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Olyanok, mint mi

A fogyatékkal élôk világnapján, szeptem-
ber 18-án a több híradás, újságcikk ªgyel-
mezteti az egészségesek társadalmát arra,
hogy több türelemmel forduljon azok felé,
akik születésüktôl vagy valamely baleset mi-
att nehezebb feltételekkel, hátrányos hely-
zetbôl indulva élik mindennapjaikat. A II.
kerületi önkormányzat különösen fontos-
nak tartja, hogy az integrációra irányítsa a

ªgyelmet. Évek óta önkormányzati iskola-
ként mûködik a fogyatékos diákok beillesz-
kedését segítô Gyermekek Háza. A Marczi-
bányi téri Mozgássérültek Állami Intézeté-
vel közös program kidolgozását kezdte meg
az önkormányzat, amelynek legfontosabb
eleme, hogy a sérült és fogyatékos embe-
rek fogadó közegre találjanak az egészsége-
sek között.

HOGYAN TOVÁBB, CSILLAG-
SZEMÛEK? A Csillagszem Fejlesz-
tô Általános Iskola 1994 óta fogadta
a többnyire ép intellektusú, ám sajá-
tos nevelési igényû gyermekeket. A
Csillagszem szeptemberben bezárt.
Az okokról az iskola fenntartóját kér-
deztük. 3. OLDAL

AKI A MAGA ÚTJÁT JÁRJA. Ko-
hán Ferenc késôn érô típus. Huszon-
hét éves koráig csak lappangott ben-
ne az alkotási vágy, de azután szinte
berobbant a kortárs magyar képzô-
mûvészet világába. 1994-ben mutat-
kozott be mûveivel. 13. OLDAL

EGY VILÁGLÁTOTT GEBINES
REMEKLÉSE. A Náncsi néni ven-
déglôje mintha mindig is meglett
volna: ez biztos jele annak, ha vala-
mi klasszikussá válik. Pedig mind-
össze 26 éves; fiatalabb, mint telje-
sen elfeledett elôdje, a Nagyréti sör-
kert volt 1981-ben, a Náncsi néni
megnyitásakor. 14. OLDAL

Ismét lehet
tüzet gyújtani
Az esôs idôjárás miatt feloldotta a
nyár közepe óta érvényes tûzgyújtási
tilalmat a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium. A kirándulók is-
mét használhatják az erdei tûzrakóhe-
lyeket. Az erdészek arra is felhívják a fi-
gyelmet, hogy a tûzrakás komoly fele-
lôsséget igényel. A hazai tûzesetek
többnyire emberi gondatlanságból, el-
oltatlan vagy tiltott helyen rakott tá-
bortüzek miatt keletkeznek. A száraz
és meleg idei nyáron a Pilisi Parkerdô
Zrt. területén mintegy húsz alkalom-
mal lobbantak fel a lángok. A szüksé-
ges újratelepítéseket már az ôsszel el-
kezdik a Parkerdô munkatársai. A ke-
letkezett kár és az újratelepítések be-
csült költsége csak a fôváros környé-
kén eléri a 100 millió forintot.Szép idôben, jó hangulatban telt múlt vasárnap az önkormányzat utcai futóversenye, a Kerületi Kaptató.

Az eredményeket és a futamgyôztesekkel készült interjúkat következô számunkban olvashatják.
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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, ..25, ..27;

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. október 5., lapzárta: 2007. szeptember 25.
Hirdetésfelvétel: 2007. szeptember 25-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

* hétfôn és pénteken délelôtt
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

Adócsoport,
Anyakönyvi Csoport Tel.: 346-5400

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

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái

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

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

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

Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda

1024 Lövôház utca 22.
Tel.: 315-1366

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

Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

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

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

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

Közterület-felügyeleti
Csoport

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

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

1027 Bem József tér 1.
Tel.: 214-2269

Ü G Y E L E T E K

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

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

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

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

F O G A D Ó Ó R Á K

dr. Láng Zsolt
polgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5430

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Dankó Virág
alpolgármester

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5471

Polgárm. Hivatal 212. szoba
Mechwart liget 1.

Bándy Péter
Fidesz—KDNP, 11. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

dr. Csabai Péter
Fidesz—KDNP, 10. vk.

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Dömök Lászlóné
Fidesz—KDNP, 6. vk.

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

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

Ernyey László
Fidesz—KDNP, 1. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Fekete László
Fidesz—KDNP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 670-6688

KDNP II. ker. Iroda
Keleti Károly u. 29.

Gárdos Pál
Fidesz—KDNP, 13. vk.

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

Hutiray Gyula
Fidesz—KDNP, 14. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

Káplán Tibor
MSZP, listás

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

Kaposi Péter
Fidesz—KDNP, 2. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

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

Margit krt. 48., I. emelet
Koncz Imre
SZDSZ, 5. vk. október 5-én 17 óra Pitypang iskola

Pitypang u. 17.
Korodi Enikô
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Kunhalmi Ágnes
MSZP, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 30) 410-1425

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

Lánszki Regô
Fidesz—KDNP, 16. vk.

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

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

Legény Béla
Fidesz—KDNP, 9. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 560-5596

dr. Molnár Zsolt
MSZP, listás
országgyûlési képviselô

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

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

Ôrsi Gergely
MSZP, listás

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

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

Porkoláb Mátyás
MDF, listás

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

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

MDF II. kerületi Iroda,
Bimbó út 63.

Póta Gyula
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés:
316-5295

Rataj János
MSZP, listás

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

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

Riczkó Andrea
Fidesz—KDNP, 3. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

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

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

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Soltész Attila
Fidesz—KDNP, 4. vk.

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

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

Takács Beáta
MSZP, listás

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

dr. Varga Elôd Bendegúz
MSZP, listás

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

Varga Tibor
Fidesz—KDNP, 7. vk.

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

Vaszil Krisztián
Fidesz—KDNP, 17. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
212-5030*

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

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

Margit krt. 48., I. emelet
dr. Szalai Tibor
jegyzô

elôzetes idôpont-egyeztetés:
346-5486

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

dr. Nagy Gábor Tamás
országgyûlési képviselô,
1. választókerület

október 10-én 18 óra
bejelentkezés a téma
megjelölésével: 458 3012

Fidesz I. ker. Iroda
1011 Fô utca 28.

november 14-én 18 óra
bejelentkezés a téma
megjelölésével: 458 3012

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

október 4-én 18 óra Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

október 18-án 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

* A Fidesz II. kerületi irodájának telefonszáma (212-5030) hétfôn és szer-
dán 10–18-ig, kedden és csütörtökön 9–17-ig, pénteken 9–14-ig hívható
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Hogyan tovább,
csillagszemûek?
A Csillagszem Fejlesztô Általános
Iskola 1994 óta fogadta a közoktatási
rendszerbôl kiszoruló, többnyire ép
intellektusú, ám sajátos nevelési
igényû gyermekeket. Több helyszínen,
legutóbb a Fenyves Utcai Általános
Iskola épületében kapott helyet a
tanintézet, és úgy tûnt, a következô
tanévben az Újlaki Általános Iskolában
folytathatják a munkát. Az Újlakiban a
nyár folyamán el is készültek a
megfelelô kis méretû tantermek, a
csillagszemûek átköltöztek.
Szeptemberben azonban mégsem
indult meg a tanítás. A Csillagszem
bezárt. Az okokról Kovács Évát, az
iskola fenntartóját kérdeztük.

— Nagyon költséges fenntartani egy
ilyen intézményt, amit még inkább nehezí-
tett a sok költözés. 1999 óta a Fôvárosi Ön-
kormányzat kiegészítette a kapott állami
normatívát, így biztosítani tudtuk az ingye-
nes szolgáltatást. Iskolánk egyedülálló ab-
ból a szempontból, hogy nálunk a szaksze-
rû, komplex és intenzív fejlesztés következ-
tében a gyerekeket pár év után vissza tud-
tuk helyezni az állami iskolákba. Ez azon-
ban összetett szakértelemmel rendelkezô
többszörös pedagóguslétszámot kívánt.
Bár anyagi helyzetünk már az elmúlt évek-
ben is nehéz volt, a gyerekek eredményes-
sége és a pozitív visszajelzések miatt nem
adtuk fel, új tanévet kezdtünk, és ezzel a
gyerekeknek további esélyt adtunk. Az el-
múlt tanévre azonban iskolánk léte bizony-
talanná vált. Ennek elsôdleges oka az volt,
hogy a Fôvárosi Önkormányzat elvonta tá-
mogatásának több mint a felét, miközben

továbbra is kötelezett minket, hogy biztosít-
suk az ingyenességet. Ugyanakkor az álla-
mi normatíva tíz százalékot csökkent, a köz-
mûvek költségei pedig emelkedtek.

Hogyan próbálták rendezni a helyzetü-
ket?

Miniszterekhez, országgyûlési képvise-
lôkhöz fordultunk segítségért. Megkeres-
tük a vidéki tanulók lakhelyének polgár-
mestereit, hogy támogassák a gyerekeket,

de az önkormányzatok nehéz anyagi helyze-
tükre hivatkozva elutasították a segítséget.
Természetesen felkerestük a Fôváros illeté-
keseit is, ám ôk saját költségvetési nehézsé-
geik miatt szintén nem ígértek támogatást.
A helyünk megvolt, hiszen a II. kerületi Ön-
kormányzat segítségével további öt évre
meghosszabbítottuk a bérleti szerzôdésün-
ket. Az utolsó pillanatig hittünk abban,
hogy van megoldás iskolánk megmentésé-
re.

Az iskola tehát bezárt, de az alapítvány
mûködik tovább.

Igen. Sok száz gyermeken és családon se-
gítettünk az elmúlt években, szakmai ta-
pasztalatainkat országszerte, de még határa-
inkon túl is továbbadtuk. Nagyon jó kapcso-
latot építettünk ki mára a II. kerületi peda-
gógiai szakszolgálattal, a pedagógiai szolgál-
tató központtal és a közös gyerekek kap-
csán az érintett óvodákkal, iskolákkal is.
Nem szeretnénk sem a szakmai tudást,
sem a jó viszonyt veszni hagyni, így tovább-
képzések szervezésével, illetve bármilyen
szakmai kérdéssel továbbra is a szülôk és
pedagógusok rendelkezésére állunk.

Mi lesz a gyerekekkel?
Minden korábbi tanulónkról gondoskod-

tunk. A legtöbb gyermekünk és a pedagógu-
saink többsége a II. kerülethez legközelebb
esô, a XIII. kerületi Dagály utcában találha-
tó, hasonló feladatot ellátó Heuréka Általá-
nos Iskolában folytathatja a munkát. Van-
nak olyanok is, akik normál általános isko-
lába kerülnek, és reményeink szerint ott is
helyt állnak majd. A kerületi iskolák közül
a Fillér Utcai Általános Iskola, a Budenz Jó-
zsef Általános Iskola, a Szabó Lôrinc Két-
tannyelvû Általános Iskola és a Gyermekek
Háza is fogad tanulókat.

Rendkívül szomorúak vagyunk, hogy így
alakultak dolgaink, de szeretnénk megkö-
szönni az eddigi támogatást a II. kerületi
Önkormányzat vezetôinek és képviselôi-
nek, valamint a Mûvelôdési Iroda munka-
társainak, akikkel közösen tudtuk megolda-
ni a gyermekek elhelyezését.

A Csillagszem Fejlesztô Iskola bezárásával kap-
csolatban megkérdeztük Török Zsuzsát, a Fôvá-
rosi Önkormányzat oktatási referensét.

— Nagyon sajnálatos, hogy anyagi okok mi-
att bezárásra kényszerül a Csillagszem Fejlesz-
tô Általános Iskola. Az anyagi összeomlás el-
sôdleges oka az volt, hogy az intézménynek ko-
moly köztartozása jelentkezett az elmúlt idô-
szakban, amit csak súlyosbított, hogy a Fôváro-
si Önkormányzattól kapott támogatás, akár-
csak a többi hasonló jellegû intézmény eseté-
ben, az eddigi összeg felére csökkent. Az is
hozzájárult az anyagi gondokhoz, hogy a tör-
vények értelmében azok után a gyerekek után,
akik normál iskolákba integrálhatók, tehát
nem esnek a sajátos nevelési igényû gyerekek
csoportjába, már nem jár kiemelt normatíva.
Ez által is jelentôs anyagi eszköztôl esett el az
iskola.

Cinikus és álszent az a hozzáállás, amellyel a fô-
város vezetése a fejlesztô iskolák kérdését kezeli.
Megdöbbentô számunkra, hogy Horváth Csaba
oktatásért felelôs fôpolgármester-helyettes és ko-
rábban szintén kerületünkben dolgozó munka-
társa, Török Zsuzsa egy év elteltével feledték
mindazon értékeket, amelyeket a többi hasonló
intézménnyel együtt a Csillagszem is képviselt.
Most arcrándulás nélkül mondják ki a halálos íté-
letet, miközben tisztában vannak azzal, hogy fô-

városszerte több száz gyermek egyetlen esélyét vették el arra, hogy ne legye-
nek az iskola kapuján való belépés pillanatától kezdve kudarcra ítélve. Felhá-
borítónak és elkeserítônek tartjuk a történteket. Természetesen minden tô-
lünk telhetôt megteszünk az iskolájukat veszített gyermekekért, de tisztá-
ban kell lenni azzal, hogy intézményhálózatunk nem rendelkezik mindegyi-
kük számára megfelelô szakmai háttérrel, így többek esetében csak kény-
szermegoldásokhoz folyamodhatunk, aminek kárvallottjai a történtekért leg-
kevésbé hibáztathatóak, a gyermekek lesznek — nyilatkozta lapunknak Dan-
kó Virág alpolgármester.
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TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Ked-
denként 17 órától ingyenes jogi ta-
nácsadás társasházaknak a Polgár-
mesteri Hivatalban (1024 Mechwart
liget 1.).

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

Születésnap
a Sareptában

Az idôs, a halmozottan, súlyosan és közép-
súlyosan sérült emberek gondozását végzô
Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon
fennállásának 56. évfordulójára emlékez-
tek az intézmény Ördögárok utcai épületé-
ben szeptember 14. és 16. között. A színi-
és zenei elôadásokat felsorakoztató progra-
mon az intézmény lakói is saját mûsorral
léptek fel. A zárónapon hálaadó istentiszte-
letet tartottak, amelyen Sztojanovics András
igazgató-lelkész köszöntötte a megjelente-
ket, majd Ittzés János evangélikus püspök
hirdetett igét. Az önkormányzat képvisele-
tében az eseményen részt vett Láng Zsolt
polgármester, aki beszédében hangsúlyoz-
ta: megdöbbentô, hogy a hétköznapokban
mennyi gonddal és szerencsétlen élethely-
zettel lehet találkozni, egyre több a problé-

ma, és hiányzik az egymás iránti tisztelet,
pedig csak a törôdés, az összefogás és az is-
teni gondoskodás tarthat össze családokat,
közösségeket, társadalmat. Megköszönte a
Sarepta munkatársainak a gondoskodást
és a hitet, amivel az értékeket megôrizve,
nehéz anyagi körülmények között is ellát-
ják a feladatokat, odaªgyelnek az elesettek-
re. Az ünnepségre a nyíregyházi Magdalé-
neum Szeretetotthonból és a berlini Ste-
phanus-Stiftung testvérintézményekbôl ér-
kezett delegáció. A német vendégek játé-
kokkal és egy speciális vízággyal ajándékoz-
ták meg az intézményt.

Új plébános
Remetekertvárosban
„Isten hozott, Janó atya!” Így köszön-
tötték a remetekertvárosi hívek új plé-
bánosukat, akit szeptember 2-án, a
fél 10-kor kezdôdô szentmisén ikta-
tott be hivatalába, szolgálatába Ester-
házy László esperes.

Janó atya, Varga
János 1960-ban szü-
letett, a Kodály Zol-
tán Ének-Zenei Álta-
lános Iskolában és a
Móricz gimnázium-
ban végezte alap- és
középfokú iskoláit,

majd mérnöki diplomát szerzett a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetemen.

1989-ben kezdte meg teológiai ta-
nulmányait Esztergomban, Heiligen-
kreutzban folytatta, és Bécsben fejez-
te be. 1995-ben szentelték pappá Esz-
tergomban. Néhány állomáshely,
majd a Mátyás-templomban eltöltött
hétéves kápláni szolgálat után érke-
zett Remetekertvárosba, elsô plébáno-
si mûködési helyére.

A plébánia Ajándék címû híradójá-
ból megtudhattuk, hogy szeret énekel-
ni, síelni, kerékpározni, motorozni, ha
ideje engedi. Sokoldalúan kiveszi ré-
szét az egyház közösségeinek életé-
bôl, sôt beszámolókat, tudósításokat
ír az Új Ember, a Magyar Kurír és a Va-
tikáni Rádió számára.

Isten hozott, Janó atya, Budapest II.
kerületében! r. k.

Beköszöntött
a zsidó újév
A Gergely-naptár szerint szeptember 13-
án (a gyakorlatban már 12-én este) köszön-
tött be idén a zsidó újév, a Ros Hasana. A
zsidó naptár szerint megkezdôdött az 5768.
zsinagógai év. Az újév a világ és az ember te-
remtésének évfordulója, amikor az ember
teremtett voltára és Istentôl való függôségé-
re is emlékeznek.

A Ros Hasana kifejezés szó szerint azt je-
lenti: az év feje. Ez a lelki számvetés, ön-
vizsgálat, az ima idôszaka, amikor a Tal-
mud szerint minden élôlény elvonul Isten
elôtt, aki megítéli ôket a következô eszten-
dôre. Mivel a közepesek még kapnak hala-
dékot, hogy megjavítsák magukat, a hithû
zsidók e napon visszagondolnak az elmúlt
évben elkövetett hibáikra és tévedéseikre,
az ôket ért kísértésekre. Ugyancsak az újév
napján adnak hálát a Mindenhatónak, ami-
ért egész éven át megóvta ôket a balszeren-
csétôl és a rossztól.

Ros Hasana után tíz nappal tartják a leg-
nagyobb zsidó ünnepet, a Jom Kipurt. Ezt
az idôszakot tíz bûnbánó napnak nevezik,
amikor mindennap különleges bûnbánó
imákat kell mondani. Jom Kipur a megté-
rés, a böjt, egyben az engesztelés napja is.

Ezen a napon minden fogadalom feloldá-
sáért imát mondanak (kol nidré), hogy az
év betartatlan fogadalom nélkül, tiszta lap-
pal induljon.

A böjt olyan szigorú, hogy a száj megned-
vesítése is tilos, ám azoknak, akiknek orvo-
suk megtiltotta a böjtöt, kötelezô enniük és
inniuk. A gyerekek csak pár órás böjtöt tar-
tanak, a nagykorúvá avatott izraeliták (ti-
zenkét év feletti lányok, asszonyok, tizen-
három év feletti ªúk, férªak) közül min-
den egészségesnek kötelezô a teljes hu-
szonöt órás böjt.

A Magyar Zsidó Hitközség Budai Körzetének
(1023 Budapest, Frankel Leó u. 49.) ünnepi
programja: október 4., 12.00: Mázkir — Halot-
tainkért mondott emlékima. 18.30: Erev Szim-
chát Torá-körmenet, 19.05: Gyertyagyújtás.
Október 5., 10.00: Szimchát Torá — körmenet.
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A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA
hétfôn, szerdán 10–18-ig, kedden,
csütörtökön 9–17-ig, pénteken 9–
14-ig tart nyitva (Keleti K. u. 13/b,
tel.: 212-5030).

INGYENES JOGI TANÁCS-
ADÁST szervez a Fidesz kerületi
szervezete szerdánként 16–18-ig (Ke-
leti K. u. 13/b). A részt venni szándé-
kozók az aktuális hét keddjéig kérje-
nek idôpontot (lásd fent).

AZ MDF II. KERÜLETI IRODÁ-
JA kedden, csütörtökön16–19 óráig
tart nyitva (1022 Bimbó út 63.). Al-
mássy Kornél országgyûlési képvise-
lô elôzetes idôpont-egyeztetés alap-
ján fogad; telefon: (70) 362-8283.

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes ta-
nácsadást szervez a Bimbó út 63.-ban
csütörtökönként 16–18-ig. Idôpont-
egyeztetés a 353-0624-es számon.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA
(Keleti K. u. 8.) szerdánként 17–18-
ig tart nyitva. Tel.: (20) 269-3777, e-
mail: komaromiferenc@freemail.hu.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁ-
JA hétfôn, kedden, szerdán és csü-
törtökön 12–18-ig, pénteken 12–16-
ig tart nyitva. Fazekas u. 19–23., tel.:
212-2978; e-mail: bp02@mszp.hu.

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

DentalKópé Fogászati Nyílt Nap!
Áprilisi Mosolyszombatunk sikeres szájhigiéniás nyílt napként írta be
magát a DentalCoop történetébe. Ezúttal a gyermekeket várjuk ren-

delônkbe október 6-án
szombaton 10–18 óra kö-
zött egy ingyenes szûrô-
vizsgálatra, ahol Ricsi bo-
hóc asszisztál és szórakoztat,
míg a kedves doktor néni el-
végzi a vizsgálatot.

A díjmentes állapotfelmé-
rés mellett fel szeretnénk hív-
ni a gyermekek figyelmét a
fogápolás fontosságára, s

megtanítani ôket a helyes fogmosási technikára, úgy, hogy közben él-
vezzék azt.

Fontos számunkra, hogy a gyerekek kellemes élményekkel fel-
töltôdve távozzanak, hogy a jövôben félelem nélkül gondoljanak a
fogorvosra, s nyugodt szívvel ülhessenek a fogorvosi székbe.

A rendezvényünkre ellátogató gyermekeknek fogápolási aján-
dékcsomaggal kedveskedünk, hogy minél nagyobb örömüket leljék
a fogápolásban.

Gyere el és mutasd meg fogaidat! A bátrak fogápolási és Ricsi bo-
hócos ajándékokat kapnak! Lesz bohócelôadás, lufihajtogatás, arc-
festés, és ha tiéd a legszebb rajz a rajzversenyen, Ricsi bohóc ellátogat
az otthonodba.

1121 Zugligeti út 60., 398-1028, (06 30) 228-3199

Játszóház leendô elsôsöknek
A Csik iskola játszóházába várják a nagycso-
portos óvodásokat szerdai napokon októ-
ber 17-én, november 14-én, december
12-én, január 16-án, február 13-án és
március 12-én 17 órától. Záró játszóház:
2008. április 9-én 16 órától. A gyerekeket a

sok játék, a mese és a mozgás mellett kéz-
mûves foglalkozás — német nyelven — is
várja, minden alkalommal találkozhatnak a
leendô elsôs tanítónénikkel, akik már izga-
lommal készülnek az elsô találkozásra.
(1027 Medve u. 5–7.)

A pedagógia
mûvészete
Egész napos konferenciát rendez a II. kerüle-
ti Pedagógiai Szolgáltató Központ október
2-án. Délelôtt elôadásokat hallgathatnak az
érdeklôdôk a tanulás szabadságáról, ered-
ményességérôl, a tanári tevékenység fejlesz-
tésérôl, valamint a tanulási és tanítási straté-
giákról. Délután szekcióülések keretében
cserélhetnek tapasztalatot a pedagógusok.
A konferenciának a Budapesti Európai Ifjúsá-
gi Központ (1024 Zivatar u. 1–3.) ad ott-
hont.

Legyenek illúzióid!

Új kiállítás nyílt szeptember elején a Cso-
dák Palotájában a Millenárison, Legyenek
illúzióid címmel. Az új installációk a láto-
gatók érzékszerveit teszik próbára. A papa-
gáj a kalitkában, a lélegzô négyzet, vagy a
vízesés mind egy-egy optikai csalódásra
épülnek, de igen látványos a tükörlabirin-

tus is. Emellett a régi játékok is megmarad-
tak a Csodák Palotájában, illetve tovább
folytatódnak a népszerû ªzikai kísérletek
az Öveges-teremben, amelyek közül talán
a folyékony nitrogénnel végzett kísérletek
a legnépszerûbbek.
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Fogad a
gyerekkórház
A Budai Gyermekkórház változatlanul ellátja
az aktív fekvôbetegeket a szakrendelôkben
is fogadják a gyermekeket (allergológia, au-
diológia, általános gyermekgyógyászat, bôr-
gyógyászat, diabetes, diabetes pszichológia,
endokrinológia, fizioterápia, gastroenteroló-
gia, gégészet, haematológia, immunpatholó-
gia, kardiológia, nephrológia, neurológia,
obesitás, ortopédia, pszichológia, pszichiát-
ria, pulmonológia, röntgen, szemészet, ultra-
hang). További információ: 345-0615.
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Mostanában sok szó esik a sérültek
befogadásának fontosságáról.
Kerületünkben van egy önkormányzati
fenntartású iskola, a hidegkúti
Gyermekek Háza, amely tizennégy éve
példaértékû módon fogad be sérült
kisdiákokat. Nemcsak Magyarországról,

de külföldrôl is csoportok látogatják az iskolát, tanáraik
továbbképzéseket tartanak, nemrég a jordán királynô és
Sólyom Lászlóné, a köztársasági elnök felesége tekintette
meg, hogyan tanulnak együtt ép és sérült gyerekek. A
diákok szavaiból pedig az derül ki, hogy sérült társaik
elfogadása teljesen természetes számukra. Kókayné Lányi
Mariettát, a Gyermekek Háza programvezetôjét az iskolában
megvalósuló integrációról kérdeztük.

Mióta zajlik integráció a Gyermekek Házában és miért tartot-
ták fontosnak bevezetését?

A 93-as közoktatási törvény engedélyezte elôször Magyarorszá-
gon, hogy sérült gyerekek ép társaikkal együtt, integráltan tanulja-
nak. A Gyermekek Házában is attól az évtôl folyik integráció. Az-
óta minden iskola elôtt nyitva áll az út, de nem könnyû változtatni
azon a gyakorlaton, ami a magyar oktatást jellemezte, amely sze-
rint a sérült gyerekek szegregált, gyógypedagógiai iskolákban ta-
nultak. Az általános iskola az ép gyerekek iskolájaként élt és él a
köztudatban. Azonban azt is látnunk kell, hogy az általános isko-
lákban — integráció nélkül is — igen különbözô gyerekek tanulnak
együtt.

Hogyan fogadják az ép gyerekek, mit adhat nekik az, hogy sé-
rült osztálytársaik vannak?

Számukra ez a világ legtermészetesebb dolga! Nincs bennük
semmiféle elôítélet, számukra magától értetôdô, hogy sokfélék va-
gyunk. Megtanulják, hogy vannak köztünk sérült emberek, megta-
nulnak jól segíteni nekik, és úgy gondolják, hogy ôk is sokat tanul-
hatnak sérült társaiktól. Tudják azt is, hogy minden egyes gyerek-
nek, akár ép, akár sérült, vannak erôsebb és kevésbé erôs, de fej-
leszthetô területei. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek érzékenyí-
tésére. A legjobb példa erre a felsôvégtag-hiánnyal született Bori
esete. Amikor Bori elsôs volt (ma már gimnáziumban tanul), az el-
sô napon összes osztálytársa és tanítója megpróbált lábbal rajzol-
ni. Bori sétált köztünk és vigasztalt mindenkit, hogy nem baj, meg
lehet ezt tanulni, ô is megtanulta! Egyik gyerek sem mondta utó-
lag azt, hogy van egy osztálytársunk, akinek nincs karja és keze, ha-
nem azt mesélték, hogy van egy osztálytársuk, aki tud a lábával raj-

Az udvaron játszó iskolásoktól azt kérdeztük, mit gondol-
nak arról, hogy sérült gyerekek is járnak az osztályukba, il-
letve, hogy érzik magukat sérült társaik a Gyermekek Há-
zában.

Szilágyi Sára és Rósa Ré-
ka (6. osztályosok): Ne-
künk három sérült osztály-
társunk van: Alexa látássé-
rült, Áron jobb oldala lebé-
nult, Ricsi pedig gerincsé-
rült. Nagyon örülünk, hogy
ôk velünk járnak iskolába,
mert sok mindenben kiegé-

szítik az osztályunkat. Megtanultuk azt is, hogyan tudjuk elfo-
gadni ôket, így ha bármikor találkozunk egy sérült emberrel,
nem idegenkedünk tôle, mert tudjuk, hogy pontosan ugyan-
olyan, mint mi, és azért, mert sérült, nem kell ôt másképp ke-
zelni. Nagyon ajánlanánk más iskoláknak is, hogy fogadjanak
az osztályukba sérült gyerekeket!

Borbély Ambrus (6. osz-
tályos): Szerintem nagyon
jó, hogy vannak sérült osz-
tálytársaink, mert egyfelôl
megtanulhatjuk, hogyan
kell ôket segíteni, másrészt
ôk is érezhetik, hogy ponto-
san ugyanolyanok, mint
mi. Így is tekintünk rájuk.

Gervai Sári (2. osztályos mozgássérült kislány): Nagyon
szeretek iskolába járni. Soha nem fordult elô, hogy valaki csú-
folt volna. Minden játékban együtt tudok játszani az osztály-
társaimmal, sok mindenben szoktak segíteni, és én is segítek
nekik.

Fantoly Marci (2. osztályos): Somával nagyon sokat szok-
tunk játszani, most is fogócskáztunk vele, elôször én voltam a
fogó, aztán ô a biciklijével, amit Anna és Panka toltak. Ugyan-
úgy lehet vele játszani, mint bárki mással! Én az ebédlôben
szoktam segíteni neki elhúzni a széket, de volt már olyan is,
hogy ô is segített nekem, egyszer például majdnem legurult a
ceruzám az asztalról és ô kapta el.

Oberreicht Soma (2. osztályos mozgássérült tanuló): Szere-
tek ebbe a suliba járni, sok barátom van. Itt kerekesszékkel is
el tudok menni mindenhova. Az osztálytársaim sokat segíte-
nek nekem, én is nekik.

A programvezetô közben elmeséli, hogy amikor Soma el-
sôs korában kerekesszékbe került, az osztályban a reggeli be-
szélgetôkörben beszéltek arról, miben tudnának segíteni
ezentúl Somának. A gyerekek találták ki, hogy ha felállnak az
asztaloktól, a székeket szorosan be kell tolni az asztalokhoz,
hogy Soma elférjen kerekesszékével. Másnap reggel — és az-
óta is minden nap — az összes szék teljesen betolva állt az
asztaloknál, pedig a kis elsôsök nem éppen rendszeretetükrôl
híresek.

SZERINTEM… Ugyanolyan,

ESZTER TÖRTÉNETE. Eszter 1993-ban került a Gyermekek
Házába. Az elsô találkozáskor egy szemüveges, hallókészülé-
ket viselô kislány állt elôttünk. Mosolyogva, bizakodva nézett
ránk, és mesélt nekünk. Egy szavát sem értettük… El sem tud-
tuk képzelni, hogyan fogjuk ôt megérteni, segíteni, tanítani,
hogyan fog beilleszkedni az osztályba. Megkezdôdtek a min-
dennapok. Beszélgetések az osztálytársakkal, a szülôkkel, dif-
ferenciált tanulás, gyógypedagógiai fejlesztés, kirándulások,
játékok, mind Eszterrel közösen.

Loványi Eszter ma 21 éves. A második tanévét fejezte be az
ELTE Gyógypedagógiai Tanárképzô Fôiskola karán. Kiváló ered-
ménnyel. Angol nyelvvizsgája, jogosítványa van. Teljes életet
él, a mai napig tartja a kapcsolatot volt osztálytársaival, bará-
taival. Szeretek vele beszélgetni. Minden szavát értem…

Így látja ma Eszter: „Nemcsak a szüleimnek és szûk környe-
zetemnek, hanem a Gyermekek Házának is köszönhetem azt,
hogy csodás, boldog gyerekkorom volt. Nagyon találó az isko-



Bablakov Petra (második osztályos, hallássérült tanuló):
Nagyon szeretek ebbe az iskolába járni. Nekem volt hallóké-
szülékem, és nagyon ritkán, egyszer-kétszer elôfordult, hogy
kicsúfoltak emiatt, de meg tudtuk egymással beszélni. Azt hi-
szem, a gyerekeknek is meg kellett tanulni, hogy ez nem csú-
folásra való dolog, és az elsô osztály végére teljesen meg-
szûnt minden csúfolás.

Vincze Balázs (negyedik osztályos): Szerintem nagyon ked-
ves lány a Dóri (Down-szindrómás kislány — a szerk.), jókat
tudunk együtt játszani, néha kicsit nehéz vele, de egyébként
nagyon rendes. Szoktam neki segíteni. A barátom.

Balla Boró (hatodik osztályos): Úgy gondolom, nagyon jó,
hogy sérült gyerekek is járnak az iskolánkba, mert mindannyi-
an tudunk egymástól tanulni. Ha olyan osztályba járnának,
ahol kizárólag sérült gyerekek vannak, egyrészt ôk sem tudná-
nak annyit fejlôdni, másrészt nekünk sem lenne lehetôségünk
tôlük tanulni. Szerintem ôk is sokkal jobban érzik magukat
egy ilyen közösségben. Itt megtanultam, hogy egy sérült em-
ber pontosan ugyanolyan, mint én, csak éppen például gyen-
gébben lát. Sokszor az is elôfordul, hogy bizonyos dolgokban
ügyesebbek, mint mi, ha valakinek például rosszabb a látása,
annak bizonyosan jobb a szaglása vagy a hallása. Az iskolá-
ban soha nem csúfoljuk ki sérült társainkat, és nagyon gyak-
ran segítünk egymásnak.

SZERINTEM…

2007/19 — szeptember 21. ÓVODA—ISKOLA 7. OLDAL

zolni! Így válhat értékké az, ami az ô hiányossága. Nagyon fontos
az is, hogy kellô idôt szánjunk a sérültek befogadásának segítésé-
re. Az osztálytársakkal beszélgetni kell azokról a nehézségekrôl is,
amit sérült társaik átélnek. Fontos, hogy a gyerekeknek saját élmé-
nyük legyen ezzel kapcsolatban. Amikor például az egyik osztályba
egy látássérült kislány került, a gyógypedagógus nejlonzacskót tett
mindenkinek a szeme elé, így átélhették, hogy Alexa hogyan lát,
vagy egy hallássérült kisdiák esetén kis adóvevô-készülék segítsé-
gével magyarázta el, hogyan mûködik a hallókészüléke.

Hogyan alakult az élete azoknak a sérült gyerekeknek, akik
ebbe az elfogadó légkörû, integráló iskolába jártak?

A mi integráltan nevelt gyerekeink kapcsán az a tapasztalatom,
hogy ôk már nem adnak fel semmit. Megtanultak ép közegben él-
ni, kommunikálni. Számukra teljesen természetes, hogy továbbta-
nulnak, érzékszervi és mozgássérült gyerekeink közül többen már
egyetemre, fôiskolára járnak, tanulásban akadályozott diákjaink
pedig az általános iskola elvégzése után szakmát tanulnak.

Jelentkezik-e elegendô sérült és ép kisdiák az évente induló
egyetlen elsô osztályba?

A 22—24 fôs osztályainkba két, maximum három sérült diákot
tudunk fogadni, sajnos, többet nem, mert figyelnünk kell az ará-
nyok megtartására. Tavaly 18 szakértôi véleménnyel rendelkezô sé-
rült kisgyerek jelentkezett az elsô osztályba. Sok iskola azért fél az
integrációtól, mert attól tart, hogy akkor a tehetséges gyerekek
nem jönnek majd, de a Gyermekek Háza esete erre rácáfol. Tavaly
a fennmaradó 19—20 helyre közel 80 kisdiák jelentkezett, ami szá-
momra azt üzeni, hogy egyre több szülô érzi azt, hogy olyan iskolát
szeretne választani gyermekének, ahol mindenkit külön egyéni-
ségnek tekintenek, és olyannak fogadják el, amilyen, és ahol min-
den gyereknek meg tudják adni azt, amire fejlôdéséhez szüksége
van. Ludwig Dóra

„KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL — kézikönyvet tart kezében az ol-
vasó, mely a gyakorlatban (gyakorlat közben) íródott, és módszerta-
ni útmutatást (tanácsokat) ad a mindennapi iskolai élethez: mit, ho-
gyan csináljunk? […] Errôl szól ez a könyv — melynek minden sza-
va mögött egy nagyszerûen mûködô (önkormányzati!) iskola áll, a
maga pedagógusaival, vezetôjével és 14 év mindennapi tapasztala-
tával.”

Vekerdy Tamás bevezetôje Kókayné Lányi Marietta Könyv az in-
tegrációról címû, 2007-ben megjelent könyvében. A könyv gyakor-
lati példákon keresztül mutatja be a sajátos nevelési igényû gyere-
kek együttnevelését a Gyermekek Házában. Kereskedelmi forgalom-
ba nem hozható, de letölthetô PDF-formátumban a kiadó Sulinova
Kht. honlapjáról (www.sulinovadatbank.hu > Sajátos nevelési igé-
nyûek együttnevelése > Adatbank > Jó gyakorlatok > Ötlettár >
Pedagógiai tárgyú).

mint én

la neve, ez tényleg a gyermekek háza. Itt minden a gyerekek -
rôl szól, és mindig úgy éreztem, hogy ide hazamegyek. Sôt,
még most is! Nagyon várom a pedagógiai gyakorlatomat,
ugyanis itt is fogunk hospitálni.

Csak a Gyermekek Házában eshetett meg velem, hogy sír-
tam, amikor beteg voltam, mert nem tudtam suliba menni.
Csak mostanában jöttem rá, hogy a Gyermekek Házában so-
ha nem éreztem magam fogyatékosnak! És a GYH-s évek
alatt tanultam meg egy életre, hogy én is ugyanolyan ember
vagyok, mint a többi. Nemrég beszélgettem Mariettával, az
igazgatónôvel. Elmesélte, hogy az elsô hónapokban senki egy
szót sem értett abból, amit mondtam. Én ezt észre sem vet-
tem, azt hittem, nagyon érthetôen beszélek. Ma sem tudok
rájönni, hogy sikerült ezt elérniük a tanítóknak, és azt, hogy
az osztálytársaim így viselkedjenek velem. Köszönöm Nektek,
Éva néni, Kata, Marietta, Bea néni és a többiek!”

(Részlet a Könyv az integrációról címû könyvbôl)

Petra, Balázs és Boró

PÁLYÁZAT. Az Értelmi Fogyatékossággal Élôk és Segítôik Érdekvé-
delmi Szövetsége pályázatot hirdet tehetséges, értelmi fogyatékos-
sággal élô ªatalok számára. A Göllesz Viktorról elnevezett ösztöndíj-
ra 14–35 év közötti értelmi fogyatékos ªatalok pályázhatnak. A díj
egy éven keresztül havonta 10 000 forintot biztosít a nyertes pályá-
zónak. A pályázati dosszié beszerezhetô személyesen az Éfosz köz-
ponti irodájában (1085 Üllôi út 14.), kérhetô a 411-1356-os telefon-
számon, illetve e-mailen az efoesz@efoesz.hu; gonczi.rita@efo-
esz.hu címen, és letölthetô a szövetség honlapjáról: www.efo-
esz.hu. A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 19.
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KIÁLLÍTÁSOK Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az itt felejtett ön-
töde. Idôszaki kiállítás: Középkori harangöntések ásatási nyomai c. poszterkiállítás. A múzeum aka-
dálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (Öntödei Múzeum, 1027 Bem J. u. 20.,
tel.: 201-4370)
n SZEPTEMBER 29-ig: A túlvilágról minden másképp látszik. FeLugossy László kiállítása a Godot Galéri-
ában. Megtekinthetô keddtôl péntekig 10–18, szombaton 10–13 óráig. (1075 Madách út 8. Tel.: 322-
5272, www.godot.hu)
n OKTÓBER 7-ig: Amerika út menti építészete — Válogatás John Margolies fotóiból. A kiállítás meg-
tekinthetô hétfô kivételével naponta 11–19 óra között. A belépés díjtalan. (Millenáris Teátrum, Piros-Feke-
te galéria)
n OKTÓBER 7-ig Kohán Ferenc rajzkiállítása. Megtekinthetô hétfô kivételével 14–18 óra között. (Óbu-
dai Pincegaléria, 1033 Fô tér 1., Zichy-kastély.)
n OKTÓBER 8-ig Kátai Mihály Munkácsy-díjas zománc- és festômûvész kiállítása a Pro-Top-Art Galériá-
ban. A tárlat elôzetes egyeztetés szerinti idôpontban látogatható. (1029 Elôd vezér u. 26. Bejelentkezés a
(06 20) 544-4120-es telefonszámon.)
n OKTÓBER 10-ig: Latin-amerikai naiv festôk kiállítása a Budai Polgárok Társaságának rendezésében
az I., Krisztina tér 1. sz. alatti díszteremben. A kiállítás kedd, csütörtök és szombati napokon tekinthetô
meg 12–16 óra között. A belépés ingyenes.
n LEGYENEK ILLÚZIÓID! A Csodák Palotája megújult kiállítása a Millenáris parkban. A kiállítás elsôsor-
ban érzékszerveinket teszi próbára: A világ érdekes. Látványos, szórakoztató, közérthetô és átélhetô mó-
don mutatják be a természet törvényeit, a fizika csodálatos és meghökkentô világát — nem csak gyerme-
keknek. Nyitva tartás hétfôtôl péntekig 9–17, szombat-vasárnap 10–18 óráig. Helyszín: Csodák Palotája,
Millenáris D. épület. www.csodakpalotaja.hu

SZÍNHÁZ IBS: SZEPTEMBER 22., OKTÓBER 14., 26., 19.00: Galt MacDermot—James Rado—Ge-
rome Ragni: Hair. Musical a Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. SZEPTEMBER 23., 19.00: Van, aki
forrón szereti. Filmvilágsikerek színpadon a Szindra elôadásában. SZEPTEMBER 28., OKTÓBER 18.,
18.30: Dalok a falvédôrôl. Irodalmi rock and roll. Elôadja: Hajdú István, Szabó Jusztina, Hajdú Gábor
(IBS Pub). SZEPTEMBER 29., OKTÓBER 7., 20., 19.00: Ray és Michael Cooney: Minden lében három ka-
nál. Vígjáték két részben. Ôsbemutató. R.: Földessy Margit. OKTÓBER 6., 19.00: Popfesztivál 2007 — a
Szindra vizsgaelôadása R.: Földessy Margit. OKTÓBER 12., 28., 18.30: Švejk vagyok — zenés sörözgetés
egy derék katonával és a közönséggel (IBS PUB). OKTÓBER 13., 19.00: Paul Portner: Hajmeresztô (bûn-
ügyi társasjáték 2 részben) a Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. OKTÓBER 27., 19.00: Agatha
Christie: Egérfogó (klasszikus krimi 2 részben) R.: Földessy Margit.
n SZEPTEMBER 26., 20.00: Farsang és Böjt viadala. A Pozna½i Lengyel Táncszínház koreografált zenei
installációja. A közel 35 éve mûködô Pozna½i Lengyel Táncszínházat nemcsak Lengyelországban, hanem
Európa-szerte is az egyik legjelentôsebb kortárs balett-társulatként tartják számon. A Farsang és Böjt via-
dala, amely Brueghel híres festményétôl kölcsönözte címét, az emberi természetben rejlô eredendô ellent-
mondásokat járja körül. Jegyár: 1800/2500 Ft. (Millenáris, Teátrum)

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: OKTÓBER 5., 18.00: Magyar körkép /1. Körmendi Klára zongora-
estje. Évfordulók nyomában. Kodály Zoltán, Lajtha László, Veress Sándor ésTakács Jenô mûvei. Jegyár:
1500 Ft. OKTÓBER 18., 19.30: Kamarazene három tételben 3/2. Az Akadémia Vonósnégyes hangver-
senye. Km. Környei Zsófia és Bodó Antónia (hegedû), Móré László (mélyhegedû), Maróth Bálint (gordon-

ka). Zongorán közremûködik: Karel Košarek. Bar-
tók, DvoÍak és Martinu mûvei. Jegyár: 1500 Ft. OK-
TÓBER 19., 18.00: Magyar körkép 4/2. Prunyi Ilo-
na zongoraestje. Ábrányi Kornél, Erkel Ferenc,
Mosonyi Mihály, Goldmark Károly, Thern Károly,
Heller István, Dohnányi Ernô, Kodály Emma mûvei.
Jegyár: 1500 Ft. OKTÓBER 25., 18.00: 100 éve
született Ránki György. Hangverseny a zeneszer-
zô mûveibôl. Km.: Gyôri Noémi (fuvola), Jakab Ág-
nes (oboa), Galavics Gábor (klarinét), Duffek Mi-
hály (fagott), Kováts Imre (kürt), Rónaszéki Tamás
(hegedû), Hargitay Imre (zongora). Házigazda: Ba-
ranyi Ferenc. Beszélgetôtárs: Petrovics Emil. Arisz-
tofanész — szvit hegedûre és zongorára. Don Qui-
jote és Dulcinea — két miniatûr oboára és zongo-

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
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

ZUHANÓREPÜLÉS. Nem habkönnyû magyar bohózatot vagy mondanivalótól ter-
hes, nyomorunkra reflektáló mûvészfilmet, hanem hazai gyártású akciófilmet kezd-
tek vetíteni a mozik, és ez akkor is nagy szó, ha ezzel még semmi érdemlegeset nem
mondtunk Novák Erik filmjérôl. Vagyis dehogynem, hisz már az is egy szint, ha szem-
rebbenés nélkül leírható egymás mellé az „akció” és a „mozi”, márpedig a Zuhanóre-
pülés esetében e két fél bátran összeilleszthetô. Na de mirôl is beszélünk?! Mindenek-
elôtt egy börtönbôl frissen szabadult, a drogkereskedelem kishalai közt biztonsággal
evickélô fiatalemberrôl, akinek elsô útja a pesti alvilágba vezet. Az alvilág pedig, mely
csak néhány lépcsôfoknyira van az utcaszinttôl, keblére öleli elkóborolt gyermekét.
Elôkerülnek a régi barátok, és akad egy-két újabb megbízatás is, miközben a dohány-
zóasztal üveglapján hegyekben tornyosul a por, melybôl csak az nem szív, akinek
nincs mivel. Mint ahogy azt említettük, akciófilmet látunk, elôbb-utóbb tehát fegy-
vert rántanak a tárgyalófelek, csikorog a fék és alacsonyan szállnak a coltok a levegô-
ben (holnap esô lesz — mondta volt Kardos doktor), mindehhez pedig
nem Hollywood, hanem a mi csodás Budapestünk adja a hátteret. Ilyet
se láttunk sokat mostanában, olyat azonban sajnos igen, hogy egy-két
jó bemondás, filmszerû pillanat után korai elégedettség vesz erôt a fil-
meseken. A Zuhanórepülés is ezen a túl korai elégedettségen vérzik el.
Kár, legalább tíz percig ott álltunk Hollywood kapujában.

-kg-
Rendezte: Novák Erik, szereplôk: Nagy Zsolt, Törköly Levente, Gryllus Dorka, Der-
zsi János, Lukáts Andor.

A MAGYAR ZENE ESTJE. A László Gyula
Egyesület szervezésében október 9-én ked-
den 19 órakor a Marczibányi Téri Mûvelôdé-
si Központ színháztermében (1022 Marczi-

bányi tér 5/a) Gulyás Dénes operaénekes
magyar zenei estjét hallgathatják meg az ér-
deklôdôk. Közremûködik Hajnóczy Zsuzsan-
na zongoramûvész. A belépés díjtalan.
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rára. Pentaaerophonia — három darab fúvósötös-
re. Jegyár: 1200 Ft. OKTÓBER 28., 11.00: Muzsi-
kus családok. Vendég: Lakatos György (fagott),
Paulay Katalin (hegedû), Lakatos Sára (gordonka),
Lakatos Dóra (ütôhangszerek). Zongorán közremû-
ködik: Pátkai Imre. Bachtól Piazzoláig. Házigazda:
Szigeti István. Jegyár: 2000 Ft.
n IBS: OKTÓBER 19., 19.00: Carmina Burana. A
Budapest Balett elôadása. Koreográfusok: Michael
Kropf, Nádasdy András.

MOZGÁS Nôi alakformáló kondicioná-
ló órák kedd-csütörtök reggel 8–9 és este 19–20
óra között. Vezeti Tury Veronika. Információ: 200-
9356. Osteoporosist (csontritkulást) megelôzô
gyógytorna kedd 11–12.30, csütörtök 11.30–13
óra között. Vezeti Szininé Bakonyi Hajnalka. Infor-
máció: 325-9930. Izomnyújtó, stretching gyakor-
latok, kötött ízületû és ülômunkát végzôknek aján-
lott kedd-csütörtök 17.30–18.30 között. Vezeti
Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. Információ: (06
30) 975-4752. (Kájoni ház, 1025 Szilfa u. 4., tel.:
392-0860)
n Feldenkrais alternatív mozgásterápiás tanfo-
lyam kedden 10–11-ig, 16–17-ig, Heimer István
nemzetközi diplomás oktató vezetésével. További
idôpontok megbeszélés szerint. Ha szeretne szaba-
dabban és kevesebb megerôltetéssel mozogni,
hogy jobban legyûrje a stresszt, hogy hatékonyab-
ban és kellemesebben végezze mindennapi tevé-
kenységét, jöjjön el az óránkra! (Pasaréti Ferences
Alapítvány, 1025 Szilfa u. 4. Tel.: 394-3362, (06 20)
973-9489, www.feldenkrais-budapest.hu)
n Teniszoktatás. Hat éves kortól kezdô és haladó
szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben.
Iskolásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû ver-
senyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög András-
nál: (06 20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.te-
nisz_oktatas.extra.hu
n Teniszoktatás. A Törökvész TSE amatôr oktatás-
ra szakosodott edzôkkel tartja edzéseit. Kezdô és
haladó szinten, egyéni és csoportos oktatás min-
den korosztály részére hat éves kortól. Felnôtteknek oktatás, stílusjavítás, páros és egyéni taktikai edzé-
sek, felkészítés amatôr versenyekre, kímélô idôsoktatás. Egyhónapos intenzív heti háromszor (13 alka-
lom). Edzések egész évben, hétköznap 8–20 óra között II. kerületi (Rózsadomb környéki) pályákon. Érdek-
lôdni Gulyás K. Csabánál lehet a (06 30) 250-9122 vagy (06 20) 340-9925-ös telefonszámon.
n SIVANANDA JÓGA: Ingyenes bemutató jógaóra OKTÓBER 14-én vasárnap 16 órától a Volkmann u.
10. alatti jógaközpontunkban azok számára, akik még sohasem jógáztak, de szeretnék kipróbálni! Kezdô
jógatanfolyam indul OKTÓBER 2-án kedd este, és igény szerint péntek délután. Részletes információért
hívja jógaközpontunkat! Még lehet csatlakozni szerda délelôtti nyugdíjasoknak szóló kezdô jógatanfo-
lyamunkhoz! 5x2 órás meditációs tanfolyam indul SZEPTEMBER 27-én 18.30–20.30-ig. Információ és
bejelentkezés: 397-5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakozpont. hu, www.sivanandajogakoz-
pont.hu
n Mozgástanfolyamok a Baár—Madas Gimnáziumban. Babagimnasztika kedd 9.30–10.30-ig (2–3
éves kor), 10.30–11.15-ig (1–2 éves kor). Vezetô tanár Németh Erika. Kreatív tánc hétfô 17–18 óráig (6–8
éves kor), szerda 17.15–18 óráig (3–4 éves kor), péntek 16.15–17.15 óráig (5–6 éves kor). Vezetô tanár
Németh Erika. Játékos focisuli csütörtök 16.15–17-ig (3–4 éves kor), 17–18-ig (5–7 éves kor). Vezetô ta-
nár Almási Éva. Gerincgimnasztika kedd 8.30–9.30-ig és 18.30–19.30-ig. Vezetô tanár dr. Csider Tibor
egyetemi docens. Érdeklôdni lehet Németh Erika táncpedagógusnál: (06 30) 565-1703, nemetheri@free-
mail.hu (1026 Lorántffy Zs. út 3.).
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fônix Kendo és Iaido Klubban a Kodály Zoltán iskola épüle-
tében. Kendoedzések gyermekeknek 18–19.30-ig és felnôtteknek 19–21-ig minden kedden és pénteken.
Bôvebb információ: (06 30) 601-2025, www.budapestkendo.hu, budapestkendo@gmail.hu (1022 Marczi-
bányi tér 1.)

GYEREKEKNEK IBS: SZEPTEMBER 22.: Egész napos szüreti Bonbon Fesztivál. Fellép a Ko-
lompos együttes és Kemény Henrik bábmûvész. (1021 Tárogató út 2–4., tel.: 391-2525, 391-2526). Bon-
bon Matiné elôadások: OKTÓBER 6., 11.00: Almamánia! Alma zenekar (Tuba-bérlet 1. ea.). OKTÓBER
13., 11.00: Madáretetô. Kaláka együttes (Hárfa-bérlet 1. ea.). OKTÓBER 21., 11.00: Muszorgszkij—Tomi-

Mediterrán hangulat a Vízivárosban

Olasz szótól volt hangos a Vízivárosi Galéria szeptember 6-án. Itáliai, közelebbrôl ligu-
riai vendégmûvészek adtak ízelítôt mûveikbôl, olyanok, akik nemrég II. kerületi alko-
tókat láttak vendégül. A csend ösvényein címû tárlatot Pataki Gábor mûvészettörté-
nész nyitotta meg. Beszédében méltatta a három mûvészt, majd részletesen kitért be-
mutatott alkotásaikra. A Genovából érkezett Carlo Maglitto, aki a festészet mellett
pszichoanalízissel is foglalkozik, átlátszó plexikockákat állított ki, amelybe egymástól
(is) elszigetelt pici figurákat helyez. „Egyik sorozatának címe, Egyedül menni, jól érzé-
kelteti a nem-terek virtuális rácsai mögé dugott szereplôk magányát” — mutatott rá
Pataki a Maglitto-mûvek alapérzésére. „ A végletes magány mellett a mûvekben ben-
ne vannak Maglitto pszichoanalitikusi praxisának tanulságai a megnyílás, önfeltáru-
lás, a dialógus nehézségeirôl, adott esetben lehetetlenségérôl is.”

A bolognai Simone Pellegrini egészen más stílusban, más technikával alkot. Állat-
bôrre emlékeztetô sárga lapjain barlangrajzra emlékeztetô motívumokat láthatunk,
amelyek a történelem elôtti korokat idézik. „E lapokon nyoma sincs a civilizációnak:
burjánzó vadon terül el rajtuk, zsombékok, állatcsordák és emberhordák, ahol a figu-
rák boldog öntudatlanságban leledzenek” — magyarázta a mûvészettörténész. „Pel-
legrini mesél a rousseau-i paradicsomról, és rólunk, a civilizáció elôtti állapotunkról,
hímekrôl és nôstényekrôl.” A harmadik mûvész, a torinói Gian Piero Viglino festmé-
nyein mintha háború dúlna, a tûz és a víz csap össze. „Viglinonál minden mozog, át-
alakul, terek robbannak egymásba, a kavargás látszólag megállíthatatlan.”
A kiállítás megtekinthetô szeptember 28-ig, keddtôl péntekig 13–18 óráig, szombaton 10–14 órá-
ig a Vízivárosi Galériában (1027 Kapás u. 55., tel.: 201-6925).

KÖZÉP-AMERIKAI NAIV FESTÔK mûvei-
bôl nyílt tárlat szeptember 20-án a Budai
Polgárok Társasága szervezésében. A negy-
ven darabból álló gyûjtemény neves, világhí-
rû festôktôl is tartalmaz képeket, mint Daisy
Silva, Carlos Vargas, Mario Marin vagy Da-
rio Zamora. A kiállítás október 10-ig tekint-
hetô meg kedden, csütörtökön és szomba-
ton 13–17 óráig. (1013 Krisztina tér 1., tel.:
225-0036, (06 30) 463-0337. E-mail: bu-
dai.polgarok.tarsasaga@gmail.com.

Carlo Maglitto és Simone Pellegrini

Mario Marin: Saguatepei ünnepség
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ta: Egy kiállítás képei. M. Kecskés András — pantomim (Klarinét-bérlet 1. ea.). OKTÓBER 28., 11.00:
Ákom-bákom! Makám Zenekar (Furulya- bérlet 2. ea.)

NYUGDÍJASOKNAK BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMBER 25.: Beszélgetôs klub-
nap. OKTÓBER 2.: Autóbuszos kirándulás Esztergomba és Párkányba. OKTÓBER 9.: Mindszentek ha-
va, októberi jeles napok. OKTÓBER 16.: Névnapok köszöntése. OKTÓBER 30.: Kérdés-felelet. Játék.
Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba.
(1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEMBER 26–30.: Kirándulás autóbusszal Karintia leg-
szebb tájaira. OKTÓBER 3.: Leonardo da Vinci-kiállítás Debrecenben (vonattal). OKTÓBER 9.: Klub-
nap. OKTÓBER 10.: Autóbuszos kirándulás a Balaton északi oldalán. OKTÓBER 17.: Kirándulás Auszt-
riába a Schneeberg vidékére. OKTÓBER 24.: Dunai sétahajózás. OKTÓBER 31.: Múzeumlátogatás a
II. kerületben. A programok részleteirôl keddi klubnapjainkon lehet érdeklôdni, valamint a 275-0169-es
telefonszámon az esti órákban. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Letelt az idei gyógyüdülés. Testben és lélekben fekfrissülve tértünk haza.
Jól sikerült, mert ha lehet, még szorosabbá tette közösségi érzésünket. A jó hangulat is velünk volt, így ha-
mar eltelt az idô. Készülünk autóbuszos kirándulásra Kaposvárra. Októbertôl klubnapok minden páros
héten csütörtökön 15 órától. Klubéletünket a havonta megjelenô programfüzet tartalmazza. (1028 Mária-
remetei út 37., tel.: 376-8678)
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. KERÜLETI SZERVEZETE:(1024 Keleti Károly u. 13/b,
tel.: 212-5030)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Fogadóóra minden csütörtökön 9–12.30 között. DECEMBER 4.: Ad-
vent Bécsben. (1024 Margit krt. 48., tel.: (06 20) 921-6588, 316-5925.)

KLUBOK Mentális problémával élôk klubja minden hónap elsô hétfôjén 16–18 óráig. Hozzá-
tartozók részére problémaelemzô beszélgetés minden hónap utolsó hétfôjén 15–17 óráig. Filmvetítés
minden hónap második csütörtökén 15.45-tôl a II. sz. Gondozási Központban. (1022 Fillér u. 50/b)
n Internet kortalanul. OKTÓBER 4., 8.30-tól újra indul az idôsebb korosztálynak szóló népszerû számí-
tástechnikai tanfolyam a Klebelsberg Kultúrkúriában. Kezdôk OKTÓBER 4-én 8.30–10.15 óráig. Haladó
I. csoport OKTÓBER 4-én 10.30–12.15 óráig, haladó II. csoport OKTÓBER 5-én 8.30–10.15 óráig. Veze-

n KIÁLLÍTÁS: OKTÓBER 12–29.: Emlékezôk
— Asszonyi Tamás, Csíkszentmihályi Ró-
bert, Götz János szobrászmûvészek, Pataki
Ferenc és Végh András festômûvészek kiál-
lítása. Megnyitja Wehner Tibor mûvészettör-
ténész 12-én 18 órakor. Megtekinthetô na-
ponta 10–18 óráig.
n ZENE: OKTÓBER 4., 19.30: Mesterkoncer-
tek 1. A Nemzeti Filharmonikusok Kamara-
zenekarának koncertje. Közremûködik a Gra-
zioso Kamarazenekar — Nemzeti Filharmoni-
kusok Kamarazenekara. Mûvészeti vezetô: Ko-
csis Zoltán. Az együttes vezetôje: Detvay M.
Marcella. Szólót játszik és koncertmester: Ban-
gó Ferenc. Bach: Zenekari szvit No. 3 (D-dúr),
Bach: E-dúr hegedûverseny; Dvoøak: Szere-
nád.
n OKTÓBER 7., 15.00: Az operairodalom
gyöngyszemei. Rossini: Tell Vilmos. A milá-
nói Scala elôadása (1991).
n SZÍNHÁZ: SZEPTEMBER 28., 19.00: Szabó
Magda: Szent Bertalan nappala — történel-
mi játék két részben az Evangélium Színház
elôadásában. Szereplôk: Szabó Péter, Bánffy
György, Kárpáti Tibor, Bitskey Tibor, Mucsi
Sándor, Lénárt László, Gyurin Zsolt, Buzogány
Márta, O. Szabó István, Rékai Nándor, Szarvas-
sy Csaba Zsolt, Borbáth Ottília, Medgyessy
Pál. Rendezô: Udvaros Béla. A színházi bérlet
elsô elôadása. Jegyár: 2200, 1800 forint.
n GYEREKEKNEK: OKTÓBER 5., 19.: 18.00:
Magyar táncház gyerekeknek. Kéthetente
pénteken magyar táncok, népi játékok, éne-
kek, mondókák. Vezeti Csatai László (Csidu);
zenél Bese Botond és Nyíri László. Részvételi
díj gyerekeknek és kísérôiknek egyaránt 500
Ft. OKTÓBER 6-tól minden szombaton
10.00–12.30-ig Galambos Erzsi és Csicsó
Gyerekszínháza. Színházi képzés szombaton-
ként 4–7 éves korú gyermekek számára. Je-
lentkezés és további információ a 392-0860-
as telefonszámon. Részvételi díj 15 000 Ft/hó.
OKTÓBER 12., 14.30: Misi mókus vándor-
úton (a Miskolci Csodamalom Bábszínház).
n KIRÁNDULÁS: OKTÓBER 6.: Börzsöny-tú-
ra a Klebelsberg Kultúrkúria szervezésében. Ta-
lálkozó a Nyugati pályaudvar 1–8. vágányok
elôtt reggel 7.30-kor. A Vác—Szob zónázó vo-
nattal Kismarosig (indulás: 7.55), onnan Ki-
rályrétig busszal (érkezés: 8.53). A túra 9 óra-
kor indul Királyrétrôl. Útvonal: Királyrét, Csó-
ványos, Nagy-Hideg-hegy, Magas Tax, szintkü-
lönbség 689 m — a Börzsöny legszebb részeit
érintve a legmagasabb csúcsig sétálunk fel
(Csóványos, 939 m), visszafelé a Nagy-Hideg-
hegyi turistaházban nagyobb pihenôt tar-
tunk. Visszaindulás Királyrétrôl 17.05-kor, ér-
kezés a Nyugatiba kb. 18.43. A túrán a részvé-
tel ingyenes, de a felmerülô költségeket (me-
netjegyvásárlás, étkezés) minden résztvevô
egyénileg fizeti. Útiköltség kb. 2000 Ft. Továb-
bi információ: Szôke Szilárd, tel.: 392-0871.

FELNÔTT TÁRSASTÁNC-TANFOLYAMOK
indulnak a Budai Táncklubban Dalotti Tibor
vezetésével. Az elsô foglalkozásokat szep-
tember 25-én, kedden tartják, kezdôknek
19 órától, haladóknak 20 órától. 8 óra — 8
tánc: 6600 Ft. (1027 Budapest, Kapás u.
55.)

AZ IDÉN ELHUNYT TUTSEK JÁNOS fotó-
mûvész életmûvébôl nyílt kiállítás a Marczi-
bányi Téri Mûvelôdési Központban találha-
tó M Galériában. Az eseményt a II. kerületi

Örmény Kisebb-
ségi Önkor-
mányzat és az
Erdélyi Örmény
Gyökerek Kultu-
rális Egyesület
rendezte. A tár-
lat szeptember
30-ig tekinthe-
tô meg. Képün-
kön Tutsek Já-
nos portréja,
Paskucz László
alkotása.

A KISPAGONYBAN SOK ÚJ PROGRAM. A kedvelt gyermekkönyvesbolt szeptembertôl
újra indítja programjait legifjabb olvasói számára. Minden kedden Rajzok a dallamról: raj-
zos-énekes foglalkozás óvodásoknak és kisiskolásoknak Gévai Csilla illusztrátorral. Rajzolás,
beszélgetés, éneklés színekrôl, hangulatokról, mesékrôl, zenékrôl. Belépô: 500 Ft. Minden
szerdán 17 órától Zenezug Kormos Máriával. Zeneovi játékos keretek közt, sok játékkal,
sok eszközzel, közös daltanulással, énekléssel, zenehallgatással. A gyerekek találkozhatnak

hangszerekkel, lesz táncolás, mozgásos játé-
kok, bábozás, sôt, minden foglalkozás vé-
gén ajándék is. Bôvebben: www.zene-
zug.extra.hu/zeneovi.html. Belépô: 500 Ft.

Minden pénteken 17 órától Mesélô Pa-
gony óvodásoknak és még kisebbeknek Bu-
rovincz Jankával vagy Kovács Júliával. A me-
sedélutánon a mese mellett mindig lesz raj-
zolás, éneklés és mondókázás is. A belépés
ingyenes. (1024 Lövôház utca 17., tel.: 336-
0384. Nyitva hétfôtôl péntekig 10–19, szom-
baton és vasárnap 10–18 óráig.)

EMLÉKKONCERT A VÁROSMAJORBAN.
A városmajori Jézusszíve-templomban
(1122 Csaba utca 5.) szeptember 30-án
15.30-tól Moldvay József énekmûvészre és
Mercz Ágnes brácsamûvészre emlékeznek
Mozart Requiem címû mûvének elôadásá-
val. Közremûködik a Carmine Celebrat Ének
és Zenekar, Zimányi István, Zádori Mária,
Meláth Andrea, Szerekován János, Mokán
László.



2007/19 — szeptember 21. AJÁNLÓ 11. OLDAL

n ALKOTÓHÁZ: Selyemfestô mûhely kéthe-
tente csütörtökön 17–20 óráig. Kézimunka-
mûhely — kötés, horgolás. Szerdánként 17–
19.30 óráig. Kosárfonómûhely hétfônként
18–20.30 óráig. Nemezelômûhely szomba-
tonként 10–12 óráig. Agyagosmûhely gyer-
mekeknek hétfônként 15–17 óráig. Kerámia-
mûhely péntekenként 15–18 óráig. Tûzzo-
mánc-készítô mûhely felnôtteknek és gyer-
mekeknek 8 éves kortól, szombatonként 10–
13 óráig. Információ: Pilinger Zsuzsanna, (06
70) 335-6283.
n ZENE—TÁNC: A Calcutta trió indiai zene-
klubja minden hónap elsô hétfôjén 19 órától.
Legközelebb OKTÓBER 1-jén.
n Kôketánc gyermektáncház minden vasár-
nap 10–12 óráig. Tánc- és énektanulás mold-
vai zenét játszó muzsikusokkal.
n SZEPTEMBER 26., 20.00: Guzsalyas tánc-
ház. Gyimesi, moldvai csángó tánc- és énekta-
nítás, vendég zenészekkel és elôadókkal.
n SZÍNHÁZ: OKTÓBER 2., 18.30: Kex és Tea
— Weöres Sándor-emlékest. Házigazda: a
Momentán társulat.
n Színházi nevelési elôadások diákoknak, té-
rítésmentesen hétköznap délelôttönként. In-
formáció: Juszcák Zsuzsa, (06 70) 335-6285.
n NYUGDÍJASKLUB. Klubnapok minden pá-
ratlan héten pénteken 15–17 óráig. Évadnyi-
tó: SZEPTEMBER 14., 15–17 óráig. Informá-
ció: Kilián Mária, 212-2820.
n MOZGÁS: Mûvészi torna. Berczik Sára
módszerén alapuló mozgás-, koordináció- és
ritmusérzék-fejlesztô, tartásjavító gimnasztika
zongorakísérettel. Kedden és csütörtökön 16–
17 óráig 5–7 éves óvodások és kisiskolások,
17–18 óráig 4–5 éves óvodások számára. In-
formáció: Kiliánné Kocsis Mária, (06 70) 335-
6286. — Jóga. Szerdánként 8–9.45 óráig. In-
formáció: Kovács Károlyné, (06 20) 947-0202.
Kedden 19.30–21.15 óráig. Információ: Egey-
né Nagy Júlia, (06 20) 9418-773. — Gyermek-
jóga. Hétfôn 17–18 óráig, információ: Kovács
Károlyné, (06 20) 947-0202. — Gerinctorna.
Kedden és csütörtökön 18.30–19.30-ig. Infor-
máció: Petô Barbara, (06 30) 370-7322. — Ter-
hestorna. Szerdán 18–19 óráig, pénteken
11–12 óráig. — Szülés utáni baba-mama-
torna. Pénteken 10–11 óráig. Információ: Né-
metvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. — Akro-
batikus rock and roll. Hétfôn és szerdán
16.30–18 óráig kezdôk, középhaladók részé-
re, és 18–19.30 óráig haladók, versenyzôk ré-
szére. Vezetôedzô: Pál Zoltán, (06 20) 318-
2786. — Salsa. Csütörtökön 20–21 óráig. Tan-
folyamvezetô: Földi Anikó, (06 20) 315-8781.
— Argentin tangó. Kezdô szinten, szerdán
19.45–21 óráig. Tanfolyamvezetô: Békési Kál-
mán, (06 70) 451-8781.

ti Polgár Mária, érdeklôdés: (06 30) 211-2313, polgar.maria@gmail.com. A részvétel jelentkezési sorrend-
ben történik.
n Ami a zárójelentésbôl kimaradt… klub krónikus betegségben szenvedôknek és hozzátartozóik-
nak minden hónap utolsó szerdáján 14.30–16 óráig. (Családsegítô Szolgálat, 1022 Fillér u. 50/b, tel.:
225-7956)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: SZEPTEMBERTÔL minden csütörtökön délután 15 órától tart-
juk összejövetelünket az egyesület nagytermében, a kirándulási napok kivételével. Szeretettel várjuk az új
érdeklôdôket, akik 2–3 rendezvényünkön tagsági nélkül is részt vehetnek (a kivételeket jelezzük). SZEP-
TEMBER 27.: „az igazi da Vinci” és a Munkácsy-trilógia Debrecenben (utazás vonattal). Indulás 08.20-
kor a Nyugati pu.-ról. OKTÓBER 4.: Klubnap, dr. Kelemen László amatôr keramikus kiállítása. OKTÓ-
BER 5–8.: Drezda és a Lohengrin a Semperoperben. Ár: 43 000 Ft/fô. OKTÓBER 12–14.: IV. Nemzetkö-
zi Tökfesztivál és Szüreti Vigadalom (Ôrség — Göcsej — Kerka-völgye, 3 nap/2 éjszaka, félpanzió). Ár:
19 900 Ft/fô. OKTÓBER 18.: Dr. Pajcsics József r. dandártábornok elôadása és Mazzag Imre amatôr
fotós kiállítása (csak egyesületi tagoknak és meghívottaknak). OKTÓBER 20–23.: Krakkó—Zakopane.
Ár: 28 900 Ft/fô. (4 nap, 3 éj, félpanzió, 2 ágyas zuhanyozós wc-s szobák.) Leonardo Hölgy hermelinnel c.
festményét is megnézzük. A programok részletes leírása az összejöveteleken díjmentesen átvehetô. Össze-
jövetelek minden csütörtökön 15–18 óráig. (1024 Margit krt. 64/b. Bejárat a fôkapu mellett balra! Tel.:
216-9812 [üzenetrögzítô is], (20) 42-42-180, fonixke@t-online.hu)
n Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden
kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)

ELÔADÁS Iby Duba Ibolya Lélek Bárka címmel elôadás-sorozatot indít a Független Pedagógiai
Intézetben (1027 Frankel Leó út 6.) Belépô: 1000 Ft/fô. Részvételi szándékát, kérjük, elôre jelezze a 336-
1766-os telefonszámon Feltein Margitnál.

TANFOLYAM A Helen Doron Early English II. kerületi, Keleti Károly utca 8. szám alatti nyelvis-
kolája várja angolul tanulni vágyó gyermekek jelentkezését. Baby’s Best Start — angol nyelvre hango-
lás, zenei és érzelmi fejlesztés, sok mozgással, komoly fejlôdéslélektani háttérrel (3–18 hónapos korig);
továbbá angol nyelvoktatás gyermekeknek öt korosztályban (1–1,5 éves; 2–3 éves; 3–6 éves; 6–10 éves;
11–14 éves). Jelentkezés és felvilágosítás: Nagy Edit, (06 70) 201-0369, www.helendoron.hu.

A DZSESSZLÁNC FOLYTATÓDIK. Október 4-én 20 órai kezdettel a Pecek Lakatos
Trió (Pecek Lakatos András (képünkön) — dob; Pecek Lakatos Krisztián — bôgô; Pe-

cek Lakatos Adorján — zongora) koncertjével folyta-
tódik a februárban megkezdett dzsesszlánc. A Pecek
Lakatos Triót három fiatal, lenyûgözôen tehetséges
zenész alkotja. A trió rangidôs tagja a 25 éves And-
rás, aki a magyar dzsessz-zenészek új generációjának
egyik legjobb dobosa, számos dzsesszformáció tag-
ja, a Magyar Rádió Kovács Gyula Jazzdob Tehetségku-
tató Versenyének gyôztese. A 17 éves bôgôvarázsló,
Pecek Lakatos Krisztián már a 2004-es londoni
dzsesszfesztiválon is elkápráztatta a közönséget, s ô
is remekelt a dzsesszbôgôsök számára meghirdetett,
Vajda Sándorról elnevezett tehetségkutatón. Kriszti-
án unokatestvére, a 15 éves, és a dzsesszjátékot auto-
didakta módon elsajátító Adorján friss és könnyed
stílusával érinti meg hallgatóit. Az est vendége Oláh
Szabolcs (gitár) lesz.

ANGOL, NÉMET, SPANYOL, OLASZ,
FRANCIA, külföldieknek MAGYAR

AKKREDITÁLT NYELVISKOLA
AL: 0339, ÁFSZ: 01-0368-05

Pasaréti
NYELVISKOLA

15 HETES

BESZÉDCENTRIKUS
KISCSOPORTOS

Beíratkozás és szintfelmérés hétköznapokon 8–19 óra között!

www.pasaretinyelviskola.com

Budapest
II. Csévi utca 7.
(Pasaréti térnél)

Telefon:
275-1148
275-1149

NYELVTANFOLYAMOK
KÖZEPÉTÔL FOLYAMATOSAN

SZEPTEMBER

• minden szinten
• minden napszakban
• különbözô heti óraszámban
• felkészítés emelt szintû érett-

ségire és nyelvvizsgákra

H
IR

D
ET

ÉS



12. OLDAL AJÁNLÓ BUDAI POLGÁR

Gyermekszínházak
Háza
A Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ-
ban októbertôl folytatódik a Gyermekszín-
házak Háza programsorozat. Ôsszel a IV.
Országos Gyermekszínházi Szemle díjazott
elôadásaiból láthatnak válogatást a gyere-
kek és kísérôik. Október 25-én 10.30 és
14.30 órai kezdettel az Ágról szakadt Tilin-
ka (a Békés megyei Napsugár Bábszínház
elôadása), november 14-én 10.30 és
14.30 órai kezdettel a Rigócsôr király (ké-
pünkön a pécsi Bóbita Bábszínház elôadá-
sa), december 12-én szintén 10.30 és
14.30 órai kezdettel pedig a Nem akarok

többé boszorkány lenni! (a Tintaló Társu-
lás) lesz mûsoron. Információ: Juszcák Zsu-
zsa, (06 70) 335-6285, Makofka Tünde, (06
70) 453-4059.

Izgalmas-e
a kutatók éjszakája?
Szeptember 28-án 18–24 óráig a tudományé
lesz a fôszerep a Millenárisban. A kutatók ki-
bújnak fehér köpenyükbôl, és hétköznapi
nyelvre fordítják le tudományos kutatásaik
eredményeit. A Kutatók Éjszakáján kicsik és
nagyok személyesen találkozhatnak a tudósok-
kal, kipróbálhatják az eszközeiket, találmányai-
kat, megismerhetik a munkájukat elôadások,
vetélkedôk, kiállítások és tudományos-szóra-
koztató programok keretében. Hallhatnak digi-
tális dísznövényekrôl, megismerkedhetnek
hangunk színeivel, betekintést nyerhetnek a
csokoládészobrászat rejtelmeibe, a növények
szexuális életébe, sôt, tésztahidat is építhet-
nek! A program megtekintése díjtalan. A prog-
ramokról bôvebb információ: www.kutatokej-
szakaja.hu

PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS A MARCZIN. Akkreditált pedagógus-továbbképzéseket
szervez a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ. Drámapedagógiai tanfolyam indul 120
oktatási órában október 6-tól. A képzés idôpontjai: október 6–7., 13–14., november 10–
11., 24–25., december 1–2., 15–16., 2008. január 5–6., 19–20. Képzésvezetô: Kaposi Lász-
ló. 60 órás színházismereti kurzus indul októbertôl. Képzésvezetô: Sándor L. István. 120
órás gyermekszínjátszó-rendezôi tanfolyam, a képzés oktatói: Szakall Judit, Sándor L. Ist-
ván, Kaposi László és meghívott vendégtanárok. Információ: Juszcák Zsuzsa, (06 70) 335-
6285.

GYERMEKVASUTAS TANFOLYAM. Szep-
tember 29-én 9 órakor a Hûvösvölgyben
gyermekvasutas tanfolyam indul, amely szü-
lôi értekezlettel kezdôdik, de a gyerekeknek
már ekkor is egész napos elfoglaltságot ad-
nak. Jelentkezni a 4–6. osztályos tanulóknak
lehet, akiknek tanulmányi átlaga legalább
4,0-es, továbbá a szülô és az iskola írásos be-
leegyezése is szükséges. A tanfolyam díjmen-
tes, csupán az étkezési hozzájárulás kerül
hétezer forintba. A résztvevôk februárban
tesznek vizsgát, ennek sikere esetén önálló
feladatot kapnak a kisvasúton. Érdeklôdni le-
het: www.gyermekvasut.hu.

GYÓGYTORNA. A Magyar Reumatológia
Haladásáért Alapítvány kedvezményes
gyógytorna-lehetôséget kínál a 1023 Ürömi
u. 56.-ban. Egyéni gyógytornához érdeklôd-
ni lehet telefonon az alapítvány székhelyén
(326-3396) vagy a gyógytornászoknál a (20)
942-6233-as és (20) 436-8649-es számon.
Csoportos frissítô és erôsítô torna csontritku-
lásban szenvedô és mozgásszervi problé-
mákkal küzdô idôsödô korosztály számára.
Idôpont: szerdánként délután 15–16 óra, il-
letve 16–17 óra között. Reumatoid artriti-
szes betegeknek csoportos foglalkozás szer-
dánként 11–12 óra között. Érdeklôdni lehet
telefonon a 326-3396 vagy a (06 30) 306-
0760-as telefonszámon. www.reumatolo-
gia.hu, mra@reumatologia.hu.

ÖRMÉNY EMLÉKEZÉS. Az 1848–49-es
szabadságharc áldozataira és az aradi vérta-
núkra, köztük a magyarörmény hôsökre, Lá-
zár Vilmosra, Czetz Jánosra és Kiss Ernôre
emlékeznek október 3-án 17 órától a Város-
háza Dísztermében (1052 Városház u. 9–
11., I. emelet) az Erdélyi Örmény Gyökerek
Egyesület és a fôvárosi örmény önkormány-
zat tagjai és képviselôi. Az ünnepségen be-
szédet Kedves Gyula hadtörténész mond,
Bánffy György pedig Széchenyi naplójából
olvas fel részleteket. A szervezôk mindenkit
sok szeretettel várnak.

VAK VOLTAM — MOST LÁTOK. A pasaré-
ti református gyülekezet szeretettel várja az
érdeklôdôket szeptember 23–29. között,
vasárnaptól szombatig tartó bibliai soroza-
tára mindennap 17 és 19 órától. Téma: Vak
voltam — most látok, Bartimeus története
alapján. Igét hirdet minden alkalommal Cse-
ri Kálmán lelkipásztor. (Pasaréti Református
Templom, 1026 Torockó tér 1.)

Szoborszentelô
a Pál-völgyi-barlangnál
A Páduai Szent Antalról elnevezett Pasaréti Ferences Plébá-
nia Szent Mihály-szobor szentelésére várja a híveket és az
érdeklôdôket szeptember 29-én szombaton 10 órakor a
Pál-völgyi cseppkôbarlang elôtti térre (1025 Szépvölgyi út
162.). A szobor Csikay Mária alkotása, amelyet Gyulay Endre
nyugalmazott püspök szentel föl. Közremûködik a pasaréti
Páduai Szent Antal-kórus Déri András vezényletével. Támo-
gatók: Láng Zsolt, a II. és Bús Balázs, a III. kerület polgármes-
tere, Zsigmond Attila, a Budapest Galéria igazgatója, Horváth
Csaba fôpolgármester-helyettes, Szikora Róbert elôadómû-
vész, valamint a pasaréti ferences plébánia hívei.

HERCEGNÔKÉPZÔ. Személyiségfejlesztô
tréning nôknek a Független Pedagógiai Inté-
zet szervezésében. A képzés ideje október
6–7. 10–17 óráig. A tréning programja önis-
meret-fejlesztés és intimtorna. Vezeti Barna
Erika Viktória és Tóth Andrea. Részvételi díj:
30 000 Ft + áfa/fô. A tanfolyam indulásá-
nak feltétele: minimum 6 fô, jelentkezési ha-
táridô: szeptember 30. Jelentkezni írásban a
margit.feltein@fupi.hu e-mail címen, érdek-
lôdni pedig a 336-1766-os telefonszámon
Feltein Margitnál lehet.
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Aki a maga útját járja
Kohán Ferenc késôn érô típus.
Huszonhét éves koráig csak
lappangott benne az alkotási vágy, de
azután szinte berobbant a kortárs
magyar képzômûvészet világába.
1993-ban csatlakozott a NEMO
Képzômûvészeti Szabadiskola
társaságához, és 1994 óta mutatja be
mûveit a nagyközönség elôtt. Eddig
hat egyéni kiállítása volt, és most,
szeptember 11-én nyílt rajzkiállítása
az óbudai Zichy-kastélyban. Ebbôl az
alkalomból kerestük fel a mûvészt
Tulipán utcai otthonában. A
hangulatos kis lakás igazán nem
mondható mûteremnek, de nincs is
erre szükség, mert Kohán Ferenc a
természetben, a természetrôl alkot.

— Az utóbbi egy évben készült rajzaimból
állítottam össze a tárlat anyagát. Kivétel
nélkül szénnel készítettem ôket. A szén a
legegyszerûbb anyag, mindig kéznél van,
és mindent el lehet vele mondani. Én na-
gyon szeretem a szénrajzokat. Az olajfestés
alapja, hiszen ha valaki nem bánik jól a tó-
nusokkal, akkor a színekkel sem lesz ügye-
sebb. És ha kimegyünk a természetbe, lát-
hatjuk, hogy nem is annyira sokszínû a vi-
lág.

Tájképeket rajzol. Variációk egy témára.
A kô és fa viszonyát igyekeztem megra-

gadni ezeken a rajzokon. Most már hosszú
ideje kijárok a Csíki-hegyekbe, ami nem
messze, Budaörs felett található. Végre
megtaláltam a helyem, ott dolgozom.

Sokáig kereste?
Évekig utazgattam, egyik helyrôl a másik-

ra, egyik témáról a másikra. Volt egy Bre-
tagne-korszakom, amikor egy hónapot Bre-
tagne-ban töltöttem, és köveket rajzoltam,
azután egy kôfejtô-sorozatom. Ezekbôl ké-

sôbb kiállítás is született. Általában soroza-
tokat szoktam rajzolni, és a váltás mindig
nagyon nehéz.

Hogy zárul le egy korszak?
Egyszerûen kiürül. Érzem, hogy vége,

egyre rosszabbak a képek, abba kell hagy-
ni. Bretagne esetében anyagi okok is hozzá-
járultak a búcsúhoz.

Ma Magyarországon meg lehet élni a
mûvészetbôl?

Úgy öt-hat embernek igen, a többiek
mind mással is keresik a kenyerüket. Én is
dolgozom egy alapítványnak, pontosabban
egy gyûjtônek. Kiállításokat készítek elô, el-
rendezem a képeket, bemutatom az alkotá-
sokat. Nagyon szeretem ezt a munkát. Ere-
deti végzettségemet tekintve rajz- és vizuá-
lis kommunikáció tanár vagyok, de soha
nem tanítottam.

Hogyan kezdôdött mûvészi pályája?
Meglehetôsen rossz tanuló voltam, rajz-

ból ketteseket, hármasokat hoztam, de vala-
mi vonzódás mindig volt bennem. Szeret-
tem a zenét és a képeket, rengeteg albu-
mom volt, azokat nézegettem. Az indíttatás
megvolt, de ami az iskolában rajztanítás né-

ven zajlott, az lefékezte bennem az érdeklô-
dést. Ezért is nem akarok iskolában taníta-
ni. Azután a kilencvenes évek elején elmen-
tem egy kiállításra, egy akkor tizennyolc
éves ªú, Golovin állította ki a képeit, ame-
lyek nagy hatással voltak rám. Olyan sza-
badság áradt a képeirôl, ami abban az idô-
ben egyedülálló volt. Akkor döbbentem rá,
hogy lehetséges képeket készíteni, hogy
van egy út, amin én is járhatok. Rögtön ne-
ki is álltam, persze, az ô stílusában, és csi-
náltam egy tökéletes Golovin-képet. De a
második már nem ment. Arra gondoltam,
hogy meg kellene tanulni rajzolni. Elkezd-
tem párhuzamosan járni a Képzômûvészeti
Fôiskolára és a NEMO szabadiskolába, ame-
lyet Nádor Tibor és Mohácsi András vezetett.
A tôlük hallottak és tanultak irányították az-
után pályafutásomat. Belevetettem magam
a munkába, éjjel-nappal rajzoltam.

Szerencsésnek tudhatja magát, hogy rá-
talált az útjára, és hogy mára elismerik,
kiállításai vannak. Az is elôfordulhatott
volna, hogy nem sikerül.

Ez meg se fordult a fejemben. Ennek így
kellett történnie.

Péter Zsuzsa

Az Óbudai Pincegaléria varázslatos han-
gulata méltó díszletet nyújt Kohán Fe-
renc szénrajzainak. „Bármilyen ismert és
hétköznapi is legyen egy motívum, abból
is lehet újat és nagyszerût alkotni, csak
hozzá kell adni a mûvész erôs egyénisé-
gét és nem kevés tehetségét” — mondta
Andrási Gábor mûvészettörténész, az
Óbudai Pincegaléria vezetôje Kohán ké-
peirôl a megnyitón.
A kiállítás október 7-ig tekinthetô meg hétfô ki-
vételével 14–18 óra között. (1033 Fô tér 1., Zi-
chy-kastély.)
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Egy világlátott gebines remeklése

A Náncsi néni
sikertörténete
A Náncsi néni vendéglôje mintha
mindig is meglett volna: ez biztos jele
annak, ha valami klasszikussá válik.
Pedig mindössze 26 éves; fiatalabb,
mint teljesen elfeledett elôdje,
a Nagyréti sörkert volt 1981
augusztusában, a Náncsi néni
megnyitásakor.

A dicsô múlt
A hidegkútiak számára azelôtt jószerivel
csak a nagy nyári sörözés lehetôsége volt
adott: a Kis Gödör és Nagyréti sörkert kö-
zött lehetett imbolyogni nyári estéken és
hétvégeken, baleset veszélye nélkül, igaz,
az még a preterepjárós korszak volt. Errefe-
lé komoly helyen enni nemigen lehetett.

A 80-as évek eleje aztán véget vetett en-
nek a kedélyes hrabalizmusnak. Egyszerre
oda lettek a jó kis világvégi helyek, ahol
még a nagy platánfákon üldögélô rigók is
az élet végsô kérdésein morfondírozva él-
vezték a nihilt. Hirtelen bejött a gebines
rendszer a vendéglátóiparba, a késô szocia-
lizmusnak ez a tréfája, amellyel saját magá-
ra helyezett a halódó rendszer bohóc-
sipkát. Gondoljunk csak bele: az addig szo-
cialista alapon mûködô veszteségtermelôt
általában az addigi fônök vette bérbe, és
többnyire ugyanazokkal az alkalmazottak-
kal egyszer csak elkezdett milliós nyeresé-
get termelni. Azt addig is sejteni lehetett,
hogy valahova kicsorog a nyereség, de in-
nentôl a lenyúlást már szerzôdés is védte.

A Náncsi néni gebines pályája elején har-
madosztályú volt. Ugyanakkor kiváló üzleti
érzékû és tehetséges vezetôje, Schädler Fri-
gyes remekül ráérzett a még csak eztán ki-
bontakozó divatra, a századforduló világa
után epekedô nosztalgiázásra. A sváb nagy-
mamáról elkeresztelt vendéglô, az ötlete-
sen és szívvel elkészített régies ételek és
ezek ódon hangzású nevei elkezdték vonza-
ni a szocialista modernizmusból nihiliz-

musba fordult vendéglátós világba beleunt
budapestieket. Hogy micsoda lehetetlen
nyomor uralkodott éttermi fronton akkori-
ban a városban, azt az is mutatja, hogy ké-
pesek voltunk egy nagyobb formájú, igénye-
sen megfôzött túrógombócért Pesthidegkú-
tig autózni.

Schädler egy matróztársával, Barbai Bélá-
val terveztette meg a ma is látható nagyma-
más feliratot és az étlapot, amely már a har-
madosztályú kezdetek idején is spanyolul,
angolul, franciául és németül szólt a vendé-
gekhez.

Érdemes kitérni egy pillanatra az azóta
tulajdonossá lett alapító elôéletére. Schäd-
ler egy évtizedig tengeri hajós volt, mielôtt
a vendéglátóipar akkor még igencsak zava-
ros vizeire evezett volna. Jellemzô módon
tehát egy világlátott ember kellett ahhoz,
hogy szakítva a szocialista vendéglátás ki-
csinyeskedéseivel és ötlettelenségével, Bu-
dapesten is rájöjjön valaki arra, hogy nem
az alapanyagok minôségén és a tányér nagy-
ságán spórolva kell nyereséget produkálni,
hanem a vendég elégedettségét kell elérni,
mert abban van az igazi üzlet.

A rendszerváltást már felkapott, jól me-
nô és az egykori 20 forintos menüs kezdete-
ket rég maga mögött hagyó helyként élte
meg a vendéglô. Azután a 90-es és 2000-
es éveket a tulajdonosok mintha ajándékba
kapták volna addigi fáradozásaikért. A ven-
déglô köré települt a felsô tízezer, és az ad-
digi kirándulóhelybôl a követhetetlenül
megsokasodó (és meggazdagodó) környék-
beliek törzshelye (is) lett. Ahhoz persze,
hogy sok egykori gebines társához hasonló-
an ne szakadjon le a Náncsi néni, a mindig
megújuló választék és az a valódi elhivatott-
ság és ªgyelmesség kell, amellyel ezt az ét-
termet még mindig vezetik.

P. Vendelin

A DICSÔ JELEN. Asszony olcsón eladó — olvassuk az étterem bejáratánál kiállított
hirdetôtáblán, és egy pillanatra összenézünk, melyikünknek is hozna hasznot e fel-
ajánlás. Nem készültünk ilyen ajánlatra, annál inkább egy kellemes nyáresti vacsorára
a messze földön híres kerthelyiség fáinak árnyékában. Víg harmonikaszó és telt ház
fogad: egyiken sem lepôdünk meg túlságosan, elvégre Budapest egyik legnépsze-
rûbb éttermében járunk, ahol sokat adnak a régi szép idôk megidézésére. Ennek szel-
lemében készült az étlap is, mely, egy mostanában terjedô éttermi divatnak megfele-
lôen, külön mûalkotás: az egyetemes emésztôporról és hajmegtartó kezelésekrôl épp-
úgy olvashatunk benne, mint a sültekrôl és levesekrôl. A Náncsi néni éttermének sa-
ját stílusa van, amely éppúgy megmutatkozik az étlap oldalain olvasható hosszabb-
rövidebb szellemességeken, mint az ételek elkészítési módján. A sok olvasnivaló, Krú-
dy-idézet és emésztôpor között azért egyszer csak eljutunk a fogásokig is, s örömmel
fedezzük fel, hogy a Náncsi néniben ismeretlen fogalom a képmutatás. Merész kije-
lentésünket egyes-egyedül a tunkolható kispörkölt meglétére alapozzuk, mert ahol a
tunkolás nem a tiltott, vagy jó esetben a tûrt, hanem a támogatott kategóriába tarto-
zik, ott bizony nem adnak a fölösleges formaságokra. A kabinos kedvence fedônéven
szereplô, vígan pirosló kislábosban szervírozott kispörkölt az est egyik nagy slágere,

melyhez természetesen tejfölös uborkasaláta dukál, hisz, ahogy az étlapon is ol-
vashatjuk, nincs szájharmónia savanyák nélkül! Nagy kár, hogy a tunkolás egyelô-
re nem szerepel az olimpiai számok között, mert biztos pontszerzôk lennénk,
annyi szent! De ha nem, hát nem, nekünk így kerek a világ és arany az élet.
Amúgy meg a pörkölt az aranynál is szebben csillog, és akkor még nem is szól-
tunk asztaltársaink elismerô pillantásairól. Bár már kezdünk tele lenni, még két
versenyszám is hátravan: közülük is Tercsi néni töltött pulykamelle következik el-
sôként. Tercsi néni melleirôl tudni kell, hogy almával, ôszibarackkal, gombával,
sajttal és tejföllel vannak töltve, s párizsiasan vannak kirántva, magára vessen te-
hát, akinek még ezután is pajzán gondolatok kavarognak a fejében. A kérdéses
testrész egyébként — köszönhetôen a jó házi pálinkának — egyre csak neheze-
dik, s mire a fagylalttal megnehezített somlói galuska is befut, már az asztalon
való táncolás lehetôsége is benne van a levegôben. G. Vendelin
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Áthidalható-e a szakadék
magas- és mélykultúra között?
Lévai Balázst, amióta, úgy tíz éve,
feltûnt a képernyôn, rögtön szívébe
zárta szakma és közönség egyaránt.
Munkája elismeréseképpen augusztus
20-án állami kitüntetést vehetett át, a
Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztjével jutalmazták
sokoldalú szakmai tevékenységét.
Legújabb munkájának, A társulatnak
a Klebelsberg központ ad otthont.

— Magyar-történelem szakon végeztem az
ELTE-n, majd színházelméletet és dráma-
pedagógiát tanultam a Színmûvészeti (ak-
kor még) Fôiskolán. Nyolc évig tanítottam
a Bajza Utcai Általános Iskolában, ahonnan
nagyon szép emlékeket ôrzök. Több tanítvá-

nyommal a mai napig kapcsolatban va-
gyok, sôt, van, aki azóta munkatársam lett.
1996-ban véletlenül csöppentem a tévézés-
be: egy csoporttársam szólt, hogy nem akar-
nám-e átvenni az ô munkáját, kulturális ri-
portokat készít a televíziónak. Mondtam,
hogy jó, és másnap reggel már én csinál-
tam az interjút Dévai Nagy Kamillával. Az el-
sô pillanattól éreztem, tetszik nekem a do-
log, és szerencsém is volt: egymás után ta-
láltak meg az olyan feladatok, amelyeket jó
szívvel tudtam vállalni. A média világában
szinte kiváltságnak számít, ha valaki olyan
produkciókban vehet részt, amelynek témá-
ja valóban érdekli, és nem kell kompro-
misszumokat kötnie.

A Fogadóóra címû oktatási magazin
volt az elsô mûsora. Ez még szorosan kap-
csolódott az iskolai élethez.

Ez volt az az idôszak, amikorra össze-
egyezhetetlenné vált a televíziózás és az is-
kolai munka. Ezzel párhuzamosan indult a
Záróra, ami egy éjszakai beszélgetôs mûsor
volt, és számomra fantasztikus iskolát je-
lentett. Olyan emberek mellett dolgozhat-
tam, mint Baló György, Betlen János, Heltai
Péter, Feledy Péter, Rózsa Péter. Rengeteget ta-
nultam ettôl a csapattól, megtisztelô volt

közéjük tartozni. A következô mûsorom, a
Bestseller ötlete egyébként éppen innen me-
rült fel: sok, izgalmas beszélgetésem volt
kiváló magyar írókkal a Zárórában. Egy téli
estén a feleségem vetette fel, hogy miért
nem próbálom meg ugyanezt külföldi írók-
kal is. Neki köszönhetem a Bestsellert.

Sokan nagy örömmel fogadták ezt a mû-
sort. Kár, hogy már nincs a képernyôn.

Szünetel. Mi sohasem mondjuk, hogy
megszûnt. Ha lehetôségünk adódik, azaz ta-
lálunk rá pénzforrást, csináljuk tovább. No-
vemberben lesz egy különkiadásunk. Nyá-
ron Milánóban jártunk Umberto Econál, és
egy napot vele töltöttünk. Úgy érzem, jó
kis ªlm lett belôle. Majd meglátják!

Az igazi ismertséget Önnek mégis a
Nagy Könyv hozta meg.

Még ma is, ha valaki megszólít, legtöbb-
ször a Nagy Könyvet emlegeti. Bár a ªata-
lok inkább a Dob+Basszus alapján ismer-
nek. Ez utóbbit némi irigység ihlette,
ugyanis gimnáziumban próbáltam gitároz-
gatni, de nem igazán ment. Ebben a mûsor-
ban az izgat, hogy a slágerek megôriznek-e
valamit a korból, amiben születtek, akár az
alkotói szándéktól függetlenül. Hogy példá-
ul kiérzôdik-e a jaffaszörp íze a Pancsoló
kislányból. A másik izgalmas kérdés, hogy
vajon tátong-e mély szakadék a populáris
és az úgynevezett magas kultúra között. Le-
het, hogy negyven évvel ezelôtt született
egy bugyuta kis dal, ami kiszolgálta az akko-
ri közízlést, és ez mostanra átlényegül, és
kultúrtörténeti látleletként él tovább? Min-
denesetre megérdemlik ezek a slágerek,
hogy komolyan vegyük ôket, és komoly em-
berek analizálják mondanivalójukat. Na-
gyon örülök, hogy jól fogadták a nézôk a
mûsort, és büszke vagyok, hogy a 2006-os
Kamera Hungária Fesztiválon a Legjobb te-
matikus mûsor, és a Legjobb mûsorarcu-
lat-díjat is elhoztuk vele.

Legújabb produkciója, A Társulat forga-
tásának a kerületünkben található Kle-
belsberg Kultúrkúria ad otthont.

Rosta Mária producernek köszönhetjük a
helyszínt, amellyel nagyon meg vagyunk
elégedve. Tudunk színházi miliôt teremte-
ni, izgalmas külsô helyszínek állnak rendel-
kezésünkre. Olyan korszerû, többfunkciós
mûvelôdési központ a Klébi, amely teljesen
alkalmas televíziós produkciók forgatásá-
ra. A központ munkatársai elsô osztályú
vendéglátásban részesítenek minket.

Reneszánszukat élik a tehetségkutató
mûsorok.

Mi nem Megasztár-típusú produkciót
akartunk létrehozni. A szereplôválogatás, a
casting egy sokkal régebbi színházi aktus,
mint bármilyen más televíziós mûfaj. Ná-
lunk nem zsûritagok ülnek, hanem egy
színházi alkotó stáb tagjai — énektanár,
tánctanár, rendezô, mûvészeti vezetô —,

akik a legalkalmasabb szereplôt próbálják
kiválasztani az István, a király címû rock-
opera jubileumi elôadására. Nem könnyû,
hiszen hatan hatféle ízlést képviselünk, és
nem egyszer késhegyre menô vita zajlik kö-
zöttünk. Szerencsére azonban ennek soha-
sem összeveszés a vége, hanem minden
esetben kikristályosodik valami, amit
mindannyian el tudunk fogadni.

Magánéletérôl is próbálom faggatni a te-
levízióst, de ellenáll. Annyit azért elárul,
hogy egész gyermekkorát a Komjádi uszodá-
ban töltötte, hiszen húszéves koráig proª
vízilabdázó volt (Kemény Dénes cseréje a
Fradiban — mondja nem kis büszkeség-
gel), ma pedig gyerekei révén kapcsolódik
az uszodához. A tizenegy éves Juli tehetsé-
ges úszó, négy aranyérmet nyert az idei kor-
osztályos országos bajnokságon, a kilenc-
éves Andris pedig — édesapja nyomdokain
haladva — éppen idén váltott úszásról vízi-
labdára. Bár ôket jórészt a pszichológus
anyuka viszi edzésre, teszi hozzá.

— Fontos a család, ami biztos hátteret je-
lent ebben a meglehetôsen hektikus élet-
formában. Ôk jelentik a pihenést, a feltöl-
tôdést és a kikapcsolódást.

Péter Zsuzsa

A társulatot válogató zsüri:
Szikora János,
Kocsák Tibor,

Szulák Andrea,
Keveházi Krisztina,

Alföldi Róbert és Lévai Balázs
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Egy fénykép margójára
Az Áldás utcai régi elemi iskola elsô
évtizedébôl való anyakönyveket
lapozgatva sok érdekességre
bukkantam. Így például a tanulók
lakhelye számomra több esetben
ismeretlennek tûnt.

Ilyen utcaelnevezéseket láttam: Tudor ut-
ca, Mész utca, Ürge utca. Utánanézve, ezek
a mai Buday László, Bimbó, Tapolcsányi ut-
cák. — Egyszer régebben az utcanevekkel
kapcsolatban megírtam, hogy valamikor a
Bimbó út elejét hívták Mész utcának, a mai
Tapolcsányi utcát pedig az ott lakó József fô-
herceg tiszteletére keresztelték át Ürge ut-
cáról. De mit tudunk a különös nevû Tudor
utcáról?

1879-tôl az Oszlop (mai Keleti Károly) ut-
cát a Zárda (ma Rómer Flóris) utcával
összekötô átjárót nevezték Tudor utcának,
még régebben Doktor Gasse-nak, Orvos ut-
cának. A tudor szó tulajdonképpen a tudós
régies elnevezése, az értelmezô szótár sze-
rint a tudomány valamelyik ágában jártas
embert, tudóst, doktort jelent. A kifejezés
régi nyelvünkben általános volt, még Krú-
dynál is találunk ilyen mondatot: „Mindig
bizonyos feszült viszony volt a világ fennál-
lása óta a testi betegségek doktorai s a lelki
betegségek tudorai között.”

A Tudor utca elnevezést az 1920-as évek
második felében változtatták meg, akkor

vette fel Buday László statisztikus, szocioló-
gus, egyetemi tanár nevét. Ebben az utcá-
ban a Doktor utca 216. számú házban (ma
annak helyén a Buday László utca 5/a szá-
mú bérház áll) lakott nyaranta Gyulai Pál
(1826–1909) költô, kritikus, a széppróza
mestere. Ô ezt a környéket Rózsahegynek
nevezte. Érdekes megemlíteni, hogy Rózsa-
hegy utca is létezik a környéken, amit elôzô-
leg Rózsadomb (Rosenhûgel Gasse), még
régebben Víg utcának (Lust Gasse) és a
XIX. század elején Kedv, Öröm, majd Mula-
tó utcának hívtak. Miért ilyen nevek szere-
pelnek a régi várostörténeti leírásokban?
Erre egyszerû a válasz: a Rózsadomb szôlô-
vel beültetett hegyoldalán itt zajlottak le a
szüreti mulatságok.

Cikkünkben a Doktor utca 216. számú
ház fényképét közöljük. A klasszicizáló vil-
lát Szendrey Ignác, aki Petôª és Gyulai apósa
volt, építtette leányai és családjaik részére.

Valószínû, hogy a házat Ybl Miklós tervezte,
aki a Károlyi grófok építésze volt, Szendrey
Ignác pedig a Károlyiak jószágigazgatói tisz-
tét töltötte be. Egyébként Gyulaiék leányfa-
lusi nyaralóját is Ybl tervezte.

A rózsahegyi villában élt Szendrey Júlia,
Horváth Attila mostohatestvérével, Petôª Zol-
tánnal, Szendrey Mária Gyulai Pállal és há-
rom gyermekükkel. A hosszú földszintes
háznak hat szobája, két konyhája és négy
napos verandája volt. A tömör oszlopok fe-
lett a háromszögû oromfal adta az épület
egyik esztétikai értékét. A házból gyönyörû
kilátás nyílott a Dunára, ellenkezô irány-
ban pedig a budai hegyekre. Az elôtte elte-
rülô nagy kertben sok alma-, körte-, man-
dula- és barackfa volt, és természetesen a
konyhakert adta a ház lakóinak az állandó
ellátást. Gyönyörû lehetett tavasszal a virág-
zó gyümölcsfák látványa, és pompás az illa-
ta. Ôszi gyümölcs a szôlô volt.

A régi háztól és környezetétôl elbúcsúzni
nem lehet másként, mint felidézni Gyulai
egyik itt született versének, A budai Rózsa-
hegyen címûnek sorait, melyben Petôª
Szeptember végén címû versének hatását is
felfedezhetjük:

Szél lengeti lágyan a kerti fa lombját,
Az alkony elége alatt a Dunán;
Pest ködbe merül, zaja messzi morajját
Már félbe szakítja tücsök s csalogány.
S ím ott ülök újra, hol annyiszor ûltem,
Hol hitvesem annyiszor ûle velem,
Hol enyhe kedéllyel, örömbe merûlten,
Megálda ezerszer a hû szerelem.

Székely Imre

Felöltöztet Szent Mihály
„Máté verôfénye jó szürettel jár” — állapítot-
ták meg dédapáink, amikor tiszta volt az ég
az apostol ünnepén (szeptember 21-én),
mert megªgyelték, hogy a cukorfokozó
szép idô eltartott hetekig is. Ha esôs volt az
evangélista emléknapja, a földbôl élôk na-
gyon iparkodtak a vetéssel, mert számítot-
tak rá, hogy csapadékos és sáros ôsz nehezí-
ti a munkájukat. Számba vették a tüzelniva-
lót és az állatok takarmányát, amikor az I.
században élt Tekla vértanú napján (szep-
tember 23.) fekete felhôk tornyosultak az
égen, mert tisztában voltak vele, hogy a ko-
rán érkezô hideg ôszt kemény tél követi.
Azt is tapasztalták, ha nem igyekeznek a be-
takarítással, akkor befagy a krumpli. Ami-
kor azonban sok ökörnyál (a pókok lebegô
fonadéka) úszott a levegôben, nem siettek
a burgonya szedésével, mivel napos-csen-
des ôszben reménykedtek.

A szôlôhegyek patrónusaként és az érett
gyümölcs oltalmazójaként tisztelt Szent
Vencel király emléknapjának (szeptember
28.) derûjébôl vagy borújából dédanyáink
minden bizonnyal Hidegkúton is kiolvas-
ták a tavaszi idôjárási kilátásokat. Amikor

hétágra sütött a Nap és kellemesen meleg
volt az idô, akkor szép, langyos kikeletet
vártak, ha azonban csípôsek voltak a nappa-
lok és fagyott is Vencel elôtt, akkor kelle-

metlenül szeles, hûvös, csapadékos évszak-
ra számítottak. Miként sokfelé az ország-
ban, a IX. században élt Szent Vencelt a bu-
dai szôlôsgazdák szintén patrónusuknak vá-
lasztották, és templomi szobrot állíttattak
a tiszteletére a Tabánban.

„Ha meg akarod tudni a jövô esztendônek
mivoltát, Szent Mihály nap (szeptember 29.)
tájban mess ketté egy cserfagubát, és vedd
eszedbe; a gubában, hogyha pók van, akkor
rossz esztendô következik, ha légy van, úgy kö-
zép állapotú, amikor féreg van benne, az bôsé-
ges termést jelez” — vélekedtek eleink. Ha ke-
leti szél fújt Mihálykor, némelyek sietôsen
hozzáláttak a gallyak aprításához, hogy le-
gyen elég tüzelnivalójuk a zord idôben.
Amikor dörgött az ég, elôvették a meleg ru-
hákat, mert tisztában voltak vele, hogy a
kertek alatt járó hideg fagyos napokat hoz.
A hajdani pásztorok szerint: „Akit öltöztetô
Szent Mihály után kalapban látsz, attól ne
kérj tanácsot; az okos kucsmát hord.” Assisi
Szent Ferenc ünnepére (október 4.) rend-
szerint végeztek a szántással, és a gazdák ja-
vában vetettek. Az asszonyok a kamrában
foglalatoskodtak a terménnyel, vagy tyúkot
ültettek; nyírfaágat raktak a kotlós fészké-
be, hogy a csibék kikeljenek, és egészsége-
sek legyenek egytôl egyig.

Pintér Csilla
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Két hétvégén nem jár a 17-es villamos
A 17-es villamos közlekedése — vágányfelújítás miatt — a szep-
tember 15–16-i és a 22–23-i hétvégén a teljes útvonalán szüne-
tel. A villamospótló autóbuszokra a Margit híd budai hídfôjénél
a 6-os autóbuszok Óbuda irányú megállóiban lehet fel- és leszáll-
ni. A pótlóbuszok mindkét irányban a 6-os, 60-as, 86-os megálló-
it érintik a Nagyszombat utcai megállóig, és csak innen mennek
közvetlenül a villamossínek mellett. A jármû a Lukács fürdôhöz
közel, az Üstökös utca és a Frankel Leó út sarkán is megáll.

Kertész István

Összevont utastájékoztató-tábla
a Batthyány téren

Az új budai villamoshálózattal kapcsolatban, a BKV Zrt. utastájé-
koztatási csoportja jól látható helyen olyan tájékoztatótáblát sze-
relt fel, amely a most háromfélére bôvült viszonylat közül meg-
mutatja, melyik megy a leghamarabb. Az ötlet azért is nagysze-
rû, mert költsége igen minimális, ugyanakkor közérthetôsége ré-

vén az utas azonnal meg tudja állapítani, melyik szerelvény mi-
kor indul.

Kert

Biciklis térkép

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidôs Egyesület nemrégiben meg-
jelent kerékpáros térképe Fejér, Komárom és Veszprém megye tá-
jaira csalogatja a kerekezôket. A kiadvány egyik oldala a közép-
dunántúli régió dombornyomásos térképét tartalmazza, és he-
lyet kaptak rajta a fontosabb látnivalók és nevezetességek, a ke-
rékpárkölcsönzôk, valamint a szervizek és a szakboltok is. A má-
sik oldalon helyezték el a Velencei-tó és a Vértes-hegység kerék-
páros térképét, amely a tájegység nevezetességeit népszerûsíti.
Magánszemélyek 400, a közintézmények, non profit szerveze-
tek, egyesületek 350 forintért (+postaköltség) vásárolhatják
meg: Alba Regia Ifjúsági és Szabadidôs Egyesület (8001 Székesfe-
hérvár, Pf. 196.) Bôvebb információ kérhetô a laszlo.csajbi@t-on-
line.hu címen.

n A Hûvösvölgyi úton
még tart a közmûépítés a
Budakeszi út és a Budenz

út közötti húsz méteres szakaszon, ahol jel-
zôlámpa szabályozza a váltakozó irányú for-
galmat.
n A Hûvösvölgyi út szervizútján, amely a
Riadó utca és a Kelemen László utca között
egyirányú kifelé, majd kétirányú a Ditró ut-
cáig, megkezdôdött a lezárások mellett a
közmûépítés is a héten.
n Gázvezeték-építés miatt ideiglenesen
egyirányúsították
n az Alvinci utat a Marczibányi tér felé a
Rókushegyi lépcsô és a Garas utca között,
n a Vérhalom utcát a Törökvész úttól felfe-
lé a Vérhalom térig,

n az Ady Endre utcát a Szemlôhegy utcai
körforgalomtól lefelé (képünkön),
n a Balogvár utcát az Alvinci úttól a Fillér
utca felé.
n Szeptember 22-én szombaton rendezik
meg a fôvárosi autómentes napot a Baj-
csy-Zsilinszky úttól a Hôsök teréig lezárt
Andrássy úton, ahol koncertek, táncház, sza-

badidôsportok, kerékpá-
ros, gördeszka-, görkor-
csolya-bemutatók várják az érdeklôdôket.
n A Folyondár utca—Kolostor út (III. kerü-
let) útvonalat felújítják a Szépvölgyi út és a
Kiscelli utca között. Útszûkületre és sebes-
ségkorlátozásra számítsanak.
n (3-as fôút) A Veres Péter úton a felújítás
miatt a Sárga rózsa utca és a Nógrádverôce
utca között lassú haladásra készüljenek.
Folytatásában a Kerepesi úton befelé a Pi-
ros Rózsa utcától a Szentmihályi útig szaka-
szosan felbontották a külsô sávot, mert
épül az új gázvezeték.
n (2-es fôút) A Váci úton az Árpád híd és a
vasúti felüljáró (Árpád út) között a befelé ve-
zetô oldalon két szakaszon is dolgoznak az
útpálya felújításán, de két sávot mindenkor
szabadon hagyva a vasútállomás miatt.

Rosta Marian

A Fôvinform jelenti

www.fovinform.hu

A Margit híd Buda felé haladó külsô forgalmi sáv-
jának hétvégi lezárása, pontosabban kerékpársáv-
vá alakítása miatt szombaton és vasárnap, fôként
a délutáni és az esti órákban hosszú dugók alakul-
nak ki, az autóforgalom lelassul, a kocsisor gyak-
ran az Oktogonig, sôt a Blaháig torlódik vissza.
Emellett a körutat keresztezô forgalomban is sok-
szor problémák jelentkeznek, valamint a körútra
a nagy ívû kikanyarodások is megnehezednek. Ez
az állapot több fôvárosi kerület lakosságát sújtja,
köztük elsôsorban azokat, akik a Margit hídon át-
haladva a budai kerületek valamelyikébe tarta-
nak. Érthetetlen, hogy a kerékpáros közlekedés
valóban fontos elôsegítését, bôvítését ilyen durva
közlekedésrendészeti eszközökkel akarják elérni
az illetékesek. Ez álmegoldás! Sok megkérdezett
ismerôsömmel, autós társammal egyetértésben
az a véleményünk, hogy a Margit híd északi járdá-

jának a szóban forgó idôszakban (szombat 14 órá-
tól vasárnap éjfélig!) történô megosztásával, gya-
logos és kerékpársávvá alakításával ugyanezt az
eredményt el lehetne érni. Sôt, a kritikus idô-
szakban minden további nélkül megoldható len-
ne, hogy a gyalogosok a déli járdán közlekedje-
nek. Általános tapasztalat egyébként, hogy — fô-
ként az esti órákban — alig jár bringás a szalaggal
kijelölt útpályán, fôként a járdán tekernek. Mi-
helyt az idôjárás ôsziesre változott, a híd Budára,
illetve a túloldalról a Margitsziget felé vezetô észa-
ki járdája szinte üres az esti óráktól. Szeptember
végéig fenntartani a kerékpársávot, különösen éj-
félig logikátlan. Meddig lehet még, és miért kell
még inkább egymásnak ugrasztani az autós és az
egyre növekvô számú kerékpáros társadalmat?

Pintér László Károly,
nem állandó lakos, de gyakori vendég a II. kerületben

Az olvasó írja…
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Köszönet
A Budapesti Korcsolyázó Diák Sport-
egyesület köszöni mindazok segítsé-
gét, akik adójuk egy százalékával tá-
mogatták egyesületük munkáját. A be-
folyt összeget sportolóik felkészítésé-
re fordították.

A Törökvész Úti Általános Iskola pe-
dagógusai köszönetüket fejezik ki
mindazoknak, akik a Törökvész Úti Ál-
talános Iskola Támogatására Alapít-
vány (adószám: 19700083-1- 41) javá-
ra 2005. évi jövedelemadójuk 1% -át
átutalták. Az 1 021 488 forintot erdei
iskolára, tanulmányi kirándulásokra,
szociálisan rászoruló gyermekek támo-
gatására, könyvek vásárlására, kony-
hai eszközök pótlására, a hangosítás
fejlesztésére, jelmezek beszerzésére és
a játszóudvar mászókájának cseréjére
fordították.

A Pitypang Alapítvány köszöni tá-
mogatóinak, hogy 2005. évi jövede-
lemadójuk 1%-át, 1 052 290 forintot
az alapítványnak ajánlották fel. A ka-
pott támogatást az informatikai eszkö-
zök frissítésére, illetve az iskolai háló-
zat bôvítésére fordítottuk. (Adószá-
muk: 19675008-1-41.)

A Fillér Utcai Nyelvoktatást Segítô
Alapítvány (adószám: 19670034-2-
41) ezúton is köszönetet mond mind-
azoknak, akik 2006-ban adójuk 1%-át
alapítványuk javára ajánlották fel. A
befolyt összeget (1 153 137 Ft) a Fillér
Hét rendezvényeire, az iskola öltözô-
szekrényeinek felújítására, illetve digi-
tális tábla beszerzésére fordítják.

NYELVVIZSGA ÉS TANFOLYAM EGY HELYEN. A Móricz Zsigmond Gimnázium-
ban, nemzetközi ECL nyelvvizsgahelyen szeptember 24-tôl hétfôi és szerdai napo-
kon 15-tôl 16.30-ig 40 órás angol nyelvvizsga-felkészítô tanfolyam indul a decemberi
nyelvvizsgára. Érdeklôdés az igazgatói titkárságon, tel.: 394-3011, jelentkezés a gim-
náziumban (1025 Törökvész út 48–54.) az angol tanáriban (268. szoba).

Útmutató kereszt
A szent kereszt felmagasztalásának
ünnepén adyligeti, nagykovácsi és
remeteszôlôsi polgárok régi szán-
dékának megfelelôen faragott ke-
resztet állítottak a Szépjuhászné út
— Nagykovácsi út körforgalomnál
szeptember 14-én. A Városmisszi-
ós héthez kötôdô alkalomból a je-
les napon ünnepi szentmisét tar-
tottak Adyligeten, ahol Kemenes Gá-
bor nagykovácsi római katolikus
plébános beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy a körforgalomnál álló ke-
reszt legyen igazi útjelzô tábla, va-

lódi útmutatás és segítség mindannyiunk számára. Mint mondta: a kereszt minden erre
járónak hirdesse, hogy melyik az igazi út, és egyben emlékeztessen a mindent átölelô sze-
retetre. A plébános köszöntötte a kereszt alkotóját, az Adyligeten élô Erdélyi Tibor fafara-
gót, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik lehetôvé tették a keresztállítást. A szent-
mise végén Kálmán Csaba nagykovácsi református lelkésszel együtt megáldotta a keresz-
tet. Az eseményen részt vett Bencsik Mónika, Nagykovácsi és Szathmáry Gergely, Remete-
szôlôs polgármestere, valamit Láng Zsolt, a II. kerület vezetôje. A polgármester beszédé-
ben úgy fogalmazott, hogy a nemzetre jellemzô széthúzás ellenében, a keresztállítás is
megmutatta, hogy lehet közösen gondolkodni és együtt cselekedni. A faragott kereszt
megáldását követôen a hívek vállukon vitték a keresztet a körforgalomhoz vezetô erdei
úton. A kereszt végleges helyénél közös imával és gyertyagyújtással ért véget a szent ke-
reszt felmagasztalásának ünnepe.

Az eseményen a kerületi közélet számos
képviselôje megjelent: Balsai István
országgyûlési képviselô, Csabai Péter a
VÔK elöljárója. Képünkön Ernyey László
egyházügyi tanácsnok és Láng Zsolt
polgármester

LÉGY RÉSEN! Kerületünk két cserkészcsa-
pata is várja a cserkészet iránt érdeklôdô-
ket. Pasaréten második és harmadik osztá-
lyosoknak, míg a Margit körúton 2–6. osztá-
lyos gyerekeknek van lehetôségük a csatla-
kozásra. Az új tagok bevonásáért Tamási Eni-
kô felel, tel.: (06 70) 295-6654. www.cserke-
szek.vilaga.hu.
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Bioritmusváltás
Interjú Wéber Andreával, a Bioritmus bolt és
az október elején megnyíló Bio Centrum tulajdonos-vezetôjével

Október elejétôl az egészséges táplálko-
zás híveinek már nem kell a város külön-
bözô pontjairól beszerezniük a biotermé-
keket. Négy évvel a Mammut II-ben mû-
ködô Bioritmus bolt megnyitása után az
üzlet kibôvül, és egyúttal átköltözik a
Mammut I-be.

— Éveken keresztül vezette Bioritmus nevû
üzletét a Mammut II-ben. Tudja már, minek
hatására fordulnak az emberek a bioéletmód
felé?

— Az emberek többségénél a „bio" szó
jelentése sem tisztázott. Sokan összekeve-
rik a vegetarianizmussal, a természetgyó-
gyászattal és az ezotériával. Általában ak-
kor fordulnak a biotáplálkozás felé, amikor
már nagy a baj, komoly egészségügyi prob-
lémával küzdenek. Pedig a biotáplálkozás
célja éppen a megelôzés volna.

— Elárulja a magamfajta „tudatlannak",
hogy milyen életminôség-változással járna,
ha átállnék a bioéletmódra?

— Megnône a vitalitása, javulna az im-
munrendszere, jobb lenne tôle a közérze-
te, bôrének állapota, visszatérne az ízérzé-
kelése, megtanulna különbséget tenni mû
és valódi íz között.

— Ön minek hatására nyitotta a boltot?

— A férjemnek nem jutott ideje a rend-
szeres és egészséges táplálkozásra, amely-
nek következtében az immunrendszere fel-
mondta a szolgálatot. Ekkor fordult termé-
szetgyógyászhoz, aki a biotáplálkozás irá-
nyába terelte. Azóta csak bioalapanyagok-
ból fôzünk, amelyeket nagyon nehéz volt
beszerezni. Így jött a bolt nyitásának ötle-
te, és sikerült egy olyan üzletet létrehozni,
ahol sokféle bio élelmiszer kapható egy he-
lyen.

— Aztán kinôtték a boltot, és október 4-
én nagyobbat nyitnak a Mammut I-ben.

— Túlzás nélkül állíthatom, hogy egy he-
lyen ennyi biotermék nem lesz máshol Ma-
gyarországon. 120 m²-es boltunk helyett
egy közel 600 m²-es üzlethelyiségben kíná-
lunk az eddiginél jóval bôvebb választékot.
Az élelmiszerek mellett a boltnak külön
zöldség-gyümölcs részlege és ökodrogériá-
ja lesz, ahol kozmetikai szerek, háztartási
tisztítószerek is kaphatóak lesznek. A bol-
ton belül nyitunk egy ökokávézót és helyet
kap benne egy gyermeksarok is. A nyitás
idején rengeteg kedvezménnyel, akcióval
és kóstoltatással várjuk a vevôket.

— A szkeptikusok sokszor azt kérdezik, mi-
ért higgyék el egy termékrôl, hogy bio?

— Uniós elôírás, hogy csak olyan termék
csomagolásán szerepelhet a „bio" vagy az
„öko" kifejezés, amelyet a megfelelô ellen-
ôrzô szervek garantálnak. A Mammut Bio-
centrumot a Biokontroll Hungária rendsze-
resen ellenôrzi. Aki nálunk vásárol, biztos
lehet abban: vegyszermentes, ökológiai gaz-
dálkodásból származó terméket tesz a kosa-
rába.

— Mások a bio-termékek árát sokallják...
— Ezek a termékek valóban többe kerül-

nek, de a tudatos táplálkozás lényege, hogy
kevesebb, de jó minôségû, tartalmas étele-
ket fogyasztunk, és számûzzük a minimális
tápértékkel rendelkezô élelmiszereket az
étrendünkbôl. Így drágábban vásárolunk
ugyan, de kisebb mennyiségben, tehát vég-
eredményben nem költünk többet.

Mammut. Híd az élményekhez.
(x)

A százéves betegség
A 62 éves özvegy Mária fokozatosan egyre zárkó-
zottabbá, passzívabbá vált. Leánya unszolásá-
ra, hogy olvasson, fôzzön, menjen el boltba,
mindig talált valami kibúvót: fáradt, nincs
kedve, majd egy kicsit késôbb, az olvasásra pe-
dig azt, hogy gyenge a szeme, nem látja a betû-
ket. Több szemüveg is készült számára, hiába.
Végül az ötödik (!) szemész ismerte fel a valódi
okot: Mária látja, de nem ismeri fel a betûket!
Részletes pszichiátriai vizsgálata után igazoló-
dott, hogy Alzheimer-kór és depresszió áll a fen-
ti jelenségek hátterében. Depresszió elleni és
agyi mûködését javító gyógyszerbeállítás, és az
egész család ráhangolódása után, optimális
hozzáállásuk segítségével sokkal vidámabbá,
önellátóbbá válva térhetett vissza lányáékhoz.

Mi az Alzheimer-kór?

A szellemi hanyatlással járó betegségek leg-
gyakoribb és legrosszindulatúbb típusa. A
szellemi hanyatlás a 65 év felettiek 10 száza-
lékát érinti, hazánkban tehát szerény becs-
lések szerint is legalább 250 000 ilyen be-
teg él. Az Alzheimer-kór az agy komplex
mûködésének zavara: a memória és tanult
képességek (beszéd, írás, olvasás, számo-
lás) elvesztését, sok viselkedésbeli válto-
zást, és az önellátó képesség (öltözés, étke-
zés, járás) teljes elvesztését is okozza. 5–15
év alatt halálhoz vezet. Bárkinél jelentkez-
het. Jelenleg még nem ismert a konkrét
oka, így megelôzni és meggyógyítani sem
tudjuk. Orvosi eszközökkel viszont lassíta-
ni lehet a folyamatát, és a mindennapi gon-
dozáshoz, ápoláshoz nyújtott sokféle segít-
séggel enyhíteni a beteg, illetve az ôt ápoló
család szenvedését.

Ez a súlyos és progresszív agyi betegség
nevét Alois Alzheimer német pszichiáterrôl
kapta, aki 1906-ban tudományos elôadás-
ban bemutatta, majd 1907-ban írta le elô-
ször orvosi közleményben a tipikus tünete-
ket mint különálló betegséget. A centenári-
um és a szeptember 21-i Alzheimer-világ-
nap jó alkalom arra, hogy jobban megis-

merjük ezt a betegséget, megpróbáljuk
megérteni, segíteni az ebben szenvedôket,
és ôket gondozó családtagjaikat is.

Memória Alapítvány

Az alapítvány tízéves jubileuma alkalmából
szeptember 5-én ismeretterjesztô rendez-
vényt szervezett kerületünkben. Az orvosi
elôadás és az alapítvány Hazatérés c. kisjá-
tékfilmjének vetítése telt ház elôtt zajlott.
A programot a II. kerületi önkormányzat tá-
mogatta. A külsô támogatási lehetôségek,
az otthonápolás mindennapi nehézségei-
nek leküzdése, orvosi kivizsgáló-gondozó
helyek és egyéb kérdésekben is segít, és ha-
vonta Hozzátartozói Klubot is mûködtet a
Memória Alapítvány.

Honlap: memoriaalapitvany.freeweb.hu. In-
formációs vonal: 352-8232 (hétköznap 17-tôl
20 óráig).


