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Rémhírek lakóparkokról

A Petneházy-rét övezeti
besorolása nem változik

Az Adyliget mellett fekvô Petneházy-rét tu-
lajdonosai árulni kezdték a kerület határá-
ban lévô mezôgazdasági besorolású telkei-
ket. Az a légbôl kapott hír emelheti ingat-
lanjaik értékét, hogy az önkormányzat a te-
rület lakossági övezetbe való sorolását ter-

vezi. Láng Zsolt polgármester, mint mond-
ja, nem tehet mást, mint hogy sokadszorra
megismétli: az önkormányzat nem tervezi
és nem is fogja a Petneházy-rétet és környé-
két lakóövezetbe vonni.

(Folytatás a 3. oldalon)

ÚJRA INDUL A ZENEVONAT.
Augusztus 2-án a Lokomotív GT exk-
luzív koncertet ad a Klebelsberg kul-
túrközpont színháztermében az au-
gusztus 7-i Sziget-koncert elôtt — in-
terjúnk Presser Gáborral a próbák
alatt készült 7. OLDAL

IDÉN ISMÉT MÛVÉSZETI FESZ-
TIVÁL HIDEGKÚTON. Augusz-
tus végén, 22–26. között ismét a
mûvészeteké lesz a fôszerep a Kle-
belsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturá-
lis és Mûvészeti Központ termeiben
és udvarán. Ízelítô a fesztivál prog-
ramkavalkádjából 10. OLDAL

ÉVSZÁZADOS HÔSÉGREKORD
DÔLT MEG. Tikkasztó meleget hoz-
tak a múlt héten hazánkba is az afri-
kai légáramlatok. Szerdától kezdve
minden nap megdôlt az évszázados
melegrekord. A fôvárosban öt locso-
lókocsival próbálták hûteni az uta-
kat, a villamossíneket is folyamato-
san permetezték. 14. OLDAL

Az idôben felismert
melldaganat
gyógyítható
A korai felismerés eszköze a mammog-
ráfiás szûrôvizsgálat. A II. kerületben
lakó 45–65 éves nôk, akiknek utolsó
mammográfiás vizsgálata óta eltelt
két év, meghívólevelet kapnak, ame-
lyen szerepel, mikorra várják ôket a
MaMMa Egészségügyi Rt-nél (1027
Budapest, Kapás utca 22., tel.: 489-
0695, 489-0696) vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is az ingyenes
mammográfiás szûrôvizsgálaton!

Információ: ÁNTSZ Közép-magyar-
országi Regionális Intézete, telefon:
465-3823.

A lehetôség adva van!
Éljen vele!Viktor Juscsenko ukrán és Sólyom László magyar köztársasági elnök július 11-én leplezte le

Tarasz Sevcsenko ukrán költô szobrát a Fô utcában. (Cikkünk az 5. oldalon)
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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. augusztus 10., lapzárta: 2007. július 31.
Hirdetésfelvétel: 2007. július 31-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

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

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

ebédidô: 12.15–13.00

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport Tel.: 346-5400

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

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

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

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

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

Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

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

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

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

Közterület-felügyeleti
Csoport

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

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

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

Ü G Y E L E T E K

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

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

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

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

Szeptemberi Kaptató
A II. kerületi önkormányzat 2007. szeptember
16-án rendezi meg Kerületi Kaptató utcai futó-
versenyét.

Rajt, cél és bázis: a Millenáris Parkban.

1. táv: kb. 800 m; rajtidôpontok: 8.30; 9.00; 9.15; 9.30;
9.45; 10.00;
útvonal: Kis Rókus u., Fény u., Lövôház u., Ezredes u., Mil-
lenáris Park.
2. táv: kb. 1200 m; rajtidôpontok: 10.15; 10.30;
útvonal: Kis Rókus u., Fény u., Lövôház u., Marczibányi tér
(Lôtér felôli oldala), Marczibányi tér (sportpálya és a lakó-
házak közötti út), Ezredes u., Millenáris Park.
3. táv: kb. 2000 m, rajtidôpontok: 10.45, 11.00, 11.15,
11.30, 11.35, 11.45;
útvonal: Kis Rókus u., Felvinci út, Kapor u., Alvinci út, Ezre-
des u., Millenáris Park.
4. táv: 13 500 méteres nyílt táv, elsôsorban profi futóknak;
rajtidôpont: 12.00;
útvonal: Millenáris Park, Kis Rókus u., Felvinci út, Kapor u.,
Alvinci út, Bimbó út, Endrôdi S. u., Bogár u., Mák u., Tövis
u., Törökvész út, Gárdonyi G. út, Avedik u., Endrôdi S. u.,
Bimbó út, Vöröstorony u., Vöröstorony lejtô, Görgényi út,
Szalonka út, Páfrány út, Pasaréti út, Szilfa u., Csévi u., Csa-
lán u., Nagybányai út, Vöröstorony u., Bimbó út, Sövény
u., Orsó u., Fenyves u., Bimbó út, Rügy u., Endrôdi S. u.,
Bimbó út, Alvinci út, Ezredes u., Millenáris Park.
(Az önkormányzat a változtatás jogát fenntartja.)

Információ a www.masodikkerulet.hu oldalon.

Kötelezô, ingyenes TBC-szûrés
A tuberkulózisjárvány folyamatos visszaszorítása érdekében — ta-
valy a fôvárosban az új TBC-megbetegedések száma meghaladta
százezer lakosonként a 25-öt — az Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat idén is elrendelte a kötelezô lakossági ernyôkép-
szûrést.

A szûrésre minden 30 év feletti, a kerületben — állandó vagy ide-
iglenes tartózkodási helyen — bejelentett vagy huzamosabb ideig
itt tartózkodó lakos kötelezett, akinek egy éven belül nem volt TBC
szempontjából negatív mellkasröntgen-felvétele. A vizsgálatokat a
II. kerületi Tüdôgondozó (1027 Tölgyfa u. 10.) végzi a hét minden
munkanapján 8–20 óra között. A vizsgálat elvégzéséhez a TAJ-kár-
tyát kötelezô bemutatni, beutalót viszont nem kell hozni. A szûrô-
vizsgálat vizitdíjmentes.

Tájékoztatás a tüdôszûrésrôl

A vizsgálatot korszerû, digitális készülékkel végzik, amely a szerve-
zet számára semmilyen lényeges sugárterhelési kockázatot nem je-
lent. Kérésre a szûrés eredményérôl leletet is kiadnak. Ez utóbbira a
felvétel elkészítését követô munkanapon van legkorábban lehetô-
ség. Jó tudni, hogy a negatív lelet felhasználható az egyes munkál-
tatók által elôírt kötelezô munkaalkalmassági mellkasszûrô-vizsgá-
lat igazolására, amelyért egyébként — egészségügyi szolgáltatótól
függôen — akár több ezer forintot is kellene fizetni. Lehetôleg mun-
kaidején kívüli idôpontban jelentkezzen szûrôvizsgálatra, mivel
munkahelyi mulasztás igazolására nincs mód.

Légúti panaszok — köhögés, mellkasi fájdalom, nehézlégzés —
esetén orvosi, légzésfunkciós teszt végzésére is lehetôséget biztosít
a tüdôgondozó. A kiterjesztett vizsgálat elvégzéséhez háziorvosi be-
utalóra van szükség. A teszt különösen ajánlott a hosszabb ideje do-
hányzó, magában esetleg még enyhe, korai szakban lévô betegsé-
get hordozó betegek részére.

II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Tüdôgondozója (1027
Tölgyfa u. 10.), nyitva: hétfôtôl péntekig 8–20 óra között.
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Építési engedély kell
a klíma beszereléséhez is

Kerületünk legfontosabb vagyona, az épületállomány külle-
me ügyében fordulok Önökhöz. A Margit körút több házán
megjelentek a légkondicionáló berendezések kültéri egysé-
gei, ilyen látható például a Margit krt. 64/b-ben, a körút fe-
lôli beugróban, a negyedik emeletre pillantva. Legjobb tu-
domásom szerint a ház falán kívüli terület nem tartozik a la-
káshoz, hiszen az utcakép mindannyiunk közös tulajdona.
Különösen fontos ez, ha nem is mûemléki, de a város arcu-
latát meghatározó századfordulós épületekrôl van szó. Nyil-
ván jó lenne, hogy mielôtt a lakosság nagy számban szerez
be kültéri egységes légkondicionálókat, erre felhívják az
emberek ªgyelmét.

Mák László II. kerületi lakos
A légkondicionáló berendezés kültéri egységének az épület hom-
lokzati falára helyezése építési engedélyhez kötött. Az engedélye-
zéséhez ugyanazokat a mellékleteket kell csatolni, mint minden
más engedélyhez, ezek közül kiemelném, hogy társasház esetén
a társasházi tulajdoni arányok szerinti 4/5 többségû hozzájáru-
ló nyilatkozat is szükséges, mert szerkezeti falat érint.

Természetesen a hivatal tudomására jutott ügyekben az eljá-
rást megindítjuk, kiderítjük az építtetô személyét, és felszólítjuk
a fennmaradási engedély megkérésére. A fennmaradási enge-
délyt a kiadás feltételeinek fennállása esetén tudja utólagosan
engedélyezni a hivatal.

dr. Szalai Tibor jegyzô

T
is

zt
e

lt
Sz

e
rk

e
sz

t
ô

sé
g

!
A Petneházy-rét övezeti
besorolása nem változik
(Folytatás az elsô oldalról)

— Egy mondás szerint a rossz hírek min-
dig gyorsabban terjednek, mint a jók —
mondja Láng Zsolt. — Úgy látszik, fokozot-
tan igaz ez a rémhírekre. A képviselô-testü-
let nem készül a Petneházy-rét belterület-
be vonására, hiszen a Pilisi-medencébôl
Pesthidegkútra ömlô autóforgalom már így
is nagyon megnehezíti az ott lakók életét.

— A környéken és egész Pesthidegkúton
nagyobb zöldövezeti — több száz új lakót és
gépkocsit jelentô — beruházás jó ideig biz-
tosan nem valósulhat meg.

Láng Zsolt polgármester hangsúlyozta,
hogy a Petneházy-réten a kerületi útháló-
zat bôvítése és a fôvárost elkerülô utak meg-
építése nélkül egyetlen komolyabb fejlesz-
tés sem valósulhat meg.

Lapunkat és az önkormányzatot megkere-
sô lakók szerint az adyligeti Petneházy-rét

ingatlanspekuláció célpontja lehet. Sokan
annak a félelmüknek adtak hangot, hogy a
területen esetleg lakópark épül. Az újabb la-
kások még nagyobb forgalmat gerjesztené-
nek, és a beköltözôk jármûvei tovább zsú-
folnák a már amúgy is telített kerületi uta-
kat.

— Pesthidegkút úthálózata így is jelen-
tôs forgalmat bonyolít le, a Hidegkúti és a
Nagykovácsi utat, valamint a Petneházy-rét
mellett elhaladó Szépjuhászné utat is na-
gyon sokan használják — véli Beszédes Rita
fôépítész. — A nemrég elfogadott Kerületi
Városrendezési és Építési Szabályzat is je-
lentôsen korlátozza az egész kerületben a
beépíthetôséget. A környéken jelenleg egy
lovarda és egy üdülôtelep üzemel. A Petne-
házy-rét mintegy nyolchektárnyi területe
jelenleg külterületi besorolású, és csak az
önkormányzat hozzájárulásával lehet belte-
rületbe vonni.

Láng Zsolt polgármester szerint a pesthi-
degkútiak érdekeit súlyosan sértené, ha
egy komolyabb beruházás keretében úgy
épülnének fel lakóházak, hogy nincs meg-
oldva a gépjármûforgalom megfelelô elve-
zetése.

— Amíg az M0-s körgyûrû nem épül
meg és az agglomerációs települések forgal-
ma is a II. kerületben lakókat terheli, addig
nem lehet beruházni a területen.

Az aggódó polgárok megnyugtatására hoz-
záfûzte, hogy a Petneházy-réten az elkövet-
kezô években biztosan nem enged az önkor-
mányzat ingatlanfejlesztést, és az ingatlan
belterületbe vonását sem kezdeményezi.
Ugyanakkor felhívta a ªgyelmet, hogy a rét
mezôgazdasági terület, ezért annak rendel-
tetésszerû mûvelésérôl a tulajdonosoknak
gondoskodni kell, nem feledkezve meg a
gyommentesítésrôl sem. SZGA nyugalom szigete marad

Láng Zsolt: a
képviselô-testület
nem készül a
Petneházy-rét
övezeti átsorolására.

Beszédes Rita: a
Petneházy-rét jelenleg
külterületi besorolású,
csak az önkormányzat
hozzájárulásával lehet
belterületbe vonni.
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CIVIL SZERVEZETEK SZAKRE-
FERENSE: dr. Szigeti Szilvia, tele-
fonszám: (06 30) 560-3928, e-mail
cím: szigeti.szilvia@masodikkeru-
let.hu. Postacím: 1024 Budapest,
Mechwart liget 1.

A TÁRSASHÁZI TANÁCSADÁS
augusztus 7-én és 14-én szabadság
miatt elmarad. Legközelebbi alka-
lom augusztus 21-én, 17 órától a Pol-
gármesteri Hivatalban (1024 Buda-
pest, Mechwart liget 1.).

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁ-
CSOK. Az Országos Fogyasztóvédel-
mi Egyesület Budapest II. kerületi
Szervezete újra elkezdte a díjmentes
tanácsadást minden héten csütörtö-
kön 14–16 óra között a II. Kerületi
Önkormányzat Ügyfélszolgálati Köz-
pontjában (1024 Budapest, Margit
krt. 47–49.).

Zárva a Tárt Kapu
Szomorú búcsút vettek július 10-én az
OPNI épületében immár három éve mûkö-
dô galériától. Az Országos Pszichiátriai és
Neurológiai Intézet megszûnésével bezárja
kapuit a bejárat mellett mûködô galéria is,
amely eredetileg azért jött létre, hogy a
pszichiátriai betegek gyógyításában alkal-
mazott mûvészetterápia eredményeit be-
mutathassa és segítse a betegek társada-
lomba való visszailleszkedését. Az esemé-

nyen részt vett Láng Zsolt polgármester is,
akinek Nagy Zoltán igazgató fôorvos mûvé-
szetterápiás csoportok által készített alko-
tást, egy kerámiaszobrot ajándékozott.

Nagy Zoltán fôigazgató fôorvos és Horváth
Szabolcs, a Gyógyfoglalkoztatásért Alapít-
vány elnöke beszédét követôen a mûvészet-
terápiás foglalkozásokon részt vevô bete-
gek közül többen bemutatkoztak.
Táncelôadást tartottak, verset sza-
valtak, a gitárkísérettel elôadott
ének pedig több nézô szemébe
csalt könnyeket.

Láng Zsolt az ünnepséget követô-
en elmondta, szívszorító és elgon-
dolkodtató volt számára a búcsúün-
nepség, és annak az érzésének
adott hangot, hogy az intézmény fa-
lain belül élôk és az itt dolgozók
egyaránt nagyon sokat tudnak az
emberségrôl.

— Talán azért kaptam ezt az elis-
merést a betegektôl, mert már kerü-

leti képviselôként is szívemen viseltem az
intézmény sorsát, és amit lehetett, igyekez-
tem segíteni, késôbb, polgármesterként is.
Szívbôl sajnálom, hogy végül bezárják ezt a
világhírû intézményt.

A három év alatt több mint 15 ezer látoga-
tót fogadó Tárt Kapu Galéria jelenlegi he-
lyén bezárt. A galéria azonban a tervek sze-
rint tovább él majd, a helyszínt még nem
választották ki.

Védett lett
A fôváros városképe és történelme
szempontjából meghatározó épített
környezet védelmérôl szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) sz. önkormányzati rende-
lete alapján a Fôvárosi Közgyûlés 18/
2007. (V. 10.) sz. határozatával a Bim-
bó út 43. (hrsz.: 12822) alatti épüle-
tet helyi védettség alá helyezte.

Lakossági fórum
a Millenárison
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása
szerint a Fény utca 16. számú ingatla-
non (a Millenáris Park mellett) létesü-
lô irodaház I–II. ütemének építése mi-
att a Market Építô Zrt. az I. fokú épí-
tésügyi hatóságnál (II. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal) építéshatósági eljá-
rást kezdeményezett. A hivatal errôl
hirdetményben értesítette az érintett
ügyfeleket. Az ügy dokumentumaiba
az Építésügyi Iroda hivatalos helyisé-
gében lehet betekinteni — idôpont-
egyeztetést követôen (1024 Mech-
wart liget 1., tel.: 346-5400).

Az építtetô az építkezéssel kap-
csolatban lakossági tájékoztatót
tart 2007. augusztus 16-án 18 órá-
tól. Helyszín: Millenáris park (Fény ut-
ca 20–22.), D épület, Csodák Palotája,
elôadóterem.

TOVÁBBRA IS FOGAD AZ OPNI. Az intézet ambulanciáján továbbra is zavartalanul fo-
gadják a betegeket. Bejelentkezés: Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Klinikai
Pszichológiai Tanszék és Szakambulancia, 1021 Hûvösvölgyi út 116., fôépület II. em., tel.:
391-5433, munkanapokon 8–16 között.

Különös, orvos- és mûvészettörténeti
szempontból egyaránt jelentôs gyûjte-
mény található a bezárásra ítélt Orszá-
gos Pszichiátriai és Neurológiai Inté-
zet falai között. Selig Árpád elmeor-
vos gyûjteményébôl 1930-ban a pszi-
chés betegek alkotásait bemutató ál-
landó kiállítás nyílt. A múzeumban az
intézet alapításától eltelt több mint
egy évszázad során itt ápolt képzômû-
vészek alkotásai, pszichotikus betegek
mûvei kaptak helyet. A 130 festményt
és grafikát, valamint számos írásos
anyagot bemutató állandó kiállítás
reprezentatív válogatást ad a több
száz mûtárgyat felölelô gyûjtemény-
bôl. A betegképek mellett a gyûjte-
mény kiemelt helyet biztosít az itt
ápolt képzômûvészek alkotásainak is:
Nemes Lampérth József, Bártfay Jó-
zsef Árpád, Pál István, Zórád Géza és
Áronson Gábor mûveinek.

De itt ôrzik Báthori Erzsébet peré-
nek latin nyelvû jegyzôkönyvét; a Szá-
lasi elmeállapotát vizsgáló törvényszé-
ki elmeorvosi szakvéleményt; Havas
Gyula lajstromát az ókortól az 1940-
es évekig azokról a képzômûvészek-
rôl, akik elmebetegségben szenved-
tek. A régi dokumentumok között ta-
lálható például Madách Borbála, Vö-
rösmarty Erzsébet, Nemes Lampérth
József és Gulácsy Lajos kórlapja is.
OPNI 1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 116.
fôépület II. emelet, nyitva tartás: szerdán-
ként 10–15 óráig.

AZ OPNI KINCSEI
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Szobor az ukrán
költônek
A XIX. században élt Tarasz Sevcsenko uk-
rán költônek és képzômûvésznek állítottak
szobrot a II. kerületben. A Fô utca és Ganz
utca sarkán elhelyezet alkotást Sólyom Lász-
ló köztársasági elnök és a meghívására ha-
zánkba látogató Viktor Juscsenko ukrán köz-
társasági elnök avatta fel július 11-én.

A szobor felállítását támogató és engedé-
lyezô II. kerületi önkormányzat képviseleté-
ben az eseményen részt vett Láng Zsolt pol-
gármester. A szoboravatáson beszédet
mondott a magyar és az ukrán elnök. Vik-
tor Juscsenko kiemelte: ha a
világ bármely pontján az uk-
rán nép iránt bókkal szeret-
nének élni, akkor Tarasz Sev-
csenkónak állítanak szob-
rot. A tragikus sorsú, bebör-
tönzött és számûzetésre ítélt
ukrán mûvész életének egy-
egy epizódját felelevenítve
párhuzamot vont a magyar
nemzet szellemi nagyjaival,
akik közül sokaknak szintén
el kellett szenvedni az üldöz-
tetést. Viktor Juscsenko a
két nép közötti jószomszédi
viszony és barátság szimbó-
lumának nevezte a szobrot,
amelyért az ukrán nemzet
nevében mindenkinek kö-
szönetet mondott.

Sólyom László fontosnak tartotta kiemel-
ni, hogy a szobrot az ukrán köztársasági el-
nök elsô hivatalos magyarországi látogatá-
sa alkalmával avathatták fel, és hogy egy bu-
dai utca adhat otthon az alkotásnak. A köz-
társasági elnök beszédében kiemelte: Ta-
rasz Sevcsenko több mint egy nagy költô, ô
az ukrán nemzet megtestesítôje. Ami a ma-
gyaroknak Petôª, az az ukrán embereknek
Sevcsenko, mindketten a nemzet szimbólu-
maként a szabadságvágyat és a demokrati-
kus törekvéseket fejezték ki. Ivan Mikityuk
szobrászmûvész alkotását Puskás László gö-
rög katolikus pap szentelte meg, majd a Fô
utcai templomban ünnepi szentmise zárta
a szoboravatási ceremóniát.

Szeg

A FIDESZ—MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉG II. kerületi szervezeté-
nek irodája (1024 Budapest, Keleti
Károly utca 13/b) július 16. és au-
gusztus 15. között zárva tart. A nyá-
ri zárás ideje alatt hívható ügyeleti
telefonszám: (30) 331-1836, ame-
lyen üzenetet is hagyhatnak.

NYÁRI SZÜNET. A Fidesz—Ma-
gyar Polgári Szövetség II. kerületi
szervezete által meghirdetett jogi ta-
nácsadás 2007. július 1. és augusz-
tus 31. között szünetel. A következô
tanácsadás idôpontja szeptember
5., 16 óra, erre szeptember 4-ig le-
het idôpontot kérni a 212-5030-as
telefonszámon.

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁ-
JA kedden és csütörtökön16–19 órá-
ig tart nyitva (1022 Budapest, Bim-
bó út 63.).

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes ta-
nácsadást szervez kerületi irodájá-
ban (1022 Budapest, Bimbó út 63.)
csütörtökönként 16–18-ig. Elôzetes
idôpont-egyeztetés munkanapokon
8–16-ig a 353-0624-es telefonszá-
mon.

A MIÉP JOGSEGÉLYSZOLGÁLA-
TA szeptemberig szünetel, lakásszer-
viz és építôipari tanácsadás: (06 20)
269-3777.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁ-
JA hétfôn, kedden, szerdán és csü-
törtökön 12 és 18 óra között, pénte-
ken 12 és 16 óra között tart nyitva.
1024 Budapest, Fazekas utca 19–
23., telefon: 212-2978; e-mail:
bp02@mszp.hu.

FOGADÓÓRA NYÁRON. Balsai
István országgyûlési képviselô (2. vá-
lasztókerület) júliusban és augusztus-
ban elôzetes idôpont-egyeztetés
alapján tart fogadóórát, telefonszám:
441-5143, e-mail: istvan.balsai@par-
lament.hu.

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

A legnyomorúságosabb jobbágysorban született. Tizen-
négy évesen már maga is írt népdal formájú, énekelhetô
verseket. Amikor 17 éves volt, pártfogó földesura Szent-
pétervárra költözött, ahol magasabb képzômûvészeti is-
kolába járhatott. Kapcsolatba került az egyetemista ifjú-
sággal. Néhány módosabb barát összeadott annyi pénzt,
hogy a jogilag még mindig jobbágy barátot kiválthatták.
Ekkor jelent meg elsô versgyûjteménye, a Kobzos (ukrá-
nul Kobzar) volt a címe. Mindössze nyolc költeményt tar-
talmazott, a legtöbbnek formája a hajdani népi énekeké-
re emlékeztetett. 1845-ben hazaköltözött Ukrajnába. Küz-
dött a jobbágyság felszabadításáért, az önkényuralom
megszüntetéséért és mindenekelôtt a nemzeti elnyomás
ellen. Közben már kedvelt festô volt, a képeit jól ªzették. Rajztudása szakmai körök-
ben is elismerésre talált, és 1847-ben a kijevi egyetem meghívta rajztanárnak pro-
fesszori címmel és rangban. Ezután azonban nagyot fordult az élete: forradalminak
ítélt tevékenysége és lázítónak mondott költeményei miatt letartóztatták. Bíróság elé
került, börtönre ítélték. Az ügy híre eljutott a cári udvarig. Az ítéletre II. Miklós cár sa-
ját kezûleg írta rá: „Szigorúan tilos írnia és festenie”. (Ugyanez a cár volt, aki a követ-
kezô évben, 1849-ben elsöpörtette a mi szabadságharcunkat is.)

A börtönévek leteltével sem engedték szabadon. Internálótáborokból kényszer-
munkatáborokba került, majd besorozták közkatonának. E gyötrelmes évek alatt írta
lírai költeményei mellett elbeszélô, verses regényeknek tekinthetô mûveit, a Kauká-
zust és a Husz János küzdelmérôl és vértanúhaláláról szóló Eretnekeket. Az ötvenes
évek végén szabadult. Az ukrán értelmiség saját szellemi vezéralakjának tekintette.
Irodalmi elismerés közepette 47 éves korában halt meg. Temetése ukrán nemzeti
gyásznap volt.

Forrás: Világirodalmi Arcképcsarnok

TARASZ SEVCSENKO (1814–1861). AZ UKRÁN PETÔª

Láng Zsolt polgármester és Demszky Gábor fôpolgármester.
A II. kerületi és a fôvárosi önkormányzat is támogatta
a szobor felállítását
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Továbbra is
érvényes
A törvény értelmében a 2007. június 30-ig
lejárt régi típusú közgyógyellátási igazol-
vánnyal rendelkezôk az új igazolvány kezdô
napjáig, de legkésôbb október 31-ig tovább-
ra is a korábban megszokott feltételekkel
vehetik igénybe e jogcímen az ellátásokat,
amennyiben új igazolvány iránti kérelmü-
ket legkésôbb az igazolvány lejártát megelô-
zô napig benyújtották az illetékes települé-
si önkormányzat jegyzôjénél az alábbiak
szerint: július 31-ig a közgyógyellátottak a
régi típusú igazolványuk felmutatásával jut-
hatnak hozzá térítésmentesen a jogszabály-
ban meghatározott gyógyszereikhez, gyó-
gyászati segédeszközeikhez és gyógyászati
ellátásokhoz. Augusztus 1–október 31. kö-
zött a közgyógyellátottak a régi típusú iga-
zolványuk és a jegyzô által kiállított, július
15-ig megküldött igazolás együttes felmuta-
tásával juthatnak hozzá a fentiekben meg-
határozott ellátásokhoz.

A jegyzô igazolást küld mindazon érintet-
teknek, akik az igazolványukon lévô lejára-
ti idô elôtt, de legkésôbb június 30-ig be-
nyújtották közgyógyellátási jogosultság

megállapítására szóló kérelmüket, de még
nem kaptak új igazolványt. Az érintettek ré-
szére a jegyzô az igazolást július 15-ig készí-
ti el, majd postai úton küldi meg. Az igazo-
lások kiküldése hivatalból történik, kérel-
met nem kell benyújtani. Amennyiben ké-
relméhez becsatolta a régi típusú igazolvá-
nyát, úgy azt az igazolással együtt vissza-
küldjük. Az új típusú közgyógyellátási iga-
zolvánnyal rendelkezôk részére — július 1.
és október 31. között lejáró igazolvány ese-
tében — a törvény lehetôvé teszi az új igazol-
vány kiadásáig, de legkésôbb a lejáratot kö-
vetô három hónapig az egyéni és az eseti
gyógyszerkeret idôarányos részének bizto-
sításával az igazolvány felhasználhatóságá-
nak meghosszabbítását. Ennek feltétele,
hogy az érintett a jogosultság megállapítása
iránti kérelmét az igazolványon feltünte-
tett lejárati idô elôtt beadja.

Társasházaknak!
Az önkormányzat önálló pályázatot ír
ki a társasházak felújításához nyújtan-
dó vissza nem térítendô támogatás
igénylésére. A támogatás keretössze-
ge: 27 630 000 Forint.

A támogatást azok a társasházak
pályázhatják meg, amelyekben leg-
alább három külön tulajdonú lakás
van, és az épületek használatbavételi
engedélyét az adott pályázat kiírását
megelôzô 15 év, vagyis 1992. decem-
ber 31. elôtt adták ki.

A részletes pályázati feltételek és
mellékletei letölthetôk a www.maso-
dikkerulet.hu címrôl. A pályázati
anyag díjmentesen átvehetô a Budép
Kft. Társasházfelújítási programirodá-
ján (1027 Frankel Leó út 5., félfogadá-
si idôben). A pályázatok beadási ha-
tárideje: 2007. szeptember 7. pén-
tek 12 óra.

A közös képviselôknek tájékozta-
tást tartanak a Polgármesteri Hiva-
talban (1024 Mechwart liget 1., I.
em., házasságkötô terem)

július 30-án hétfôn 17 órától.

A közterület-használat
szabályai
A közterület-foglalási ügyek intézését
és az engedélyek kiadását az
önkormányzat Városrendészeti
Csoportja bonyolítja le. Az ügyintézés
sokakat érintô rendszere áprilisban
megváltozott.

A kérelem beadásával és
elbírálásával kapcsolatos
tudnivalók
A közterület-használati hozzájárulás iránti
kérelem beadható az önkormányzat honlap-
járól (www.masodikkerulet.hu) letölthetô
ûrlap segítségével személyesen a Városren-
dészeti Csoportnál (1024 Lövôház u. 26.)
vagy a Központi Ügyfélszolgálatnál (Margit
krt. 47–49.) ügyfélszolgálati idôben (hét-
fôn 13.30–18 óráig, szerdán: 8–16.30-ig,
pénteken 8–11.30-ig).

Beadható elektronikus úton (e-mailben)
is csepel.laszlo@masodikkerulet.hu címen, il-
letve a közterület-felügyelet honlapjáról
(www.2keruletkozterulet.shp.hu) közvetle-
nül vagy a 316-2685-ös és 316-2686-os fa-
xon (csak az önkormányzat honlapjáról le-
töltött formában). Közterület-használatra
vonatkozó kérdésekre is a fenti telefono-
kon válaszolnak, de a kérdés feltehetô a
közterület-felügyelet honlapján is.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
— a kérelmezô adatait, a kérelmezô elérhe-
tôségét (telefon/fax, e-mail), a kért közte-
rület-foglalás helyét, célját, idôtartamát, a
lefoglalandó terület méretét, helyszínraj-
zot, illetve vázlatot (utóbbi telefonon,
e-mailben, vagy a közterület-felügyelet

honlapján történô kérelmezéskor külön is
elküldhetô faxon).

A közterület-használati hozzájárulás ki-
adása elôtt közterület-felügyeleti szem-
pontból véleményezik a kérelmet, majd az
igénybevétel alatt ellenôrzik, hogy az meg-
felel-e a hozzájárulásban foglaltaknak.

Fontos tudnivalók:
A végrehajtott ellenôrzések eddigi legfontosabb tapasztalata az, hogy a közterület
használatára vonatkozó kérelmek beadói nincsenek tisztában az alábbiakkal:
x A beadott kérvény még nem engedély! Jogszerûen csak akkor használható a közte-
rület, ha a helyszínen a használója be tudja mutatni az engedélyezô határozatot.
x Az engedélyezô határozat kiadásának feltétele a személyes (meghatalmazott álta-
li) átvétel a megállapodás egyidejû aláírásával, és a használatba-vételi díj befizetésé-
nek igazolásával együtt.
x A közterület használatára vonatkozó kérelmet a tervezett használat elôtt mini-
mum 15 nappal kell benyújtani.
x Visszamenôleges dátummal nem adható be kérelem.
x A kérelemhez mellékelni kell a pontos helyszínt ábrázoló vázlatot.
x Az egy napnál nem hosszabb idôtartamra beadott konténer elhelyezésére vonat-
kozó kérelemre (annak ellenére, hogy ebben az esetben nem kell használati díjat fi-
zetni) ugyanazok a szabályok érvényesek, mint minden más esetre!
x A kérelmek kitöltésénél értelemszerûen kell eljárni (pl. konténer esetében nem
négyzetmétert, hanem a használni kívánt konténerek darabszámát kell beírni). Célsze-
rû az elérhetôséget (telefon, e-mail) ráírni a kérelemre.
A kérelem beadását követôen 2–3 munkanap elteltével érdemes telefonon érdeklôd-
ni az ügyintézônél.

Városrendészeti Csoport: 1024 Lövô-
ház u. 26.; Ügyfélszolgálati Központ:
Margit krt. 47–49. félfogadási idôben
(hétfôn 13.30–18 óráig, szerdán: 8–
16.30-ig, pénteken 8–11.30-ig).
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Aki nem izgul fellépés elôtt, annak
nem is vennék jegyet a koncertjére
Az idei, tizenötödik Szigetfesztivál
nyitókoncertjét a legendás Lokomotív
GT együttes adja. Ezt megelôzôen,
augusztus 2-án a Klebelsberg
Kultúrkúria vendége lesz a zenekar.
Nemcsak maga a koncert, hanem az
azt megelôzô próbák is a mûvelôdési
központban zajlottak-zajlanak. Presser
Gáborral, az együttes vezetôjével
próba elôtt beszélgettünk.

— Nagyon kedvezô körülmények között tu-
dunk itt dolgozni. Elôször csak próbalehe-
tôségekrôl tárgyaltunk, majd felmerült az
ötlet, hogy a Klebelsberg Központ maga is
szervezne egy LGT-koncertet. Mi ezt elfo-
gadtuk, és most nagy örömmel készülünk a
fellépésre.

Mennyiben más egy kisebb közönség
elôtt fellépni, mint kiállni a Sziget nagy-
színpadára?

Egészen máshogy viselkedik az ember
egy színházteremben, mint egy hatalmas
szabadtéri helyszínen vagy stadionban.
Mást vár, és mást is kap. Sokkal intimebb a
légkör egy kis helyen, ezért még a világ leg-
nagyobbjai is szívesen játszanak ilyen he-
lyeken. A megmérettetés soha nem azon
múlik, hogy mekkora színpadon vagy mek-
kora közönség elôtt lép fel egy zenész, ha-
nem hogy mit nyújt aznap este. Ehhez per-
sze a csillagok szerencsés együttállása is
szükséges.

Van még lámpaláza fellépés elôtt?
Ha valakinek nincs, azt nem is érdekli

igazán, nem veszi komolyan. Aki nem izgul
fellépés elôtt, annak nem is vennék jegyet
a koncertjére.

Harminc éve zenélnek együtt ebben a
felállásban. Közben úgy tûnt, hogy felosz-
lik az együttes, majd búcsúkoncertet ad-
tak — nem is egyet —, és most újra elin-
dul a zenevonat. Olyan ez, mint egy rossz
házasság: se veled, se nélküled.

Ez nem így van. Nekünk nem egymásból
lett elegünk, hanem a körülményekbôl. Már
a nyolcvanas években éreztük, hogy nem jó
irányban mennek dolgok, sokáig nem is ad-
tunk ki új lemezt, „szüneteltünk”. A tovább-

lépést az jelentette, hogy az akkori Posta-
bank felajánlotta kizárólagos támogatását.
Kapva kaptunk a lehetôségen, és megtartot-
tuk a Nyugati pályaudvari koncerteket. Az-
után 1997-ben, amikor a Volt 1´1 zenekar
címû ªlmet forgattuk, készítettünk egy le-
mezt, egyszerûen, mert nagyon jó volt újra
együtt muzsikálni. Két évvel késôbb kértek

fel minket a Kapcsolat-napi koncertre a Fel-
vonulási téren, majd 2002-re megértek a
körülmények és a feltételek, hogy megtart-
hassuk saját fesztiválunkat. A „se veled, se
nélküled” tehát a mi esetünkben nem helyt-
álló, nem tükrözi négyünk kapcsolatát.

A könnyûzenei élet nagy csillagai a mai
napig az Illés, az Omega, az LGT. Mintha
a ªatalabb generáció képviselôi csak ide-
ig-óráig tudnának tündökölni, azután fe-
ledésbe merülnek.

Nem értek egyet ezzel. Lehet, hogy mi
sok mindent csináltunk, és talán még büsz-
kék is lehetünk rá, de nagyon komoly érté-
kek születtek már jóval utánunk, gondolok
például a Kispál és a borz vagy a Quimbi

együttesre, de még sorolhatnám hossza-
san. Rengeteg ªatal tehetség volt és van,
csak nem jut rájuk kellô ªgyelem. Nem sza-
bad összekeverni az igazi értékes zenét és
elôadókat azokkal a „popsztárokkal”, aki-
ket a média felkap, majd amikor már nem
lehet több pénzt kihozni belôlük, akkor ej-
ti ôket. Sajnos, a könnyûzenei ipar azt nézi,
hogyan lehet a lehetô legrövidebb úton a le-
hetô legnagyobb proªtra szert tenni. Ha az
kell, összeállítanak három széparcú
kisªúból egy zenekart, legyen benne egy
szôke, egy barna, egy fekete, és kilökik
ôket a rivaldafénybe. A sajtó egy ideig fog-
lalkozik velük, az sem számít, ha nem tud-
nak énekelni, majd egyszer csak a mene-
dzser leereszti ôket a kanálisba. Csak az a
baj, hogy Magyarországon nem értesítik az
embereket arról, hogy ez nem zene, mint
ahogy arról sem, hogy emellett milyen fan-
tasztikus értékeink vannak.

A nyári koncertek után vannak színhá-
zi tervei is?

Még az itteni fellépésünk elôtt elutazunk
Marosvásárhelyre, és a Félsziget fesztivá-
lon is játszunk. Ami a színházat illeti,
ôsszel a Várszínházban bemutatunk egy
táncjátékot Magyar Carmen címmel. A da-
rab a közismert Carmen-történet magyar
változata, amely valamikor az elsô világhá-
ború elôtti percekben játszódik, valahol a
keleti végeken. A címszerepben Marozsán
Erikát láthatjuk majd, akirôl kevesen tud-
ják, hogy eredetileg táncosnônek készült.

Novák Péterrel és Upor László dramaturggal
írtuk a szüzsét; a zenét és a táncot jórészt a
korabeli folklórkincs inspirálta. Számom-
ra azért is érdekes vállalkozás ez, mert an-
nak idején a konzervatóriumban egy fan-
tasztikus népzenetanárom volt. A népzene
azután teljesen eltûnt az életembôl, soha
nem foglalkoztam vele, csak hallgatni szere-
tem. Most korabeli hangszereket is felku-
tattam, és olyan zenészeket, akik játszani
tudnak ezeken. Sok izgalmas dologra buk-
kantam.

Ennyi munka mellett jut idô a kikap-
csolódásra is?

Egyelôre nem tudok ilyenrôl!
Péter Zsuzsa
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ÚJRA INDUL A ZENEVONAT. Au-
gusztus 2-án az LGT exkluzív koncer-
tet ad a Klebelsberg Kultúrkúria szín-
háztermében, az augusztus 7-i Sziget-
koncert elôtt. Jegyár: 8000 Ft.
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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 AUGUSZTUS 31-ig: „Kezdetben volt a rózsaszín” — képek a rózsaszínû Zsolnay használati tárgyak-
ról. A kiállítás megtekinthetô hétfôtôl péntekig 14–19 óráig a HAP Galériában. (1024 Budapest, Margit
krt. 24., földszint)
n AUGUSZTUS 31-ig: Intervízió a Millenárison. Szerdánként 15–17.30-ig a NAVA — Nemzeti Audiovizu-
ális Archívum — és a filmtortenet.hu filmklubja. Az egyik héten filmvetítésen vehetnek részt a látoga-
tók, amit Hirsch Tibor filmesztéta bevezetôje elôz meg, a másik hét szerdáin tematikus válogatást láthat-
nak a NAVA támogatásával korabeli filmhíradókból. Csütörtökönként 18–19.30-ig Kultúrház Live — kul-
turális showmûsor Erdôs Gábor vezetésével. Péntekenként a Duna Tévé „szigetén” a mozirajongók igazi
ritkaságokat nézhetnek meg. A mozizós hétzárók keretében a nézôk ritkán vetített játékfilmeket és olyan
friss dokumentumfilmeket is láthatnak, mint az idei Kamera Hungária-díjas Józsi nôvér és a sárga bicik-
li. Az értôk ugyanakkor különleges kortárs irodalmi feldolgozásoknak is örülhetnek, aki pedig a rövidfil-
met szereti, az sem marad hoppon: egy hétvégén keresztül látható a Duna Mûhely válogatása. Szombat
délelôttönként a Hálózat TV médiaiskolája települ ki a kiállításra. Itt tartják az elméleti és a gyakorlati fog-
lalkozásaikat. További információ: www.intervizio.hu. (Millenáris Park)

SZÍNHÁZ AUGUSZTUS 10-én a Szigeten 19 órakor a Magic Mirror sátorban: Rómeó és Rómeó
meleg helyzetben. Egy fiú a klubból. Vagy kettô. Közremûködik Rába Roland és Nagy Ervin. Közbehe-
gedül: Bóna János. A nézô is megszólal (Bácskai Júlia Pszichoszínháza).

MOZGÁS FELDENKRAIS alternatív mozgásterápiás tanfolyam kedden 10–11-ig, 16–17-ig,
Heimer István nemzetközi diplomás oktató vezetésével. További idôpontok megbeszélés szerint. Ha sze-
retne szabadabban és kevesebb megerôltetéssel mozogni, hogy jobban legyûrje a stresszt, hogy hatéko-
nyabban és kellemesebben végezze mindennapi tevékenységét, akkor jöjjön el az óránkra! Pasaréti Feren-
ces Alapítvány, 1025 Szilfa u. 4. Tel.: 394-3362, (06 20) 973-9489, www.feldenkrais-budapest.hu
n Tenisz- és sporttábor. AUGUSZTUS 31-ig heti turnusokban, hétfôtôl péntekig 8–16 óráig 6–20 éves
korig. Napi háromszori étkezés, teniszen kívül labdasportok, strandolás, kulturális mûsor erdei környezet-
ben. Sporteszközt biztosítunk. Ára 16 000 Ft/hét. 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 augusztus 31-ig heti turnusokban. Ebédet a helyszínen (Sziget klub) kapnak a gye-
rekek, 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: Ingyenes bemutató jógaóra AUGUSZTUS 12-én 16 órától a Volkmann u. 10. alat-
ti jógaközpontunkban azok számára, akik még sohasem jógáztak, de szeretnék kipróbálni. 5 hetes inten-
zív kezdô jógatanfolyam indul AUGUSZTUS 14-én. Órák hetente kétszer, kedden és csütörtökön 18.30–
20.30-ig. 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. Infor-
máció és bejelentkezés: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont. hu, www.sivananda-
jogakozpont.hu

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜLETE: AUGUSZTUS 1., 8., 15., 22., 29.:
Séta a budai hegyekben. Találkozó minden alkalommal 9 órakor a a Moszkva téren, az óra alatt. AU-
GUSZTUS 5.: Csepel-sziget. Dömsöd, Somlyó-sziget, Ráckeve. Találkozó 9 órakor a Volán népligeti pá-

lyaudvarán, a pénztárak elôtt. További információ
a 316-3053 vagy a (06 20) 997-8465-ös telefonszá-
mon, a tvte@freemail.hu címen és a www.terme-
szetvedok.hu honlapon.

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI
NYUGDÍJASKLUB idén nyáron is szünetet tart, és
szeptember elején nyit újra. Az elmúlt idôszak-
ban is sok kellemes órát töltöttünk együtt. Emlé-
kezzünk a diavetítésekre, a kérdés-felelet játékra, a

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

VÉNUSZ. Két hetven feletti öregember üldögél megszokott kávéházi asztalánál. A
kávéház is kopottas, az öregek is. Mint kiderül, nyugdíjas színészek mindketten, a fil-
mes és a színházi világ elfeledett, megráncosodott arcai, akikrôl már csak akkor írnak
a lapok, ha nekrológot kell közölni róluk. Már az alaphelyzet is giccset sejtet, hát
még, ami utána jön. Tudatlan, fiatal fruska érkezik a reggeli gyorssal a történetbe, vi-
déki rokon, aki annak látja a két öregembert, mint korosztályának legtöbb tagja: az
életbôl kifelé tartó, vén trottyoknak. Maurice azonban, a két öreg közül az egyik,
nem kifelé tart, hanem — szándéka szerint legalábbis — befelé: tudja jól, nincs sok
ideje hátra, hát miért ne édesítené még hátralévô napjait egy fiatal teremtés társa-
ságával. Ha a kávézgató öregeknél giccsveszélyt jelzett az erre érzékeny mûszer, az
aggastyán színész és a hamvas leányzó alakulófélben lévô kapcsolata joggal ver-
hetné ki a biztosítékot, ám lássanak csodát, e sokszorosan melodramatikus felál-
lásból valami nagyon emberi, életszerû kerekedik. Roger Michell rendezô és kiváló
színészei kényelmetlen helyzetbe hozzák a kényszeres kategorizálókat, a Vénuszra
ugyanis egyetlen közismert kategória sem húzható rá. Komédia, tragédia, tragiko-
média, dráma vagy dramédia? Egyik sem és mindegyik. Az egyszerûség kedvéért
maradjunk annyiban: FILM. így, csupa nagybetûvel.

-kg-
Rendezô: Roger Michell, szereplôk: Peter O’Toole, Leslie Phillips, Jodie Whittaker, Vanessa Redg-
rave.

A TÖRÖK UTCAI KÖNYVTÁRBAN. Au-
gusztushoz kapcsolódó népszokások: né-
hány mondat a hónapra jellemzô néphagyo-
mányokról, történetükrôl. Jeles napok. A fo-
rint születésnapja. Színészmúzeum: Agár-
dy Gábor. Minden hónapban új játék Rejt-

vény 12 éven
aluli gyerekek-
nek címmel. A
könyvtár nyitva
tartása: hétfôn,
szerdán és pénte-
ken 12–19 - i g ;
kedden és csütör-
tökön 10–16-ig;
szombaton zár-
va. Augusztus 6–
3 1 . k ö z ö t t a
könyvtár zárva

tart, nyitás szeptember 3-án. Információ:
www.fszek.hu/konyvtaraink/budai_regio,
tel . : 212-1103, e-mail : fszek0204@
fszek.hu. (1023 Török u. 7–9.)
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ceglédi és tápiószentmártoni autóbuszos kirándulásra, a névnapozásokra. Hagyományainkhoz híven min-
den hónap elsô klubnapján a hónap jeles napjairól hallgattunk ismertetést, és megemlékeztünk ünnepe-
inkrôl, fontos évfordulóinkról is. Idén már klubunk 14. évfordulóját ünnepelhettük, és felidéztük a régi
emlékeket. Az utolsó összejövetelünkön vidám zárórendezvényt tartottunk a hagyományos „fagylaltozás-
sal”. Sajnos, egyik kedves társunkat a nyár elején elvesztettük, de örömünkre több új klubtagot is kö-
szönthettünk sorainkban. (MDF-iroda, 1022 Bimbó út 63.)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: Tájékoztatjuk a klubtagokat, hogy SZEPTEMBERBEN kirándu-
lást tervezünk a Börzsönybe, Lillafüredre, valamint Németországba, a Fekete-erdô környékére. A
programok részleteirôl a keddi klubnapokon lehet érdeklôdni, valamint a 275-0169-es telefonszámon az
esti órákban. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapunkon méltattuk Kodály Zoltán munkásságát. Felejthetetlen
tevékenységével felébresztette és felkutatta a magyar népzene létét. Halálának évfordulóján fejet hajtunk
elôtte. A cserkeszôllôi üdülés AUGUSZTUS 28-án kezdôdik. Nyári szünetünk lesz, következô klubnap
AUGUSZTUS 9-én 16 órakor. Klubnapok minden páros héten csütörtökön 16 órától. Klubéletünket a ha-
vonta megjelenô programfüzet tartalmazza. (1028 Máriaremetei út 37., tel.: 376-8678)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. KERÜLETI SZERVEZETE:Nyári szünet után az elsô
összejövetelt SZEPTEMBER 12-én 16 órakor tartjuk. (1024 Keleti Károly u. 13/b, tel.: 212-5030)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy AUGUSZTUS 9-ig nyári szü-
netet tartunk. AUGUSZTUS 9-én 9–12.30-ig tartjuk elsô félfogadásunkat, és ismertetjük ôszi és téli ki-
rándulási terveinket. Minden kedves nyugdíjas barátunknak és családjuknak jó nyaralást kívánunk. (1024
Budapest, Margit krt. 48., tel.: (06 20) 921-6588,
316-5925)

KLUBOK Ami a zárójelentésbôl kima-
radt… klub krónikus betegségben szenvedôk-
nek és hozzátartozóiknak minden hónap utolsó
szerdáján 14.30–16 óráig. (Családsegítô Szolgálat,
1022 Fillér u. 50/b, tel.: 225-7956)
n Mentális problémával élôk klubja minden hó-
nap elsô hétfôjén 16–18 óráig. Hozzátartozók ré-
szére problémaelemzô beszélgetés minden hónap
utolsó hétfôjén 15–17 óráig. Filmvetítés minden
hónap második csütörtökén 15.45-tôl a II. sz. Gon-
dozási Központban. (1022 Fillér u. 50/b)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Baráti
hangulatú, színvonalas balaton-felvidéki kirándu-
lásunk méltó záró eseménye volt az elsô félévnek.
AUGUSZTUSBAN összesen négy alkalommal — 2-
án, 9-én, 16-án és 23-án — várjuk az érdeklôdô-
ket és a jelentkezôket az Egyesület nagytermében.
Ôszi kínálatunk sok szép és tartalmas programjá-
ból válogathatnak, akik eljönnek hozzánk. Az Egye-
sület címe: 1024 Margit krt. 64/b. Információ tele-
fonon: 216-9812 (rögzítô is), mobil: (06 20) 968-
7001, e-mail: fonixke@t-online.hu

Nyári táborok
n Történeti tábor Döbröntén 9–15 éves korig július 30–augusz-
tus 5-ig. Komplex mûvészeti, történeti, hon- és népismereti tábor
a döbröntei vár tövében. Részv. díj 24 000 Ft + útiköltség. Infor-
máció: Pilinger Zsuzsa, (06 70) 335-6283.
n Kôketánc tábor 5–8 éves korig augusztus 6–10-ig, 9–13 óráig. Részv. díj 13 000 Ft. Információ:
Halmos Kata, (06 20) 222-8111.
n Bábos tábor 7–10 éveseknek augusztus 13–17-ig 9–16 óráig. Részv. díj 15 000 Ft. Információ: Pi-
linger Zsuzsa, (06 70) 335-6283.
n Bolhától az elefántig 7–10 éveseknek július 30–augusztus 3-ig 9–16 óráig. Részv. díj 15 000 Ft.
Információ: Osváth Györgyi, (06 20) 922-4617.
n Indiántábor 9–15 éveseknek augusztus 27–31-ig, 9–16 óráig. Részv. díj 16 000 Ft anyagköltség-
gel. Információ: Rácz Attila, (06 20) 326-1792; Pilinger Zsuzsa, (06 70) 335-6283.
n Kalandtábor 11–14 éveseknek augusztus 6–10-ig 9–16 óráig. Részv. díj 15 000 Ft. Információ: Os-
váth Györgyi, (06 20) 922-4617.
n Zöld radírpók tábor 7–12 éveseknek augusztus 27–31-ig 9–16 óráig. Információ: Jókuti Eszter,
(06 30) 272-7022.
n Momentán improvizációs és kommunikációs tréning 18 év feletti érdeklôdôknek augusztus
21–24-ig 10–17 óráig. Részv. díj 18 000 Ft.
n Információ és jelentkezés: Kiskovács Attila, (06 30) 904-3536; attilak7@freemail.hu. További infor-
mációk: www.marczi.hu.

A KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA NYÁRI
TANFOLYAMAI. Klasszikus balett: AU-
GUSZTUS 6–10., 6–12 éveseknek. Vezeti:
Hajas Lili. Részvételi díj: 7500 Ft.

Társastánc intenzív tanfolyamok: AU-
GUSZTUS 13-17., 17–22.00: Haladó társas-
tánc intenzív tanfolyam. Cha-cha-cha, rum-
ba, angol keringô, tangó. 27–31., 17–
22.00: Salsa rueda intenzív tanfolyam (kizá-
rólag legalább alap-salsatudásúaknak). A
tanfolyamokat vezeti Holló András táncta-
nár, (06 20) 828-0635. Részvételi díj: 7100
Ft/hét.

Angol — jóga: AUGUSZTUS 28–31., 8–
14 éveseknek. 8–10 óra között angol, vezeti
Sándor Anikó, majd 10–12 óra között jóga-
oktatás lesz, vezeti Bolla Magdolna. Részvé-
teli díj: 14 500 Ft.

További programok és információk a
www.kulturkuria.hu weboldalon.

Kiállítás és koncert a Millenárison
VISUAL ADVENTURES. A kísértések álarcai átalakulóban. Kelmesuhogás-
ból elektroszmog. A hôsi páncélból alufólia. A test kánonjából izombörze.
Ki veszi fel a kesztyût? Georgius-fest. Augusztus 2-án 18 órakor Visual
Adventures címmel nyílik kiállítás a Piros-fekete Galériában. A tárlatot Bo-
jár Iván András mûvészettörténész nyitja meg. Megtekinthetô szeptember
2-ig hétfô kivételével naponta 15-tôl 18 óráig, csütörtökön 20 óráig, hét-
végén 19 óráig. (Millenáris Park, Teátrum)

R Ó I S Í N M U R-
PHY KONCERT-
JE. Augusztus 29-
én este 21–23 órá-
ig a legendás Mo-

loko énekesnôje, az angliai Róisín Murphy lesz a vendége a „Világsztárok a
Millenárison” címû zenei sorozatnak, amelynek keretében havonta egy alka-
lommal a nemzetközi zenei élet egy-egy kimagasló képviselôje és produkció-
ja jelenik meg a Millenáris Teátrumban. A budapesti szólóprodukció egyben
a sorozat évadnyitó koncertje is lesz. Jegyár: 5900 Ft, elôvételben: 5400 Ft.
(Teátrum)
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Augusztus 22–26. között ismét a mûvészete-
ké lesz a fôszerep a Klebelsberg Kuno Mû-
velôdési Központ termeiben és udvarán. A
IX. Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti Feszti-
vál augusztus 22-én 19 órakor a Gyökerek
— lombok címû összeállítással nyílik, ame-
lyen Kodály Zoltán emlékét idézi meg Eck-
hardt Gábor zongoramûvész. Köszöntôt
mond Láng Zsolt polgármester. „Magyaror-
szág virága” — Árpád-házi Szent Erzsébet
tisztelete címmel kiállítás nyílik a Budai
Képzômûvész Egyesület (BUKET) szervezé-
sében. A fesztivál alkalmából a rendezôség
Magyarország virága címmel pályázatot hir-
det 16 év alatti gyermekek részére Árpád-
házi Szent Erzsébet életérôl és cselekedete-
irôl. (Mit tenne Erzsébet, ha ma élne; mi-
ért érdekes az ô egyénisége egy ma élô em-

ber számára?) A pályázat mûfaja lehet rajz,
festmény vagy irodalmi alkotás (vers, no-
vella, mese). Leadási határidô: augusztus
25., 18.00 óra a helyszínen, eredményhir-
detés 26-án 18 órakor lesz. A beérkezett pá-
lyamûveket kiállítják. Augusztus 25-én és
26-án minden órában levetítik Dér András
Árpád-házi Szent Erzsébetrôl szóló ªlmjét
a Nagyszalonban.

Augusztus 23.: Örök múzsák. Csütörtök
este a képzômûvészet és a színjátszás kedve-
lôit várják a Kultúrkúriába. 18 órakor kor-
társ keramikusok alkotásaiból nyílik kiál-
lítás, 19.30-kor pedig Carlo Goldoni Két úr
szolgája címû vígjátékát tekinthetik meg a
nézôk a Szabadtéri színpadon. Szereplôk:
Balázs Péter, Sánta Annamária, Faragó And-
rás, Szabó Máté, Huszárik Kata, Laklóth Ala-
dár, Makrai Pál, Vásári Mónika, Lázár Ba-
lázs. Rendezô: Balogh Bodor Attila. Belépô:
1200 Ft. Az estet „Hársfavirág, szerelem”
címû produkciójával az olaszországi Gruppo
di Al Tei együttes fáklyafényes koncertje
zárja.

Augusztus 24.: Magyar szôttes. 11 óra-
kor Egérjáték címmel Gulyás László ad mû-
sort a gyermekeknek, majd pontban dél-
ben megnyílik a Mesekert. Lesz még ma-
gyar borok ünnepe — játékos bor-vetélke-
dô muzsikával, bábszínházi elôadás, tánc-
bemutató, Ghymes-koncert a Szabadtéri
Színpadon (belépô: 1200 Ft), majd 21.30-
tól a Tabulatura együttes invitálja középko-
ri fáklyás mulatságra a résztvevôket.

Auguszus 25.: Népek mulatsága, borok
vigassága. Sporttal indul a szombati nap
Hidegkúton. 9 órától futóverseny lesz Ófa-
lu utcáin, majd Fesztivál Kupa nagycsalá-
dok, utcák, terek, baráti körök részvételé-
vel. Ezután labdarúgó villámtorna a Hideg-
kúti Sport Club Szabadság utcai sportpályá-
ján. A gyermekeket közben Palya Bea éne-

Nyári táborok
Millenáris Park

Jövôbe nézô expedíció. Nyári tábor
augusztus 17-ig. Részvételi díj:
20 000 Ft/ fô/hét. Jelentkezési és
beªzetési határidô a turnus kezdése
elôtt négy héttel. Egynapos expedíci-
ók létszámtól függôen indulnak. Napi-
jegy 6000 Ft/fô/ nap. Jelentkezési ha-
táridô: 2 munkanappal korábban. In-
formáció: www.jovohaza.hu/jovoisko-
laja; tel.: 336-4090; jovoiskolaja@jo-
vohaza.hu

Minimax Mûvészeti Tábor. Óvodá-
soknak, iskolásoknak és családoknak
augusztus 18-ig heti turnusokban.
Bôvebb információ a www.jovoha-
za.hu/gyerekprogramok/minimaxta-
bor vagy a www.minimax.hu honla-
pon. A jelentkezési lap mindkét oldal-
ról letölthetô, vagy a Millenárison sze-
mélyesen átvehetô. Jelentkezni lehet
Murányiné Liptai Juditnál, e-mail: mu-
ranyine@jovohaza.hu; tel.: (06 20)
491-9309 és Beke Katánál, tel.: (06
30) 559-5993.

Sporttáborok a Vasasban

Focitábor 6–14 éves ªúknak augusz-
tus 31-ig heti turnusokban (foci-
edzés; kirándulás, strand; játékos
sportversenyek; egyéb programok).
24 000 Ft/hét, testvérek után 20%
kedvezmény. Tenisztábor 4–16 éves
lányoknak és ªúknak augusztus 31-
ig heti turnusokban (teniszedzés; játé-
kos soportversenyek; vetélkedôk).
26 000 Ft/hét, testvérek után 10%
kedvezmény. Információ: Tenisztábor:
Pasaréti Sportcentrum (1026 Buda-
pest, Pasaréti út 11–13., telefon: 212-
5246). Foci- és sporttábor: Siposné Lé-
nárt Edit, tel.: (06 30) 367-2517.

Rajzfilmes tábor

A Pannónia Filmstúdióban 6–17 éves
korú gyerekeknek. Az ötnapos foglal-
kozások hétköznapokon 9–16 óráig
lesznek folyamatosan. Jelentkezés és
felvilágosítás a 250-1355, 250-0432-
es telefonszámokon.

Sporttábor a Külkerparkban

6–14 éves korig. Sporttanfolyamok:
úszás, tenisz, falmászás, görkorcsolya.
6000 Ft/hét/sportág/fô. Napközi
sporttábor: két sportág, 2 étkezés:
22 500 Ft/fô, három sportág, 2 étke-
zés: 24 500 Ft/fô. Turnusidôpontok
(hétfôtôl péntekig): július 30–augusz-
tus 3., augusztus 6–10., augusztus
13–17., augusztus 20–24. Jelentke-
zés, beíratkozás: Külkereskedelmi
Sportpark, 1021 Budakeszi út 73/c,
csütörtökönként 16–18 óráig.

Idén ismét mûvészeti
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Járjunk nyitott
szemmel!
A Szilágyi Erzsébet fasor 13–15. számú ház
falán a tavalyi esztendô óta egy márványtáb-
la Gárdonyi Zoltán zenetudósnak állít emlé-
ket. A táblát Lászlóffy Woldemár és Sala-
min Pál hidrológusnak emléke mellett he-
lyezték el. A különös megfogalmazású szö-
veg a következôkrôl tudósít:

Gárdonyi Zoltán a Zenemûvészeti Fôisko-
lán Kodály Zoltánnál tanult, majd Berlin-
ben a Collegium Hungaricum ösztöndíjasa-
ként Hindemithnél zeneszerzési tanulmá-
nyokat folytatott és ott a zenetudományok
doktorává avatták.

Tíz éven át a soproni tanítóképzôben mû-
ködött, majd Budapesten a Zenemûvészeti
Fôiskola tanára lett, ahol különbözô kollégi-
umokat tartott. A középiskolai énektanár-
és karvezetôképzô tanárok vezetôje is volt.
Megszerezte a zenetudományok kandidátu-
sa fokozatot és tagja lett a MTA zenetudo-
mányi fôbizottságának. Zeneszerzôi mun-
kássága többirányú volt (zenekari szvit, kla-
rinétverseny, kamara-, ének- és orgona-
mûvek). Tanulmányai, cikkei, bírálatai és
ismertetései jelentek meg magyar és külföl-
di szakkönyvekben és folyóiratokban.
Egyik legismertebb munkája a Liszt Ferenc
magyar stílusa és A zenei formák világa cí-
mû. Székely Imre

Emléktábláinkfesztivál Hidegkúton
kesnô szórakoztatja majd (belépô 500 Ft,
családi belépô négy fôtôl 1500 Ft). Hallgat-
hatunk népzenét, sramlizenét és fúvósze-
nét, este pedig Csurka István Döglött ak-
nák címû darabjának tapsolhatunk. Szerep-
lôk: Koncz Gábor, Ujlaki Dénes, Kiss Zoltán,
Nyírô Bea, Hûvösvölgyi Ildikó. Rendezô: Cse-
ke Péter. Belépô: 1200 Ft.

Augusztus 26.: Magyarország virága. Va-
sárnap reggel 9 órakor Szent Erzsébet em-
léksétát tehetünk az Árpád-kori Gercse
templomhoz. A Klebelsberg Kultúrkúriá-
ból induló menetet az Igriczek együttes veze-
ti. Utána Kozma Imre atya, Irgalmas Rendi
szerzetes, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke
celebrál szabadtéri misét a Gercse temp-
lom melletti réten. Délben szintén a temp-
lom melletti réten a pesthidegkúti plébáni-
ák várják piknikre a látogatókat. A Klebels-
berg Központban közben Méhes Csaba pan-
tomimmûvész szórakoztatja majd a nagyér-

demût, majd Weszely Ernô harmonikázik,
lesz Kolompos táncház, este pedig Erkel Fe-
renc — Doppler Ferenc Erzsébet címû operá-
jának újkori bemutatóját láthatja a közön-
ség. Szereplôk: Bucsi Annamária, Kóbor Ta-
más, Mester Viktória, Rezsnyák Róbert, Tóth
János. Rendezô: Paróczay Balázs. Belépô:
1200 Ft.

A fesztivál idején hagyományos és re-
formkonyha, egészséges étkek és élelmisze-
rek, a Napfényes ízek Éttermének bio-
ªnomságai, bioborok kóstolója, kézmûves
vásár és bemutató várja a látogatókat. Nap-
közben a programok ingyenesek. Az esti
elôadásokra jegyek elôvételben kaphatók a
helyszínen és a Klebelsberg Kultúrkúria
jegyértékesítési helyein. (Klebelsberg Ku-
no Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti
Központ, II., Templom utca 2–10. Tel.:
392-0860)

Bôvebb tájékoztató: Hedry Mária prog-
ramigazgató: 392-0860 és Szentirmai-Zöld
Máté asszisztens: (06 30) 630-6488.
www.kulturkuria.hu, www.e-pesthideg-
kut.hu

Tábla a helyén
Érdeklôdéssel olvastam Székely Imre
Felhôszakadás 1875-ben címû cikkét az
elôzô számban, csak azon akadtam el,
hogy a mellékelt fotón látható vízállást
jelzô tábla már évek óta eltûnt a temp-
lom faláról. Fontos lenne, hogy visszake-
rüljön régi helyére. Jó lenne, ha a Budai
Polgár ezt el tudná intézni.

Langer Zsuzsa
A fotón látható tábla az Újlaki plébánia-
templom bejárathoz közeli belsô falán emlé-
keztetett a több mint kétszáz évvel ezelôtti
katasztrófára. A vízállást jelzô tábla azóta
is ugyanazon a helyen található.

Az olvasó írja…
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A szabad fantázia kora — 1950
Milyen furcsa is volna, ha a Mechwart
liget helyén sportpályák lennének, ha
a Keleti Károly utcától egy
megszakítatlan, nagy szabad tér
terülne el egészen a Rómer Flóris
utcáig. Márpedig a ma már csak
kedélyes emlékképeket elôhívó, rég
megszüntetett Budapesti Testnevelési
és Sporthivatal ügyei között ennek
létrehozására irányuló — mondanunk
sem kell, elutasított — kérelmet
találunk az egyébként csöppet sem
kedélyes 1950. évbôl.

Mindig is erôs nosztalgiát, vagy még in-
kább valami kellemesen bizsergetô érzést
vált ki belôlem, ha a nagy folyamatok közti,
a történelem normális menetében idôn-
ként beálló lélegzetvételnyi szünetekre gon-
dolok. Azokra a köztes állapotokra, amikor
még nem szilárdul meg vagy éppen már a
végsô felbomlás állapotában van egy rend-
szer. Ilyenkor szabadabb röppályára lehet
indítani fantáziánkat, vala-
hogy az van a levegôben,
hogy akár jó, sôt izgalmas dol-
gok is születhetnek, nem
csak a megszokott elkeserítô
rutinok érvényesülhetnek.
Mielôtt a szocreál építkezési
hullám Budapesten bein-
dult, valami hasonló állapot-
ban volt a város. Tele foghíj-
telkekkel, elhagyott, kisajátí-
tott, lefoglalt és kényszer-ki-
vásárolt ingatlanokkal. A be-
építetlen város — maga volt a
nagy lehetôség. Akár helyre
lehetett volna hozni a XIX.
századi és még inkább a XX.
század eleji megbocsáthatat-
lan vétkeket a várostervezés-
ben. Válhatott volna sokkal élhetôbb város
is Budapestbôl…

Itt van mindjárt a sportolás kérdése: ki-
csiny, de érdekes ügy. Ma, a jólét világában
egyre többen jönnek rá, hogy alig van hová
menni, ha a szabadban akarnak mozogni,
és egyre többen kérdezzük magunktól:
hány sportpályát építettünk az elmúlt 17 év-
ben? És hány köztelket kótyavetyéltünk el
pillanatnyi érdekektôl elvakulva?

1950-ben majd’ minden kerületben
sportpályákat igényeltek az államtól és a vá-
rostól. Hol üzemi sporttelep, hol az MHK
(egy régi-régi kis abszurd, a „Munkára,
Harcra Kész!” mozgalom rövidítése) kibon-
takoztatására kérték a területeket. De
olyan helyeken is ám, mint például a Ba-
ross utca és a Rigó utca sarka, vagy a mai
zuglói okmányiroda és a köré épült lakóte-
lep vagy kerületünkben a Mechwart tér.
Egyszóval — horribile dictu — a város belte-
rületének sûrûn beépített szövetével akar-

tak nagyvonalúan bánni. Nem mintha meg-
kapták volna, de már magának a beadvány-
nak a léte is elgondolkodtat. Mi hány ilyet
mertünk írni?

Persze, akkor sem civil öntudatról volt
szó, hanem egy kifordított logikájú világ
szereplôinek játékáról. A Mechwart ligetet
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a
Ganz Vezérlôberendezések és Készülékek
Gyára kérte magának. A két vállalati szak-
szervezet — milyen bájosan cinikus elinté-
zése volt a nagy múltú munkás-önszervezô-
désnek, hogy egyszerûen annak a tulajdo-
nába kerültek a szakszervezetek, akikkel
szemben védeni kellett volna a dolgozókat
— adott be közös kérelmet a kerületi tanács
sportosztályához. Röplabda-, kosárlabda-
és kézilabdapályákat akartak létesíteni a
mellékelt vázlatos terv szerint. A méretek
azt is elárulják, hogy itt egy saját korát meg-
elôzô gondolat fogalmazódott meg, hiszen
ekkor még mind a kosár-, mind a kézilab-
dát nagypályán játszották, itt pedig már ele-
ve kispályákkal számoltak.

Érdemes elidôzni picit az aláíró funkcio-
náriusok listáján. Valószínûtlen posztok:
üb- (üzemi bizottsági) titkár, a KSH és a
Ganz üzemi MDP-titkára, valamint a két
vállalat sportfelelôse (a Ganznál ez kötôje-
les, a KSH-nál különírt poszt volt).

A kérelem ekkor elindult vándorútjára:
a Fôvárosi Tanács Végrehajtó Bizottságá-
nak VII. Városrendezési Osztályán egy
nagy név, a város építéstörténetének meg-
írója, Preisich Gábor egy kurta kis fecnin
prózai szikársággal tudatta, hogy a teret be-
építik, oda parkot terveznek, ami mellé
mást már nem lehet létesíteni. A IX./A .
Közoktatási Osztály sportalosztálya azután
ennek alapján „városrendezési szempontból
nem engedélyezhetônek” bélyegezte a sport-
pálya tervét.

Mi volt hát ez a városrendezési terv? A
mai polgármesteri hivatal, az egykori II. ke-
rületi pártház és az ennek homlokzata elôtt
kialakított park.

Ez az épület a szocialista realista építé-
szet delelôjén született. Tervezôjének, Kör-
ner Józsefnek abban a nem kis örömben is
része lehetett, hogy a korabeli építészeti
szakma, pontosabban az Építômûvész Szö-
vetség elméleti és kritikai szakosztálya
ezen a házon értékelte ki a szocialista építé-
szet eredményeit és kicsit nagyobb mérték-
ben a hibáit, valamint a jövô feladatait. Az
épület elhelyezésérôl, amely, mint láttuk, a
sportpályaépítés álmát szertefoszlatta, a
szocialista városépítészet egyik rögeszméje
alapján döntöttek. Eszerint a különbözô faj-
tájú beépítési módok találkozását építésze-
ti hangsúllyal kell megjelölni. Például a Szi-
lágyi Erzsébet fasor és a Pasaréti út találko-
zásánál, ahol a zártsoros, magas bérházak
elérik az elôkertes villák negyedét, ott az ur-
banisztikának okvetlenül egy húszemeletes
szállodával kellett felhívni magára a ªgyel-
met.

A Mechwart térnek is ez volt a balszeren-
cséje: lent a Margit körúti zártsoros bérhá-
zak, a Rózsadomb világa pedig a tér fölött:

a kettôt logikus módon egy
szocreál palazzo hozhatja
összefüggésbe.

Ráadásul ez a félemeletes-
nek (és mi tagadás: félelme-
tesnek) álcázott négyemele-
tes ház valami oknál fogva
csak a Keleti Károly utcát
tiszteli meg, a Rómer Flóris
utca irányában, amerre pe-
dig ugyanolyan szabadon áll,
sarkosan fogalmazva nin-
csen homlokzata.

Visszatérve a fontoskodó
építészegyletre, a fô kritikai
észrevétel a pártházhoz kap-
csolódó parkkal kapcsolat-
ban az volt, hogy túlságosan
rá lehet látni a Statisztikai

Hivatal neobarokk épületére, és ez rossz
irányba tereli a dolgozó ªgyelmét. Ekkor
még nem álltak a Margit körúti torkolatnál
a Regent- és Szomjas-házak utódai. A kriti-
ka megfogalmazója egyrészt ezeket javasol-
ta megépíteni, másrészt a pártháznak egy-
fajta párdarabját a park Keleti Károly utcai
felére, hogy ez gátolja a rátekintést a KSH
épületére.

Végül ez utóbbi nem épült meg. Helyén a
sokkal kevésbé heroikus utókor helyezte el
a maga emlékmûveit, azokat a park szélén
látható helyes kis bódékat. Az átellenes ol-
dalon, azaz a polgármesteri hivatalnak a Ró-
mer Flóris utcai felén pedig a Magyar Autó-
klub járta ki késôbb, hogy székháza megépí-
tésével az egykori félparkot felszámolják és
külvárosiasan elhanyagolt játszótérfélévé
szûkítsék a teret.

Ki gondolta, hogy egyszer még 1950-ig
forgatnánk vissza az idô kerekét?

Rostás Péter
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Egyetlen napra sem
mehetett Athénba
Szakedzô, mesteredzô, csapatban
egykor olimpiai második helyezett
öttusázó, a hazai triatlonozás egyik
markáns figurája. Horváth László, a
„Vöri”, aki évtizedek óta a Fillér
utcában lakik, s aki most
birodalmában, egy ablak nélküli
helyiségben fogad, amely a
margitszigeti Hajós Alfréd uszoda
budai oldalfalánál található.

— Aki akar, engem itt minden nap reggel-
tôl estig utolér — hangsúlyozza a házigazda,
aki két ventilátor párhuzamos mûködteté-
sével próbálja csökkenteni a szaharai ere-
detû, már-már forró levegô hatását. — Ta-
lán kissé méltatlan ez a helyiség, de min-
den relatív. Személy szerint örülök, hogy
egyáltalán ez is van, mert ez egy komoly bá-
zisa az UTE triatlonszakosztályának. S ha
már az UTE neve szóba került, kérem, írja
le nyugodtan: ha Kapolyi László nem lenne,
ez az egyesület, s mind a tizenhat szakosztá-
lya már réges-régen bezárt volna. Állami
támogatás egyetlen ªllér sem érkezik.

A triatlont az állami vezetésnek sokkal
jobban fel kellene karolnia?

Ez nem csak a jövô, de már a jelen sport-
ja is. Az egész világon hatalmas tömegek
ûzik, mert komoly pénzek mozognak a triat-
lonban. Azt ugyanis egyszer s mindenkorra
tudomásul kell venni, hogy komoly pénz-
alap nélkül ma már nem lehet számottevô
versenyt rendezni.

Az igazán nagy pénzek viszont elkerü-
lik a magyar élversenyzôket.

Ez csak úgy tûnik. Elôször is volt a nem-
zetközi élmezônyben egy magyar hölgy, aki
még ma is alig harmincéves, Molnár Eriká-
nak hívják. Monyó, aki véletlenül szintén
itt lakik a II. kerületben, korábban soha
nem volt bravúrt vitt végbe azzal, hogy két
Világ Kupa-fordulót is megnyert 1998-
ban: elôbb Stockholmban, majd a mexikói
Cancunban nem talált legyôzôre. Ám ha azt
hiszi, ez a rendkívül erôs átlagú nemzetkö-
zi élmezônyben véghezvitt bravúr jót tett
nekem, téved. Egy barátom tapintott rá a lé-

nyegre, amikor közölte velem: vedd tudo-
másul, Erika gyôzelmeivel legalább három-
száz új irigyet szereztél magadnak. A szak-
ma nem örül a másik sikerének, sokkal in-
kább rosszindulatú duruzsolásba kezde-
nek, ha valaki kiugró eredményt produkál.

Ha valaki ªgyeli Önt, kétsége sem le-
het felôle, hogy már az anyatejjel együtt
magába szívta ennek a sportágnak a szere-
tetét. Pedig egészen máshonnan indult.

A III. kerületi TTVE-ben Peterdi Pali bá-
csinál úsztam, méghozzá nem is rosszul.
Ráadásul gyilkos távokon versenyeztem: a
100 méteres pillangó, valamint a 400 és
1500 méteres gyorsúszás voltak a fô száma-
im. Egészen addig ment ez, amíg be nem
vonultam katonának. Ekkor valahogyan
„képbe kerültem” az Újpesti Dózsa vezetôi-
nél, akik felajánlották: kivesznek a sorkato-
naságból, ha átállok öttusázni. Minden a
megállapodás szerint történt, én pedig alig
egy év elteltével már javában kóstolgattam
ennek a meglehetôsen nehéz és összetett
sportágnak a hangulatát, a versenyeit.

Könnyen sikerült átállnia?
Azt azért nem mondhatnám! Egy biztos:

messze a legnehezebb volt megszokni a lo-
vastusát, ami akkor még tereplovaglást je-
lentett. Az úszás értelemszerûen rendkívül
ponterôs számom volt. Egyébként elôbb
Nyulászi András volt az edzôm, majd a máso-
dik félidôben Mizsér Jenô vett kezelésbe. Ô
volt az igazi ész ebben a mûfajban, csak
nem volt elég határozott. Ha sokkal kemé-
nyebb, a versenyzôi még többre vihették
volna.

Keménységben így is éppen eleget volt
része.

Ha Török doktorra gondol, akkor jól tud-
ja. Feri kôkemény volt, nála nem volt par-
don. Amit elképzelt, azt végig is vitte.
Egyébként ô nem is edzôként alkotott na-
gyot. Sokkal inkább menedzselésnek mon-
danám, amit sok éven át tett az öttusaválo-
gatott élén. Volt egy ideája, és ahhoz kegyet-
len következetességgel ragaszkodott, mi-
közben önmagában határtalanul bízott. Vé-
gül 1988-ban olyan versenyzôkkel nyert
egyéniben és csapatban is olimpiai bajnok-
ságot (Martinek János, Mizsér Attila, Fábián
László), akiknél korábban tehetségesebbek
is voltak a képben, ám azoknak nem sike-
rült megszerezniük az elsô helyet.

Talán egy kicsit irigyli a társaitól a szö-
uli sikereket, mivel Ön csak az olimpiai
ezüstérem megszerzéséig jutott?

1976-ban Nagy Imre nem vitt ki a montre-
ali olimpiára, a következô évtôl viszont tel-
jes mértékben élveztem Török Ferenc bizal-
mát. Én voltam az az ember, akit nyugod-
tan ott lehetett bármikor hagyni, mert fel-
ügyelet nélkül is elvégeztem az utolsó mé-

ternyi fejadagot is, amit azon a napon rám
kiosztottak. Egyszerûen arról volt szó, hogy
ôk tehetségesebbek és intelligensebbek
voltak nálam, s ezért törvényszerûnek tar-
tom, hogy nekik kellett sikerüljön az olim-
piai gyôzelem. Én is az átlag felett voltam,
egy feltétlenül becsületes és szorgalmas
versenyzô, akinek ennyire futotta. Telje-
sen elégedett vagyok pályafutásom eredmé-
nyeivel, hiszen tíz felnôtt bajnokságon in-
dulhattam, amelyek során egyéniben négy-
szer, csapatban pedig hatszor lettem orszá-
gos bajnok. Mindezt betetôzte az 1980-as,
moszkvai olimpia csapatversenyének ezüst-
érme.

A triatlonban mi a helyzet?
Pillanatnyilag nem állunk olyan jól,

mint annak elôtte. Ami nagyon bánt: nem
vittek ki az athéni olimpiára, pedig mind-
két magyar induló az én versenyzôm volt. A
végén már odáig elmentem, hogy mind-
össze egyetlen napra, Molnár Erika verse-
nyére szerettem volna kijutni, ám ezt sem
tették lehetôvé.

És a jövôt hogyan látja?
Természetesen változatlanul optimista

vagyok. A jelenlegi tanítványaim között
van két olyan lány és három ªú, akik bár-
melyikébôl nemzetközi klasszis válhat. A
legnagyobb vágyam egyébként az, hogy a há-
rom ªú közül bárkinek sikerüljön legalább
egyszer lemásolnia Molnár Erika produkci-
óját, s minimum egy alkalommal nyerni
tudjon Világ Kupa-fordulón. Egy ilyen szak-
mai sikert ugyanis nagyon nagyra tartanék.

Kép és szöveg: Jocha Károly

ALAPÍTVÁNYI BESZÁMOLÓ. A Má-
sodik Alap Közhasznú Alapítvány
2003 júliusa óta mûködtet programo-
kat a II. kerületiek szociális és mentális
támogatásáért. Az alapítvány mûködé-
se Pick Tamás kezdeményezésére, ke-
rületi polgárok és vállalkozók támoga-
tásával indulhatott el. Az Ifjúsági Ta-
nácsadó Pont mûködtetését, fejleszté-
sét a Kompánia Alapítvánnyal, a Szi-
get Droginformációs Alapítvánnyal és
a II. kerületi ÁNTSZ-szel együttmûkö-
désben végzik. Céljuk a csellengô
ªatalok és gyermekek számára találko-
zási pont, szabadidôs programok biz-
tosítása (társas és számítógépes játé-
kok, pingpong ), segítô beszélgetés-
sel, pszichológiai támogatással, egész-
ség-tanácsadással, önkéntes segítôk
bevonásával. Az alapítvány szükség
esetén jelzi a II. Gyermekjóléti Köz-
pontnak, ha hátrányos helyzetû, ve-
szélyeztetett gyermekrôl szereznek tu-
domást.

2006. évi eredményadatok (az elô-
zô és a tárgyévben): összes bevétel
2421 E Ft, illetve 564 E Ft, összes rá-
fordítás 1857 E Ft, illetve 462 E Ft,
tárgyévi eredmény 564 E Ft, illetve
102 E Ft.
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Évszázados
hôségrekord dôlt meg
Tikkasztó meleget hoztak a múlt
héten hazánkba is az afrikai
légáramlatok. Szerdától kezdve
minden nap megdôlt az évszázados
melegrekord. A fôvárosban öt
locsolókocsival próbálták hûteni az
utakat, a villamossíneket is
folyamatosan permetezték.

Enyhülést a hét második felében már az éj-
szakák sem hoztak, a napközben felmelege-
dett lakások falai éjjel ontották magukból a
meleget. Aki tehette, elmenekült a város-

ból, és a budapesti strandok mindegyike
telt házzal üzemelt. Napközben szinte ki-
ürült a város. A máskor oly népszerû tera-
szok, kerthelyiségek üresen tátongtak. Né-
hány enyhülést keresô turista kivételével
szinte senki sem járt az utcán.

A fôvárosi tisztiorvos július 16-tól hár-
mas fokozatú hôségriadót rendelt el. Az el-
múlt héten ugyanis a napi átlaghômérsék-
let 27 foknál is magasabb volt. A hôség mi-
atti lehetséges vészhelyzetet az ÁNTSZ ko-
ordinálja, ôk tartják a kapcsolatot a kórhá-
zakkal, a háziorvosokkal, a védônôi szolgá-
lattal és az önkormányzatokkal. — A kerületi Polgármesteri Hivatal mun-

katársai is részt vettek a forgalmas csomó-
pontok melletti vízosztásban — tájékoztatta
lapunkat Szalai Tibor jegyzô. — A Városren-
dészeti Csoport közterület-felügyelôi több
liter ásványvízzel rótták az utcákat, hogy a
szomjazó járókelôket kisegítsék. A polgár-
mesteri hivatal ügyfélfogadási rendjét is a
hôséghez próbálták igazítani. A két legme-
legebb napon, csütörtökön és pénteken
már reggel hét órától fogadták az ügyeiket
intézni kívánókat.

A jegyzô arról is beszámolt, hogy a Polgár-
mester Hivatalban minden dolgozó és az
ügyfelek számára is hozzáférhetô és elegen-
dô mennyiségû ásványvizet biztosítottak a
forróság idején.

ti

A nagy meleg némileg csökkent az elmúlt napokban, de az elôrejelzések szerint a kö-
vetkezô idôszakban is harminc fok körülire kúszik föl a hômérô higanyszála.
 Étkezési tanácsok. Megfelelô ásványianyag-tartalommal rendelkezô folyadékot
fogyasszunk, hiszen nemcsak a nátrium-
tartalmat kell pótolni, hanem a káliu-
mot, magnéziumot és kalciumot is. Ne
fogyasszon olyan innivalót, amely sok
cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz!
Étrendünk legyen zöldségfélékben és
gyümölcsökben gazdag, és kerüljük a fû-
szeres nehéz húsételeket! A forró napo-
kon még most is kedvenc a behûtött gö-
rögdinnye, amely jól oltja a szomjat is,
hisz 85–90 százalékban vízbôl áll.
 Öltözködési tanácsok. Könnyû, világos színû, bô szabású, pamut alapanyagú ru-
hát hordjunk forró napokon! A nagy melegben felejtsük el a szûk topokat, nadrágo-
kat, szoknyákat. Hordjunk inkább laza, könnyû lenvászonból készült felsôrészeket,
bô szárú nadrágokat, szellôs blúzokat. Idôsek se viseljenek ilyenkor sötét színû, feke-
te ruhát, fejkendôt!
 Tanácsok kisgyermekes családok részére. Csecsemôket, kisgyermekeket árnyék-

ban levegôztessünk! A babák különösen
sok folyadékot igényelnek a szoptatáson
kívül is, mindig kínáljuk ôket tiszta vízzel,
vagy pici sót is tartalmazó, citromos teá-
val a szoptatás után!
 Sose hagyjunk gyermeket zárt, szellô-
zés nélküli parkoló autóban, még árnyék-
ban sem, mert pár perc alatt is 50–60°C-
ra tud felmelegedni az autó belseje, és a
benne lévôk hôsokkot kapnak.

Tûzgyújtási tilalom
Az utóbbi idôszak csapadékmentes és meleg idôjárása miatt a Földmûvelési és Vidékfej-
lesztési Minisztérium június 20-tól átmeneti idôre tûzgyújtási tilalmat rendelt el. A tûz-
esetek megelôzése érdekében az ország teljes területén tilos tüzet gyújtani az erdôkben
és az erdôterületek határától számított 200 méteren belüli területen, valamint a közút-
és vasútmenti fásításokban. A tilalom érvényes a kijelölt tûzrakóhelyekre, valamint a par-
lag- és gazégetésre is vonatkozik. A tûzoltóság kéri a közúton és vasúton utazókat,
hogy égô cigarettacsikket és dohányfélét ne dobjanak ki a jármûvek ablakán, mert a ki-
száradt árokparton, vasúti töltések mellett keletkezô tüzek sok esetben erdô- és mezô-
gazdasági területeket veszélyeztetnek. A tûzvédelmi rendelkezéseket megszegôk sza-
bálysértést követnek el.
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A visszatérô
fejfájásról
A fejfájás riasztó, ha rendszeres,
idegesítô és félelmet keltô. Amikor a
visszatérô fejfájás panaszával
érkeznek a szülôk gyermekükkel,
aggódó, ki nem mondott kérdéseik
mögött az a félelem lappang: ugye,
nem komoly betegségrôl van szó?

Rögtön itt az elején, megnyugtatásul: a fej-
fájás elôfordulási gyakorisága 6–7 éves kor-
ban közel 45%, és ez az idôsebb korosztá-
lyok felé haladva egyre magasabb számban
fordul elô, így 15 éves korra eléri a 75–
80%-ot! Érdekes módon ez sem a család
anyagi, sem pedig szociális helyzetével
nem függ össze.

A fejfájás tünet, és mögötte meg kell talál-
nunk az esetleges szervi vagy máskor a lel-
ki okot. Bár a fejünk fáj, ez sok esetben
nem jelent agyi fájdalmat, betegséget, in-
kább úgy kellene fogalmaznunk, hogy a fe-
jünkön fáj valami. Ha lokalizáció szerint

csoportosítjuk a fájdalmat, úgy is fogalmaz-
hatunk, hogy koponyán kívüli, illetve belü-
li fejfájást okozó tényezôrôl van-e szó. Ko-
ponyán kívüli, fejfájást okozó betegség le-
het a középfülgyulladás, az arcüreggyulla-
dás, a fogfájás, a felsôlégúti huruthoz társu-
ló fájdalom, vagy a gyermekkorban is elô-
forduló kisugárzó nyakizom- vagy ízületi
fájdalom. Sajnos azonban egyre gyakrab-
ban elôfordul, hogy gyermekkori magas
vérnyomás miatt panaszkodik a kiskorú.
Ezek elkülönítése nagyon fontos, sokszor
nem is egyszerû. A megoldáshoz nagyon so-
kat segít a gondos szülôi megªgyelés. Ez
azért is rendkívül fontos, mert a gyerme-

kek nyolcéves kor alatt még nem tudják sza-
vakba önteni a betegségükkel kapcsolatos
körülményeket.

Érdekes és jogos kérdés, mi fáj a fejen.
Leginkább az agyban futó erek fala, az agy-
idegek bizonyos részei, illetve a kemény
agyhártya, de „az agy maga” nem fáj. Per-
sze, rengeteg (az elôbbiekben már részben
felsorolt) kisugárzó fájdalom is elôfordul
(nyak, fog, fül).

Fejfájást okozhat fertôzéses eredetû be-
tegség, agyhártyagyulladás, agyvelôgyulla-
dás is. Ezek egy része oltásokkal, higiénés
magatartással megelôzhetô.

Klasszikus fejfájás a migrén, amelynek
tünetei: bevezetô jelek (aura) vizuális szen-
zációk, gyengeség, érzészavar és még sok
furcsaság lehet.

A bevezetô jeleket követi a fájdalom: ez
többnyire — de nem mindig — egyoldali.
Gyakori, hogy hányingerrel, hányással feje-
zôdik be a roham. A beteg sokszor ösztönö-
sen egy sötétebb zugba húzódik, mert bánt-
ja ôt a fény. A migrénes rohamot sokszor al-
vás zárja le. A fentiek ismerete talán azért
lehet hasznos, mert az öt-hatéves gyerek
önállóan biztosan nem, rásegítve azonban
sokszor megfogalmazza panaszait.

Le kell szögezni, hogy a részletesen ki-
vizsgált gyermekek több mint 80 százaléké-
ban a panaszok hátterében szervi eltérést
nem sikerül kimutatni. Oka sokszor az
adott élethelyzetbôl fakad: elfojtás, ha a
stresszek okozta feszültséget a gyermek
nem tudja levezetni sem a játékban, sem a
sportban.

Onódy Gábor dr.

Az orvos kérdései
n A családban van-e hasonló? Ha igen, akkor a panaszok ott mikor kezdôdtek?
n Volt-e a gyermeknek a közelmúltban koponyatraumája?
n Van-e valamilyen rendszer a fejfájás elôfordulásában (napszak, a hét adott napja,

bizonyos élethelyzetek, adott ételek fogyasztása után, fizikai aktivitással társulva,
menstruációkor)?

n Tudjuk-e, hogy jön a fejfájás (vannak-e bizonyos bevezetô tünetek: szédülés, hány-
inger, hányás, nyûgösség, elsápadás, könnyezés)?

n Idôtartam?
n Tudja-e folytatni a megkezdett tevékenységét, vagy annyira gyötrô, hogy gyógy-

szert kell bevenni, és még így is megadja magát a fájdalomnak és elbújik vagy le-
fekszik?

n Kapcsolódik-e valamilyen gyógyszerfogyasztáshoz (lányoknál például fogamzás-
gátlók szedéséhez)?

n Érdemes „fejfájásnaplót” vezetni, táblázatot készíteni, amely könnyen áttekinthe-
tô, és a megfelelô rublikába csak jelzést kell tenni.

A felsorolt kérdések megválaszolása mel-
lett gondos orvosi vizsgálat után már sok-
szor megszületik a diagnózis, megkímél-
ve a gyermeket az ilyenkor szóba jövô
vizsgálati procedúráktól.

Locsolási
kedvezmény
A csatornadíjból levonható locsolási ked-
vezményt kaphatnak, de akár a teljes csa-
tornadíj megªzetése alól is mentesülhet-
nek a lakossági fogyasztók, amennyiben in-
gatlanuk kertvárosi övezetben (L4, L5, L6,
L6A) fekszik vagy a telkük a szabályozás sze-

rint ötven százaléknál nagyobb mértékben
nem építhetô be, a fennmaradó területen
pedig zöld felületet gondoznak. A Fôvárosi
Csatornázási Mûvek Zrt. (FCSM) tájékozta-
tása szerint feltétel még, hogy a tulajdonos-
nak ne legyen számlatartozása, és vezeté-
kes vizet használjon a kertápoláshoz. Ha a
locsoláshoz használt csaphoz külön vízmé-
rô tartozik, a teljes csatornadíj leírható.
Amennyiben közös vízóra méri a fogyasz-
tást, a csatornadíj tíz százaléka vonható le.
A kedvezményt a csatornázási mûvektôl az
erre rendszeresített formanyomtatványon
kell igényelni, a jogosultságot a fogyasztó a
következô hónaptól szerzi meg. A forma-
nyomtatvány letölthetô az FCSM honlapjá-
ról, vagy beszerezhetô az ügyfélszolgálaton
(1087 Kerepesi út 19., tel.: 455-4306, -07,

-08, fax: 313-3803, e-mail: uª@fcsm.hu).

A II. kerületi önkormányzat fenntar-
tásában lévô köztéri ivókutak: Adyli-
geten a Nagykovácsi út és Feketerigó
utca sarkán, Pesthidegkúton a Matáv-
játszótéren (a Szabadság és Község-
ház u. keresztezôdésében), a Vízivá-
rosban a Nagy Imre téren, Felhévízen
az Üstökös utcában és a Zsigmond té-
ren. A Sajka utcában, a Bajvívó utcá-
ban, a Mechwart ligetnél (két kút), a
Papkertben, a Vérhalom téren, a Feny-
ves parkban, a Torockó téren, a mária-
remetei templomkertben (Szt. József
utca, Cseppkô utca és a Zöldkert út ke-
resztezôdésében), a Margit parkban
és a Veronika (Világifjúsági) parkban
is találunk enyhülést hozó ivókutakat.
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Mitôl bio a bio?
Aki járt már Amerikában,
találkozhatott úgynevezett organikus
ételekkel a szupermarketekben,
amelyeket az egészséges táplál-
kozásra ügyelô emberek vásárolnak
elôszeretettel. Az organikus ételek
már régóta itt vannak nálunk is, csak
éppen máshogy hívjuk ôket: bionak,
vagy a szintén gyakran használt
kifejezéssel ökonak.

Az elnevezés arra utal, hogy az ilyen termé-
kek az egészséges életvitel („bio”), illetve a
környezet („öko”) sajátosságainak ªgye-
lembevételével készültek.

Magyarországon a biotermelés minden
eleme — a termelési eljárások, az alkalmaz-
ható trágyák, a rovar- és gombaölô szerek
használata — jogilag szabályozott. A fô ellen-
ôrzôszervezet, amely az összes biotermelô
98 százalékának portékáját vizsgálja, a Bio-
kontroll Hungária Kht. Az FHM-nek fele-
lôs szervezet biztosítja azt, hogy a termelôk
betartják az elôírásokat (egy másik hasonló
szervezet az Ökogarancia Hungária Kft.).

Minden vizsgált terméknek viselnie kell
az ellenôrzött gazdálkodást igazoló címké-
nek. Biotermelésbe bárki belevághat, de az

új gazdálkodó nem jogosult biónak nevezni
a termékét körülbelül 2–3 évig, amíg tart
az átállás idôszaka. Az elsô 12 hónapban a
termék még teljesen szokványosnak tekint-
hetô, azt követôen azonban már átállási-
ként forgalmazható, a következô jelöléssel:

ökológiai gazdálkodásra történô átállás idô-
szakában készült termék. Fontos kiemelni,
hogy a bióval ellentétben sok közforgalom-
ban lévô elnevezés, mint például alternatív,
integrált, natúr vagy reform nem áll törvényi
szabályozottság alatt, ezért az ilyen cimké-
vel ellátott termékek a biótól elvárt minôsé-
get nem garantálhatják.

Tények a biogazdálkodásról

Az ökológiai gazdálkodásban tilos minden-
féle szintetikus mûtrágya.

A biogazdálkodásban használt egyik tipi-
kus védekezési mód a kártevôk ellen az,
hogy a párzási idôszakban a növényállo-
mány légterét terítik a rovar illatanyagával,
amely lehetetlenné teszi, hogy a hím megta-
lálja a nôstényt az illatfelhôben. A találko-
zás elmaradásának következtében nem szü-
letnek meg a kárt okozó hernyók.

Az ökológiai gazdálkodásban a génmani-
pulált szerek és származékaik semmilyen
formában nem használhatók fel.

A termôterület adottságaihoz (talaj, klí-
ma, domborzat) illeszkedô növényeket ter-
mesztenek. A biogazda nem akarja átalakí-
tani a környezetet, hogy alkalmas legyen
adott növények termesztésére, hanem
olyan növényeket termeszt, amelyek „oda-
valók.”

Bio nemcsak a zöldség vagy gyümölcs le-
het, hanem a hús is. Az állatoknak adott ta-
karmány zömében ökológiai gazdálkodás-
ból származik. A ªatal emlôsöket elsôsor-
ban anyatejjel táplálják. Tilos a takarmány-

hoz antibiotikumot, bármilyen növekedés-
szabályzó, illetve termelékenységfokozó
anyagot keverni.

Az állattartásban alapvetôen fontosak az
állatjóléti elôírások. Az állatokat nem sza-
bad ketrecben, sôt megkötve sem tartani.

Miért jó a bio?

A biozöldségek, gyümölcsök vitamintartal-
ma magasabb, amit az ökológiai gazdálko-
dás tápanyag-utánpótlási rendszere és a
gyomirtó szerek mellôzése biztosít.

Az ökotermékekben több ásványi anya-
got és nyomelemet, de kevesebb nehézfé-
met lehetett kimutatni.

A bióban több a szárazanyag és kevesebb
a nitrát. A növények lassabban nônek, és a
szövetek kevesebb vizet tartalmaznak.

Nem ökológiai elôállítású élelmiszerek-
ben gyakran kimutathatók növényvédô-
szer-maradványok. (Egy 2002-es vizsgálat-
sorozat szerint a konvencionális minták há-
romnegyedében találtak ilyeneket.)

A biotermékeket fôleg bioboltokban és
biopiacokon lehet beszerezni. Áruk általá-
nosságban háromszor magasabb, mint a ha-
gyományos termékeké, amely az uniósé-
nak körülbelül a kétszerese. Egy kiló alma
ára 150–1000 Ft között van, a krumpli
230–500 Ft/kg, a paprika 1500–1600 Ft/
kg, a tojás 40–47 Ft/darab, a kenyér 320–
800 Ft.

Az interneten
n A régiós bioszövetségeket tömörí-

tô Szervezet, a Magyar Biokultúra
Szövetség honlapja: http://biokultu-
ra.org

n A legnagyobb ellenôrzô szervezet,
a Biokontroll Hungaria Kht honlap-
ja: http://www.biokontroll.hu

Bioboltok a kerületben:
n Biobolt és bioteázó (1021 Hûvös-

völgyi út 114.)
n Ökocentrum Budagyöngye Üzlet-

központ (1027 Szilágyi Erzsébet fa-
sor 121. Tel.: 275-0855/215)

n Bioritmus (Mamut II. Bevásárlóköz-
pont III. em., 1024 Lövôház u. 2–4.
Tel.: 345-8536, mammut2@biorit-
mus.com, nyitva tartás: 10–21, va-
sárnap: 10–18). Biounió Biobolt
(1029 Attila út 77. Tel.: 202-1569)

n Ökopiac a Csörsz utcában (XII. ker.)
minden szombaton 6.30–12 óráig,
valamint a Floracoop Virágpiac te-
rületén (XI. ker.) minden szerdán
7–12 között.
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KÖSZÖNET. Az Alapitvány a Kamaszo-
kért köszönettel fogadja támogatóinak
2005. évi egyszázalékos adófelajánlásait; a
202 604 forintot az alapítvány fenntartási
és egészségfejlesztô rendezvényeinek költsé-
geire fordította.

Villamos-hírek
Július 23-tól újból eredeti útvonalán jár a
18-as és a 118-as villamos, mivel Újbudán,
a Fehérvári úton visszaépítették a villamos-
vágányokat. Így a 18-as a Szent János kór-
ház és a Savoya park, a 118-as a Budagyön-
gye és az Albertfalva kitérô között közleke-
dik, de a 41-es villamos is ismét a Batthyá-
ny tér és a Kamaraerdô között jár. A 47-es
villamos a Budafok, Városház tértôl, a 49-
es pedig a Kelenföld, Etele tértôl jár a Ló-
nyai utcáig. A 19-es villamos változatlan út-
vonalon, de ritkábban, az eredeti menet-
rendje szerint közlekedik. A 47–49-es vil-
lamospótló járat a Móricz Zsigmond körtér
és a Deák tér között szállítja az utasokat. Ez
a közlekedési hálózat várhatóan augusztus
20-án üzemzárásig lesz érvényben, mert
21-én lezárják a Szabadság hidat. és ezért
igen jelentôs változások lesznek egész Bu-
da villamosközlekedésében, eddig szokatla-
nul hosszú járatokat helyez üzembe a BKV
Zrt., és egyes vonalak számozása is megvál-
tozik. Részletek a következô lapszámunk-
ban. Kertész István

Védekezni
segítenek a kerti
barátok
Gyümölcsösünket, díszkertünket rovarok,
vírusok, baktériumok folyamatosan káro-
sítják, amik ellen természetesen védekez-
nünk kell. De nem mindegy, hogy milyen
módszerrel tesszük azt. Választhatjuk a ké-
miai vagy a biológiai megoldást. Az ellensé-
gek mellett a kertünkben „barátok” is él-
nek, akiknek ha megfelelô életteret biztosí-
tunk, segítenek abban, hogy természetes
úton tartsuk távol a károsítókat.

Nem csak énekelnek

A kertek leghasznosabb barátai az énekes
madaraink, amelyek életük során rengeteg
bogarat, kukacot, hernyót, drótférget, szú-
nyogot, legyet, levéltetvet pusztítanak el. A
természetet pusztító életmódunk következ-
tében egyáltalán nem ªgyelünk a madara-
inkra. Életterüktôl megfosztjuk ôket az er-
dôk, a fák és a bokros részek kivágásával.

A természetes életterük csökkenésével
házunk körül a lakókörzetünkben még meg-
levô fáinkra, az ablakpárkányra készítsünk
mesterséges odúkat, amelyet hulladék fa-
anyagból készíthetünk, és rögzíthetjük a fa-
korona elágazásaihoz. A „hajléktalan” ma-
darak bizonyára felkeresik évszaktól függet-
lenül, hiszen a mostani eléggé változékony
idôjárásunk következtében a csapadékos
napok a táplálékuk kiegészítésére, belakás-
ra kiválóan alkalmasak. Etetôket készíthe-
tünk, amit a pázsitunkra kihelyezhetünk.
Amennyiben az idôjárás aszályosra fordul,
madáritatóval csábíthatjuk kertünkbe az
énekes madarakat.

Szorgos és hasznos rovarok

A rovarok közül a leghasznosabb kerti ven-
dégeink a méhek. Gyümölcsfáink többségé-
nek beporzását méhecskék végzik el. A vi-
rágpor begyûjtésekor a méhek virágról vi-
rágra szállva a potrohukra, lábaikra tapadó
virágport a bibére juttatják. A méhszúrás-
tól nem kell tartanunk, mert csak abban az
esetben okoznak kellemetlenséget, ha iz-
zadságszag vagy erôs illatok irritálják ôket.
A szúrást ecetes borogatással kezeljük.

Növényvédelmi munkálatainkkor ügyel-
jünk arra, hogy virágzó növényeket rovar-
ölô szerrel soha ne permetezzünk. A rózsá-
inkat levéltetû ellen idônként kénytelenek

vagyunk rovarölô készítménnyel permetez-
ni. Csak a zöldbimbós állapotú virágkezde-
ményre juttassunk a szerbôl, vigyázva arra,
hogy a kinyílt virágok a permetcseppekbôl
ne kapjanak.

Hasznos és egyben káros is a hangya.
Idônként elôfordul, hogy a fák törzsén le-
felszaladgáló hangyákat látunk. Kedvenc
táplálékuk ugyanis a levéltetvek által ter-
melt mézharmat, amelyet szívesen nyalo-
gatnak, és közben a kertünkben össze-
vissza cipelik a levéltetveket, elterjesztve
ezt az igen kártékony kártevôt. Ugyanakkor
jelenlétükkel jelzik a fák levelei között meg-
telepedett levéltetû-kolóniát, ªgyelmeztet-
ve bennünket a tetvek jelenlétérôl. A levél-
tetvek legaktívabb fogyasztói a katicaboga-
rak lárvái, amelyek sajnálatosan mind keve-
sebben vannak.

Kertünk hasznos állatkái a fürkészdara-
zsak. Hasznosságuk abban rejlik, hogy a
vértetû testébe rakják tojásaikat, amelyek
ott kikelve és fejlôdve elpusztítják azokat.

Föld alatti barátok

Barátunk a vakond is, amely a mocskos pa-
jor, cserebogár, drótféreglárvák tömkele-
gét pusztítja el. A földi giliszta is nagyon
hasznos állat. Átdolgozza a talajban lévô
szerves anyagot, ennek következtében nö-
vekszik a talaj termôképessége, szerkezete
morzsalékossá alakul.

A természet egyensúlyának fenntartása
érdekében minden káros rovarnak, gombá-
nak van természetes ellensége. A jövôbeni
célunk legyen az, hogy a hasznos élôlények-
re vigyázunk. Ôk természetes életmódjuk
következtében segítenek a kártevôk elpusz-
tításában. A természetet, a környezetünket
oly nagymértékben károsító vegyszerek fel-
használásának mértékét nagy mértékben
csökkenthetjük, ha a jövôben a biológiai vé-
delmet helyezzük elôtérbe. A vegyszerek
természetre gyakorolt negatív hatásuk mel-
lett igen költségesek is. Bánhidi János

EMLÉKÉRME KODÁLY TISZTELETÉRE. A
Magyar Nemzeti Bank Kodály Zoltán születé-
sének 125. évfordulója elnevezéssel 5000 Ft
névértékû ezüst emlékpénzt bocsát ki, tiszte-
legve a kivételes zeneszerzô, zenetudós,
népzenekutató, zenepedagógus emléke
elôtt. Az érmét a Pénzverô Zrt. mintaboltjai-
ban vásárolhatják meg az érdeklôdôk, vala-
mint a kibocsátás helyszínén, a kecskeméti
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetben.

A TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜ-
LETÉNEK 2006-OS KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉSE. Az Egyesület céljai: a tagok és
érdeklôdôk túrázási lehetôségeinek biztosí-
tása, elsôsorban hazánk természetvédelmi
területein, a természetvédelmi területek
gondozása, aktív segítségnyújtás a környe-
zetvédelemben, társadalmi munka a Duna-
Ipoly Nemzeti Park által kijelölt területen, a
természetjárás népszerûsítése. Tavaly 138
tagja volt egyesületünknek. Az év folyamán
79 gyalogtúrát szerveztünk, amelyeken 460
tag és 165 vendég vett részt. 15 alkalom-
mal utaztunk bel- és külföldön külön-
busszal, a túrákon 375 tag és 7 vendég vett
részt. A kapott támogatásokat a buszos
utak költségcsökkentésére használtuk fel, a
támogatásokkal idôben elszámoltunk.
2006. évi bevétel 6 242 060 Ft, kiadás
5 513 357 Ft, záró állomány 728 703 Ft, az
szja 1%-ból befolyó bevétel 23 804 Ft volt,
amelyet teljes egészében közhasznú célok
megvalósítására fordítottunk.
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Domonkos
kenyere
„Ignác esôje enyhe télnek elôjele” — véleked-
tek dédapáink, amikor a forró júliust bú-
csúztató Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita
rend alapítójának emléknapján (július 31.)
kiadós csapadék áztatta a szomjas határt.
Eleink hittek benne, hogy a szegények, a kí-
sértéssel küszködôk, a katonák oltalmazója
elhárít a fejük fölül minden gondot, éhínsé-
get. Dédanyáink Ignác-vizet (aqua Ignatia-
na) használtak testi-lelki bajok orvoslásá-
ra, a takarmányt is meglocsolták vele mar-
havész idején, mert úgy gondolták, a szen-
telmény elûzi a kórt az állatokról. A budai-
ak házak kapufélfájára, szobák ajtajára füg-
gesztették a szent képmását abban a re-
ményben, hogy megóvja ôket a veszedelem-
tôl. Mivel szerzetesi fogadalma elôtt Ignác
katonáskodott, szobra várvédô célzattal ôr-
ködött Buda fôterén 1785-ig.

Kepegyontó Péternek nevezték egykor va-
sas Szent Péter, másként Szent Péter vasa-
szakadatja napját (augusztus 1.), Péter apos-
tol börtönbôl történô csodálatos szabadulá-
sának ünnepét: egy angyal törte szét a lán-
cait. A régi öregek böjttel és buzgó imád-
sággal emlékeztek meg a betegek patrónu-
sáról. A gazdák nem dolgoztak a szôlôben,
még csak ki sem mentek a hegybe, mert at-
tól tartottak, ha megtennék, akkor az érô-
félben levô szemek lehullanának a fürtök-

rôl. A szent emléknapját alkalmasnak talál-
ták azonban a takarmányrépa vetésére.

„Ha Domonkos forró, kemény tél várható”
— vetítették elôre a földbôl élôk a nem sok
jóval kecsegtetô kilátásokat, ha Szent Do-
monkos napján (augusztus 4.) hôség szik-

kasztotta a mezôt. A molnárok különösen
várták a XIII. században élt hittérítô ünne-
pét, mivel akkor indították a malmokat;
nagy esemény volt az új búza ôrlése, mert a
kenyértelen idôszak végét jelentette. A do-
monkos rend alapítóját néha cipóval a kezé-
ben ábrázolják, egyik legendája szerint
ugyanis vacsorához készülôdtek a Szent
Szixtusz kolostor szerzetesei, de elfogyott a
kenyerük. Erre megjelent két angyal, és át-
nyújtott Domonkosnak egy veknit, hogy
költse el azt társaival.

Mivel a szôlô kezd érni, cukrosodni, szí-
nében változni, Urunk színeváltozását, az
Érdy-kódexben Úr színe változatját (au-
gusztus 6.) fôként gyümölcstermô, szôlô-
mûvelô vidéken ünnepelték nagy buzga-
lommal; az egyház megáldotta a szôlôt. Az
evangéliumi hasonlat szerint szôlô maga Jé-
zus is, aki színében elváltozott a Tábor-he-
gyen. Különösen villámcsapás, jégesô elhá-
rításáért imádkoztak a családok Villámtip-
ró Donáthoz (augusztus 7.), a szôlôskertek
oltalmazójához, és körmenettel vonultak a
szobrához. Sok templom harangját neki
szentelték abban a hitben, hogy zúgása
„visszaveri” a mennydörgést, érce felfogja
a mennykôcsapást. A budaiak fényes ün-
nepséget rendeztek 1724-ben Donát tiszte-
letére, és a város védôszentjévé választot-
ták: könyörögtek a vértanúhoz, hogy védje
meg otthonukat a villámcsapástól.

Pintér Csilla

SZÁZÉVES A CSERKÉSZMOZGALOM.
Kettôs évfordulót ünnepel idén a nemzetkö-
zi cserkészmozgalom. Százötven éve, 1857.
február 22-én született Robert Baden-Po-
well angol tábornok, a cserkészet megalapí-
tója. A tábornok a búrok elleni háború után
Londonba került, ahol az utcán csavargó fia-
talokból négy ôrsöt szervezett, majd a fiú-
kat 1907 augusztusában Brownsea szigeté-
re vitte táborozni. Megtanította ôket a ter-
mészet szeretetére, a szabadban való élet-
re, a bajtársiasságra, egymás megbecsülésé-
re, az Isten, a haza és embertársaik iránti kö-
telezettségekre. Baden-Powell a táborban
szerzett tapasztalatait 1908-ban Scouting
for boys (magyarul: Cserkészet fiúknak) cí-
mû könyvében foglalta össze.

A kerek évforduló alkalmából a Magyar
Cserkészszövetség kiállítást rendez, ame-
lyen az európai országok postái által ki-
adott jubileumi cserkészbélyegeket mutat-
ják be. A tárlat hétfôn és csütörtökön 14 és
18 óra között szeptember végéig tekinthetô
meg a II. kerület Tömörkény utca 3/a alatt lé-
vô cserkészházban.

OLASZ KUPÁT NYERTEK A KERÜLETI FI-
ÚK. Július 2–6. között az olaszországi Cese-
naticóban tizenhat ország több mint száz
csapata részvételével rendezték meg az
Italy Cup nevû utánpótlás-labdarúgótornát.
A II. Kerület UFC a tizenegy évesek mezônyé-
ben indult, és az összes meccsét megnyerve

végzett az elsô helyen. Összesítésben 22:3-
as gólarányt produkáltak francia, belga,
olasz, lengyel és cseh ellenfeleikkel szem-
ben. Így az itthon szerzett bajnoki címûk
mellé még egy nemzetközi kupagyôzelmet
is maguknak tudhatnak a lelkes kis focisok.

A római San Pietro in Vincoli templomban ôrzik
Szent Péter bilincsének láncait


