe-
tik át a könyvesboltban.Várjuk megfejtéseiket a „Budai Pol-
gár rejtvénye”, 1024 Mechwart liget 1. vagy a pe-
ter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb
2007. június 1-jéig.

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

Pünkösdi zöld ág
„Régen a Noé galambja/Hogy megszûnt a víz-
özön habja,/Bárkának ne lenne rabja/Zöld
ágat vitt be ô szája./Én is azért mint zöld ág-
gal,/Beköszönök hozsannával./Legyen az Is-
ten ez házzal.” — e jókívánsággal kopogtak
be dédapáink pünkösd reggelén a szomszé-
dokhoz. A húsvétot követô ötvenedik napra
esô pünkösd annak emlékezete, hogy Jézus
mennybemenetele után a Szentlélek le-
szállt az apostolokra. A Szentlélek eljövete-
lét megelôzô szél zúgását régebben kürtök,
harsonák megszólaltatásával utánozták, né-
hol fehér galambot repítettek fel a mise
idején.

Dédanyáink zöld ággal vagy pünkösdi ró-
zsával díszítették a szobákat és a gazdasági
épületek bejáratát. Hittek benne, ha bodza-
ágat tûznek a portájuk falára és a kerítésre,
akkor „Isten haragja, vagyis a mennykô elke-
rüli a házat”. Az ágakat az ünnep után meg-
szárították, és amikor beteg volt a háznál,
megfüstölték vele. Voltak, akik a szentkép
mellé tûzött bodzavirágból fôztek teát, ha
valaki köhögött a családban: meggyôzôdé-
sük volt, hogy a pünkösd hajnalán szedett
bodza virágából készített ital orvosság min-
den betegségre, úgy gondolták, ha megmos-
danak napfelkelte után harmatban, akkor a

tûzô, nyári nap sugara nem égeti majd a bô-
rüket.

A jámbor lelkek szerint a szél a Szentlé-
lek szájából jön, ezért miután feldíszítették

az oltárt piros bazsarózsával, a templom aj-
taját és ablakát sarkig tárták, hogy széljárás
legyen az elsô pünkösdi szélvihar emlékeze-
tére.

A Buda környéki falvak lakói az ünnep
reggelén nyitva tartották az ablakokat,
hogy a Szentlélek átjárja a házat, felfogták
és eltették a pünkösdi esôvizet, amelyet
szemborogatásra használtak. Sok faluban
pünkösdkor állították a májusfát. A hideg-
kúti legények erre már május 1-jén sort ke-
rítettek; nemcsak a lányos házak elôtt, ha-
nem a paplaknál, a bíró portájánál, a ven-
déglôknél is állt májusfa.

„Pünkösdig ne hagyd el a ködmönt!” —
mondogatták sokfelé az öregek, és rendsze-
rint az ünnepig hordták a ködmönt, a beke-
cset. Számos gazda a bôséges termés elôje-
lének vélte az esôt, míg mások borúlátóan
felsóhajtottak, mert szerintük a „pünkösdi
esô ritkán hoz jót.” Sok helyen választottak
pünkösdi királyt és királynét a falu legé-
nyei és leányai közül.

Néhol rózsaszirmot hintettek a kapu elé,
úgy várták a kislányok királynéjárását. Miu-
tán a fehér ruhába öltözött, fejükön virág-
koszorút viselô gyerekek engedélyt kaptak
a háziaktól, elénekelték a köszöntôjüket:
„Mi van ma, mi van ma? Piros pünkösd nap-
ja,/Holnap lesz, holnap lesz a második nap-
ja…/A pünkösdi rózsa kihajlott az útra,/A kis-
asszony szedje össze, kösse koszorúba.”
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