
Életmentô készülék az önkormányzatnak

A budapesti önkormányzatok közül a II. kerületi Polgármesteri Hi-
vatalt az elsôk között szerelik fel deªbrillátor-készülékekkel.
Egyet a Polgármesteri Hivatal Mechwart ligeti fôépületében, egyet
pedig a Margit körúti Ügyfélszolgálati Központban helyeznek el. A
CIB Bank segítségével augusztusban telepítik a két készüléket, és
megfelelô oktatásban részesítették a kijelölt dolgozókat.

Egy magyar sportoló tragédiája a közvélemény ªgyelmét ismét rá-
irányította arra, hogy ma Magyarországon évente 20–25 ezer em-
ber hal meg hirtelen szívhalálban. Sokuk — a Magyar Kardiológu-
sok Társaságának közleménye szerint —, mintegy 7–8000 élet
megmenthetô lenne, ha a közelben újraélesztô-készülék, úgyneve-
zett deªbrillátor állna rendelkezésre. (Folytatás a 4. oldalon)
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Kevesebb a parlagfû kerületszerte
Elmúlt lapszámainkban többször is közzé-
tettük a Környezetvédelmi és Mezôgazdasá-
gi Iroda felhívását, amelyben arról tájékoz-
tatta a lakosságot, hogy július 1-je után az
iroda a parlagfûvel szennyezett ingatlano-
kon köteles kényszerkaszálást végrehajta-
ni. Jóvér Györgyöt, a Környezetvédelmi és
Mezôgazdasági Iroda vezetôjét az elmúlt
egy hónap tapasztalatairól kérdeztük.

— Tavaly a kerületben harmincöt ingatla-
non rendeltünk el kényszerkaszálást, és kö-

zel 2,5 millió forint bírságot róttunk ki. Az
utóbbi évek szigorú intézkedéseinek kö-
szönhetôen idén eddig összesen egy kény-
szerkaszálást kellett elrendelnünk, ezzel
párhuzamosan a lakossági bejelentések szá-
ma is minimálisra csökkent. Mindez azt je-
lenti, és a tapasztalatok is azt mutatják,
hogy kerületünkben jelentôs mértékben
csökkent a parlagfûvel szennyezett terüle-
tek száma — tette hozzá az irodavezetô.

(Folytatás a 8. oldalon)

KÉNYELMESEBBEN PARKOLHATNAK
AZ ÜGYFELEK. Akik már jöttek a II. kerüle-
ti Polgármesteri Hivatalhoz autóval, tapasz-
talhatták, szerencse kell, hogy a Buday Lász-
ló utcai vagy az Autóklub melletti parkoló-
ban helyet találjanak. A hivatal vezetése
ezért úgy döntött, hogy mindkét parkolót
átalakítja. 3. OLDAL

PARAMÉTERKÖNYV KÉT MENETBEN. A
BKV két lépcsôben változtatja meg a vonal-
hálózatát és a menetrendjét: augusztus 21-
tôl és szeptember 6-tól. Az 56-os villamos-
nak késôbb módosul az útvonala. A hûvös-
völgyi vágányzár miatt a 18-as és az 56-os
villamosnak pedig szeptember elsejétôl ala-
kul át a menetrendje. 7. OLDAL

KÖZÖS EMLÉKEINK. ¯oliborz Varsó Óvá-
rosától északra, a Visztula partjára támasz-
kodó, földrajzilag is gyönyörû kerülete —
partnervárosunk — nagy történelmi múlttal
rendelkezik, és lakosai különösen az egyik
legtragikusabb idôszakban, a második világ-
háború idején tûntek ki hûségükkel, bátorsá-
gukkal és emberségükkel. 16. OLDAL
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Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban
Felelôs kiadó: Budai Polgár Kht., ügyvezetô igazgató: Balaton Balázs
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, f. vez.: Bertalan László ig.

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: fekete-fehér: 1/1 old. = 205 000 Ft, 1/2 = 110 000 Ft,

1/4 = 70 000 Ft, 1/8 = 45 000 Ft, 1/16 = 16 500 Ft;
színes: 1/1 old. = 255 000 Ft, 1/2 = 135 000 Ft,
1/4 = 85 000 Ft, 1/8 = 55 000 Ft, 1/16 = 20 000 Ft;
árainkat további 20%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. 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: 2008. augusztus 22., lapzárta: 2008. augusztus 13.
Hirdetésfelvétel: 2008. augusztus 13-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 fél órával
befejezôdik, a délutáni sorszám-
kiadás 12.30-kor kezdôdik)

Tel.: 346-5602

az óránkénti idôpontra
elôjegyzett ügyfelek a
sorszámmal érkezôkkel
szemben elônyt élveznek

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 fél 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

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

Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 316-0062

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

Városrendészet

Központ: 1024 Lövôház utca 26.
Tel.: 316-2688
Pesthidegkúti kirendeltség:
1028 Máriaremetei út 37.
zTel.: 376-8678

Mûvelôdési 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

Munkatársakat keres a hivatal
A Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet az Informatikai Irodájá-
hoz informatikai ügyintézôi munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek: egyetemi vagy fôiskolai szintû programter-
vezô matematikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár, prog-
ramozó matematikus vagy villamosmérnök szakképzettség; egyete-
mi vagy fôiskolai szintû végzettség és ügyvitelszervezô, programter-
vezô, számítógép-programozó, rendszerszervezô felsôfokú szakké-
pesítés.

Elônyt jelent az informatikai rendszerüzemeltetési gyakorlat, a
közigazgatási informatikai tapasztalat, Linux, Novell Netware 6, Ve-
ritas/Symantec Backup Exec rendszer, valamint MVOKS konferencia-
rendszer ismerete, középfokú angol nyelvtudás, közigazgatási szak-
vizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát,
amely részletezi eddigi tevékenységét; végzettségét, szakképesíté-
sét igazoló okiratok másolatát; erkölcsi bizonyítványát vagy annak
másolatát.

Ellátandó feladatok: számítógépek telepítése, alkatrészek cseré-
je, adatmentés, adat-visszaállítás; közigazgatási szoftverek, Micro-
soft-termékek telepítése, adminisztrálása; leltár vezetése, készlet
nyilvántartása; testületi ülések informatikai elôkészítése, levezeté-
se.

A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 15., elbírálási
határideje az ezt követô 30. nap. Postacím: Budapest Fôváros II. ke-
rületi Önkormányzat Képviselô-testületének Polgármesteri Hivatala,
1024 Mechwart liget 1. A borítékon tüntessék fel az azonosítószá-
mot: I-51/460/2008, valamint a munkakör (informatikai ügyintézô)
megnevezését. További információ: Jafcsák Zsolt (Informatikai Iro-
da) a 346-5410-es, illetve a (06 30) 560-3915-ös telefonszámon.

*

A Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a belsô ellenôrzési egysé-
géhez belsô ellenôr munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek: egyetemi vagy fôiskolai szintû közgazdasá-
gi felsôoktatásban szerzett szakképzettség; legalább kétéves mun-
kaviszony, köztisztviselôi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatá-
sos állományú szolgálati viszony megléte ellenôrzési, költségvetési,
pénzügyi vagy számviteli munkakörben; felhasználói szintû számí-
tástechnikai ismeretek; vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Elônyt jelent a belsô ellenôrzési területen szerzett közigazgatási
gyakorlat; közigazgatási szakvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát,
amely részletezi eddigi tevékenységét; végzettségét, szakképesíté-
sét igazoló okiratok másolatát; erkölcsi bizonyítványát vagy annak
másolatát.

A munkavégzés helye: 1027 Budapest, Bem József tér 1. Ellátan-
dó feladatok: A költségvetési szervek belsô ellenôrzésérôl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján.

A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök: megbízóle-
vél alapján ellenôrzést végez a képviselô-testület hivatalánál, a helyi
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a he-
lyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt mûkö-
dô gazdasági társaságoknál, a vagyonkezelônél, valamint a helyi ön-
kormányzat költségvetésébôl céljelleggel juttatott támogatások fel-
használásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél.

A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 16., elbírálási
határideje az ezt követô 30. nap. Postacím: Budapest Fôváros II. ke-
rületi Önkormányzat Képviselô-testületének Polgármesteri Hivatala,
1024 Mechwart liget 1. A borítékon tüntessék fel az azonosítószá-
mot: I-51/459/2008, valamint a munkakör (belsô ellenôr) megneve-
zését. További információ: Marosvári József belsô ellenôrzési veze-
tô, 438-4447-es telefonszám.

Mindkét kinevezés határozatlan idôre szól, betölthetô a pályázat el-
nyerésének idôpontjától. A besorolást és illetményt, valamint az
egyéb juttatásokat a köztisztviselôk jogállásáról szóló törvény és a
helyi közszolgálati szabályzat elôírásai alapján határozzák meg.
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Kényelmesebben parkolhatnak az ügyfelek
Akik már jöttek a II. kerületi
Polgármesteri Hivatal Mechwart ligeti
épületéhez autóval, tapasztalhatták,
nagy szerencse kell ahhoz, hogy a
Buday László utcából nyíló vagy az
Autóklub melletti parkolóban helyet
találjanak. A hivatal vezetése szeretné
normalizálni a nem mindig
megnyugtató állapotokat, ezért úgy
döntött, hogy mindkét parkolót
átalakítja.

A Buday László utcai részen elsôsorban az
önkormányzat és a hivatal tisztségviselôi,
valamint a hivatali ügyeiket
intézô mozgássérültek par-
kolhatnak majd. A Magyar
Autóklub melletti területen
76 férôhelyes ügyfélparko-
lót alakítanak, amely fize-
tôs lesz, de a Polgármesteri
Hivatalba betérô polgárok
két órán keresztül ingyen
használhatják. A munkála-
tok augusztus 4-tôl várható-
an szeptember végéig tarta-
nak.

Szalai Tibor jegyzô el-
mondta: a hivatal vezetésé-
nek alapvetô célja, hogy a

Mechwart ligeti épület körül kialakult, sok-
szor kaotikus állapotokat rendezze:

— Mióta a Margit körút és környékének
közterületeit ªzetôövezetté alakították,
két, a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó te-
lekrészen — a Mechwart ligeti épületnél, il-
letve a Magyar Autóklub székháza mellett —
továbbra is ingyenesen lehet parkolni. Na-
gyon sokan használták a parkolót olyanok,
akik nem a Polgármesteri Hivatalba jöttek,
de itt tartották az autójukat akár egész na-
pon át. Ezért gyakran azok az állampolgá-
rok nem tudják az autójukat a hivatal mel-
lett vagy ahhoz közel hagyni, akik ügyintéz-
ni jöttek hozzánk. A tarthatatlan helyzeten

változtatni kívánunk, és szeptembertôl új
rendszer szerint mûködtetjük a Polgármes-
teri Hivatal tulajdonában lévô két parkolót.

A negyven férôhelyes, Buday László utcá-
ról nyíló parkolót az önkormányzat és a hi-
vatal tisztségviselôi, illetve a mozgássérült-
kártyával rendelkezô, hivatali ügyeiket inté-
zô autósok használhatják majd. Az Autó-
klub melletti területen 76 személygépkocsi
fér majd el, de az itt töltött órákért ªzetni
kell, a környék többi parkolóhelyéhez ha-
sonlóan. Mindazok azonban, akik a Polgár-
mesteri Hivatal bármely irodájába jönnek
majd ügyet intézni, két órán keresztül in-
gyen használhatják a parkolót.

— Teljesen automatizált,
sorompóval és ªzetôautoma-
tával ellátott területet alakí-
tunk ki — tette hozzá Szalai
Tibor. — A hivatal épületé-
ben felállítunk egy úgyneve-
zett kedvezményadó készü-
léket, amely a parkolócédu-
la vonalkódját felismerve,
érvényesíti az ügyfél számá-
ra a két óra ingyenességet.
Bízom benne, hogy az új
rendszer eléri célját, és a hi-
vatal parkolóit elsôsorban
az ügyfelek és az itt dolgo-
zók használják majd. ti

Lezárult a kerületi akció a Moszkva téren
Sajtótájékoztatón jelentette be Láng Zsolt
polgármester, hogy augusztus 2-án véget
ért a II. kerületi önkormányzat akciója,
amelynek kettôs célja volt. Egyrészt azt kí-
vánták elérni, hogy a turista fôidényben Bu-
dapest egyik legforgalmasabb terén norma-
lizálják az állapotokat. Másrészt szerették
volna a Moszkva térért felelôs fôvárosi ön-
kormányzat ªgyelmét felhívni arra, hogy
rendet lehet tartani a helyszínen.

— Két hónapig nem voltak erôszakos és
tolakodó engedély nélküli árusok, az ön-

kéntes munkavállalók sem rángatták meg a
járókelôk ruháját, valamint a zsebtolvajok
is más helyet kerestek maguknak — mond-
ta Láng Zsolt. — Nem aludtak a parkban, a
padokon és a metrókijáratnál a hajléktala-
nok, a tér nem szolgált számukra lakás-
ként, annak mellékhelyiségével, szeméttá-
rolójával együtt. A II. kerületi önkormány-
zat nem a koldusok mögött álló, anyagilag
érdekelt csoportokat, hanem a lakosságot
részesítette elônyben. A két hónapos rend-
teremtés az önkormányzatnak 5 millió fo-

rintjába került, ami napi 83 330 forintot je-
lent. Összesen 37 eljárás indult engedély
nélküli árusításért, ebbôl 11 áruelkobzás, 8
feljelentés, 29 pedig bírság volt.

— Reméljük, hogy a térért felelôs Fôvá-
rosi Önkormányzatnak, a BRFK-nak, a
BKV-nak és az FKF Zrt-nek lesz ennyi pén-
ze a továbbiakban a Moszkva tér rendben
tartására — tette hozzá Láng Zsolt, aki sze-
rint az akció jól sikerült, számos pozitív
visszajelzést kapott az önkormányzat.

th

A hivatal épülete melletti parkolót az önkormányzat tisztségviselôi, illetve
a mozgássérültkártyával rendelkezô, az ott ügyeiket intézô autósok használhatják.

FO
TÓ

:S
ZA

KÁ
C

S
LE

V
EN

TE



4. OLDAL KÉT HÉT BUDAI POLGÁR

A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hét-
fôn és szerdán 14–19, kedden és csütör-
tökön 9–18, pénteken 9–14 óráig tart
nyitva (1024 Keleti K. u. 13/b, tel.: 212-
5030).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS. A
Fidesz kerületi szervezetének szerdánkén-
ti, ingyenes jogi tanácsadása a nyáron
szünetel. A következô tanácsadás idô-
pontja szeptember 3., 16 óra, erre szep-
tember 2-ig lehet idôpontot kérni a 212-
5030-as telefonszámon.

NYÁRI SZÜNET. Az MDF kerületi irodá-
ja augusztus végéig zárva tart. Almássy
Kornél országgyûlési képviselô elôzetes
idôpont-egyeztetés után fogadja a kerü-
let polgárait, tel.: (06 70) 362-8283.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
június 30-tól augusztus 15-ig minden
kedden és csütörtökön 14–18 óra között
tart nyitva. 1027 Fazekas utca 19–23.,
tel.: 212-2978, e-mail: bp02@mszp.hu.

A MIÉP KERÜLETI IRODÁJA (1024
Keleti Károly utca 8.) szerdánként 17–18-
ig tart nyitva. Tel.: (20) 269-3777, e-mail:
komaromiferenc@freemail.hu.

A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fô u. 63–65., III/3) szerdánként 17–
19-ig tart nyitva. Tel.: (30) 877-3695, e-
mail: masodikkerulet@jobbik.hu.

AZ SZDSZ KERÜLETI IRODÁJA au-
gusztus 20-ig zárva tart. Információ: in-
fo@szdszbp02.hu.

Újraélesztô készülék
a hivatalban

(Folytatás az elsô oldalról)

Több egészségügyi szakmai szervezet állás-
foglalása szerint a nyugat-európai minták-
nak megfelelôen üzemekben, áruházak-
ban, közlekedési állomásokon, stadionok-
ban és hivatalokban is lennie kellene
könnyen kezelhetô, kisméretû deªbrilláto-
roknak. A világ számos országában ugyanis
arra törekszenek, hogy a laikusok által is
kezelhetô készüléket helyezzenek el ott,
ahol sok ember megfordul.

A II. kerületi önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatalának két legforgalmasabb helyszí-
nén, a Mechwart ligeti fôépületben és a
Margit körúti Ügyfélszolgálati Központban
augusztustól egy-egy készülék áll rendelke-
zésre.

Láng Zsolt polgármester és Szalai Tibor
jegyzô július 25-én vette át Magyar László-
tól, a CIB Bank ügyvezetô igazgatójától a de-
ªbrillátorokat, amelynek ára 900 ezer fo-
rint. A polgármester megköszönve a bank
segítségét arra is utalt: az önkormányzat
hangsúlyt fektet arra, hogy az iskolákban a
gyerekek minél alaposabb elsôsegély-nyúj-
tási képzésben részesüljenek. Láng Zsolt
ezen kívül levelet ír a kerületi üzletközpon-

tok vezetôinek, amiben felhívja a ªgyelmet
az újraélesztô készülékek fontosságára.

A jegyzô szerint nélkülözhetetlenek a ké-
szülékek két ilyen nagy forgalmú hivatal-
ban, ahol havonta mintegy hatezer ember
fordul meg.

A II. kerületi önkormányzat tizenöt mun-
katársa, köztük Szalai Tibor jegyzô és Nagy-
né Opre Tünde egészségügyi referens is
részt vett azon az elméleti és gyakorlati ok-
tatáson, amelyen a deªbrillátor használa-
tát sajátíthatták el. Az életmentô eszközt
nem nehéz alkalmazni, mert a gép egyértel-
mû hangutasításokat ad, és dönt arról is,
indokolt-e az elektromos ütés. Amennyi-
ben nem észlel kamraªbrillációt, nem al-

kalmaz sokkot, így nem áll fenn annak a
veszélye, hogy téves használat miatt ár-
tunk a betegnek. Használatánál fontos
tényezô a gyorsaság. Ha megáll a szív, az
agyszövetnek legfeljebb négy-öt perce
van a regenerálódásra. ti—pzs

Magyar László, a CIB Bank ügyvezetô
igazgatója elmondta, hogy már Kolo-
nics György tragikus halála elôtt a
pénzintézetek közül elsôként meg-
kezdték fiókjaik felszerelést automata

életmentô defibrillátorokkal. Hazánkban a hirtelen szívhalál túlélési valószínûsége
csupán 2–3 százalék. Magyar László szavaiból kiderült, szeretnék, ha széles körben el-
terjedne: nem csak szakemberek képesek az újraélesztésre. A nemzetközi tapasztala-
tok azt mutatják, hogy a hirtelen szívhalál megelôzése érdekében a nagy forgalmú
helyekre érdemes életmentô készüléket elhelyezni.

KAMRAFIBRILLÁCIÓ. A szív ahe-
lyett, hogy szabályosan összehúzód-
na, csak remegô mozgást végez, azaz
nem mûködik, nem pumpál vért. A klí-
nikai halál beálltakor az újraélesztés
során meghatározott feszültségû
(150–300 voltos) és lefutású áramot
vezetnek a szívbe, amely kioltja a szív-
rohamban azt a kaotikus elektromos
aktivitást, amely a fibrillációért fele-
lôs.

Az úgynevezett elektromos csöndet
követôen beindul a normális, saját in-
gerképzés, azaz a szívösszehúzódás.
És az élet megy tovább.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Kedden-
ként 17 órától ingyenes jogi tanácsadás
társasházaknak a Polgármesteri Hivatal-
ban (1024 Mechwart liget 1.).

A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, (30) 560-3928 (szigeti.szil-
via@masodikkerulet.hu) minden hónap
elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart a
hivatalban (1024 Mechwart liget 1.).

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSOK.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
díjmentes tanácsadást tart csütörtökön-
ként 14–16 óráig az Ügyfélszolgálati Köz-
pontban (1024 Budapest, Margit krt. 47–
49.).
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Telekpályázat
A II. kerületi önkormányzat pályázatot
hirdet a tulajdonában lévô
n Tárkony utca 112. alatti, 54458/1
hrsz.-ú, 886 m² területû üres telekin-
gatlan, amelynek induló ára
17 340 000 Ft + áfa,
n Hidegkúti út 231. alatti, 54633/7
hrsz.-ú, 1003 m² területû üres telekin-
gatlan, amelynek induló ára
22 950 000 + áfa,
n Hidegkúti út 244. szám alatt talál-
ható, 54413 hrsz.-ú, 479 m² területû
üres telekingatlan, amelynek induló
ára 12 215 000 + áfa,
n Áchim András utca 6. alatt találha-
tó, 51692 hrsz.-ú, 998 m² területû
üres telekingatlan, amelynek induló
ára 29 000 000 Ft + áfa,
n Szépvölgyi út 84/b alatt található,
15292/3 hrsz.-ú, 1100 m² területû
üres telekingatlan, amelynek induló
ára 79 200 000 Ft + áfa
tulajdonjogának versenytárgyaláson
történô értékesítésére.

A pályázati anyag augusztus 4-tôl
augusztus 15-én 12 óráig vásárolható
meg 10 000 Ft + 20% áfa/darab ösz-
szegért a II. kerületi Ügyfélszolgálati
Központban (1024 Margit krt. 47–
49.) Beadási határidô: 2008. augusz-
tus 15-én 12.30 óra.

A pályázati anyaggal kapcsolatos
kérdésekre a Vagyonhasznosítási és In-
gatlan-nyilvántartási Iroda (1024
Mechwart liget 1., III. em. 308 sz. szo-
ba) munkatársai válaszolnak ügyfélfo-
gadási idôben személyesen, valamint
telefonon a 346-5559-es számon au-
gusztus 15-ig.

Új félfogadási rend az okmányirodában
A keddi és csütörtöki elôjegyzési napok
kizárólagossága megszûnt augusztus 1-
jétôl, ezeken a napokon is fogadják az
elôre nem egyeztetett idôpontban érke-
zôket. Ugyanakkor elôzetes — telefonon
és interneten történô — bejelentkezés
alapján az ügyfélforgalomhoz igazodva
a hét minden munkanapjára kérhetô idô-
pont, amelyet óránkénti bontásban lehet
lefoglalni. Az elôjegyzett ügyfelek a sor-

számmal érkezôkkel szemben elônyt él-
veznek.

Az új ügyfélfogadási rend végleges be-
vezetésérôl a három hónapon át szerzett
tapasztalatok alapján döntenek. Az új
rendszer kialakítása azonban nem mehet
egyik napról a másikra, hiszen a jelenleg
üzemelô rendszert le kell zárni.

A hivatal az esetleges kényelmetlensé-
gekért a tisztelt ügyfelek megértését kéri.

Lomtalanítás szeptember közepétôl
Az idén a veszélyes hulladékot is gyûjtik

A Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF)
a lomtalanítás rendezettebb lebonyolítása
érdekében tavaly megváltoztatta a szolgálta-
tás rendszerét.

A PONTOS DÁTUM LEVÉLBEN, TÁJÉ-
KOZTATÓ PLAKÁTON ÉS TELEFONON.
A lomok kikészítésének pontos dátumáról,
amely az adott körzetre vonatkozik, hivata-
los levélben, idôben értesítik a lakosságot.
A levélhez hírlevelet is csatolnak. Idén is el-
helyeznek tájékoztató plakátokat a társashá-
zak lépcsôházaiban a lomtalanítás adott
körzetre vonatkozó idôpontjáról. A lakos-
ság kiértesítését, a hivatalos és hírlevelek
eljuttatását, valamint a tájékoztató plaká-
tok elhelyezését a társasházak lépcsôházai-
ban a Díjbeszedô Zrt. végzi. A lakók a lakcí-
mük szerinti lomtalanítás idôpontjáról az
ingyenesen hívható (06 80) 204-386-os
zöldszámon érdeklôdhetnek.

GYÛJTÔPONTOK A VESZÉLYES HULLA-
DÉKOKNAK. Az idei lomtalanítás legfonto-
sabb újítása, hogy a háztartásokban keletke-
zô veszélyes hulladékokat — sütôzsiradé-
kot, sütôolajat és göngyölegeit, festékmara-
dékot és göngyölegeit, olajos mûanyag ºa-

konokat, oldószereket, higítókat, növény-
védôszereket, szárazelemeket, akkumuláto-
rokat, elektronikai hulladékot, gumiabron-
csokat, aerosolos szórópalackokat, fénycsö-
veket, izzókat — is elszállítják.

Minden lomtalanítási körzetben gyûjtô-
pontokat létesítenek, amelyek helyszíné-
rôl és az átvételek idôpontjáról a tájékozta-
tólevélben adnak felvilágosítást. A veszé-
lyes hulladék leadására minden körzetben
a levélben feltüntetett lomkikészítési dátu-
mot követô napon van lehetôség 12 és 18
óra között.

KISEBB KÖRZETEK. Budapest kerületeit a
tavalyainál több, összesen 150 körzetre osz-
totta, így a megadott idôben a kisebb terü-
letekrôl koncentráltan, nagyobb erôkkel
tudják elszállítani a feleslegessé vált hasz-
nálati tárgyakat, ezáltal rövidebb ideig
okoz kényelmetlenséget, közlekedési ne-
hézséget a kikészített lom.

Az FKF kéri, hogy kerületünk tisztasága
és rendezettsége érdekében tartsák be az
értesítôben megjelölt kikészítési idôpon-
tot, hogy a kikészített lomok a legkevesebb
ideig csúfítsák az utcákat.

ld

Helyi érték
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Védési és Nyilvántartási Irodája megin-
dította a Forgách—Walla-kúria és isko-
laépület (1028 Hidegkúti út 176.)
egyedi mûemléki védetté nyilvánítási
eljárását. A Fôpolgármesteri Hivatal Te-
lepülési és Értékvédelmi Ügyosztálya
az egykori Hadapród-iskola fôkapuját,
porta- és fôépületét helyi védettség
alá helyezte. A Fôvárosi Közgyûlés a
Daru utca 20. alatti épület helyi vé-
dettségét nem szüntette meg.

@A rendeletek, pályázatok, pályá-
zati ûrlapok megtalálhatók az
önkormányzat weboldalain.

www.masodikkerulet.hu
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A Fôvinform jelenti

n A Margit híd budai hídfôjének a felhajtó-
ágán és a Lipthay utcában gázvezetéket
építenek egy-egy sávot lezárva, így csúcsidô-
ben torlódásra kell számítani a Bem rakpart
és az Árpád fejedelem útja felôli felhajtás-
nál is.

n A Bem József utcában vízvezetéket épí-
tenek a Margit körút és a Tölgyfa utca kö-
zött sávelhúzások mellett úgy, hogy mind a
híd felé, mind a rakpart felé csak egy sávból
lehet tovább menni.
n A Bem József téren augusztus 19-ig tart
a gázvezeték-építés, ezért a házak felôli ol-
dalon szünetel a parkolás.
n A budai rakparton épülô szennyvízveze-
ték kivitelezése miatt augusztus 21-tôl már
az Erzsébet híd és a Margit híd között sem
közlekedhetnek a jármûvek. A korlátozás
elôre láthatóan két hónapig tart majd. Az
építkezés alatt elôfordul, hogy a rakpartot
teljes hosszában lezárják.
n Az útpálya felújítását sok helyen a köz-
mûvezetékek cseréje elôzi meg, így a Csatár-
ka úton gázvezetéket építenek a Törökvész
úttól a Pitypang utcáig, ahol megállási tilal-
mat is elrendeltek. A Hûvösvölgyi úton is
tart a vízvezeték átépítése a Vadaskerti utca
és a Nyéki út között a kifelé vezetô oldalon,
itt irányonként egy sávot szabadon hagy-
nak.
n A Krisztina körutat lezárták a Dózsa
György és a Szarvas tér között a budai fô-
gyûjtôcsatorna építése miatt, a forgalmat
átterelték az ideiglenesen kétirányúsított At-
tila útra.
n A Hegyalja úton a Németvölgyi út és a
Kálló esperes utca között az útfelújítás elôtt
vízvezetéket építenek, így útszûkületekre
kell számítani mindkét irányban.
n A XII. kerületben a Tornalja utca—Bürök
utca útvonalon gázvezeték-építés az oka an-
nak, hogy csak egy irányban, lefelé a Német-
völgyi út felé lehet közlekedni. Felfelé a
Kempelen Farkas utcán haladhat a forga-
lom, a buszok is itt járnak.
n Kritikus pontja a fôvárosnak most a Kis-
körút, ahol a Kálvin tértôl a Dohány utcáig
csak egy sáv járható a közmû- és villamospá-
lya építése miatt. A Kálvin téren újabb út-
szûkületek nehezítik a forgalmat a 4-es met-
ró építése kapcsán. Rosta Marian

Hídfelújítás miatt lezárás a Nagykovácsi úton
Lezárják augusztus 8-tól a Nagykovácsi utat
a Hûvösvölgyi út és a Nagyrét utcai körfor-
galom között, mert a szakaszon lévô hidat a
Fôvárosi Önkormányzat hídrekonstrukciós
programja keretében felújítják.

A Nagykovácsi úton a Kis-Ördög-árok
hídja már régen megérett a felújításra. A
II. kerület korábban kérte a fôvárosi önkor-
mányzatot, hogy a rekonstrukciót az út ko-
rábbi felújításával egyidejûleg végezzék el,
hogy ne kelljen kétszer lezárni a szakaszt.
Akkor a fôváros anyagi okokból nem végez-
te el a híd felújítását.

A híd rossz állapotú szerkezetét elbont-
ják és új átereszt építenek, de egyes munka-
folyamatokat már a lezárást megelôzôen el-
kezdenek. Az út lezárásáról a fôváros hatá-
rozott, de az érintett II. kerületi önkor-
mányzat elôírta, hogy a felújítást a lehetô
leggyorsabban el kell végezni, és az átépí-
tés nem csúszhat az iskolakezdés idôszaká-
ra, mert akkor már komoly forgalommal
kell számolni.

A munkát augusztus 8-án pénteken 17
órától kezdhetik a kivitelezôk, és legké-
sôbb augusztus 24-én vasárnap éjfélig
vissza kell adniuk a forgalomnak a Nagyko-
vácsi utat. Terelôútként a Hûvösvölgyi út—
Máriaremetei út—Nagyrét utca útvonalat je-
lölték ki, ezzel a munkálatok idejére az út-
szakaszokon megnövekedett forgalomra
kell számítani. Sz. G.

Nem kerülhetnek a Kondor úton át
Július 29-én az önkormányzat beton elemekkel lezárta a Kondor utat a Keselyû út és
a Madár utca közötti szakaszon. A Szalonka-völgy utcáira a közlekedési jelzôtáblák
szerint már évek óta csak a célforgalom hajthat be a Törökvész út és a Páfrány út fe-
lôl is. Az ott lakók és a rendôrség tapasztalata azonban az, hogy a tiltás ellenére rend-
kívül nagy az átmenô forgalom ezeken az utcákon. A Szalonka út kényszerû teljes le-
zárása óta a nagy forgalmat átvezetni képtelen Kondor utat és Keselyû utat használ-
ják sokan menekülôútként.

A II. kerületi önkormányzat illeté-
kes, Településüzemeltetési Bizottsá-
ga ezért úgy döntött, hogy rögzí-
tett akadállyal zárja el az átmenô
forgalomat. A változtatásokhoz a
kezelôi feladatokat ellátó Fôpolgár-
mesteri Hivatal is hozzájárult. Ezt
követôen a lezárások alatt levô in-
gatlanokat a Páfrány út felôl, a fen-
tieket a Törökvész út felôl lehet
megközelíteni. A Kondor úti ingat-
lanon található védett libanoni céd-
rus jármûvel a Madár utca felôl lesz
látogatható. ger

Járdalapok és viacolor térkövek igényelhetôk
A kerületi lakosok ingyenesen igényelhet-
nek a járdák és csapadékvíz-elvezetô árkok
karbantartásához, kialakításához felhasz-
nálható viacolor térkövet, beton járdala-
pot, pázsitrácskövet és szegélykövet. Az
anyagok a készlet erejéig csak levélben ren-
delhetôk meg. A nevet, címet, telefonszá-
mot és a felhasználás célját mindenképpen
fel kell tüntetni. Az anyagok beépítésérôl a
lakóknak kell gondoskodniuk.

Az igénybejelentéshez lehetôség szerint
vázlatrajzot is csatolni kell. A hivatal meg-
vizsgálja az igényeket, és egyeztet az igény-
lôkkel. Szükség esetén felülbírálják a terve-
zett megoldást, ugyanis annak szakmai és

városrendezési szabályoknak is meg kell fe-
lelnie. Ez utóbbi elôírásai szerint csak a leg-
szükségesebb mértékben lehet burkolni a
közterületet, a többit fenntartható zöldfelü-
letként kell kialakítani.

A hivatal a burkolóelemeket a helyszínre
szállíttatja, annak idôpontjáról telefonon
tájékoztatják az igénylôket. Az elemeket
még az idén be kell építeni, a kivitelezés
szakszerûségét a hivatal ellenôrzi. Házila-
gos kivitelezés helyett szakember megbízá-
sát javasolja a hivatal. Bôvebb tájékoztatást
Bese Károly, az Általános Mûszaki Csoport
munkatársa ad: 1024 Mechwart liget 1.,
105. szoba, telefon: 346-5445.
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Paraméterkönyv két menetben
Jelentôs változások a kerületi tömegközlekedésben

A Budapesti Közlekedési Zrt. a tulajdonos fôvárosi
önkormányzat jóváhagyásával két lépcsôben változtatja
meg a vonalhálózatát és a menetrendjét: augusztus 21-én és
szeptember 6-án üzemkezdettôl. Mintegy harmadik
lépcsôként a Szabadság híd villamosforgalmának
visszaállításával is elôre számolnak, így az 56-os villamosnak
késôbb módosul az útvonala. A hûvösvölgyi vágányzár miatt
a 18-as és az 56-os villamosnak pedig szeptember elsejétôl
alakul át a menetrendje.

A változások igen széles körûek; lesz, ahol csupán a járatszám vál-
tozik, máshol az útvonal is, több viszonylatot pedig összevonnak.
A menetrend szinte mindenhol módosul, összeállításunkban csak
a jelentôsebbeket említjük meg.

Augusztus 21-én életbe lépô változások

Járat Változás

4-es villamos Az esti utolsó járat kb. fél órával korábban indul. Estén-
ként 10 percenként jár.

6-os villamos Az utolsó járat késôbb, hajnali fél egykor indul. Esténként
10 percenként jár.

17-es villamos Napközben sûrûbben, 10 percenként, de este ritkábban,
20 percenként közlekedik.

11-es autóbusz Este 10 percenként jár.
29-es autóbusz Este 30 helyett 20 percenként jár.

49-es autóbusz Új száma 149-es, esténként 15 helyett 20 percenként in-
dul, az utolsó csatlakozva a metróhoz 23.45-kor.

57-es, 63-as, 64-es, 257-es buszok Az iskolaszüneti munkanapokon ritkábban közlekednek.
157-es autóbusz Hétvégén csak félóránként jár.

Várhatóan szeptember elsejétôl, a hûvösvölgyi vágányzár befejezté-
vel a 18-as és az 56-os villamos este, összehangoltan, 20 percen-
ként közlekedik, a 18-ason megszûnnek a Dél-Budáról csak a Döb-
rentei térig vivô csonkamenetek. A Moszkva téren esténként min-
den metróhoz csatlakozik valamelyik hûvösvölgyi villamos.

Szeptember 6-án életbe lépô változások

Járat Változás

2-es metró

Az Örs vezér térrôl 4.28–23.19-ig, a Déli pályaudvartól 4.33–
23.24-ig indulnak a szerelvények, és késô este, egészen az üzemzá-
rásig 10 percenként járnak. A Deák téren minden metróvonal utol-
só vonata bevárja egymást, és marad annyi idô, hogy az utasok is
átszálljanak, majd ezután minden irányban 23.35-kor indulnak to-
vább.

A HÉV szentendrei vonala A Batthyány térrôl 4.18–23.43-ig, Szentendrérôl 3.53–23.18-ig in-
dulnak a vonatok.

59-es villamos
Esténként, valamint hétvégén kora reggel is a Farkasrétrôl a Szent
János kórház helyett csak a Moszkva térig jár, 59A jelzéssel. Este
15 helyett 20, hétvégén napközben 10 helyett 12 percenként.

5-ös autóbusz

Lényegesen hosszabb útvonalon: a Pasaréti tér—Moszkva tér—Fe-
renciek tere—Baross tér—Erzsébet királyné útja—Rákospalotán a
Kossuth utcáig közlekedik. A reggeli csúcsidôben 7–8 percenként,
napközben 10, délután 8–9, míg hétvégén 15 percenként jár.

110-es autóbusz Új száma 116-os
10-es autóbusz Új száma 16A

22-es autóbusz
Összehangoltan közlekedik az új, szintén Budakeszire közlekedô
222-essel, utóbbi kifelé irányban kis kerülôt tesz az Iparmûvészeti
Egyetem felé a Zugligeti úton.

gyors 22-es autóbusz Új száma 22E, csak a reggeli csúcsban jár.

39-es autóbusz Hétvégén egész nap 20 percenként fordul, megszûnnek a 30 per-
ces indítási idôközök.

65-ös autóbusz Hétvégén 20 percenként jár.

86-os autóbusz Csúcsidôben ritkul, este meg csupán 20 percenként jár, vasárnap
viszont az eddigi 12 perces közlekedést 10 percesre sûrítik.

91-es autóbusz Vonala meghosszabbodik: az Endrôdi Sándor utcától a Gábor
Áron utca—Szilágyi Erzsébet fasor—Moszkva tér útvonalon.

91A autóbusz A 91-es eddigi szakaszán, a Nyugati pályaudvarról a Gábor Áron
utcáig közlekedik.

109-es autóbusz, új járat
Óbuda, Bogdáni út—Margit híd—Nyugati tér—Bajcsy-Zsilinszky
út—Deák Ferenc tér—Kôbánya városközpont között közlekedik,
de csak hétvégén. Nappal 10, kora reggel és este 20 percenként.

191-es autóbusz Menetrendje kisé módosul, valamint este 40 helyett 30 percen-
ként közlekedik.

206-os autóbusz, új járat Csak munkanapokon közlekedik a régi 6-os autóbusz vonalán.

155-ös autóbusz, új járat
A Moszkva térrôl indul, a Kútvölgyi kórház érintésével a Zugliget-
be megy, és összehangoltan jár majd a Libegôig meghosszabbított
156-ossal.

256-os autóbusz, új járat

Nem lesz gyorsbusz-összeköttetés a Moszkva tér és a Hûvösvölgy
között, a gyors 56-ost a minden érintett megállóban megálló 256-
os váltja, ráadásul a Szent János kórháztól a Szilágyi Erzsébet fa-
sor helyett a Városmajor utca—Csaba utca útvonalon éri el a
Moszkva teret. Menetideje lényegesen meghosszabbodik, és rit-
kábban közlekedik.

A 60-as autóbusztól búcsút vehetünk, vonalszámát a fogaskerekû
kapja meg. A régi útvonalát két irányban is meghosszabbítják, a
Batthyány térrôl a Gábor Dénes fôiskoláig a 260-as, míg az Óbuda
vasútállomás érintésével Békásmegyerre járó a 160-as jelzést kap-
ja. A két járat nagyjából összehangoltan, de nem teljesen egyfor-
ma menetsûrûséggel közlekedik, a közös vonalszakaszon a koráb-
bi kapacitást adják együttesen.

Kertész István

Bôvebb információ: tel.: 258-4636, www.bkv.hu, ahonnan letölthe-
tô az új paraméterkönyvrôl szóló kiadvány is. Bérletvásárláskor min-
den utas kap egy, a Paraméterkönyv változásáról szóló füzetet,
amelyhez már minden jegy- és bérletpénztárban is hozzá lehet jutni.

ISMÉT VÁGÁNYZÁR. Augusztus 4–31-ig vágányzár lesz a
hûvösvölgyi villamosvonalon. Az elsô ütemben, amely várha-
tóan augusztus 11-ig tart majd, a János kórház és Hûvös-
völgy, utána pedig a Budagyöngye és Hûvösvölgy között. Az
elsô idôszakban a 18-as, 56-os és 59-es villamosok a dél-bu-
dai, illetve farkasréti végállomásuk és a Moszkva tér között jár-
nak, a második szakaszban Budagyöngyéig, illetve az 59-es a
János kórházig közlekedik. A kiesô vonalszakaszt az akkor
még meglévô gyors 56-os autóbusz pótolja, amely sûrítve és
csuklósítva lesz erre az idôszakra. Az elsô idôszakban minden
érintett megállóban megáll, tehát nem lesz igazából gyorsjá-
rat, a másodikban, úgy, mint most, a Moszkva tér és a Buda-
gyöngye között gyorsjáratként közlekedik majd, de utána a
Katonai Akadémiánál is lesz megállója.
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Tûzre az égetéssel!
Kinek jutna eszébe kimenni az erdôbe
és fáradságot nem kímélve
összegereblyézni a lehullott
faleveleket, azután halomba rakni és
felgyújtani? Pedig ez a településeken
az ôsz beköszöntével mindennapos
jelenség. Nem gondolunk arra, hogy
azt a sok tápanyagot, amelyet a
növény egész esztendôben a
gyökerein keresztül felvesz, többek
között leveleinek felépítéséhez
használja fel. A levélégetés káros
mellékhatásairól nem is beszélve.

Manapság sokakban felmerül a kérdés: te-
hetünk-e egyáltalán valamit, és ha igen,
mit, hogy megállítsuk természetes környe-
zetünk további pusztulását. Az uniós csatla-
kozással egy sor kötelezettség is nyakunk-
ba szakadt. Kétségtelenül hasznos például
a komposztálható szerves anyagoknak a hul-
ladékgazdálkodási rendszerektôl, legfôkép-
pen a hulladéklerakóktól való eltérítésé-
nek szándéka. A módszer azonban,
amellyel ezt a feladatot az eurobürokraták
megoldani vélték, a kitûzött célokkal ellen-
tétes eredményekhez vezethet. Brüsszel-
ben központosított komposztálótelepek
rendszerével kívánták a problémát megol-
dani.

Magyarországon például anélkül, hogy
megvizsgálták volna, van-e lehetôség a ker-
tekben, udvarokon, közparkokban és má-
sutt, a keletkezés helyén komposztálni, a
keletkezett értékes komposztot helyben fel-
használni, költséget nem kímélve elkezdô-
dött a komposztálótelepek hálózatának ki-
építése. A több tucatnyi komposztálómû
felépítése után viszont kiderült,
az elôzetes számítások hiánya
megbosszulta magát: az eddig
felépült létesítmények je-
lentôs része el sem kezdte
az üzemszerû mûködést.
Kiderült ugyanis, hogy a
begyûjtôhálózat kiépítése,
majd a konyhából és a kert-
bôl származó, így összegyûj-
tött „szerveshulladék” akár
több tíz kilométeres távolságra
való rendszeres elszállítása — a növekvô
üzemanyagárakat is ªgyelembe véve —
rendkívül nagy költséggel jár. Ezeket a költ-
ségeket pedig elôbb-utóbb a lakosságra
kell majd hárítani, ami az ugyancsak növek-
vô megélhetési költségekkel együtt lassan
elviselhetetlen terhet jelent majd a lakos-
ságnak és a közintézményeknek. Nem is be-
szélve a telepek mûködtetésének pénzügyi
terheirôl és az egész rendszer környezetre
gyakorolt hatásairól.

A kerületben zajló helyi komposztálási
program éppen azt kívánja bebizonyítani,

hogy megfelelô segítséggel, kü-
lönbözô eszközök bevetésé-

vel a lakosság, jól felfogott
érdekét felismerve, képes
öntevékenyen egy fenn-
tartható rendszert mû-
ködtetni. Ezáltal kiváló
bizonyítékát szolgáltatja
annak, hogy van visszaút

a klímaváltozást okozó zsák-
utcából. A komposztálás

ugyanakkor megszabadítja a vá-
rost egy sor szükségtelen környezetterhe-
léstôl, amilyen például a levélégetés is. Re-
mélhetôleg rövidesen arra ébredünk, hogy
nem lesz szükség „zöldhulladékot” (job-
ban mondva: zöldjavakat) gyûjtô zsákokra,
és senkinek sem fordul többé meg a fejé-
ben, hogy a kertjében keletkezô értékes
szervesanyagoktól égetéssel akarjon meg-
szabadulni.

Gellért Miklós
SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület

Kevesebb a parlagfû
(Folytatás az elsô oldalról)

A parlagfû irtása és a gyommentesítés az in-
gatlan tulajdonosának kötelessége. Az ön-
kormányzat azon túl, hogy a saját tulajdoná-
ban lévô területeken rendszeresen irtja a
gazt, az elhanyagolt magántulajdonú, par-
lagfûvel szennyezett telkeken a hatályos
jogszabály szerint kényszerkaszálást köte-
les elrendelni, ha azon július elseje után
parlagfûfertôzést észlel. A kaszálás költsé-
geit az ingatlan tulajdonosainak kell állni,
és a hivatal nem tekinthet el a növényvédel-
mi bírság kiszabásától sem.

Sokaknak feltûnt a Hûvösvölgyi úton, az
Akadémiánál kialakult parlagfûmezô, ami
a csatornázás során végzett talajcsere ered-
ménye volt. A Környezetvédelmi és Mezô-
gazdasági Iroda közbenjárására a terület
gazdája, a fôvárosi önkormányzat még a
parlagfû virágzása elôtt lekaszáltatta a terü-
letet.

Jóvér György arról is tájékoztatta lapun-
kat, hogy szintén évrôl évre csökkenô ten-
denciát mutat az egyéb gyomos területek
miatt kiadott hatósági határozatok száma
is, amelyben gyomirtásra kötelezik az ingat-
lan tulajdonosát. Felhívta a ªgyelmet, hogy
a parlagfû és az egyéb gyomok virágzása
egészen az elsô fagyokig problémát jelent-
het, ezért továbbra is kérik a lakosság
odaªgyelését. LD

Parlagfûvel szennyezett vagy gyomos
területek bejelentése: Környezetvédel-
mi és Mezôgazdasági Iroda, tel.: 315-
1366, 1024 Lövôház u. 22.

Origo, az új barlang

Még fel nem tárt barlangot találtak a kuta-
tók az elmúlt hetekben egy Verecke utcai
építkezésen. A barlangászok Origónak ne-
vezték el a hévizes folyamatok során kiala-
kult képzôdményt, miután az pont a telek
közepérôl nyílik. Egyelôre mintegy öt mé-
ter mélyre vezet az üreg, de körülötte agyag-
gal telt járatokat is felfedeztek, így biztos,
hogy további ágakat is rejt a föld — tájékoz-
tatott Adamkó Péter barlangkutató. Az épít-
kezést az ilyenkor szokásos eljárás szerint
leállította a Közép-Duna-völgyi Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelôség, amíg a szakértôi vélemény el
nem készül a kis barlangról.

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS: Környezetvédelmi és Mezogazdasági Iroda,
tel.: 315-1366, e-mail: jover.gyorgy@masodikkerulet.hu.

A Komposztáló Kerület programról ér-
deklôdni lehet Eleôd-Faludy Gabriella
komposztmesternél a (06 30) 544-
8778-as számon, vagy a komposzt@
szike.zpok.hu e-mail címen.

A Tûzre az égetéssel címû kiad-
ványt, amelyet a Komposztáló Kerület
Programban résztvevô családok és la-
kóközösségek kapnak kézhez, a Készít-
sünk komposztot! címûvel együtt a ke-
rület különbözô közintézményeiben
hamarosan mindenki ingyenesen meg-
kaphatja.
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II. Kerületi Kaptató
szeptemberben

Az önkormányzat szeptember 21-én tartja
a II. Kerületi Kaptató futó- és kerékpáros
versenyét a Millennárison.

NEVEZÉS A kerületi iskoláknak elônevezési lehetôséget biztosíta-
nak, nevezni a testnevelôknél lehet majd. A ªúk és lányok az esetle-
ges közös befutó miatt különbözô színû rajtszámot kapnak. A hely-
színi nevezés a versenyközpontban 8 órakor kezdôdik. Minden táv-
nál a rajt elôtt 15 perccel lezárják a nevezést, ezután már nem ad-
nak ki rajtszámot. A versenyen nevezési díj nincs.

A kerékpáros versenyen kizárólag elônevezettek állhatnak rajt-
hoz. Az elônevezési határidô: szeptember 12.

FUTÁS Kb. 600 m. 9.00: Kerekesszékesek, 9.30: 1. korcsoport, fi-
úk; 9.35: 1. korcsoport, lányok.
n 883 m: 10.00: 2. korcsoport, fiúk; 10.05: 2. korcsoport, lányok.
n 1633 m: 10.30: 3. korcsoport, fiúk; 10.35: 3. korcsoport, lányok;

11.00: 4. korcsoport, fiúk; 11.05: 4. korcsoport, lányok;
n 2750 m: 11.30: 5. korcsoport, fiúk-lányok; 11.45: 6. korcsoport,

fiúk-lányok, felnôttek; 11.55: Családi futás; 12.00: Gyaloglás, 60
év felettiek.

KERÉKPÁR 883 m: 14.00: 10 éves korig, fiúk-lányok; 2750 m:
14.30: 10–20 éves korig, fiúk-lányok; 5500 m (2 kör): 15.00: 20
éves kor felett, fiúk-lányok.

ISKOLÁK KÖZÖTTI VERSENY A tanulók létszámához viszonyít-
va az elsô hat, legtöbb iskolást, hozzátartozót megmozgató II. kerü-
leti iskola vásárlási utalványban részesül, az alábbi értékek szerint:
1. helyezett: 60 000 Ft, 2. helyezett: 50 000 Ft, 3. helyezett: 40 000
Ft, 4. helyezett: 30 000 Ft, 5. helyezett: 20 000 Ft, 6. helyezett:
10 000 Ft. Az egyes iskolákból indulók létszámát nem a tanulók ál-
tal leadott nevezési lapok, hanem a célbaérkezések száma alapján
állapítják meg!

DÍJAZÁS A fiúkat és a lányokat külön díjazzák. Minden kategó-
ria elsô három fiú, illetve lány helyezettje érmet, elsô hat fiú, illetve
lány helyezettje oklevelet kap. Minden kategória fiú és lány elsô he-

lyezettje serleget kap. Minden induló a verseny emblémájával ellá-
tott pólót kap.

EREDMÉNYHIRDETÉS 9.45: kerekesszékesek és hand-bike-os
futás; 10.35: alsósok — futás; 11.35: felsôsök — futás; 12.20: kö-
zépiskolások — futás; 14.35: kerékpár (10 éves korig); 15.05: kerék-
pár (10–20 éves korig); 15.30: kerékpár (20 éves kor felett).

Mind a futó-, mind pedig a kerékpáros verseny végén tombola,
kb. 13.00 és 15.45 órakor.

EGYÉB TUDNIVALÓK A versenyen minden felkészült futó, ke-
rékpáros, illetve kerekesszékes és hand-bike-os rajthoz állhat, aki a
versenykiírásban foglalt feltételeket elfogadja. Kizárják azt a ver-
senyzôt, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a mellére tûzve
viseli a verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a versenyszerve-
zôk által kijelölt teljes távot, vagy a nevezési lapot pontatlanul, nem
a valóságnak megfelelô adatokkal, illetve hiányosan tölti ki. A csalá-

di futás, illetve a 60 év felettieknek szervezett gyaloglás versenyé-
nek nincs eredményhirdetése, minden befutó pólót kap ajándékba.

A futóversenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísé-
rôvel, rajtszám nélkül, kutyával futni tilos. A kerékpáros versenyen
bukósisak, védôfelszerelés használata kötelezô. Átöltözési, csomag-
megôrzési lehetôséget a Millenáris helyiségeiben biztosítanak.

Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi és reklámtevé-
kenység csak a II. kerületi önkormányzat elôzetes engedélyével vé-
gezhetô.

A II. kerületi önkormányzat szervezési okok miatt fenntartja a jo-
got, hogy a résztvevôk számát korlátozza, a nevezést bármikor le-
zárja. A II. kerületi önkormányzat fenntartja az útvonal- és idôpont-
változtatás jogát.

Fôtámogatók: Támogatók:

www.masodikkerulet.hu/sport/kaptato/
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BUDAI TÁNCKLUB
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-7992

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

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 AUGUSZTUS 22-ig: Festészet és építészet — Forster Jakab festômûvész kiállítása a HAP Galériá-
ban. A kiállítás megtekinthetô hétfô-péntek 14–19 óráig. (1027 Margit krt. 24., földszint)
n SZEPTEMBER 30-ig: Pünkösd — Olescher Tamás festômûvész kiállítása a Leitner + Leitner Audit
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. irodájában (1027 Kapás u. 6–12.)
n SZEPTEMBER 30-ig: Sóváradi Valéria képzômûvésznek a Plein Art Mûvészeti fesztiválhoz kapcsolódó
kiállítása a Volksbank Zrt. Ráday utcai fiókjának galériájában. (1092 Ráday u. 42–44.)
n NOVEMBER 9-ig: Reneszánsz bor, reneszánsz élet, Tokaj reneszánsza. Bortörténeti és fotókiállí-
tás. A kiállításon bepillanthatunk a reneszánsz bor világába, megismerkedhetünk az aszúbor készítésének
történetével, megismerhetjük a tokaj-hegyaljai pincészetek mûködését, jelenét és jövôjét. A közel ötszáz
m²-es tárlatot Tátrai Zsolt borász, fotómûvész alkotásai színesítik, a fényképkiállítás a tokaj-hegyaljai bor-
készítés életébôl mutat be kockákat. (Mezôgazdasági Múzeum, Vajdahunyadvár, www.mmgm.hu)
n 2009. JÚNIUS 30-ig: Tendenciák napjaink képzômûvészetében. Corvin-kárpitok — 34 triptichon.
Megtekinthetô a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban naponta 9–18 óráig.

SZÍNHÁZ VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: AUGUSZTUS 10., 20.00: Ruzante: A csábító
pillangó. Zenés félrelépés szünet nélkül csak 16 éven felülieknek. Fôszereplôk: Lázár Balázs, Kecskés Tí-
mea, Sándor Dávid. Rendezte: Kováts Kriszta. AUGUSZTUS 15., 20.00: Molnár Ferenc: Az üvegcipô. Szín-
mû a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulatának elôadásában. Rendezte: Kovács Levente. AU-
GUSZTUS 16., 20.00: Shakespeare: Tévedések vígjátéka. Vígjáték a Nagyváradi Állami Színház elôadásá-
ban. Rendezte: Bodolay Géza. AUGUSZTUS 24., 20.00: Két férfi, egy nô meg egy férfi. A L’Art pour
L’Art Társulat produkciója. Jegyeket az ismert jegyirodákban, valamint a színpad pénztáraiban (tel.: 375-
5922) hétfôtôl péntekig 13–18 óráig, szombaton 13–17 óráig, vasárnap 10–13 óráig lehet megvásárolni.
n MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPAD: AUGUSZTUS 8., 20.30: Puccini: Manon Lescaut. Opera. A
Debreceni Csokonai Színház elôadása. Rendezte: Szergej Maszlobojscsikov. AUGUSZTUS 9., 19.00: XVIII.
Nemzetközi Cigánykarnevál a 100 Tagú Cigányzenekar rendezésében. AUGUSZTUS 15., 20.30. Gou-
nod—Shakespeare: Rómeó és Júlia. Rendezte: Csizmadia Tibor. AUGUSZTUS 19., 20.30: Erkel Ferenc:
Bánk bán. Opera a Debreceni Csokonai Színház elôadásában. Rendezte: Vidnyánszky Attila. AUGUSZTUS
23., 20.30: Fenyô Miklós koncertje. Jegyeket az ismert jegyirodákban, valamint a színpad pénztáraiban
(tel.: 340-4196) hétfôtôl péntekig 13–18 óráig, szombaton és vasárnap 13–17 óráig lehet megvásárolni.

GYEREKEKNEK VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPAD: AUGUSZTUS 10., 9.00: Vidámpark
és játszóház. 10.30: Mozart: Varázsfuvola. Zenés mesejáték a Trambulin Színház elôadásában. AUGUSZ-
TUS 17., 9.00: Vidámpark és játszóház. 10.30: Ágacska. Csukás István mesél. AUGUSZTUS 23., 9.00:
Vidámpark és játszóház. 20.00: Grimm: Rigócsôr király. Zene és mesejáték a Bóbita Bábszínház elôadá-
sában. Rendezte: Kuthy Ágnes. AUGUSZTUS 24., 9.00: Vidámpark és játszóház. 10.30: Fekete—Bor—
Lénárt: Vuk. Musical.

MOZGÁS Nôi alakformáló kondicionáló órák kedd-csütörtök reggel 8–9 és este 19–20 óra kö-
zött. Vezeti Tury Veronika. Információ: 200-9356. Izomnyújtó, stretching gyakorlatok, kötött ízületû és
ülômunkát végzôknek ajánlott kedd-csütörtök 17.30–18.30 között. Vezeti Hollanda Györgyné Bagoly Ildi-
kó. Információ: (06 30) 975-4752. Gyermektorna lányoknak és fiúknak (6–10 éves korosztály), vezeti:
Bánhidi László és Borbála testnevelô tanár és szakedzô. Idôpont: kedd-csütörtök 16.15–17.15-ig. Jelent-

kezés, információ: 200-0191 és (06 30) 413-3854.
(Kájoni ház, 1025 Szilfa u. 4., tel.: 392-0860)
n SIVANANDA JÓGA: Ingyenes bemutató jógaó-
ra AUGUSZTUS 10-én 16 órától a Volkmann u. 10.
alatti jógaközpontunkban azok számára, akik még
sohasem jógáztak, de szeretnék kipróbálni. Alkal-
manként is látogatható gyakorló jógaórák hétfô,
szerda és péntek este 18.30–20.30-ig, kedd és csü-
törtök délelôttönként 10–12-ig. Információ: 397-
5258, (06 30) 689-9284, joga@sivanandajogakoz-
pont.hu, www.sivanandajogakozpont.hu

MRS. RATCLIFFE FORRADALMA. Néhány derék angol filmiparos úgy gondolta:
2007-ben is mutatkozik még annyi igény az NDK-ra, hogy az elvigyen egy komédiát.
Számításaik nem is az igények felmérésekor mondtak csôdöt, hanem a tervezés egy
késôbbi fázisában: akkor, amikor az elhatározást a filmkészítés konkrét munkafolya-
matai (forgatókönyvírás, helyszínkeresés) követték. Igen, az NDK-ra nagy igény van,
éppen olyan nagy, mint bármely más, egzotikus vagy kevésbé egzotikus helyszínre,
amelyek épkézláb történeteknek adnak otthont. Mrs. Ratcliffék NDK-ja azonban csak
egy kínosan amatôr farce-hoz asszisztál. Egy nagyon angol (na jó, a kelleténél talán
zakkantabban angol) família ’68-ban áttelepül az NDK-ba, ahol — minô fordulat! —
a gyakorlatba átültetett szép eszmék helyett bandzsító be-
súgókkal, féllábú nyugdíjasokkal és akut Cliff Richard-rajon-
gással kénytelenek szembesülni. Ötórai teához szokott, nai-
van lelkes kispolgárok akasztják meg a kommunista gépe-
zet fogaskerekeit — ebbôl talán még Chaplin sem tudott
volna jól kijönni (pedig a Modern idôkben milyen szépen
ment át a fogaskerekeken), de az angol fôszereplôk és a
magyar statiszták bizonyítottan képtelenek rá.

KG
Angol-magyar film, rendezte: Bille Eltringham, szereplôk: Catherine
Tate, Iain Glen, Heike Makatsch.

AMIT A REFLUXRÓL TUDNI ÉRDEMES.
Megjelent a SpringMed Betegtájékoztató
Könyvek Gasztroenterológia sorozatának új
kötete: dr. Rosztóczy András—dr. Wittmann
Tibor: Refluxbetegség — gyomorsav okozta
bántalmak címû kiadványa.

M i n d e n
ötödik ember
refluxbeteg-
ségben szen-
ved. Mi is az?
„Ég a gyom-
rom. Sok a sa-
v a m . ” Í g y
már ismerôs,
ugye? Sokan
nem fordul-
n a k o r v o s-
hoz, pedig a
betegség ma-

gától nem múlik el, és hosszú távon súlyos
szövôdményeket is okozhat. Ugyanakkor a
helyes életmód betartásával, valamint a kel-
lô gyógyszerek kiválasztásával és rendszeres
szedésével, azaz a beteg tevékeny részvéte-
lével a gyógyulás folyamatában a kedvezô
állapot biztosítható.
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n FELDENKRAIS MÓDSZER: 6 órás tanfolyamok
indulnak Heimer István nemzetközi diplomás okta-
tó vezetésével augusztusban délelôtt 9–11-ig hét-
fô, kedd és szerdai napokon. Dátumok: AUGUSZ-
TUS 11., 25. Ha szeretne szabadabban és keve-
sebb erôlködéssel mozogni, megelôzni bizonyos
betegségeket, enyhíteni a fájdalmat, fiatalodni és
hatékonyabban fokozni sport- és mûvészi teljesít-
ményét, akkor jöjjön el az óránkra! (Pasaréti Feren-
ces Alapítvány, 1025 Szilfa u. 4. Jelentkezés: 394-
3362, (06 20) 973-9489, fsts@chello.hu, www.fel-
denkrais-budapest.hu)
n Kendo. Tradicionális japán vívás a Budapest Fô-
nix Kendo és Iaido Klubban a Kodály Zoltán iskola
épületében. Kendoedzések gyermekeknek 18–
19.30-ig és felnôtteknek 19–21-ig minden kedden
és pénteken. Információ: (30) 601-2025, www.bu-
dapestkendo.hu, budapestkendo@gmail.hu (1022
Marczibányi tér 1.)
n Tenisztábor. A Külkerparkban (1021 Budakeszi
út 73/c) AUGUSZTUS 29-ig heti turnusokban vár-
juk a sportolni vágyó gyerekeket. Programok: napi
2 x 2 óra tenisz; fakultatív kosárlabda, foci, falmá-
szás, kézilabda, pingpong, röplabda, úszás, stran-
dolás. A tábor ára: 22 000 Ft. Jelentkezés egy hét-
tel a turnus elôtt Ördög Andrásnál: (06 20) 983-
4098, (06 30) 579-2869, (06 70) 538-4509.
n Tenisz- és sporttábor a Külkerparkban (1021 Bu-
dakeszi út 73/c) az egész szünidôben, a Törökvész
TSE rendezésében. A tábor heti díja: 21 000 Ft. Ér-
deklôdni a táborvezetônél, Gulyás K. Csabánál le-
het a (06 30) 250-9122 vagy (06 20) 340-9925-ös
telefonszámon.

NYUGDÍJASOKNAK B I M B Ó Ú T I
NYUGDÍJASKLUB: A nyári szünet után a klub szep-
tember elején nyit újra. (1022 Bimbó út 63.)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: SZEPTEM-
BER 2.: Évadnyitó klubnap 14 órától. SZEPTEMBER 10.: Társas összejövetel a Pálvölgyi cseppkôbar-
langnál. SZEPTEMBER 17–20-ig: Autóbuszos kirándulás Bajorországba: München, Berchtesgaden, Kö-
nigssee stb. SZEPTEMBER 24.: Dél-dunántúli erdei vasutak. A programokra jelentkezni és érdeklôdni a
275-0169-es telefonszámon lehet már augusztusban. (1024 Keleti K. u. 26., Nyelviskola)
n RÓZSADOMBI NYUGDÍJASKLUB: A nyári szünet után AUGUSZTUS 14-én 9 órakor nyitja kapuit a klub.
Ôszi kirándulásainkra már lehet jelentkezni. SZEPTEMBER 16.: Burgenlandi barangolás. Kismarton, frak-
nói vár. SZEPTEMBER 23.: Alsó-Ausztria: melki apátság, St. Pölten. OKTÓBER 2.: Idôsek világnapja: Sop-
ron, Balf, Nagycenk. OKTÓBER 14.: Burgenland: Kittsee, Bruck — Frauenkirche, Halbturm. Félfogadás vál-
tozatlanul minden csütörtök délelôtt 9.00–12.30-ig. (1024 Budapest, Margit krt. 48., tel.: (20) 921-6588,
316-5925)
n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: JÚLIUS 10-én megtartott összejövetelünkön megbeszéltük az ez évi ese-
ményeket. Tervezzük a második félévet. Találkozóinkat minden páros héten csütörtökön 16 órától tartjuk.
(1028 Máriaremetei út 37.)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Nyári szünetet nem tartunk. Klubnapok minden hónap elsô
hétfôjén 16.30 órai kezdettel. További információk: Küzdy Lászlóné, 376-8773.

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: AUGUSZTUS 17.: Cserhát hegység. Talál-
kozó: 6.45-kor a Keleti pályaudvar pénztárainál. AUGUSZTUS 23.: Pilis-hegység. Találkozó 7.30-kor az
Árpád hídi Volán pályaudvaron. AUGUSZTUS 24.: Pilis-hegység. Találkozó 8.00-kor az Árpád hídi Volán
pályaudvaron. Bôvebb információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, http://tvtk.fw.hu (1024 Budapest, Keleti
Károly u. 38.)

KLUBOK Minden szerdán 15–20 óra között bridzskör a kerületi MDF-irodában. Kávé, üdítô, sü-
temény! Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak! (1022 Bimbó út 63.)
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: AUGUSZTUS 14-ÉN a Szépmûvészeti Múzeum Reneszánsz a
fáraók Egyiptomában c. idôszaki kiállítását tekintjük meg. Találkozó 11 órakor az aulában. AUGUSZTUS
28-ÁN egy nyáriasan könnyed, de színvonalas játékfilm megtekintését tervezzük. Jelentkezés augusztus
21-ig. SZEPTEMBER 25–28. között a lengyel kultúra fellegvárába, Krakkóba látogatunk. Vannak még
szabad helyek. Fogadóórák és egyesületi összejövetelek minden csütörtökön 14–18 óra között. Pénztári
órák csütörtökönként 14.30–16.30 között. (1024 Margit krt. 64/b, bejárat a fôkapu mellett balra; tel.:
216-9812, üzenetrögzítô is, (20) 42-42-180; fonixke@t-online.hu)

Báb- és utcaszínházi fesztivál a Millenárison
Augusztus 22-én 16 órakor a Betyárvirtus címû langaléta-garabonciás-gólyalábas
elôadással veszi kezdetét a Millenárison a III. Nemzetközi Báb- és Utcaszínházi Fesz-
tivál. A délután folyamán látható lesz Kemény Henrik bábelôadása Szervusztok, paj-
tikák!, avagy Vitéz László és a többiek címmel, majd a magyar Cirkuszínház Produk-
ció elôadása, az Utca, amely különleges élmény minden korosztály számára. Az elsô
napot a Tûzmadarak társulat Tûzmadár Kabaré címû elôadása zárja.

Szombat-vasárnap, 23-án és 24-én 10-tôl 16 óráig tart nyitva az Apró csodák
kicsiny kertje. Kipróbálhatunk középkori játékokat, kedvünkre gyakorolhatjuk a
zsonglôrködés számtalan ágát, ördögbottal, meteorral, buzogánnyal, diabolóval, lab-
dákkal. A Magyar Zsonglôr Egyesület játékkölcsönzôjébôl ingyenesen lehet eszközö-
ket bérelni, és szakemberek segítségével kipróbálni. Láthatunk hagyományos török
árnyszínházat, modern cseh látvány- és mozgásszínházat, és meghallgathatjuk tizen-
hat nemzet gyermekdalait magyar és eredeti szöveggel.

Szombaton 16 órakor kezdôdik a Marosvásárhelyi Színmûvészeti Egyetem és a Te-
mesvári Csiky Gergely Színház közös produkciója, a Molière mûvei alapján összeállí-

tott komédia Szívek és szarvak címmel. A Bábbe-
mutatón több nemzet bábhagyományával ismer-
kedhetünk meg, majd a Figurina Bábszínház elô-
adása következik: Microcircus — cirkuszparódia
tíz éven felülieknek.

Vasárnap, 24-én a bolgár Naria Inri Magaria jó-
voltából sétáló látványosságokat láthatunk a fan-
tázia végtelen világából. Délután kalandjátékra
várják a kicsiket Meseországba, ahol hét történet
helyszínére vezet bennünket a „mesefonal”. Fellép
még a Bábakalács Bábszínház, amely a szomorú ki-
rálykisasszonyról mond mesét. A Színház- és Film-
mûvészeti Egyetem bábtagozatának hallgatói Sulli-
van A Mikádó címû operettjét mutatják be. A
Brass In The Five és Méhes Csaba pantomimmû-
vész vezényletével 17 órakor vidám zenés séta in-
dul a Millenáris parkjában. A fesztivált az Apró Szín-
ház Trebla, a bárány címû meseelôadása zárja.

RÓMEÓ ÉS JÚLIA. A nyári szabadtéri szín-
házi szezon kiemelkedô premierjében, Gou-
nod—Shakespeare: Rómeó és Júlia címû
operájában egy új, komplex mûfaj mutatko-
zik be a Magyar Állami Operaház kórusa és
zenekara, valamint neves prózai színmûvé-
szek elôadásában, Csizmadia Tibor rendezé-
sében. Rómeót és Júliát két fiatal operaéne-
kes, az életben is egy pár formálja meg: Haj-
nóczy Júlia és Brickner Szabolcs. A prózai
szerepekben olyan ismert kiváló mûvésze-
ket láthatunk, mint Takács Katalin (dajka),
Kolovratnik Krisztián (Tybalt), Kaszás Gergô
(Mercutio) és Görög László (Benvolio). A Ma-
gyar Állami Operaház kórusát és a Budapes-
ti Filharmóniai Társaság zenekarát Szabó Sí-
pos Máté vezényli.

Az elôadást augusztus 15-én (esônap: augusztus
16.) 20.30 órai kezdettel láthatja a közönség a
Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.
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Augusztus 21.
Vendégünk Itália

17.30 A természet reneszánsza — Hidegkúti képzô- és ipar-
mûvészek közös tárlatának megnyitója. A mûvészeket
köszönti Láng Zsolt polgármester, a kiállítást megnyitja
Feledy Balázs mûvészettörténész.

Kiállító mûvészek: Borbás Dorka üvegmûvész, Czér Pé-
ter szobrászmûvész, Fazekas György festômûvész, Finta
Edit festômûvész, Fördôs László ötvösmûvész, Gönci And-
rás textilmûvész, Götz Johanna szobrászmûvész, Harmati
Hedvig textilmûvész, Jándi Zsuzsanna festômûvész, Kere-
zsi Gyöngyi keramikusmûvész, Kertész Géza ötvösmû-
vész, Kulinyi István grafikusmûvész, Kisnémeth Ferenc
grafikusmûvész, Kubisch János szobrászmûvész, Lukácsi
László üvegmûvész, Mazzag István festômûvész, Molnár
Rozália festômûvész, Nemesi Attila ötvösmûvész, Pájer
Emília textilmûvész, Papp Zoltán festômûvész, P. Fára Jan-
ka festômûvész, Penkala Éva textilmûvész, Scherer József
iparmûvész, Sóváradi Valéria festômûvész, Sövegjártó
Mária keramikusmûvész, Sprok Antal iparmûvész, Stössel
Nánda keramikusmûvész, Szabados Árpád festômûvész,
Szemereki Teréz keramikusmûvész, Szöllôssy Enikô szob-
rászmûvész, Töreky Ferenc grafikusmûvész, Varga Tamás
grafikusmûvész, Zoltai Beáta festômûvész.

A kiállítás megtekinthetô augusztus 22–28-ig az intéz-
mény nyitvatartási ideje alatt.

Reneszánsz kapuk a történelmi Magyarországon —
Bagyinszki Zoltán fotókiállítása. (Nagyszalon és Folyosó
Galéria).

18.30 Pavane — reneszánsz zászlóforgató és táncegyüttes
bemutatója és táncháza. (Vásársétány)

20.00 A vígopera reneszánsza — Rossini: Olasz nô Alg(y)ír-
ban (Nagyszínpad). Az operát többnyire rétegmûfajnak
tartják, pedig a vígopera a mai ember számára is szóra-
koztató és minôségi kikapcsolódást jelent könnyed, fülbe-
mászó, vérpezsdítô zenéjével. Elôadásunk leveti a meg-
szokott sablonokat, és korszerû megvilágításba helyezi
az emberi gyarlóságot és értéket. Jegyár: 1600 Ft.

Augusztus 22.
Ünnepeljük együtt

a 10 éves fesztivált!

11.00 Megnyílik a Mesekert. Mátyás vadászsátora (Égigérô
domb), Felhôvadászat — Tintaló Társulás (Égigérô
domb), Vitézek kenyere, Fanyûvô italai — Tökmag Ját-
szóház (Griffmadár fennsík), Földanyó kincsei — agya-
gozás, gyertyaöntés, szalagszövés, bôrözés, ékszerkészí-
tés növényekbôl — Sárvíz Kézmûves Mûhely (Griffmadár
fennsík), Csipkevarázs, szövés, guzsaly fortélya (Égig-
érô domb), Tündérkert hintája (Égigérô domb), Mátyás
király solymásza (Sárkányfal), Paprikajancsi csúzlizdája
(Mesekert bejárata), Fesztiválfogat (Pesthidegkút utcáin
és a Mesekertben), Életadó zöldjavak — hulladékjátszó-
ház — SZIKE Egyesület (Griffmadár fennsík), Mátyás ki-
rály apródjai, udvarnépe (Mare Temporis).

11.00 Udvari cirkusz hajdanvolt idôkbôl — Ládafia Bábszín-
ház. (Nagyszínpad)

15.30 Magyar borok ünnepe — Játékos borvetélkedô muzsiká-
val (Vásársétány). Közremûködnek a népmûvészet ifjú
mesterei: Micsik Béla (Vajdaság) és Du-Dankó Péter (Pest-
hidegkút).

16.00 Vitézi fegyverforgatás Mátyás király udvarában —
Art’s Harmony Társaság. (Vásárszínpad)

17.00 „Bolondtalanítás” — A mûtét — A Bab Társulat rene-
szánsz komédiája óriásbábokkal. (Vásárszínpad és Vásár-
sétány)

17.30 Tankó Judit Munkácsy-díjas textilmûvész kiállításának
megnyitója és ôszi, téli ruhakollekciójának bemutató-
ja (Barbakán). A kiállítás augusztus 22–szeptember 4. kö-
zött látogatható az intézmény nyitvatartási ideje alatt.

18.00 Nosztalgiamuzsika — Keil Ernô Fúvószenekar. (Vásár-
színpad)

19.00 Születésnapi gálaest (Nagyszínpad). Mûvészeink aján-
déka a fesztivál közönségének. Pesthidegkút és környé-
ke mûvészeinek elôadása (Ákos, Bartha Katalin, Csernák
Antal, Egri László, Ferencz Éva, Gulyás Dénes, Iván Ildikó,
Juhász Róza, Lippai Andrea, Lukács Sándor, Mezei Pál,
Mohai Gábor, Oberfrank Pál, Sudár Gyöngyvér, Szalai
Kriszta, Tóth András).
Muzsikás Együttes — koncert és táncház. Az est móka-
mestere: Zugmann Zoltán (Szellôfi). Az elôadás ingyenes.

21.30 Egy kis reneszánsz hangulat a Tabulatura régizene-
együttessel. (Vásárszínpad és Vásársétány)

Augusztus 23.
Mátyás király udvarnépe —

reneszánsz mulatságok

8.30 Fesztiválfutás — futóverseny Ófalu utcáin. Nevezés
8.00 és 8.30 óra között a Templom utcai bejáratnál.

Jubileumi Pesthidegkúti Nyári Mûvészeti
Európai vendégek Mátyás udvarában
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10.00 Fesztivál Kupa — nagycsaládok, utcák, terek, baráti kö-
rök részvételével. Labdarúgó villámtorna a Hidegkúti
Sport Club Szabadság utcai sportpályáján. Nevezés: 9–10
óra között a helyszínen vagy augusztus 22-ig a Klebels-
berg mûvelôdési központban.

A nap mókamestere: Gulyás László (Vándormuzsikus)

10.00 Cipity Lôrinc —
Szalóki Ági gyer-
m e k k o n c e r t j e .
(Óperenciás udvar)

11.30 Aranyszôrû bá-
rány — Berbencés
játékszín, Kecske-
mét. (Óperenciás
udvar)

14.00 Magyar borok ünnepe — Játékos borvetélkedô muzsiká-
val (Vásársétány). Közremûködnek a népmûvészet ifjú
mesterei: Micsik Béla (Vajdaság) és Du-Dankó Péter (Pest-
hidegkút).

14.30 Reneszánsz udvari muzsika — Igriczek együttes. (Vásár-
sétány)

15.00 Szántai Lajos elôadása Mátyás királyról. (Barlang szín-
ház)

15.00 A halász meg a felesége — Figurina Bábszínház (Ópe-
renciás udvar)

16.00 Gyógynövénytea-kóstolás a kerti díszkútnál a Kiss Zene-
de Fúvós Quintett kíséretében. (Óperenciás udvar)

16.00 Textilfestés természetes anyagokkal — Csókos Varga
Györgyi képzômûvész Festékeskönyvének bemutatója. (A
könyv a fesztivál alatt megvásárolható a helyszínen.)

16.30 Palotai muzsika — Igriczek együttes. (Óperenciás udvar)

17.00 Reneszánsz térzene — Igriczek együttes. (Vásársétány)

17.30 Mátyás király bolondos bolondja — Maszk bábszín-
ház. (Vásárszínpad)

18.30 Reneszánsz a modern divatokban — divatbemutató.
Tankó Judit kiállítása megtekinthetô augusztus 22–szep-
tember 4-ig az intézmény nyitvatartási ideje alatt.

19.30 Jean Letrez: Tombol az erény — vígjáték két részben. A
Turay Ida Színház elôadása (Nagyszínpad). Szereplôk:
Legrande, felügyelô: Szacsvay László, Armand: Kautzky
Armand, Susanne: Sára Bernadette, Paulette: Incze Ildi-
kó, Leonard: Cseke Péter, Jules: Laklóth Aladár, Claudine:
Haffner Anikó. Rendezô: Cseke Péter.

A kisváros felügyelôje arról panaszkodik, hogy kétség-
beejtôen nyugodtak az éjszakák, nem történik semmi. A
szobalány nagy fájdalma, hogy itt bizony tombol az
erény. Egyszer csak megérkezik Leonard, a félszeg költô,
majd Paulette, a vonzó szeretô, és Jules, a különös inas,
és felperzselôdik a levegô. Félreértést félreértés követ, hu-
moros jelenetek sora követi egymást. A nagyszerû fran-
cia vígjáték végén azonban minden megoldódik, a szerel-
mesek egymásra találnak, és a kisvárosban továbbra is
tombol az erény. Jegyár: 1600 Ft.

22.00 Kerti táncmulatság. Közremûködik: Berkesi Sándor tánc-
zenekara.

Augusztus 24.
10.30 Beatrice meséi — Aranyszamár Színház. (Nagyszínpad)

12.00 Hetedhét Ország muzsikája — világzene a Hetedhét Ze-
nekar elôadásában.

14.00 Magyar borok ünnepe — Játékos borvetélkedô muzsiká-
val (Vásársétány). Közremûködnek a népmûvészet ifjú
mesterei: Micsik Béla (Vajdaság), Kovács Marcell (Felvi-
dék).

14.30 Gólyalábas parádé — Ort-iki Társulat.

15.00 Sramlizene sörrel, borral, pecsenyével. Mondschein ze-
nekar (Piliszentiván). (Vásárszínpad)

16.15 Kökény Matyi — az Ort-iki Bábszínház elôadása. (Vásár-
színpad)

17.00 Éljen Mátyás, az igazságos. Színmû a Máriaremete-Hi-
degkúti Ökumenikus Iskola Szeder és Kökény osztályának
elôadásában (Nagyszínpad). Szereplôk: Mátyás király:
Bús Gellért, Beatrice: Flanek Szilvia, Bolond: Paczolay
Krisztián, továbbá olasz urak, olasz hölgyek, udvarhöl-
gyek, magyar nemesek, és még sokan mások. Zenetaná-
rok: Borosnyayné Jávor Katalin és Kisné Faragó Mária. A
táncot betanította: Gyôry Eszter. Csoportvezetô: Gergácz
Zsófia. Rendezte: Járó Ildikó.

17.30 Kaláka-koncert. (Óperenciás udvar)

19.00 Botafogó: Aladdin — táncjáték gyerekeknek és felnôt-
teknek (Nagyszínpad). Rendezô-koreográfus: Dalotti Ti-
bor (interneten: www.botafogo.hu). Az Ezeregyéjszaka
meséit varázsolja színpadra a táncegyüttes. Jegyár: 1200
Ft. Gyermekkedvezmény 14 éves korig: 600 Ft.

A fesztivál idején hagyományos és reformkonyha, egészséges étkek
és élelmiszerek árusítása, csapolt sörök és bioborok, kézmûves vá-
sár és bemutató. Napközben a programok ingyenesek, az elôadá-
sokra helyfoglalás érkezési sorrendben. Az esti elôadásokra jegyek
elôvételben kaphatók a helyszínen és a Klebelsberg mûvelôdési köz-
pont jegyértékesítési helyein. (1028 Templom utca 2–10., tel.: 392-
0860). További információ: www.kulturkuria.hu, www.e-pesthideg-
kut.hu, www.polgarok-pesthidegkutert.hu, illetve Wenzon Gusz-
táv: (06 30) 488-1879 és Szentirmai-Zöld Máté: (06 30) 630-6488.
A rendezvény fôtámogatója a II. kerületi Önkormányzat. Mûvészeti
vezetô: Hedry Mária.

Fesztivál — augusztus 21–24.
és a mai magyar kultúrában
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Amikor 1894. június 23-án megalakult
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
(NOB), azonnal elhatározták, hogy az
elsô újkori olimpia 1896-ban lesz,
mégpedig az ókori görög testkultúra
iránti tiszteletbôl Athénban. Nem kis
meglepetésre a görög miniszterelnök
a kincstár gyengélkedésére hivatkozva
le akarta mondani a rendezést,
beugróként Magyarország neve is
felmerült, de végül maradt az eredeti
helyszín.

A kezdeti bizonytalankodást követôen a
rendezés már kimondottan jól sikerült. A
kilenc sportág (atlétika, birkózás, kerékpá-
rozás, sportlövészet, súlyemelés, tenisz,
torna, úszás, vívás) versenyeit az ókori han-
gulatot idézô kulturális programok egészí-
tették ki. Érdekesség, hogy az egyes rajtszá-
mot a 100 méteres síkfutásban indult — s
végül bronzérmet szerzett — Szokoly Alajos
kapta.

Athénban Magyarországot hat sportág-
ban (atlétika, birkózás, súlyemelés, tenisz,
torna és úszás) hét férª képviselte, akik
két arany-, egy ezüst- és három bronzér-
met hoztak haza. Az elsô újkori olimpia ma-
gyar hôse kétség kívül Hajós Alfréd volt,
aki a dermesztôen hideg tengervízben
elôbb a 100, majd az 1200 méteres úszás-
ban is elsôként ért célba. Hajóst a Mûszaki
Egyetem dékánja nem akarta elengedni
Athénba, mondván: „a sport, a tánc és a
szórakozás nem illik komoly emberekhez”.

A következô olimpia (1900, Párizs) egy-
beesett a francia fôváros világkiállításával,
ám az esemény fényébôl nem sok jutott az
ötkarikás részvevôkre. Még az „olimpia”
nevet is elvették, a versenyeket pedig fél
éven keresztül nyújtogatták, sem nyitó-,
sem záróünnepélyt nem rendeztek. „Az
olimpia csak a cselédlépcsôn közlekedhe-
tett a puccos világkiállításon” — írta egy be-
számoló. Az elôkészítés hiányosságaira jel-
lemzô, hogy a diszkoszvetést egy olyan
parkban bonyolították le, ahol a dobók
elôtt egy több száz éves tölgyfa helyezke-
dett el. A késôbbi magyar gyôztes, Bauer
Rezsô — aki elsôként dobott forgásos tech-
nikával a világon — szerencsére eltalálta
diszkoszával a két ág közötti rést, így a szer
36,04 métert repült. Párizsban egyedül ô
szerzett hazánknak aranyérmet.

1904-ben az egyesült államokbeli St.
Louis lett a házigazda, mivel az államok
megalakulásának 100. évfordulója tisztele-
tére St. Louis rendezhetett világkiállítást.
Coubertin báró — tartva a kellemetlensé-
gektôl — el sem utazott Amerikába, s neki
lett igaza. A versenyzôket odúkban szállá-
solták el, legtöbbjük formálisan éhezett,
mivel csak bölényhús szerepelt az étlapon.
Vadnyugati jelenetek is adódtak. Amikor
például a magyar Halmay Zoltán karcsapás-

nyi elônnyel megnyerte az 50 yardos gyors-
úszást, kitört a verekedés. Az újraúszás
már Halmay egyértelmû sikerét hozta.

Az elsô, igazinak mondható olimpiának
1908-ban London adott otthont. Ott már a
világkiállítás szolgálta az olimpiát. A britek
a király által adományozott területen a leg-
korszerûbb sportkomplexumot építették
fel. Még a korcsolyázás is szerepelt az erre
a célra felépített jégpalota programjában.
Ezen az olimpián kezdôdött a magyar kar-
dozás sikersorozata: egyéniben Fuchs Jenô
és az ugyancsak gyôztes kardválogatott gyô-
zött. Az eddig legeredményesebb magyar
olimpiai sportág, a vívás képviselôi 34 elsô-
séggel járultak hozzá az Athénig megszer-
zett 157 magyar aranyéremhez. Ugyanott
született meg az elsô birkózógyôzelem a ne-
hézsúlyú Weisz Richárd jóvoltából (az erôs
emberek ma 19 aranyéremnél tartanak).

Az újkori olimpiák népszerûsége Lon-
dontól töretlenül ível felfelé. Stockholm-
ban (1912) a játékoknak még a környékérôl
is elkerültek az olyan, korábbi kiegészítô
„versenyszámok”, mint a „zsákban futás”,
és megszûntek a tengeri úszóvetélkedések

is. Az atléták harmincezer nézôt befogadó
stadionban csatázhattak. A magyar indulói
létszám 119-re emelkedett. A kardforgatók
újabb kettôs sikere mellett a sportlövôk is
megszerezték elsô gyôzelmüket Prokopp
Sándor révén.

A lehetô legrosszabbkor jött az I. világhá-
ború, hiszen Berlinben (1916) és Antwer-
penben (1920) egyaránt elmaradtak az elô-
zetesen odaítélt versenyek, hogy azután
1924-ben folytatódjék a sor. A párizsi törté-
nések már a mai idôket idézik, hiszen negy-
vennégy ország háromezer sportolója állt
rajthoz. Megjelenhettek a világháborúban
vesztes országok képviselôi, így a magya-
rok is. Küldöttségünk részvételéhez még ut-
cákon elhelyezett perselyekben is gyûjtöt-
tek. Érdekesség, hogy itt lépett pástra az el-

sô magyar nôi olimpiai részvevô Tary Gizel-
la színésznô személyében, aki a tôrvívás-
ban hatodikként végzett. Tíz érmet szerzett
csapatunk: 2 arany, 4–4 ezüst, illetve
bronz.

Az elsô, igazán nagynak mondható ma-
gyar sikerek 1928-ban, Amszterdamban
születtek. Hazánk versenyzôinek öt-öt
arany-, illetve ezüstérem mellett egyetlen
harmadik hely sem jutott. A kardozók
megint dupláztak, Mezô Ferenc szellemi
olimpián végzett az élen. Ugyancsak elsô
lett a hét ellenfelet legyôzô birkózó, Keresz-
tes Lajos, valamint az ökölvívó Kocsis An-
tal is.

1932-ben ismét Amerika, Los Angeles
következett, ahol elôször építettek olimpi-
ai falut. Proªzmus vádjával a lelátókra
kényszerült a ªnn csodafutó, Paavo Nurmi.
Hiába mondogatták, hogy „az olimpia
olyan Nurmi nélkül, mint a francia történe-
lem Napóleon nélkül”, semmi nem segí-
tett. A magyarok itt már 6, 5, 5 érmet sze-
reztek, a hat elsôség közül kettô a két sze-
ren is diadalmaskodó tornász, Pelle István
nevéhez fûzôdik.

Az 1916-ban elmaradt olimpiát követôen
Berlin mégis beléphetett a rendezôk sorá-
ba (1936). Az egyébként kitûnôen megren-
dezett versenyekre sötét árnyként telepe-
dett a II. világháború elôszele. A magyar szí-
nek képviselôi (197 férª és 19 nô) derekas
munkát végeztek: a tíz elsô helyezett között
lett bajnok többek között a legendás Csák
Ibolya és Csik Ferenc, ismét bejött a kettôs
kardsiker és elôször nyert a vízilabda válo-
gatott.

Sajnos, a II. világháború miatt ismét el-
maradt két olimpia, így a történet 1948-
ban, Londonban folytatódik. A NOB akkori
vezetôi csodával határos módon tudták
mozgósítani a világ ªatalságát. Jókora meg-
lepetésre a hatalmas veszteségeket szenve-
dett Magyarország képviselôi megismétel-

Hajós Alfréd

Athéntól a következô,

Gyarmati Dezsô
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ték berlini tíz elsô helyüket. A tôrözô Elek
Ilona 12 év után védte meg bajnoki címét, s
itt kezdôdött az ökölvívó Papp László kivéte-
lesen eredményes pályafutása is. Minden
idôk legeredményesebb magyar olimpiai
részvevôje, Gerevich Aladár hét aranyérme
közül Londonban szerzett kettôt: egyéni-
ben és csapatban is a dobogó legfelsô foká-
ra állhatott.

Az 1952-es helsinki játékok hozták a ma-
gyarok megismételhetetlennek tûnô, eddi-
gi legnagyobb sikersorozatát. A tizenhat
magyar aranyérem (Papp László, Keleti Ág-
nes, a kettôs magyar kardsiker és a többi-
ek) szinte eufórikus hangulatot varázsoltak
az egyébként eléggé lehangolt országunk-
ba. Ekkor vette igazán kezdetét a labdarúgó
Aranycsapat menetelése is, amely az elsô
helyet szerezte meg. A tizenhat aranyérem
értékét növelte még a begyûjtött további tíz
ezüst- és tizenhat bronzmedál.

Az 1956-os forradalom napjaiban útra
kelt küldöttségünk a rendkívüli körülmé-
nyek közepette is derekasan helytállt a mel-
bourne-i versenyeken. A fôszerep a tor-
nász Keleti Ágnesnek jutott, aki négy arany-

érem boldog tulajdonosa lehetett. Itt sze-
rezte az elsô aranyérmét a kajakozó Urányi
János, és Fábián László révén a magyar ka-
jak-kenu válogatott.

Sajnos, a delegáció jelentôs része nem
jött haza, s ez a vérveszteség meg is látszott
a következô olimpia (1960, Róma) magyar
eredményességén. Legjobbjainknak be kel-
lett érniük hat elsôséggel, amelybôl kettô-
kettô a kardvívókhoz, illetve az öttusázók-
hoz kötôdött. A férªak 100 méteres gyors-
úszásában elkövetett bírói tévedést követô-
en határozták el az elektronikus idômérés
bevezetését. A dopping a dán kerekes,
Knud Jensen halálán keresztül került fó-
kuszba, ám a szomorú eset nem gyakorolt
igazán elrettentô hatást a következô generá-
ciókra.

1964-ben Tokió fogadta 93 ország 5140
sportolóját. A magyarok tíz elsô helye a leg-
szebb idôket idézte. Itt nyert elôször a fe-
ledhetetlen birkózó, Kozma István, s lett
ugyancsak bajnok három ezüstérmet köve-
tôen birkózótársa, Polyák Imre is. A vízilab-
dázók visszavették elsô helyüket, s itt kez-
dôdött a férª párbajtôrcsapat hármas nye-
rô sorozata is.

Mexikóvárosban megismétlôdött a tíz
magyar elsôség: a két kajak-kenus gyôze-
lem (Hesz Mihály, Tatai Tibor) mellett az at-
léták is kitettek magukért: két második he-
lyet követôen célba ért Zsivótzky Gyula,
míg a meglepetésrôl a gerelyhajító Németh
Angéla gondoskodott.

München (1972) több arannyal is megör-
vendeztette a magyarokat. Balczó András
negyedik olimpiáján állhatott fel egyéni-
ben a gyôzelmi dobogó tetejére, s a hat
gyôztes között ott volt a korábban testsúly-
különbséggel lemaradt súlyemelô, Földi
Imre is. A párbajtôrözôk Fenyvesi Csaba és
a csapat révén két elsôséget könyvelhettek
el, s a sort Hegedûs Csaba és Gedó György
sikerei tették teljessé.

1976-ban jókora mélypont következett,
hiszen utoljára 1924-ben szerzett a montre-
ali négynél kevesebb elsô helyet a magyar
válogatott. Némi vigasz, hogy az ottani gyôz-
tesek egyike, a ma is kerületünkben élô Né-
meth Miklós világrekordot hozott elsô do-
básával (94,58 méter) sokkolta a mezônyt.
A lólengés nagysága, a szintén kerületi pol-
gár, Magyar Zoltán itt adta le a névjegyét
elôször. Ismét nyertek a vízilabdázók, a ne-
gyedik arany pedig a tôrvívó Tordasi Ildikó
nevéhez fûzôdik.

A moszkvai olimpiát sajnálatosan sújtot-
ta a bojkott, amelynek „visszavágóján”,
1984-ben Los Angelesben Magyarország
nem is vett részt. A szovjet fôvárosban a
hét elsôség mellett további 25 (10, 15)
érem jutott a mieinknek. A gyôztesek kö-

zött volt az „ismétlô” Magyar Zoltán, s egy-
szerre két birkózó (Kocsis Ferenc és Növé-
nyi Norbert) is.

Szöulban (1988) kiemelkedôen tehetsé-
ges sportolók feltûnését ünnepelhettük.
Darnyi Tamás és Gyulay Zsolt két-két elsô-
séggel bizonyított, s hatalmas meglepetés-
re elsô lett 200 méteres hátúszásban az ak-
kor még csak 14 éves Egerszegi Krisztina
is. Öttusában Martinek János egyéniben és
csapatban is nyert. A férª kardválogatott
1960 után ismét elsô tudott lenni.

Szöul után Barcelonában is magyar érem-
esô (11, 12, 7) következett, ekkor volt utoljá-
ra valóban sokoldalúan erôs olimpiai válo-
gatottunk. A tizenegy gyôzelmet hat sport-
ág legjobbjai érték el (birkózás, cselgáncs,
kajak-kenu, torna, úszás, vívás), s az érme-
sek között még további négy sportág képvi-
seltette magát. 1996-ban, Atlantában vi-
szont már jóval szerényebb volt az éremter-
més (7, 4, 10). Úszásban három gyôzelem
is összejött Egerszegi Krisztina, Czene Atti-
la és Rózsa Norbert jóvoltából. A kalapács-
vetô Kiss Balázs és két kajak-kenus elsôség
(Kôbán Rita, illetve a Kolonics György—
Horváth Csaba kenupáros) tette teljessé a
gyôztesek sorát. Az idei olimpiára való ké-
szülôdés szomorú híre, hogy Kolonics
György már nem állhat a rajtvonalhoz.

Az utolsó két alkalommal, Sydney-ben
és Athénben a magyar olimpiai küldöttség
hajszálra egyforma eredményt (8, 6, 6) pro-
dukált. Kolonics, Kovács Ágnes és a többi-
ek mellett külön is kiemelést érdemel a ví-
zilabda válogatott, amely huszonnégy év
után állhatott ismét a dobogó legmagasabb
fokára. A pólósok ugyanúgy dupláztak
Athénben, mint a párbajtôrvívó Nagy Tí-
mea és a férªak kajak négyese. Athénban
három kajakos arany is született, s ott
nyert a sportlövô Igaly Diána, a birkózó Ma-
joros István és az öttusázó Vörös Zsuzsanna
is. Az ottani sikereket erôsen beárnyékol-
ták az egész világot bejárt hírek a magyar
doppingvétségekrôl. Éppen ezért a pekingi
játékok legnagyobb magyar vonatkozású
tétje a magyar sport nemzetközi rehabilitá-
lása.

Amennyiben ugyanis újabb magyar dop-
pingeset adódna, az megsokszorozná az
Athént követô tekintélyvesztést. Ami pedig
a várható magyar szereplést, a konkrét ese-
teket illeti, legnagyobb jelentôsége a ko-
moly indok nélkül edzôt váltott Kovács Ka-
talin szereplésének van. A kivételes sport-
emberi erényekkel rendelkezô kajakos
ugyanis három számban harcolta ki az indu-
lási lehetôséget, elvileg tehát akár három-
szoros bajnokként térhet majd haza. A töb-
bi sportágak reprezentánsai közül megkü-
lönböztetett ªgyelem illeti a vívókat, a bir-
kózókat, az öttusázókat, az úszókat, a csel-
gáncsozókat, az ökölvívókat, a sportlövôket
és az evezôsöket is.

Kép és szöveg: Jocha Károly

Magyar Zoltán

a XXIX. olimpiáig, Pekingig

Németh Miklós
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Közös emlékeink
Örömmel olvastam a lap márciusi
számában, hogy kerületünk —
melynek éppen 55 éve vagyok lakosa
— partnerül választotta Varsó ¯oliborz
nevû városrészét. Az Óvárostól
északra, a Visztula partjára
támaszkodó, földrajzilag is gyönyörû
kerület nagy történelmi múlttal
rendelkezik, és lakosai, különösen a
lengyel történelem egyik
legtragikusabb idôszakában, a
második világháború idején tûntek ki
hûségükkel, bátorságukkal és
emberségükkel. Részvételük a varsói
felkelésben valódi hôsköltemény.

Varsó északi és északnyugati részeiben, kü-
lönösen ¯oliborzban és a tôle nyugatra elte-
rülô mintegy 560 négyzetkilométernyi
kampinosi erdôség falvaiban is kezdettôl
kibontakozott a hitleri támadókkal szembe-
ni fegyveres ellenállás. Ez a térség szerveze-
tileg a londoni lengyel emigráns kormány
Honi Hadseregének II. számú körzete volt.
Az egyik csoportját alkotta a ¿oliborzi,
amelynek parancsnoka, Mieczys³aw Nie-
dzielski alezredes (1897–1969) fô feladatul
kapta az Óvárosba vezetô utak ellenôrzését,
hogy ezzel biztosítsa az élet-halál harcot ví-
vó Óváros anyagi és önkéntesekkel való
utánpótlását.

A Varsó térségét megszálló 9. német had-
sereg parancsnoka, Nikolaus von Vormann
tábornok tombolt dühében, mert hiába tá-
madta nagy erôkkel, sorozatosan az ellenál-
lókat, sem bekeríteni, sem elszigetelni
nem tudta ôket, hiába birtokolta a Visztula
összes hídját. Kénytelen volt tehát erôsí-
tést kérni. A német Közép-Hadseregcso-
port parancsnoka, Walther Model tábor-
nok egyetértett, és utasítást adott a kelet-
lengyelországi területen tartózkodó 2. ma-

gyar tartalékhadtest (parancsnoka ekkor
Vattay Antal tábornok) Varsó térségébe
szállítására és a 9. német hadtest aláren-
deltségébe helyezésére.

A magyar seregtest (az 5., a 12. és a 23.
hadosztályok) augusztus 12. és szeptember
5. között foglalták el állásaikat a kijelölt te-
rületeken. A 23. tartalék hadosztály elsô al-
egységei azonban már augusztus 7–8-án
megérkeztek ¯oliborzba. A helybeliek meg-
tudván, hogy az idegenek magyarok, kitó-
dultak az utcára, virággal és tapssal üdvözöl-
ték ôket. Ésszel és szívvel nagyon is érhetô
keveréknyelven igyekeztek megérteni egy-
mást. Gazdát cserélt cigaretta, itóka, éle-
lem, gyógyszer, sôt puska és lôszer is ke-
rült lengyel kezekbe. A magyar tisztek egy
mozdulattal sem fékezték az általános ölel-
kezéseket. Ezek után nem véletlen, hogy a
felkelôk akadály és veszély nélkül vitték az
utánpótlást az Óvárosnak a magyar álláso-

kon át.
A német összekötô

tisztek természetesen
azonnal tájékoztatták
Vormann tábornokot,
aki két napot adott a ma-
gyaroknak a távozásra a
kielcei vajdaságba.

Ám a helyükre érkezô
12. magyar tartalék had-
osztály tisztjei és kato-
nái sem viselkedtek
másként. Tartották ma-
gukat a jelmondatuk-
hoz: „ a magyar katonák
semmit se látnak, sem-
mit se hallanak”. Így hát
egészen augusztus 19-ig
a ¿oliborziak is élhettek
a s z a b a d m o z g á s s a l ,
nagy mennyiségû fegy-
ver, lôszer, gyógyszer,
élelem és mintegy öt-

száz önkéntes átvitelével az Óvárosba és on-
nan a sebesültekkel vissza.

A magyaroknak ez a „felháborító árulása”
végképp kiváltotta a német vezetés dühét.
Augusztus 19-én Berlinbe küldött titkos je-
lentésében Vormann tábornok többek kö-
zött ezt írta: „… nem számolhatunk azzal,
hogy a 12. magyar tartalék hadosztály azt a
megbízatást, hogy Varsót észak felôl elzárja és
az attól északkeletre fekvô nagy erdôségeket
megtisztítsa, teljesítni fogja. A csapatokat a
lengyel lakosság szívélyesen fogadta. Már
most megmutatkoznak a testvéri barátkozás je-
lei. A magyarok az évszázados magyar-len-
gyel hagyományos barátságnak megfelelôen
minden katonai akciótól tartózkodnak…”

A magyar hadtest esetleges átállásának
fegyveres megakadályozására — ami valójá-
ban nem volt reális veszély — Vormann tit-
kos parancsban is intézkedett.

A 12. magyar tartalék hadosztályt augusz-
tus 22-én kivonták ¯oliborzból is. Állásai-
kat azonnal átvették a német és a vlaszovis-
ta csapatok, amelyek kíméletlen hajtóvadá-
szatot indítottak és folytattak a lakosság el-
len. ¯oliborz azonban tovább harcolt egé-
szen szeptember 30-ig, amikor felsôbb uta-
sításra illegalitásba vonultak, de a harco-
sok nem adták fel a küzdelmet a betolako-
dók teljes kiûzéséig. A gyûrûbôl kimenekü-
lôket sok helyen ismét magyar katonák
mentették át új területre, számos esetben
honvéd egyenruhába öltöztetve ôket.

A varsói felkelés 64. évfordulóján — ha
vázlatosan is — tájékoztatni kívántam kerü-
letünk lakóit a magyar-lengyel barátság tör-
ténetének errôl az alig ismert epizódjáról.
Annál is inkább, mivel Varsó északi kerüle-
teiben, de az egész fôváros területén szá-
mos olyan lengyel hazaª harcolt a felkelés-
ben, akik 1939-ben hazánkban, Budapes-
ten, sôt a második kerületben találtak
hosszabb-rövidebb ideig gondoskodó ott-
honra. Godó Ágnes hadtörténész

A kampinosi partizáncsapat vezetôi. Középen lengyel tiszti sapkában a parancsnok, Józef „Szymon”
Krzyczkowski százados. Jobbra tôle áll Garami István.

A kampinosi csoport hôseinek temetôje. A 12. magyar tartalék
hadosztálytól a felkelôkhöz átállt mintegy 40 magyar közül a temetôben
nyugszik 18–20 honfitársunk is, akiket a németek 1944 október elején
gyilkoltak meg.
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„Gyújtok én egy kicsinyke lángot”
Száz éve született Szentkuthy Miklós
író, esszéista, mûfordító, a magyar
regényirodalom nagy megújítóinak
egyike, aki közel Budagyöngyéhez a
Szilágyi Erzsébet fasor egyik házában
élt és alkotott 1946-tól haláláig, 1988-
ig. A centenáriumi megemlékezések
közül az egyik legjelentôsebb a Petôfi
Irodalmi Múzeumban zajlott le, ahol
néhány hete nagyszabású kiállítással
és mûsoros esttel emlékeztek meg az
íróról, és amelyen Milánóban élô
egyetlen gyermeke, Mariella Legnani
is megjelent.

Az Iniciálék és ámenek címû értékes kiállítá-
son láthatjuk egykori lakásának bútorait,
nagyméretû íróasztalát, csillárját, festmé-
nyeit, rajzait, egy könyvszekrényét könyvei-
vel telerakva, fotóit, tablóit. Tág érdeklôdé-
si köre jelzi, mennyi mindennel foglalko-
zott, mi minden inspirálta mûvei megalko-
tásában (zene, építészet, ªlozóªa, matema-
tika, csillagászat). Önarckép — álarcban
ciklusához olyan mûvek tartoznak, mint a
Doktor Haydn, az Arc és álarc (Goethe éle-
te), a Händel.

A Pªsterer néven született író elsô írásai
gimnazista korában már Szentkuthy néven
jelentek meg. 1931-ben angol-francia sza-
kon elvégezte az egyetemet és doktorátust
is szerzett. Tanított a Madách és az Árpád
gimnáziumban, valamint a közgazdasági
technikumban, de már ekkor dolgozott a
Válasz, a Magyar Csillag, az Ezüstkor, a Ma-
gyarok és más irodalmi lapok számára.

Elsô jelentôs regénye Prae címen jelent
meg, amely voltaképpen kísérlet egy új re-
génytípus megalkotásához. A Divertimento
Mozart kitûnô lélekrajza, a Saturnus ªa Dü-
rer életrajza, de nem a megszokott divatos
regényes formában. Egyik kritikusa sze-
rint ha az olvasó Szentkuthy könyveit tanul-
mányozza, úgy kell szakadatlanul együtt tar-
tania a szerzôvel, mintha beszélgetô társak

lennének. „Gondolom, gyújtok én egy kicsiny-
ke lángot, s ha ti mindannyian élesztgetitek,
istápoljátok, meglehet, hogy az egész világot
beragyogja fénye” — írja a Saturnus ªában.

Regényeinek, esszéinek felsorolása hosz-
szas lenne, legfeljebb még legjelentôsebb
regényfordításai közül említsük meg Swift
Gulliverjét és Dickens Twist Olivérjét, ame-
lyek a két angol írót a jó átültetéssel a mi if-
júságunk számára is népszerûvé tették. A
sok elismerés közül itt csak a legismerteb-

beket soroljuk fel: József Attila-, Füst Mi-
lán-, Déry Tibor- és az 1988-ban elnyert
Kossuth-díj.

Székely Imre

Iniciálék és ámenek — kiállítás Szentkuthy
Miklós születésének századik évfordulójának
tiszteletére a Petôª Irodalmi Múzeumban
(1053 Károlyi Mihály u. 16.). A kiállítás megte-
kinthetô hétfô kivételével mindennnap 10–18
óráig.

PRAE: AZ ELÔZMÉNY, AMI MAGA A MÛ. Különös csodabogár, igazi fenomén
volt a magyar irodalomban Szentkuthy Miklós. Monumentális életmûvében fontos ál-
lomást jelent a Prae, amelyet maga a szerzô is fômûvének tekintett. A mindössze
húsz-huszonhárom éves fiatalember szellemi tájékozódásáról beszámoló regény,
mely elsô ízben 1934-ben jelent meg, a nagy mû bevezetése, egy megírandó regény
elôkészülete gyanánt íródott. Ám az olvasót meglepi, mennyire érett írói mûhelybe
nyer betekintést, lenyûgözi a szerzô fantasztikus mûveltsége, könnyed stílusa. Szent-
kuthy Miklós egy elképzelt regény körvonalait rajzolja fel, miközben filozófiai elméle-
tekhez gyárt novellavázlatokat, valóságos vagy kitalált regényekrôl mesél, etikai, me-
tafizikai problémákat boncolgat nagyívû monológokban, határtalan fantáziával meg-
konstruált képzeletbeli vagy történelmi figurák, sôt, mûalkotásokról ismert, mitológi-
ai vagy irodalmi személyek szájába adja elképzelt regényének párbeszédeit. Legin-
kább talán egy remekbe szabott barokk palotához lehetne hasonlítani a regényt,
ahol a látogató elvész a különbözô termekben, minden szoba más stílust, színt, han-
gulatot képvisel, annyi a részlet, annyi a dísz, hogy szinte káprázik a szem, s a giccs a
legmagasabb mûvészettel karöltve bájosan megfér egymással. A regény ebben a
mozgásban nyeri el értelmét, ez a dinamizmus teremti újjá a barokk regényt a moder-
nizmus eszközeivel, miközben megszületik a mû — maga a Prae.

Legeza Ilona
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Pesthidegkúti Református Egyházközség
Pesthidegkút kertvárosi részén a reformá-
tus hívek a XIX. század végén és a XX. szá-
zad elején kezdtek nagyobb számban letele-
pedni. Ekkor szervezetileg még a Pomázi
Református Egyházközséghez tartoztak, de
hamarosan kezdeményezték önállósodásu-
kat. Az elsô egyházközségi közgyûlést 1930.
szeptember 14-én tartották, Mirtse Árpád
lelkész vezetésével. A gyülekezet növekedé-
sével összhangban 1939 májusára Kárpá-
thy Zoltán tervei alapján elkészült a gyüle-
kezeti ház, amelyet 1939. május 18-án Ra-
vasz László püspök szentelt fel. Az addig
ªókegyházként bejegyzett gyülekezet
1942-ben vált anyaegyházközséggé, önálló
lelkészi állással, melyet elsô ízben Hegyal-
jai György lelkipásztor töltött be. A gyüleke-
zeti házhoz 1960-ban épült a harangto-
rony, majd egy újabb bôvítés alkalmával a
90-es évek közepére elkészült az új gyüle-
kezeti terem és a lelkészlakás.

Beiktatott lelkipásztorok napjainkig: Hegy-
aljai György (1942–1964), dr. Dobos Ká-
roly (1964–1978), Tájnel Gábor (1978–
2005). A gyülekezet lelkésze 2006 óta Ko-
vács Gergely. Kovács Gergely 31 éves,
2000-ben végzett a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem Hittudományi Karának lelkész
szakán. Feleségével, Vincze Alexandrával
három gyermeket nevelnek: Dorka 6, Do-
monkos 4 éves, Kincsô pedig 3 hónapos.

A gyülekezet vezetô testülete a lelkész és
az egyházközségi gondnok mellett a tizen-
két tagú presbitérium, valamint három pót-
presbiter. Ez a testület határoz a közössé-
get érintô legfontosabb kérdésekben, fele-
lôsséget vállal a lelki és anyagi kérdések-
ben egyaránt. Egyházközségi gondnok: Kül-
ler András.

Az egyházközség választói névjegyzékbe
felvett tagjainak száma jelenleg 280 fô, a
közösséghez pedig összesen 350–400 fô
tartozik. A vasárnapi istentisztelet mellett,
amelyen általában 80–100 fô vesz részt,
több gyülekezeti csoport is mûködik hét-
köznapokon: szerdán délelôtt imaórát és
bibliaórát tartanak, fôként nyugdíjasok
részvételével. Csütörtökön baba-mama-
körre hívják az édesanyákat és gyermekei-

ket. Együtt beszélgetnek a Biblia segítségé-
vel hitbeli, nevelésbeli kérdésekrôl. Szin-
tén csütörtökön gyülekezeti bibliaórát, pén-
teken pedig ifjúsági órát tartanak. Havonta
egyszer külön bibliaórai alkalomat biztosí-
tanak a presbiterek részére, vasárnap, az is-
tentisztelettel párhuzamosan gyermek-is-
tentisztelet zajlik. Az istentisztelet elôtt
tartják rendszeresen a kóruspróbát. Általá-
ban havonta egyszer szeretetvendégség is
van a közösségben, hogy a tagok minél job-

ban megismerhessék egymást, megoszthas-
sák egymással hitélményeiket, kérdései-
ket. Emellett a közösség gyakorlását segítik
a gyülekezeti csendeshétvégék, csendesna-
pok, iªnapok, valamint a gyerekeknek szer-
vezett nyárkezdô gyereknapok is.

— Jézus azt mondta: „Elmenvén tehát te-
gyetek tanítvánnyá minden népeket…”.
Legfontosabb feladatunk — vallja Kovács
Gergely lelkész — a „tanítvánnyá tétel”,
vagyis az élô Jézus Krisztusról szóló bizony-
ságtétel nemcsak szavainkkal, hanem éle-
tünkkel is. Tôle kapjuk ehhez nemcsak az
indíttatást, hanem az erôt, a szeretetet, tü-
relmet is. Ahhoz azonban, hogy Jézus
missziói parancsának engedelmeskedni
tudjunk, mi magunknak is meg kell erôsöd-
nünk az Istennel való élô kapcsolatban: bib-
liaolvasásban, imádságban, a közösség gya-
korlásában.

Közös imádságaink visszatérô témája
nemcsak gyülekezetünk közössége, hanem
tágabb környezetünk, Pesthidegkút is. Fon-
tosnak tartjuk, hogy állhatatosan imádkoz-
zunk az itt élôkért, családokért, egyedülál-
lókért és erônkhöz mérten igyekszünk segí-
teni a rászorulókon, betegeken, elesette-
ken. Emellett egész nemzetünket is imád-
ságban hordozzuk, és kérjük Istent, hogy
minél többek szívét nyissa meg az evangéli-
um üzenete felé. Hisszük, hogy minden em-
ber életének megoldását a Jézus Krisztusba
vetett hit jelenti, vagyis a kegyelembôl és
hit által kapott új, örök élet. Szeretnénk,
ha a Jézustól kapott örömöt úgy élhetnénk
meg itt Pesthidegkúton, hogy az hatással le-
gyen sokak életére, és minél többeket vonz-
zon a Megváltóhoz. Jézus mondja: „Én va-
gyok a világ világossága: aki engem követ,
nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az
élet világossága.” (János 8,12)

A gyülekezet területéhez tartozik Pesthi-
degkút, Máriaremete, Budaliget, Adyliget.
A Pesthidegkúti Református Alapítvány cél-
ja a gyülekezet életének támogatása (adó-
száma: 18009640-1-41). A gyülekezet hon-
lapja: www.refhidegkut.extra.hu, email:
kg.hidegkut@t-online.hu, telefonszáma:
397-4315, (06 30) 383-8145.

Az augusztus 9-ére meghirdetett elôadás technikai okok miatt elmarad!
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NAGYBOLDOGASSZONY TISZTE-
LETÉRE a Máriaremetei Bazilikában
augusztus 17-én vasárnap fél 11-tôl
ünnepi szentmisét és szentbeszédet
mond Szederkényi Károly farkasréti
plébános.
AUGUSZTUS 20-ÁN A MÁRIARE-
METEI BAZILIKÁBAN fél 8, 9, fél 11
és 12 órakor lesznek szentmisék. Az
esti szentmise a Szent Jobb körmenet
miatt elmarad. A templom a déli
szentmisét követôen zárva lesz.
CSALÁDTÁBOR. A Pesthidegkút-Ófa-
lui Sarlós Boldogasszony Plébánia kö-
zössége július 31. és augusztus 3. kö-
zött Máriapócson szervezi meg a szo-
kásos nyári családi táborozást. Kézmû-
ves foglalkozások — kosárfonás, fafa-
ragás, hálófonás, gyöngyfûzés — mel-
lett lelkiségi programokat, elôadáso-
kat, beszélgetéseket szerveznek, estén-
ként tábortûz mellett közös éneklésre
gyûlnek össze. A közösség nyitott, szí-
vesen befogadnak maguk közé újabb
és újabb családokat.
ORGONASZENTELÉS SZÉPHAL-
MON. A Széphalmi Jézus Szíve plébá-
nia új orgonáját július 19-én Esterhá-
zy László máriaremetei esperes-plébá-
nos szentelte fel Gyetván Gábor plébá-
nossal koncelebrált szentmise kereté-
ben. Az ünnepélyes orgonaszentelés
után Petrován Mária orgonamûvész
és leánya, Mészáros Brigitta csellista
adott koncertet. Az önkormányzat
anyagi támogatásával készült új orgo-
nát Vági Gyula orgonaépítô mester
tervezte és építette.

Ünnepek
AUGUSZTUS 14-ÉN MAXIMILIAN KOLBE (1984–1941) lengyel szerzetes emléknapja
van, aki 1907-ben lépett a minorita rendbe. Krakkóban és Rómában filozófiát és teológiát
végzett, mindkettôbôl doktorátust szerzett. Tanár és kórházlelkész volt. Krakkóban a rendi
szeminárium filozófia és egyháztörténelem tanára. Hat éven keresztül Japánban végzett
missziós szolgálatot. 1939-ben a Gestapo letartóztatta, 4 hónapig volt börtönben. 1941-
ben Varsóban újra börtönbe került, majd a nácik az auschwitzi koncentrációs táborba de-
portálták. Ô volt a 16670-es számú rab. Augusztus 1-jén a tábor 14-es barakkjából megszö-
kött rab miatt bosszúból megtizedelték a foglyokat. Ennek során Franz Gajowniczek, egy
többgyermekes családapa helyett önként vállalta a halált. A tizedeléssel kiválogatott fog-
lyokat egy félig földbe ásott halálbunkerbe zárták össze, hogy lassú éhhalál végezzen ve-
lük. A bunkerbôl mindvégig hallatszott az imádság és az ének, amit Kolbe atya vezetett a
halálraítéltek között. Két hét után már csak ô volt életben (böjthöz szokott szervezete bírta
az éhezést). Nagyboldogasszony vigíliáján egy injekcióval oltották ki életét. 1971-ben VI.
Pál boldoggá, 1982-ben II. János Pál szentté avatta. A keresztény sajtó és újságírók védô-
szentje. Mértéktelenség (torkosság, iszákosság) elleni harcban kérik oltalmát.
AUGUSZTUS 15-ÉN NAGYBOLDOGASSZONY, Szûz Mária mennybevitelének ünnepe
van. Kötelezô ünnep, vagyis ha augusztus 15. hétköznapra esik, akkor is kötelezô a szent-
misén való részvétel. A katolikus egyház ezen a napon azt a hitigazságot ünnepli, hogy
Szûz Mária halála után testestôl-lelkestôl felvétetett a mennyei dicsôségbe. Augusztus 15.
egyben emlékünnepe annak is, hogy Szent István halála elôtt Mária oltalmába ajánlotta az
országot (ez utóbbit Magyarok Nagyasszonya néven az 1896. évi millennium óta október
8-án külön ünnepként is megünneplik a katolikusok Magyarországon).
AUGUSZTUS 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY (970–1938) ünnepe, akit 1000. év karácsonyán
koronáztak királlyá Esztergomban. Diplomáciai és politikai érzéke a magyar történelem
egyik legnagyobb államférfiává avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból ô terem-

tette meg Magyarországot, István jelöl-
te ki és biztosította a jövôbe vezetô
utat népének.

Szerzetespapokat hívott Bajorország-
ból, Csehországból, Olaszországból,
Dél-Magyarországra pedig a görög ba-
zilita rend férfi és nôi tagjait. Szent
Márton hegyén (Pannonhalmán) apát-
ságot alapított, kolostorokat létesített
országszerte, amelyek gyújtópontjai
lettek a vallásos és kulturális életnek.
Elrendelte a vasárnap megszentelését
és minden tíz falu számára templom
építését. Mindemellett nem nyúlt a ré-
gi mondákhoz és énekekhez, amelyek
a pogány ôsöket és hôsöket dicsôítet-
ték; a pogány korból származó népszo-
kásokat, ha az új hittel nem ellenkez-
tek, megôrizte, vagy megtöltötte ôket
keresztény tartalommal. A keresztény
magyar szellemet külföldön is jelenva-
lóvá tette, Jeruzsálemben bencés kolos-
tort, Rómában zarándokházat, Kons-
tantinápolyban díszes templomot épít-
tetett.

Élete alkonyát beárnyékolta Imre fiá-
nak halála, akit 1031-ben egy vadászat
alkalmával vadkan sebezett halálra. Ist-
ván király, amikor halálát közeledni
érezte, magához hívatta tanácsosait, s
velük egyetértésben Pétert, Velencé-
ben élô nôvérének fiát tette utódjává.

Mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg az igaz hitben, szeressék az igazságosságot,
és fôleg hûségesen ápolják a kereszténység zsenge vetését. Közel hetvenéves korában, a
XI. században ritka magas korban, 42 évi uralkodás után halt meg Mária mennybevitelé-
nek napján. Halála elôtt Szûz Mária oltalmába ajánlotta az országot. Istvánt az egész nem-
zet gyászolta. Temetésére az egész országból sereglettek az emberek Székesfehérvárra,
ahol az általa alapított bazilikában helyezték örök nyugalomra földi maradványait.

László király 1083. augusztus 20-án pápai engedéllyel oltárra emeltette Istvánt, Imrével
és nevelôje, Gellért csanádi püspök földi maradványaival együtt. István tisztelete nemsoká-
ra elterjedt az ország határain túl is. A világegyház augusztus 16-án, a magyar egyház au-
gusztus 20-án (mint Magyarország fôvédôszentjét) ünnepli.

A Frankel Leó úti irgalmasrendi Szent István király-
kápolna régi fôoltárképe, amely Szent Istvánt ábrázolja,
amint a koronát felajánlja Szûz Máriának

Pesthidegkút-Ófaluban
a közel tíz éve mûködô

80 férôhelyes emelt szintû
Idôsek Otthonában önálló és társas lakré-

szek igényelhetôk
tartós bentlakás, átmeneti

egészségügyi rehabilitáció céljára.

Fokozottabb egészségügyi felügyeletet
igénylô gondozottak részére is

biztosítjuk az

– egészségügyi szolgáltatást,
– éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
– dietetikussal készített étrendet,
– gyógytornát,
– igény szerint egyéb ellátást.

1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
(06 30) 317-3713
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Zajos a népszerû bár

Régebben az Önök napilapja is közölt fotókat a Keleti Ká-
roly utcai Fondue bárról, „hivatkozási pontként” említve
azt. A II. kerületi Polgármesteri Hivatal döntésével kapcso-
latban — amely korlátozza a hely nyitva tartását — feltétle-
nül szeretném aláhúzni, hogy az önkormányzat a törvények
szerint járt el, a helyi lakosok egy csoportjának kezdeménye-
zése által kényszerítve, akik a vendéglátóhelyet feljelentet-
ték, mert túlságosan zajosnak találják.

De kérdezem én, hogy létezik, hogy ennyi év mûködés
után csak most veszik észre, hogy a hely hangos? Hogyan le-
hetséges, hogy a végleges döntés elôtt — a békés megoldás
érdekében — nem nyílt lehetôség a felek közötti megbeszé-
lésre?

Tanuljunk meg végre élni is a lakóhelyünkön, ne csak ott
lakni!

Enrico Di Franco (1997 óta II. kerületi lakos)

Nem vagyok Keleti Károly utcai lakos, ám tucatnyi barátom
a környezô házakban lakik, magam pedig tizenkét éve szin-
te minden nap megfordultam az utcában, az elmúlt jó pár
évben kifejezetten a Fondue bár miatt. Az évek során sok
emberrel ismerkedtem meg a fent említett, a rendszervál-
tás elôtt az ellenzék egyik fontos székhelyeként mûködô he-
lyen. Bizton állíthatom, hogy mérnökök, tanárok, országos
és világhírû mûvészek mellett a média és a politika minden
szegmensébôl érkezôkön át számos szakma jeles képviselô-
jével találkoztam már, sôt, még ezeken is túl, tucatnyi mél-
tán ismert, elismert és szeretett ember fordult és fordul
meg nap mint nap a bárban.

Olyannyira, hogy azokat a vendégeket leszámítva, akik
hírbôl hallottak a Fondue-rôl és ezért térnek be egy kelle-
mes vacsorára, a hely jellegzetessége — mi több: varázsa —,
hogy más helyhez képest a törzsközönség magasan kva-
liªkált, többségében a szakterületén elismert vezetô értel-
miségi, akiktôl távol áll a randalírozás és egyéb megvetendô
cselekedetek. Ezt bizonyítja az is, hogy ha véletlenül olyan

ember került az ajtón belülre, aki a balhézás lehetôségét ke-
reste, minden alkalommal azonnal ki lett utasítva, a vendé-
gek egybehangzó támogatásával.

Andrassew Dávid, az Önök kerületét
és a Fondue bárt roppantmód kedvelô budapesti lakos, újságíró

Itt egy közösség és baráti társaság életérôl van szó. A Fon-
due bár nem egy késdobáló, hanem egy olyan hely, ahol le-
het beszélgetni, ahol az emberek egy fárasztó nap után —
akármennyi is legyen az idô — kiengedhetik a fáradt gôzt,
nem mellesleg a barátaikkal együtt kortól, nemtôl függetle-
nül egy jó sajtos fondue mellett.

Nagy Ágnes
*

A PRESS-O 2001. Bt. 2001. december 19-én IV-1828/2001. szá-
mon és 3304/2001. nyilvántartási számon kapott mûködési en-
gedélyt a Keleti Károly utca 25. alatti üzlethelyiségre, valamint
egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhely üzletkörre. A szeszes-
ital forgalmazását iskolai szünetek alatt korlátlanul, tanítási
idôszakban délután 16 órától engedélyezte.

A bár bejárati ajtajának hangos nyikorgását, folytonos han-
gos becsapódását, a vendégek hajnalig tartó hangos beszédét
évek óta többször, több lakó panaszolta a II. kerületi polgármes-
teri hivatalnál. A Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda
2007. november 13-án tette át az Ipar- és Kereskedelmi Csoport-
hoz az ügyben keletkezett iratanyagot a panaszbejelentésekkel
együtt, valamint az elkészített zajszakértôi véleményt, amely
megállapította, hogy a meghatározott 54 decibeles zajterhelés a
szomszédos lakóházak védendô homlokzatánál éjszaka nem fe-
lel meg a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet szerinti
követelményeknek, a túllépés mértéke 9 decibel volt.

Ezt követôen az Ipar- és Kereskedelmi Csoport 2007. december
13-án megkereste a BRFK II. kerületi Rendôrkapitányságát: kér-
ték, kísérjék ªgyelemmel az említett vendéglátóhelyet, és tapasz-
talataikról, intézkedéseikôl tájékoztassák a polgármesteri hiva-
talt. Az Igazgatási Iroda Ipar- és Kereskedelmi Csoportja felhív-
ta a bár üzemeltetôjének ªgyelmét arra, hogy üzletét este 22 óra
után csak bezárt ajtókkal mûködtesse.

Az Igazgatási Iroda Ipar- és Kereskedelmi Csoportjának mun-
katársai május 8-án tartottak helyszíni ellenôrzést, amelynek
alkalmával a Fondue bár mûködését napközben a jogszabályok-
nak megfelelônek találták. A Környezetvédelmi és Mezôgazdasá-
gi Iroda június 9-én zajszakértôi véleményt küldött az Ipar- és
Kereskedelmi Csoport részére. A helyiség méreteibôl adódóan —
29 m² — a 22 óra utáni idôszakban nem biztosítható az ajtók fo-
lyamatos zárva tartása, a zajszakértôi véleményben foglaltak
alapján a környéken lakók nyugalmának biztosítása érdekében
este 22 óra után a vendéglátóhely 22 óra utáni nyitva tartását a
hivatal megszüntette.

Amennyiben a kereskedô a mûszaki-zajszigetelési munkála-
tok elvégzésével, a csukott ajtóval való mûködés mellett a problé-
mát megoldja, azaz az éjszakai zajterhelési határérték alatt mû-
ködteti a Fondue bárt és ezt zajszakértôi véleménnyel igazolja, a
határozatot a hivatal visszavonja.

Szalai Tibor jegyzô
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— A vendégek zöme munka után érkezik a
Fondue bárba — mondta lapunknak Simák
Károly üzletvezetô —, ahol az ételek elkészí-
téséhez megfelelô idôre van szükség, így a
kényszerû korai zárás miatt gyakran a ven-
déglátás lényege veszik el. A hivatalos méré-
sek alkalmanként alig a megengedett határ-
érték feletti zajt mutattak ki, így látunk lehe-
tôséget arra, hogy az üzlet kisebb átalakítá-

sokat követôen teljesítse a zaj- és rezgésvédelmi elôírásokat. A hi-
vatal talán kicsit szigorúan, de jogszerûen járt el a rendelkezésé-
re álló jelentések alapján. Bízom benne, ha az átalakításokat vég-
rehajtom és megszüntetem a „fül- és jogsértô” állapotot, a hiva-
tal ugyanolyan jogszerûen fog eljárni, és visszavonja határoza-
tát. A változtatásokkal remélhetôleg szeptember közepéig elké-
szülünk a vendégek és az utca lakóinak megelégedésére. Egyút-
tal szeretnék köszönetet mondani annak a közel száz embernek,
akik nevükkel és aláírásukkal kiálltak a Fondue-ért.


