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Az átszervezés vesztesei
a budai kerületek

— Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai
Intézet több volt, mint tizenhat osztály
összessége — fogalmazott Rihmer Zoltán, a
Semmelweis Egyetem Kútvölgyi tömbjé-
ben kialakított, az OPNI-ból átköltöztetett
pszichiátriai osztály tudományos igazgató-
ja, mikor Láng Zsolt felkereste az intéz-
ményt. A polgármester a kerületi lakosok
pszichiátriai és neurológiai ellátásának
színvonalát féltve látogatott el az október

15-én átadott, százmillió forintért felújí-
tott részlegbe. Az OPNI tizenhat osztályá-
ból egyelôre kettônek látszik megoldódni a
sorsa, de mint az Jákó Kingának, a Semmel-
weis Egyetem orvos-igazgatójának szavai-
ból kiderült, ünnepelni korai lenne. A pszi-
chiátriai betegek gyógyulásában döntô sze-
repet játszó rehabilitáció ugyanis még hi-
ányzik a fôváros újrarajzolt egészségügyi
térképérôl. (Folytatás a 3. oldalon)

AZ ÖNKORMÁNYZAT VÉDI A
BARLANGOKAT. Közös sajtótájé-
koztatót tartott az önkormányzat ve-
zetése és a két barlangkutató szakér-
tô, hogy eloszlassák azokat a félreér-
téseket, amelyek az elmúlt hetekben
a kerületi barlangok ügyében napvi-
lágot láttak. 6. OLDAL

GYAKORI VENDÉG A TÛZSZE-
RÉSZ. Hatvankét éve ért véget a II.
világháború, mégis, mind a mai na-
pig rengeteg fel nem robbant lô-
szert találnak országszerte. A robba-
nóanyagok megsemmisítésérôl nap-
jainkban a Magyar Honvédség Hon-
véd Tûzszerész és Hadihajós Zászló-
alja gondoskodik. 7. OLDAL

SINKA ISTVÁN EMLÉKÉRE.
Száztíz éve született a fekete bojtár,
a népi írók jelentôs alakja, aki mûvei-
ben a nehéz sorsú emberek életét
örökítette meg. Keleti Károly utcai
egykori lakhelyének falán tábla ôrzi
emlékét. 16. OLDAL

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG. Csodálatos koncerttel, meghitt hangulatban ünnepelte közönségével
a Bartók Vonósnégyes fennállásának ötvenedik évfordulóját a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban.
Az együttest a kerület polgárainak nevében Láng Zsolt polgármester, valamint Szirányi János, a Bartók
Emlékház igazgatója és a mûvészek tanítványai köszöntötték.

Budai advent
a Mechwart ligetben
2007. december 9–23. között kultu-
rális, közösségi programokat és vásárt
szervez az önkormányzat a Mechwart
ligetben, amelynek elsôdleges célja,
hogy a kerület szívében szép, karácso-
nyi hangulatú, hagyományteremtô
rendezvényt honosítson meg.

A programok mellett árusításra elsô-
sorban a kerület lakosainak szeretné-
nek teret biztosítani. Amennyiben he-
lyi, lakóhelyükkel vagy vállalkozásuk-
kal a II. kerülethez kötôdô ipar- és kép-
zômûvészek részt szeretnének venni a
programban, hogy saját portékájukat
árusítsák, lehetôséget kapnak erre;
csupán a pavilonok bérleti díját kell ki-
fizetniük.

Jelentkezni a budaiadvent@maso-
dikkerulet.hu e-mail címen lehet.
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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 30., lapzárta: 2007. november 20.
Hirdetésfelvétel: 2007. november 20-án 11 óráig

H I V A T A L I N Y I T V A T A R T Á S

Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.

1024 Mechwart liget 1.
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.

346-5400, központi fax: 346-5592
Internet: www.masodikkerulet.hu
e-mail: info@masodikkerulet.hu

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

Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt 47–49.

Okmányügyintézôi Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfél-
fogadás vége elôtt egy órával
befejezôdik, a délutáni sorszám-
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

Tel.: 346-5602

* kedden és csütörtökön
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak

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

ebédidô: 12.15–13.00

Lakosságszolgálati Csoport
(A sorszámok kiadása az ügyfél-
fogadás vége elôtt egy órával
befejezôdik, a délutáni sorszám-
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

Tel.: 346-5601
24 órás üzenetrögzítô: 346-5630

hétfô: 8.00–18.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–18.00,
(16.30-tól csak ügyiratátvétel)
csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–15.00
(13.30-tól csak ügyiratátvétel)

ebédidô: 12.15–13.00

Lakosságszolgálati Csoport
Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.

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

* 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
Manninger 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*, ill. (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

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

Fidesz I. ker. Iroda
1011 Fô utca 28.

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

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

november 22-én 18 óra Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

december 6-án 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

* 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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Az OPNI két osztálya maradt Budán
(Folytatás az elsô oldalról)

Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai In-
tézet (OPNI) bezárásáról idén márciusban
döntött az egészségügyi miniszter. Kritikák
az intézménnyel kapcsolatban csupán épü-
letének állaga miatt hangzottak el, az ott
végzett szakmai munkáról mindenki elis-
merôen nyilatkozott. A döntéshozók az osz-
tályok és a gyógyító munka, illetve tapaszta-
lat megôrzését ígérték. A tizenhat osztály-
ból — ebbôl hat volt neurológiai, tíz pedig
pszichiátriai, beleértve a gyermekpszichiát-
riát is — kettô költözött a Semmelweis Egye-
tem Kútvölgyi Klinikai Tömbjébe a meg-
ígért határidôig, október 31-ig. Október-
ben még 350 ággyal mûködött az intézet, az
átköltözések azóta is zajlanak: a stroke-os
betegek az Amerikai úti kórházba (lásd ke-
retes cikkünk) kerültek, a gyermekpszichi-
átriát a Nyírô Gyula és a Heim Pál Kórház
vette át, az addiktológiai kezelések a Szent
Istvánban folytatódnak. Megszûnt többek
közt a Memória-központ és az epilepsziás
betegek terápiás intézete, a Valentin Ház.

Láng Zsolt polgármester a Kútvölgyi-kór-
ház hatodik és hetedik emeletén kialakí-
tott pszichiátriai osztályok meglátogatása-
kor köszönetét fejezte ki a maga és a II. ke-
rületi polgárok nevében a Semmelweis
Egyetemnek a szakmai hozzáértéssel, ªgye-
lemmel és jó szándékkal végzett munkáért.

— A kórtermeket és egyéb helyiségeket
végigjárva, orvosokkal, nôvérekkel beszél-
getve kiderült: a befogadó intézmény min-
dent megtett, hogy az OPNI-ból átköltözte-
tett kollegáik magas szakmai színvonalon
tudjanak gyógyítani. De mégsem vagyok
elégedett, hiszen a korábban a többek kö-
zött a budaiak — és számos agglomerációs
település — ellátásáért felelôs OPNI tizen-
hat osztályából ez a kettô készült el idôre,
és maradt a Dunának ezen a partján.

Az új rendszer stroke-ja

Láng Zsolt az egyik legsúlyosabb gondnak a
stroke-betegek helyzetét tartja. Szavaiból ki-
derült, hogy az ÁNTSZ I.-II.-XII. kerületek
Regionális Intézetének megbízott tiszti fôor-
vosa, Kiss Éva arról tájékoztatta ôt, hogy a
stroke-betegekrôl való gondoskodás az új
egészségügyi rendszer szerint az ÁNTSZ fel-
adata lett. De ezt nem tudják ellátni, mert
minden esetben a betegirányító központ

dönti el, hogy aznap éppen melyik kórház fo-
gadja az agyvérzésgyanúval kezelendô páci-
enst. Elôfordulhat, nem szakellátást biztosí-
tó intézménybe kerül, így megpecsételôd-
het a sorsa.

Jákó Kinga, a Semmelweis Egyetem or-
vos-igazgatója azzal egészítette ki Láng
Zsolt szavait, hogy az alapvetô baj nem a be-
tegirányító-rendszerben van:

— A problémát valójában az okozza,
hogy kevesebb ágy van, mint amennyire
szükség lenne. Ha szerencséje van valaki-
nek, és éppen akkor éri az agyvérzés, ami-
kor még van üres ágy az aznapra kirendelt
trombolízis-ügyeleten, akkor jó esélye

van, hogy a vérrögöt feloldják. Akkor van
nagy baj, ha a rendszer bedugul, amikor
már nincs több üres akut ágy, és nincs elég
lélegeztetôgép.

Elfelejtett rehabilitáció

A polgármesteri látogatást követô sajtótájé-
koztatón Jákó Kinga és Rihmer Zoltán el-
mondták, hogy a Semmelweis Egyetem két
részletben az OPNI két pszichiátriai osztá-
lyának 95 aktív ágyát vette át. Öt orvos, há-
rom pszichológus, tizenkét ápoló, valamint
egy-egy betegfoglalkoztató, szociális mun-
kás és adminisztrátor jött át a Kútvölgyibe.
Jákó Kinga arra is felhívta a ªgyelmet, hogy
az átalakítási rendszer strukturális hibája
miatt azonban a pszichiátriai gyógyítás
nem vihetô végig az ô intézetükben.

— A pszichiátriában a beteg-orvos kap-
csolat különösen fontos. A kórtörténetnek
egy kézben kellene végig maradni, de ezt
most nem tudjuk megvalósítani, mert ide
csak aktív ágyakat telepített az új rendszer.
A rehabilitációs folyamatot át kellene ad-
nunk egy másik intézménynek, amely azt a
feladatot kapta meg. Szakmailag már ez is
hiba, de jelenleg nem léteznek még azok a
krónikus osztályok, ahová küldhetnénk in-
nen a betegeket.

Harmadával csökkent kapacitás

Rihmer Zoltán mindezekhez hozzáfûzte,
hogy az OPNI bezárásával és szétdarabolá-
sával harminc százalékkal csökkent a pszi-
chiátriai és neurológiai ellátás kapacitása.

— Az Európai Unió ajánlása, hogy
10 000 lakosra jusson öt aktív ágy, ez az
OPNI bezárásáig megvolt. Most azonban
harmadannyi helyen kell ugyanannyi vagy
még kicsit több beteget ellátnunk. A Világ-
bank és a Columbia Egyetem felmérése sze-
rint a világon a három leggyakoribb beteg-
ségcsoport a szív- és érrendszeri, a pszichi-
átriai, valamint a daganatos kórkép. A men-
tális és lelki betegségek megelôzik a másik
kettôt, hiszen a daganatos és szívbetegsé-
geknek sokszor pszichés gyökerei vannak.
Jól ismert tény, hogy a depresszió önmagá-
ban ugyanolyan erôs rizikófaktora a szívin-
farktusnak, mint a dohányzás vagy a hiper-
tónia.

A több mint harminc évig az OPNI-ban
gyógyító Rihmer professzor kérdésünkre

STROKE-KÖZPONT. Az 1994 óta az OPNI keretein belül mûködô Stroke-központot
október 31-ével bezárták, az intézet fôigazgatóját, Nagy Zoltánt egyúttal azonnali ha-
tállyal nyugdíjazták. Az Amerikai úton mûködô Országos Idegsebészeti Tudományos
Intézet vette át az ellátási területet, az eddigi 45 helyett 15 aktív ággyal. Az eredeti,
miniszteri ígéretek és szándékok ellenére az Amerikai úti idegsebészet csak a gyógyí-
tó tevékenységet veszi át, de a kutatást, ami a megfelelô szakmai munka alapja,
nem. A minisztérium 1,1 milliárd forintját, amelybôl az átszervezést kellett volna fi-
nanszírozni, az ottani építkezés emészti fel. A budaiak számára megnyugtató megol-
dás lett volna, ha a János-kórházban sikerül helyet szerezni a központnak. Az agyi ka-
tasztrófák gyógyításában az egyik legfontosabb tényezô az idô. Ha három órán belül
elindulhat a kezelés, nagy esély van a gyógyulásra. Az idegsebészeti központ zuglói
helyszíne Buda egyes részeirôl nehezen megközelíthetô. De ez csak az egyik érv,
amely a budai központ megszüntetése ellen szól. Adatok is bizonyítják, hogy az eltelt
12 évben végzett gyógyító tevékenység eredményes volt: a KSH adatai alapján 1996-
ban százezer emberre 220 stroke-os beteg jutott, ez a szám tíz év alatt 140-re csök-
kent. Európában hasonló sikert egyetlen ország sem mondhat magáénak.

B

Jákó Kinga, Láng Zsolt és Rihmer Zoltán
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Idôsek között
A Bem téren három évtizede mûködô I. szá-
mú Gondozási Központ idôsek klubja kötet-
len beszélhetésre hívta Láng Zsolt polgár-
mestert október végén. Az eszmecserén a
nyugdíjasklub tagjai számos kérdést vetet-
tek fel, voltak, akik a gondozási központ és
a klub, többen pedig a kerületi közügyeket
érintô problémákat vetettek fel. Szóba ke-
rültek a grafªtizôk, a hajléktalanok, az utcá-
kat borító kutyapiszok témája, vagy a
Moszkva tér megoldatlan helyzete. A pol-

gármester minden kérdésre igyekezett vá-
laszolni, az ügyek-bajok — mint mondta —
ismerôsek voltak számára. Leglátványosab-
bak a közterületek rendjéért tett lépések,
de a többi problémát sem hárítja el az ön-
kormányzat, azok megoldásán fáradoznak
nap mint nap. ld

AZ I. SZ. GONDOZÁSI KÖZPONT
szolgáltatásai: étkeztetés helyben elfo-
gyasztva, elvitellel vagy házhoz szállít-
va n házi segítségnyújtás az otthonuk-
ban élô idôs vagy más okból rászoruló
igénylôk részére n jelzôrendszeres há-
zi segítségnyújtás az otthoni vészhely-
zetek megoldásához n idôsek klubja
a naponta bejáró mozgásképes idô-
sek részére n idôskorúak átmeneti
gondozóházában néhány hetes, hóna-
pos bentlakási lehetôség.

1027 Bem tér 2., telefon: 212-5019,
ellátási terület: Felhévíz, Víziváros.

Ember az embertelenségben
Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira emlékezve a három esztendeje
felavatott Mansfeld Péter-szobornál tartott ünnepi megemlékezést a II. kerületi ön-
kormányzat november 4-én. A forradalom leverésének 51. évfordulóján a Veronika-
parkban Balsai István országgyûlési képviselô mondott beszédet, amelyben kiemelte,
hogy Mansfeld Pétert 1956 hôseként ismerjük, aki az igaz ügyért adta életét. Mint
mondta, a Kádár-rendszer a fiatalkorú Mansfeldet bosszúálló kirakatperében megté-

vesztô módon úgy tüntette fel, mintha
nem a forradalomban betöltött tevékeny-
sége miatt ítélték volna halálra. Balsai fel-
hívta a figyelmet, hogy a fiatal mártír a
büntetôper során tanúsított helytállásá-
val megmentette egyik vádlottársa éle-
tét, példát adva ezzel emberségbôl, egy
embertelen kor viszonyai között. Az em-
lékmûnél elhangzott Márai Sándor
Mennybôl az angyal címû verse, majd
Balsai István és az önkormányzat nevé-
ben Dankó Virág alpolgármester helyze-
te el az emlékezés koszorúit. szg

Rongálókat fogtak
a parkôrök
Komolyabb rongálást akadályozott meg a
parkôri szolgálat a Mechwart ligetben. A
biztonsági ôr november 2-án éjjel randalí-
rozó személyekre ªgyelt fel. A két férª
nemcsak viselkedésével zavarta a környék
nyugalmát, hanem a park lámpáit és tábláit
is rongálni kezdte. A parkôr ªgyelmezette
a bódult állapotban lévô elkövetôket, hogy
hagyjanak fel a rongálással, majd a riasz-
tott rendôrjárôr kiérkezéséig visszatartotta
a garázdákat.

A parkôri szolgálat októberi indulását kö-
vetôen már több alkalommal bizonyult
eredményesnek, a hatékony fellépésnek
köszönhetôen a rongálók most sem tudtak

komolyabb kárt okozni a Mechwart liget be-
rendezéseiben. Az önkormányzat azért dön-
tött a parkok állandó felügyelete mellett,
mert a rongálók évente mintegy 25 millió
forintos kárt okoztak a kerületi zöldterüle-
teken és a parkok berendezéseiben. Az
összeg csökkentésére a kerület a hatéko-
nyabb ôrzés mellett döntött. A szolgálat a
Mechwart ligetben és a Papkertben egész
napos, a Fenyves utcai parkban és a Nagy
Imre téren éjszakai felügyeletet biztosít, a
többi parkot és játszóteret éjjel-nappali
gépkocsis járôrrel ellenôrzik a Városrendé-
szet járôrei és a velük szervezetten együtt-
mûködô polgárôrök. A parkôrök és a járôr-
szolgálat a zöldterületek és a parkok rendel-
tetésszerû használatára is felhívják a ªgyel-
met, komolyabb esemény alkalmával érte-
sítik a Városrendészet járôreit vagy a rend-
ôrséget. ger

válaszolva elmondta, hogy a bezárt intézet
orvosainak, ápolóinak csupán kétharmada
talált munkát. Sok orvos külföldön, elsô-
sorban Angliában és Norvégiában folytatja
gyógyító tevékenységét. Az ápolók és nôvé-
rek jelentôs része szintén Nyugat-Európá-
ban keres megélhetési lehetôséget, vagy fe-
ketemunkát vállalva otthon ápol, takarít,
gyermekre vigyáz. Jákó Kinga mindehhez
azt is hozzátette, hogy az egyetemen na-
gyon kevés a szakápoló és a nôvér.

Nincs magyarázat

Láng Zsolt a látogatás végén elmondta, to-
vábbra sem érti, milyen szakmai érvek szól-
tak a negyvenhektáros park közepén álló
hûvösvölgyi intézet bezárása mellett.

— A világviszonylatban is mérhetô ered-
ményeket felmutató OPNI munkatársai
nem ezt érdemelték a magyar egészségügy-
tôl. Az elmúlt 15–20 évben jelentôsen, eu-
rópai összehasonlításban a legnagyobb ja-
vulást mutatva csökkent a stroke-os és de-
pressziós betegek aránya. Ha mindehhez
hozzávesszük, hogy az intézet nemhogy
veszteséges nem volt, de tavaly 100 millió
forintos többlettel zárta az évet, tehát a gaz-
dasági érvek sem indokolják bezárását.
Nagy Zoltán professzornak, az OPNI októ-
berben nyugdíjazott fôigazgatójának kidol-
gozott terve volt a rossz állagú épület felújí-
tására. Önkormányzatunkkal ezt korábban
ismertette, mi támogattuk, és már ehhez
igazítva szabályozási tervet is készíttet-
tünk. Elkeserítô az a változás, amely a bu-
dai oldal betegellátásában történt az elmúlt
egy évben. Horváth Ágnes egészségügyi mi-
niszter válaszolt a korábban neki írt nyilvá-
nos levelemre, amelyben azt kérdeztem tô-
le, megoldottnak látja-e a II. kerületiek
stroke-ellátását. Azzal a cinikus megjegy-
zéssel zárta sorait a miniszter asszony,
hogy Budáról Pestre át lehet érni három
óra alatt. Miközben tudott tény, hogy a há-
rom óra az elsô tünetek észlelésétôl a keze-
lés megkezdéséig tart. Tóth I.

D

GYERMEKKÓRHÁZ ÓBUDÁN? A
Népszabadság értesülése szerint a jö-
vôben az óbudai Szent Margit Kórház
adna otthont a Duna jobb partján a
gyermekgyógyászat valamennyi ágá-
nak. A javaslatot a Budai Gyermekkór-
ház orvosai is támogatják, hiszen az el-
látásra szoruló gyermekek és szüleik ér-
dekei, valamint a szakmai indokok egy-
aránt a gyermekgyógyászat koncentrá-
lása mellett szólnak. A fenntartó fôvá-
ros tervei egybevágnak az elképzelés-
sel. Horváth Csaba fôpolgármester-he-
lyettes szerint — bár döntés még nem
született — reális, hogy a Margit-kór-
ház legyen a budai központ mintegy
kétszáz ággyal, míg Pesten egy öt-hat-
száz ágyas centrum kialakítását terve-
zik. Reményeik szerint a megvalósulás-
ra 2–2,5 évet kell még várni.
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Telek- és ingatlapályázat
A II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a tulajdonában lévô
n Tárkony utca 112. szám alatti, 54458/1 hrsz.-ú, 886 m² területû üres telekingatlan,
amelynek induló ára: 17 340 000 Ft + áfa;
n Hidegkúti út 231. szám alatti, 54633/7 hrsz.-ú, 1003 m² területû üres telekingatlan,
amelynek induló ára: 22 950 000 Ft + áfa;
n Hidegkúti út 244. szám alatt található, 54413 hrsz.-ú, 479 m² területû üres telekingat-
lan, amelynek induló ára: 12 215 000 Ft + áfa;
n Tárkony utca 69. alatt található, 54487/3 hrsz.-ú, 1261 m² területû üres telekingatlan,
amelynek induló ára: 28 900 000 Ft + áfa;
n Szépvölgyi út 84/b alatt található, 15292/3 hrsz.-ú, 1100 m² területû üres telekingat-
lan, amelynek induló ára: 79 200 000 Ft + áfa;
n Temetô utca 64. alatt található, 54349/7 hrsz.-ú, 1040 m² területû üres telekingatlan,
amelynek induló ára: 23 900 000 Ft + áfa;
n Uzsoki utca 5. alatt található, 50127 hrsz.-ú, 1560 m² területû telekingatlanon álló lakó-
ház és egyéb épület 30/32 tulajdoni hányada, amelynek induló ára: 30 000 000 Ft,

tulajdonjogának versenytárgyaláson történô értékesítésére.
A pályázati anyag megvásárolható 2007. november 12-tôl november 23-án 12 óráig

10 000 Ft + 20% áfa/darab áron az Ügyfélszolgálati Központban (1024 Margit krt. 47–49.)
A pályázat beadásának határideje 2007. november 23-án 12.30. A pályázati anyaggal

kapcsolatos kérdésekre a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai
személyesen ügyfélfogadási idôben a Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1.,
308.), illetve telefonon a 346-5559-es számon válaszolnak november 23-ig.

Januártól új matricák új helyen
A kedvezményes várakozásra feljogosító en-
gedélyek kérelmezésének és kiadásának
rendje változik a korábbi évekhez képest.
Lényegi különbség, hogy az engedélyeket a
Városrendészeti Csoportnál kell intézni, és
a matricákat csak személye-
sen lehet átvenni. A ked-
vezményes várakozási enge-
délyek továbbra is a tárgy-
évet követô év január 31-ig
érvényesek, kiadásukhoz
kérelem benyújtása szüksé-
ges. A Polgármesteri Hiva-
tal azok számára, akik az
idei évben jogosultak vol-
tak a kedvezményes parko-
lási engedélyre, szokás sze-
rint postai úton küldi ki a
kérelemnyomtatványt, il-
letve a költségtérítéshez
szükséges csekket decem-
ber közepéig. Akik jogosul-
tak, de elôször csak jövôre
igényelnek várakozási en-
gedélyt, vagy bármely ok-
ból nem kapnak értesítést
és ûrlapot, személyesen
kezdeményezhetik a parko-
lási matrica kiváltását a Vá-
rosrendészeti Csoportnál.
Az engedélyekért ªzetendô
költségtérítés összege az

elôzô évekhez hasonlóan 1000 Ft. A költ-
ségtérítést a mellékelten megküldött kész-
pénz-átutalási megbízás felhasználásával
vagy átutalással (12001008-00201761-
00100004) lehet megªzetni.

Az engedély átvételekor
le kell adni a pontosan ki-
töltött kérelmet és a költ-
ségtérítés beªzetését igazo-
ló feladóvevényt (átutalás-
ról szóló banki kivonatot).
Be kell mutatni a személyi
igazolványt és a forgalmi en-
gedélyt.

2008. január 31-e után az
engedélyekkel kapcsolatos
ügyek a rendes hivatali ügy-
félszolgálati idôben (hétfô:
13.30–18, szerda: 8.00–
16.30, péntek: 8–11.30),
ugyancsak a Városrendésze-
ti Csoportnál (1024 Lövô-
ház u. 26.) intézhetôk. Fel-
világosítást a 316-2685-ös
és a 316-2688-as telefon-
számon adnak. Kérdések
feltehetôk a Városrendé-
szet Közterület felügyeleté-
nek honlapján is (www.2ke-
ruletkozterulet.shp.hu) a
„Rólunk” menüpont alatti
üzenetküldô segítségével.

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.

Védett lesz a METESZ-székház
A kulturális örökség védelmérôl szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal Dokumentációs Igazgatósága megindította a Mûszaki és Ter-
mészettudományi Egyesületek Szövetségének Fô utca 66–68. alatti székháza egyedi
mûemléki védetté nyilvánítását elôkészítô eljárást, egyúttal az ingatlant egy évre ide-
iglenes mûemléki védelem alá helyezte.

A jövô évre szóló enge-
délyeket nem postázzák
ki, hanem a korábbi
évektôl eltérôen kizáró-
lag személyesen vehetôk
át 2008. január 2-tôl
2008. január 31-ig mun-
kanapokon 8.30–18 órá-
ig az önkormányzat Vá-
rosrendészeti Csoportjá-
nál (1024 Budapest, Lö-
vôház u. 26.).
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Az önkormányzat
védi a barlangokat
Közös sajtótájékoztatót tartott az
önkormányzat vezetése és a két
barlangkutató szakértô, hogy
eloszlassák azokat a félreértéseket,
amelyek az elmúlt hetekben a kerületi
barlangok ügyében napvilágot láttak.
Láng Zsolt polgármester, Szalai Tibor
jegyzô, Leél-Ôssy Szabolcs földtani
szakértô, az ELTE kandidátusa,
valamint Adamkó Péter barlangkutató
egyetértettek abban, hogy a
kerületben található barlangok olyan
természeti értékek, amelyek épségét
minden körülmények között meg kell
ôrizni.

— Idén januárban — mondta Láng Zsolt —,
mikor a képviselô-testület elfogadta a kerü-
letre érvényes szabályozási tervet, akkor an-
nak mellékletében rögzítettük az összes ál-
talunk ismert barlangunkat azok leírásá-
val, kategóriájával együtt. Azt is elôírtuk,
hogy ezeken a területeken csakis a szakha-
tóság engedélyével lehessen építési enge-
délyt kiadni. Az építtetô csak akkor kaphat
a II. kerületi Polgármesteri Hivataltól sza-
bad utat az általa megépíteni kívánt ház-
hoz, ha rendelkezik a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelôség hivatalos hozzájárulá-
sával. Három esetben merült fel önkor-
mányzatunk felelôssége, és mindhárom
esetben jogszerûen jártunk el — tette hozzá
Láng Zsolt, átadva a szót Szalai Tibor jegyzô-
nek, aki részletekbe menôen ismertette a
barlangok körül kialakult jogi helyzetet.

— A Malom-tónál található Molnár Já-
nos-barlang esetében az építési engedélye-
zési hatóság a Kulturális Örökségvédelmi

Hivatal, amely a beszerzett szakhatósági
hozzájárulások meglétét ellenôrizve egy-
szer már kiadta az építési engedélyt, a meg-
ismételt eljárásban elsô fokon ismét enge-
délyezte az oda tervezett szálloda megépíté-
sét. A II. kerületi Polgármesteri Hivatalt
egyetlen kérdésben keresték fel, nevezete-
sen, hogy az oda tervezett szálloda megfe-
lel-e a szabályozási tervben foglalt paramé-
tereknek. Az elôször beadott tervet vissza-
utasítottuk, az észrevételeink alapján újat
készítettek, amelyben már nem volt elté-
rés a kerületi szabályozási tervtôl.

Szalai Tibor ezután a Barlang utca 8. alat-
ti engedély nélküli építkezésrôl szólt. Mint
kiderült, a Szemlôhegyi-barlang felett talál-
ható telken úgy kezdôdtek meg a munkála-
tok, hogy semmiféle építési engedélykérel-
met nem adtak be a hivatalhoz:

— Az itt végzett tereprendezést mindkét
illetékes hatóság, a II. kerületi Polgármes-
teri Hivatal és a felügyelôség is leállíttatta.
Mûszaki ellenôreink többször jártak a hely-
színen, bírságot is kiszabtunk, építkezés
ott most nincs, jelenleg a barlangkutatók
végzik a helyszínen a munkájukat.

A Pusztaszeri út és Józsefhegyi utca sar-
kán zajló építkezésrôl a Polgármesteri Hiva-
tal vezetôje elmondta, hogy az építtetô hat
épület átépítésére kapott engedélyt, mi-
után az összes szükséges szakhatósági enge-

délyt megszerezte, köztük a barlangokért fe-
lelôs felügyelôségéét is.

— Az építési engedélyt hivatalunk azzal
a feltétellel adta ki, hogy kutatófúrásokat
kell végezni, azokat megfelelôen dokumen-
tálni, és ha bármely barlangra utaló jelet ta-

pasztalnak, az építkezést le kell állítani. Eb-
ben az esetben a környezetvédelmi hatósá-
got értesíteni kell, és csak az ô engedélyé-
vel folytathatók a munkálatok — indokolta
hivatala eljárását Szalai Tibor jegyzô.

Leél-Ôssy Szabolcs úgy érzi, túl könnyen
adott a Józsefhegyi-barlang fölötti terület-
re hozzájárulást a környezetvédelmi fel-
ügyelôség.

— A Józsefhegyi-barlang járatai és kôze-
te a rezgésekre nagyon érzékenyek. A bon-
tási munkálatok, az ütések talán nagyobb
kárt okozhatnak benne, mint maga az épít-
kezés. Az engedélyt csak úgy adhatta volna
ki a környezetvédelmi hatóság, ha állandó
ellenôrzést ír elô.

Láng Zsolt végezetül elmondta, hogy a
barlangokat hivatalból védelmezô környe-
zetvédelmi hatóság munkája nem konzek-
vens, nem mindig követhetô az eljárások
logikája.

— Nem tudni, hogy idônként például mi-
ért telik másfél évbe egy hatósági véle-
mény elkészülése, és az a szempontrend-
szer sem világos, aminek alapján hozzájá-
rulnak vagy nem egy-egy építkezéshez. Kö-
zös érdekünk és elvárásunk a környezetvé-
delmi felügyelôséggel szemben, hogy sok-
kal szabályozottabban és kiszámíthatóbban
mûködjön a továbbiakban.

Tóth Ildikó

Közös sajtótájékoztatót tartottak a barlangkutatók és az önkormányzat vezetôi. Képünkön Leél-Ôssy
Szabolcs, Adamkó Péter, Láng Zsolt és Szalai Tibor

— A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelô-
ségnek nincsenek speciális barlangügyi szakértôi, így a Józsefhegyi utcai építkezés
ügyében is a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz fordultunk — mondta lapunknak Dolla Esz-
ter tájvédelmi felügyelô. A nemzeti park a szakvéleményben két alkalommal is úgy
foglalt állást, hogy a felújítás esetében a nagy teherautókon kívül nincs barlangot ve-
szélyeztetô körülmény, ezért a felügyelôség kiadta a hozzájáruló szakhatósági állás-
foglalást az építkezéshez.

A Szemlôhegyi-barlang egyik meseszerû járata
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Barlangász-
jubileum
A neves barlangkutató, Kessler Hubert száz
évvel ezelôtt, 1907. november 3-án szüle-
tett az erdélyi Nagyszebenben. Budapesten
végzett mérnökként a mûszaki egyetemen,
majd 1936-ben szerzett újabb diplomát a
Pázmány Péter Tudományegyetemen, dok-
tori disszertációját az aggtelki barlangrend-
szerrôl írta.

Kessler Hubert szakmai tevékenységé-
hez kötôdik Hévíz, Tatabánya, Miskolc víz-
ellátásának megoldása. Már gyermekkorá-
tól kezdve szerette a hegymászást, a barlan-
gok iránti érdeklôdése pedig a szakmai ku-
tatáson túl a hasznosításra is kiterjedt. Ne-
véhez számos barlang felfedezése és úttörô
bejárása fûzôdik, köztük a kerületi Szemlô-
hegyi- és a Ferenchegyi-barlang felfedezé-
se, de saját fejlesztésû könnyûbúvár-készü-
lékkel elsôként ereszkedett a Malom-tó, il-
letve a Molnár János-barlang vizébe. Feltár-
ta Jósvafôn a Kossuth-barlangot, és az agg-
teleki Baradla-barlang és a felvidéki Domi-

ca-barlang közötti összeköttetést. Sokáig
volt a Baradla-barlang igazgatója, és ki-
emelkedô munkát végzett Aggtelek és Jós-
vafô idegenforgalmának fejlesztésében.

Munkatársakat
keres a hivatal
Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala (1024 Mechwart liget
1.) pályázatot hirdet a következô munkakörök
betöltésére.

Az Építésügyi Irodába
körzetes építész munkakörbe

Pályázati feltételek: egyetemi vagy fôiskolai
szintû építészmérnöki, építômérnöki (szerke-
zetépítô, magasépítô üzemmérnöki) szakkép-
zettség. Elônyt jelent az építésügyi és közigaz-
gatási alap és szakvizsga. A pályázat tartalmaz-
za a pályázó szakmai önéletrajzát, mely részle-
tezi eddigi tevékenységét, végzettségét, a szak-
képesítését igazoló okiratok másolatát, erköl-
csi bizonyítványt vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok: építéshatósági felada-
tok ellátása kialakított körzetrend szerint.

A kinevezés határozatlan idôre szól, betölt-
hetô a pályázat elnyerésének idôpontjától. A
besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatá-
sok a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény és a helyi Közszolgálati Sza-
bályzat elôírásai szerint kerül meghatározásra.

Gyámügyi ügyintézôi munkakörbe

Pályázati feltételek: állam- és jogtudományi
doktori képesítés. Elônyt jelent a gyámügyi te-
rületen szerzett gyakorlat, közigazgatási szak-
vizsga. A pályázat tartalmazza a pályázó szak-
mai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevé-
kenységét, végzettségét, szakképesítését, a
szakvizsgáját igazoló okiratok másolatát, erköl-
csi bizonyítványt, vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok: A 331/2006. (XII. 23.)
Kormányrendelet 4–11. §-ában foglaltak sze-
rint: gyermekvédelmi ügyek, szülôi felügyelet-
tel kapcsolatos ügyek, pénzbeli támogatások,
családi jogállás rendezése, örökbefogadás,
gyámsági és gondnoksági ügyek intézése, va-
gyonkezelési ügyek intézése, bonyolítása.

A kinevezés határozatlan idôre szól, betölt-
hetô a pályázat elnyerésének idôpontjától. A
besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatá-
sok a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény és a helyi Közszolgálati Sza-
bályzat elôírásai szerint kerül meghatározásra.

A Városrendészeti Csoporthoz
közterület-felügyelôi munkakörbe

Pályázati feltételek: rendészeti szakközépis-
kolai végzettség, vagy ezzel egyenértékû más
képzési formában szerzett végzettség, vagy kö-
zépiskolai végzettség és közterület-felügyelôi
vizsga. Elônyt jelent a hasonló területen szer-
zett közigazgatási gyakorlat. A pályázat tartal-
mazza a pályázó szakmai önéletrajzát, mely
részletezi eddigi tevékenységét, végzettségét,
a szakképesítését igazoló okiratok másolatát,
erkölcsi bizonyítványt, vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok: Budapest Fôváros II.
kerülete közterületei rendjének és tisztaságá-
nak védelme, valamint az annak rendjét meg-
bontó jogsértések hatékony megelôzése, meg-

akadályozása, szankcionálása, az önkormány-
zati vagyon védelme, az 1999. évi LXIII. tör-
vény (a közterület-felügyeletrôl) elôírásainak
megfelelôen.

A kinevezés határozatlan idôre szól, betölt-
hetô 2008. január 2-tôl. A besorolás és illet-
mény, valamint egyéb juttatások a köztisztvise-
lôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
és a helyi Közszolgálati Szabályzat elôírásai sze-
rint kerül meghatározásra.

A Beruházási és Városüzemeltetési
Irodához üzemeltetési ügyintézôi
munkakörbe

Pályázati feltételek: minimum középiskolai
végzettség és építôipari szakképzettség, vagy
mûszaki (technikai) szakirányú szakképzett-
ség, alapfokú számítástechnikai ismeretek.
Elônyt jelent a hasonló területen szerzett köz-
igazgatási gyakorlat. A pályázat tartalmazza a
pályázó szakmai önéletrajzát, mely részletezi
eddigi tevékenységét, végzettségét, a szakképe-
sítését igazoló okiratok másolatát, erkölcsi bi-
zonyítványt, vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok: A Polgármesteri Hiva-
tal üzemeltetéséhez szükséges feladatok elôké-
szítése.

A kinevezés határozatlan idôre szól, betölt-
hetô a pályázat elnyerésének idôpontjától. A
besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatá-
sok a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény és a helyi Közszolgálati Sza-
bályzat elôírásai szerint kerül meghatározásra.

A Beruházási és Városüzemeltetési
Irodába közlekedési és közmû-
ügyintézôi munkakörbe

Pályázati feltételek: egyetemi vagy fôiskolai
szintû közlekedésmérnök, építômérnök vagy
környezetmérnök szakképesítés. Elônyt jelent
a hasonló területen szerzett közigazgatási gya-
korlat, közigazgatási szakvizsga. A pályázat tar-
talmazza a pályázó szakmai önéletrajzát, mely
részletezi eddigi tevékenységét, végzettségét,
a szakképesítését, szakvizsgáját igazoló okira-
tok másolatát, erkölcsi bizonyítványt, vagy an-
nak másolatát.

Ellátandó feladatok: Budapest Fôváros II.
Kerületi Önkormányzat illetékességi terüle-
tén a közutak és közterületek fenntartásával és
kezelésével, valamint a közmûvekkel kapcsola-
tos feladatok elvégzésének elôkészítése.

A kinevezés határozatlan idôre szól, betölt-
hetô a pályázat elnyerésének idôpontjától. A
besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatá-
sok a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény és a helyi Közszolgálati Sza-
bályzat elôírásai szerint kerül meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje minden
esetben a Belügyi Közlönyben történô megjele-
nést követô 15. nap, elbírálásának határideje a
benyújtási határidôt követô 30. nap. A pályá-
zat benyújtásának helye és további informá-
ció: Budapest Fôváros II. kerületi Önkormány-
zat Képviselô-testületének Polgármesteri Hi-
vatala Humánpolitikai Csoportjánál, telefon:
346-5464 vagy 346-5463, Budapest, 1024
Mechwart liget 1.

@
Az Építésügyi Iroda által november
11-én közzétett jogerôs építési en-
gedélyek:
n Erôd u. 14., építési engedély
(VI.1027/3/2007)
n Hunyadi János u. 37., építési enge-
dély (VI.1181/2/2007)
n Rézsû u. 97., építési engedély
(VI.1240/2/2007)
n Honvéd u. 27., építési engedély
(VI.1315/1/2007)
n Jegesmedve u. 3.—Temetô u. 74.,
építési engedély (VI.2019/3/2007)
n Tárnok u. 1., mód. építési engedély
(VI.1531/2/007)
(Az építési engedélyek egész éves lajst-
roma megtalálható a www. masodik-
kerulet.hu oldalon)

www.masodikkerulet.hu
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Elismerés
pedagógusoknak

Színesdiplomákat adtak át kerületünkben
élô nyugdíjas pedagógusoknak a Budai
Táncklubban október 30-án. Az ünnepsé-
gen Láng Zsolt polgármester köszöntötte az
idôs pedagógusokat, s beszédében elmond-
ta, hogy a tanítók és tanárok küzdelmes pá-
lyájuk során hivatástudatból és szeretet-
bôl, rengeteg türelemmel nevelik a jövô ge-
nerációját, tudást, emberi tartást, erköl-
csöt és egyben világlátást is adva a ªatalok-
nak. Rubindiplomát vehetett át a polgár-
mestertôl Morvay Jánosné, aki diplomáját
hetven évvel ezelôtt kapta meg. Hatvanöt
éve szerzett felsôfokú végzettséget Juhász Je-
nôné, dr.Lugossy Ilona, Szenzensteinné Stomp
Erzsébet és dr.Talabér Józsefné, akik vasdiplo-
mát kaptak.

Csontos Istvánné, Fantoly Istvánné, Leho-
tay Ferencné, Rédei Istvánné Tóth Erzsébet
(Tasnádi Jánosné) gyémántdiplomát, Bátho-
ri Miklósné, Dorogi László, dr. Hennel Sándor-

né, Mészáros Mihályné, Mészáros Sándorné
és Szalóczy Bálintné aranydiplomát vehet-
tek át. Az ünnepelteket Bárány Ilona balett-
mester vezetésével a Budai Táncklub

klasszikus balett cso-
portja köszöntötte.

A most rubindiplo-
más Morvay Jánosné
1917 júniusában szüle-
tett, és idén töltötte be
a kilencvenedik élet-
évét. Diplomáját 1937-
ben Pozsonyban kapta
meg, elôször a felvidé-
ki Galánta környékén
tanított.

— Mi ko r á t ke r ü l-
tünk Magyarországra,
a fasori evangélikus
gimnáziumban kezd-
tem el a tanítást, leg-
utoljára pedig a XIV. ke-

rületben dolgoztam, a Központi Továbbkép-
zô Intézet Gyakorlóiskola vezetôjeként
mentem nyugdíjba. A kerületi Lajos utcá-
ban közel 25 éve élek. A közelmúltban na-
gyon beteg voltam, de helyreállt az egészsé-
gem. Tanári hivatásomat legjobban Mécs
László soraival jellemezném: „Vadócba ró-

zsát oltok, hogy
szebb legyen a
föld!” Ha újból
kezdhetném az
é l e t e m e t ,
ugyanezt csinál-
nám, mert na-
gyon szerettem
a gyerekeket! —
tette hozzá a ru-
b i n d i p l o m á s
Morvay János-
né.

ld

Nyílt napok
A II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZI-
UMBAN (1024 Keleti Károly u. 37.)
nyílt napot tartanak 8. osztályosok-
nak november 27–28-án 9 órától, 6.
osztályosoknak november 29-én 9
órától. Program: 8.30-9-ig regisztrá-
ció, 9–9.30-ig igazgatói tájékoztató,
9.30–9.45-ig jelentkezés a megláto-
gatható órákra, 9.45–10.30 bemutató-
órák. Szülôi tájékoztatót november
29-én 17.30-tól tartanak. További in-
formációk: www.budai-rfg.sulinet.hu,
tel./fax: 21-22-995, e-mail: titkar@bu-
dai-rfg.sulinet.hu.

NYOLCADIKOSOK, FIGYELEM! A
Budenz József Általános Iskola és
gimnázium, valamint a Budenz Jó-
zsef Alapítványi Gimnázium elôkészí-
tô tanfolyamot tart magyarból és ma-
tematikából. Tájékoztató szülôi érte-
kezlet november 19-én 17.30-tól.

AZ ÁLDÁS ISKOLA várja a leendô el-
sô osztályos gyerekeket és szüleiket.
November 21-én 8–12 óráig nyílt
órák leendô elsô osztályosok szülei-
nek. December 11-én 15–16 óráig
„Játékos észpörgetô” és „Ismerked-
jünk!” angolul. Érdeklôdni az iskolá-
ban (1025 Áldás u. 1.) Horváth Attilá-
né igazgatónál és Szegôné Jordán Ju-
dit igazgatóhelyettesnél lehet szemé-
lyesen vagy a 212-4258-as, 212-2961-
es számokon, e-mail: aldas@aldasuai.
sulinet.hu, www.aldasuai.sulinet.hu.

JÁTSZÓHÁZ OVISOKNAK. A Csik is-
kola játszóházába várják a nagycso-
portos óvodásokat december 12-én,
január 16-án szerdai napokon 17 órá-
tól. A gyerekeket a sok játék, mese és
mozgás mellett kézmûves foglalkozás
— német nyelven — is várja, minden
alkalommal találkozhatnak a leendô
elsôs tanítónénikkel. (Csik Ferenc Álta-
lános Iskola és Gimnázium, 1027 Med-
ve u. 5–7.)

PROGRAMOK ÓVODÁSOKNAK a
Kodályban. Zeneovi minden csütörtö-
kön 16.15–16.45-ig kis- és középsô
csoportosoknak. 16.45–17.15-ig nagy-
csoportosoknak játékos készségfejlesz-
tés, elôkészítô a zenei meghallgatás-
ra. Vezeti: Vargáné Körber Katalin és
Barabás Edina. Hangversenyek: „A
hangszerek csodálatos világa” — no-
vember 29-én 10 órakor: Készülôdés
a karácsonyra. Nyílt órák a leendô ta-
nítókkal: november 21.: 8 és 9 órától
magyar, ének. A programok ingyene-
sek. Bôvebben: Nagy Béláné igh., tel./
fax: 212-5680, e-mail: kodaly@ko-
daly-bp.sulinet.hu

Legsportosabb
iskoláink
A szeptemberben rendezett kerületi futó-
versenyen, a Kaptatón nemcsak az egyéni
nyerteseket, hanem az iskolákat is jutal-
mazták. A díjkiosztóra az oktatási intézmé-
nyek november 8-án tartott vezetôi érte-
kezletén került sor. Díjat kapott a legtöbb
diákot, illetve hozzátartozót mozgósító isko-
la, valamint az összesített pontversenyben
a legeredményesebben versenyzô oktatási
intézmény.

Idén legtöbben az Újlaki Általános Iskola
színeiben álltak rajthoz, ôket követték a II.
Rákóczi Ferenc Gimnázium, a Móricz Zsig-
mond Gimnázium, a Csik Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium, a Budenz József Álta-
lános Iskola és Gimnázium, illetve a Fillér
Utcai Általános Iskola tanulói. A gyôztes is-
kolák egy, a Decatlon sportáruházban be-
váltható vásárlási utalványt kaptak.

Az összesített pontversenyben a Csik ta-
nulói érték el a legjobb eredményeket, má-
sodik helyen végeztek a rákóczisok, majd
az Áldás Utcai Általános Iskola, a Móricz
Zsigmond Gimnázium, a Máriaremete-Hi-
degkúti Ökumenikus Általános Iskola és a
Pitypang Utcai Általános Iskola sportolói
következtek. A két nyertes iskola serlegét,
valamint az okleveleket Éllô Vivien, az ön-
kormányzat sportreferense adta át.



2007/23 — november 16. ÓVODA—ISKOLA 9. OLDAL

Jó eredmények,
jó hangulatban
Az elmúlt tanévben a II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium megkezdte a kompetenciaala-
pú oktatás bevezetését a kilencedik évfolya-
mon. Három területen, a szövegértés, a ma-
tematika és az idegen nyelv oktatásában
próbálták ki a pedagógusok és a tanulók az
új módszereket és eszközöket. Az elmúlt
egy év eredményeit a gimnázium nyílt nap
keretében mutatta be, amelyen Soltész Atti-
la, a Közoktatási, Közmûvelôdési, Sport és
Informatikai Bizottság elnöke köszöntötte
a részvevô pedagógusokat. Arra hívta fel a
ªgyelmet, hogy bár a magyar diákok lexi-
kai tudása világviszonylatban is jó, alkal-
mazható tudásuk elmarad a többi uniós tag-
országbeli diák tudása mögött. Ennek a
megváltoztatására jött létre az a program,
amelyhez a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
is csatlakozott. Az önkormányzat nevében
Soltész Attila ígéretet tett arra, hogy az ön-
kormányzat a jövôben is támogatni fog min-
den olyan pályázatot, amely ezt a célt szol-
gálja. A konferenciával egybekötött nyílt
napot Magócs Éva igazgató nyitotta meg. El-
mondta, hogy a tantestület két évvel ezelôtt
határozta el a tartalmi fejlesztést és mód-
szertani változtatást, amelyet a résztvevôk
a bemutató órákon ismerhettek meg.

Magócs Éva az elmúlt tanév tapasztalatai-
ról elmondta, hogy sikeres volt a diákok és
a pedagógusok körében is.

— Tavaly három kilencedikes osztálynál
indítottuk el ezt a programot, ôk idén, a ti-
zedik évfolyamon is folytatják, de belépett
még három kilencedikes osztály. Ezzel
együtt újabb hat pedagógus is csatlakozott.

Milyen véleményeket fogalmaztak meg
a gyerekek?

Érdekesebbnek, élvezetesebbnek tartják
az új módszerrel vezetett tanórákat. Na-
gyon megszerették az úgynevezett interak-
tív táblát, és örülnek, ha más tanárok is
használják. Örülök annak is, hogy a szülôk
részérôl sem tapasztaltunk ellenvetést vagy
kritikát. Bár a gyerekek egy része aggodal-

mát fejezte ki, hogy vajon elég lesz-e az
érettségire, amit így tanulnak, én azt gon-
dolom, ez inkább a szülôi aggodalom meg-
jelenése. Tény, hogy a tanulási folyamatot
úgy élik meg, hogy szinte észre sem veszik,
mennyi mindent elsajátítanak csoportmun-
kában.

Érezhetô-e különbség az érintett, illet-
ve nem érintett osztályok tanulmányi
eredményben?

Összehasonlító mérést végeztünk az év
elején és végén, hogy a csoportok honnan
hová jutottak el. Nem mondhatom, hogy
domináns különbségek voltak, de egyértel-
mûen jobb teljesítményt nyújtottak a prog-
ramban részt vevô tanulók. Az igazi vissza-
jelzést az idén megírandó országos kompe-
tenciamérés eredménye fogja jelenteni.
Azt már most is látjuk, hogy ezek a gyere-
kek sokkal felszabadultabbak és bátrabbak
lettek.

Milyen tapasztalatokról számolnak be
a pedagógusok?

Rengeteg munkájuk fekszik az új mód-
szertan, új óravezetés kialakításában. Át-
gondolva az elmúlt év tapasztalatait, bizo-
nyos dolgokon változtattak a mostani kilen-
cedikeseknél, több saját ötletet visznek a
programba, jobban a maguk igénye szerint
alakítják. Természetesen voltak nehézsége-
ik, de mostanra kiderült, hogy a régi és új
módszerek együttes alkalmazásával jó han-
gulatban, jó eredménnyel lehet dolgozni
még a nagyobb létszámú osztályokban is.

P. Zs.

Könyvtári Világnap
Napjainkban egyre többet hallani arról,
hogy a gyerekek nagy részének mennyivel
többet jelent az internet világa, a gyors in-
formációszerzés öröme, és egyre ritkábban
vesznek kezükbe könyvet.

A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimná-
ziumban ezért is ragadnak meg minden
olyan alkalmat, mely közelebb hozza, hoz-
hatja a diákokat a könyv és a könyvtár vilá-
gához — tájékoztatta lapunkat Illyés Renáta
könyvtáros tanár. Jó alkalomnak mutatko-
zik minden év októberének negyedik hétfô-
je is, amikor szerte a világban az Iskolai
Könyvtárak Világnapját ünneplik, ebben az
évben október 24-én. A Csik könyvtárában

az év folyamán több megmozdulás — pályá-
zatok, vetélkedôk, könyvtárismereti órák
— segíti a diákok könyvekkel való ismerke-
dését.

A világnapon a Csik iskolában a vállalko-
zó kedvû gyerekek a korábban origami-
technikával készített papírmadarukra ráír-
hatták kedvenc könyveik címét, melyek utá-
na a népmese fájára kerültek. Korábban ki-
írt pályázat keretében hozhattak egyedi ké-
szítésû könyvjelzôket, logókat, és egy-egy
kedves gondolattal gazdagíthatták az Új Ol-
vasók könyvét, melyet ezen a napon nyitott
meg a könyvtár. Az osztályokat óra kereté-
ben rejtvények, játékos foglalkozások vár-

ták. Október 24-tôl áprilisig adhatják le
szavazataikat az iskola tanárai és diákjai
kedvenc regényükre és versükre. A vokso-
lás eredményét a költészet napján ismer-
tetik.

Nyílt napok
LEENDÔ ELSÔSÖKET VÁR a Reme-
tekertvárosi Általános Iskola (Mária-
remetei út 71., tel.: 275-8675,
www.remete.ini.hu). Iskolanyitogató
foglalkozások december 3-án és 17-
én 16–17 óráig. Gyülekezés az iskola
portáján.

A TÖRÖKVÉSZ leendô elsôsöknek:
december 12-én 17 órától a Csavar-
gók éjszakája címû elôadás. Karácso-
nyi ajándék készítése az elsôs tanítók-
kal. 1025 Törökvész út 67–69., tel.:
325-6580, www. torokvesz.hu info@
torokvesz.hu.

ELSÔSÖKET VÁR AZ ÚJLAKI. Az Új-
laki Általános Iskola (1023 Ürömi u.
64., tel.: 335-0720, www.ujlaki.ultra-
net.hu) a leendô elsôsök részére játé-
kos tornát és kézmûves foglalko-
zást tart. A programok házigazdái a
tanító nénik, Lendvai Éva és Nyiri Zita.
Játékos tornafoglalkozások: novem-
ber 23-án, december 7-én 15.15–
16-ig. Mikulás — adventi díszek készí-
tése, kézmûves, ajándékkészítô foglal-
kozás december 6-án 16.30-kor.

NYÍLT NAP. A Baár—Madas Refor-
mátus Gimnáziumban (1022 Loránt-
ffy Zs. út 3., telefon: 212-1494) nyílt
napot tartanak november 24-én
szombaton. Ezen a napon a diákok 9
és 11.30 között kisebb csoportokban
az iskolával ismerkednek, a szülôk
9.30-tól általános tájékoztatást kap-
nak a Baár—Madasról, illetve válaszol-
nak a fölmerülô kérdésekre.

ANGOL KLUB. November 19-én 16–18
óra között újra indul a II. kerületi Családsegí-
tô és Gyermekjóléti Központban (1022 Fillér
50/b) az angol nyelvi klub. Ezután minden
második héten hétfôn lesz. Érdeklôdni lehet
a 225-7956-os telefonszámon.

Az interaktív táblát hamar megkedvelték a diákok
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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 NOVEMBER 20-ig: Molnár Katalin — akvarellek. Kiállítás az M Galériában. (Marczibányi Téri Mûvelô-
dési Központ)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: NOVEMBER 23-ig: Mûvészek-mûvészházaspárok a II. kerületben. Lovas Ilona
— videoinstalláció, Nagy Tamás — építészet. NOVEMBER 29–DECEMBER 19.: Karácsonyi tárlat. Bocz
Bea, Máder Indira — gobelinek. Osvári Csaba — ötvösmûvek, grafikák.
n DECEMBER 8-ig: Balla Ildikó díszlet-, jelmeztervezô kiállítása az Új Színház — Volksbank Galériá-
ban. A kiállításon különbözô elôadások tervrajzain kívül az alkotó tervei alapján megvalósult jelmezekkel
is találkozhatnak a látogatók. Megtekinthetô mindennap 10–18 óráig és az elôadások elôtt, valamint a
szünetekben. (Új Színház, 1061 Paulay Ede u. 35., ujszinhaz@ujszinhaz.hu; www.ujszinhaz.hu; 269-
6021)
n DECEMBER 10-ig: Kass János 80. születésnapja alkalmából rendezett életmû-kiállítás a Koller Galé-
riában. (Budai Vár, Táncsics Mihály utca 5., www.kollergaleria.hu, 356-9208)

SZÍNHÁZ IBS: NOVEMBER 16., 30., 19.00: Örkény István: Macskajáték. Fôszerepben: Pásztor
Erzsi, Schubert Éva, Földi Teri, Huszár László. R.: Varga Miklós. NOVEMBER 22., 19.00: Agatha Christie:
Egérfogó (klasszikus krimi 2 részben). R.: Földessy Margit. NOVEMBER 24., DECEMBER 8., 15., 19.00:
Ray és Michael Cooney: Minden lében három kanál. Vígjáték két részben. R.: Földessy Margit. NOVEM-
BER 25., 19.00: Best Uff l’art pour l’art — a L’art pour l’art Társulat elôadásában. NOVEMBER 29.,
19.00: Dumaszínház az IBS-ben! (IBS Pub) Szerk.: Litkai Gergely. DECEMBER 1., 7., 19.00: Hair — musi-
cal a Szindra elôadásában. R.: Földessy Margit. DECEMBER 13., 18.30: Folytassa, Švejk. Zenés sörözge-
tés a derék katonával (IBS Pub). DECEMBER 13., 19.00: Dumaszínház az IBS-ben! Szerk. és a mûsort ve-
zeti: Litkai Gergely. Km.: Badár Sándor, Szôke András. DECEMBER 14., 19.00: „Hatlábú” — Bächer Iván
estje. DECEMBER 16., 19.00: A Szindra évadzáró karácsonyi gálaelôadása. R.: Földessy Margit. DE-
CEMBER 20., 18.30: Dalok a falvédôrôl. Irodalmi rock’n’roll. Elôadja: Hajdu István, Szabó Jusztin, Haj-
du Gábor. (IBS PUB)
n NOVEMBER 27.: Árny az árnyban — versszínház Radnóti Miklós verseibôl Turek Miklós elôadásá-
ban. Az estre vacsorajegy is váltható, amely teljes menüsort és az In Vino Veritas borsorát tartalmazza. A
vacsora 19 órától, a színházi elôadás 20.20-tól kezdôdik. Jegyek és információ: (06 20) 992-4976, 1027
Margit krt. 14., www.mentaterasz.hu

ZENE BARTÓK EMLÉKHÁZ: NOVEMBER 18., 11.00: Cembalissimo 2/2. „Omaggio a Domenico
Scarlatti” (1685–1757). Hangverseny és beszélgetés Bartók Scarlatti-közreadásáról és -játékáról. Csemba-
lón közremûködik: Horváth Anikó és Oláh Aino, valamint a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallga-
tói. Jegyár: 1200 Ft. NOVEMBER 23., 18.00: Magyar körkép 4/3. A Trio Dumas hangversenye. Joseph
Puglia (hegedû), Chaim Steller (brácsa), Kôszeghy Örs (gordonka). Mûsoron Bartók, Veress Sándor, Ligeti
György és Dohnányi mûvei. Jegyár: 1500 Ft. NOVEMBER 30., 18.00: Magyar körkép 4/4. Onczay Zoltán
gordonkahangversenye. Zongorán közremûködik: Wada Sayaka. Mûsoron Bartók, Kodály, Lendvay Ka-
milló, Popper Dávid, Farkas Ferenc és Durkó Péter mûvei. Jegyár: 1500 Ft. DECEMBER 7., 18.00: Kamara-
zene három tételben 3/3. A Trio Art Nouveau hangversenye. Km.: Nagy Ervin (zongora), Winkler Orso-
lya (hegedû), Déri György (gordonka). Mûsoron Haydn, Lajtha László és Sosztakovics mûvei. Jegyár:
1500 Ft. DECEMBER 13., 18.00: Bartók Zeneakadémiája 2/2. Krulik Eszter hegedül, Kertész Rita zongo-
rázik. Szerkesztô: Héja Benedek. Beethoven, Debussy, Sztravinszkij és Kodály mûvei. Jegyár: 1200 forint.

n IBS:. DECEMBER 2., 11.00: Adventi hangver-
seny a Siciliano Barokk Együttes elôadásában. DE-
CEMBER 9., 19.00: „Adventi randevú” — Varga
Feri és Balássy Betty ünnepi koncertje. DECEMBER
21., 19.00: „Két kontinens” — a Ramon Valle (Ku-
ba)—Winand Gábor duó koncertje a jazz szerelme-
seinek. DECEMBER 22., 20.00: „Ma a csend az
ajándék” — az Imago Mundi zenekar karácsonyi
koncertje.
n MILLENÁRIS TEÁTRUM: NOVEMBER 23.,
20.30: Žagar. Lemezbemutató koncert. A Žagar

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

AZ ISMERETLEN. A Cinema Paradiso mogorva mozigépészére és a biciklijén üldögé-
lô csillagszemû kiskölyökre az is emlékszik, aki nem látta az 1988-ban bemutatott és
a fél világot rövid úton megríkató nosztalgiamozit. Az újkori európai film e mindmá-
ig nagy népszerûségnek örvendô darabját az a Giuseppe Tornatore követte el, akinek
Koltai Lajos is sokat köszönhet, lévén hogy az Oscar-díjas olasz filmrendezô két filmjé-
ben (Az óceánjáró zongorista legendája, Maléna) is együttmûködött a magyar opera-
tôrrel. De ez már a múlt, hiszen Koltai immár filmrendezôként jegyzi magát, Tornato-
re pedig, ha csak átmeneti idôre is, de szakított az édesbús délszaki pásztorénekek-
kel. Az ismeretlen a színskála másik végén, az acélosan hideg kékek között játszódik.
Adekvát színek egy meggyötört lélek megfestéséhez, melynek tulajdonosa Ire-
na (az orosz Kseniya Rappoport), az Olaszországba exportált orosz prostituált.
Irene fázósan összehúzott, fekete kabátja hûen tükrözi a viselôjében lejátszódó
belsô folyamatokat, melyek eredôire visszatérô flashback-ek során derül fény.
Méghozzá nem is akármilyen fény, hanem egyfajta aranyos csillogás, amellyel
Tornatore — akárcsak Koltai az Estében — elválasztja a múltat a jelentôl. Az is-
meretlenben azonban az ilyesfajta epizodikus múltidézés nem több a rejtélykel-
tés erôltetett eszközénél, amely egy nem túl eredeti történetnek ad epikus színe-
zetet. KG
Olasz film. Rendezte: Giuseppe Tornatore. Szereplôk: Kseniya Rappoport, Michele Placido,
Claudia Gerini.

BÁNFFY GYÖRGY SZAVALÓESTJE A
MÁRKUS-VILLÁBAN. A Nyék-Kurucles
Egyesület szervezésében november 27-én
17 órától Bánffy György Kossuth-díjas szín-
mûvész, kerületünk díszpolgára lép fel a Fô-
városi Szabó Ervin Könyvtár Hûvösvölgyi úti
fiókjában, Márkus Emília egykori villájában.
Dávid Rózsa Atomkori zsoltárok címû verses-

kötetének köl-
t e m é n y e i t
Bánffy György
és a szerzô tol-
mácsolásában
hallhatja a kö-
zönség. A kö-
tet a helyszí-
nen megvásá-
rolható, ára
1000 Ft. A be-
lépés díjtalan.
(1021 Buda-
pest, Hûvös-
völgyi út 85.)
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zenekar ôsszel megjelent új albumának budapesti
bemutatója számos vendégmûvésszel. Jegyár:
2900/3500 Ft. NOVEMBER 24., 20.00: Night Colo-
urs sorozat: Krzysztof Popek International Quin-
tet (PL/USA). Krzysztof Popek, az elsô számú len-
gyel dzsesszfuvolás International Quintetjével lép
fel a Millenárison. Km.: Krzysztof Popek (fuvola),
Victor Lewis (dobok), Cameron Brown (nagybôgô),
Stephen Scott (zongora), Piotr Wojtasik (trombita).
Jegyár: 2900/3500 Ft.

MOZGÁS MARCZIBÁNYI TÉR: Mozgás-
tanfolyamok a Marczibányi Téri Mûvelôdési Köz-
pontban. 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: Petô Barbara, (06 30)
370-7322. Jóga szerdán 8–9.45 óráig, tanfolyam-
vezetô, jelentkezés: Kovács Károlyné, (06 20) 947-
0202; kedden 19.30–21.15 óráig, tanfolyamveze-
tô, jelentkezés: Egeyné Nagy Júlia, (06 20) 9418-
773. Terhestorna szerdán 18–19 óráig, pénteken
11–12 óráig. Szülés utáni baba-mama-torna pén-
teken 10–11 óráig. Tanfolyamvezetô, jelentkezés:
Németvölgyi Emese, (06 30) 210-9597. Salsa csü-
törtökön 20–21 óráig. Tanfolyamvezetô: Földi Ani-
kó, (06 20) 315-8781.
n Nôi alakformáló kondicionáló órák kedd-csü-
törtök 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 ülômun-
kát végzôknek ajánlott kedd-csütörtök 17.30–18.30 között. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildikó. Infor-
máció: (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: 10x2 órás kezdô jógatanfolyamok indulnak NOVEMBERBEN 16-án péntek dél-
után 16 órától, 17-én szombaton délelôtt 10 órától, 28-án szerda este 18.30-tól és 29-én csütörtök este
18.30-tól. Speciális kezdô jógatanfolyam indul nyugdíjasok, idôsebb korúak számára november 28-án
szerdán 10 órától. Gyakorló hatha jógaórák hétfô és péntek este 18.30-tól, kedd és csütörtök délelôtt 10
órától (II., Volkmann u. 10., Jógaközpont), szerdánként 18 órától (II., Csopaki u. 8., Superkids Ovi). Már le-
het 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.sivanandajogakozpont.hu
n ASRAM JÓGAKÖZPONT: Ôrizze meg egészségét jógával! Hatha jóga, astanga jóga, dinamikus jóga,
lyengar jóga, kismama- és baba-mama-jóga, gyermekjóga, Pilates órák. Kezdô jógaórák: hétfô 18
óra, kedd 17 óra, 19 óra, szerda 9 óra, 17 óra, 18 óra, csütörtök 18 óra, 19 óra, péntek 17 óra, 19.30 óra,
vasárnap 17 óra. Intenzív jóganap: DECEMBER 9., vasárnap: „Jóga és thai masszázs otthonra”. Höl-
gyeknek gátizom-erôsítô Kriston intimtorna tanfolyamok: NOVEMBER 27-tôl 6 alkalom, illetve hétvé-
gén, NOVEMBER 24–25., DECEMBER 8–9. Indiai fôzôtanfolyam csütörtök 19 órától. (II., Ady Endre u.
1., I/1. Tel.: (06 20) 552-6564, info@jogakozpont.hu, www.jogakozpont.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

AZONOSSÁG TÉRREL ÉS IDÔVEL. Lovas Ilona iparmûvész és Nagy Tamás építész-
mérnök közös kiállítása nyílt meg a Vízivárosi Galériában október 30-án. A kerüle-
tünkben élô házaspár kiállítását Kálmán Peregrin mûvészettörténész, ferences szerze-
tes nyitotta meg. Az Ybl-díjas Nagy Tamás, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem épí-
tész tanszékének tanszékvezetôje a maga tervezte épületek, templomok, kápolnák
rajzait, terveit és fotóit állította ki; felesége, Lovas Ilona egy nyolc perces videóinstal-
lációt szerepeltet a galériában, amely egy közép-franciországi kelta feltárás kapcsán
született, és a bibracte-i múzeum felkérésére készült.

Kálmán Peregrin megnyitó beszédé-
ben az azonosulás szóval jellemezte a
két alkotó munkáit. A Nagy Tamás ter-
vezte, megálmodta templomok, épüle-
tek szervesen beilleszkednek, azono-
sulnak azzal a környezettel, ahová ké-
szültek. Lovas Ilona videóinstalláció-
ján is megfigyelhetô az azonosulás; ô
nem a térrel, hanem az idôvel, az elô-
zô korokkal azonosul. Elindul vissza
az idôben, engedi, hogy a mezítláb já-
ró embert megsebezzék, megérintsék
az elôzô korok emlékei, magára veszi azok sarát, és úgy lépked tovább. A mûvészhá-
zaspár nemcsak mûveiben, hanem emberi kapcsolataiban is azonosul az elôzô nem-
zedékekkel vagy a környezettel. Személyiségük, alkotásaik arra vezetnek bennünket,
hogy az életnek igazi mûvészei legyünk, akik engedjük, hogy megérintsen bennün-
ket, akár meg is sebezzen — emelte ki Kálmán Peregrin. ld
(Vízivárosi Galéria, 1027 Kapás u. 55., tel.: 201-6925, nyitva keddtôl péntekig 13–18 óráig, szom-
baton 10–14 óráig. A kiállítás november 23-ig tekinthetô meg.)

MUZSIKÁLÓ HIDEGKÚT. Zenészek, zenesze-
retô emberek, tanultak és laikusok egyaránt
aggodalommal figyeljük a klasszikus zene
sorsának alakulását. A könnyûzene különbö-
zô irányzatai legyûrni látszanak a komolyze-
nét, noha a magas zenei tudást, virtuozi-
tást, hosszú tanulást igénylô klasszikus zene
a maga ezerféleségével, szerteágazó stílusá-
val gyakran egyáltalán nem komoly, fôleg
nem unalmas, csak — reméljük, átmeneti-
leg — kicsit kiment a divatból.

Igaz, a múltkori elsô Mesterkoncert elô-
adáson kevesebb látogató volt a reméltnél.
Sajnáltuk, hiszen az ország elsô zenekará-
ból alakult Grazioso, Nemzeti Filharmoniku-
sok Kamarazenekar estjérôl volt szó, ami
annyit jelentett, hogy az ország legjobb
hangszeresei muzsikáltak a közönségnek, rá-
adásul maga Kocsis Zoltán adta a nevét hoz-
zá. De ez még a szezon indulása volt.

Most viszont örömmel adhatjuk hírül,
hogy december 13-án ismét eljön az együt-
tes, tiszteletbeli mûvészeti vezetô Kocsis Zol-
tán, mûvészeti vezetôjük Detvay Marcella,
és hamisítatlan karácsonyi gálával gyönyör-
ködtet minket. Mûsorukon Corelli: Karácso-
nyi concerto és Vivaldi: A négy évszak. Ad-
dig is lesz még egy kamara-mesterkoncert:
november 29-én Debrecenbôl utazik hoz-
zánk a Deja Vu együttes, tagjai, a Debreceni
Filharmonikusok klasszikusok dzsesszfeldol-
gozásait adják elô. A gyerekek örömére Eck-
hardt Gábor folytatja zenei sorozatát, ezút-
tal mint igazi detektívekkel nyomoz majd a
zenés bûntények után Hangleletek címmel
december 7-én. A fesztiválon nagy sikerrel
bemutatott Erkel—Doppler: Erzsébet címû
opera 9-én ismét megszólal a Klebelsberg
Kultúrkúriában. H. M.
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Németh Erika. Játékos focisuli csütörtök 16.15–17-ig (3–4 éves kor), 17–18-ig (5–7 éves kor). Vezetô ta-
nár Almási Éva. Gerincgimnasztika kedd 8.30–9.30-ig és 18.30–19.30-ig. Vezetô tanár dr. Csider Tibor
egyetemi docens. Érdeklôdni lehet Németh Erika táncpedagógusnál: (06 30) 565-1703, nemetheri@free-
mail.hu (1026 Lorántffy Zs. út 3.).
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fônix Kendo és Iaido Klubban a Kodály Zoltán iskola épüle-
tében. Kendoedzések gyermekeknek 18–19.30-ig és felnôtteknek 19–21-ig minden kedden és pénteken.
Bôvebb információ: (06 30) 601-2025, www.budapestkendo.hu, budapestkendo@gmail.hu (1022 Marczi-
bányi tér 1.)

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔK TURISTA EGYESÜLETE: NOVEMBER 21. és 28.: Séta a bu-
dai hegyekben. Találkozás 9 órakor a Moszkva téren, az óra alatt. NOVEMBER 25.: Cserhát-hegység.
Találkozó 9 órakor a Volán Árpád híd pu. jegypénztáránál. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-
8465, www.termeszetvedok.hu
n BUDAI PETÔFI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET: NOVEMBER 25.: Vértes-hegység. Országos kéktúra.
Táv: 19 km., költség 2000 Ft. Találkozó: 6.30, Déli pu. pénztárak. DECEMBER 12.: Budai-hegység. Táv 12
km. Találkozó: 9 óra, Moszkva tér, metrókijárat. Bôvebb információ minden páratlan héten csütörtökön
16–17.30-ig a 212-5641-es telefonszámon.

GYEREKEKNEK IBS: Bonbon Matiné elôadások: NOVEMBER 23., 11.00: (Hegedû-bérlet 2.
ea.) és 14.30: (Trombita-bérlet 2. ea.): „A látható zene” — Vivaldi: A négy évszak. BA-LU Kamara-EUfó-
rikusok. NOVEMBER 24., 11.00: „Üveghegyen is túl…” — Katáng Zenekar (Hárfa-bérl. 2. ea.). DECEM-
BER 1., 11.00: „A látható zene” — BA-LU Kamara — EUfórikusok (Klarinét-bérlet 2. ea.). DECEMBER 7.,
9.30: (Fuvola-bérlet 2. ea.), 11.00: (Viola-bérlet 2. ea.): „Hol vagy, Mikulás?” — Figurina Bábszínház. DE-
CEMBER 8., 11.00: „Hol vagy, Mikulás?” — Figurina Bábszínház (Furulya-bérlet 3. ea.). DECEMBER 9.,
11.00: Ismerkedés az énekhanggal — Four Fathers Énekegyüttes. (Okos Bagoly-bérlet 3. ea.). DECEM-
BER 14., 11.00: (Hegedû-bérlet 3. ea.), 14.30: (Trombita-bérlet 3. ea.): Társastáncok mindenkinek — Ci-
kodance. DECEMBER 15., 11.00: Angyalok karácsonya — Angelica Leánykar (Gitár-bérlet 3. ea.). DE-
CEMBER 22., 9.30 és 11.00: (Zongora-bérlet 3. ea.): „Szabad-e bejönni ide Betlehemmel?” — Kaláka
Együttes. DECEMBER 2., 15.00 és 17.00: „Nótás Mikulás” — Gryllus Vilmos mûsora.

NYUGDÍJASOKNAK MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUB: NO-
VEMBER 23., 15–17 óráig: Klubnap — Irodalmi délután. Üzenet címmel Réthy Árpád színmûvész válo-
gat legkedvesebb verseibôl. „Célom örömet, mûvészi élményt nyújtani, átadni a költôk üzenetét, hogy
azt érezzük: hozzánk, nekünk, rólunk szólnak. Szépen, magyarul.” Információ: Kiliánné Kocsis Mária, (06
70) 335-6286.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: NOVEMBER 20.: Névnapok köszöntése. NOVEMBER 27.: Kérdés-fele-
let. Játék. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdí-
jas klubba. (1022 Bimbó út 63., tel.: 326-7273)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: NOVEMBER 21.: Népmûvészet Mezôkövesden (utazás vonat-
tal). NOVEMBER 28.: Múzeumlátogatás. 30.: Advent Bécsben. DECEMBER 5–9.: München és Nürn-
berg kulturális értékei (utazás autóbusszal). Érdeklôdni a 275-0169-es telefonszámon, este. (1024 Buda-

n KIÁLLÍTÁS: DECEMBER 3-ig: Tisztelet a
Mestereknek! S. Faragó Gyöngyi fotómûvész
kiállítása. Idôfékek. Kiállítás Hupján Attila fo-
tográfus camera obscurával készített felvétele-
ibôl.
n ZENE: NOVEMBER 29., 19.30: Mesterkon-
certek 3.: A Deja Vu együttes koncertje.
Klasszikus és dzsessz: Hacsaturján-, Bach-, De-
bussy-feldolgozások. A tagok akusztikus
hangszereken játszanak, a klasszikus zenét, a
dzsesszt és a népzenét ötvözik. NOVEMBER
30., 19.00: Bakacsi Béla-koncert és táncest.
Elvis Presley, Roy Orbison, Tom Jones, Engel-
bert Humperdinck, Bobby Solo és a nagy
olasz sztárok dallamait dolgozza fel vadonat-
új magyar szöveggel Bakacsi Béla. Jegyár:
1000 Ft.
n SZÍNHÁZ: NOVEMBER 18., 11.00: Családi
matiné. Szabó Magda: Tündér Lala — a Neve-
sincs Színház elôadása. Tündérországban
mostanában egyre furcsább dolgok történ-
nek, s mögöttük minden esetben Írisz király-
nô kisfia, Lala áll.
n GYEREKEKNEK: NOVEMBER 16. és 30.,
18.00: Magyar táncház gyerekeknek. Kéthe-
tente pénteken magyar táncok, népi játékok,
énekek, mondókák. Vezeti: Csatai László (Csi-
du); zenél Bese Botond és Nyíri László. Részvé-
teli díj gyerekeknek és kísérôiknek egyaránt:
500 Ft. NOVEMBER 23., 10.30: (Tádé-bérlet)
Szekrénymesék — a Kabóca Bábszínház elô-
adása. „Volt egyszer egy Mari nevû szek-
rény…” És ebben a szekrényben mulatságos
lények és vidám mesék laktak. Mosonyi Alíz
meséiben mindenbôl és mindenkibôl lehet
mesehôs. Az elôadás gyermekkori csodalátá-
sunkkal szól kedvesen a legkisebbekhez. A Tá-
dé-bérlet az óvodás korosztálynak kínál elô-
adásokat. Belépôjegy: 500 Ft. NOVEMBER
25., 11–13.00: Napraforgók — Picasso bo-
hócai. Folytatódik a népszerû mûvészeti soro-
zat gyerekeknek Németh Ilona, az Iparmûvé-
szeti Egyetem tanára, a Stúdió K színház báb-
tervezô mûvésze vezetésével. Picasso festésze-
tében lépten-nyomon találkozunk bohócok-
kal, akrobatákkal, erômûvészekkel. Ezeket cso-
dáljuk meg képein, s készítünk izgô-mozgó
bábokat mi is. Jegyár: 400 Ft. Minden szom-
baton 10–12.30-ig Galambos Erzsi és Csicsó
Gyerekszínháza. Színházi képzés 4–7 éves ko-
rú gyermekek számára. Jelentkezés és további
információ: 392-0860. Részvételi díj 15 000
Ft/hó.
n NOVEMBER 25., 11–22 óráig: A II. Klebels-
berg Amatôr Könnyûzenei Tehetségkutató
döntôje. Zsûritagok: Benkô László, Presser Gá-
bor, Novák Péter, Závodi Gábor, Bársony Bá-
lint. Fôdíj: egy önálló koncert. Bôvebb infor-
máció: Mészáros Mónika, 392-0873, mesza-
ros.monika@kulturkuria.hu, www.kultur-
kuria.hu.

TITÁNOK ÉS VARÁZSLÓK. Régi vágya a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központnak,
hogy a könnyebben mozgósítható kisgyermekek mellett a kamaszoknak is élvezetes,
szórakoztató és színvonalas programokat nyújtson. A nagy sikerû nyári táborok ta-
pasztalatait felhasználva havi rendszerességgel hívják közös játékra, beszélgetésre a
12–18 éves korosztályt. A Marczi több éve rendezi meg nyaranta a Kereplô, a Varázs-
ló, a Rengeteg és a színjátszó táborokat, amelyek annyira népszerûek a gyerekek köré-
ben, hogy legtöbbjük évrôl évre visszajár. Ahogy Németh Katalin igazgató elmondta,
a hétvégi kamasz-délutánokon nem történik más, mint hogy felkínálják a fiataloknak
ugyanazokat a tevékenységeket, amelyeket nyáron megismertek és megkedveltek:
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n SZIAMARCZI! Családi játszószombatok
10–13 óráig. NOVEMBER 24.: Meseház.
Macskacicó — dramatikus játszóház. Sán-
dor Ildikó és Körömi Gábor játszóháza. Vará-
zsolni is fogunk, kiderül, hogyan lehet fát ül-
tetni, repülni és átváltoztatni önmagunkat a
képzelet segítségével. DECEMBER 1.: Kacska-
ringós Miklós-nap. A Kacskaringók Virtustár-
sulat egy olyan játéksort kínál, melyben feltû-
nik az autentikus Miklós-napi alakoskodás,
mindezt a téli ünnepkörhöz tartozó népi játé-
kokkal színesítik. Király Zsófia iparmûvész me-
sebeli ágas bábos kiállításának megnyitója.
n ALKOTÓHÁZ: Selyemfestômûhely kéthe-
tente csütörtökön 17–20 óráig. Kézimunka-
mûhely szerdánként 17.00–19.30 óráig. Ko-
sárfonómûhely hétfônként 18.00–20.30 órá-
ig. Nemezelômûhely szombatonként 10–12
óráig. Agyagosmûhely hétfônként 15–17
óráig. Kerámiamûhely péntekenként 15–18
óráig. Tûzzománc-készítô mûhely szomba-
tonként 10–13 óráig. Pilinger Zsuzsa, (06 70)
335-6283.
n ZENE—TÁNC. DECEMBER 1., 16.00: Faku-
tya együttes: Róza és Jánoska. Meselemez-
bemutató koncert. Minden vasárnap 10–12
óráig: Kôketánc gyermektáncház. Minden
szerdán 20.00: Guzsalyas táncház. Gyimesi,
moldvai csángó tánc- és énektanítás. NOVEM-
BER 24., 19.00: Kaláka. Akusztikus koncert
felnôtteknek.
n Programok kamaszoknak: NOVEMBER 24.,
15–18 óráig: Titánok. 12–18 éveseknek szer-
vezett programsorozat minden hónap utolsó
szombatján. Tudunk „társas” — játékokat,
igaz és izgalmas történetekrôl beszélgetni, is-
merünk emlékezetes filmeket, szeretünk vetél-
kedni, különbözô anyagokat megformálni, hu-
morral gondolkodunk és sokat kérdezünk! Be-
lépô 500 Ft. Információ: Pilinger Zsuzsa, (06
70) 335-6283. Csütörtökönként 16.30–18 órá-
ig: Madarászsuli. Tudnivalók, érdekességek a
madarak világáról általános iskolásoknak.
(Minden második hétvégén terepi foglalko-
zás.) Vezeti: Zsoldos Árpád ornitológus. Hét-
fônként 15.30–17.30-ig sakkszakkör.
n NOVEMBER 16–17.: Színház-dráma-neve-
lés. Szakmai, módszertani hétvége drámape-
dagógusoknak, rendezôknek, színházzal, pe-
dagógiával foglalkozó szakembereknek, ér-
deklôdôknek.
n NOVEMBER 22–23., 19 órai kezdettel Bu-
dai gálaestek. Válogatás a Budai Táncklub
vizsgaelôadásainak legszebb koreográfiáiból.
n NOVEMBER 24., 8–12 óráig: Baba- és
gyermekholmivásár. Kinôtt, de még jó álla-
potban lévô baba- és gyermekruhák, valamint
játékok börzéje. Várjuk azokat, akik gyermek-
ruhákat és egyéb kiegészítôket szeretnének
— kedvezô áron — beszerezni.

— Két programsorozatra várjuk a kamaszokat. Az egyik a Titánok, amely a Ti tán
tudtok valamit alcímet viseli. Ez a cím nem véletlen. Azok a gyerekek, akik évek óta
járnak hozzánk és részt vesznek a különbözô programokon, rendkívül kreatívak, so-
kat tanultak arról, hogyan lehet jól játszani, tele vannak ötlettel, önálló gondolattal.
Nem titkolt vágyunk, hogy belôlük lehetnek a mi segítôink, utódaink. A Titánok-dél-
utánokon nagy közös játék folyik, aminek mindig valamilyen kultúrtörténeti, mûvé-
szeti keretet adunk.

A Varázslóiskoláról Vörös Zsuzsa népmûvelô (képünkön) mesélt:
— 2001-ben, a Harry Potter-kötetek megjelenése hozta a Varázslótábor, illetve ké-

sôbb -iskola ötletét. Eleinte nagyon szorosan kötôdött a
játék a könyvhöz, hasonló tantárgyak, tanórák voltak,
mindenki varázslónevet választott magának, üzemelt a
varázslóbolt, megjelent az újság, a Reggeli Próféta. Egy
nagyon tartalmas, saját belsô világot hozott létre ez a kis
közösség, ami persze rengeteget alakult, változott, bô-
vült az elmúlt években. A mai napig azonban megmarad-
tak a varázslónevek, ami azért fontos, hogy ki tudjunk
szakadni a mindennapokból, és egy kis idôre valaki más-
sá változzunk át. A leglényegesebb mégis az, hogy a gye-
rekek megismerjék önmagukat és társaikat, ki tudják fe-
jezni érzelmeiket és gondolataikat, hogy eligazodjanak
ebben a nagyon is bonyolult valóságos világban.

A titánok legközelebb november 24-én, a varázslók pe-
dig december 8-án tartják összejövetelüket, amelyre min-
den érdeklôdôt szeretettel várnak.

pest, Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: (1028 Máriaremetei út 37., tel.: 376-8678)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: Ôszi, karácsonyi, szilveszteri idôpontokra ismét igénybe lehet venni a
nagyatádi Termálszálló vendéglátását. Ismertetés a fogadóórákon, csütörtök 9–12.30 között. (1024 Mar-
git krt. 48., tel.: (20) 921-6588, 316-5925)

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: NOVEMBER 29-én bécsi kirándulásunkon ellátogatunk egy
Tiziano- (Kunsthistorische Museum), valamint a Monet-tôl Picassóig címû kiállításra (Albertina). Ára 4500
Ft/fô. NOVEMBER 22-én 16 óra: Emlékest Dsida Jenô költô születésének 100. évfordulója tiszteletére. A
Szépmûvészeti Múzeum Picasso-kiállítására kedvezményes árú belépôt fogunk kapni. (1024 Margit krt.
64/b. Bejárat a fôkapu mellett balra a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 216-9812, üzenetrögzítô is; (20)
42-42-180, fonixke@t-online.hu)
n Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sütemény! Minden
kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
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.
n Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szervezésében minden hónap utolsó hétfôjén: DI-
VAT(SZÍN)HÁZ — a színházi divattól a divatházon át a divatszínházig a Merlin Nemzetközi Színház
Klubjában. (1052 Gerlóczy u. 4.)

ELÔADÁSOK A Független Pedagógiai Intézetben keddenként 17 órakor Grandpierre Attila
csillagász-író elôadás-sorozata indul „A csillagok világa és az ember. Az emberiség boldog jövôjének
megalapozása az átfogó természettudomány segítségével” címmel. Részvételi díj: 1000 Ft/fô. Tájé-
koztatás a 336-1766-os telefonszámon, vagy a margit.feltein@fupi.hu e-mail címen. (1027 Budapest,
Frankel Leó út 6.)

TANFOLYAM Helen Doron Early English várja az angolul tanulni vágyó gyerekek jelentkezé-
sét. Baby’s Best Start — angol nyelvre hangolás, zenei és érzelmi fejlesztés sok mozgással 3–18 hóna-
pos korig. Angol nyelvoktatás öt korosztályban (1–1,5; 2–3; 3–6; 6–10 és 11–14 éveseknek). 10–12
éves, az írott és beszélt angol nyelvben alapvetô nyelvi készségekkel rendelkezô gyermekek számára in-
dul a „Paul Ward’s World” tanfolyam. Jelentkezés és felvilágosítás: Nagy Edit, (06 70) 201-0369,
www.helendoron.hu (1024 Keleti K. u. 8.)
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Amikor becsap
a mennykô
Biztosan nem fognak sem unatkozni,
sem szomorkodni azok, akik eljönnek
az IBS Színpad legújabb
bemutatójára, Ray és Michael Cooney
Minden lében három kanál címû
vígjátékára. A történetet nehéz lenne
röviden összefoglalni, annyi
bonyodalom, elképesztô fordulat és
mulatságos helyzet váltja egymást
színrôl színre. A fôhôs, Tom
feleségével egy kisgyermek
örökbefogadását tervezi.

Ehhez azonban még hátra van a gyámhiva-
tal ellenôrének látogatása, amire az ifjú
pár izgatottan készül. Nagyon fontos szá-
mukra, hogy Mrs. Potter mindennel a leg-
messzebbmenôkig meg legyen elégedve,
de, ahogy az már ilyenkor lenni szokott,
semmi sem úgy sikerül, ahogy szeretnék.
Megjelenik Tom két ªvére, és velük becsap
a mennykô a házaspár bérelt otthonába.
Ahogy a két, alapvetôen jó szándékú és segí-
tôkész testvér színre lép, elszabadul a po-
kol. Hajmeresztô ötleteikkel kínosabbnál
kínosabb helyzetekbe keverik szegény báty-
jukat — a nézôk pedig hol a fejükhöz kap-
nak, hol a hasukat fogják nevettükben.

Tomot Csizmadia Gergely alakítja, akit az
IBS Színpad mellett a Karinthy Színház és
a Gyôri Nemzeti Színház színpadán is látha-
tunk. Pályaválasztását Földessy Margitnak
köszönheti, akinek stúdiójához tizenöt éve-
sen csatlakozott, és azóta sem tud elválni a
világot jelentô deszkától. A fergeteges ko-
médiáról a premier után beszélgettünk a fô-
szereplôvel.

— Imádom ezt a darabot, és szerintem a
nézôk is imádni fogják. Mindenkihez szól,

idôsebbek éppúgy élvezhetik, mint a kicsit
már nagyobb gyerekek; kiªnomultabb szín-
házi ízlésûek, mint a színházba csak nagy
ritkán betévedôk. A nagyszerûségének
egyik titka, hogy a szerzôk, a Cooney test-
vérpár egyike színpadi szerzô, a másik pe-
dig színész, és kettejük szakmai hozzáérté-
se nagyon is érzôdik a darabon.

Az elôadás egyik érdekessége, hogy
proª színészek és Földessy Margit tanít-
ványai játszanak együtt.

Nem elôször mutatunk be ilyen szerep-
osztású színdarabot. Szerencsésnek tartom
ezt a felállást: a ªatalok tanulhatnak tô-
lünk, felnôtt színészektôl, de mi is tanulha-
tunk tôlük; elsôsorban ªatalos lendületet.
A szakmai fogások ellesésén túl az igazi
nagy élmény egy színpadon állni olyan mû-

vészekkel, mint Pásztor Erzsi, Szabó Gyula
vagy — mint ebben a vígjátékban — Rák Ka-
ti. A felnôtt vagy proª jelzô egyébként nem
minôségi különbséget takar. A darabbéli
két öcsém is Földessy Margit társulatának
tagja. Egyikük, Németh Dániel igazi mai laza
srác, az elsô perctôl hozta a ªgurát, és a má-
sik, Molnár Levente is fantasztikus, jól bá-
nik a hangjával.

Nagyon szeretek Földessy Margittal dol-
gozni, mert a számtalan remek ötlete mel-
lett meghagyja a színészeinek azt a szabad-
ságot, hogy alakítsák-ízlelgessék a szerepü-
ket. Igazi közös munka zajlik a próbákon,
egy társasjáték, amelynek során nagyon so-
kat játszunk, improvizálunk, amíg teljesen
felszabadulunk, és akkor egyszer csak meg-
születik a ªgura.

Nincs könnyû dolga a színpadon: szin-
te megállás nélkül, hihetetlen tempóban
pörög az elôadás.

Nagyon fontos, hogy végig tartani tudjuk
a darab ritmusát. Ettôl fokozódik a hangu-
lat, ettôl csattannak a poénok. Budapesten
számtalan jó vígjátékot játszanak a színhá-
zak, és sokszor épp ott vész el a történet,
hogy lelassul az elôadás. Megpróbálnak
mélységet belevinni, holott ebben a mûfaj-
ban ez felesleges. Nincs mélység. Ez pont
annyi, amennyit a felszínen mutat. Igaz, a
darab vége felé, amikor összecsapnak a fô-
hôs feje felett a hullámok, kiderül számá-
ra, hogy elszúrt mindent, elvesztett min-
dent, akkor érezni lehet, ahogy a nézôté-
ren megáll a levegô. Az addigi derültség
után egyszer csak csend lesz, együttérzô
csend. Ha nem is csehovi vagy shakespea-
re-i mértékû, de azért katarzis.

Mi lenne, ha itt lenne vége az elôadás-
nak?

Olyan nincs. Ezt nem lehet megcsinálni
a közönséggel. Happy end lesz, de hogy ho-
gyan, azt nem árulom el. Tessék megnézni!

Péter Zsuzsa
A vígjátékot legközelebb november 24-én 19

órától láthatja a közönség az IBS Színpadon.
(1021 Tárogató út 2–4., tel.: 391-2525)

Ray és Michael Cooney: Minden lében három kanál. Szereplôk: Csizmadia Gergely, Gallusz Nikolett, Rák
Kati, Pásztor Erzsi, Németh Dániel, Molnár Levente, Szalai Mónika, Pál Tamás, Pollák Viki, Haraszti Bálint,
Rada Bálint, Zsemberi Levente, Varga Miklós, Kovács Zoltán, Német Edit, Bíró Attila, Noé Viktor. Rendez-
te: Földessy Margit.

ESTÉK ÉS DÉLELÔTT A DIVINO CA-
FEBAN. November 27-én 19.30-tól
St. Martin szórakoztatja a vacsorázni
betérôket. November 24-én 10.30-tól
a mesés, zenés családi délelôtt vendé-
ge Kéri Kitty lesz. Bôvebb tájékozta-
tás: (06 20) 947-8479. (1023 Buda-
pest, Lajos u. 4–6.)
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Emléktábla
Illyés Gyulának
105 évvel ezelôtt született és 24 évvel ez-
elôtt halt meg Illyés Gyula, a huszadik száza-
di magyar irodalom kiemelkedô alakja.

Elérkezett az idô, hogy emléket állítsunk
neki, és fejet hajtsunk az ô emberi és köl-
tôi nagysága elôtt. A II. kerületi önkor-
mányzat által állítandó emléktábla elhelye-
zése és felavatása november 29-én 11 órakor
lesz egykori házának (Józsefhegyi út 9.) kül-
sô falán.

Nem azért jövünk össze erre az ünnepség-
re, hogy az emléktábla avatásánál meghall-
juk, Illyés Gyula milyen nagy mûvésze volt
a magyar nyelvnek mind költészetében,
mind prózájában, hiszen azt az avatáskor
összegyûltek régóta tudják, hanem hogy
mások, akik még nem ismerik, mitôlünk
tudják meg és ismerkedjenek munkáival.

Az emléktábla nekünk többet fog felidéz-
ni, mint amit az arra haladóknak hirdet, hi-
szen számunkra a Józsefhegyi út 9. nem-
csak egy kiváló alkotó munkahelyét, ottho-
nát jelenti, hanem egy szíves házigazdáét
is, aki kedvesen fogadta a hozzá betérôket,
akik ott magukba szívhatták egy európai lá-
tókörû költô szellemét. Székely Imre

Fél évszázados
jó kapcsolat
A németországi Mosbach és Pesthidegkút
1981 óta ápol kölcsönösen jó viszonyt,
amely 1989-ben testvérvárosi kapcsolattá
bôvült. A kötôdés annak a mintegy ezer úgy-
nevezett „dunai sváb” pesthidegkúti lakos-
nak köszönhetô, akik 1946-ban Mosbach-
ban, illetve környékén találtak új hazára,

és akik számára 1957 óta a menekültek és
számûzöttek tábora mellett épült mosba-
chi St. Josep templom nyújt új otthont. A
közösségi életet a régi hazához fûzôdô kap-
csolattartás mellett az éves zarándoklat (ké-
pünkön) is gazdagította, amelynek útvona-
la Maria Taferlen, Mariazellen, a régi Du-
na-menti monarchia központi zarándokhe-
lyén keresztül vezet a pesthidegkúti Mária-
remetéig. Theresie Eitzenhöffer, akit szeretet-
teljesen csak „Resibaselnek” neveztek, hu-
szonöt alkalommal tette meg Mariazellbe a
zarándokutat, ezért ezüst zarándoklatke-
resztet kapott.

Az elsô kápolna a Szûzanya tiszteletére
1157. december 20-án épült. Az Anjou-ház-
ból származó Nagy Lajos (1342–1382), aki-
nek uralkodása alatt az erdélyi aranyforrá-
soknak köszönhetôen Magyarország Len-
gyelországgal együtt Európa leggazdagabb
állama volt, 1366-ban legyôzte az oszmáno-
kat Bulgáriában. A törökök fölött aratott
gyôzelmét Mária segítségének tulajdonítot-
ta, és hálából a mariazelli kápolna fölé egy
csúcsos tornyú gótikus templomot építte-
tett. A magyarok késôbb a zelli Szûzmária
segítségében bízva rendszeresen felkeres-
ték királyuk zarándokhelyét. A XVII–XVI-
II. században Pannóniában letelepedett Du-
na-menti svábok tovább erôsítették a ha-
gyományt, majd kitelepítésük után új ottho-
nukban is ápolták.

A St. Josep egyházközösség elsô magyar-
országi kapcsolatait 1964-ben kötötte, ami-
kor Palágyi Sándor hidegkúti esperes meg-
látogatta az egyházközösségéhez tartozó hí-
veit Mosbachban. Bernhard A. Jung lelkész
1971-ben viszonozta a látogatást, és a hideg-
kúti Máriatemplom szószékérôl bátran el-
ítélte az elûzetés jogtalanságát. Jung plébá-
nos után Eugen Bellert fô törekvése mellett,
hogy a waldstadti templom felépüljön, erô-
sen támogatta a magyarországi kapcsolato-
kat. Kiemelten fontosnak tartotta a part-

nerközösség védôszentjének éves ünnepét,
a Sarlós Boldogasszony napját, július 2-át,
amikor az ünnepi istentiszteletre rokonok
és ismerôsök érkeztek Magyarországról, il-
letve októberben a Duna-menti sváb temp-
lomavató ünnepséget.

1981. augusztus 14-tôl Leo Brenzinger plé-
bános lett a St. Josef és a St. Bruder Klaus
új lelkipásztora. Elôdeitôl egy jól szerve-
zett, adományozni és tenni kész közösséget
vett át, olyan gazdag egyházközösséget,
ahol közkedvelt plébánosként kezdettôl fog-

va eredményesen gyakorolhatta mun-
káját, élvezve az egyházközösségi ta-
nács és a gyülekezet támogatását. Elsô-
sorban a perui Zurite helységgel töre-
kedett szoros együttmûködésre, ahol
az indiánok csak „Padre Leo” néven is-
merték. A magyar hívôkkel Miklós Jó-
zsef esperesen és káplánján, Bodai Jó-
zsefen keresztül tartotta a kapcsolatot,
akiket 1984-ben, 1986-ban és 1990-
ben vendégül is látott. Az egyházi ta-
nácsból Vida Tivadar 1987-ben és
1993-ban kereste fel ôt, Bognár Lajos

esperes pedig 1995-ben, 1997-ben és
1999-ben látogatott el hozzá. Brenzinger
plébános öt magyarországi látogatással vi-
szonozta a hidegkúti egyházközösség foko-
zott érdeklôdését.

Felejthetetlen élményt nyújtott a régi
sváb faluban a Sarlós Boldogasszony temp-
lom elôtti ünnepi templomszentelési mi-
se, amelyet Padre Leo és a helyi lelkészek
koncelebráltak fúvósok és a mosbachi tûz-
oltózenekar kíséretével. A hazai gyülekezet
számára ôk nyitották meg a világi krumpli-
búcsút, a Kiritogot. Padre Leo különösen an-
nak örült, hogy 1999. október 1-jén a má-
riaremetei Basilika Minorban együtt ünne-
pelhette a 100. évfordulót dr. Karl Josef Rau-
ber apostoli nunciussal és a fôpapi mise
püspökeivel,

Máriaremete a leglátogatottabb zarán-
dokhely Magyarországon. Teréz anya 1988-
ban az elôtt a kegykép elôtt imádkozott (ld.
a fotót), amelyet Katharina Thalwieser
1740-ben betelepülôként hozott a feketeer-
dei Hausen vor Walde-bôl Pesthidegkútra.
A Budai-hegység Duna-menti svábjai ma-
gyarországi utazásaik során sohasem feled-
keznek meg a kegyhelyrôl. Akárcsak több
mint 250 éve ôseik, ôk is bíznak a máriare-
metei Szûzanya segítségében.

Az eredeti — német nyelvû — szöveget Hans
Kröninger, a mosbachi Heimatverein elnöke ír-
ta lapunk számára.

Illyés Gyula és felesége, Kozmutza Flóra, 1960
A józsefhegyi házuk kertjében.
Fotó: Ács Irén (MNM Történeti Fényképtára)

Görög festmények
A II. kerületi Görög Kisebbségi Önkor-
mányzat szervezésében nyílt tárlat Szidu Szi-
ka festômûvész képeibôl október 31. és no-
vember 11. között a Klebelsberg Kuno mû-
velôdési központban. A Görögországban
született és gyermekkorában Magyarország-
ra menekült mûvész kiállítását Majoros Sán-
dor József Attila-díjas író nyitotta meg. A
kisebbségi önkormányzat tervezi, hogy Szi-
du Szika képeit, saját verseivel és gondola-
taival kiegészítve, könyv formájában megje-
lenteti.
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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.

Sinka István
emlékére
Száztíz éve született Sinka István, a fekete
bojtár. Nagyon mélyrôl indult: a bihari
pusztákról. Nemcsak Nagyszalonta — ahol
1897-ben született —, de Békés, Bihar és a
Kôrösök vidéke: Büngözsd, Kölesér, Kálló
és a Csigla menti táj volt az író-költô szü-
lô- és nevelôföldje. Sinka a múlt század hú-
szas és harmincas évei nehéz sorsú Magyar-
országának énekese volt.

Verseiben annak a rétegnek a hangja szó-
lalhatott meg irodalmunkban — szinte a
föld alól —, amelyrôl Sinka elôtt senkinek
nem volt szava. Pusztai hôsei: a juhászok, a
bojtárok, a pásztorok, akik a téli harmaton
fekvô éhes társukat szószólónak szemelték
ki maguk közül.

Apámra, falumra, anyámra emlékszem
a tenyérnyi földre, a juhászkunnyóra,
hol béke nélkül is béke volt.
A birkák kerek szemére emlékszem
S a tejre, a tejre, egyetlen italunkra.
[…]
este kívül háltunk a kunnyón,
kurta ingemmel takaróztam.
S csak a csillagok látták jövendômet.

(Pásztorének)

A csillagok bölcs gondolatokat üzentek a bi-
hari pásztornak. Igaz, hosszú volt az út,
amíg a nincstelen paraszti világot bemuta-
tó írásokra az akkor induló népi írók kö-
zött rá is felªgyeltek. Az 1930-as évek köze-
pén került Budapestre, késôbb a Válasz, a
Kelet Népe és a Szabadság címû lapok kö-
zölték írásait. Legfôbb segítôje versei ki-
adásában földije, a jeles könyvkiadó, Püski
Sándor volt. Költeményeiben gyakran hasz-
nálta fel a ballada szimbolikus eszközeit és
az ôsmagyar múltat idézô képsorokat.

Mert pap vagyok én ma, hû, aranysarujú,
napimádó táltos, aki
hószín palástomból a szívem
kitakarom […]

(Napimádó)

A hószín palást elérhetetlen álom volt, de a
költô szép érzéseire utal, ezzel szerette vol-

na szebbé, jobbá tenni sorstársai életét.
Annál valóságosabb volt a durva pokróc
vagy zsák, amely alatt a pusztán a földön
hált, vagy a csepeli szabadkikötôben aludt,
ahol író-munkásként dolgozott. Ekkortól
bajlódik majd élete végéig gerincsérvével.
A betegség és családi drámái — elsô felesé-
ge meghalt, még kétszer nôsül, de versei-
bôl kitûnik, hogy csak élete utolsó éveiben
talál nyugalmat. A Keleti Károly utcai laká-
sában harmadik asszonya, Szín Magda mel-
lett kiegyensúlyozottan él. Az egykori lakó-
ház falán lévô emléktábla verse az 1969-
ben elhunyt költô megrendítôen ôszinte
önvallomása:

Ág vagyok csak itt a télben,
Rianás a magyar jégben,
Sikoly a nagy síki szélben
S tábla az isten kezében.

Justyák Jánosné

ÉLETFÁT AVATTAK A CIMBALOM UT-
CÁBAN. A reformáció hete és az 1956-
os forradalom és szabadságharc tisztele-
tére a Cimbalom utcai református egy-
házközösség Életfát állított fel templo-
muk udvarán. Balázs István faszobra Sin-
ka István költô születésének 110. és Gulyás Lajos református lelkész mártíriumának
ötvenedik évfordulója alkalmából készült. A II. kerületi önkormányzatot a megemlé-
kezésen Soltész Attila, a Kulturális, Közoktatási, Sport- és Informatikai bizottság elnö-
ke képviselte. Az ünnepi istentiszteleten Hegedûs Loránt püspök miséjét követôen
Sinka István munkásságát Medvigy Endre irodalomtörténész méltatta, Fodor Ferenc,
Szabó András és Torday Ferenc elôadásában költeményei is megszólaltak a fekete boj-
tárnak. Az egyházközösség Megmaradás kórusa, a Döbögô tánc- és az Ágas-bogas
népzenei együttes is fellépett. th

NEM KELT EL AZ ÁTRIUM. A Mar-
git körúton lévô és évek óta zárva tar-
tó Átrium mozi értékesítésére a tulaj-
donos Budapest Film Zrt. egyfordulós
nyílt pályázatot írt ki idén júliusban. A
Budapest Film mozijait üzemeltetô Ci-
neReal Kft. ügyvezetô igazgatója,
Nagy Jenô arról tájékozatta lapunkat,
hogy a felhívásra mindössze egyetlen
pályázat érkezett, viszont az egykor
hatszáz fôs mozinak helyet adó ingat-
lanra adott ajánlati ár távol állt a tulaj-
donos Budapest Film elképzeléseitôl,
így eredménytelennek minôsítették a
pályázatot. Az eredeti kiírás szerint az
értékesítésnél elônyt élvez a kulturális
célú hasznosítás, és a beérkezett pá-
lyázat is megtartotta volna ezt a funk-
ciót, ezért a fôvárosi önkormányzat —
amely a Budapest Film Zrt. tulajdono-
sa — kulturális bizottsága véleménye-
zi az ügyet, majd gazdasági bizottsá-
ga hamarosan dönt majd arról, hogy
további tárgyalásokat folytatnak-e a
pályázóval, vagy új pályázat kiírását ja-
vasolják.

A LIBERÁLIS KLUB VENDÉGE KIS
JÁNOS. November 26-án hétfôn 19
órakor a Budai Liberális Klub (1024
Margit krt. 48., I. em.) vendége Kis Já-
nos ªlozófus, egyetemi tanár, az
SZDSZ elsô elnöke lesz. A beszélgetés
témája: Szólásszabadság és náci be-
széd. Házigazda: Retkes Attila, a Bu-
dai Liberális Klub Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke.

Kis Jánosnak 1996-ban jelent meg
Szólásszabadság és náci beszéd címû,
mindmáig alapvetô jelentôségû írása.
A rendezvényen más, aktuális közéleti
kérdések — a népszavazás ügye, illet-
ve a liberális politizálás jövôje — is szó-
ba kerülnek. A rendezvényt a Szabó
Miklós Alapítvány is támogatja.

A PESTHIDEGKÚTI BARÁTI KÖR is-
mét várja az érdeklôdôket következô
összejövetelére a Klebelsberg központ-
ba (1028 Budapest, Templom u. 2–
10.) november 21-én szerdán 17–19
óráig. (A találkozókon részt vettek
döntése alapján az összejöveteleket
minden hó harmadik szerdáján tart-
juk!) Szeretettel várnak minden érdek-
lôdôt korra, nemre és pártállásra való
tekintet nélkül!
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Siker vagy kudarc
az olimpiai
ezüstérem?

Amikor a ma-
gyar olimpi-
ai bajnokok-
ról írt Ötkari-
kás beszélge-
tések címû
könyve meg-
jelent, a szer-
zô, Jocha Ká-
r o l y n e m
gondolt ar-
ra, hogy egy-
szer folyta-

tásra is vállalkozik. Ám késôbb egyre
világosabbá vált elôtte, hogy az olim-
piai ezüstérmesek — akik a kemény
felkészülést követôen ugyanúgy tudá-
suk legjavát adták az olimpiákon, és
gyakran csak a legminimálisabb kü-
lönbséggel maradtak le az elsô helyrôl
—szintén megérdemlik a közönség ki-
tüntetô figyelmét. Elég csak Güttler
Károly példáját megemlíteni, aki Szö-
ulban 0,01 másodperccel, köröm-
hossznyival maradt le az aranyérem-
rôl a 100 méteres mellúszásban. A Si-
ker vagy kudarc az olimpiai ezüst-
érem? címû, csak a kiadó terjesztésé-
ben megvásárolható könyv ezeknek a
sokszor elfelejtett, kitûnô sportteljesít-
ményeknek próbál emléket állítani
nyolcvanhat magyar olimpiai ezüstér-
mes bemutatásával.

A Budai Polgár olvasói kedvezmé-
nyes áron rendelhetik meg a könyvet
a kiadótól a geosport@t-online.hu cí-
men vagy a (06 20) 944-3078-as tele-
fonszámon. (x)

Erzsébet
rózsakenyere
„Szent Erzsébet napja a tél erejét szabja” — vé-
lekedtek dédanyáink. Mivel áldásnak gon-
dolták Erzsébet asszony (november 19.)
esôjét, fellélegeztek, amikor megállás nél-
kül zuhogott; tisztában voltak vele, hogy
nem kell tartaniuk nagy zimankótól a követ-
kezô hónapokban. Megªgyelték ugyanis,
hogy a csapadékos idôt rendszerint enyhe
tél követi, és a tüzelnivaló kitart tavaszig. A
szántó-vetôk nagyon iparkodtak, hogy föld-
be kerüljön az ôszi bú-
za a szent asszony ün-
nepéig, mert számí-
tottak rá, hogy „Erzsé-
bet megrázza a pende-
lyét”, vagyis leesik az
elsô hó, és a kellemet-
len idô fedél alá pa-
rancsol embert, igás
állatot.

A magyar király-
lány, Árpád-házi
Szent Erzsébet hitve-
si és anyai kötelessé-
gei mellett a szegé-
nyek, az elesettek se-
gítésének szentelte az
életét, oltalmazta a
nincsteleneket, a be-
tegeket, az öregeket,
az árvákat, az özvegyeket. Merániai Gert-
rúd és II. András király leányát tizennégy
évesen feleségül adták Lajos türingiai ôr-
grófhoz. Amikor megözvegyült, elhagyta
Wartburg várát, belépett a marburgi Fe-
renc-rendbe, kórházat épített, szenvedô-
ket gondozott. Huszonnégy évesen, 1231.
november 16-án halt meg, a Szent Ferenc-
rôl elnevezett kórházának kápolnájába te-
mették. Csodák sora történt a sírjánál;

1235 pünkösdjén szentté avatták. Amikor
„ereklyéi oltárra emeltettek”, megjelent haj-
dani kérôje, II. Frigyes német-római csá-
szár is. „Nem koronázhattam meg császárné-
nak, most megkoronázom Isten országa halha-
tatlan királynéjának” — mondta, és aranyko-
ronát tett Erzsébet koporsójára.

Európa-szerte elterjedt a szentéletû ki-
rálylány tisztelete. Amikor IV. Béla felépít-
tette Buda elsô kór- és szegényházát a Gel-
lérthegy lábánál (a Rudas vagy a Rác fürdô
környékén állt), a betegeknek és nincstele-
neknek emelt ispotályt nôvérérôl, Magyar-
országi Szent Erzsébetrôl nevezte el. Zsig-
mond király 1437-ben a péterváradi cisz-

tercita és a pécsváradi
bencés kolostor jöve-
delmeivel gyarapítot-
ta a Szent Erzsébet-is-
potályt, ahol betegek
ezrei gyógyultak a kö-
zépkorban. Miként a
kórház, a peremfalu
Szenterzsébetfalva is
hoszszú ideig ôrizte a
nevét. Kislánykori,
megkapó rózsalegen-
dájának történései Ó-
budához köthetôk. Ti-
tokban ugyanis kenye-
ret vitt a vár kapujá-
ban kéregetô szeren-
csétleneknek. Az apja
kérdôre vonta tetté-
ért, ám csoda történt:

a király rózsákat látott lánya kötényében.
Talán e rózsakenyércsoda ihlette meg a haj-
dani szerelmeseket? Nem tudni, de bizo-
nyos, hogy az elesettek, a betegek mellett
sok szerelmespár is oltalmat remélt a ma-
gyar királylánytól: némelyek hittek benne,
ha emléknapján rózsával kedveskednek
egymásnak, Erzsébet pártfogásába veszi
ôket.

Pintér Csilla

Újra volt Bolyai-
matekverseny
Az ôszi szünet elôtti pénteken, október 26-
án 4. alkalommal rendezték meg a Bolyai
Matematika Csapatversenyt. Idén a fôváros
6 körzetén kívül már 8 megye területén hir-
dették meg a versenyt, amelyen az 5–8. osz-
tályosok mellett már a harmadikosok-ne-
gyedikesek is részt vehettek. Az idei meg-
mérettetésre összesen 3087 csapat, azaz
több mint 12 300 diák jelentkezett. Kerüle-
tünk tanulói az Észak-budai körzetben az I.
és a III. kerület diákjaival versenyeztek az
országos döntôbe jutásért. A 406 csapattal
(több mint 1600 gyermekkel) a legnépe-
sebb körzetté váltunk a országban. De nem-
csak ezzel a címmel büszkélkedhetünk. Eb-
bôl a körzetbôl 20 csapat került a novem-
ber 24-én rendezendô döntôbe, hatan a II.

kerületi iskolákból. A II. kerületbôl a dön-
tôbe jutottak:

3. osztály: A Baár—Madas Református
Ált. Isk. és Gimnázium Cunami csapata,
tagjai: Ardai István, Lakó Zoltán, Sagát Ló-
ránt, Székely Péter, tanáruk Fischer Péterné;
4. osztály: Áldás Utcai Ált. Isk. Zseni mosó-
macik csapata, tagjai: Dalos Máté, Palágyi
Levente, Lukács Márk, Morris Kristóf, taná-
ruk Kissné Zsolnay Judit és a Terminátorok
csapata, tagjai: Csáti Olivér, Szabó Barnabás,
Tóth Marcell, Hepke Alajos, tanáruk Herbert
Mária; 5. osztály: Áldás Utcai Ált. Isk.
V.K.S.D. csapata, tagjai: Vásárhelyi Bence,
Kálózdi Bence, Schlecht Mátyás, Dankó Sza-
bolcs, tanáruk Szabóné Sárközi Márta; 7.osz-
tály: Újlaki Ált. Isk. Matagyak csapata, tag-
jai: Ress Gina, Berényi Anna, Vecsei Kinga,
Kôhalmi Lilla, tanáruk Kolozsyné G. Judit.

A körzet díjkiosztó ünnepélye november
7-én volt az Áldás Utcai Általános Iskolá-
ban.

Családi nap
a lovardában
A Pasaréti Lovas Hagyományôrzô Kht. sze-
retettel várja a lovak és a Mikulás iránt ér-
deklôdôket december 2-án VI. családi
nyílt napjára, amelynek programja 10 óra-
kor kezdôdik a Kállai Pál Emlékkiállítás
megnyitásával. Majd díjlovaglás és emlék-
verseny, zenés Mikulás-váró mûsor, sor-
versenyek pónilovakkal a vendég gyerekek
részvételével, fogatozás vagy szánozás a Mi-
kulással és a krampuszokkal, próbalovag-
lás követik egymást a délutánig tartó ren-
dezvényen. A program teljes ideje alatt bü-
fé, kisállat-simogató áll rendelkezésre, a
gyerekeknek külön meglepetéssel készül-
nek a szervezôk. Elôzetes bejelentkezés a
honvedlovarda@freemail.hu e-mail cí-
men. (1026 Hidász u. 2/d)
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n 110-es jelzéssel új au-
tóbuszjárat közlekedik a
Budai várban lévô Dísz tér

és a Fény utcai piac között, melynek útvona-
la a Dísz tér és a Várfok utca között meg-
egyezik a 10-es buszokéval, majd a Moszk-
va téren át a Dékán utcába hajt be a busz,
és onnan éri el a Fény utcai piac sarkát
(vagyis korábbi nevén a Retek utcai megál-
lót), ahol eddig a 49-esekre lehetett fel-
szállni.

n A Fillér utca felújítása javában tart, a le-
zárt területre csak a 49-es autóbuszok hajt-
hatnak be, viszont ezt sokan figyelmen kí-
vül hagyják, jelentôsen hátráltatva a munka-
végzést.
n A Garas utca most zsákutca a Marczibá-
nyi tér felôl, kerülni a Lövôház utca —
Moszkva tér útvonalon lehet.
n A Rhédey utcában felújítják a csatornát,
emiatt lezárták a Szilágyi Erzsébet fasor és a
Pasaréti út közötti szakaszt. A Pasaréti úton
pedig idôszakosan útszûkületre kell számí-
tani.
n A Tüske utcát végig lezárták, itt az alsó
szakaszon csatornát javítanak, illetve út- és
szegélyépítést végeznek az utcában.
n A Szilágyi Erzsébet fasorban felújítják a
vágányokat, így villamospótlóval és a sûrûb-
ben közlekedô 56-os gyors busszal utazhat-
nak.
n A Monda utcát a fasornál lezárták a vá-
gányépítés miatt, a terelôút a Budakeszi út.

n A 29-es buszok kifelé
továbbra is a Furulya ut-
cán át kerülnek, mert a Szerb Antal utcá-
ban a Hûvösvölgyi út közelében csatornát
javítanak.
n A Lánchídon lezárták a déli oldalon lévô
járdát, mert több helyen kell javítási munká-
kat végezni.
n Az Árpád híd pesti hídfôjénél mindkét
irányban sávelhúzásra számítsanak hídfelújí-
tás, szegélyépítés miatt. Rosta Marian

A Fôvinform jelenti

www.fovinform.hu

Új pihenôhelyek
az adyligeti
erdôben
Két új pihenôszigetet építettek, kitisztítot-
ták az ösvényeket, a túraútvonalak mentén
padokat és hulladékkosarakat telepítettek
az OTP Bank Közép-magyarországi Régiójá-
nak vezetô munkatársai egy szeptemberi

hétvégén az adyligeti Feketefej utca és Szép-
juhászné út közötti erdôs szakaszon. Min-
den pihenôhelyen két asztalt, négy padot,
hat ülôtuskót, két hulladékkosarat és erdei
tájékoztató táblát helyeztek el, valamint
egy-egy nagy tûzrakót alakítottak ki. A túra-
útvonalak mentén még további hat pad vár-
ja a pihenni vágyó kirándulókat, és négy
hulladékkosár ösztönzi ôket arra, hogy ne
az erdôben szemeteljenek. A hiánypótló bú-
torzat az OTP Bank ajándéka, a munkálato-
kat pedig a Pilisi Parkerdô Budapesti Erdé-
szetének szakértôi irányították.

Megújuló kerületi utak
Az idei évre tervezett kerületi útfelújítási munkálatok novemberre csaknem a végéhez
értek. A földutak közül burkolatot kapott a Dér utca (Rodostó u.—Dér utca 19.), a Ro-
dostó utca (Dér u.—Fuvola u.), a Kôhegyi út (Rend u.—Járóka u.), a Patróna utca (Má-
riaremetei út—Piszke u.), a Kökény köz (Kökény u.—Kerényi u.), a Kerényi köz (Keré-
nyi u.—Pinceszer u.) és a Zsellér utca (Temetô u.—zsákutca vége). A Vadalma utcai
közlekedést nehezítô, eddig burkolatlan szakasz (Bercsényi u.—Vadalma utca 23.) is
elkészült, így a Bercsényi utca újra járható.

Pesthidegkúton megújult a Kisasszony utca, a Csatlós utca (Dombos u.—Máriare-
metei út), a Bátory László utca (Hûvösvölgyi út—Vezér u.), a Kokárda utca (Patróna
u.—Dombos u.), a Dózsa György utca (Árpád u.—Gazda u.), a Kô utca (Rodostó u.—
Rákóczi u.) és a Gerecse utca.

A belsô területeken a felújítások zömével már végeztek, így új aszfaltréteget kapott
a Kuruclesi út (Budenz út—Bölöni lépcsô), a Csévi köz (Csévi u.—Hegyi u.), a Vend ut-
ca (Pusztaszeri út—Gomba u.), a Tárogató lejtô. Dolgoznak még a Tüske utcában
(Bimbó út—Endrôdi u.), a Lévay utcában (Fillér u.—Alvinci út), a Hargita utcában (Szi-
lágyi E. fasor—Pasaréti út), a Rhédey utcában (Szilágyi E. fasor—Pasaréti út), a Ku-
peczky utcában (Cimbalom u.—Vend u.), valamint a Ferenchegyi úton (zsákutca ré-
sze).

Megkezdôdhet a SZOT-szálló átépítése
A SZOT-szálló épületének jelenlegi tulajdo-
nosa, a Pro-Hill Ingatlanfejlesztô és Vagyon-
kezelô Kft. luxuslakásokat is magában fogla-
ló lakóingatlanná alakítja a szellemszállót. A
korábbi terveket a Budapest Világörökségé-
ért Alapítvánnyal együttmûködve, peren kí-
vüli megegyezéssel módosították, így hosz-
szabb kényszerszünet után megindulhat az
építkezés.

Az épület és a finanszírozás áttervezését
követôen az elképzelések szerint jövô év vé-
gére elkészül az ingatlanfejlesztô cég által
megálmodott luxusingatlan, amely egyszer-

re lesz lakóház és szolgáltatóközpont. A tu-
lajdonos Közép-Európa egyik legkülönlege-
sebb lakóingatlanjának ígéri az Excelsior Bu-
dapest Spa névre keresztelt épületet. Mint-
egy 20 milliárd forintból 22 ezer négyzetmé-
teren a legújabb technológiákat felhasznál-
va hetven lakást és kiszolgáló létesítménye-
ket alakítanak ki — tájékoztatta lapunkat a
Pro-Hill Kft. A komplexum a nagyközönség
számára is nyitva áll majd, lesznek üzletek,
két étterem, kávézók, illetve wellnessszolgál-
tatások. A vendégek a Lukács fürdô gyógyvi-
zét használhatják.


