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Mûfû — valódi öröm
Három iskola sportudvara újult meg

Mûfüves sportpályát adtak át a Törökvész
úti és a Csik Ferenc iskolában. A harmadik
generációs — granulátummal feltöltött —
mûfû a rendeltetésszerû használat mellett
tizenöt évig változatlan minôséget biztosít.
A 45 millió forintos beruházásból idén

megújul még a Klebelsberg iskola udvara
is. További hét kerületi iskolában van
igény mûfüves pályára, az önkormányzat a
következô években a költségvetés függvé-
nyében ezeket is szeretné megépíttetni.

(Folytatás a 3. oldalon)

HÍD, AMELY ÖSSZEKÖT. Fennál-
lásának 140. évfordulóját ünnepelte
október 10-én a Járdányi Pál Zeneis-
kola. Ebbôl az alkalomból iskolatör-
téneti kiállítást rendeztek, amelyet
pontosan az évforduló napján nyitot-
tak meg. 6. OLDAL

IDÔSEK HÓNAPJA. Az idén gyé-
mántlakodalmát ünneplô Uti házas-
párt Ali utcai otthonukban látogat-
tuk meg. A velük készült interjú mel-
lett ünnepségrôl és kiállításról is tu-
dósítunk. 8. OLDAL

SOKOLDALÚ MÛVÉSZ VAGY
CSUPÁN ESZKÖZ. Olescher Ta-
más foglalkozását nehéz lenne egy
szóval megnevezni. Festômûvész,
díszlettervezô, rendezô, számos mul-
timédiás performance kitalálója és
megvalósítója. Tizenkét éve vezeti a
Vízivárosi Galériát, most pedig Óri-
ás-képek címmel színpadképeibôl ad
ízelítôt a Marczibányi Téri Mûvelôdé-
si Központban. 11. OLDAL

MEGHÍVÓ
Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzata nevében

szeretettel meghívjuk a kerület polgárait
az 1956-os forradalom és szabadságharc

tiszteletére rendezett ünnepségre.
A 2007. október 23-án 11 órakor
a Széna téri 56-os emlékmûnél

tartandó megemlékezésen ünnepi beszédet mond
dr. Láng Zsolt polgármester

és
dr. Balsai István országgyûlési képviselô.
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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-tôl 20% kedvez-
mény. Színes megjelenés 25% felárral. Új hirdetôink
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. november 2., lapzárta: 2007. október 25.
Hirdetésfelvétel: 2007. október 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

Városrendészet
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.

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 931-1379

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

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

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

december 12-én 18 óra
bejelentkezés a téma
megjelölésével: 458 3012

Fidesz I. ker. Iroda
1011 Fô utca 28.

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

november 8-án 18 óra Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

november 22-én 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

* A Fidesz II. kerületi irodájának telefonszáma (212-5030) hétfôn és szer-
dán 10–18-ig, kedden és csütörtökön 9–17-ig, pénteken 9–14-ig hívható
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Három iskola sportudvara újult meg
(Folytatás az elsô oldalról)

„Régi álmunk vált valóra, amikor az iskola
ötvenedik tanévében új, mûfüves sportpá-
lyát avathatunk” — mondta Hildebrandné
Rugási Éva, a Törökvész Úti Általános Isko-
la igazgatója azon a vidám, de ünnepi dél-
utánon, amikor a törökvészes diákok végre
birtokba vehették a rég áhított mûfüves fo-
cipályát. Nem volt kisebb a Csik iskolások
öröme sem másnap délután, amikor elô-
ször szaladhattak az új, mûfûvel fedett
sportudvarra. Az iskola igazgatója, Mako-
vecz Éva számára nagy jelentôsége van an-
nak, hogy az önkormányzat a rossz gazdasá-
gi helyzetben is a kerületi iskolák fejleszté-
sét szorgalmazza.

Az új pályákat mindkét iskolában Láng
Zsolt polgármester adta át, akitôl azt is meg-
tudtuk, hogy idén három — a Törökvészen
és a Csiken kívül a Klebelsberg — iskolá-
ban adnak át korszerûen felújított sportud-
vart, és a következô években további hét in-
tézményben terveznek hasonló beruhá-
zást.

— A felújítások összesen 45 millió fo-
rintba kerültek, a régi salak helyére elsô
osztályú mûfüvet raktak le. A kerület saját
beruházásában készült el a három iskola
sportudvarának mûfüvesítése. A pályákra
az egy éve forgalomba került, úgynevezett
harmadik generációs (granulátummal fel-
töltött) mûfû került, amely a rendeltetés-
szerû használat és minimális karbantartás
mellett 15 évig változatlan minôségû — is-
mertette a polgármester a modern techno-
lógia elônyeit. Láng Zsolt különösen fontos-
nak tartja, hogy a kerület diákjai szép kör-
nyezetben, jó feltételek között tanulhassa-
nak. A mûfüves program keretében össze-
sen tíz iskola sportudvara újul meg a jövô-
ben.

— Eredeti szándékunk az volt, hogy az
önkormányzati minisztérium és az MLSZ ál-

tal meghirdetett, a labdarúgás-utánpótlást
segítô OLLÉ-program keretében újítjuk fel
a pályákat. Az ígéretek ellenére azonban
csúszott a pályázat kiírása, és a kerület veze-
tése úgy döntött, saját erôbôl valósítja meg
a rekonstrukció elsô ütemét.

Zs—G

A futballpályát a Törökvészben focimeccsel avatták fel, ahol a kezdôrúgást a polgár-
mester végezte el. A mérkôzésen az ötven évvel ezelôtti és a mostani elsôs tanulók
mérhették össze ügyességüket. A látványos küzdelembôl végül az öregdiákok kerül-
tek ki gyôztesen.

— Piros salak volt itt annak idején — emlékezik vissza az öregdiákcsapat
kapitánya, Ábrahám Gergely —, de minket nem engedtek itt focizni, pedig
nagyon szerettünk volna. De ez gyönyörû, örülhetnek a gyerekek.

A mostani törökvészesek nem kis lelkesedéssel fogadták a nemcsak kor-
szerû, de valóban szemet gyönyörködtetô udvart.

— Sokkal jobb mûfüvön játszani — nyilatkozza nem kis hozzáértéssel az
ötödikes Szathmáry Örs, aki délutánonként a II. kerületi UFC-nél kergeti a
labdát. Bár ezen is lehet nagyot esni, salakon fájdalmasabb, és ráadásul min-
dened tele megy a piros porral.

A Csik iskolában az új mûfüves sportpályán pom-pom lányok tartottak elô-
ször bemutatót, majd az iskola amerikaifutball-csapata kápráztatta a nézô-
ket. Makovecz Éva igazgató elmondta, hogy az intézmény az idei tanévtôl a
közoktatás-típusú iskolák sportiskolai módszertani központja lett, így még
jelentôsebb szerepet kaphat a mûfüves pálya, amelynek segítségével még
jobb eredményeket tud majd felmutatni az iskola.

Munkatársakat keres a hivatal
A II. kerületi Polgármesteri Hivatal (1024 Mechwart liget 1.) pályá-
zatot hirdet az Építésügyi Iroda

vezetôhelyettesi
munkakörének betöltésére.

Pályázati feltételek: egyetemi vagy fôiskolai szintû építészmérnö-
ki, építômérnöki (szerkezetépítô, magasépítô üzemmérnöki) szak-
képzettség; legalább 5 éves építésügyi igazgatási gyakorlat; veze-
tôi gyakorlat; közigazgatási szakvizsga.

A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai önéletrajzát, mely
részletezi eddigi tevékenységét; a végzettségét, szakképesítését,
szakvizsgáját igazoló okiratok másolatát; erkölcsi bizonyítványt
vagy annak másolatát.

A kinevezés határozatlan idôre szól, betölthetô a pályázat elnye-
résének idôpontjától. A vezetô besorolása: osztályvezetô, illetmé-
nyét, valamint egyéb juttatásait a köztisztviselôk jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXIII. törvény és a helyi Közszolgálati Szabályzat elô-
írásai határozzák meg.

A II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Vagyonhasz-
nosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda

helyiséggazdálkodási ügyintézôi, valamint
lakáselidegenítési ügyintézôi

munkakörök betöltésére.
Pályázati feltételek: jogász szakképzettség vagy egyetemi vagy
fôiskolai szintû közgazdasági vagy mûszaki felsôoktatásban szer-
zett szakképzettség. Elônyt jelent a közigazgatási, ingatlanértéke-
sítési vagy -hasznosítási területen szerzett gyakorlat.

A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai önéletrajzát, mely
részletezi eddigi tevékenységét; a végzettségét, szakképesítését,
szakvizsgáját igazoló okiratok másolatát; erkölcsi bizonyítványt
vagy annak másolatát.

A kinevezés határozatlan idôre szól, betölthetô a pályázat elnye-
résének idôpontjától. A besorolást és illetményt, valamint egyéb
juttatásokat a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény és a helyi Közszolgálati Szabályzat elôírásai határozzák meg.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történô megjelenést követô 20. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidôt követô 30. nap.

A pályázatok benyújtásának helye és további információ:
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportja, tel.: 346-5464, 346-5463, 1024 Budapest, Mechwart liget 1.
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Emlékezés
az ófalui templomnál
A Pesthidegkúti Baráti Kör vezetôsége
az 1956-os forradalom évfordulóján
október 23-án 11 órára az ófalui plé-
bániatemplom falán az 50. évfordu-
lón elhelyezett emléktáblánál várja az
emlékezni és koszorúzni kívánókat.

ZÖLD SZIGETEK. Ôsszel az önkormányzat a kerület több pontján, negyven dézsába ültetett ki
növényeket. A forgalmasabb csomópontokon elhelyezett edényekbe a fôváros szennyezettebb levegôjét
jobban tûrô csüngô japánakácokat ültettek. Zöld szigeteket alakítottak ki a Zsigmond téren, az Üstökös
utcai játszótérnél, az ORFI elôtt, a Pasaréti térnél, a Gábor Áron utca—Endrôdi Sándor utca sarkán,
a Pasaréti út—Gábor Áron utca keresztezôdésében, illetve a Retek utca—Dékán utca találkozásánál.
A Fény utcai piacnál kicserélték a régi növényládákat. A dézsás kiültetések több helyszínen a járdára
történô parkolást is megakadályozzák.

Megemlékezés és kiállítás
A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú
Alapítvány a forradalom és szabadság-
harc 51. évfordulóján ünnepi mûsor-
ral és kiállítással emlékezik a Klebels-
berg mûvelôdési központban (1028
Templom u. 2–10.) október 22-én 18
órakor. Köszöntôt mond Láng Zsolt
polgármester. Az ünnepi mûsort ösz-
szeállította Cseke Péter színmûvész,
fellép Hûvösvölgyi Ildikó, Körtvélyessy
Zsolt és Sára Bernadette.

Az alapítvány egyetemi és fôiskolai
hallgatók számára 1957 — A megtor-
lás éve címen kiírt pályázatának ered-
ményérôl beszámol és a díjakat átad-
ja: Bognár Nándor, a bíráló bizottság
elnöke és Szieberth Istvánné, a kurató-
rium elnöke.

A kiállítást 56-os relikviákból, újsá-
gokból és fotókból rendezte: Szigethy
Gábor irodalomtörténész. A kiállítást
megnyitja Csabai Péter VÖK-elöljáró.
Megtekinthetô: október 24-én, 26-án
11–13 óráig és 16–18 óráig, valamint
október 27-én, 28-án 11–13 óráig.

Az MDF Széna téri ünnepe
A Magyar Demokrata Fórum budapes-
ti és II. kerületi szervezete idén is a
Széna téren tartja megemlékezését,
azon az emlékhelyen, melynek létrejöt-
te az MDF és a Széna téri szabadság-
harcosok nevéhez fûzôdik. Az ünnep-
ség október 22-én 18 órakor kezdô-
dik, megemlékezik: Fónay Jenô a baj-
társak nevében, Almássy Kornél, az
MDF alelnöke és Porkoláb Mátyás, a
demokrata fórum II. kerületi elnöke. A
rendezvény koszorúzással zárul;
kérnek mindenkit, hozzanak maguk-
kal egy szál gyertyát.

Ünnepség
Nagy Imre házánál

Október 23. kedd, délelôtt 10 óra
Budapest II., Orsó utca 43.

Az SZDSZ II. kerületi csoportja 1989
óta minden évben Nagy Imre egykori
lakhelyénél emlékezik az 1956-os for-
radalomra és szabadságharcra. Az
idei ünnepségen Léderer András, az
Új Generáció elnöke köszönti az emlé-
kezôket.

Munkarendváltozás
A Polgármesteri Hivatal a következô két szombaton, a hosszú hétvégéket megelôzô-
en nyitva tart. Október 20-án a szerdai, október 27-én a pénteki munkarend (lásd
2. oldal) szerint fogadják az ügyfeleket. A hivatal október 22-én hétfôn és november
2-án pénteken zárva lesz.

Tisztelet a gyásznapon

Az Alvinci és a Bimbó út sarkán álló Schit-
tenhelm-sírkô egyszerre emléke az 1849-
ben hôsi halált halt német származású tü-
zérhonvédnek és a környék lokálpatriotiz-
musának. A 2004-ben felállított emlékmû
hû mása annak a kônek, amelyet 1904-ben
állíttatott a Budai Lövészegylet, de a hatva-
nas években nyoma veszett. Az ott élôk
azonban nem feledték a Görgey ütegeiben
harcoló, 1849. május 8-án Buda ostroma-
kor elesett tüzért.

Október 5-én, az aradi vértanúk napjá-
nak elôestéjén a 2004-ben újból felállított
emlékmûnél tartott ünnepséget a környék
közössége, akiknek meghívását elfogadva
Láng Zsolt polgármester köszöntötte az em-
lékezôket. Ünnepi beszédében a magyar

nemzet gyásznapjait idézte föl, véleménye
szerint nemcsak a felemelô és gyôztes pilla-
natokat, hanem a veszteségeket, a hôsöket
sem szabad feledni. Ugyanúgy, ahogy nem-
csak a történelem nagyjait, de a kisembe-
rek hôstetteit is meg kell tartani emlékeze-
tünkben, ahogyan teszi és tette ezt a kör-
nyék hagyományápoló közössége.

Az önkormányzat nevében Láng Zsolt, a
Fidesz II. kerületi szervezete nevében Ricz-
kó Andrea helyezte el az emlékezés virágait
az emlékmûnél. Az ünnepségen jelen volt
Balsai István és Nagy Gábor Tamás ország-
gyûlési képviselô, valamint a képviselô-tes-
tület több tagja: Skublicsné Manninger Ale-
xandra, Csabai Péter, Gárdos Pál és Lánszki
Regô.
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Felkészülni a
vészhelyzetekre
Vajon mennyire nehéz elsötétített gázálarc-
ban, egy rádió adó-vevôre hagyatkozva
szûk kordon között tájékozódni? Vagy
könnyebb tájoló segítségével meghatároz-
ni egy távoli épület pontos helyzetét? Ne-
tán a vegyvédelmi eszközök világában egy-
szerûbb kiismerni magunkat? A II. kerüle-
ti iskolák diákjainak mindez bizonyosan
nem jelent különösebb gondot, hiszen az
alapos felkészülést követôen évente vesz-
nek részt csapataik a Katasztrófavédelmi If-
júsági Versenyen, sôt, a legutóbbi fôvárosi
döntôt két kategóriában is helyi iskola
nyerte. A Fôvárosi Polgári Védelmi Igazga-
tóság II. kerületi Kirendeltsége a rendôr-
séggel, a polgárôrséggel, a
tûzoltósággal és a Vöröske-
reszttel együttmûködve a
balesetek és katasztrófa-
helyzetek megelôzése, va-
lamint a vészhelyzetekre
felkészülés és a lakosság
védelme érdekében rend-
szeresen tart tájékoztatót
és versenyt a kerületi isko-
láknak.

Október 4-én a II. kerü-
leti Szabadidô és Sport-
centrum Kolozsvári utcai
pályáján rendezték az isko-
lák közötti megmérette-

tést, amelyen tizenhárom csapat indult. A
diákok többek között tájékozódási feladato-
kat oldottak meg, tûzoltófecskendôt szerel-
tek, homokzsákot raktak, kerékpároztak
ügyességi pályán és közlekedésbiztonsági
tesztlapokat töltöttek ki.

Az általános iskolák közül elsô lett a Má-
riaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általá-
nos Iskola csapata, néhány ponttal mögöt-
tük a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános
Iskola, Gimnázium és Zeneiskola általános
iskolás csapata végzett, harmadik a Csik Fe-
renc Általános Iskola és Gimnázium általá-
nos iskolás csapata lett. A középiskolák kö-
zül a Csik Ferenc Általános Iskola és Gim-
názium gyôzött, második a Kodály Zoltán
Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium
és Zeneiskola, harmadik pedig a Móricz
Zsigmond Gimnázium csapata lett.

A Zrínyi utcai tervezett
forgalomcsillapításáról

A kerület vezetése és vezetôje sokat tesz értünk a csecsemôktôl kezdve a sort
egészen a nyugdíjas éveiket töltô idôs emberek jó közérzetének biztosításáig.
Pedig mindennapos megpróbáltatásaink sora már reggel elkezdôdik. A közleke-
dési helyzet valamennyiünk idegrendszerét próbára teszi. Ezen a téren is sok
fejlôdés tapasztalható, ami az önkormányzat vezetésének rugalmasságát, illet-
ve az adott helyzethez való gyors alkalmazkodását dicséri: engedély nélküli pla-
kátok eltávolítása, több útszakasz megújulása, a Szalonka út és Zrínyi utca két-
irányúságának visszaállítása — ezek a döntések mutatják, hogy az egyéni ér-
dekkel szemben a kerület vezetése a köz érdekét képviseli.

A Budai Polgár október 5-i számában megjelent képviselô-testületi tájékoz-
tatás arról ad hírt, hogy a Zrínyi utca forgalomcsillapítása újból az érdeklôdés
homlokterébe került, mivel néhányan az ott lakók közül újra próbálkoznak az
utca egyirányúsításának kezdeményezésével. A Zrínyi és a környezô utcákban
lakók többségének az a véleménye (amit a korábbi intézkedés visszavonása-
kor már kifejtettek), hogy nem forgalomcsillapító látszatintézkedéseket kell
tenni, hanem mihamarabb meg kell oldani a Bercsényi és Vadalma utca kivite-
lezésének befejezését. A Bercsényi utca végig járhatóvá tételével csökkeni fog
a forgalom a Zrínyi utcában is. A Kossuth utca két oldalán — szélesítve az ut-
cát — meg kell oldani a parkolást, mert a jelenlegi helyzet balesetveszélyes,
és lehetetlenné teszi az utca kétirányú forgalmát (jelenleg az iskola, a temp-
lom és az üzletek miatt folyamatosan mindkét oldalon parkolnak az autók,
ezért a jelzôlámpánál nem lehet bekanyarodni a Kossuth L. utcába, és egyszer-
re két irányban haladni sem lehet rajta). A felújításoknál az önkormányzatnak
ügyelnie kell arra, hogy az utcákat megfelelô szélességben építsék ki, hogy az
esôvíz-elvezetés minden esetben megfelelô legyen, a munkákat jó minôség-
ben végeztesse el, nem nélkülözve annak ellenôrzését sem (a Bethlen Gábor
utcában a befejezés után 1–2 hónappal beszakadt az új úttest). Megoldást
kell keresni arra is, hogy a dugók kialakulása, a felesleges sorállás elkerülhetô

legyen. Az 56-os villamos végállomásánál a Hûvösvölgyi úti részen, közvetle-
nül a végállomás mellett ki lehetne alakítani egy külön sávot abból a célból,
hogy az ide kocsival a gyermekeiket hozó szülôk a továbbutazó gyermekeiket
biztonságosan tehessék ki (reggel ugyanis mindenki siet, és nincs idô a P+R
parkolóhoz felmenni és ott kitenni a gyereket, ezért ki is alakult egy szabályta-
lan „kirakási rend”, ami balesetveszélyes). Érvényt kell szerezni annak a sza-
bálynak, hogy építkezés után az építtetô állítsa helyre a közterületet, és meg-
felelôen alakítsa ki a közterületi járdát, valamint a kocsibeállót (a járdán ne
kertet létesítsen úgy, hogy nem lehet a növényzettôl elmenni, ezért az úttes-
ten kell közlekedni, vagy nem lehet belátni, mert olyan közterületi sövény van,
mint például a Zrínyi és Petôª utca keresztezôdésében; a kocsibeálló ne úgy
csatlakozzon az úttesthez, hogy az úttesten arra haladó jármû tengelytörést
szenved, mert akkora lyuk tátong a beálló és az úttest csatlakozásánál).

A kerületben levô iskolák környékén (Kossuth Lajos utca, Hûvösvölgyi út,
Pasaréti út, Marczibányi tér) sem a forgalomcsillapítás a megoldás, hanem a
parkolás biztosítása, mert így az aki kapja marja elv alapján autós legyen a tal-
pán, aki karcolások nélkül megússza az utca két oldalán parkoló autók közötti
áthaladást (egyébként nem is lehet gyorsan menni, mert arra nincs lehetô-
ség).

A Bercsényi utca már több éve járhatatlan, a felújítása késik, de ha megva-
lósulna, az nagy mértékben hozzájárulna a környék forgalmi rendjének javítá-
sához. Nemcsak az út mellett lakók biztonságos közlekedése, de az átmenô
forgalom is megoldható lenne az utca gyalogosan is életveszélyes helyzeté-
nek megszüntetésével, de tehermentesítené a Zrínyi utcát is.

A többség a helyes — a rossz döntést visszavonó — polgármesteri intézke-
dés alapján úgy érzi, hogy a karmesteri pálca megfelelô kézbe került, és a ke-
rület vezetése nemcsak ªgyeli, hanem át is érzi az itt lakók helyzetét, aminek
elengedhetetlen feltétele, hogy a megfelelô döntések meghozatala érdekében
azok elôkészítésébe az érintetteket is bevonják, és nem kisebbségi kezdemé-
nyezésre változtatják meg a kialakult forgalmi rendet.

Csíkné dr. Kovács Klára
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Rendôrkézen
a Moszkva téri
mobilrablók
Elfogták a rendôrök annak a sorozat-
rablásnak az elkövetôit, akik az utóbbi
idôszakban a II. és XII. kerületben mo-
biltelefonokat, elektronikai eszközö-
ket és pénzt tulajdonítottak el járóke-
lôktôl. A ªatal tettesek általában gyer-
mek-, illetve ªatalkorúakat állítottak
meg az utcán, majd fenyegetô fellé-
péssel értékeik átadására szólították
fel az áldozatokat. Az elkövetôk K. M.
16 éves és P. B. 17 éves budapesti fiú,
valamint két gyermekkorú személy.

A két idôsebb ªút rablás megalapo-
zott gyanújával letartóztatták, a két
gyermekkorú nem büntethetô. Az eljá-
ró hatóság felhívta a gyámhivatal fi-
gyelmét a szükséges intézkedések
megtételére. A Budapesti Rendôr-fôka-
pitányság XII. kerületi Rendôrkapitány-
sága várja azon sértettek jelentkezé-
sét, akik sérelmére a négy ªatal hason-
ló bûncselekményt követett el, a 457-
5650 telefonszámon, illetve az ingye-
nesen hívható (06 80) 555-111 „Tele-
fontanú” zöld számán, a 107 vagy a
112 segélyhívó telefonszámok valame-
lyikén.
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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 az Ügyfélszol-
gálati Központban (1024 Margit krt.
47–49.).

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.

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.

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.

JOGSEGÉLY. Az MDF ingyenes ta-
nácsadást szervez a Bimbó út 63.-
ban csütörtökönként 16–18-ig. Idô-
pont-egyeztetés a 353-0624-es tele-
fonszámon.

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

Híd, amely összeköt
Fennállásának 140. évfordulóját ünnepelte
október második hetében a Járdányi Pál Ze-
neiskola. Ebbôl az alkalomból iskolatörté-
neti kiállítást rendeztek az épület aulájá-
ban, amelyet pontosan azon a napon, októ-
ber 10-én nyitottak meg, amikor a zeneis-
kola elôdje, a Budai Ének- és Zeneakadé-
mia alapszabályait 1867-ben jóváhagyta a
belügyminisztérium.

A megjelenteket Láng Zsolt polgármester
köszöntötte, aki szintén a Járdányi jelenle-
gi zongoratermében tanult zongorázni hat
évig. Kiemelte, hogy a Járdányi Pál Zeneis-
kola mûködése átszövi az egész kerületet,
hiszen 14 helyszínen évente több mint ezer
növendék tanulhat közvetítésükkel zenét,
amin keresztül hagyományt, kultúrát és er-
kölcsöt is tanulnak. Köszöntôjében az isko-
la névadójának, Járdányi Pálnak, száza-
dunk egyik meghatározó zeneszerzôjének
és zenepedagógusának szavait idézte, aki
halálakor kisªának ezt írta: „Van egy látha-
tatlan híd, ami összeköti az embereket, élôket
és elhunytakat. Ez a híd: a szeretet.” A zene
és a szeretet összetartozó fogalmak, hiszen
a zene a szeretetbôl fakad, és a szeretet
egyik legszebb kifejezôeszköze a zene. Min-
dennek az alapja a lélek, és a legfontosabb,
hogy ez a láthatatlan, szeretetbôl font híd a

zene segítségével is tovább épüljön — tette
hozzá a polgármester.

Vimmer Erika, aki két éve vezeti az intéz-
ményt, emellett zongora szakos tanár, la-
punknak elmondta, hogy az iskola fennállá-
sa alkalmából kiadtak egy évkönyvet a zene-
iskola történetérôl, és három koncertet is
szerveztek.

— A kerület életében szeretnénk minél
sokszínûbb szerepet betölteni. Egyrészt mi-
vel rengeteg növendékünk van, nagyon sok
családot közvetve és közvetlenül is meg-
mozgat a zenetanulás, másrészt növendéke-
ink a kerületi kulturális programokon is
gyakran fellépnek produkcióikkal.

Az iskolatörténeti kiállításon korabeli
dokumentumokat, régi anyakönyveket,
bizonyítványokat, fotókat, tablókat láthatnak
az érdeklôdôk

KODÁLY ZOLTÁNRA EMLÉKEZTEK.
Kodály Zoltán születésének 125. évfordu-
lójára emlékezve a Fôvárosi Szabó Ervin
Könyvtár budai könyvtárai találkozót
szerveztek az egykori Kodály-tanítványok-
nak. Az összejövetelt október 7-én, az in-
tézmény Karinthy Frigyes úti könyvtárá-
ban tartották, ahova a számos érdeklô-
dôn kívül mintegy harminc volt diák ka-
pott meghívót. Az ünnep házigazdája Bónis Ferenc zenetörténész volt, aki hangsú-
lyozta, hogy Kodály Zoltán mindig pontosan látta maga elôtt a célt, amely ªatalabb
korában a jó kompozíciók írását jelentette, késôbb a muzsikáló Magyarország eszmé-
jeként öltött testet, és megírta Magyarország legjelentôsebb énekkari irodalmát.

Az emlékesten fellépett többek között a Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-zenei
Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola Kórusa.

Szabó Magda
kitüntetése

Az ôz, a Régimódi történet, az Abigél, Az aj-
tó címû mûvek írónôje, kerületünk díszpol-
gára, Szabó Magda múlt héten kilencvene-

dik születésnapja alkalmából életmûve
összegzéséért a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Nagykeresztjét (polgári tagozat)
vehette át Sólyom László államfôtôl. Szabó
Magda rendkívül mûfajgazdag, az ifjúsági
irodalomtól a színpadi alkotásokig terjedô,
a magyar és a világirodalmat egyaránt gaz-
dagító, határainkon túl is nagyra becsült
munkássága elismeréseként részesült a ki-
tüntetésben. A köztársasági elnök az írónô
életmûvét méltatva, ahogy fogalmazott, kö-
szönettel tartozik mindazért az élményért,
amit Szabó Magda az olvasóinak szerzett.

Láng Zsolt polgármester október 5-én, a
születésnapján levélben köszöntötte Szabó
Magdát, kerületünk díszpolgárát, városré-
szünk minden lakója nevében kívánt neki
jó egészséget és alkotókedvet a következô
évekre.
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Hétköznapi
mûvészet
A pedagógia mûvészete címmel egész na-
pos konferenciát szervezett a II. kerületi
Pedagógiai Szolgáltató Központ. Az ese-
ménynek immár másodízben a Budapesti
Európai Ifjúsági Központ adott otthont.
Ahogy Pap Judittól, a PSZK vezetôjétôl meg-
tudtuk, a két intézmény a jövôben szoro-
sabb kapcsolatot kíván fenntartani. Elsô lé-
pésként kerületünk iskoláit szeretnék be-
vonni a BEIK demokráciára való nevelés és
felkészítés programjába.

A szép számmal összegyûlt pedagóguso-
kat Láng Zsolt polgármester köszöntötte,
aki ígéretet tett arra, hogy az önkormány-
zat lehetôségeihez képest mindenben segí-
teni igyekszik az oktatási-nevelési intézmé-
nyeket és az ott dolgozókat, és ehhez ôszin-
te párbeszédet kínált.

— A pedagógusnak foglalkozni kell az ad-
minisztrációval, a tantervek, a tanmenetek
összeállításával, amelyek fontos, de még-
sem lényeges elemei munkájának. Igazi fel-
adata az oktatás mellett a nevelés, ami túl-
zás nélkül mondható mûvészetnek, és amit
csak hittel és kitartással lehet ûzni — hang-
súlyozta a polgármester.

A konferencia megnyitóján a Budapesti
Európai Ifjúsági Központ igazgatója, Szelé-
nyi Zsuzsanna kifejtette, hogy számára a pe-

dagógia mûvészete azt jelenti, hogy egy
olyan világra kell felkészíteni az ifjúságot,
amelyrôl elképzelésünk sincs.

Klein Sándor pszichológus, a Pécsi Tudo-
mányegyetem professzora a tanulás szabad-
ságáról beszélt. Nézete szerint az iskolában
a tanulók képességeit, valamint a tanulás-
hoz való pozitív hozzáállásukat kell fejlesz-
teni. Ez a kettô a feltétele ugyanis a megfe-
lelô teljesítménynek. Klein nem hisz a
nagy pedagógiai reformokban, szerinte az

lenne a célravezetô, ha minden pedagógus
a maga helyén vinné véghez a maga forra-
dalmát, amihez a gyerekek feltétel nélküli
elfogadása és az ôszinte kommunikáció a
kulcs. Lénárd Sándor, az ELTE PPK Nevelés-
tudományi Intézetének adjunktusa hason-
ló témában és hasonló felfogásban beszélt
a mai iskolák mérsékelt hatékonyságáról,
és igyekezett gyakorlati ötleteket adni ah-
hoz, hogy tanuló és tanár számára egyaránt
élmény legyen az iskolában töltött idô.

Leendô elsôsöknek
A Törökvész Úti Általános Iskola szere-
tettel meghívja és várja foglalkozásai-
ra azokat a gyermekeket és szüleiket,
akik a 2008/2009-es tanévtôl elsôsök
lesznek.

Október 20., 9–11: Játszóház. Me-
sebeli akadályverseny.

November 14., 8–10: Nyílt órák a
leendô elsôs tanítóknál. 1. óra: Ma-
gyar Ôrhegyi Enikôvel. 2. óra: Termé-
szetismeret Pinczési Zsuzsával.

December 12., 17.00: Csavargók éj-
szakája címû elôadás. Karácsonyi aján-
dék készítése az elsôs tanítókkal.

Január 9., 8–11: Nyílt órák a leendô
elsôs tanítóknál. 1. óra: Ének Szentivá-
nyi Katalinnal. 2. óra: Testnevelés Vár-
konyi Zsóªával. 3. óra: Magyar Ôrhe-
gyi Enikôvel.

Február 13., 17.00: Táncház a leen-
dô elsôs tanítókkal.

Február 27., 8–10: Nyílt órák a leen-
dô elsôs tanítóknál. 1. óra Angol 1.
osztály Polyikné V. Judittal és Tóth Évá-
val. 2. óra: Informatika 1. osztály Mak-
kos Eszterrel és Pinczési Zsuzsával.

Március 12., 17.00: Bábkészítés a
leendô elsôs tanítókkal.

Április 9., 8–10: Nyílt órák a leendô
elsôs tanítóknál. 1. óra: Magyar Várko-
nyi Zsóªával. 2. óra: Matematika
Szentiványi Katalinnal.

Érdeklôdni személyesen és telefo-
non a következô címen lehet: 1025 Bu-
dapest, Törökvész út 67–69., telefon-
szám: 325-6580, www.torokvesz.hu
info@torokvesz.hu

Gimnáziumi elôkészítô
A Budenz József Általános Iskola és
Gimnázium, valamint a Budenz József
Alapítványi Gimnázium elôkészítô tan-
folyamot tart magyar és matematika
tantárgyakból 2007. október 2-tôl.
Gimnáziumi „Nyílt hetet” rendezünk
2007. november 12–16-ig. Tájékozta-
tó szülôi értekezletünk idôpontja:
2007. november 19., 17.30.
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HÍVOGATÓ, ISKOLANYITOGATÓ. A kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ min-
den évben kiadványokkal segíti a szülôket az óvoda-, illetve az iskolaválasztásban.

A Hívogatóban a kerületben található önkormányzati óvodák bemutatkozását a
nem önkormányzati fenntartású óvodák felsorolása egészíti ki. Részletes információk
az elôjegyzésrôl, a beiratkozásról, a nevelésrôl, az óvodaválasztás lehetséges szem-
pontjairól, az óvodaérettségrôl és a körzethatárokkal kapcsolatos tudnivalókról.

Az Iskolanyitogató az önkormányzati általános iskolákat és gimnáziumokat mutat-
ja be. Külön fejezet szól az alsó tagozatos olvasástanítás alternatív módszereirôl. A
hasznos információk egy része a tankötelezettséggel, az iskolaérettséggel, a beiratás-
sal, a szabad iskolaválasztással foglalkozik, amit a kedvezményekrôl és támogatások-
ról szóló jogszabályok, az iskolai körzetek felsorolása tesz teljessé.

A kiadványok beszerzhetôk az óvodákban, az iskolákban, az önkormányzat Mûvelô-
dési Irodájában, az önkormányzat Ügyfélszolgálatánál és a II. Kerületi Pedagógiai
Szolgáltató Központban, valamint letölthetô a www.masodikkerulet.hu oldalról.
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Hatvanöt év együtt
Megindító levelet kapott
szerkesztôségünk egy kedves
olvasónktól. Csapóné Uti Márta az
idén gyémántlakodalmukat ünneplô
szüleit mutatta be benne, akiket
véleménye szerint példának
állíthatnánk sok idôs ember elé,
hogyan ôrizhetjük meg hosszú
évtizedeken át jó kedélyünket,
szellemi és fizikai frissességünket.
Kíváncsiak lettünk az Uti házaspárra,
és meglátogattuk ôket Ali utcai
otthonukban. Nem csalódtunk;
kellemes, jókedvû délutánt
tölthettünk két kedves, vidám és
nyitott ember, valamint egy
barátságos tacskó társaságában.

— 1942. szeptember 27-én kötöttünk há-
zasságot a Szilágyi Dezsô téri református
templomban, és most ugyanott ünnepel-
hettük családunk és barátaink körében a
65. házassági évfordulónkat is — meséli Uti
Józsefné. — Olyan gyönyörû és megható
volt, hogy bár nagyon elhatároztam, nem
fogok sírni, végig potyogtak a könnyeim.

Nagy a család?
Két lányunk van, Márta és Éva, négy uno-

kánk, Zsolt, Levente, Attila és Szabolcs.
Dédunokánk, Laci pedig már 19 éves. Csu-
pa ªú! Úgy szeretnénk még egy kislányt a
családba!

Hogyan kezdôdött közös életük?
Mind a ketten született második kerületi-

ek vagyunk. A férjem Pesthidegkúton élt
családjával, én szüleimmel a Bimbó úton,
és az Áldás utcai iskolába jártam. Azután ki-
költöztünk Hidegkútra. Ott, a Balázs ven-
déglôben ismertem meg a férjemet.

— Nagyon jó kis hely volt — emlékszik
vissza Józsi bácsi. — Szombat esténként tán-
cos mulatságot hirdettek, jöttek a lányok a
mamájukkal, barátnôjükkel, mi meg lestük
ôket. Akkoriban jobb volt ªatalnak lenni.
Több lehetôségünk adódott az ismerkedés-
re, udvarlásra. A vendéglô mögött vezetett

egy kis erdei út, azon át kísértük haza a höl-
gyeket. 1941-ben ismerkedtünk meg, egy
évig, az akkori szokás szerint, jegyben jár-
tuk. Akkor már folyt a háború, de engem le-
szereltek, így arra gondoltam, nyugodtan
megnôsülhetek. Megvolt az esküvô, elmen-
tünk nászútra, hazajöttünk, másnap meg-
kaptam a behívót. Szerencsére nem hosszú
idôre. A Postánál dolgoztam olyan beosztás-
ban, hogy mindig hazajöhettem.

A Postától is ment nyugdíjba?
Negyvenöt évig dolgoztam ott, édesapám

is postás volt, kézbesítô. Végigjártam a sza-
márlétrát, végül a Belvárosi üzem vezetôje-
ként nyugdíjaztak. Volt olyan idôszak, ami-
kor tizenhat órát dolgoztam. A rendes napi
munka után átmentem néhány munkatár-
sammal az óragyárba. De ez jó is volt, bír-

tam a munkát, és egy kis pénzt is tudtam ke-
resni. A feleségem elôször a Fôvárosi Ta-
nácsnál volt telefonkezelô, onnan a Széche-
nyi fürdôhöz került, amit nagyon szerettek
a gyerekek, mert egész nyáron strandolhat-
tak, végül a Medimpex külkereskedelmi
vállalat telefonközpontjában volt csoportve-
zetô.

— Huszonöt évig voltam a Medimpex-
nél, de ahogy lehetett, eljöttem nyugdíjba,
mert akkor már megszületett a két idôsebb
unokám, akik szinte több idôt töltöttek ná-
lunk, mint a lányoméknál. Akkor Farkasré-
ten laktunk, de Márta lányom kérésére a
közelükbe költöztünk. Itt szinte szomszé-
dok vagyunk, és ez mindannyiunknak kelle-
mes, kényelmes és megnyugtató. Márta
mindennap a munkából elôször idejön, és
innen megy csak haza.

Minek köszönhetô, hogy ilyen ªatalo-
sak, aktívak a mai napig?

Sokat kell dolgozni, és akkor az ember
nem ér rá betegeskedni — nevet a családfô,
és felesége is egyetértôen bólogat:

— Mindig elfoglaljuk magunkat valami-
vel, és ha jön is egy kis betegség, nem süp-
pedünk bele, nem hagyjuk el magunkat, és
lehetôleg elkerüljük az orvosokat. Az is fon-

tos, hogy ápoljuk a kapcsolatainkat. Baráta-
inkkal mind a mai napig rendszeresen
összejövünk. A férjem eljár a Széchenyi für-
dôbe, ott is van egy kis társasága, én meg a
lányommal szoktam elmenni vásárolgatni,
a férjem ugyanis azt nagyon rosszul viseli.

— Amíg ªatalok voltunk, sokat kirándul-
tunk — meséli Józsi bácsi —, kajakoztunk,
jártunk vízi túrákra, sátorozni. Késôbb is
rengeteget utaztunk a gyerekekkel, unokák-
kal. Sok szép helyre eljutottunk, szép emlé-
keket ôrzünk.

Keveseknek adatik meg, hogy gyémánt-
lakodalmat ülhessenek. Mi a titka a jó há-
zasságnak?

Figyelni kell egymásra, törôdni a másik-
kal. Nálunk is voltak nehezebb idôszakok,
ahogy minden kapcsolatban vannak —
mondja Barbara néni —, de azt türelemmel
kell viselni.

— Sokáig jártunk táncolni, csónakázni,
beszélgettünk nagyokat. Én épp eleget spe-
kuláltam, hogy nôsüljek-e. De ha már el-
döntöttem, csak nem hozok magamra szé-
gyent, hogy rosszul választottam. De ko-
molyra fordítva a szót, a házaspároknak
mindig törôdniük kell a kapcsolatukkal,
mert az csak akkor mûködik. Ahol gyere-
kek vannak, ott tudni kell, hogy felelôsség-
gel tartozunk nekik. Fel kell ôket nevelni,
példát kell nekik mutatni. Ma már más vi-
lág van. A ªatalok egyrészt sokkal önállób-
bak, másrészt önzôbbek is lettek.

— És felelôtlenebbek — fûzi hozzá Barba-
ra néni. — Megismerkednek, rögtön jön a
baba, azután, ha jönnek a nehézségek, to-
vábbállnak. Pedig a családért, egymásért
néha áldozatot is kell hozni.

Sokáig beszélgetünk még. Fényképeket
nézegetve felidézôdnek a régi emlékek,
nyaralások, utazások. Mesélnek a két lány-
ról, Levente unokájukról, akirôl kiderül,
hogy nem más, mint a népszerû televíziós
Harsányi Levente, aki már kiskorában is
mindig megnevetette közönségét; Attilá-
ról, akinek a gyönyörû ünnepséget köszön-
hetik nagyszülei, meg a többi ªúról, csíny-
tevéseikrôl, megható történeteikrôl. Mesél-
nek, és közben a hangjuk, szemük tele van
melegséggel, szeretettel. Péter Zsuzsa
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A valóság égi mása
Nem mindennapi kiállításra kapott
meghívót szerkesztôségünk. Nem-
csak azért volt különleges a tárlat,
mert csupán egyetlen napig volt nyit-
va, hanem mert a mai napig alkotó
kiállítómûvész idén ünnepelhette
90. születésnapját. Kelemen László a
civil életben a MÁV jogász fôtanácso-
saként dolgozott, de a rajz, majd a
festészet ªatal kora óta vonzotta.
1953-ban az Óbudai Téglagyárban,
ahol hivatalos ügyben járt, talált rá
igazi anyagára, az agyagra, és kezdett
el kerámiával foglalkozni. Azóta
szenvedélyesen és mûvészi szinten
alkot: számos portrét mintázott — több mint 117 fejet, köztük öt
gyermekéét is —, készített kisplasztikát, tálakat, vázákat, címere-
ket, szobrokat. Mostani tárlatával egy kis ízelítôt nyújtott fél évszá-
zad munkájából. Láthattuk a svédországi utazás ihlette malmôi, és
az idei nagy út, a Szentföld emlékére készült jeruzsálemi tányért.
Gyönyörû aktokat, családi és városcímereket, faliképeket, élô em-
berek kezeinek különleges technikával készített másolatait csodál-
hatta meg a látogató.

„Az agyag számomra terápia — mondta az idôs mûvész. — Min-
den gondom elfelejtem, amikor dolgozom. Meglátni, amit meg

kell látni, és ugyanazt visszaadni
agyagban: ez nekem teljes ªgyel-
met igénylô, de boldogító mun-
ka. Arany János sorai jutottak
eszembe: Nem a való hát: annak
égi mássa / Lesz, amitôl függ az
ének varázsa.

Kelemen László, aki ma a Sa-
repta Budai Evangélikus Szere-
tetotthon lakója, utolsó bemutat-
kozásnak szánta az egynapos ki-
állítást. Reméljük, adatik még
számára annyi erô és alkalom,
hogy még egyszer megörvendez-
teti munkáival mûvészetkedvelô
közönségét.

Farkas altatja a fákat
A hajdani gulyások, juhászok már javában
hajtották be az állatokat a legelôrôl. Miután
elszámoltak a rájuk bízott jószággal, nagy
vigasságot rendeztek. Sok pásztor Vendel-
kor (október 20.) ünnepelt. A legenda sze-
rint a VII. században élt ír királyª, Szent
Vendel zarándoklata után elszegôdött nyáj-
ôrzésre. Mivel a legjobb legelôket kutatta
föl, a jószágtartók, a pásztorok, a földmûve-
sek védôszentjüknek választották. A régi
Pest-Buda állattartói szintén tisztelték, ol-
talmazta a házról házra járó tejárus asszo-
nyokat, a milimárikat, és patrónusa volt a
ferencvárosi temetkezô egyesületnek. Ká-
polnát építettek, szobrot állítottak a falvak-
ban a szent tiszteletére, imádkoztak hozzá
az állatok egészségéért. Ha mégis kitört a
vész, szomorúan vették tudomásul, hogy:
„Vendel viszi az állatot”. Néhol búcsút tartot-
tak, és a hívôk mise után körmenettel vo-

nultak a pásztorszent szobrához könyörög-
ni oltalomért. Mivel sok gazda kímélte,
nem fogta be állatait az ünnepen.

Dömötörkor (október 26.) szintén viga-
doztak több vidékünk pásztorai. Más foglal-
kozásúak és asszonyok rendszerint nem ve-
hettek részt a mulatságon. Miközben a gu-
lyás dínomdánomozott, a gazdára maradt
az állatok gondozása. Mivel a dömötörözés,
azaz a juhászbál eltartott gyakran egy hétig,
dömötörhétnek is nevezték a vidám hangu-
latú pásztormulatságot. Sokat látott juhá-
szoktól napjainkig hallani, hogy: „Dömötör
juhászt táncoltat”, vagyis a fagyos szél tánc-
ra perdíti a didergô juhászt, és a jószágnak
sincs már maradása a szabadban. Dédanyá-
ink ªgyelték az idôjárást, és rengeteg gyúj-
tóst készítettek a fáskamrába, amikor az ó-
keresztény katonaszent emléknapján hi-
deg, északi szél fújt. Tudták ugyanis, hogy a

dömötörszél kemény telet hoz, és nagyon
fogy majd a tüzelô.

„Megérkezett Simon-Júdás,/jaj már néked
pôregatyás” — állapították meg dédapáink,
utalva a vacogtató hidegre, amikor már el-
kel a meleg ruha. Mivel a két apostolt szíve-
sen választották szôlôpatrónusnak, sok gaz-
da Simon-Júda napján (október 28.) kez-
dett szüretelni. A kettôs apostolünnep né-
hol a házasodás határnapja volt. Igyekeztek
is a lányok párra lelni, mert aki nem talált
ôszig, az csak a következô évben mehetett
férjhez.

„Farkas altatja a fákat” — vélekedtek az
ácsok október 31-én, Szent Farkas (Wolf-
gang), Regensburg bencés püspökének em-
léknapján. Az erdô- és famunkások védô-
szentjének ünnepén nagy munkában vol-
tak a családok: ªatal csemetéket ültettek a
korhadt, vén fák helyére. A gazdák gondol-
tak gyümölcsösük téli védelmére is, és be-
kötözték a fák törzsét, hogy a táplálék után
kutató vadnyulak ne okozzanak kárt ben-
nük. Pintér Csilla

Nyugdíjasokat
köszöntöttek
Az idôsek világnapja alkalmából ünnepséget tartottak a pest-
hidegkúti Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthonban. Az in-
tézményben október 1-jére emlékezve, a korábbi évekhez ha-
sonlóan vidám mûsorral kedveskedtek az otthon lakóinak,
akiknek a XII. kerületi Bíró utcai óvodások adtak elô zenés-tán-
cos mûsort. A nyugdíjas pedagógusokhoz ellátogatott a
Misztrál együttes és ismert dallamokat megszólaltatva fellé-
pett a kerületünkben élô Tabányi Mihály harmonikamûvész.
Az eseményen részt vettek a veresegyházi társintézmény és
az Ódry Árpád Mûvészotthon képviselôi, az önkormányzat
képviseletében pedig Láng Zsolt polgármester. Beszédében a
kerületi vezetô hangsúlyozta: a tanári pálya nemcsak puszta
tudomány, hanem mûvészet is, mert rengeteg tudást kell úgy
átadni a fiataloknak, hogy közben nevelni is tudják ôket azok-
ra az emberi értékekre, amelyeket egyre kevésbé kapnak meg
otthon. A polgármester hozzáfûzte, hogy a fiatal generáció a
mai világban nem tudja megtalálni és megtartani a helyes
utat anélkül, hogy ne támaszkodna az idôsebbek tapasztala-
tára. Az ünnepségen több pedagógus vehetett át színes diplo-
mát a tanári oklevél megszerzésének 50., 60. és 65. évforduló-
ja alkalmából. Vasdiplomát kapott Szûcs Jánosné, Lugossy Ilo-
na és Hlavathy Andrásné. Gyémántdiplomát vehetett át Ré-
dei Istvánné és Gál Andrásné. Aranydiplomát kapott Ternyei
Andrásné, Závecz Ferencné és Zernik Istvánné.
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Nagy örömmel olvastam Láng Zsolt pol-
gármester úr nyílt levelét az egészség-
ügyi miniszterhez a Budai Polgár elôzô
számában. Ugyanakkor mégis hiányol-
tam belôle az epilepsziás betegekkel fog-
lalkozó ambulancia és osztály sorsát az
OPNI-n belül. Sajnos, engem ott kezel-
nek, többször feküdtem is bent. Több-
ször kérdeztem kezelôorvosomat, hova
fognak kerülni, de nem tudta megmon-
dani. Úgy érzem, hogy ezzel a betegség-
gel nem foglalkoznak sehol — nagyobb
fórumokon — igazán. Az emberek nem
tudják, mit jelent. A többség elkönyveli
ezeket az embereket részegnek vagy nar-
kósnak. Rossz érzés volt nem egyszer,
hogy a 9 éves kislányomnak kellett ki-
hívni a mentôt, mert azt mondták rám
az utcán, hogy be vagyok rúgva. Az élet-
mentô gyógyszer, amit szedek, havonta
3000–4000 forint (eddig ingyen volt).
Teljes egészében úgy érzem, hogy ezzel a
betegséggel senki sem hajlandó foglal-
kozni, és úgy kezelik az embert, mintha
semmi baja sem lenne, ez csak egy álla-
pot.

(név és cím a szerkesztôségben)
Telefonos megkeresésünkre dr. Békés Judit
szakpszichológus, a volt Valentin Ház (az
OPNI Epilepszia Centrum önálló életvezeté-
si központként mûködô rehabilitációs rész-
lege) vezetôje elmondta, hogy november 5-
tôl az Epilepszia Központ osztályos és am-
buláns tevékenysége az Amerikai úti Orszá-
gos Idegsebészeti Tudományos Intézetben
(1145 Amerikai út 57.) folytatódik tovább.
A Valentin Ház megszûnik, de a Valentin
Klub foglalkozásokra és az EQUAL program
folytatására a Mozgássérültek Állami Inté-
zetében (1022 Marczibányi tér 3.) lesz lehe-
tôség. Békés Judit ígéretet tett arra, hogy la-
punk következô számában további tájékoz-
tatást ad a jelenleg még bizonytalan, az el-
látást érintô idôpontokról, adatokról. Infor-
mációk a www.epilepszia.hu honlapon is
találhatók.

Az olvasó írja… Fájdalom-
ambulancia
A fájdalomcsillapítás az orvostudomány ke-
vés sikerrel kecsegtetô területe. Talán itt
éri a legtöbb kudarc a kezelôorvost és bete-
gét. A Kapás utcai rendelôintézetben egy
éve mûködô fájdalomambulancia munka-
társainak tapasztalata az, hogy legtöbben
hosszú ideje tartó mozgásszervi panaszok-
kal keresték fel ôket.

— Általános kérés volt, ha csak egy mód
van rá, ne gyógyszert írjunk fel — mondta
lapunknak dr. Bokros Tibor, a fájdalomambu-
lancia vezetôje. A hosszú ideje szedett fáj-
dalomcsillapítók mellékhatásai ugyanis
sokszor legalább annyi szenvedést okoz-
nak, mint maga az alapbetegség. Abban a
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy fel
tudjuk ajánlani betegeinknek a lágylézerte-
rápia lehetôségét. Ezzel a módszerrel az
esetek mintegy ötven százalékában mellék-
hatásoktól mentesen sikerült a fájdalmat
enyhíteni, így jelentôsen csökkenthetô
volt a fájdalomcsillapító dózisa. Volt olyan
eset, amikor teljesen el tudtuk hagyni a tab-
lettákat. Sokszor a több kellemetlenséggel
járó szúrásos technikák segítettek. Be kell
azonban ismernünk, voltak teljes kudarc-
cal járó próbálkozásaink is. Ilyenkor széle-
sebb lehetôségekkel rendelkezô fájdalom-

ambulanciáktól vagy más társszakmáktól
kértünk segítséget. Az elmúlt egy év tapasz-
talatai igazolták azt a kezdeti törekvésün-
ket, hogy ahol észszerû, ott a mellékhatás
nélküli lézerkezeléssel kezdjük a fájdalom-
csillapítást, és csak ennek hatástalansága
esetén próbálkozunk gyógyszeres vagy
egyéb invazív módszerekkel. A jövôben
munkánkat továbbra is ennek szellemében
folytatjuk, továbbra is várjuk fájdalomtól
szenvedô embertársainkat, remélve, hogy
enyhülést tudunk adni nekik.

FÁJDALOMAMBULANCIA. 1027 Ka-
pás u. 22., bejelentkezés: hétköznapo-
kon 8–18 óráig a (06 70) 702-0809-es
telefonszámon dr. Bokros Tibor anesz-
teziológus és intenzív terápiás szakor-
vosnál. Rendelés hétfôn 12–18, pénte-
ken 11–17 óráig.

Közzétett tervek
Az épített környezet alakításáról és vé-
delmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 9. § (6) bekezdése alapján a Má-
riaremetei út—Kassa utca—Kolozs-
vár utca—Széchenyi utca által hatá-
rolt területre az elkészült szabályozási
tervet és a véleményezési eljárás doku-
mentumait október 18-tól 30 napra a
hivatal közzétette. A tervek megtekint-
hetôk az Ügyfélszolgálati Központban
(1024 Margit krt. 47–49.). Az észrevé-
teleket és javaslatokat harminc napon
belül, írásban a Fôépítészi Irodához le-
het eljuttatni.

Szabad Európa Esték
A Fidesz II. kerületi szervezete tisztelettel
meghív mindenkit október 25-én csütörtö-
kön 18 órára a következô Szabad Európa
Estre, amelynek vendége Kövér László, a

Fidesz választmányi elnöke. Helyszín: Kle-
belsberg Kultúrkúria (1028 Templom utca
2–10.). Moderátor: Bándy Péter újságíró,
önkormányzati képviselô.

Rákóczis hôsre emlékeznek
1956. október 25-én a Parlament elôtt a
sortûz áldozatául esett Galántay Tibor, a Rá-
kóczi Gimnázium III/d osztályos tanulója.
A sortûz évfordulóján, október 25-én dél-
elôtt 10 órakor emléktáblát avatunk emlé-
kére a gimnázium külsô falánál. Az avatóbe-

szédet dr. Balsai István országgyûlési képvi-
selônk tartja, aki utánunk néhány évvel ma-
ga is rákóczis diák volt. Mindenkit szeretet-
tel várunk, különösen az 1956-ban ott taní-
tott tanárokat, illetve ott tanult diákokat.

Volt rákóczis évfolyamtársai

Liberális Klub
Következô rendezvényét A Szólásszabadság
és gyûlöletbeszéd címmel tartja a Budai Li-
berális Klub október 29-én 19 órától a
1024 Margit krt. 48. alatt (I. emelet). Meg-
hívott vendégek: Ludassy Mária filozófus,

egyetemi tanár, Gerô András történész,
egyetemi tanár és Gusztos Péter országgyû-
lési képviselô. Az est házigazdája Retkes
Attila, a Budai Liberális Klub Alapítvány
kuratóriumának elnöke.

Fogyatékosokat támogató virágvásár
Jótékonysági virág vásár lesz október 28-
án vasárnap 8 és 12 óra között a Kájoni Já-
nos ferences közösségi házban (1026 Buda-
pest, Szilfa u. 4.). A Civitán Budapest Help
(fogyatékosokat foglalkoztató) kertészete

elsôsorban szép krizantémokat kínál meg-
vásárlásra ezen a napon.

Fogyatékosok alkalmazását támogatja az,
aki a temetôlátogatás virágait ezen a napon
vásárolja meg.



2007/21 — október 19. AJÁNLÓ 11. OLDAL

Sokoldalú mûvész
vagy csupán eszköz
Olescher Tamás foglalkozását nehéz
lenne egy szóval megnevezni.
Festômûvész, díszlettervezô,
mûvészeti szervezô és rendezô,
galériavezetô, azonkívül számos
multimédiás performance kitalálója és
megvalósítója. Az 1980-as éveket a
Német Szövetségi Köztársaságban
töltötte, ahol, miközben a Hesseni
Rádió újzenei osztályának munkatársa
volt, mûvészeti tanulmányokat
folytatott, mûveit rangos galériákban
mutathatta be. Tizenkét éve vezeti
kerületünkben a Vízivárosi Galériát,
most pedig Óriás-képek címmel
színpadképeibôl ad ízelítôt a
Marczibányi Téri Mûvelôdési
Központban.

— Ezek a nagy képek mindig egy folyamat
végeredményei. Elôször csak egy ötlet, egy
szín, egy hangulat, egy vázlat születik. Utá-
na megszokott méretben elkészítem a ké-
pet, és nagyon szeretem nagyban is látni. A
most kiállított képek a Multi Média Szín-
házban megvalósult színházi produkciók
színpadképei voltak. Az elsôk a kilencve-
nes években készültek, az utolsó pedig
2003-ban, akkor volt az utolsó ôsbemuta-
tónk.

Alkotó mûvész, színházi rendezô, galé-
riavezetô. Nem sok ez egy embernek?

A Vízivárosi Galéria valóban sok idôt és
törôdést kíván, így a színház most egy ki-
csit háttérbe szorult, hiszen az ottani mun-
ka is egy teljes embert igényel. Utoljára ta-
valy nyáron Szentendrén a Szívügyek címû
kiállítás ªnisszázsa nyújtott lehetôséget
egy elôadásra. A repertoárunk meglehetô-
sen nagy, korábban sokszor szerepeltünk
befogadó színházakban és különbözô feszti-
válokon. Nem mondom, hogy abbahagy-
tam azt a tevékenységet, inkább csak egy
kis szünetet tartok.

A németországi éveket is rendkívül ak-
tívan élte.

Önálló alkotóként ott tudtam kibontakoz-
ni. Az ottani világ egyébként nagyon is el-
várja az embertôl, hogy autoriter személyi-
ség legyen, amihez egy jól mûködô mûvé-
szeti struktúra is adva van: pályázati lehetô-
ségekkel, ösztöndíjakkal. Néhány év kinn-
tartózkodás után nekem is sikerült ilyenek-
ben részesülnöm, ami hatalmas lendületet
adott. Frankfurtban a különbözô mûvésze-
ti ágak sokkal inkább elkülönülnek egymás-
tól. Olyan klubok, mint a Fészek vagy az
FMK (Fiatal Mûvészek Klubja) nem létez-
tek. Mi alapítottunk egyet 707 Kunst-Mu-
sik-Video Verein (Mûvészet-Zene-Videó Egye-
sület) néven, amellyel nagyon aktív tevé-

kenységet folytattunk, nem utolsó sorban
magyar vonatkozásokban is.

Nem szakadt el magyarországi kapcso-
lataitól és a hazai mûvészeti élettôl a
frankfurti évek alatt?

Mielôtt kikerültem, jelentôs mesterek-
tôl tanulhattam itthon, ami jó alapot bizto-
sított a képzô- és zenemûvészet területén
egyaránt. A hetvenes években Új zene cím-
mel szerveztem sorozatot, amely a kortárs
magyar zenei életrôl igyekezett átfogó ké-
pet adni: a Szemzô kvartett és a 180-as cso-
porttól Szabados Györgyön át az Új Zene Stú-
dióig. Németországban is igyekeztem be-
mutatkozási lehetôséget biztosítani ma-
gyar mûvészeknek. Szabados Györgynek si-

került koncerteket szerveznem a frankfurti
Operába, és ªatal fotómûvészeknek is szer-
veztem kiállítást.

Eredményesen beilleszkedett. Mi hoz-
ta haza?

Egyrészt a magánéletem változásai —
megnôsültem, gyermekem született, a csa-
lád fontosabbá vált. Másrészt, számomra
nagyon kedvezôen alakultak a hazai körül-
mények. A rendszerváltás a mûvészeti élet-
ben is éreztette hatását, rengeteg új lehetô-
ség nyílt, vagy, ami eddig szunnyadt, az
most új erôre kaphatott. Ez az optimista,
reménykedô hangulat nagyon is rárímelt
személyes attitûdömre. Az is hozzájárult a
döntésemhez, hogy egy idôben három mû-
fajban is szerepelhettem itthon: a Liget Ga-
lériában képzômûvészeti kiállításom volt,
a Mûcsarnokban két zeneszerzôvel, Dukay
Barnabással és Faragó Bélával art’s perfor-
mance-t mutattunk be, a Szkéné színház-
ban pedig színházi elôadásunk volt, amit a
sikerre való tekintettel háromszor megis-
mételtünk. Nagyon sokan eljöttek a rendez-
vényekre, ami nagy örömmel töltött el.

A sokféle tevékenység, mûvészeti ág kö-
zül melyik az igazi?

Amikor ªatal voltam, nem tudtam egyér-
telmûen dönteni képzômûvészet, színház,
zene és ªlm között. Ez hosszú évekre meg-
határozta tevékenységemet. Ahogy azon-
ban telnek az évek, letisztulnak a dolgok.
Maradt a képzômûvészet, ami elég tág foga-
lom ahhoz, hogy szerteágazó érdeklôdési
köröm beleférjen. Én magamat úgy tekin-
tem, hogy az alkotás folyamán csupán esz-
köz vagyok a Teremtô kezében, és remé-
lem, hogy a munkáimon keresztül sikerül
néha valami lényegeset bemutatni.

Péter Zsuzsa

Október 28-ig látogatható a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ M Galériájában
Olescher Tamás Óriás-képek címû kiállítása. A mûvész színpadképeit bemutató tárla-
tot Szemadám György képzômûvész, mûvészeti író nyitotta meg. Köszöntô beszédé-
ben emlékeztette az egybegyûlteket, hogy a képzômûvészet valaha a szakralitásban
gyökerezett, amirôl a kortárs képzômûvészet hajlamos megfeledkezni. „A mai mû-
vész nem beavatott, aki az isteni igazságot mutatná fel, csupán kérdezô, keresô em-
ber. De a vágy, és talán a tudat ott él bennünk, hogy a mûvészet mégis csak szakrális
tevékenység. Ide nyúl vissza Olescher Tamás alkotásaival. Ô az összmûvészetet válasz-
totta, akárcsak a sámánok a régi korokban. Tudja, hogy a színház, a zene, a tánc, a fé-
nyek, a vizualitás egységet alkotnak. Nem igazságokat akar kimondani, de igaz kérdé-
seket tesz fel, amelyek közül talán a leglényegesebb: Ki vagyok én?”
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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 OKTÓBER 31–NOVEMBER 20.: Molnár Katalin — akvarellek. Kiállítás az M Galériában. (Marczibányi
Téri Mûvelôdési Központ)
n OKTÓBER 31–NOVEMBER 23.: Lovas Ilona Installáció, grafikák c. kiállítása a Vízivárosi Galériában.
n NOVEMBER 7-ig: A festészet napja címû rendezvénysorozat keretében a Magyar Képzômûvészek és
Iparmûvészek Szövetségének festômûvészei alkotásaiból nyílt tárlat a Pro-Top-Art Galériában. A kiállí-
tás elôzetes idôpont-egyeztetés alapján látogatható. Bejelentkezés: (06 20) 544-4120. (1029 Elôd vezér
utca 26.)
n NOVEMBER 16-ig: Maczkó Erzsébet VÍZ-FÉNY-KÉP címû fotókiállítása a Fény Galériában. A kiállítás
megtekinthetô hétköznap 12–18 óráig. (1024 Moszkva tér 3., I. em., a Dékán utca sarkán.Tel.: 315-0432,
[06 30] 984-4002)

SZÍNHÁZ IBS: OKTÓBER 20., 19.00: Ray és Michael Cooney: Minden lében három kanál. Vígjá-
ték két részben. Ôsbemutató. R.: Földessy Margit. OKTÓBER 18., NOVEMBER 11., 18.30: Dalok a falvé-
dôrôl. Irodalmi rock and roll. Elôadja: Hajdú István, Szabó Jusztina, Hajdú Gábor (IBS Pub). OKTÓBER
28., 18.30: Švejk vagyok — zenés sörözgetés egy derék katonával és a közönséggel (IBS Pub). OKTÓ-
BER 26., NOVEMBER 10., 19.00: Galt MacDermot—James Rado—Gerome Ragni: Hair. Musical a Szindra
elôadásában. R.: Földessy Margit. OKTÓBER 27., 19.00: Agatha Christie: Egérfogó (klasszikus krimi 2
részben) R.: Földessy Margit. NOVEMBER 10., 18.30: Folytassa, Švejk. Zenés sörözgetés a derék katoná-
val. Bemutató. (IBS Pub)
n Országút Társulat: OKTÓBER 27., 29. és NOVEMBER 7., 19.00: J. M. Synge: A nyugati világ bajno-
ka. Az elôadás ingyenes, de helyfoglalás ajánlott a honlapon keresztül: www.orszagut.extra.hu. (Ország-
út Pince, II., Fekete Sas u .7.)

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: OKTÓBER 25., 18.00: 100 éve született Ránki György. Hangver-
seny a zeneszerzô mûveibôl. Km.: Gyôri Noémi (fuvola), Jakab Ágnes (oboa), Galavics Gábor (klarinét),
Duffek Mihály (fagott), Kováts Imre (kürt), Rónaszéki Tamás (hegedû), Hargitay Imre (zongora). Házigaz-
da: Baranyi Ferenc. Beszélgetôtárs: Petrovics Emil. Arisztofanész — szvit hegedûre és zongorára. Don Qui-
jote és Dulcinea — két miniatûr oboára és zongorára. Pentaaerophonia — három darab fúvósötösre.
Jegyár: 1200 Ft. OKTÓBER 28., 11.00: Muzsikus családok. Vendég: Lakatos György (fagott), Paulay Ka-
talin (hegedû), Lakatos Sára (gordonka), Lakatos Dóra (ütôhangszerek). Zongorán közremûködik: Pátkai
Imre. Bachtól Piazzoláig. Házigazda: Szigeti István. Jegyár: 2000 Ft. . NOVEMBER 8., 18.00: Bartók zene-
akadémiája 2/1. Almann Gergô, Dargay Marcell, Dinyés Dániel és Héja Benedek szerzôi estje. Közremû-
ködik: Kolonits Klára (ének), Simon Lilla (klarinét), Félegyházi Károly (zongora), Schlanger Tamás, Szabó
Mátyás, Tóth Lajos (ütôhangszerek), valamint a szerzôk zongorán. Jegyár: 1200 Ft. NOVEMBER 9.,
18.00: Mesterbérlet 3/1. Borbély László zongoraestje. Három Domenico Scarlatti-szonáta. Beethoven:
Esz-dúr szonáta, Liszt: Változatok Bach Weinen, klagen c. kantátájának egy témájára, Bartók: Mikrokoz-
mosz VI. füzet — részletek. Jegyár: 2500 Ft. NOVEMBER 16.,18.00: Cembalissimo 2/1. Bartók és a régi
zene. Barna Péter zenetörténész elôadása. Csembalón közremûködik: Horváth Anikó, valamint a Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Egyetem hallgatói: Csonka Fruzsina, Edôcs Fanni, Flach Antal, Lee Jae Eui és Mészá-
ros Bernadett. Jegyár: 1200 Ft. NOVEMBER 18., 11.00: Cembalissimo 2/2. „Omaggio a Domenico Scar-
latti” (1685–1757). Hangverseny és beszélgetés Bartók Scarlatti-közreadásáról és -játékáról. Csembalón
közremûködik: Horváth Anikó és Oláh Aino, valamint a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatói.

Jegyár: 1200 Ft.
n IBS: NOVEMBER 17., 19.00: Élménykoncert
Bachtól a Queenig. A Reményi János Nôi Énekkar
és a Vocaldente énekegyüttes koncertje.
n MILLENÁRIS TEÁTRUM: OKTÓBER 26., 20.00:
Night Colours sorozat. Manring/Gauck/Szabó
Trió. „A Mélység Birodalma”. A különös cím arra
utal, hogy ez a három nemzetközi hírû muzsikus a
zene hangzásának legmélyebb tartományaiban ját-
szik. Michael Manring (USA) elektromos basszusgi-
tárjain, Ralf Gauck (D) akusztikus basszusgitáron,

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

A MÁSIK ÉN. Neil Jordan szakmai önéletrajzából már nagyon hiányzott egy echte
hollywoodi sikerfilm. Az a sok kis ír történet, személyes indíttatásból vagy tisztelet-
adásból elkövetett filmecske, amelyekkel Jordan rendezôként, íróként vagy producer-
ként az utóbbi idôkben elpepecselt, sem a közönséget, sem a könyvelôit nem tette
boldogabbá. Nem mintha ne lettek volna nyilvánvaló értékei Jordan elmúlt tízéves
mûködésének. Nagyon is voltak: az Egy kapcsolat vége címû filmjét a jobb Graham
Greene-adaptációk közé számíthatjuk, a Jó rablóval Jean-Pierre Melville Bob nagyban
játszik címû klasszikusát sikerült megidézni, a Reggeli a Plútón pedig sokak szerint (e
sorok írója nem tartozik közéjük) Cillian Murphy színészi zsenijét bizonyította. Az
egyetlen probléma, amellyel Jordan producerei (ez a titulus gyakran magát a rende-
zôt takarta) újra meg újra kénytelenek voltak szembesülni, hogy a kutya sem kíváncsi
Jordan filmjeire; hiába a kritikai hozsanna, emberünk mintha kizárólag magának és
szûk baráti körének készítette volna ôket. Egy szó, mint száz, Jordan piaci értéket ide-
je volt feltornázni, amire a leghatásosabb módszer köztudottan egy zsíros hollywoo-
di megbízatás. Ilyeténképpen A másik én afféle kötelezô gyakorlatnak is betudható,
sôt a legjobb, ha így nézzük, ahogy Jodie Foster igazságot oszt New York sikátorai-
ban. Mert ha nem így nézzük, esetleg még elkezdenénk hiányolni az eredetiséget a
vôlegénye gyilkosain bosszút álló értelmiségi asszony történetébôl. Az pedig nem
tenne jót Jordan renoválás alatt álló, rendezô image-ének. Kg
Amerikai film. Rendezô: Neil Jordan. Szereplôk: Jodie Foster, Terrence Howard, Naveen Andrews.

A GRILLA STÚDIÓ ÔSSZEL IS VÁRJA A KIS-
MAMÁKAT. OKTÓBER 27., 10.00–16.30: A
könnyû szülés, a gyermekágy és a regene-
rálódás praktikái. Információs program
szülésre készülôknek. Tartja: Berényi Grilla.
Részvételi díj: 9000 Ft. NOVEMBER 3., 9–
15.00: Szülôsuli — szülô suli, azaz háborí-
tatlan szülés kórházban is. Tartja: Novák
Julianna. Részvételi díj: 9000 Ft. Jelentke-
zés: babasrovat@grilla.hu vagy (06 30)
230-1688. A két programra külön-külön és
együtt is lehet jelentkezni, ez utóbbi eset-
ben az együttes részvételi díj 16 000 Ft.

OKTÓBER 26., 12.30–14.30: Szoptatási
problémamegoldó beszélgetés. Részvételi
díj: 2000 Ft. 15–19 óráig. Szoptatásra felké-
szítô foglalkozás várandósoknak. Részvételi
díj: 6000 Ft. A tanfolyamokat Werner Kata-
lin tartja. Jelentkezés a babasrovat@gril-
la.hu címen vagy (06 30) 230-1688. Aki
mindegyik tanfolyamon részt vesz, 10% ked-
vezményt kap a programok díjából. (1027
Margit krt. 58., fszt. 1.)
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Szabó Sándor (H) pedig a mélyre hangolt bariton
akusztikus és bundnélküli gitárokon, valamint egy
hatalmas ôsi kínai citerán, a guzhengen játszik. OK-
TÓBER 27., 20.00: A Muzsikás együttes és Jandó
Jenô koncertje. Allegro Barbaro — Bartók zongo-
ramuzsikája és a népzene.

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉR: Mozgás-
tanfolyamok a Marczibányi Téri Mûvelôdési Köz-
pontban. Mûvészi torna kedden és csütörtökön
17–18 óráig 4–5 éves óvodások részére. Tanfolyam-
vezetô, jelentkezés: Kiliánné Kocsis Mária, (06 70)
335-6286. Gimnasztika csütörtökön 18–19 óráig,
mozgásforma a felnôttek minden korosztályának.
Jelentkezés, érdeklôdés: Pilinger Zsuzsa Bothmer-
gimnasztika tanárnál, (06 70) 335-6283. Gerinc-
torna kedden és csütörtökön 18.30–19.30-ig. Tan-
folyamvezetô, jelentkezés: Peto Barbara, (06 30)
370-7322. Gyermekjóga hétfôn 17–18 óráig. Tan-
folyamvezetô, jelentkezés: Kovács Károlyné, (06
20) 947-0202. Jóga szerdán 8–9,45 óráig. Tanfo-
lyamvezetô, jelentkezés: Kovács Károlyné, (06 20)
947-0202; kedden 19,30–21,15 óráig. Tanfolyam-
vezetô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20)
9418-773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pén-
teken 11–12 óráig. Szülés utáni baba-mama-tor-
na pénteken 10–11 óráig. Tanfolyamvezetô, jelent-
kezés: Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Salsa csütörtökön 20–21 óráig. Tanfolyamvezetô: Földi
Anikó, (06 20) 3158-781. Argentin tangó kezdô szinten szerdán 19,45–21.00 óráig. Tanfolyamvezetô:
Békési Kálmán, (06 70) 451-8781.
n Nôi alakformáló kondicionáló 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. Információ: 325-9930. Izomnyújtó,
stretching gyakorlatok, kötött ízületû és ülômunkát végzôknek ajánlott kedd-csütörtök 17.30–18.30 kö-
zött. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. Információ: (06 30) 975-4752. (Kájoni ház, 1025 Szilfa u.
4., tel.: 392-0860)
n Feldenkrais alternatív mozgásterápiás tanfolyam mostantól két helyszínen. A Pasaréti Ferences Ala-
pítvány épületében (1025, Szilfa u. 4.) kedden 10–11 óra között, az ASRAM Jóga és Meditációs Központ-
ban (1024 Ady E. u. 1., I. em.) csütörtökön 17.30–18.30-ig. Vezeti Heimer István nemzetközi diplomás ok-
tató. Ha szeretne szabadabban és kevesebb megerôltetéssel mozogni, hogy jobban legyûrje a stresszt,
hogy hatékonyabban és kellemesebben végezze mindennapi tevékenységét, jöjjön el az óránkra! (Pasaré-
ti Ferences Alapítvány, 1025 Szilfa u. 4. Tel.: 394-3362, (06 20) 973-9489, fsts@chello.hu, www.feldenkra-
is-budapest.hu)
n Teniszoktatás. Hat éves kortól kezdô és haladó szintû oktatás csoportos vagy egyéni rendszerben. Isko-
lásoknak 4–6 fôs csoportok. Amatôr szintû versenyzési lehetôség. Érdeklôdni lehet Ördög Andrásnál: (06
20) 983-4098, (06 30) 579-2869, www.tenisz_oktatas.extra.hu
n Teniszoktatás. A Törökvész TSE amatôr oktatásra szakosodott edzôkkel tartja edzéseit. Kezdô és hala-
dó szinten, egyéni és csoportos oktatás minden korosztály részére hat éves kortól. Felnôtteknek oktatás,
stílusjavítás, páros és egyéni taktikai edzések, felkészítés amatôr versenyekre, kímélô idôsoktatás. Egyhó-
napos intenzív heti háromszor (13 alkalom). Edzések egész évben, hétköznap 8–20 óra között II. kerületi
(Rózsadomb környéki) pályákon. Érdeklôdni Gulyás K. Csabánál lehet a (06 30) 250-9122 vagy (06 20)
340-9925-ös telefonszámon.
n SIVANANDA JÓGA: Gyakorló hatha jógaórák hétfô és péntek este 18.30-tól,
kedd és csütörtök délelôtt 10.00-tôl (II., Volkmann u. 10., Jógaközpont), szerdán-
ként 18.00-tól (II., Csopaki u. 8., Superkids Ovi). Már lehet jelentkezni a jövô év
tavaszán induló egy éves jógaoktatói képzésre. Folyamatosan indítjuk kezdô és
haladó hatha jóga tanfolyamainkat is. 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 Né-
meth Erika. Játékos focisuli csütörtök 16.15–17-ig (3–4 éves kor), 17–18-ig (5–7
éves kor). Vezetô tanár 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@freemail.hu
(1026 Lorántffy Zs. út 3.).
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fônix Kendo és Iaido Klubban a

TRANSZ PARENS. A Víziváro-
si Galéria legújabb tárlatán há-
rom második kerületi mûvész,
Füleky Adrienn, Stark István
és Ujházy Kata mutatkozik be.
A három különbözô stílusban
és eltérô technikával dolgozó
mûvész képein a fény és ár-
nyék játéka jelenik meg. Sinkó
István képzômûvész fényfo-
góknak, fénymutogatóknak
nevezte az alkotókat: „Három
alkotó, akik a fényt, a résre en-
gedett képzeletbeli ajtót, a
csillámló kristályrendszert tár-
ják felénk. Füleky Adrienn
elektrografikáin a sötétbôl elôvillanó fényt ceruzaként használva kincseket hív elô. Uj-
házy Kata takarékosan bánik a fénnyel, számára a szín és az örvénylés ugyanolyan
fontos, mint a szobába bevillanó fény. Kollázstechnikája grafikus lényének finom raj-
zos megoldásaival keveredik. Stark István fényei a legelementárisabbak: ezüstök, ara-
nyak vibrálnak a szemünk elôtt. Képei a pontos, geometrizáló festészetet képvise-
lik.”
A kiállítás október 25-ig látogatható keddtôl péntekig 13–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.
(1025 Kapás u. 55., tel.: 201-6925)

Füleky Adrienn, Stark István és Ujházy Kata

FOLYTATÓDIK A DZSESSZLÁNC A Raiffei-
sen Jazzklubban november 8-án 20 órakor
az Oláh Szabolcs Quartet (Oláh Szabolcs,
gitár; Mester Dániel, szaxofon; Soós Már-
ton, bôgô; Majtényi Bálint, dob) lép fel a
Millenárison.

Az Oláh Szabolcs Quartet 2002 óta válto-
zatlan felállásban mûködik, tagjai vala-
mennyien a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem Dzsessz Tanszakán szereztek diplo-
mát. Megalakulásukhoz sajátos és egyedi íz-
lésviláguk azonossága vezetett, ami kompo-
zícióikban és a zenekar megszólalásában is
érezhetô. Koncertrepertoárjuk mára kizáró-
lag Oláh Szabolcs, Mester Dániel és Soós
Márton szerzeményeibôl áll. A kvartett tag-
jai pályájuk során együtt és külön-külön is
számos szakmai elismerésben részesültek.
Elsô albumuk Inner Spring címmel 2006-
ban jelent meg. Az együttes rendszeres fellé-
pôje hazai és külföldi fesztiváloknak, klubok-
nak, gyakori szereplôje rádió- és televízió-
mûsoroknak. Az est vendége Fekete-Kovács
Kornél (trombita, szárnykürt) lesz. (Millená-
ris Fogadó)
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Kodály Zoltán iskola épületében. Kendoedzések gyermekeknek 18–19.30-ig és felnôtteknek 19–21-ig min-
den kedden és pénteken. Bôvebb információ: (06 30) 601-2025, www.budapestkendo.hu, budapestken-
do@gmail.hu (1022 Marczibányi tér 1.)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜLETE: OKTÓBER 24., NOVEMBER 7., 14.,
21. és 28.: Séta a budai hegyekben. Találkozás 9.00 órakor a Moszkva téren, az óra alatt. OKTÓBER
21., 28.: Cserhát-hegység. Találkozó 8.00 órakor a Volán Stadionok pu. pénztáránál. NOVEMBER 4.:
Vértes-hegység. Találkozó 7.15-kor a Volán Népliget pu. jegypénztáránál. Bôvebb információ: 316-
3053, (06 20) 997-8465, www.termeszetvedok.hu

GYEREKEKNEK IBS: Bonbon Matiné elôadások: OKTÓBER 21., 11.00: Muszorgszkij—Tomi-
ta: Egy kiállítás képei. M. Kecskés András — pantomim (Klarinét-bérlet 1. ea.). OKTÓBER 28., 11.00:
Ákom-bákom! Makám Zenekar (Furulya- bérlet 2. ea.) NOVEMBER 9., 9.30: és 11.00: „Vitéz Levente!”
Kolompos Együttes (Fuvola bérl. 1. ea. és Viola bérl. 1. ea.). NOVEMBER 10., 11.00: „Húrjaim penge-
tem!” Radványi Balázs (Gitár bérl. 2. ea.). NOVEMBER 11., 11.00: Mozart: A varázsfuvola — ismerke-
dés az operával (Okos Bagoly bérl. 2. ea.) NOVEMBER 16., 9.30: „Cinege cipôje” Bojtorján Együttes
(Zongora bérl. 2. ea.)

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUB: OK-
TÓBER 26., 15–17 óráig klubnap a budafoki Lics Pincészetben. Pinceséta a mûködô borpincében, Bu-
dafok történetének bemutatása, borkóstolás (költség: 500 Ft). Találkozás 15 órakor, a Moszkva téren az
óra alatt. Információ: Kiliánné Kocsis Mária, (06 70) 335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 30.: Kérdés-felelet. Játék. Sok szeretettel várunk minden ke-
rületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-
7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 24.: Dunai sétahajózás. 31.: Múzeumlátogatás a II.
kerületben. NOVEMBER 7.: Gödöllô kulturális értékei. NOVEMBER 14.: Hagyományos Márton-napi
összejövetel Budapesten. Érdeklôdni: a 275-0169-es számon, este. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB. Október 4-i összejövetelünkön megemlékeztünk a hôs szabadságharcos
tábornokokról, az aradi 13-ról. Október az idôsek hónapja, ez alkalommal köszöntöttük jobb híján ma-
gunkat, mint idôs embereket. (1028 Máriaremetei út 37., tel.: 376-8678)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB. Ôszi, karácsonyi, szilveszteri idôpontokra ismét igénybe lehet venni a
nagyatádi Termálszólló vendéglátását. Ismertetés a fogadóórákon, csütörtök 9–12.30 között. (1024 Mar-
git krt. 48., tel.: (20) 921-6588, 316-5925)

n KIÁLLÍTÁS: OKTÓBER 29-ig: Emlékezôk —
Asszonyi Tamás, Csíkszentmihályi Róbert,
Götz János szobrászmûvészek, Pataki Fe-
renc és Végh András festômûvészek kiállítá-
sa. Megtekinthetô naponta 10–18 óráig. OK-
TÓBER 31., 18.00: Szidu Szika festômûvész
kiállítását megnyitja Mányoki Endre mûvé-
szettörténész. Köszöntôt mond Cafaridu Poly-
xenia, a II. kerületi Görög Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke. Megtekinthetô november
11-ig naponta 10–18 óráig.
n ZENE: OKTÓBER 30., 19.00: EZTER. Bíró
Eszter és Fodo új modern világzenei kon-
certje. Közremûködnek: Ezter (ének, melodi-
ka), Fodo (dob, billentyûs hangszerek, vokál),
Nikola Parov (buzuki, kaval, gadulka, gitár),
Papesch Péter (basszusgitár), Mogyoró Kornél
(ütôhangszerek), Hámori Máté (gitár, vokál),
Kiégô Izzók (VJ csapat). Jegyár 1400 Ft. OKTÓ-
BER 31., 19.30: Mozart: Requiem. Elôadja a
Simfonietta Hungarica zenekar és a Pasaréti
Szent Antal kórus. Vezényel Kollár Imre. Jegy-
ár 1400 Ft. NOVEMBER 4., 15.00: Az opera-
irodalom gyöngyszemei: Verdi: Otello. NO-
VEMBER 8., 19.30: Mesterkoncertek: Maria
Teresa Uribe énekestje.
n SZÍNHÁZ: OKTÓBER 21., 19.00: John Pat-
rick: Az ajándék gésa. A Körúti Színház elô-
adása. Szereplôk: Tahi Tóth László, Kautzky Ar-
mand, Király Adrián, Hadházi László, Beleznay
Endre, Dósa Mátyás, Szabó Erika. Rendezô:
Galambos Zoltán. Jegyár: 2200, 1800 Ft. NO-
VEMBER 12., 19.00: Goldoni: Mirandolina,
amore! A Turay Ida Színház elôadása. Goldo-
ni újabb remekmûvét láthatják a Kultúrkúriá-
ban, a tôle megszokott emberábrázolás ferge-
teges komikumával. A szépséges Mirandolina
és az ôt körülzsongó két udvarló, illetve a ve-
télkedés közepette betoppanó, nôgyûlölô lo-
vag története... Szereplôk: Sáfár Anikó, Nem-
csák Károly, Gyôri Péter, Mikó István, Szabó
Anikó, Borbély Krisztina, Boros Zoltán és Suha
Kálmán. Rendezô: Mikó István. Jegyár: 2200
Ft, 1800 Ft.
n GYEREKEKNEK: OKTÓBER 26., 10.00: Fu-
rulyás Palkó. A Kolompos együttes dramati-
kus játéka bábukkal, élô szereplôkkel, muzsi-
kával: hogyan találja meg a királykisasszony a
párját a juhászlegény személyében. A juhait el-
vesztô pásztor vagy pásztorlány zenés történe-
tének meseszerû feldolgozása. NOVEMBER
9., 10.00: Hangleletek 1. Bûntények a zene-
történetben. Közös zenetörténeti ásatások,
nyomozások gyerekekkel, gyerekeknek. Eck-
hardt Gábor zenés sorozata.
n OKTÓBER 22.: Emlékezés az ’56-os forra-
dalmi eseményekre korabeli újságcikkek,
dokumentumok és fényképek alapján.
n OKTÓBER 27., 20.00: Jótékonysági sport-
bál. A HSC és a Kultúrkúria szervezésében. Ját-
szik a Bravi Buan zenekar.

Mindenkit vár
a Menta
A Menta Terasz nem csupán egy étterem a
budai oldalon, de egyedülálló kikapcsoló-
dási lehetôséget biztosít minden korosz-
tály számára, három egymástól teljesen el-
különíthetô térben: elegáns étterem, a tetô-
térben elhelyezett „tengerparti koktélbár”
hangulatú lounge, és a pincerészben kiala-
kított klub, ahol keddtôl szombatig min-
den nap élôzenei ínyencségekkel és táncze-
nével várjuk a vendégeket. Kedden csende-
sülôs unplugged koncertek, kamaraszín-

ház mûködik, szerdánként világzenei kü-
lönlegességeket mutatunk be, a csütörtök
az egyéni hangzású (indie, britpop, ska) ze-
nekaroké, a pénteki napot a táncos ritmu-
sok (funk, retro-pop, retrock, elektro, reg-
gae) jellemzik, a szombat pedig a Megasztá-
roké és a 90-es évek házibulizenéié.

ETHNOBALTA A MENTA TERASZON.
A Menta világzenei szerdáit modernitás
és hagyomány ledér egybefonódása jel-
lemzi. Nem andalító háttérzenére, hanem vérpezsdítô, ütôs koncertekre számíthat a
látogató, ezért viseli a sorozat az Ethnobalta nevet. A mai könnyûzenei irányzatok és
a népzene ötvözete rengeteg sosem hallott stílust szül. Ethnofunkot játszik például a
Kerekes Band (legközelebb október 31-én), az ethnotrans irányzatot a Narco Polo ele-
veníti meg, pörgôs pszichedelikus partizenéjük megtáncoltat mindenkit. A Barbaro a
fuziós ethnorock legnagyobb magyar képviselôje. Ír Esteket szervez minden hónap-
ban a M.É.Z., autentikus roma zenét játszik a Szilvási Gipsy Folk Band (legközelebb
október 24-én), a koncertek után dj Pacalos adagolja az ethnoslágereket. Az Ethno-
balta legnépszerûbb zenekara a Zuboly: nevettetô zenéjük jól bemutatja az egész so-
rozat irányvonalát: Ágoston Béla, a kiváló dzsesszista zenekarában hagyomány, mo-
dernitás, és humor találkozik.
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n Ôszi szünidei programok elsôsorban alsó
tagozatosoknak. OKTÓBER 29.: Délelôtt séta
a Vadaskerti-hegyre és környékére, délután já-
ték és kézmûves foglalkozás ôszi falevelek-
kel. OKTÓBER 30.: Egésznapos kirándulás a
János-hegyre. OKTÓBER 31.: Délelôtt séta a
Normafához. Délután tökfaragás, termésfi-
gura-készítés. NOVEMBER 2.: Kirándulás
Hûvösvölgybôl a Nagy-Hárshegyre, tûzrakás,
sütögetés. Rossz idô esetén a program változ-
hat. Részvételi díj: 500 Ft/fô + bérlet vagy na-
pi 4 BKV-jegy szükséges. Jelentkezés Pilinger
Zsuzsánál, (06 70) 335-6283.
n SZIA, MARCZI! Családi játszószombatok
10–13 óráig. OKTÓBER 20.: CSIPESZ — Krea-
tív mûvészeti játszóház. A fa. Dramatikus
foglalkozás. OKTÓBER 27.: Játszószínház —
Oda az igazság! A Kerekasztal Színházi Neve-
lési Központ színészeivel visszautazunk Má-
tyás korába.
n ZENE, TÁNC: Kôketánc gyermektáncház
minden vasárnap 10–12 óráig. Minden szer-
dán 20.00: Guzsalyas táncház. Gyimesi,
moldvai csángó tánc- és énektanítás. OKTÓ-
BER 27., 19.00: Kaláka. Koncert felnôttek-
nek. Belépô: 1000 Ft. OKTÓBER 28., 15.00:
Csík Laura zongoramûvész koncertje. Mûso-
rában Bach, Chopin, Dohnányi mûvei.
n SZÍNHÁZ: Gyermekszínházi elôadásaink-
ra jegyek még leköthetôk. OKTÓBER 25.,
10.30 és 14.30: Ágról szakadt Tilinka. NO-
VEMBER 14., 10.30 és 14.30: Rigócsôr ki-
rály. DECEMBER 12., 10.30 és 14.30: Nem
akarok többé boszorkány lenni! Információ:
Makofka Tünde, 438-1023, (70) 453-4059.
Színházi nevelési elôadások diákoknak térí-
tésmentesen hétköznap délelôttönként. Jusz-
cák Zsuzsa, (70) 335-6285.
n Programok kamaszoknak: OKTÓBER 27.,
15–18 óráig: Titánok. 12–18 éveseknek szer-
vezett programsorozat minden hónap utolsó
szombatján. Tudunk „társas” játékokat, igaz
és izgalmas történetekrôl beszélgetni, isme-
rünk emlékezetes filmeket, szeretünk vetélked-
ni, különbözô anyagokat megformálni, hu-
morral gondolkodunk és sokat kérdezünk! Be-
lépô 500 Ft. Információ: Pilinger Zsuzsa, (70)
335-6283.
n CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 16.30–18 óráig: Ma-
darászsuli. Minden második hétvégén terepi
foglalkozás. Vezeti: Zsoldos Árpád ornitológus.
n HÉTFÔNKÉNT 15.30–17.30-ig sakkszak-
kör. Vezeti: Rollinger Károly, tel.: 212-2820.
n OKTÓBER 27., 8–12 óráig: Baba- és gye-
rekholmivásár. Várjuk azokat, akik gyermek-
ruhákat és egyéb kiegészítôket szeretnének
— kedvezô áron — a vásáron beszerezni. Ki-
nôtt, de még jó állapotban lévô baba- és gye-
rekruhák, valamint játékok börzéje. Informá-
ció a 212-2820-as telefonszámon.

Koncertek a Marczin
Novemberben két jelentôs koncertre is várja közönségét a Marczibányi Téri Mûvelô-
dési Központ. november 9-én 20 órától a Triginta együttes ad koncertet. A zenekar
2004 szeptemberében alakult, majd 2006-ban megújult ütôsegyüttes, mely a klasszi-
kus indiai, a kortárs, az indonéz, a közel-keleti és az etno zenét ötvözô kompozíció-
kat szólaltat meg. Az együttes tagjai: H.
Magyar Kornél, Nyusztay Iván, Szabó Má-
tyás. Belépô: 800 Ft.

November 11-én 19 órakor a közön-
ség köszönti az 50 éves Bartók Vonós-
négyest. A világhírû, számos díjjal kitün-
tetett (Kossuth, Liszt, UNESCO, Bartók—
Pásztory-díj) kvartett hangversenye a Mû-
velôdési Központ színháztermében lesz.
A zenekar tagjai: Komlós Péter (I. hege-
dû), Hargitai Géza (II. hegedû), Németh
Géza (brácsa), Mezô László (gordonka).
Közremûködnek: Mezô-Arruda László és
a Zeneakadémia ifjú növendékei. A hang-
versenyen Schubert, Haydn, Kodály mû-
vei hangzanak el. Belépô: 2500 Ft. Jegyin-
formáció és elôjegyzés a 212-2820-as és
Szeleczki Petránál a (06 70) 335-6284-es
telefonszámon. Ötvenéves a Bartók Vonósnégyes

BILIMBO BÁBSZÍNHÁZA. Novembertôl 5-tôl öt héten át várják a kicsiket szerdánként
17 órától 30 perces bábelôadásokra. Az elôadásokat Németh Luca bábmûvész tartja. A
jegyár 1400 Ft/alkalom, illetve 6000 Ft/ öt alkalom. A bábelôadásokon 4–5 bábos mesét
hallhatnak a gyerekek állatokról, lovagokról, hercegnôkrôl. (1. Vakondmesék, 2. Lovagos
és királylányos mesék, 3. Manómesék, 4. Állatmesék, 5. Boszimesék). Információ: www.bi-
limbo.com, tel.: 225-1419, 1016 Budapest, Nyárs u. 3.

KLUBOK Mentális problémával élôk klubja minden hónap elsô hétfôjén 16–18 óráig a II. sz.
Gondozási Központban. Megközelíthetô a 49-es busszal, a Moszkva térrôl 4. megálló. (1022 Budapest,
Fillér u. 50/b)
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: Minden csütörtökön délután 15 órától tartunk összejövetelt
az egyesület Nagytermében, a kirándulási napok kivételével. Szeretettel várjuk az új érdeklôdôket, akik 2–
3 rendezvényünkön tagsági nélkül is részt vehetnek (a kivételeket jelezzük). A diákok és a 80 év felettiek
rendezvényeinket tagsági nélkül látogathatják. 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. OKTÓBER 25.: Az „Egy varázslatos különc: Hundertwasser” c. kiállítás megtekintése ve-
zetéssel a Szépmûvészeti Múzeumban. Novemberi elôzetes: 8-án: Klubnap. Egy osztrák mûvészházas-
pár (rajz- és festômûvész, illetve bûvész) bemutatkozása, mûsora és kiállítása. NOVEMBER 15–16.: Az
Északi-középhegység legszebb tájain — autóbuszos országjárás. (1024 Margit krt. 64/b. Bejárat a fôka-
pu mellett balra a Bárdos Lajos emléktábla alatt. Tel.: 216-9812 [üzenetrögzítô is], (20) 42-42-180, fonix-
ke@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.)
n Baba-mama-klub a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban szerdánként 10–12 óráig. Az otthon lé-
vô anyukákat és a közösségbe nem járó kicsiket várjuk klubunkba. Szeretnénk, ha klubunk olyan hely len-
ne, ahol az állandó résztvevôk és az alkalmi betérôk is otthonosan éreznék magukat, és saját ötleteikkel
alakítanák ki a klub életét, a foglalkozások témáját. Klubvezetô: Héjja Edit pszichopedagógus. Belépô:
500 Ft/fô + 1 gyümölcs. Információ: 212-2820.

ELÔADÁSOK A László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület szervezésében október 30-án
19 órától a XII. kerületi Mûvelôdési Központ kupolatermében Illyés Gyula, a nemzeti költô címmel Vasy
Géza irodalomtörténész, a Magyar Írószövetség elnöke tart elôadást. Közremûködik: Pregitzer Fruzsina
színmûvész. A program díjtalanul látogatható. (1123 Csörsz u. 18. MOM)
n A Független Pedagógiai Intézetben októbertôl keddenként 17.00 órakor Grandpierre Attila csillagász-
író elôadás-sorozata indul „A csillagok világa és az ember. Az emberiség boldog jövôjének megalapo-
zása az átfogó természettudomány segítségével” címmel. Részvételi díj: 1000 Ft/fô. Tájékoztatás a
336-1766-os telefonszámon, vagy a margit.feltein@fupi.hu e-mail címen. (1027 Budapest, Frankel Leó
út 6.)
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Klebelsberg Kuno Napok
2007. november-december
Klebelsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és Mûvészeti Központ

(1028 Templom utca 2–10., tel.: 392-0860)

A Klebelsberg Kuno Emléktársaság a Kle-
belsberg Kuno Mûvelôdési, Kulturális és
Mûvészeti Központtal együttmûködve közö-
sen szervezi az eseménysorozatot Pesthi-
degkút egykori lakója, a néhai vallás- és
közoktatásügyi miniszter emlékére.

Fôvédnök: Láng Zsolt, a II. kerület polgár-
mestere.

November 11. vasárnap

10.30: Istentisztelet Klebelsberg Kuno lel-
ki üdvéért az Ófalui Sarlós Boldogasszony
Plébániatemplomban (1028 Templom u.
7.). Orgonán közremûködik: Erdôsi-Boda
Katinka.

November 13. kedd

(132 évvel ezelôtt ezen a napon született
Klebelsberg Kuno)

11 óra: Koszorúzás Pesthidegkúton az Ó-
falui Sarlós Boldogasszony Plébániatemp-
lom (1028 Templom utca 7.) falán elhelye-
zett emléktáblánál. Ünnepi beszédet mond
Berkes Anna, a Remetekertvárosi Általános
Iskola igazgatója.

15 óra: Koszorúzás Klebelsberg Kuno
szobránál, a Villányi úton, a Budai Ciszter-
ci Szent Imre Gimnázium mellett álló em-
lékmûnél.

November 16. péntek

14.30: A kultúrpolitikus Klebelsberg po-
litikai kultúrája — Politikai kultúra ma
címmel konferencia és a hasonló címen
meghirdetett országos pályázat eredmény-
hirdetése. Elôadók: politikusok, politoló-
gusok, kommunikációs szakemberek és a
legsikeresebb pályamûvek készítôi.

A konferenciát megnyitja: Láng Zsolt pol-
gármester. A szervezôk meghívását eddig
elfogadó elôadók, zsûritagok, díjátadók: Do-
bos Krisztina egyetemi tanár, Balsai István
országgyûlési képviselô, Gulyás Dénes or-
szággyûlési képviselô, Halász János, az Or-
szággyûlés Kulturális és Sajtóbizottságának
alelnöke, Hoffmann Rózsa országgyûlési
képviselô, Horváth Csaba fôpolgármester-
helyettes, országgyûlési képviselô, Lezsák
Sándor, az Országgyûlés alelnöke, L. Simon
László, az írószövetség titkára, Párkány Lász-
ló, az ORTT szakértôje, a Klebelsberg Kuno
Emléktársaság tagja, Semjén Zsolt országgyû-
lési képviselô, a Klebelsberg Kuno Emlék-
társaság tagja.

19 óra: a Pesthidegkúti Városrészi Ön-
kormányzat Klebelsberg-díjának ünne-
pélyes átadása. A díjat átadja: Csabai Péter
elöljáró.

December 2. vasárnap

17 óra: A mûvészet kultúrája. Hommage à
Klebelsberg Kuno. A Magyar Alkotómûvé-
szek Országos Egyesületének pályázatára
meghívott, Klebelsberg szellemiségében
létrehozott mûvek bemutatása.

A kiállítást Töreky Ferenc graªkusmûvész
rendezi, megnyitja Feledy Balázs mûvészeti
író, a Klebelsberg Kuno Emléktársaság tag-
jai.

19 óra: Vörösmarty Mihály: Árpád ébre-
dése — újkori színházi bemutató Árpád fe-
jedelem halálának 1100. és a Pesti Magyar
Színház fennállásának 170. évfordulójára.

Gondolatok a színdarab újkori bemutató-
ja elé: Jókai Anna, Kossuth-, Magyar Örök-
ség- és Prima Primissima-díjas író, a Kle-
belsberg Kuno Emléktársaság elnöke. A tár-
sulatot köszönti Láng Zsolt polgármester.
Rendezô: Iglódi István. Árpád: Bánffy
György, Költô: Ôze Áron, Színésznô: Kubik
Anna.

20 óra: Árpád népének ébredése —
Bánffy György színmûvész elôadóestje.

(A mindkét elôadásra érvényes jegy ára
2500 forint, megvásárolható a helyszínen.)

December 8. szombat

17 óra: Klebelsberg-emlékkoncert. Hu-
bay, Bartók és Kodály — Klebelsberg Kuno
kortársainak — mûveibôl válogat, a mûvé-
szettörténeti hátteret ismerteti Hegedûs
Endre zongoramûvész. Közremûködik: Ko-
vács Anikó hegedûmûvész.

December 9. vasárnap

19.30: Erkel Ferenc — Doppler Ferenc:
Erzsébet — újkori operabemutató Árpád-
házi Szent Erzsébet születésének 800. év-
fordulójára. Erzsébet: Bucsi Annamária,
Thüringiai Lajos: Kóbor Tamás, Ghunda, Er-
zsébet szolgálója: Simon Krisztina, Kuno,
Lajos szolgája: Rezsnyák Róbert, II. Endre
magyar király: Gogolyák György. Rendezô:
Paróczay Balázs. Köszöntôt mond Esterházy
László pápai káplán, c. prépost, a Máriare-
metei Kisboldogasszony Bazilikának a
2007. évi Klebelsberg-díjjal kitüntetett plé-
bánosa. (Jegyár: 2000 forint, megvásárol-
ható a helyszínen.)

December 16. vasárnap

Adventi készülôdés, 17 óra: az erdélyi
Szentegyházi Gyermekªlharmónia koncert-
je a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazili-
kában. A székely népviseletbe öltözött száz-
tagú kórust és a negyventagú zenekart ve-
zényli Haáz Sándor.

19 órakor a Klebelsberg Akadémián ta-
lálkozhatnak az érdeklôdôk a Magyar Örök-
ség-díjas szentegyházi gyermekkórus tagja-
ival. Régi zene — régi viselet: a Kecskés
együttes rendhagyó zenei estje és ruhabe-
mutató a XV. századtól a XIX. századig. Az
est befejezéseként rövid koncertet ad a
gyermekkórus, Szép Ernô: Imádság címû
versét Szabó Eszter (Kárpátalja) mondja el.

A programokra a belépés díjtalan. A
programváltoztatás jogát a szervezôk
fenntartják.

Információ: Erdôsi Károly, tel.: 376-
8907; Szentirmai-Zöld Máté, tel.: (30)
630-6488, e-mail: szentirmai.mate@
kulturkuria.hu, www.kulturkuria.hu.

@
Kerületi programok, könyv- és
filmajánló, helytörténeti cik-
kek, eddigi írásaink gyûjtemé-
nyét megtalálják a www.buda-
ipolgar.hu címen.

Lapunk internetes változatá-
nak Látogatóban rovatában
kerületünk érdekes és híres
embereivel olvashatnak inter-
jút.

Elektronikus formátumban
is letölthetôk a Budai Polgár
korábbi számai.
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Az 1847-es budai dûlôkeresztelô

Lakoma politikai
ínyencségekkel
Nyelvében él a nemzet, mint tudjuk. A
mai budaiak talán már nincsenek is
tudatában annak, hogy a XIX.
században az emberek többsége ezen
a vidéken még németül beszélt. Csak
lassan, Pesthez képest csak jó
negyedszázados késéssel
magyarosodott el a budai domboldal.

E folyamat persze egyáltalán nem volt erô-
szakmentes. Nemcsak azért lett Budapest
magyar város, mert egyre több magyar köl-
tözött ide, hanem mert erôszakkal, elhatá-
rozva is magyarrá tették az egyre inkább te-
ret hódító nacionalizmus hatása alatt. Nem
kis dologról beszélünk, a nyelvújítás kori
események máig mindennapjaink megha-
tározói.

Távoli példával élve: ha az Egyesült Álla-
mok szenátorai egyetlen szavazattöbbség-
gel nem az angol, hanem a német nyelvet
választják hivatalos nyelvül 1781-ben, ak-
kor ma talán annyian beszélnének a vilá-
gon angolul, mint mondjuk svédül. Ha
nem folytatnak szent harcot a nyelvújítók
az élet minden frontján, akkor ma nem
vagy nem így beszélnénk magyarul. Ha a bu-
dai tanács 1847-ben nem változtatja meg a
budai dûlôneveket, akkor ma legföljebb ké-
sôbbi tükörfordításokat használnánk, mint
mondjuk a pesti Belváros utcaneveinek ese-
tében. Így viszont ízes, néha egész varázsla-
tos neveket hagytak ránk eleink, amelye-
ken már nem is gondolkodunk, annyira a
nyelvünk részeivé váltak: Virányos, Réz-
mál, Tündérhegy, Vérhalom, Nyék, Szemlô-
hegy, Kurucles.

A budai városi tanács 1847.
június 11-én hozott határoza-
tot az új nevekrôl. A határo-
zat mellé az egyes új elnevezé-
sek etimológiai eredetét is
mellékelték, hogy mindenki-
nek világossá váljon az egyes
nevek történeti meglapozása
és persze ennek révén a mö-
göt tes eszme. Ez pedig a
Habsburgokkal szembeni lo-
jalitás talaján álló nacionaliz-
mus volt. Az új elnevezések
között számos politikailag,
helyesebben történetileg pi-
káns volt. Vajon mit gondol-
hatott a frissen nádorrá vá-
lasztott István, amikor az
ôsei ellen fegyveresen harco-
ló törökökrôl, magáról a bu-
dai várat védô Szulejmán pa-

sáról, Rákóczi kurucairól vagy a Hunyadiak-
ról neveztek el dûlôket?

A dûlôkeresztelô egyáltalán nem csak hi-
vatali ügy volt. Egy másodpercre elmereng-
hetünk az 1990-es névadások történetén: a
frissen gründolt kis önkormányzatgrófsá-
gok ripsz-ropsz, minden ünnepélyesség és
méltóság nélkül osztogatták (vissza) a régi
neveket. A lakosságot nem mozgatta meg
az ügy. Ellenben a budai 1847-es dûlôke-
resztelô adminisztratív aktusát nagy dí-
nom-dánom követte. Nyolc nappal a köz-
gyûlési döntés után a Vadászudvar nevû fo-

gadóban gyûlt össze a jó 150 fôs illusztris
társaság, élükön Döbrentei Gáborral, az új
elnevezések és az egész dûlôkeresztelô tu-
dós szellemi atyjával.

Az ünnepi társaság programjának nyitá-
nyát Egressy cigányprímás bandájának elô-
adása jelentette: Erkel Hunyadi László c.
operájának néhány dallamával vette kezde-
tét a dûlôkeresztelô. Ezután felsétáltak a
Himmelbergre, amit rögtön, egyazon len-
dülettel Tündérhegyre kereszteltek. Itt a
csodálatos panorámában gyönyörködve, a
magaslaton emelkedett hangulatban hall-
gatták végig egy városi jegyzô felolvasásá-
ban az új nevek listáját és a névadásokhoz
fûzött kommentárokat. Ezt követôen vissza-
tértek a Vadászudvarba és következett az
ebéd, illetve a még elôtte és aztán közben
egyfolytában a sok és néha terjedelmes tósz-
tok sora. Az elsôt rögtön az esemény lelke,
Döbrentei mondta. A nagy természetjáró,
Buda ismerôje és emellett a magyar nyelv-
történet elhivatott kutatója egyúttal királyi
tanácsos és a Magyar Tudományos Akadé-
mia tagja is volt, úgyhogy érthetô a magyaro-
sítási hevületben az óvatosság, amellyel az
elsô poharat Döbrentei a császárnak, a ma-
gyar Szent Korona viselôjének, V. Ferdi-
nándnak az egészségére ürítette. Ezután va-
laki István nádort köszöntötte, mert úgy-
mond „a’ megkezdett európai fejlôdésben al-
kotmányszerûleg óhajtunk haladni”.

A dûlôkeresztelôn elhatározták, hogy a
hegyi telkek tulajdonosai márványba vése-
tik az új neveket és a táblákat telkeiken fel-
állítják. Nem tudjuk, hogy ezek elkészül-
tek-e végül, és ha igen, hová lettek.

Abból a pénzbôl, ami a lakomára össze-
gyûlt adományokból maradt, elhatározta a
társaság, hogy segítik Döbrentei tervét. Ez
ugyanis még az elôzô évben megbízta a Ró-
mában dolgozó Czélkuti-Züllich Rudolfot,
hogy egy, a Nemzeti Múzeumban felállítan-
dó Nemzeti Szoborcsarnok számára készít-
se el Hunyadi János szobrát. (A szobor
egyébként csak 1855-re készült el.)

A vigasság estig tartott, ekkor a népség
zenélve, éljenezve hazakísér-
te Döbrenteit, és lakása elôtt
a városi aljegyzô még egy kis
köszöntô beszédet is mon-
dot t . Végül elhatározták ,
hogy a jól sikerült happenin-
get minden év június 19-én
megismétlik. Ezt a fogadal-
mat persze már az elsô évek-
ben sem tudták betartani:
elôbb a Habsburg-ellenesség
már nem ilyen óvatoskodó-
ravaszkodó módon nyilvánult
meg, azután pedig még ilyen
jellegû összejövetelek tartása
sem volt tanácsos. A késôbbi-
ekben, úgy tûnik, már nem
e m l é k e z e t t s e n k i a r r a
az 1847. júniusi szombatra,
amikor áldomást ittak budai
ôseink az új dûlônevekre.

Rostás Péter

Ehrenreich Sándor rézmetszete 1850-bôl

Kilátás a Rézmálra keresztelt dûlôrôl 1838-ban (Jacob Alt vízfestménye)
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Helytörténeti séták

Az öntödei szoborpark
(1. rész)
A Bem József és a Ganz utca között
szép parkosított környezetben az
Öntödei Múzeum melletti panteonban
kohászatunk legkiválóbb mûszaki
alkotóinak emlékét bronzszobrok
örökítik meg.

Mielôtt megtekintenénk a szobrokat, érde-
mes sétánkat a Királyfürdô mellett a Ganz
utca elején elkezdeni, mert a 3-as számú
ház elôtti talapzaton egy százszor száz centi-
méteres bronztábla az utca és a gyár név-
adójának emlékét hirdeti. Az 1974-ben fel-
állított dombormû tudósítása szerint:
„Ganz utca. Középkori eredetû utca. 1844-ben
Ganz Ábrahám itt építette fel elsô vasöntödé-
jét, amely a késôbbi világhírû gyár alapja lett.
Mai nevét 1875 körül kapta.” A táblán látható
fogaskerék és a körben elhelyezett szöveg
Asszonyi Tamás szobrászmûvész alkotása.

A régi öntöde csarnoka elôtt tíz oszlopta-
lapzaton katonás rendben sorakoznak ko-
hászatunk nagyjainak mellszobrai. Bemuta-
tásukat természetesen az öntöde alapítójá-
val kezdjük.

Ganz Ábrahám (1815–1867)

1815-ben született Svájcban, és mint vasön-
tô 1842-ben került Magyarországra. Hama-
rosan Budán öntômûhelyt épített, amely ta-
lálmányai és a számos megrendelés ered-
ményeként gyorsan fejlôdött. Ô készítette
többek között a Lánchíd vastartóit, a szege-
di vasúti híd szerkezetét. 1848-ban a ma-
gyar szabadságharc részére ágyúkat és ágyú-
golyókat készített. A kéregöntésû vasúti ke-
rék technikájával (amelyet szabadalmazta-
tott is) és a malomberendezések (henger-
székek) megalkotásával pedig világhírnév-
re tett szert. 1867-ben halt meg. A Ganz ön-
tödébôl (törzsgyár) fejlôdött ki a késôbbi-
ek folyamán a gép-, vagon- és hajógyár,
majd a villamossági gyár a mai Millenáris

helyén. Szobrát Cserenyei Kaltenbach István
készítette 1967-ben.

Mechwart András (1834–1907)

Mechwart Andrásról, a német származású
mérnökrôl elnevezett ligetben, a statiszti-
kai hivatal mellett levô kertben állt Stróbl
Alajos szobrászmûvész és Alpár Ignác épí-
tész ruskicai márványból készült mellszob-
ra három bronz mellékalakkal. A szobor-
kompozíció jobb oldalán egy mérnök ba-
bérkoszorút nyújtott fel, mellette állt egy
ªatalabb dolgozó, bal oldalon pedig egy fá-
radt öreg munkás nézte társait. A II. világ-
háború viharaiban a szoborcsoport elpusz-
tult, csupán a két méter magas szemlélôdô,
felfelé nézô öreg öntômunkás alakja ma-
radt meg, amelyet azután 1971-ben az Öntö-
dei Múzeum bejárata elôtt helyeztek el. Itt
egy kis kôtáblán olvasható: „Ez a mellékalak
maradt meg Mechwart Andrásnak, a Ganz
törzsgyár neves fejlesztôjének a háború alatt el-
pusztult szobráról. A ªgurát Stróbl Alajos szob-
rászmûvész a gyárban dolgozó Pospischl nevû
öntôrôl mintázta.” A statisztikakertben a
szobor pótlására 1964-ben elhelyezték
Mechwart kô mellszobrát, amelyet Kocsis
András készített.

Mechwart András (1834–1907) idegenbôl
jött (Bajorország) és ízig-vérig magyarrá
lett. Augsburgban mérnöki oklevelet ka-
pott, majd Ganz Ábrahám budai gyárának
szolgálatába lépett, ahol számos újítást dol-
gozott ki. A vállalatot részvénytársasággá ala-
kította, ezzel megmentette a válság idején a
tönkremenéstôl. Az üzemet elektromos
részleggel bôvítette, 1878-ban létrejött ke-
rületünkben a Ganz Villamossági Gyár.

Az öntöde névadójának és a gyár legfôbb
fejlesztôjének bemutatása után kohásza-
tunk nagyjainak a panteonban szereplô
alakjait haláluk évének kronológiájában
szerepeltetjük.

Fazola Henrik (1730–1779)

Fôként Egerben mûködött mint mûkovács-
mester több segédet foglalkoztató mûhelyé-
ben. Felépítette az ómassai nagyolvasztót
és a hámori vasverôt, megalapította a diós-
gyôri hámort, a vasmûvet. Vaskapui, rácsai
ma már mûemléki védettséget élveznek.
Egyik leghíresebb munkája az egri megye-
háza mûvészi barokk, címeres vaskapuja.
Családjának több tagja is dolgozott üzemé-
ben, Frigyes ªa a szabadságharc alatt fegy-
vert gyártott a honvéd csapatok részére.
Szobra Andrássy Kurta János mûve (1895).

Gábor Áron (1810–1849)

A szabadságharc hôse, székely katonacsa-
ládban született. 1848 novemberében gyû-
lést hívtak össze, hogy választ adjanak
Puchner császári kormányzó proklamáció-
jára. A nép elkeseredett volt, mert, mint
mondták, „nincs ágyú, nincs muníció” — ek-
kor felállt Gábor Áron és kijelentette: „lösz
ágyú és puskapor”. Ô ugyanis akkorra már el-
készült két ágyúval, melyet másnap mind-
járt felavattak a gyôzelmes hídvégi csatá-
ban. A hadjárat folyamán még 60 ágyút ön-
tött, és maga is részt vett az ütközetekben.
Kossuth a székely tüzérség fôparancsnoká-
vá nevezte ki ôrnagyi rangban. Az uzoni csa-
tában hôsi halált halt. Legendás alakjáról
több népdal is szól. Kerületünk egyik is-
mert utcája a Pasarét és Rózsadomb között
róla van elnevezve, emléke (egy nagymére-
tû ágyúgolyó) a Szilágyi Erzsébet fasoron
látható (Kiss Sándor és Vadász György mû-
ve), a szoborpark mellszobra Balás Eszter
munkája.

(Folytatjuk.)
Székely Imre
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A családfakutatás segít megismerni önmagunkat

A múlt feltárása
Manapság, a sokasodó vállalkozások korá-
ban meglepônek tûnhet, ha egy cég nem a
mával, a jövôvel, hanem a múlttal foglalko-
zik. A Master House Kft. mûködésének fó-
kuszában ugyanis a személyes, a családi
múlt megismerése és megis-
mertetése, származásunk fel-
kutatása áll. A cég jelentôs
szakmai háttérrel, genealógu-
sok, történészek, levéltáro-
sok segítségével végzi múltku-
tató munkáját, amely nem
csupán a származás kimutatá-
sára, ôseink megismertetésé-
re terjed ki, de a genealógiá-
val (származástan) kapcsola-
tos kiegészítésekkel is foglal-
kozik. Kérésre a családfa mel-
lé ugyanis számos dolgot kí-
nálnak: repertoárjukban sze-
repel a nemesi levelek, címe-
rek festése, pecsétnyomók és
gyûrûk faragása, szôttesek ké-
szítése is.

A cég vezetôjét, Mesterházy Andrást kér-
deztük arról, miért is fontos családi múl-
tunk megismerése?

— Életének egy bizonyos szakaszában
minden ember elgondolkodik azon, hon-

nan is jött. Szüleinket, nagyszüleinket ter-
mészetesen ismerjük, de dédszüleinket, tá-
volabbi felmenôinket csak a családi szájha-
gyomány tartja meg emlékeinkben. Hogy
kik voltak ôk, honnan jöttek, mivel foglal-
koztak, milyen rangon éltek, egy idô után
elfedi az idô.

A valamikor oly népszerû családfakuta-
tás, amely sok ember számára
olyan elfoglaltságot jelentett,
mint a bélyeggyûjtés vagy hajó-
makett-építés, ebben lehet se-
gítségünkre. Azokhoz szól, akik
kíváncsiak múltjukra, meg sze-
retnék ismerni azt. Hiszen múlt
nélkül nincs jövô. Mindaz, amit
múltunkból magunkkal hozunk,
személyiségünk egy darabja, épí-
tôköve lehet. Megismerni múl-
tunkat anynyit jelent, mint job-
ban megismerni önmagunkat.
Segitséget kaphatunk a megis-
merésbôl, fogódzkodókat egy fo-
gódzkodók nélküli világban.

Bejelentkezés: (70) 267-3532,
web: www.csaladfa.echt.hu

(x)

Mint a kerület lakója régi tisztelôje va-
gyok Székely Imre kollegájuknak, mert
magam is érdeklôdöm a hely-, város- és
kultúrtörténet iránt. A 19. számunkban
közölt cikk végre magyarázatot adott egy
régi kérdésemre. A mellékelt Erdélyi-fo-
tón a Központi Statisztikai Hivatal mö-
gött jól kivehetô egy kis kúria, amirôl
Székely Imre cikkébôl tudtam meg,
hogy Szendrey Ignácé, Petôª Sándor és
Gyulay Pál apósáé, Petôª Zoltán nagyap-
jáé volt. Az is érdekes, hogy az öreg
Szendrey milyen sokat fektetett be Pes-
ten és Budán ingatlanba. Hiszen, mint
Krúdytól tudjuk, övé volt a Hét bagoly
nevû ház is a Képíró utcában.

Családomban régi hagyomány a város
szeretete (Magyar Elek keresztapám,
Siklóssy László dédnagybátyám volt).

Lakatos Mária

Az olvasó írja… Köszönet
Az Eisele Alapítvány az szja 1%-ból számá-
ra befolyt összeget, más forrásokból kiegé-
szítve, középiskolás diákok részére kiírt iro-
dalmi pályázatra használta fel, eredménye-
sen. Köszönjük az adományokat.

A Nôi és Gyermekjogi Kutató és Oktató
Központ Alapítvány (adószám: 18093944-
1-41, bankszámla: 10700024-04849405-
51100005) köszöni a 2005. évi jövedelem-
adókból felajánlott 1%-okat. A befolyt
534 193 forintot az alapítvány az alapító ok-
irat céljainak megfelelôen a családon belüli
erôszak megelôzését és hatékony kezelését
célzó kutatási programra fordította.

A Szemlôhegy Utcai Óvoda Gyémánt Fél-
krajcár Alapítványa köszöni a beªzetett egy
százalékokat. A 316 094 forintot vizuális esz-
közök és játékok vásárlására fordítják.

A Kolozsvár Utcai Óvoda Levelibéka Ala-
pítványa köszöni a felajánlott egy százalé-
kokat. A 962 350 forintos adományt bu-
szos kirándulásokra, múzeumi belépôkre
és vizuális eszközök vásárlásra költötték.

A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus
Általános Iskola támogatására alapított
Széphalom Alapítvány (1028 Községház u.
10., asz.: 19622024-2-41) köszöni a 2006-
ban felajánlott 1%-okat. A befolyt 1 390 123
forintot az iskolával történt egyeztetés alap-
ján használták fel: felszerelés az iskolába:
39 126 Ft, juttatás tanároknak: 1 125 558
Ft, továbbképzés: 225 439 Ft.

A II. kerületi Területi Természetbarát
Sportkör javára a 2006. évben a személyi

jövedelemadó 1 százalékának felajánlásá-
ból a 149 217 Ft folyt be. A sportkör az ala-
pító okiratban foglalt tevékenységének
megfelelôen a pénzt sportrendezvényekre,
kulturális célokra, tájékozódási versenyek-
re és anyagvásárlásra használta fel. A szer-
vezet kéri, hogy céljai további megvalósítá-
sa érdekében a jövôben is támogassák.

A Pasaréti Ferences Alapítvány (1025
Szilfa u. 4., adószám: 18096026-1-41,
bankszámlaszám: 10403181-31810915) kö-
szöni a 2005-ös adóból felajánlott úgyneve-
zett második egy százalékot. A befolyt
1 959 160 forintot a Kájoni János Ferences
Ház fenntartására, mûködtetésére, jószol-
gálati feladatok teljesítésére és kulturális
programok szervezésére használták fel.

Határidôk
n Október 22.: a társasági adó és a

környezetvédelmi termékdíj havi és
negyedéves adóelôlegének befize-
tése; a kulturális járulék, a környe-
zetvédelmi termékdíj befizetése; az
áfa, a játékadó bevallása és befize-
tése; a 0701-es számú havi és ne-
gyedéves bevallás benyújtása; a fo-
gyasztói árkiegészítés, a költségve-
tési támogatás igénylése.

n Október 30.: a környezetterhelési
díj elôlegének befizetése.

www.apeh.hu
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n Az október 23-i ünnep-
ségek miatt tilos a parko-
lás 17-én 22 órától a bu-

dai alsó rakparton a Halász utca és a Mar-
git híd között.
n Október 20-án és 27-én szombaton
munkanap lesz, ezért fizetni kell a parkolá-
sért a várakozási övezetekben 8–18 óráig.
Cserébe október 22-én hétfôn és novem-
ber 2-án pénteken pihenônap lesz, így
nem kell fizetni. Ez a szabályozás nem vo-
natkozik a Budai várra, a Margitszigetre és
a Citadella alatti parkolóra, ahol továbbra is

várakozási díjat kell fizetni 0 órától 24 órá-
ig.
n A II. kerületben a Hûvösvölgyi úton a
hét elejére befejezôdött a közmûépítés a Bu-
dakeszi út és a Budenz út között. A Hûvös-
völgyi út szervizútját a Riadó utcától a Ke-
lemen László utcáig idôszakosan lezárják,
mert itt új csatornát építenek.
n A Napraforgó utcát, amely egyirányú ki-
felé ugyancsak csatornaépítés miatt napköz-
ben lezárják, ilyenkor a Pasaréti út felôl zsák-
utca.
n A Gárdonyi Géza úton az Avedik utca

és a Majális utca között
gázvezetéket építenek,
emiatt lezárták a fél útpályát.
n A Vend utcában átépítik a szegélyeket a
Pusztaszeri és Ferenchegyi út között, a me-
redek utcában nem árt az óvatos vezetés.
n A XII. kerületben a Diós árkot szakaszo-
san lezárják csatornajavítás miatt a Béla ki-
rály út és a Rôzse utca között.

Rosta Marian

A Fôvinform jelenti

www.fovinform.hu

Vigyázó tekintetük
a kerületen
A Városrendészet közterület-
felügyelôinek munkája ôsszel újabb
feladatokkal egészült ki. Az
iskolakezdés idôszakában az oktatási
intézmények körül posztolnak,
felügyelik az erdôket és a köztereket,
de a rendezvények biztosításából is
kivették részüket. Vajthó Gábor, a
Városrendészeti Csoport vezetôje
szerint kiemelten fontos a jó
együttmûködés a polgárôrökkel.

— Az óvodák és iskolák környékének fel-
ügyelete a gyerekek biztonságos közlekedé-
sét segíti, de a bûncselekmények megelôzé-
se érdekében is fontos. A reggeli órákban
az oktatási intézmények elôtt sokszorosára
nô a forgalom, és ezzel együtt a balesetve-
szély. Sajnos, új jelenség, hogy az iskolák
elôtt hagyott gépkocsikat kifosztják az erre
szakosodott tolvajok. Jelenlétünkkel igyek-
szünk elriasztani az elkövetôket, de fontos,
hogy még egy percre sem szabad értékeket
hagyni az autóban.

Nyáron a parkok ellenôrzésére akciót
indítottak. Várható a folytatás?

A napi járôrszolgálat mellett a közterüle-
tek rendjének biztosítása és a bûncselek-

mények megelôzése érdekében a nyáron
„megtisztított” területek rendszeres és
visszatérô ellenôrzését folytatjuk, és igyek-
szünk eljutni mindenhova, hogy megakadá-
lyozzuk a nemkívánatos személyek visszate-
lepülését. Ilyen a Germanus park, a Fe-
renc-hegy és környéke, a József-hegy, a
Szépvölgyi úti elhagyott ingatlanok, a hû-
vösvölgyi végállomás, valamint a játszóte-
rek és a parkok. Talán sokak számára meg-
nyugtató hír, hogy a Kelemen László utcá-
ban tanyázó és az arra járókat gyakran in-
zultáló csöveseket is sikerült rábeszélni a
távozásra.

Szeptemberben a kerület nagyobb ren-
dezvényein szintén találkozhattunk a Vá-
rosrendészet munkatársaival.

Elsôsorban a polgárôrök segítségével biz-
tosítottuk a II. Kerületi Kaptatót, a „Flóra
Szívünk Napja” futóversenyt, valamint a vá-
rosmissziós hét programjait. A rendezvé-
nyek elôkészítése, a helyszínek bejárása, a
forgalomszabályozás megtervezése és meg-
szervezése, valamint végrehajtása volt a fel-
adatunk. A határôrséggel az egész kerület-
re kiterjedô idegenrendészeti akcióban mû-
ködtünk közre két alkalommal.

Mekkora létszámmal tudja ellátni a fel-
adatot a Városrendészet?

A közterület-felügyeletnél jelenleg tizen-
hat munkatárs dolgozik, de a városrendé-
szetté fejlesztés egyik legkomolyabb hoza-
déka, hogy együttmûködünk a polgárôrség-
gel. Írásban rögzített, a felek által elfoga-
dott megállapodás keretein belül, egy irá-
nyítás alatt dolgoznak a szervezetek. Így el
tudjuk látni az alapvetô munkát, és egy-egy
célfeladatra is jut erô. A polgárôrök bevoná-
sa azért jelentett sokat, mert velük együtt
már a munkaszüneti napok vagy az éjsza-
kák is lefedhetôek.

Milyen az együttmûködés a szervezetek
között?

Az idegenrendészeti vagy a Ferenc-hegyi
akció során például az éjszakai munka tel-
jes egészében a polgárôrök érdeme volt.
Mindegyik polgárôr szervezet képviselôi ki-
tûnôen ellátják feladatukat. A jó együttmû-
ködés alapja talán, hogy nem utasításokat
kapnak, hanem együtt dolgozunk. A felada-
tokat azonban a Városrendészet fogalmazza
meg és hangolja össze. szg

Új buszjárat a Várból
a Fény utcai piachoz
November elsejétôl közlekedhet a 110-es autóbusz, amelynek
útvonala megegyezik a korábbi Várbuszból átszámozott 10-
es járattal, de a Várfok utcától a Moszkva tér, Dékán utca út-
vonalon a piachoz legközelebb esô 49-es busz megállójáig
megy tovább. A Dísz térrôl munkanapokon 6–19 óráig, szom-
baton: 6–14 óráig-ig 30–60 percenként indulnak a midibu-
szok. K. I.

Mégsem lesz vágányzár
az 56-os vonalán
Elmarad a korábban október 15. és november 15. közötti idô-
szakra tervezett felújítás az 56-os villamos vonalán. A BKV tá-
jékoztatása szerint az egy hónapos vágányzár technikai okok
miatt egy késôbbi idopontra csúszik. Azt egyelôre nem tudni,
mikor lesz pontosan az 56-os, 59-es és 18-as villamosok vona-
lát érintô felújítás.

iksz

RONGÁLÓKAT FOGTAK. A Városren-
dészet adyligeti polgárôrei vandálokat
fogtak a máriaremetei templomkert-
ben október 8-án este. A fiatal elköve-
tôk a bazilika parkjában randalíroz-
tak, de idôben sikerült megakadályoz-
ni, hogy a szabadtéri oltárban és a pa-
dokban komolyabb kárt tegyenek. A
járôrök a rendôrök kiérkezéséig vissza-
tartották a tetteseket.
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Tizenöt gól Csepelen
A II. kerületi önkormányzat csapata szep-
tember végén részt vett a fôvárosi kerüle-
tek csepeli labdarúgótornáján, ahol remek
teljesítményt nyújtva és tizenöt gólt lôve el-
hódították a kupát. A selejtezôben az V. ke-
rület, Angyalföld és Csepel csapatát gyôz-
ték le, az elôdöntôben a fôvárosi önkor-
mányzat gárdáját verték három góllal. Az el-
sô helyet a kispesti önkormányzat együtte-
sének lôtt három gól biztosította. A gyôztes
csapat tagjai: Bányai Zoltán, Dombóvári
László, Dombóvári Imre, Fodor Attila, Mol-
dován Ferenc, Németh Zoltán, Szelepcsé-
nyi Tamás, Túróczi Sándor, Vígh Attila, Va-
sas Péter.

Ebzárlat
A rókák veszettség elleni vakcinázásának
idejére ebzárlatot rendel el az FVM Élelmi-
szerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegész-

ségügyi Fôosztálya a Budai-hegységben.
Október 6. és 27. között a kutyákat megköt-
ve kell tartani és csak pórázon szabad közte-
rületre vinni. A veszettség gyógyíthatatlan,
embernél és állatnál egyaránt halálos kime-
netelû betegség, amelynek egyik fô terjesz-
tôje a róka. A rendszeres vakcinázás ered-
ményeként azonban az utóbbi idôszakban
nem fordult elô veszett róka a Budai-hegy-
ség területén. A vakcinát repülôgéprôl,
csalétekbe rejtve juttatják ki az erdôterület-
re, a kapszulákban lévô ellenszer emberre
és állatra ártalmatlan, a kezelés sikeressé-
ge érdekében azonban nem szabad hozzá-
nyúlni.

Budai bolgárok
A II. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat szeptember 29-én zenés irodalmi estet
tartott a Margit körúti Menta Terasz klubban, ahol a Budapesten született, de polik-
raistei bolgár családból származó Hadzsipetkova Krisztina „Poli” címû könyvét mutat-

ták be. A két nyelven írt, gyerekkori
bolgár falusi élményeken alapuló mû-
bôl a szerzô és Tóth József színmû-
vész olvasott fel részleteket. Az est
vendége volt Kraszimira Csurtova is,
az egyetlen hivatásos nôi dudás a bul-
gáriai Rodope-hegységbôl. Az elôadó-
mûvész, aki a világ számos országá-
ból érkezô hallgatóknak oktatja is a
különleges zeneszerszám használatát,
elsôsorban autentikus népzenét ját-
szik, valamint rodopei és pirini népda-
lokat énekel.

Elismerés a
szülôvárostól is
Az önkormányzatunk által posztumusz em-
lékéremmel kitüntetett dr. Bányai László
(képünkönk) 56-os szerepét szülôvárosa,
Vasvár posztumusz díszpolgári címmel is-
meri el. A 2002-ig, elhunytáig kerületünk-
ben lakó jogászt halálának ötödik évfordu-
lója alkalmából tüntette ki Láng Zsolt pol-
gármester, a díjat özvegye, dr. Bányai Lász-

lóné Eisenbarth Ol-
ga vette át. Az
1956-os forrada-
lom idején ját-
szott szerepéért
letartóztatták, és
szabadulása után
csak a hatvanas
évek végén vállal-
hatott jogi mun-
kát. A vasvári ön-
kormányzat október 21-én adja át az elis-
merést dr. Bányai László családjának.

Hídkeresztelô
II. kerületben mûködô civil szerveze-
tek ötlete valósult meg szeptember
30-án. Pesthidegkút két hídját, a Kle-
belsberg-központ fa- és a Gazda utcai
kôhíd nem hivatalos névadójára ke-
rült sor szeptember utolsó vasárnap-
ján. Számtalan javaslat érkezett írás-
ban, szóban, amelyek közül a jelenlé-
vôk két nevet szavaztak meg elsô kör-
ben: Jablonkay Gábor felvetése teljes
egyetértésre talált: a Gazda utcai kap-
ja a Svábhíd nevet. Murvay László —
az általa irányított Rozmaring Szövet-
kezet 50 éves pesthidegkúti jelenlété-
re tekintettel — a Rozmaring nevet
ajánlotta; a javaslatát több aláírás is
támogatta. A Templom utcai fahíd így
a nem hivatalos elnevezéssel a Rozma-
ring nevet kapta. A Magyar Ari vezet-
te Budai Képzômûvész Egyesület (Bu-
ket) fô szervezésében zajló összejöve-
tel itt még nem ért véget, zenés-tán-
cos estté alakult. Négy mûvész hidak-
ról készült képét ki is állították. A to-
vábbi javaslatokat a magyarari@t-onli-
ne.hu címen várják.

Köszönjük
adományaikat!
A Magyar Demokrata Fórum II. kerüle-
ti szervezete is csatlakozott az Antall
József Alapítvány és az Ifjúsági De-
mokrata Fórum budapesti szervezeté-
nek segélyakciójához, melynek kereté-
ben a szeptemberi iskolakezdésre tan-
szert és élelmiszert gyûjtöttek erdélyi
gyermekek számára. A felhívásra a II.
kerületben is számos segítô szándékú
adományozó hozta el a Bimbó úti iro-
dánkba felajánlásait: értékes és hasz-
nos könyveket, élelmiszert, tanszere-
ket. A csomagok eljuttatása folyama-
tos, egy részét már megkapta a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány. Segítségüket
ezúton is köszöni az MDF kerületi el-
nöksége.

KÁVÉ MELLETT. Porkoláb Mátyás
képviselô (MDF) minden hónap elsô
és harmadik szerdáján 9–10-ig a Szép-
halom bevásárlóközpont (1028 Buda-
pest, Hidegkúti út 167.) kávézójában
várja az érdeklôdôket.

Toborzó
A II. kerületi UFC várja a 2001–2002-
ben született, focizni szeretô ªúkat
most alakuló korosztályos csapatába.
Az edzések helyszíne a Pasaréti úti
Pénzügyôr pálya. Információ: (06 20)
918-2318.
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Mammut
Bio Centrum
Megnyílt Magyarország
legnagyobb bioközpontja

Az október elején nyílt Mammut Bio
Centrum négyféle szaküzlete hatszáz
négyzetméteren több ezer készítményt kí-
nál a biotáplálkozás és az egészséges élet-
mód iránt érdeklôdô vásárlóknak, akik
ekkora területen, ilyen gazdag árukíná-
lattal még korábban nem találkozhattak
Magyarországon.

A Mammut I. elsô emeletén, a Fény utcai pi-
ac és a Bevásárlóközpont közötti területen
mintegy hatszáz négyzetméteren elhelyez-
kedô Mammut Bio Centrum a legkülönfé-
lébb hazai és import biotermékeket kínál-
ja, amelyek minôségét a Biokontroll Kht.
védjegye garantálja.

A Mammut Bio Centrum négyféle szaküz-
lete — a kibôvült Bioritmus bolt, a Bóbita
ökodrogéria, a Bio Kert és a Batyu bioven-
déglô — egyedülállóan széles és naponta
frissülô árukínálatával több ezer biokészít-
ményt sorakoztat fel: az ökogazdálkodásból
származó gyümölcsök és zöldségek, tej- és

húskészítmények, Demeter minôsítésû
biodinamikus bébiételek, valamint a na-
ponta frissülô pékáruk és biokenyerek mel-
lett helyet kapnak a natúrkozmetikai készít-
mények és az ökológiailag lebomló tisztító-
szerek is — mondta el a Mammut Bio Cent-
rumról Wéber Andrea tulajdonos. — Ez az
egyedülállóan széles választék lehetôvé te-
szi, hogy ezentúl ne több helyrôl kelljen be-
szereznünk a különféle bioélelmiszereket
és készítményeket.

A Mammut Bio Centrum szolgáltatásai
közé tartozik továbbá a vendégeknek nyúj-
tott életmód- és szaktanácsadás is, amely-
bôl ízelítôt kaphattak a megnyitó ünnepsé-
gen megjelentek, ahol az egészséges élet-
módnak elkötelezett hírességek, Létay Dó-
ra, a Bio Centrum háziasszonya, Hernádi
Judit, a Crystal együttes tagjai, Szinetár Dó-
ra és Szentgyörgyi Rómeó is beszéltek táp-
lálkozási szokásaikról.

Akik pedig még nem kóstoltak bioalap-
anyagokból készült hideg és meleg reform-

ételeket, betérhetnek a Batyu biovendéglô-
be, ahol naponta háromszori étkezésre nyí-
lik lehetôség, desszertnek pedig ott van-
nak az ugyancsak bioalapanyagokból ké-
szült sütemények, míg szomjoltónak ajánl-
ják a biosöröket és -borokat, az ökokávézó-
ban pedig elfogyaszthatunk egy jó bioká-
vét. Ezen kívül válogathatunk a Piszkei Öko
látványpékség naponta friss áruiból, az
egyedülálló módon helyben sütött bio, illet-
ve élesztô-, tej-, tojás-, cukormentes pék-
süteményekbôl.

A Bio Centrum az október 4-i megnyi-
tást követô egy hónapban számos akcióval
és meglepetéssel várja a vásárlókat hétfôtôl
szombatig reggel nyolc és este nyolc óra kö-
zött. (x)

Mammut Bio Centrum
Tel.: 345-8536

e-mail: mammut@top-solutions.hu
Nyitva tartás: hétfô–szombat: 8.00–20.00,

vasárnap zárva.

Hulladékgyûjtési
akciók
Ingyenes elektronikai hulladékgyûjtô ak-
ciót tart a II. kerületi önkormányzat no-
vember 3-án szombaton 8 és 14 óra között
három helyszínen. A feleslegessé vált elekt-
romos készülékeket és azok tartozékait a
volt Petôª Mûvelôdési Központ (1028 Má-
riaremetei út 80.) bejárata mellett, a Mar-
czibányi téri parkolóban (a Mûvelôdési
központ mellett), valamint az Árpád feje-
delem útja 22. elôtt (Harcsa utca és Zsig-
mond tér között) lehet leadni. Az akcióban
minden olyan készüléket ingyenesen át-
vesznek, amely árammal, akkumulátorral
vagy elemmel mûködött.

A leadható hulladékok: hûtôszekrény,
fagyasztószekrény, fagyasztóláda, mosoga-
tógép, mikrohullámú sütô, elektromos tûz-
hely, elektromos fôzôlap, vízforraló, grill-
sütô, kenyérpirító, robotgép, botmixer,
elektromos konyhai mérleg, konyhai hulla-
dékôrlô, kávé-, teafôzô, kávédaráló, gyü-
mölcscentrifuga, turmixgép, olajsütô, me-
legszendvicssütô, goffrisütô, elektromos
szeletelô, elektromos kés, húsdaráló. Vil-
lanyborotva, hajnyíró, hajszárító, kézszárí-
tó, elektromos fogkefe, körömszárító,
masszírozó, epilátor, arcszolárium, napozó-
lámpák, -ágyak, centrifuga, mosógép, szá-
rítógép, vízmelegítô, hôtárolós radiátor,

hôtárolós kályha, személymérleg, vasaló,
varrógép, porszívó, takarítógép. TV-készü-
lék, rádió, videókészülék, videókamera,
DVD-készülék, MP3-lejátszó, CD-leját-
szó, walkman, hangszóró, lemezjátszó, ka-
zettás magnó, szalagos magnó, hôsugárzó,
légkondicionáló, ventilátor, párásító készü-
lék, diavetítô, fényképészeti nagyítógép, va-
ku, szárítógép, fénymérô, megvilágításmé-
rô, lámpák, fényképezôgép, számítógép,
monitor, billentyûzet, egér, szkenner, tele-
fon, faxkészülék, mobiltelefon, fénymáso-
ló, számológép, írógép, elektromos hegye-
zô, iratmegsemmisítô, karóra, zsebóra, éb-
resztôóra. Elektromos játékok, csengô, szi-
réna. Fúrógép, csavarhúzó, dekopírfûrész,
gyalu, körfûrész, szivattyú, hegesztôtrafó,
akkumulátortöltô.

Ingyenes lakossági veszélyeshulladék-
gyûjtési akciót szervez az önkormányzat
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Irodá-
ja november 10-én szombaton 8 és 12 óra
között. A veszélyes anyagokat a már ismert
helyszíneken veszik át: a volt Petôª Mûve-
lôdési Központ (1028 Máriaremetei út
80.) bejárata mellett és az önkormányzat
parkolójában (1024 Rómer Flóris u. 4/a, a
Magyar Autóklub székháza mellett). Lead-
ható anyagok: növényvédôszer-maradék,
gyógyszer, fáradtolaj, olajos rongy, olajszû-
rô, hajtógázos palack, ólomakku, egyéb
elem, akkumulátor, oldószerek, savak, lú-
gok, fénycsövek, higanytartalmú hulladék,
étolaj, zsír, festékek, tinták, ragasztók,
gyanták, mosószerek, toner, festékpatron.

EGYENSÚLYPONT
• Gyomorgyûrû és

Súlykontroll Életmód
Központ

Fogyókúra és
életmódprogram
Jo-jo effektus nélkül,

orvosi háttérrel, biztonságosan.

(06 30) 696-6633
(H–Cs.: 10–16 óráig)

II., Kút u. 3., II/11.

www.naturwell.hu


