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Megbékélés, egység, együttérzés

Ökumenikus imahetet tartottak a Krisztus-hívők egységéért az egész országban, így
Pesthidegkúton is január 15. és 22. között.
Az imahét vezérfonalát németországi keresztények állították össze, az idei év központi
igéje így hangzott: „Krisztus szeretete szorongat
minket” (2Kor 5,14). 2017 különösen a protestánsok számára jelentős, hiszen ötszáz éve
indult el Wittenbergből Luther 95 tételével a
reformáció. Pesthidegkúton is számos alkalom várta a híveket, hét helyszínen. A Széphalmi Jézus Szíve Plébánia január 17-én látta vendégül az érdeklődőket, az eseményen
részt vett Ernyey László, az egyházi és karitatív
szervezetek tanácsnoka is.
A pesthidegkúti ökumenikus imahét záróalkalmát az Ökumenikus Általános Iskolában
tartották január 22-én, ahol mások mellett
jelen volt Láng Zsolt polgármester és Varga
Mihály miniszter, országgyűlési képviselő is.
Kőszeghy Tamásné, az iskola korábbi igazgatója, Fodor Viktor és Dobó Dániel evangélikus
lelkész, Kovács Gergely református lelkész,
valamint Paduraru Iulian katolikus pap vezetésével a Krisztus-hívők egységéért, a megbékélésért, a híveket elválasztó falak leomlásáért imádkoztak. Az eseményt a Werner
Kórus és a pesthidegkúti evangélikus kórus
közös szolgálata tette emlékezetessé.
A résztvevők mély megrendüléssel fogadták a Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjai
autóbuszbalesetének hírét, és imádságaikban is megemlékeztek a tragikus veronai eseményről. A kormány által másnapra meghirdetett nemzeti gyásznapon a II. Kerületi
Önkormányzat Mechwart ligeti épülete előtt
is félárbócra engedték a zászlókat.

új háziorvosokat mutatunk be: Szent
annai Kingát, a Rét utcai és Takács Pétert, a Komjádi
utcai rendelő szakemberét, akik meséltek arról is,
hogyan választották szakmájukat.  (6. oldal)

A Házasság Hete kapcsán a felelős beosztásban
dolgozó, négygyermekes Füzi házaspárral beszélget
tünk a családi élet örömeiről, mindennapi feladatairól
pasaréti otthonukban.
(10-11. oldal)

Budai polgárok a II. kerületből…
Új rovatunkban városrészünkhöz kötődő embereket
mutatunk be, akik őszintén mesélnek életükről, be
(21. oldal)
avatnak álmaikba. 

2. OLDAL

KÖZÉRDEKŰ

HIVATALI NYITVATARTÁS
BUDAPEST II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.
Polgármesteri Hivatal
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.

Központi telefon: 346-5400
Központi fax: 346-5592
Internet:www.masodikkerulet.hu
E-mail: info@masodikkerulet.hu

hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30

Lakosságszolgálati Csoport

1024 Budapest, Mechwart liget 1.,
földszint
Tel: 346-5734, 346-5738
Fax: 346-5749

hétfő: 8.00-18.00
kedd: 8.00-16.00
szerda: 8.00-16.30
csütörtök: 8.00-16.00
péntek: 8.00-13.30

A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái
1027 Frankel Leó út 7-9.
Tel.: 346-5400

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

1024 Margit körút 7.
(bejárat a Margit utca felől)
Tel.: 346-5631, 346-5632, 346-5633. Fax:
346-5635

hétfő: 13.30–18.00 sorszám szerint,
kedd: 8.00–12.00 csak előre egyeztetett
időpontban, szerda: 8.00–16.30 sorszám
szerint, csütörtök: 8.00–12.00 csak előre
egyeztetett időpontban, péntek: nincs ügy
félfogadás. A II. kerület területén történt
haláleset ügyében az ügyfélfogadás:
hétfő: 8.00–12.00 és 13.30–18.00 sorszám
szerint, kedd: 8.00–12.00 sorszám szerint,
szerda: 8.00–16.30 sorszám szerint,
csütörtök: 8.00–12.00 sorszám szerint,
péntek: 8.00–11.00 csak a temetési enge
dély kiadása

Építésügyi Iroda

1027 Frankel Leó út 5.
Tel.: 346-5443. Fax: 346-5480

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

Ipar- és Kereskedelmi Csoport

1024 Margit körút 7.
(bejárat a Margit utca felől)
Tel.: 346-5519, 346-5536, 346-5525

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.00, péntek: 8.00-11.30

Szociális és
Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

Adócsoport

Anyakönyvi Csoport

Pesthidegkúti ügyelet 1028 Rezeda u. 10. Minden páros pénteken 8–11.30-ig.
Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda
Ügyfélszolgálati és
Bűnmegelőzési Csoport

1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Fax.: 346-5649
Ingyenes zöldszám: 06 80 204-965

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

Parkolási Csoport

Ügyfélszolgálat: 1023 Bécsi út 17-21.
Tel.: 346-5599. Fax: 336-2372
E-mail: parkolas@masodikkerulet.hu

hétfő, kedd és csütörtök: 9-17, szer
da: 9-18, péntek: 9-16

Parkolási Jogi Csoport

1027 Frankel Leó út 5.
Tel.: 346-5554. Fax: 346-5707

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

Az irodavezetők és az önálló csoportvezetők minden hétfőn félfogadási időben fogadnak.
Hidegkúti Rendészeti Központ
1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet)
Tel.: 274-7063
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

Városrendészet

Városrendészet:
hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

KÖZTERÜLETI BEJELENTÉS és APróhirdetés feladása a budai polgárba
Ügyfélszolgálat
és tájékoztatás
Apróhirdetés feladása
II. Kerület Kártya-ügyintézés

1024 Keleti Károly u. 15/a
Tel.: 599-9222
(Hétvégén is telefonos ügyelet 9–18-ig)

hétfő: 9.00–12.00, 13.00-20.00
kedd–csütörtök: 9.00–12.00,
13.00–18.00, péntek: 9.00–12.00,
13.00–16.00

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala

Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.

Kormányablak
Pesthidegkút
1029 Bátori László u. 2.

Telefon: 896-2383, 896-2477
Időpontfoglalás:
www.magyarorszag.hu

Hétfő 7.00–17.00, kedd: 8.00–18.00,
szerda: 8.00–20.00, csütörtök:
8.00–18.00, péntek: 8.00–15.00
Pénztár nyitvatartása: Hétfőtől
csütörtökig: 8.00-16.00, péntek:
8.00–13.30. A pénztár zárva tartása
alatt bankkártyával lehet fizetni

Tel.: 896-3480, 896-3297, 795-8508

Hétfő 7.00–17.00,
kedd: 8.00–18.00,
szerda: 8.00–20.00,
csütörtök: 8.00–18.00,
péntek: 8.00–15.00
Fizetés csak bankkártyával.
Posta az épületben.

Általános információ és tájékoztatás:
Gyámhivatal és Hatósági Osztály
896-2457, 346-5750,
1024 Margit körút 47-49.,
fax: 346-5751

Hétfő: 13.30–18.00
Szerda: 8–16.30
Péntek: 8–11.30

BUDAI POLGÁR

Javaslatok díszpolgári
és II. Kerületért Emlékérem kitüntetésre
A kerület polgárai javaslatot tehet
nek arra, hogy idén a képviselő-testü
let kinek adományozzon díszpolgári
címet és II. Kerületért Emlékérmet.
A Budapest Főváros II. Kerület
díszpolgára, posztumusz díszpolgára cím adományozható annak
a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki
életművével, kiemelkedő munkásságával a
kerületben vagy országosan, illetve nemzet
közi viszonylatban általános elismerést szer
zett, továbbá emberi magatartása alapján
köztiszteletben áll, valamint hozzájárult a

kerület jó hírnevének öregbítéséhez,
elismerésre méltó hagyományainak
gazdagításához.
A II. Kerületért Emlékérem
azoknak a személyeknek, illetve
személyek csoportjának, társadalmi
vagy gazdasági szervezeteknek ado
mányozható, akik vagy amelyek a kerület
fejlesztésében a társadalmi, szociális, kulturális
és gazdasági élet bármely területén kiemel
kedően hasznos munkát végeztek, és ennek
révén a kerület értékeit növelő maradandó
eredményt értek el.

A javaslatokat február 28-ig
a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájának címezhetik:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.,
vagy a racz.edit@masodikkerulet.hu címre küldhetik.

A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJának nyitvatartása: hétfőn és szerdán 10–18,
kedden és csütörtökön 8–15, pénteken 9–14 óráig. Telefonszám: 212-5030.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS a Fidesz II. kerületi szervezeténél. Időpont-egyez
tetés nyitvatartási napokon a 212-5030-as számon.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024 Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelent
kezéseket a (06 30) 961-8561-es számon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web:
www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/kdnpbp2.
Képviselői iroda: Varga Mihály (4-es számú választókerület országgyűlési
képviselője) irodája hétfőn 15-18, szerdán 17-20, pénteken 9-13 óráig tart nyitva
(1028 Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 355-8199).

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA hétfőn és csütörtökön 12–18 óra, kedden,
szerdán és pénteken 10–16 óra között tart nyitva. Őrsi Gergely II. kerületi pártelnök
és a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője fogadóórát a 1027 Fazekas u. 19–23.
szám alatti irodában tart. Előzetes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-as telefonszámon
nyitvatartási időben. E-mail: bp02@mszp.hu, www.facebook.com/mszp2. Ingyenes
jogi és munkaügyi tanácsadást tart az MSZP II. Kerületi Szervezete. Előzetes be
jelentkezés a 224-0090-as telefonszámon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.

JOBBIK II. KERÜLET: fogadóóra minden hónap páratlan hetének csütörtökén
16-18 óráig a 1024 Keleti Károly utca 8.-ban, páros hét csütörtökén 17-19 óra
között a Széphalom vendéglőben (1028 Hidegkúti út 79.). Jogsegélyszolgálat: idő
pont-egyeztetés a (06 70) 638-6665-ös telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.hu,
Facebook: Jobbik Második Kerület).

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ önkormányzati képviselője, Kecskés Balázs
minden hónap első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 óra között a Budai Demokrata
Klubban, a 1126 Márvány utca 38. szám alatti irodában. Akinek bármilyen kérése,
problémája merül fel, kérik, hogy a 275-8186-os telefonszámon, vagy a budapest4@
dkp.hu e-mail-címen jelentkezzen.
Az éSzAk-budAI kISgAzdA poLgÁRI egYeSüLeT tisztelettel vár
ja az érdeklődők jelentkezését. E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06
20) 976-2415.

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás
társasházi közös képviselőknek (1024 Mechwart liget 1.).
A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense, Szigeti Szilvia minden hónap első hétfőjén
15–17-ig fogadóórát tart (1027 Frankel Leó út 5., tel.: 346-5408).

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató: Balaton Balázs (balaton.balazs@masodikkerulet.hu). Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra (ludwig.dora@budaipolgar.hu).
Szerkesztők: Szabó Gergely (szabo.gergely@budaipolgar.hu), Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu), Novák Zsófi Aliz (novak.zsofi@budaipolgar.hu).
Olvasószerkesztő, korrektor: Zsoldos Szilvia. Fotó: Soós Dániel, Budai Polgár archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., telefon: 336-1384, 316-3410,
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A magyar kultúra napján

Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra
napját országszerte annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc papírra vetette áldáskérő
imáját, amely nemzeti himnuszunkká vált.
Az idei ünnepséget azonban beárnyékolta
az olaszországi szörnyű busztragédia, ezért
számos, az emléknapra tervezett program
és műsor elmaradt. Kerületünkben sem
volt ez másképp. A Klebelsberg Kultúrkúriában hétfőre, január 23-ra hirdették meg
Oberfrank Pál színművész Radnóti-estjét,
amelyet azonban a nemzeti gyásznapra való
tekintettel nem tartottak meg.
A Marczibányi Téri Művelődési Központ
péntekre, január 20-ra tette programját,
ami sikeresen le is zajlott. A Marczibányi
téren Benkő Péter színművész Magyarok a
Kárpát-medencében című irodalmi zenés
műsorát láthatták a nézők. Az előadás előtt

Biró Zsolt, a Közoktatási, Közművelődési,
Sport- és Informatikai Bizottság elnöke
köszöntötte az egybegyűlteket a II. Kerületi
Önkormányzat nevében. Beszédében arra
emlékeztetett, hogy a magyar értelmiség a
reformkor óta küzd azért, hogy minél szélesebb tömegekhez juttassa el a magas kultúrát. A kultúra terjedését nagyban segítik
a technika csodálatos vívmányai, a rádió, a
televízió és a legutóbbi években az internet.
– A technikai adottságokat tekintve a
magas kultúra még sohasem volt ilyen jó
helyzetben – összegezte a bizottsági elnök
–, de sajnálatos módon sem az érdeklődés,
sem az igény nem nő iránta. A II. Kerületi
Önkormányzat ezért is kiemelten fontosnak tartja, hogy lehetőséget és teret biztosítson színvonalas kulturális eseményeknek.

A közönség felelősségének nevezte, hogy
a kultúrát, a kulturális közösséghez való tartozást továbbvigyék. Beszédét II. János Pál
pápa szavaival zárta: „Nincs nagyobb felelősség annál, mint átadni az életet, a reményt és a
kultúrát a következő nemzedékeknek”.
PZS

Lobogózzuk fel a II. kerületet!
Nemzeti színű zászlókat adományoz az önkormányzat

A II. Kerületi Önkormányzat mindenkor kegyeleti kötelességének tartotta,
hogy tisztelettel ápolja azon történelmi
nagyjaink emlékét, akik hősi helytállása
máig ható példa a magyarság számára.
Minden nemzeti ünnepünk különleges
alkalom a megemlékezésre, és rendezvényeinkhez a fellobogózott házak nyújtanak méltó külsőt. A II. Kerületi Önkormányzat vezetése ezért is döntött úgy,
hogy zászlókat adományoz az épületek

feldíszítéséhez. Lakóházanként egy-egy
nemzeti színű lobogó igényelhető.
A háztulajdonosoknak, valamint a közös
képviselőknek nem kell egyebet tenniük,
mint kitölteni és visszaküldeni az alábbi
adatlapot. Az űrlapokat 2017. február
20-ig kell eljuttatniuk Önkormányzatunk
levelezési címére: 1277 Budapest 23. Pf.:
21, vagy elektronikus úton a lenti igénylőlapon szereplő adatok megadásával a
zaszlo@masodikkerulet.hu e-mail-címre.

A zászlók átvételének pontos időpontjáról a későbbiek folyamán a
Budai Polgárban, valamint a kerület
honlapján (www.masodikkerulet.hu)
és Facebook-oldalán olvashatnak információt.
Emlékezzünk méltóképpen hőseinkre!
Tisztelettel:

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Nemzeti színű zászlót igénylő adatlap

✂

(Név:)…………………………………………………………………………………………………………………………,
(Cím:)…………………………………………………………………………………………………………… alatti lakos,
mint (cím:)………………………………………………………………..................... alatti lakóház tulajdonosa/bérlője/társasház közös képviselője (a megfelelő rész aláhúzandó) 1 db piros-fehér-zöld zászlót igényelek.

Budapest, 2017. február …..

..................................
igénylő aláírása

✂
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A polgármester postaládájából
A kerület lakosai számos ügyben fordulnak az önkormányzathoz
és Láng Zsolt polgármesterhez. Sok esetben azonban – hatáskör és
illetékesség hiányában – nem lehet helyben megoldani a felmerülő problémákat. Ezekben az esetekben a polgármester azzal igyekszik elősegíteni az
illetékes fővárosi vagy állami hivatalok gyors és hatékony intézkedését, hogy
személyesen is megerősíti a lakossági beadványok jogosságát. Az alábbiakban
az elmúlt hetek levelezéséből adunk ízelítőt:

A 61-es villamos vonalán várható támfalfelújításról
Szintén sok kerületit érint a 61-es villamos vonalán a Versec sor mentén tervezett, várhatóan idén tavas�szal kezdődő támfalfelújítás, amelynek ideje alatt átmenetileg kerületünk egyik meghatározó tömegközlekedési útvonala nem lesz használható. Annak érdekében, hogy a kerületi lakosok zökkenőmentesen közlekedhessenek, a polgármester véleménye szerint szükséges alternatívákat is nyújtani a villamosközlekedés
kiváltására. Ezért azt kérte a Budapesti Közlekedési Zrt. elnök-vezérigazgatójától, hogy a pesthidegkúti és
a máriaremetei lakosok városba jutását segítendő, vizsgálják meg a solymári vasútállomás felé tartó autóbuszjáratok sűrítésének lehetőségét. Ez valamelyest elősegíthetné a Hűvösvölgyi út tehermentesítését.

A közterületek takarításáról és síkosságmentesítéséről
Januárban a tartós hideg miatt sok gondot okoztak a jeges, csúszós járdák. A járdák takarítása a jogszabály szerint az érintett tulajdonosok (kezelők, használók) feladata. Kerületünk fővároshoz tartozó közjárdáinak és közlépcsőinek síkosságmentesítése ügyében Láng Zsolt a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
vezérigazgatójához fordult, intézkedését kérve az érintett közterületek aktuális síkosságmentesítési feladatainak elvégzéséhez.
Az FKF Zrt. vezérigazgatója válaszában hangsúlyozta, hogy társaságuk a II. kerület fővároshoz tartozó
közútjainak, közjárdáinak és közlépcsőinek rendben tartását folyamatosan és – a terület sajátosságaiból
adódóan – fokozottabb figyelemmel igyekszik végrehajtani. Napi munkavégzésük során nemcsak az illetékességi területükhöz tartozó, hanem a kiemelt forgalmú területeken is végez síkosságmentesítést – a költségek átvállalásával – a balesetek megelőzése érdekében annak ellenére, hogy az ingatlanok előtti, valamint
a zöldfelületeket övező járdák, vagy a megállók takarítása nem feladatuk. Egyik ilyen helyszín a Táltos és
a Tamara utca sarka, ahol évek óta hintőanyag-tárolót helyez ki az FKF Zrt., holott sem közjárda, sem
közlépcső nem található a terület környezetében. Emellett az időjárás függvényében társaságuk időről időre további hómunkások felvételét hirdeti meg, és így végzik el az alapvető illetékességükbe tartozó területek
síkosságmentesítését.
Az FKF Zrt. vezérigazgatója arról is tájékoztatta Láng Zsoltot, hogy korábbi jelzése nyomán a nagy men�nyiségű lehullott avar eltakarítása érdekében az ősz folyamán korlátlan felvételt rendeltek el a II. kerületi
csoportjuknál, illetve célgépek átirányításával, valamint a szállítójárművek kapacitásnövelésével próbálták
csökkenteni a hirtelen felhalmozódott falevél mennyiségét a II. kerületben.

Az utóbbi hetek időjárása sok feladatot adott a tulajdonosoknak, kezelőknek
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Elhunyt Katanics Mária

Január 23-án, életének 88. évében
elhunyt Mohayné
Katanics Mária
Liszt Ferenc-díjas
karnagy, énektanár, a Magyar
Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetségének tiszteletbeli
elnöke, II. Kerületért Emlékérmes.
Katanics Mária 1929. április 20-án
született Baján. 1948–52 között a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán énektanár-karvezetőnek tanult, ahol többek
között Bárdos László, Kodály Zoltán
és Lajtha László tanítványa volt, majd
népzenekutató gyakornokként Lajtha
László mellett a Néprajzi Intézetben
dolgozott. 1958-ban kötött házasságot
Mohay Bélával, akivel négy fiúgyermeket
neveltek fel. 1952–59-ig a Cinkotai Tanítóképző, 1959–72-ig a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium, 1972–84-ig a Marczibányi
téri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános
Iskola karnagya és énektanára volt. Ezek
mellett 1961–1983-ig a Zeneművészeti
Főiskola Gyakorlóiskolájában, 1984–
1996-ig a Zsámbéki Tanítóképző vezető
tanáraként is dolgozott, 1990–2002 között pedig az ELTE Tanárképző Főiskolai
Kar Zenei Tanszékének volt tanára.
1968–86 között a Magyar Rádió énekkarának vendégkarnagya volt. Vendégtanárként tanított szolfézst, karvezetést
és kórustanítást az Egyesült Államokban,
Kanadában és Japánban. 1959-ben megalapította a Szilágyi Erzsébet Női Kart,
amellyel több nemzetközi díjat is elnyert.
2009-ben a II. Kerületi Önkormányzat
II. Kerületért Emlékéremmel jutalmazta
pedagógiai és zenei tevékenységét. Katanics Mária a Kodály-módszer híveként
sok gyermekben és fiatalban ültette el
a zene és az éneklés szeretetét.
– Az ember olyasmit is énekeltet –
vallotta –, ami hasznos. Ugyanakkor
számomra talán a legfontosabb, hogy
a gyerek a zenélés közben boldog legyen, örüljön. Ha olyasmit énekel, amit
szeret, akkor az éneklés őt szebbé teszi,
és akkor az a zene olyan, mint a napsugár – vallotta.
Kitüntetései: Kodály Zoltán-emlékérem (1979, 1983), Énekeljenek a népek
– BBC díj (1982), Liszt Ferenc-díj (1983),
Artis Jus kitüntetés (1986), Köztársasági
Érdemrend Kiskeresztje (1994), Pro Renovanda Cultura Hungariae Kodály Zoltán
Közművelődési díj (1997), Kodály Intézetért díj (2002), Bartók Béla–Pásztory
Ditta-díj (2005).
Temetése február 9-én 14.30-kor lesz
a Farkasréti temetőben.
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A képviselő-testület ülésén történt

A képviselő-testület január 24-én tartott
ülésén hozzájárulását adta közterület elnevezéséhez, tudomásul vette a fővárosi forrásmegosztásból származó bevételek arányát,
valamint a jövő évi óvodai csoportok számát.

A Vasas Sport Club azzal a kezdeményezéssel
fordult a főpolgármesteri hivatalhoz, hogy a
Pasaréti úti sportpályájuk feletti lépcsőt nevezzék el Körmöczy Zsuzsáról, minden idők
legsikeresebb magyar teniszezőjéről, a kerület posztumusz díszpolgáráról. A testület
elfogadta a főváros Körmöczy Zsuzsa lépcső
névre tett, és véleményezésre megküldött javaslatát.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy tudomásul veszi a fővárosi önkormányzatot és
a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló
rendelettervezetben foglaltakat. Idén mintegy 5,6 milliárd forint a kerület részesedése
a megosztott forrásokból.
Napirend előtt
Őrsi Gergely (a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője) hozzászólásában
hangsúlyozta: időszerű felhívni az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy takarítsák el a havat és a jeget a házuk előtti
járdáról. – Ha valaki ezt nem teszi meg,
akkor meg kellene bírságolnia a Városrendészetnek. Azt is meg kell említenem,
hogy amióta nem az önkormányzatok az
általános iskolák fenntartói, azóta a Fillér
utcai iskolának a Detrekő utcai szakasza
tiszta jég, amit szükséges lenne jelezni a
Klebelsberg Központnak.
Őrsi Gergely elmondta, hogy az elmúlt
hetekben tapasztaltak alapján a kerületi
parkolóhelyek karbantartása több helyen
nincs megoldva, ezért azt javasolta, hogy
amennyiben az időjárás (pl. hó) miatt a parkolás ellehetetlenül, akkor díjfizetési kedvezményben részesülhessenek az autósok.
A képviselő arról érdeklődött, hogy a
Mechwart liget és a Margit körút sarkán
zajló építkezés során lakásokat alakítanak-e ki, tudomása szerint korábban ott
irodák működtek.
– Félő, hogy nehezebb lesz a környéken
lakóknak a parkolás, és kérdés, hogy átminősítették-e az épületet.
A képviselő kérte, hogy amennyiben a
SZOT-szálló beruházásával kapcsolatban
újabb információ érkezik az önkormányzathoz, akkor arról adjanak tájékoztatást.
– Régi probléma az ingatlanok előtti
hóeltakarítás és jégmentesítés kérdése
– emelte ki Láng Zsolt –, pedig ezt jogszabály is előírja.
A polgármester a lakók szempontjait is
figyelembe véve feltette a kérdést, mikor
és hol kezdjék meg a havas, takarítatlan
járdák miatt a tulajdonosok büntetését?

Három új gyalogátkelőhely létesítését tervezi az önkormányzat,
többek között a Vérhalom téren is

A képviselők arról is határoztak, hogy a
2017/2018. nevelési évben a tavalyi évhez
hasonlóan összesen 98 óvodai csoportot indítanak.
Új, közvilágítással ellátott gyalogátkelőhelyek
létesítését tervezi a II. Kerületi Önkormányzat
a Máriaremetei út–Bölény utca, a Vérhalom
Jelezte ugyanakkor, hogy partner az egyeztetésben.
– Jogosak a parkolást érintő észrevételek, de a parkolás ellehetetlenüléséről
azért nem lehet beszélni – tette hozzá a
polgármester. – A parkolást jelző táblák, az
automaták és a parkolóhelyek döntő többsége jól látható és használható állapotú.
A síkosságmentesítés elmulasztása miatt
régen a házmesterrel szemben zajlott le
eljárás, ma viszont ennél összetettebb a
kép Szalai Tibor jegyző szerint:
– Takarítatlan járda miatt a társasház
tulajdonosi közösségével szemben lehet
intézkedni, ami azt jelenti, hogy egyetemleges kötelezést kell kibocsátani valamen�nyi tulajdonostárs felé. Hosszú idő, amíg
a közigazgatási hatósági eljárás lezajlik,
a járdák pedig ettől még nem lesznek
letakarítva.
Dankó Virág alpolgármester a Mechwart
liget mellett átépülő házzal kapcsolatban
elmondta, hogy az eddig is bejelentett
lakóépület volt, csak éppen irodák működtek benne, ezért a rendeltetési módon
nem kellett változtatni.
Ungár Péter (LMP) képviselő azt kérdezte, hogy a várakozási engedélyek kiváltását,
valamint az esetlegesen ezzel kapcsolatban
felmerülő adóügyintézést és adminisztrációt egyszerűbbé lehet-e tenni.
Szalai Tibor jegyző elmondta, hogy az
új, egyszerűbbnek tűnő, ügyfélkapus ügyintézési rendszer bevezetése előtt is kellett
nyilatkozni a lakossági parkolási engedélyek kiváltásakor arról, hogy a kérelmezőnek van-e adótartozása. A hivatal ezt az
idei évtől ellenőrzi is.
– Az Adócsoport leterheltsége nagyon
megnőtt, mert jelentős számú adótartozás
derült ki. A Parkolási Csoport nem férhet

tér–Cimbalom utca kereszteződésében, illetve
a Törökvész út 13. szám előtt. A testület elfogadta azt a nyilatkozatot, amely szerint az elkészült
beruházásokhoz kapcsolódó közvilágítási hálózatfejlesztés a fővárosi önkormányzat tulajdonába, illetve a Budapesti Dísz- és Közvilágítási
Kft. üzemeltetésébe kerülhet.
hozzá az adóadatokhoz, azt csak az Adócsoport ellenőrizheti, ezért csak ott tudják
megmondani az ügyfeleknek a tartozás
pontos összegét, majd ezt követően lehet rendezni a hátralékot, és kiváltani az
engedélyt.
Varga Előd Bendegúz (Kerületünk az
otthonunk-frakció) képviselő arról számolt
be, hogy a Pitypang utcának a Felső Zöldmáli út és Csatárka út közötti szakaszán az
egyik házból funkcióváltással egészségügyi
intézmény lett.
– Sokan érkeznek autóval, ezért folyamatos a parkolás az utca egyik sávjában,
a másikon ezt tábla tiltja. Nehezíti a forgalmi helyzetet, hogy terasszal építették
be a területen található szolgáltatóház
egyik parkolóját.
A képviselő azt kérdezte, hogyan
épülhetett be a parkoló, illetve kérte egy
megállni tilos tábla kihelyezését a problémás szakaszra.
Megemlítette azt is, hogy a Margit
körút 7. szám alatti épületen december 30-án megjelent egy nagy reklám,
és megkérdezte, kiadtak-e rá engedélyt,
vagy zajlik-e eljárás az ügyben.
– A szeptemberi testületi ülésen született
döntés ellenére a mai napig nem láttam,
hogy új esővédőket helyeztek volna ki az
érintett buszmegállókban – tette hozzá
Varga Előd Bendegúz.
Láng Zsolt polgármester jelezte, hogy a
felvetett problémákat megvizsgálják, Szalai
Tibor jegyző pedig elmondta, hogy az esővédőkkel kapcsolatban csak december közepén tudták aláírni a közterület-használati
megállapodást, ezt követően a kihelyezést
vélhetően csak az időjárás befolyásolhatja,
és a remények szerint március körül már
telepíthetik is a szerkezeteket.

6. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT

BUDAI POLGÁR

Új háziorvosok kerületi rendelőkben

Háziorvost ritkán választunk, mert ha csak lehet, ahhoz a jól bevált szakemberhez járunk, akihez a szüleink, nagy- és dédszüleink. De ha
elköltözünk, vagy az orvosunk nyugdíjba megy, akkor bizony felmerül a kérdés: kihez menjünk? A legtöbben barátaikat és szomszédaikat
kérdezik meg, kit javasolnak, ki „vált be”. Hogy a kérdésre könnyebb legyen választ találni, lapunk bemutatja a kerületünkben dolgozó új
szakembereket: Szentannai Kingát, a Rét utcai és Takács Pétert, a Komjádi utcai rendelő háziorvosait.

Dr. Szentannai Kinga
A háromgyermekes, Pesthidegkúton
élő doktornő ideggyógyászként dolgozott korábban, majd megszerezte
a háziorvosi szakvizsgát is, hogy valóra váltsa régi álmát. Dr. Szentannai
Kinga, a Rét utcai rendelő új orvosa
fontosnak tartja, hogy mindig jusson elegendő idő a betegek meghallgatására.
– Elődöm, dr. Bonyhádi Katalin nyugdíj
ba ment. Szerették a betegei, örülök, hogy
az ő helyét vehettem át. Ideggyógyászként
dolgoztam, de mindig háziorvos szerettem
volna lenni. Dr. Hidas István mellett írtam
a szakdolgozatomat, aki a SOTE Család
orvosi Tanszék egyik alapítója. 1991-ben
végeztem, akkor Budapesten nehéz volt
háziorvosként állást kapni, nem lett volna
lehetőségem praxishoz jutni.
Mi változott azóta?
– Az állam bevezette a praxistámo
gatást, így esélyem nyílt a vásárlásra.
Két év alatt tettem le az új szakvizsgát.
A Vérhalom téri rendelőben dolgozó dr.
Medgyesi János volt a mentorom, sokat
jelentett a támogatása, az, hogy bízott
bennem. Nagyon szeretem a rendelő at
moszféráját, összetartó, kedves közösség
fogadott itt, a kollégáimmal mindent meg
tudunk beszélni. A Rét utca ráadásul ideá
lis távolságra van hidegkúti otthonomtól.
Mióta él a II. kerületben?
– Budán nőttem föl. Nagyapám épít
tette annak idején a Községházát jegyző
ként, mely ma szintén orvosi rendelőként
működik. Még a szüleimmel költöztem
Hidegkútra, és szerencsés vagyok, mert
később sikerült itt telket vennünk, fér

jemmel és három gyermekünkkel élünk
most itt. Nagy fiunk egyetemista, de van
egy első osztályos és egy óvodás gyer
mekünk is.
Hogyan fogadták a páciensek?
– Kedves visszajelzéseket kaptam,
és mióta itt vagyok, növekedett a kör
zetem. Remélem, hogy a jövőben is ér
keznek majd új betegek. Sok idős, de
sok fiatal is tartozik hozzánk. A Kapás
utcai szakorvosi rendelővel nagyon jó a
szakmai kapcsolatunk. Orvosként fon
tosnak tartom a megelőzést, igyekszem
hasznos életmódtanácsokat adni, és a
betegeket a szűrésekre is elküldöm. Télen
támogatom a vitaminkúrákat, immun
rendszer-erősítést.
Van más orvos is a családban?
– Két dédapám családorvosként, a
harmadik állatorvosként dolgozott. Min
dig szerettem az embereken segíteni,
és amikor a gimnáziumban nagyon jó
biológiatanárt kaptam, ő is motivált.
A háziorvosi pálya pedig azért tetszik,
mert nagy előnye, hogy mi nemcsak
egyszer találkozunk a beteggel, hanem
egy folyamat részesei vagyunk, így a
konkrét problémának ismerhetjük az
előzményeit. Mindig van időm arra,
hogy meghallgassam a beteget, ha va
laki furcsán is fogalmaz, például azt
mondja, surran a fülem, abból is sokat
megtudhatok.
Nem hiányzik a korábbi munkája?
– Nem, mert Bicskén ideggyógyászként
is rendelek. Bízom benne, hogy a hoz
zám fordulóknak hatékonyabban tudok
segíteni így, hogy több területre is van
rálátásom.

– A diplomámat a SOTE-n szereztem,
ezt követően pedig a Semmelweis Egye
tem Családorvosi Tanszékén háziorvosi
rezidens lettem, 2004-ben szakvizsgáz
tam. Elsőként a Belügyminisztérium
(BM) Központi Kórház és Intézményei
ben dolgoztam, területi ellátási köte
lezettség nélküli felnőtt praxisom volt.
Nagyon szerettem. 2007-ben zárt be a
BM kórház, aztán a Honvédkórházba
kerültem, ahová vállalkozóként ugyanazt
a praxist vittem tovább, az egykor bel
ügyben dolgozó nyugdíjas korú betegei
met és hozzátartozóikat. 2013-ban a BM
orvosa lettem, a Fővárosi Katasztrófavé
delmi Igazgatóságnál voltam státusban,
magammal vittem a korábbi praxisom
felét, mintegy ötszáz beteget. Emellett
a minisztérium dolgozóit gyógyítottam,
üzemorvosi és rendvédelem-orvosi fel
adatokat is elláttam.
Hogyan esett a választása a Komjádi rendelőre?
– Tavaly nyáron döntöttem úgy, hogy
szeretnék területi ellátással működő
háziorvosi praxist ellátni. Böngésztem a
hirdetéseket, és a korábban itt dolgozó
doktornőé szimpatikusnak tűnt, elkezd
tem tárgyalni vele. A II. kerület Egészség

ügyi Szolgálatának alapellátásért felelős
koordinátora, Lénárt Éva segítségével
sikerült gyorsan elrendezni a dolgokat,
így november óta itt dolgozom.
Milyenek az első benyomásai?
– Nem csalódtam, olyan a praxis,
amilyet elképzeltem, szeretem az itteni
munkámat. A második kerületben ma
gas színvonalú az egészségkultúra, ez
nagyon érződik, hiszen sok idős korú
páciensem van, nem ritka a kilencven
év feletti beteg. Ez alatt a pár hónap
alatt is sok beteggel találkoztam már,
úgy érzem, és ez öröm számomra, hogy
elnyertem a bizalmukat.
Miért volt vonzóbb a háziorvosi
pálya, mint a kórházi orvosé?
– Már egyetemistaként háziorvosnak
készültem, mert szeretem az önálló mun
kavégzést és azt, hogy saját felelősség
gel dönthetek. Emellett a családorvosi
pálya komplex, élethosszig tartó orvos
lást jelent. A páciensre hosszmetszeti
rálátásom van, megismerem például
a szociális hátterét és azt is, hogy mi
lyen a habitusa, így tudom, hogy melyik
panaszt milyen súllyal kell figyelembe
vennem, milyen okai lehetnek. A kórházi
orvosok csak egy adott időpontban lát
ják a beteget, én folyamatában.
Korábban ismerte a kerületet?
– Korábbi munkáim miatt mondha
tom, hogy Budapest minden kerületét
ismerem, sok betegem lakott a második
kerületben is, így a Kapás utcai szak
rendelővel is volt szakmai kapcsolatom.
Jómagam tősgyökeres budai vagyok,
feleségemmel és két lányunkkal belső
Óbudán lakunk, nagyon közel a ren
delőhöz.

Dr. Takács Péter

Az oldalt összeállította: Novák Zsófi Aliz

Az egyetem elvégzése óta, tizenöt
éve háziorvosként praktizál a Komjádi Béla utcai rendelő új orvosa, dr.
Takács Péter. Korábban a Belügyminisztériumban és kórházában,
majd a Honvéd kórházban dolgozott.
A családorvosi pálya előnyének tartja, hogy megismerheti a beteg teljes életútját, és saját felelősségére
hozhat önálló döntéseket.
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Hivatalosan gyermekfelügyelő,
valójában pótnagymama

Amilyen sok örömet jelent egy kisgyermek
nevelése és gondozása, olyan sok feladatot
is ró a családra. Szerencsés esetben a nagyszülők vagy más rokonok, barátok tudnak
segíteni a gyerekek körül, de sok családban
bizony komoly kihívást jelent a hétköznapok zökkenőmentes lebonyolítása. A II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központja ezeknek a családoknak kívánt
segítséget nyújtani, amikor megszervezte a
házi gyermekfelügyelet rendszerét.

A program koordinátora, Kassay-Végh Hajnal
elmondása szerint a házi gyermekfelügyelet
egy nagyon sikeres és népszerű szolgáltatás,
amelyet a II. Kerületi Önkormányzat működtet, és amelyet örömmel vesznek igénybe a jogosult családok. A középpontban a
koordinátor áll, hozzá futnak be a jelzések a
védőnőktől, gyermekorvosoktól, bölcsődei,
óvodai dolgozóktól, ő hozza össze a családokat a gyermekfelügyelővel, és tartja mindkét
féllel a kapcsolat. A házi gyermekfelügyeletet
a gyermek húszhetestől tizennégy éves koráig
kérhetik olyan családok, ahol sok gyerek van,
ikreket nevelnek, ahol a szülő egyedül neveli
a gyermekét, képzésen vesz részt, vagy egy betegség, esetleg haláleset miatt nehéz helyzetbe
kerülnek a családtagok. A törvényi előírásnak
megfelelően a szolgáltatás az egy főre eső nettó
jövedelemtől függően ingyenesen, vagy arányosan megállapított óránkénti térítési díj
ellenében vehető igénybe.
– Jelenleg nyolc házi gyermekfelügyelővel
dolgozunk – mondja a koordinátor –, akik közül sokan több családnál is besegítenek. Ez a
létszám azonban nem elegendő ahhoz, hogy
minden igényt ki tudjunk elégíteni. Szükségünk lenne további gyermekszerető, megA Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti
Központ állást hirdet házi gyermekfelügyelői munkakör betöltésére
megbízási szerződéssel. Az ideális jelölt nagy
tapasztalattal, empátiával, rugalmassággal
rendelkezik.
Rászoruló családok gyermekei mellé keresünk olyan elszánt személyt, aki segítséget
tud nyújtani a gyermekek fejlődésében
értékközvetítő és értékteremtő módon,
amely segíti a gyermekek fejlődését, személyisége kibontakoztatását, tiszteletben
tartva az emberi jogokat és az alapvető
szabadságjogokat.
Elvárások: büntetlen előélet, egészségügyi kiskönyv megléte, pedagógus, bölcsődei
szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő, -gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó,

Csendes Zsuzsa házi gyermekfelügyelő és a program koordinátora, Kassay-Végh Hajnal

bízható és felelősségteljes kollégákra. Ez a
munkakör nincs diplomához kötve – bár a jelenlegi összes munkatársunk pedagógus végzettségű –, a szükséges házi gyermekfelügyelői
képzést megfelelő létszám esetén nálunk is el
lehet végezni. Havonta tartunk megbeszélést,
ahol a gyermekfelügyelők beszámolhatnak tapasztalataikról, esetleges nehézségeikről. Ők
szólnak akkor is, ha a szülőnek esetleg jogász,
pszichológus, mediátor vagy egyéb szakember
segítségére van szüksége.
A házi gyermekfelügyelők között van fiatal, aki
még családalapítás előtt áll és van, aki már nyugdíjasként a pedagógusi vagy szülői, nagyszülői
tapasztalatait hasznosítja. A szolgáltatás időben
is különböző lehet, némely családnál elég a heti
kétszeri segítségnyújtás, de van olyan is, ahová
mindennap eljár a gyermekfelügyelő.

-nevelő (OKJ), csecsemő- és gyermekápoló
(OKJ) gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ) dajka (OKJ), óvodai dajka
(OKJ) végzettség valamelyike. Jelentkezni
önéletrajzzal a kassay.hajnal@csgyk02.hu
e-mail-címen március elsejéig lehet.

Csendes Zsuzsa korábban óvónőként, majd
egy nevelési tanácsadó munkatársaként
dolgozott, jelenleg nyugdíjas, egy családban
nyújt segítséget és a központ baba-mama
klubjában foglalkozik a kicsikkel, amíg az
anyák megbeszélik ügyes-bajos dolgaikat.
– Két éve kezdtem házi gyermekfelügyelőként dolgozni – meséli Zsuzsa. – A Budai
Polgárban nézegettem apróhirdetéseket,
mert nagyon szerettem volna gyermekekkel
foglalkozni. Az egyik lapszámban bukkantam rá arra a riportra, amely erről a szolgáltatásról szólt, és rögtön megszólítva éreztem
magam.
Amikor a családhoz kerültem, még csak
egy gyermekük volt, akiért azonban a sok
munka miatt csak nagyon későn értek a bölcsődébe. Én korábban elhoztam a kislányt,
otthon játszottam vele, amíg a szülők haza
nem értek. Azóta született még egy kicsi
lány, így még inkább elkél a segítség. Nagyon
jól érzem magam ebben a családban, befogadtak, és én is megszerettem őket. Ez egy
igazi bizalmi kapcsolat, hiszen rám bízzák
legnagyobb kincsüket, a gyermeküket. Az
édesanya meg is kérdezte tőlem, hogy miért
hívnak bennünket gyermekfelügyelőnek,
amikor inkább pótnagymamák vagyunk.
Zsuzsa azt is elmeséli, hogy nagy szerencséje van a családdal: egy igazán bűbájos
gyermeket bíztak rá, és nevelési kérdésekben hasonlóan gondolkodnak a szülőkkel.
Az ő legnagyobb értéke: az ideje és a figyelme. Ma már az óvodába megy a kislányért,
hazafelé szép kényelmesen, ráérősen sétálnak, megcsodálnak minden bogarat, fűszálat, megbeszélik az élet dolgait.
– Nagyon élvezem ezt a feladatot. Még ha
otthonról kicsit fáradtan indulok is, a családtól mindig feltöltődve, jókedvűen jövök el.
Péter Zsuzsanna
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Június közepére újul meg a Császár–Komjádi uszoda

A Komjádi uszoda fedett medenceterének
felújítási munkálatai tavaly november elején kezdődtek el. A Császár–Komjádi uszoda
épületeinek nagy részére kiterjedő felújítási
munkálatok a kültéri medencék nyitvatartása mellett zajlanak. Idén márciustól viszont
azokat is lezárják, mivel ott is vízgépészeti
és burkolati felújítások lesznek. A Császár
uszoda február 28-ig fogadja a vendégeket,
ezután kezdődhet meg a kültéri 25 és 50 méteres medence felújítása. Teljes egészében
megújul az uszoda gépészete és elektromos
vezetékezése, az aula, a büfé, valamint az
öltözők is. A felújítás után a mozgáskorlátozottak önállóan is használni tudják a medencéket, valamint orvosi szoba, szauna és
edzőterem is épül. A munkálatok befejezésének várható határideje: 2017. június, jelenleg a kivitelezés az előzetes ütemezésnek
megfelelően halad.
A medencetéri lelátók alatt három új tornatermet alakítanak ki. Az átadást követően
– a sportolói igények kielégítése után a szabad kapacitás terhére – megvizsgálják a lakossági használat lehetőségét.
Az uszodában egyébként 2015-ben európai
uniós forrásból energetikai felújítást végeztek. A most elkezdett munkálatok az akkori
felújítás figyelembevételével zajlanak, a korábban beépített berendezéseket megóvják.
A felújítás alatt a versenyekre készülő
sportolók az újonnan épülő BVSC-uszoda
kültéri 50 méteres úszómedencéjét, valamint a már átadott Tüske uszodát vehetik
igénybe, ahol két medence: egy 50 méteres
10 pályás és egy 25 méteres 4 pályás úszó-

Fotó: Fortepan

Nyárra készül el a szinte teljesen átépülő
Komjádi uszoda, amely a nyári vizes világbajnokság edzőközpontja lesz. A kültéri
medencéket még használhatják a sportolni
vágyók, viszont február 28. után azok felújítása is elkezdődik. Márciustól két ideiglenes
medencét is felállítanak Budapesten.

A Komjádi uszoda építése 1975-ben

medence várja a sportolókat. Előreláthatólag idén márciusban – a vízfelület pótlására
– két mobil medencét helyeznek el a Kőér
utcai, illetve a Vízművek sporttelepen. A két
medencét a vizes vébé idejére a Városliget-

ben állítják fel, ahol majd a szinkronúszó
számokat rendezik meg bennük.
A II. kerületi létesítmény közel 3,5 milliárd forintból újul meg.
LD

Idén megkezdődhet a sportuszoda építése Pesthidegkúton

2017-ben, a kivitelező közbeszerzés útján történő kiválasztását
követően kezdődhet meg a pesthidegkúti uszoda építése, és
2018-ban kerülhet sor az átadására, megnyitására. Az önkor-

mányzat sporttámogatási célú pályázatokból szeretné üzemeltetni az uszodát, a helyi lakosság kedvezményes használatának
folyamatos biztosítása mellett.
Az uszoda belső terében egy 50x25 méteres – a hétköznapi
használat során két vízfelületre bontott –, tízsávos versenymedence, valamint egy 20x10 méteres tanmedence lesz kialakítva.
Kültéren vízilabda-mérkőzések lejátszására alkalmas, két méter
mély, 33x20 méteres medencét építenek, amely ezen alapfunkciója
mellett szolgálja majd nyaranta az úszni, frissülni vágyókat is.
A Szabadság utcai területet a hidegkútiak évtizedek óta sportolásra és kikapcsolódásra használják. Az önkormányzati tulajdonú
ingatlanegyüttes, a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont
a következő évtizedekben is ezt a célt szolgálja majd, de – az
eddigi és a jövőbeni pályázati fejlesztéseknek köszönhetően
– jóval színvonalasabb körülmények között, komoly szerepet
vállalva a magyar labdarúgás-, tenisz- és vízilabda-utánpótlás
nevelésében.
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A hónap FOTÓJA

´´
Foto´ pa´ lya´ zat a kerületrol

Január
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Szemezgetés

MÁRCIUS 5-ig látogatható a Marczibányi Téri Művelődési Központ M Galériájában az Illusztrátor pajtások kiállítása
Szemezgetés címmel.
A kiállító illusztrátorok: Bódi Kati,
Bogdán Viki, Deák Panka, Ficzere Kyrú,
Gyöngyösi Adrienn, Holló Anna, Ilyés Juli,
Szüdi János, Kőszeghy Csilla, Kun Fruzsina, Sajó Réka, Lévai Dóra, Makhult Gabi,
Maros Krisztina, Nagy Diána, Pájer Lilla,
Pap Kata, Paulovkin Boglárka, Rácz Nóra,

Rippl Renáta, Simonyi Cecília, Szalay
György, Szalma Edit, Szegedi Katalin, Takács Mari, Tettamanti Zsófia, Vajda Melinda, Varga Zsófi (1022 Marczibányi tér 5/a,
látogatható a művelődési központ nyitvatartási ideje alatt).

Kun Fruzsina: Galambposta

Szalma Edit: Medvetolvaj

Maros Krisztina: Január

Takács Mari: Piroska és a Nagy Mágus

A januári Hónap fotója: Kocsis Bálint Idők című alkotása
(Retek utca)

Fotópályázatunkra olyan képeket várunk, amelyek
a II. kerület értékeit és szépségeit mutatják be.
Beküldési határidő minden hónap utolsó napja,
legközelebb: február 28-án éjfél. Az adott hónapban beküldött felvételek közül a zsűri által
legjobbnak ítélt megjelenik a következő Budai
Polgárban. A képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre, min. 500 KB, max.
2 MB méretben (esetleg postán a Budai Polgár
1022 Bimbó út 1. címre, min. 10x15 cm-es méretben). Év végén az újságban már megjelent képek
közül választja ki a zsűri az év legjobb fotóit.
Az I. helyezett 50 ezer, a II. 25 ezer, a III. pedig
15 ezer Ft értékű díjazásban részesül.

nk
Kerületüm
a

Fotó: Fortpan és Colibry Fly

egykor és

A Pasaréti téri körforgalom

A Pasaréti téri buszvégállomás az 1940-es években...

...és napjainkban
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A boldog család kiegyensúlyozottá

A Pasaréti tér szomszédságában
él négy lánygyermekével a Füzi
házaspár. Mindketten magas
pozícióban dolgoznak, mégis
időt tudnak szánni házasságukra, gyerekeikre és a körülöttük
élőkre. Mindezt békességben,
harmóniában. A Házasság hete
kapcsán beszélgettünk velük.

– Én a műszaki egyetemre, feleségem, Krisztina a jogi egyetemre járt, ott kerültünk kapcsolatba
külön-külön a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetséggel
(MEKDSZ), amelynek egy, már
végzett tagok számára rendezett
találkozóján tűnt fel nekem ez a
lány – mesél feleségére pillantva
Füzi Csaba a kezdetekről. – 2002ben kötöttünk házasságot, 15 éve,
azóta négy lányunk született: Laura
2003-ban, Vilma 2004-ben, az ikrek, Erna és Frida pedig 2009-ben.
– Az ikrekkel az első fél év nehezebb volt, de azóta egy ritmusban élnek, egymással játszanak.
Ez egy minősített kapcsolat – veszi át a szót Füzi-Rozsnyai Krisztina.
– A sok gyerek miatt persze néha
furcsán néznek ránk az emberek.
Főleg, hogy Csaba bátyjáéknál is
van öt, és amikor a kilenc gyerekkel megjelenünk valahol, azért lehet érezni a csodálkozást.
Hogyan gondolják és élik meg
ezt belülről? Milyen az, ha az embernek nem egy-két, hanem több
gyermeke születik?
Csaba: – Ketten vagyunk testvérek, egy bátyám van. Amikor fiatal
voltam, nem gondolkodtam nagycsaládban, de amikor Krisztinával
összeházasodtunk, nagy vágyam
lett, hogy kettőnél több gyerekünk szülessen. Ezért is örültem,
amikor megtudtuk, hogy harmadjára ikrek érkeznek. Elképzeltem,

Dr. Füzi-Rozsnyai Krisztina
az ELTE Állam- és Jogtudományi
Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének
habilitált docense, fő kutatási te
rülete a közigazgatási perjog és a
közigazgatási eljárásjog. 2015 eleje
óta az Igazságügyi Minisztérium
ban a közigazgatási perrendtartás
kodifikációs munkálatait vezette
miniszteri biztosként. A strasbour
gi Emberi Jogok Európai Bírósága
magyar bírájának 2017 januárjában
megüresedő mandátumára jelölt
három elismert jogász egyike volt.

ha fiúk lesznek, akkor szép szimmetrikus lesz a család. Így mikor
kiderült, hogy lányok, kellett pár
hét a feldolgozásához – nevet. –
Hálásak vagyunk az Úristennek,
hogy így alakult.
Hogyan tudják a családi életet
és a munkát összeegyeztetni?
Csaba: – Amikor az ikrek születése után nem sokkal felkínálták

egy több száz fős informatikai részleg vezetését, akkor jobb szívvel
tudtam azt mondani, hogy a család
fontosabb számomra.
Krisztina: – Nyilván nem kön�nyű összeegyeztetni a kettőt, és jól
ki kell használni minden pillanatot. Van, amikor anyuka vagyok,
van, amikor dolgozom. Négykor
kikapcsolok, este 9-ig nincs munka. A család nagyon stabil alapot
ad a munkához, az, hogy boldogság van itthon, kiegyensúlyozottabbá és hatékonyabbá tesz. Az is
hozzátartozik, hogy együtt lakunk
a szüleimmel, akik nagyon sokat
segítenek a gyerekekkel kapcsolatos feladatokban.
Jegyesoktatáson tanítják, hogy
a házasság négy alappillére a
négy H: a hit, a humor, a hűség
és a (meg)hallgatás. Megállja ez
a helyét az önök életében?
Csaba: – A hit mint közös alap
megvan, a Torockó téri gyülekezetbe járunk. Hitben indítottuk
a házasságot, és a hármas fonal
nem szakad el. A humor feszült
helyzetekben nagyon fontos. Hűség nélkül nincs házasság, hiszen
vigyáznunk kell egymásra, a szövetségünkre. Ez fejben dől el, mert
a házasság sok támadásnak van kitéve a munkahelyi környezettől a
gyerekek feszültségeiig, amiket
mind tudni kell kezelni.
Krisztina: – „Mi, erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne magunk-

Füzi Csaba MBA végzettségű ok
leveles villamosmérnök-közgazdász.
Jelenleg a Kincsinfo Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója, 2015-től a
Magyar Államkincstár informatikáját
vezette, 2008-tól a Banco Popolare
informatikai vezetőjeként dolgozott,
2006 és 2008 között az AXA Bank in
formatikai üzemeltetését irányította.

nak kedvezzünk... Fogadjátok be
egymást.” (Róm 15,1,7). Ez volt házasságkötésünk alapigéje. A másikért élek, és nem azt várom,
hogy teljesítse a kívánságaimat.
Egymás kedvében próbálunk járni, és tenni azért, hogy az egység
megmaradjon. Mi vagyunk egymás számára fontosabbak, utána következnek csak a gyerekek.
Minden évben egy hét, minden
hónapban egy nap, mindennap
húsz perc szükséges ahhoz kettesben a népi bölcsesség szerint,
hogy működjön a szövetség és
egyek tudjunk lenni. A hűség is
azon alapul, hogy nyitott könyv
legyünk egymás számára.
A mindennapokban ez hogyan
nyilvánul meg?
Csaba: – A gyerekeknek is érezniük kell, hogy van olyan idő, ami
a szülőké. Lehet ez egymással való
beszélgetés vagy közös szolgálat –
mi például együtt vezetünk házi
csoportot. A gyerekek amúgy –
akár egymással is versengve – kikövetelnék, hogy a nap 24 óráját
velük töltsük. De azt a fajta rendet,
hogy első az Istennel való közösség, második a házastársi közösség

HÁZASSÁG HETE

tesz
és utána következnek ők, el kell
tudni fogadtatni velük. Mert ha
ez a rend borul, a feje tetejére áll
minden. Ez a hármas fonal, amire
utaltam: Isten – férj – feleség.
A gyerekek ajándékok, nem a
tulajdonaink, hanem a „házunkban ideiglenesen állomásozó
hadtest”. Nem akarjuk magunkhoz láncolni őket, a döntéseikért
felelősséget vállalni tudó felnőttekké szeretnénk nevelni őket.
Van-e közös tevékenységük a
családban?
Csaba: – Nagyon fontosnak tartom bevonni például a kerti munkába a gyerekeket, ami játéknak
indul, de jó látni, ha sikerélményük van benne.
Krisztina: – A házimunkába
mindenki besegít, és minden este
tartunk közös áhítatot is. Közös
tevékenységként alkalmanként a
gyerekek együtt zenélnek, most
karácsonyra – egy barátnőm segítségével – maguk tanultak be egy
darabot csellóra, hegedűre és fuvolára, nekünk ez volt a legszebb
ajándék. Szenteste a négy nagyszülővel és egyedülálló ismerőseinkkel szoktunk együtt lenni.
Nekünk az adja az ünnep szépségét, ha sokan vagyunk együtt.
A Házasság hete idei jelmondata: Veled kiteljesedve.
Krisztina: – Ránk szokták azt
mondani, hogy vasat vassal. Szép
azt látni, ahogy egyre jobban egymáshoz csiszolódunk, és egymás
által így kiteljesedünk.
Akkor az nem úgy van, hogy
az emberek megismerkednek,
nagyon szerelmesek és boldogan élnek, míg meg nem halnak?
Csaba: – Egyáltalán nem. Ez egy
kegyelmi állapot. Talán a szörfözéshez tudnám hasonlítani, amihez az embernek oda kell adnia a
technikáját, az erejét, ehhez jön
a szél, s ha együtt van az én száz
százalékom és ahhoz jön a külső
száz százalék – ez az Isten áldása
–, akkor jön létre a teljesség élménye. Én nagyon nem tekintem
a miénket mintaházasságnak vagy
kész valaminek. Együtt harcoljuk
meg a házasság napi ügyeit, a gyerekek is látják, dolgozni kell azért,
hogy jó legyen.
Krisztina: – Fontos, hogy megbeszéljük, ha bajunk van egymással, ne söpörjük a szőnyeg alá, ha
valami fáj vagy rosszulesik. Olyan
nincs, hogy napokig haragszunk
egymásra.

11. OLDAL
Egyházi hírek, események

• PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: FEBRUÁR 12-én a
19.30 órai szentmise keretében a szerelmesek, jegyesek, házastársak megáldása
a Házasság Hete keretében. FEBRUÁR 13-án 11.30-kor rózsafüzérima, 12
órakor szentmise a Szűzanya tiszteletére és a betegek szentségének ünnepélyes
kiszolgáltatása (1026 Pasaréti út 137.).

Házasság hete
február 12-19-ig

Csaba: – A nap ne nyugodjék le a
haragoddal – ezt szem előtt tartjuk.
Magyarországon a házastársi
és élettársi kapcsolatok 60 százaléka végződik válással.
Krisztina: – A gyerekek is egyre
többször találkoznak ezzel az iskolában. Minden gyerekben él ez
a félelem, így tőlünk is kérdezik,
hogy ugye, ti nem fogtok elválni?
Nagyon jó ilyenkor is biztosítani
őket arról, hogy szövetségünket
Isten előtt egy életre kötöttük.
Ma minden arról szó, hogy ha valami nem jó vagy nem működik,
kilépek belőle, eldobom, veszek
másikat. Egy baráti házaspárnak
van erre egy jó példája: ha ös�szegyúrunk két különböző színű
gyurmát, azt már többé nem tudjuk sérülés nélkül szétválasztani
úgy, hogy ne maradjon bennük a
másik színből. A válás nemcsak
a gyerekekben, a felnőttekben is
maradandó sérüléseket okoz.
Csaba: – El nem tudnám képzelni az életemet házasság, család
nélkül.
Krisztina: – Senki sem azt fogja
bánni a halálos ágyán, hogy nem
töltött több időt munkával.
Csaba Budakeszin nőtt fel,
Krisztina tősgyökeres II. kerületi?
Krisztina: – El sem tudom
képzelni, hogy máshol éljek, örülök, hogy itt nőhettem fel. A Fillér
utcai iskolába, majd a Baár–Madas gimnáziumba jártam, a férjem pedig ugyanabba az épületbe,
csak akkor még Móricznak hívták. A Körszálló fölött laktunk,
aztán költöztünk Pasarétre. A Pasaréti tér környékén az emberek
ismerik egymást, köszönnek
egymásnak, a gyerekeket ismerősként köszöntik a kisboltban.
Ha megszólal a ferences templom
harangja, olyan, mintha itt az ablakban szólna. Csaba a Pénzügyőr-pályára jár teniszezni, a gyerekek az Ördögárokhoz biciklizni,
játszani, egyszóval, otthon érezzük itt magunkat.
Zsoldos Szilvia

• KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ: FEBRUÁR 10-én 19
órakor a Szentföldi és közel-keleti ferences kolostorok sorozatban Várnai Jakab
OFM előadása Ferencesek a Szentföld arab országaiban címmel. FEBRUÁR
13-án 19 órakor a Bibliai kurzus keretében Szabó Xavér OFM előadása Átok,
bosszú és ellenségek a zsoltárokban címmel.
• PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: istentisztelet minden vasárnap
8 és 10 órakor, csütörtökön 18 órakor. Gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és
10 órakor. Bibliaórák kedden 18 órakor. Az Ifjúsági körök vasárnaponként 17
órakor tartják alkalmukat. A jegyesek és házasok köreinek bibliaórái minden
héten szerdán 18, valamint szombaton 17 órakor vannak. FEBRUÁR 18-án
10-15.30-ig házaspáros csendesnap a Bibliai Házassággondozó Szolgálat és a
gyülekezet közös szervezésében Csakazértis házasság címmel. www.refpasaret.
hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
• MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOM: FEBRUÁR 12-én 10 órakor
istentisztelet. FEBRUÁR 19-én 10 órakor bibliatanulmányozós istentisztelet,
téma a reformáció I. alapelve: Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás. Igehirdető
és előadó: dr. Balla Péter, a Károli egyetem rektora, utána asztali beszélgetés, a
téma kötetlen elmélyítése. FEBRUÁR 26-án 10 órakor úrvacsorás istentisztelet,
emlékezés a kommunizmus áldozataira, utána dr. Hegedűs Gyöngyi Egyérintő
című kiállítási anyagának jótékony célú megvásárlási lehetősége. A befolyt ös�
szeg az ez évi Reformációs hittanos-honismereti tábor rászoruló résztvevőinek
támogatását, illetve Bibliák, énekeskönyvek vásárlását szolgálja. Szerdánként
10 órától baba-mama kör, 18 órakor bibliaóra, szombatonként 17 órakor ifjúsági
bibliaóra, csütörtökönként 19 órakor a Budapesti Ökumenikus Kórus próbája.
Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és
326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
• PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM: FEBRUÁR 12-én 8 és 10
órakor házaspárok megáldása. A 10 órai istentisztelet után szeretetvendégség,
családi bizonyságtétel. További információ: kg.hidegkut@t-online.hu, www.ref
hidegkut.hu, (06 30) 383-8145, 397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).
• PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: istentisztelet vasárnap
9.30-kor, családi istentisztelet február 14-én 17 órakor. Imafélóra minden
pénteken 19 órakor. A templom énekkarába várnak új énekeseket, próba minden
kedden este 19.15-kor a templomban (1028 Ördögárok u. 9.). A Gyülekezeti
teremben február 10-én és 24-én szerdán 19 órakor felnőtt bibliaóra.
Könyvfaló klub minden korosztálynak február 27-én 16 órakor. Gyülekezeti
nap február 28-án 11 órakor, előadás az európai kereszténység helyzetéről,
pesthidegkut.lutheran.hu (1029 Zsíroshegyi út 47.).
• MÁRIAREMETEI BAZILIKA: FEBRUÁR 11-én van a Szűzanya lourdes-i
jelenésének évfordulója és a betegek világnapja. A szentmisék 7, 10.30 és 18
órakor kezdődnek. FEBRUÁR 26-án a szentmiséken országosan gyűjtés lesz
a katolikus iskolák támogatására (1029 Templomkert u. 1.).
• BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: istentiszteletek a szokott rendben:
9, 11 és 18 órakor. 9 órakor Budagyöngyén a kápolnában is tartanak igehirdetést.
A Házasság hete – február 12–28. – alkalmából a házaspárok megáldása
lesz február 12-én a 18 órakor kezdődő ifjúsági zenés istentiszteleten,
igét hirdet Molnár Kata teológus. Február 12-én 19 órakor a házasságra ké
szülő fiatalok és a fiatal házasok találkozója. Február 13-án 19 órakor a
kápolnában a Budavári Evangélikus Szabadegyetem keretében Korompay H.
János, az MTA doktora tart előadást Arany János és a protestantizmus címmel.
Február 15-én 19 órakor a középgeneráció számára interaktív találkozó
lesz (1014 Táncsics M. u. 28.).

Összeállította: Raduj Klára
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BUDAI POLGÁR

KIÁLLÍTÁSOK

február 7.
kedd 18.00

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: FEBRUÁR 12-ig: Plakátok a múlt századból. Tóth József Füles legendás plakátjai.
FEBRUÁR 20. – MÁRCIUS 6-ig: A BUKET (Budai Képzőművész Egyesület) téli tárlata. Megnyitja FEBRUÁR 20-án
18.00 órakor Géczy Olga festőművész, közreműködik Kranabeth Fadil Nagham és tanítványa, Galambos Mária
hegedűn (1028 Templom utca 2–10.).
GALÉRIA LÉNIA: MÁRCIUS 28-ig: Dr. Schannen Miklós fotókiállítása. Megtekinthető kedden 16-18 óra és szombaton 14-17 óra között (1021 Széher út 74.).
KSH KÖNYTÁR: FEBRUÁRBAN Lengyel Éva Természet című kiállítása tekinthető meg a könyvtár folyosóján (1024
Keleti Károly utca 5.).

ZENE

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: FEBRUÁR 17., 18.00: Grazioso Zeneszalon. Vendég Juhász Előd, házigazda: Detvay
M. Marcella. FEBRUÁR 19., 19.00: Dalnokklub (1028 Templom utca 2–10.).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Minden csütörtökön Guzsalyas táncház. FEBRUÁR 6., 19.00: Calcutta
trió – indiai zeneklub. FEBRUÁR 12., 20.00: Neil Young Sétány – NYS klubkoncert. FEBRUÁR 14., 21., 21.00: Milonga nuevo. Argentintangó-parti modern és klasszikus tangózenékkel. FEBRUÁR 26., 19.00: Gradus ad publicum.
Barokktól barokkig – zenekari gálahangverseny. Közreműködik a Hegyvidéki Solti György Zenekar, vezényel
Bolyky Zoltán. Szerkesztő és házigazda: Eckhardt Gábor (1022 Marczibányi tér 5/a).

SZÍNHÁZ

titkos kert
VArgA ZSófI grAfIkuSMűVéSZ kIállíTáSA

A kiállítást megnyitja szerényi gábor
grafikusművész, újságíró
február 7-én 18 órakor.
közreműködik kökény Zsuzsanna
és Madarász józsef gitáron.
Szabó
Magda
100

aBigél titkai
TörEdékEk
AZ írónő
élETMűVéBől

PIrOS IldIkó kossuthés Jászai Mari-díjas,
érdemes Művész önálló estje
az írónő születésének 100.
évfordulója alkalmából
február 24.
péntek 19.00

Ablak a nagyvilágra
Bhután:
a Boldogság
földje?

február 15.
szerda 18.00

Előadó: Valcsicsák Zoltán,
a Magyar-Bhutáni
Baráti Társaság elnöke

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

ÁTRIUM FILM-SZÍNHÁZ: FEBRUÁR 7., 8., 19.00: Bárkibármikor. FEBRUÁR 9., 19.30, FEBRUÁR 10., 14.30 és 19.30,
FEBRUÁR 11., 14.30: Az Őrült Nők Ketrece. FEBRUÁR 12., 15.00: II. Edward. FEBRUÁR 14., 15., 19.00: A Soha Vissza
Nem Térő. FEBRUÁR 16., 19.00: Dada Cabaret. FEBRUÁR 17., 19.00 és FEBRUÁR 18., 15.00 és 19.00: Pillanatfelvétel.
FEBRUÁR 19., 19.30: Makbett. FEBRUÁR 25., 19.00: Bábelna – keleti nyitás. FEBRUÁR 26., 15.00: II. Edward. FEBRUÁR 27., 19.00: Cájtstükk, avagy a bizonytalanok. FEBRUÁR 28., 19.00: Kerengők (Csongor, Tünde) (1024 Margit
körút 55., www.atriumfilmszinhaz.hu).
RADNÓTI SZÍNHÁZ: FEBRUÁR 6., 19.00 és FEBRUÁR 12., 17.00: Buborékok. FEBRUÁR 7., 15., 22., 19.00 és FEBRUÁR
19., 17.00: Futótűz. FEBRUÁR 8., 17., 19.00: Iván, a rettenet. FEBRUÁR 10., 16., 19.00: Lear király. FEBRUÁR 11.,
11.00 és 15.00: Ofélia árnyszínháza – előadás után játékos színházpedagógiai foglalkozás. FEBRUÁR 14., 19.00:
Jelenetek egy házasságból. FEBRUÁR 18., 19.00: Platonov – Apátlanul. FEBRUÁR 21., 19.00: Vágyvillamos. FEBRUÁR 23., 19.00: Heltai naplója. FEBRUÁR 24., 19.00: A párnaember. FEBRUÁR 25., 19.00: Karamazov testvérek
(1065 Nagymező utca 11.).
SPIRIT SZÍNHÁZ: FEBRUÁR 6., 19.00: Play Krúdy! FEBRUÁR 8., 10., 19.00: Száz év magány. FEBRUÁR 11., 19.00:
Chatszoba – ahol a vágyak életre kelnek. FEBRUÁR 12., 15.00: Furcsa pár (női változat). FEBRUÁR 16., 28., 19.00:
Ölelj át! FEBRUÁR 17., 22.00: Pasolini: Tétel. FEBRUÁR 18., 19.00 és FEBRUÁR 19., 15.00 és 19.00: Closer (közelebb).
FEBRUÁR 23., 24., 19.00: Jó éjt, anya! (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

GYEREKEKNEK

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: FEBRUÁR 13., 10.00: Babaszínház: Irgum-burgum macibál – első színházi élmény
a Vaskakas Bábszínház előadásában 0-3 éves korig. FEBRUÁR 17., 9.00 és 11.30: Tádé-bérlet: A só – a Miskolci
Csodamalom Bábszínház előadása. FEBRUÁR 17., 14.30: Mazsola-bérlet: Az aranyecset – az Aranyszamár Színház
előadása. Nemes Nagy Ágnes meséje kisiskolásoknak (1028 Templom utca 2–10.).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Minden szombaton 10.00–13.00-ig: Tűzzománckészítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. Minden szombaton 10.30–12.00-ig: Motolla játszóház. Minden vasárnap
10.00–12.00-ig: Kőketánc gyermektáncház. FEBRUÁR 7., 11.00: Babaszínház. Dödölle – a pécsi Bóbita Bábszínház
előadása 3 éves kor alatti gyermekeknek. FEBRUÁR 18., 9.00-12.00: Babaholmibörze (1022 Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: FEBRUÁR 17., 15.00: Tunézia látványosságai, kincsei. Az Utazás a
nagyvilágban című sorozatban Bezuk Zsolt filmje. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött.
A klubvezető Sipos Ildikó: 212-2820, (06 30) 439-1070.
BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 8.: Látogatás a Magyar Nemzeti Galériában. FEBRUÁR 15.: A tél
ünneplése Berkenyén. FEBRUÁR 22.: Történelmi emlékek a Nemzeti Múzeumban. MÁRCIUS 1.: Épületlátogatás a
Mátyás-templomban. Részletes információ a 326-7830-as telefonon, illetve a tothbuda@chello.hu e-mail-címen.
A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 10-én és 24-én 13.30-tól tartja összejöveteleit, melyekre várjuk klubtagjainkat és az új érdeklődőket Klubvezető: Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com (1027 Fazekas u. 19–23.).
AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezete FEBRUÁRBAN csak 15-én találkozik Baltikumról és Lappföldről vetített képes előadás programmal, MÁRCIUS 1-jén megkésve a FEBRUÁR 1-jére tervezett
farsangolás, tombolázás, MÁRCIUS 15-én megbeszélendő, mely rendezvényen tudunk közösen részt venni (1024
Keleti Károly utca 13/b).

KLUBOK

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: FEBRUÁR 14., 18.30: Tudatos Táplálkozás Fórum. A daganatos betegek táplálkozása. FEBRUÁR 21., 18.00: Gyógynövényklub. Természetes gyógymódok, egészségmegőrzés mindenkinek (1028
Templom utca 8-10.).
BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: FEBRUÁR 6.: Számítógép-kezelői ismeretek 17.30-tól a klubban, ingyenes
a részvétel. FEBRUÁR 7.: Látogatás a Mentőmúzeumba. FEBRUÁR 9.: A Mosolygó Dalkör hagyományőrző műsora.
FEBRUÁR 14.: Hagyományos disznótoros ebéd Zugligetben. FEBRUÁR 16.: Névnapok megünneplése. FEBRUÁR 20.:
Mikve, és a Budai Vár alatt újonnan feltárt pincerendszer bejárása vezetéssel. MÁRCIUS 2-ig: az Orosz Kulturális
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Központ díjnyertes fotóiból válogatott kiállítás megtekinthető a klubban. Rendezvényeinkre minden érdeklődőt
várunk. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos
Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
BUDAI MICVE KLUB: FEBRUÁR 11., 19.00: Székhelyi József lesz a klub vendége. A beszélgetés mellett ízelítőt
ad művészetéből is. Házigazda Bóta Gábor újságíró. FEBRUÁR 19., 18.00: Örökzöld dallamok – csevegés, tánc,
ismerkedési lehetőség kávé, tea mellett. A zongoránál: Neumann Nándor. FEBRUÁR 26., 18.00: a Soul Exodus
című dokumentumfilm rendezőjével, Bereczki Csaba filmrendezővel beszélget Garai Péter. A dokumentumfilm
középpontjában amerikai születésű klezmerzenészek állnak (1023 Frankel Leó út 49.).
KÁJONI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ: FEBRUÁR 16., 20.15: Szülősuli. Pécsi Rita előadása A szexualitás öröm és feladat
– 1. rész címmel (támogatja a NEA). FEBRUÁR 18., 16.30: Kerekes György Szerelmetes városaim című festménykiállításának megnyitója. FEBRUÁR 20., 19.30: Ferences Ifjúsági Kurzus. Felelősségvállalás, elköteleződés témakörben interaktív-dramatikus alkalom (támogatja a NEA). FEBRUÁR 26., 16.00: pasaréti kántorok vidám farsangi
koncertje (1026 Szilfa utca 4.).
KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös társasjátékklubja minden hétfőn 16–19 óráig a Thirring
Lajos-teremben. FEBRUÁR 27-én Rummiklub versennyel, különleges játékokkal és ajándékokkal ünnepeljük a
jubileumi 100. játékklubot (1024 Keleti Károly utca 5.).

KIRÁNDULÁSOK

TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: FEBRUÁR 12., 19., 26.: Budai-hegység. Találkozó 9-kor a Széll Kálmán téren,
a metrónál. Információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: FEBRUÁR 19.: Séta a Budai Várban. Találkozó 9-kor a Batthyány téren. Túravezető
Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904. FEBRUÁR 26.: Mátraszentimre és környéke. Találkozó 7.15-kor a Stadion autóbuszállomáson. Előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. Túravezető Dobi Zoltán: (06 70) 347-0545.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK
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Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Tel.: (06 1) 212-2820 Fax: (06 1) 212-4885
marczi@marczi.hu, web: www.marczi.hu

Marczibányi Téri Művelődé

1022 Budapest, Marczibányi tér 5
Telefon: (06 1) 212-2820
Fax: (06 1) 212-4885
Web: www.marczi.hu

02.12. vasárnap 17.00

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: FEBRUÁR 7., 17.30: Marczi-estek. A beszélgetéseket vezeti dr. Zsebők
Csaba történész, publicista. Vendég: Csuja Imre Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész. Az elveszett tudás
monodráma
nyomában – történelmi előadás-sorozat. Művészi zsenialitás, mágikus megszállottság és a történelem elszabadult
Rendező: Árkosi Árpád
alakjai. Előadó: Antalffy Péter történész. FEBRUÁR 16., 18.30: Vermeer és a kelet kincsei – dőzsölés, divat és az
Zrínyi Ilona szerepében: Juhász Róza
első globalizáció művészete (1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: Művészet és irodalom. Ludmann Mihály művészettörténész előadásai. FEBRUÁR
7., 18.30: Labirintus, Thészeusz, Ikarosz. FEBRUÁR 21.,18.30: Iliász és Odüsszeia. FEBRUÁR 19., 17.00: Portré+
Marczibányi Téri Művelődési
Művelődési Központ
Kondor Katalin beszélgető műsora. Vendég: Dr. Székács Béla belgyógyász professzor Marczibányi
(1028 Templom Téri
utca 2–10.).
1022 Budapest, Marczibány
1022 Budapest,
tér 5/a
A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR ÉS A NYÉK-KURUCLES EGYESÜLET közös szervezésében
FEBRUÁR Marczibányi
14-én
Tel.: (06 1) 212-2820 Fax: (06 1)
17 órakor Kőrösi Csoma Sándor nyomában a tibeti Zanglában címmel vetítéssel egybekötött
előadást
tart Irimiás
Fax: (06 1) 212-4885
Tel.: (06
1) 212-2820
marczi@marczi.hu, web: www.m
web: www.marczi.hu
Balázs, a Csoma Szobája Alapítvány vezetője. A rendezvény ingyenes, helyfoglalás marczi@marczi.hu,
érkezési sorrendben (1021
Hűvösvölgyi út 85., telefon: 200-1098).
A KSH KÖNYVTÁR ÉS A SZÉPÍRÓK TÁRSASÁGA vár minden érdeklődőt a Szépírók a KSH Könyvtárban elnevezésű
sorozat következő rendezvényére FEBRUÁR 15-én 17 órára. Az est vendége Zoltán Gábor, akivel Bán Magda beszélget munkásságáról és tavaly megjelent Orgia című, a második világháború végnapjaiban játszódó regényéről.
Helyszín: Bibó István-terem. A belépés ingyenes (1024 Keleti Károly utca 5.).
02.25. szombat 11.00
SZENIOR AKADÉMIA: FEBRUÁR 6., 17.00: A testi betegségek lelki okai. Dr. Sári Erzsébet belgyógyász, természetgyógyász előadása. FEBRUÁR 20., 17.00: A csárdától a lokálig – a vendéglátás műfajai. Saly Noémi muzeológus,
bábos-énekes vásári komédia
irodalom- és helytörténész előadása. Az előadások nyilvánosak és ingyenesek (Villányi úti Konferenciaközpont,
5-8 éves gyerekeknek
1114 Villányi út 11-13.).

Hedry Mária: ZRÍNYI ILONA

BANYAMOSODA

TANFOLYAMOK

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: FEBRUÁR 6., 13., 20., 19.00-22.00: Kreatív írás. Vezeti Lackfi János József Attila- és Prima Primissima díjas író, költő. Jelentkezés, információ Sipos Ildikótól a 212-2820-as és a
(06 30) 439-1070-es számon. FEBRUÁR 17., 18.00-20.00: Irodalombarátok köre. Mai szemmel a régi irodalom:
írók, költők – sorsok, művek tükrében. Válogatás az elmúlt századok magyar és világirodalmából, beszélgetések, elemzések, összefüggések keresése. Műhelyvezető Dancsházi Hajnal színművész, drámapedagógus (06
30) 242-7327. FEBRUÁR 19., 13.00-19.00: Népzenei kurzus – hangszer- és énekoktatás. Bolya Dániel – furulya,
kaval, tilinkó. Konkoly Csenge – ének. Laikusoknak és szakembereknek, kezdőknek és haladóknak. A részvétel
feltétele az előzetes jelentkezés és időpont-egyeztetés. Vörös Judit: (06 20) 390-5775, voros.judit@marczi.hu
(1022 Marczibányi tér 5/a).

A Török utcai könyvtár februári programjaiból
A Mesekuckó változatlanul várja hétfőn délutánonként a gyerekeket mesével, versekkel, diavetítéssel és FEBRUÁR 13-án 16.30-tól kézműves foglalkozással. A könyvtár új játékot indított
a gyerekkönyvtárban Mássalhangzó-nyomozó címmel kis ajándékokért. Az érdeklődők érdekességeket olvashatnak a könyvtár honlapján az álcázásról a Ki gondolta volna menüpont
alatt és a Veronika-kápolnáról a Kerületünk kincseiben. A baráti körben kézimunkázni, kötni,
horgolni vágyókat szerdán 4 órától várja a könyvtár Kötő-horgoló köre. Az internethasználat alapjainak elsajátítására csütörtök délelőttönként van lehetőség előzetes egyeztetéssel.
FEBRUÁR 15-én 17 órától David Grossman: A világ végére és A villámkölyök című műveiről
beszélgetnek az Olvasókör résztvevői (1023 Török u. 7-9., 212-1103, fszek0204@fszek.hu).

Marczibányi Téri Művelődé

1022 Budapest, Marczibányi tér 5
Telefon: (06 1) 212-2820
Fax: (06 1) 212-4885
Web: www.marczi.hu
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LAKNAK NÁLATOK ÁLLATOK?

NON-STOP IMPRO
A SZINDRA TÁRSULATTAL
Műsorvezető: Földessy Margit
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Nem élhetek muzsikaszó nélkül

Három napja tart a dínomdánom Balázsnak, a
vidéki kisbirtokosnak a kúriáján. Mikor a vendégek már hazamentek, Balázs folytatni akarja
a mulatozást. Pólikának, a feleségének elege
van az ura folytonos mulatozásából, ezért elhatározza, hogy a nagynénjéhez költözik. A férj
persze mindenáron megpróbálja visszahódítani a feleségét. Szövetségesre is talál Lajos
bácsi személyében. Az ő noszogatására végül
Pólika levelet küld a férjének, amiben arra
kéri, szöktesse meg és vigye haza. És, mint a
mesében, természetesen minden jóra fordul.
Móricz Zsigmond műve igazi prózai és színpadi örökzöld. Letűnt világot idéz a duhajkodó, ifjú földesúr és feleségének története, de
van benne valami múlhatatlanul eleven, ami-

Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Móricz Zsigmond műve a Beregszászi
Illyés Gyula Színház előadásában FEBRUÁR 14-én, 19 órakor a Klebelsberg Kultúrkúriában
(1028 Templom utca 2-10.). Rendező: Katkó Ferenc.
Jegyár: 2800 Ft.

Lyukasóra
– ezúttal prózában

nek ma is lehetetlen ellenállni. Egy klasszikus
színházi előadás keretében szeretné megismertetni a mai fiatalokat a klasszikus magyar
irodalommal, az idősebb generációt pedig
megajándékozni egy szórakoztató előadással.
Az előadás hangulatát nagyban fokozza Pál
István Szalonna Útravaló című albumának zenei anyaga.

Színházi lecke

FEBRUÁR 11-én 9.30-tól rendezi meg a
Marczibányi Téri Művelődési Központ és a
Magyar Drámapedagógiai Társaság egésznapos módszertani programját a színházi
alkotómunkáról többet tudni akaróknak.
A színházi lecke – Gondolkozni nagyban
és kicsiben elnevezésű rendezvényt gyerek- és diákszínjátszócsoport-vezetőknek,
rendezőknek, drámatanároknak, színházi
neveléssel foglalkozóknak, független színházi műhelyek munkatársainak, színház- és

BUDAI POLGÁR

drámaszakos hallgatóknak, művészeti iskolák tanárainak, színi stúdiók tanulóinak,
közművelődési szakembereknek, szakmabeli
és szakmán kívüli érdeklődőknek is ajánlják
a szervezők.
Előadók: Hajdu Szabolcs író, rendező, Láposi Terka színházpedagógus, Török-Illyés
Orsolya színész, Vojtina Bábszínház és Widder Kristóf rendező, koreográfus. Moderátorok Kaposi László és Körömi Gábor. Részletes
program: www.marczi.hu, www.drama.hu

FEBRUÁR 8-án 19.30-kor indul a Marczibányi Téri Művelődési Központ új programja,
a Lyukasóra Próza.
A Lyukasóra című versidéző-elemző
műsor két oszlopos tagja, Szabó T. Anna
és Lackfi János új játékot indít. A találkozókon a költészet helyett a prózáé, a
költők helyett az íróké lesz a főszerep.
A meghívott résztvevők elbeszélésekből,
kisregényekből, regényekből vagy éppen
felnőtt mesékből választott idézetekkel
érkeznek, és azok íróját fejtik meg együtt
a közönség segítségével.
A Lyukasóránál bevezetett szabály szerint csak holt szerzők műveiből lehet idézni, akár három rövid részletet is, majd
információkkal körülírva segíteni a helyes
megfejtést. A prózai fejtörő játék a verses
Lyukasórához hasonlóan a szépirodalom
kevéssé ismert területeire, még felfedezésre váró írók és műveik világába is elkalauzol. Az egyéni elemzések, a sziporkázóan
elmés gondolatcserék és viták ezúttal is
az irodalmi kávéházak hangulatát idézik.
Résztvevők: Lackfi János moderátor,
Szabó T. Anna, Kiss Judit Ágnes és Nyáry
Krisztián. Belépő: 1000 Ft (1022 Marczibányi tér 5/a).

Abigél titkai

1917. október 5-én született Szabó Magda.
A Kossuth-díjas író hosszú évtizedekig volt
kerületünk lakója, 2003-ban a II. kerület díszpolgára lett. Itt játszódik Az ajtó című regénye,
a belőle készült filmet más helyszínek mellett
Pasaréten is forgatták.
A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. két művelődési központjában, a
Marczibányi téren és a Klebelsberg Kultúrkúriában Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színművész emlékezik az írónő születésének
100. évfordulója alkalmából Szabó Magda és
hősei felejthetetlen alakjára. Az önálló est
címe: Abigél titkai.
A Marczibányi Téri Művelődési Központban:
FEBRUÁR 19-én 16 órától, a Klebelsberg Kultúrkúriában FEBRUÁR 24-én 19 órától láthatja
a közönség Piros Ildikó emlékező műsorát.

2017/2 – február 4.

AJÁNLÓ

15. OLDAL

Tánc egy életen át

Mozgás, öröm, agytorna – szeniortánc a Budai Táncklubban
A tánc a testmozgás egyik legélvezetesebb
formája, amit akár egész életünkön át űzhetünk. Számtalan válfaja közül most egy
olyan tánccal ismerkedhetünk meg, amely
kifejezetten az idősebb korosztály igényeihez, lehetőségeihez és képességeihez
igazodik. A szeniortánc Nyugat-Európában
már évtizedek óta sikeresen működik, de
hazánkban csak most kezd ismertté válni.

Baranyi Tünde egészségügyi dolgozóként vezetett nyolc éven át egy idősek klubját, Tóth Krisztina pedig
eredetileg némettanárként dolgozott. A két oktató 2015-ben ismerkedett meg a szeniortánccal, és csatlakozott az első magyarországi szeniortánc-oktató képzéshez

Baranyi Tünde és Tóth Krisztina oktató a
Marczibányi Téri Művelődési Központ szervezésében februártól a II. kerületieknek is
megtanítja e kíméletes és örömteli sporttevékenységet.
A két oktatóval a Berczik Sára Budai Táncklubban találkoztunk, hiszen a foglalkozásoknak is ez a patinás helyszín ad majd otthont.
– Egy német táncpedagógus dolgozta ki
a mozdulatsort, amely kíméli az izmokat,
csontokat, ízületeket, ugyanakkor kellően
megtornáztatja az agyat, fejleszti az összpontosító-képességet, összehangolja a két
agyféltekét, fejleszti a memóriát, az egyensúlyérzéket és a koordinációt – sorolja a szeniortánc előnyeit Tóth Krisztina. – A zenének
és a táncnak terápiás hatása van, nemcsak a
testnek, a léleknek is nagyon jót tesz. Igazi
közösségi élményt jelent, amihez nem kell
előzetes tánctudás vagy partner, csupán egy
kényelmes váltócipőre van szükség.
Az órákon kellemes, ritmusos zenére,
keringőre, polkára, csacsacsára lehet tán-

colni. A mozdulatok, táncfigurák és lépéskombinációk persze igazodnak az idősödő
szervezet képességeihez, nincsenek akrobatikus elemek, gyors pörgések, csak kecses mozdulatok lassúbb vagy flottabb zenére.
– Mint a Büszkeség és balítélet című film
báljelenetében – teszi hozzá Baranyi Tünde. – A körtáncok és páros táncok mellett
minden órán ülőtáncot is tanítunk, amely
szintén kiváló memória- és orientációs
gyakorlat. Az öröm és a sikerélmény mellett
nagyon fontosnak tartom, hogy aki rendszeresen jár a táncórákra, már két-három
hónap múlva érezni fogja, biztosabban
mozog, javul a koordinációs és orientációs
képessége. Bizonyított tény, hogy a tánc a
leghatékonyabb eszköz a szellemi leépülés,
az időskori elbutulás folyamatának lassítására. Tehát nemcsak testileg, hanem szellemileg is frissen, fiatalosan tart, hiszen
az új tánclépések megtanulása intenzív
agytornát kíván, és elősegíti az idegpályák
„olajozását”.

A II. kerületi szeniortánc-tanfolyam
februárban indul. Az első óra FEBRUÁR
16-án 10.30-kor kezdődik, a további órák csütör
tök délelőttönként lesznek a Berczik Sára Budai
Táncklubban (1027 Kapás utca 55.). Bővebb fel
világosítást a Marczibányi Téri Művelődési Központ
munkatársától, Sipos Ildikótól lehet kapni a (06 30)
439-1070-es, illetve a Budai Táncklub 201-7992-es
telefonszámán.

Az oktatók meggyőződése szerint a táncolás öröme kortalan, oldja a feszültséget,
életenergiát ad, kiegyensúlyozottá és boldoggá tesz. Közösségteremtő és hangulatjavító ereje van, igazi örömforrás, sok
mosollyal és nevetéssel. A zenei memória
segítségével régi emlékek hívhatók elő.
Mivel egy csoportos, közösségi táncról van
szó, segít fejleszteni a társas kapcsolatokat, oldja a magány érzését és a depressziót. Bárki bármikor csatlakozhat 50-től 100
éves korig, egyedül vagy párban.
PZS

Indul a báli szezon

Budai Ferences Bál
A ferences plébániák farsangi bálja FEBRUÁR 25-én szombaton lesz a Móricz Zsig
mond Gimnáziumban. 16 órától gyerekfarsang, 19.30-tól a felnőttek bálja. Jegyek
az Országúti Ferences Plébánián (1024 Margit körút 23.) és a Pasaréti Páduai Szent
Antal Plébánián (1026 Pasaréti út 126.) kaphatók a tavalyi árakon.

Budai Egyházközségek Bálja
A Budai Egyházközségek XVII. Farsangi Bálját a MOM Kulturális Központban
(1124 Csörsz u. 18.) rendezik meg FEBRUÁR 11-én 19 és hajnali 2 óra között.
A belépőjegy árát idén nem kellett emelni, a büfével 4000 Ft és egy tálca sütemény.

A báli jegyek megvásárolhatók a következő plébániák irodáiban, ügyeleti időben:
Városmajori Jézus Szíve Plébánia, 1122 Csaba u. 5., Szent Anna Plébániatemplom,
1011 Batthyány tér 7., Szent Imre Ciszterci Egyházközség, 1114 Bp. Himfy u. 9.

Budabál
A Budai Református Gyülekezet FEBRUÁR 11-én 19 órától 14. alkalommal rendezi
meg jótékonysági bálját. Az adományjegyek ára 3000 Ft, 12 éves korig 1500 Ft, családi
jegy 7500 Ft. Jegyeket az istentiszteletek után, a (06 30) 488-8254-es számon, vagy
a fordoskata@gmail.com címen, illetve a lelkészi hivatalban (1011 Szilágyi Dezső tér
3.) lehet megvásárolni. További részletek: www.gyulekezet.hu.
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Az én gazdagságom az, amit másoknak

A kerületünkben élő Hegyi Margit azért kereste fel szerkesztőségünket, hogy hirdetést
adjon fel: szívesen vállalná fogyatékos gyermekek napközbeni felügyeletét. A beszélgetés során kiderült, Margit néninek nemcsak
fogyatékos emberek gondozásában van több
évtizedes tapasztalata, de mint a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat börtönmissziósa huszonöt éven át látogatott fogvatartottakat.

Kíváncsiak lettünk az örökifjú, kedves hölgy
életútjára, ezért felkerestük kuruclesi otthonában, ahol múltjának megrázó és felemelő
élményeiről, mélyen szeretett családtagjairól
és mostani terveiről mesélt.

Gyermekkor, háborús évek

Hegyi Margit Újvidéken született 1930-ban,
és egészen 1944-ig élt ott szüleivel és három
fivérével, köztük Down-kóros öccsével. A háború alatt édesapja sok szerb és zsidó embert
bújtatott, és amikor helyzetük ott már tarthatatlanná vált, Budapestre költöztek. Rövid
időn belül – a nyilasok hatalomátvételét követően – a magyar fővárosban is bujkálni kényszerültek. 1945-ben, amikor már a végéhez
közeledett a háború, az édesapa kimerészkedett a pincéből, és soha többé nem látták. Az
édesanya úgy döntött, gyermekeivel visszatér
Újvidékre. Szörnyű körülmények között – gyalog és vonaton – a család végül eljutott Szabadkára, ahol mindenkit, aki a vonaton utazott,
börtönbe zártak.

Börtönben

– Apám annyi embernek mentette meg az
életét, hogy mindig akadt valaki, aki rá való
tekintettel rajtunk is segített – meséli a későbbi börtönmissziós a háború utáni évekről.
– Szabadkáról is így tudtunk elmenekülni, így
raktak fel minket egy Újvidékre tartó vonatra.
A kis család azonban cseberből vederbe
esett. Az újvidéki pályaudvarról nem engedték
ki őket, a februári hidegben, a puszta betonon
töltöttek két napot és két éjszakát élelem nél-

kül, s onnan ismét csak börtönbe vitték őket.
– Az ott eltöltött időt igyekszem kitörölni az
emlékezetemből, borzalmas volt. Egyszer az
őr bekiabált, hogy vendégeket hozott, és belökték hozzánk a nagymamát és a nagypapát.
Nem sokkal ezután egy félig agyonvert embert
is hoztak, aki valószínűleg pap lehetett. Ez az
ember elkezdett beszélni, és mi a szavai hatására szabadok lettünk, a fásultságból szinte
újjáéledtünk.
A családot ismét csak az édesapára való tekintettel menekítették ki a börtönből, először
Szabadkára, majd onnan szekéren menekültek
át Magyarországra.

Felolvasóból feleség

Magyarországon is nehéz körülmények között élt a család. Az édesanya varrt, Margit
takarítani járt egy családhoz, ahol két szelet
zsíros kenyér volt a fizetsége. Egy nap, ahogy

Hegyi Margit férje szobra mellett Ajkán, ahol iskolát és könyvesboltot is elneveztek Molnár Gáborról, a város díszpolgáráról

1964. Marczibányi téri lőtér. Hegyi
Margit az MHSZ kötelékében sikeres
sportlövő, egy időben csapatkapitány
is volt

Ha ön vak vagy értelmi fogyatékos gyermeket nevel, és
szívesen igénybe venné Hegyi Margit segítségét, jelent
kezzen a Budai Polgár szerkesztőségében a 336-1384-es
telefonszámon, a peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu e-mail-
címen, vagy személyesen a 1022 Bimbó út 1. szám alatt.

az újságokat rendezgette, egy apróhirdetésen
akadt meg a szeme: vak ember felolvasót keres.
– Amikor elmentem a megadott címre, egy
„idős” ember fogadott (én 16 voltam, ő a harmincas évei vége felé járt). – Hogy szólíthatom? – kérdeztem. – Gabi bácsinak – volt a
felelet.
Gabi bácsi nem volt más, mint Molnár Gábor író-természettudós, a XX. század egyik
legnépszerűbb magyar vadász- és útleírás
írója, aki számos regényt és rádiójátékot is
írt. Egy balesetben veszítette el szeme világát
Brazíliában, ahová a Magyar Nemzeti Múzeum
állat- és rovargyűjteményét gyarapítani hivatott expedíció egyik tagjaként érkezett, és
ahonnan hazatérve értékes kígyókat ajándékozott a Budapesti Állatkertnek. Az ő kedvéért
tanult meg Margit autót, sőt teherautót vezetni, és lett később a postánál hivatásos sofőr és
garázsmester.
– Évek óta jártam már felolvasni, segíteni és
intézni Gabi bácsi minden ügyét, baját, amikor egy nap megkérdeztem tőle: – Gabi bácsi,
nem akar engem feleségül venni, hiszen nem
tudunk mi már meglenni egymás nélkül! Nagyon csodálkozott, de örömmel belement a
házasságba. Húszéves voltam akkor. Nagyon
boldogan éltünk együtt, három gyermekünk
született, akik később öt unokával és két dédunokával örvendeztettek meg.
Molnár Gábor első könyve 1940-ben jelent
meg Kalandok a brazíliai őserdőben címmel. Ezt
követően huszonhat önálló kötete jelent meg
és több mint száz tárcája, ismeretterjesztő
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adhatok

A lólengés magyar
világklasszisai

írása. Élettörténetéről Nyáry Krisztián Merész
magyarok című kötetében is olvashatunk,
amelynek a Vak világjáró című fejezetéből ismerhetjük meg az írót.

Akit az Isten a tenyerén hordoz

Hegyi Margit öccse, a kilenc évvel fiatalabb
Karcsi Down-kórral született. Gondozásában
nővére születésétől fogva részt vett, a legszörnyűbb körülmények között, a pincében, börtönben is rá volt bízva a fogyatékos kisfiú. Sokat szenvedett miatta a család, hiszen mindig
csúfolták a gyermeket is, családtagjait is. Margit sokat gondolt arra, mennyivel jobb lenne
mindenkinek, ha Karcsi egészséges lenne.
– Ma már tudom, hogy mi mindent köszönhetek én is, de még a gyerekeim is Karcsinak.
Azért mertem feleségül menni egy vak emberhez, mert semmiféle előítélet nem volt bennem a fogyatékkal élő emberek iránt. Pontosan tudtam, hogy mennyi érték van bennük.
Nemhogy teher nem volt az ő társaságuk, úgy
éreztem, az Isten a tenyerén hordoz. Karcsi
áldás volt a családunknak, hozzá igazodtunk,
ő tartott egyben minket. A férjem pedig egy
páratlan, rendkívüli ember volt, akivel minden egyes nap csodálatos élményt jelentett.

Máltaiak

Molnár Gábor 1980-ban hunyt el. Halála
után Margit egy barátnője férjének rábeszélésére – hosszas unszolására – ment el Kozma
Imre atyához, aki akkor a Zugligeti Szent Család Plébánián volt plébános.
– Egészen addig nem jártam templomba,
de ahogy először meghallgattam Imre atyát,
egyetlen egy alkalommal sem mulasztottam
el a vasárnapi ünnepi szentmisét. Emlékszem, 1989-ben, Nagyboldogasszony napján
mentem misére. A templom körül egy csomó keletnémet rendszámú Trabantot láttam.
Imre atya megkért minket, hogy adjunk szállást a németeknek. Én is vállaltam, még egy
IBUSZ-szobát is kivettem nekik a házunkban,
sőt a kertben is táboroztak néhányan. Később
néhányukat levittem a határhoz, Kőszegre. Ott
már várt minket egy asszony, aki megmutatta az utat az erdőn át Ausztria felé. Ebben az
időszakban csatlakoztam én is – ahogy szinte
mindenki a zugligeti gyülekezetből – a Magyar
Máltai Szeretetszolgálathoz.

Ismét börtönben

Már a szeretetszolgálat önkénteseként dolgozott Hegyi Margit, amikor megint csak egy
– mint később kiderült – sorfordító apróhirdetésen akadt meg a szeme: olyan embereket
kerestek, akik rabokat látogatnának a börtönökben.
– Ahogy elolvastam a hirdetést, azonnal az
a régi, összevert pap jutott eszembe, aki an�nyit segített nekünk az újvidéki börtönben.
Emlékeztem arra, hogy mit jelent a lélek szabadsága, ha a test fogoly is.
Kétszáz önkéntes jelentkezett a hirdetésre,
végül kevesebb, mint húszan vállalták a bör-
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Hegyi Margit huszonöt éven keresztül látogatott
fogvatartottakat budapesti és vidéki börtönökben

tönmissziót. Hegyi Margit 1990-től huszonöt
éven át látogatta a rabokat Budapesten és hét
vidéki börtönben, beszélgetett velük, tartotta a kapcsolatot családtagjaikkal, eljárt a tárgyalásaikra. Mivel jól beszélt szerbül, oroszul,
németül, egy kicsit olaszul és angolul, külföldi
foglyokat is pártfogásába vett, akiknek – egyebek mellett – anyanyelvi könyveket, kiadványokat is szerzett.
Margit nénit nagyon megszerették a rabok.
Számtalan ajándékot mutat, amit ők készítettek és fényképeket is, ahol Margit nénit
keresztanyaként, esküvői tanúként láthatjuk
egykori védencei mellett. Tavaly karácsonykor tizenegy országból kapott jókívánságokat.
Azért tanulta meg már hetvenen túl a számítógép használatát, hogy e-mailben és skype-on
is tudjon kommunikálni a már szabadultakkal.
– Sokan nem értik, hogy miért kell foglalkozni a rabokkal – kutyából nem lesz szalonna, mondják. Pedig sokszor ezek az emberek
az igazi áldozatok, lelki sérült, meggyötört
emberek. Én nem csináltam velük semmi
különöset, csak szerettem őket, és ezt érezték.
Akikkel foglalkoztunk, azok közül sokkal kevesebb volt a visszaeső. De nemcsak nekik,
nekem is sokat jelentett ez az időszak: ahány
embert megismertem, annyi világ nyílt meg
előttem.

„Segíteni szeretnék”

Hegyi Margit a Máltai Szeretetszolgálattól
kapta karácsonyi ajándékként a Soha többé egyedül című könyvet, amely a Hit és fény
elnevezésű, ökumenikus szellemű, nemzetközi szervezet munkájáról szól. Ez az 1971ben Franciaországban alakult mozgalom a
családban élő értelmi és halmozottan sérült
emberek szolgálatában áll. A könyv elolvasása
után fogalmazódott meg benne, hogy szívesen
segítene olyan családoknak, amelyek sérült
gyermeket nevelnek.
– Tudom, mit jelent sérült gyermeket gondozni, de én ezt örömmel vállalnám, mert azt
is tudom, mekkora segítség lett volna szegény
anyámnak, ha csak egy fél napra is, de rá tudta
volna bízni valakire az öcsémet. Én nem tudok
tétlenül itthon ülni, amikor van még bennem
erő, energia és segítő szándék. Az én gazdagságom az, amit másoknak adhatok.
Péter Zsuzsanna

A tavaly Rio de Janeiró-ban megrendezett XXXI.
Nyári Olimpiai Játékok előtt néhány héttel megjelent
A lólengés magyar világklasszisai című könyv, amely
az ötkarikás csúcsforgalom idején érthető módon
nem kapott olyan felvezetést, mintha fél évvel ko
rábban vagy éppen később látott volna napvilágot.
Pedig a téma meglehetősen érdekes. A szerző,
Jocha Károly – aki lapunkban már közel két év
tizede rendszeresen publikál – ötödik könyvében
is hű maradt korábbi önmagához, és igyekezett
nagyot markolni. Korábbi olimpiai tárgyú köny
veihez képest ugyan ez alkalommal látszólag
kevesebbre vállalkozott, hiszen ebben a köny
vében „csak” három ötkarikás győztest próbál
emberközelbe hozni. De Dr. Magyar Zoltánról,
Borkai Zsoltról és Berki Krisztiánról többet meg
tudhatunk, mint könyvei korábbi főszereplőiről.
Mindhárom bajnok a tornasport legsikere
sebb magyar szerén, a lovon szerezte meg a
legfényesebb érmet – Magyar Zoltán kettőt is
–, ám a könyvben a szerző mégsem velük fog
lalkozik a legtöbbet. Közvetlenül vagy közvetve
ugyanis mindhárom extraklasszis eredményes
sége elválaszthatatlan attól a szakembertől, aki
alapjaiban forradalmasította ennek az egyébként
is rendkívül nehéz szernek a repertoárját. A mél
tatlanul kevéssé ismert dr. Vigh Lászlóról van szó,
aki 1965-ben vette „kezelésbe” Magyar Zoltánt,
akit hihetetlen intenzitású, folyamatos hábo
rúskodás közepette juttatott el a világhírnévre,
mindenekelőtt a montreali (1976) és a moszkvai
(1980) olimpia dobogójának legfelső fokára.
A kerületünkben élő Magyar Zoltán – a Ma
gyar Olimpiai Bizottság egyik alelnöke és a
tornaszövetség elnöke – ma már elismeri, hogy
Vigh László nélkül nem vitte volna semmire. Ez
a ma 75 éves, kiapadhatatlan fantáziájú mester
ugyanis a ló hosszanti „megnyergelésével”, az
általa kialakított vadonatúj elemekkel és azok
elsajátíttatásával olyan előnyhöz juttatta ta
nítványát, ami egyszerűen behozhatatlannak
bizonyult a többiek számára. Magyar dicséreté
re legyen mondva, ezt a könyvet is elsősorban
azért íratta és jelentette meg, hogy a zseniális
szakembert legalább egyszer az őt megillető
módon megjelenítse.
Ezért szól a könyv elsődlegesen a Magyar-ván
dor és a többi világszabadalom ötletgazdájáról,
dr. Vigh Lászlóról,
aki mellett termé
szetesen megfele
lő terjedelemben
olvashatnak a ló
lengés magyar vi
lágklasszisairól is.
A több mint
ké t s z á z f é n y 
képpel illusztrált
könyvet 3500 fo
rintért lehet meg
vásárolni, elérhető
a geosport@t-on
line.hu címen.

18. OLDAL

HELYTÖRTÉNET

BUDAI POLGÁR

Felbecsülhetetlen kulturális értékek
330 éves a budai ferences könyvtár
Százezer könyv, ötszáz éves bullák, ritka
pecsétek és megmentett festmények között
dolgozik Fáy Zoltán, a Magyar Ferences
Könyvtár és Levéltár igazgatója, aki a Margit körúti rendház ódon falai között beszélt
az intézmény múltjáról és jelenéről.

– Ferences középiskolás diákként kerültem kapcsolatba a renddel, majd később,
Hegedűs Kolos atya tartományfőnöksége idején, az ő felkérésére vállaltam el a könyvtárosi munkát civilként – emlékezett vissza
a kezdetekre Fáy Zoltán, aki az ELTE Bölcsészkarán és a Pázmány Péter Hittudományi Főiskolán tanult, és könyvtártörténeti
munkássága mellett több napilapban is
publikált. – Minden könyvtárnak megvan
a maga jellegzetessége, legyen az könyvtárhálózat, orvosi, műszaki vagy egyházi gyűjtemény. A ferencesek esetében gazdag a múlt,
van miből meríteni, hiszen Magyarországon
egykor negyven kolostoruk is működött számos könyvtárral, felbecsülhetetlen men�nyiségű és kulturális értékű könyvvel.
A könyvtárvezető elmondta, hogy a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő központi
könyvtár a II. kerület egyik különleges intézménye, amely leginkább a kutatók előtt
ismert. A könyvtár részeként működik a
szombathelyi rendház gyűjteménye, a gyöngyösi és a szécsényi műemlék könyvtárak,
illetve a ferences levéltár, ahol az egykor
magyar területen működő ferences kolostorok iratanyagait őrzik. Budán és Gyöngyösön is több kolléga segíti a munkát.

A Margit körúti templom és rendház 1890-ben...

Fáy Zoltán, a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár igazgatója

– A Margit körúti a főváros legrégebbi, egy
helyen működő könyvtára. Története Buda
visszavívásáig nyúlik vissza. A ferencesek
Budán 1686-ban telepedtek le másodszor, a
vízivárosi Batthyány térnél, a mai Szent Ferenc
Sebei-templomnál kaptak helyet. A könyvtár szempontjából érdekes, hogy a szalvatoriánus Szürtei Mátyás könyvgyűjtő szerzetes
tudomást szerzett arról, hogy Mátyás király
palotájának könyvei közül több is Budán van,
és sikerült is néhány példányt a bécsi udvari
könyvtáros elől megmentenie. Közülük kettő
még mindig megvan.
II. József rendelkezése nyomán a szerzeteseknek el kellett hagyniuk a rendházat, és
1788-ban átköltöztek a feloszlatott ágostonrendiek országúti, a mai Margit körúti rendházába a könyvtár második alapítójával, Jakosits József tartományfőnökkel az élen, aki

...és napjainkban

Széchenyivel levelezett, és ez alapján alakította ki a könyvtárat és a régiségtárat.
Fáy Zoltán elmondta, hogy a könyvtárépület
az 1830-as években épült a T alakú kolostorszárnnyal együtt, a ferences kolostoroktól
eltérő mintára. A belső tér sokáig megőrizte
régi, patinás küllemét, miközben a II. világháború alatt komoly károk érték a templomot, megsemmisült több Maulbertsch-kép is.
A nagy belmagasságú teremkönyvtárat – más
klasszicista könyvtárhoz hasonlóan – szoborfülkék és antik szobrok díszítették. A termet
az 1980-as évek elejétől polcrendszer borítja,
mert a tárolókapacitásra akkor is nagy szükség volt.
– A legégetőbb gondunk a helyhiány, ami
nehezen orvosolható. A Margit körúton egy
kisebb megyei könyvtárnak megfelelő állományt őrzünk, százezer kötetet és egyéb doku-
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őrzője

mentumot. Minden hazai kiadványt gyűjtünk,
amiben szó esik a ferencesekről, a rendről,
és ha tehetjük, külföldieket is, de a több száz
éves hagyománynak megfelelően a gyűjtemény nemcsak a könyvekről szól. Egy – ma
még csak gondolatban – tervezett ferences
múzemnak az alapjait őrizzük. Van szentképgyűjtemény, fotó- és dokumentumtár,
kisnyomtatványok, folyóiratok, amivel más
könyvtár nem foglalkozik. Csak érdekesség,
hogy a kolostorkertben római kori, kőből készült halotti csonttartó osszárium fekszik, a
fiókomban pedig van egy ágyúgolyó a rendházudvarból, amely az 1849-es harcok alatt
repült be a többivel együtt.
A könyvtárvezető maga is meglepődött,
amikor a Margit körúti rendház padlásán egy
kisebb képtárnyi, rég elfeledett, szakrális témájú festményt talált meg. A könyvtár büszkeségei között vannak kódexek, ősnyomtatványok, a mohácsi vész előtti iratok, régi
glóbuszok, vagy sok száz éves pecsétek, de a
II. kerületi rendházban őrzik például II. Pál
pápa 550 éves bulláját is.
– Gyűjteményünk folyamatosan bővül
amellett is, hogy az évszázadok alatt néha
megtépázták. Volt, hogy saját könyveinket csak
visszavásárlással tudtuk megszerezni. Sok száz
könyv került el a ferencesektől, ám sokuk fellelhető még az ország könyvtáraiban. Célunk
a gyűjtés mellett a dokumentumok állagának
megőrzése és digitalizálása, kereshetővé tétele. Teljes könyveket töltünk fel az internetre,
ahol bárki számára elérhetőek. Ugyan nem
vagyunk nyilvános könyvtár, főleg kutatók
keresnek meg minket, és alkalmanként tudományos előadásoknak is helyszínei vagynuk,
de szívesen kalauzolunk betérő látogatókat is
a 330 éves intézményben. 
Szabó Gergely
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A törvényszéki palota

Az Igazságügyi Minisztérium 1909-ben pályázatot írt ki a Pestvidéki Törvényszék és
Fogház épületének megtervezésére, miután a Magyar Királyi Államkincstár megvásárolta, illetve részben kisajátította a Fő utca, a Kacsa utca, a Gyorskocsi utca és a Vitéz utca
határolta területen álló tizenhárom, zömmel földszintes házat, köztük a népszerű Beck
Márkus fűszer-, bor-, sör- és csemegekereskedő három üzlettel is bíró saroképületét.

A többnyire valóban csákányra érett, kertes polgári ott
honok tulajdonosai és lakói (Grimme József szíjgyártó,
Schmidt Alfréd, Éberling Józsefné, dr. Gschwindt György
né, Jeszenszky Szilárd asztalosmester vagy Szauberer
Tivadarné) jó esetben csak néhány házzal költöztek
arrébb, Beck Márkus a Szász Károly utcában folytatta
mesterségét. 1913-ban kezdődött el a bontás, majd az
ötszintes háztömb kilenc évig tartó építkezése, melyen
olasz hadifoglyok is dolgoztak.
Bár a tervpályázatot Aigner Sándor nyerte, a mi
nisztérium a második helyezett Jablonszky Ferenc
és Hübner Jenő terveit vásárolta meg. Jablonszky
nem csupán építészmérnök, törvényszéki szakértő is
volt, országszerte nyolc bírósági palotát épített, de a
szakszerű belső kialakítás mellett a pszichológiához
is értett: a Fő utcai törvényszék historizáló stílusú
homlokzatának kőlábazata, súlyos téglatömege és
a keskeny, magas ablakok erődszerű, monumentális
megjelenést kölcsönöznek az épületnek, „félelmetesen
nehezedve” a szűk utcára.
Eredeti elrendezés szerint a főépületben az I-III.
Kerületi Járásbíróságot, az esküdtszéki tárgyalót és
a nagyobb termeket helyezték el. A törvényszék jobb
szárnyában volt a vizsgálóbíróság, a telekkönyvi hiva
tal, az ügyészség, a fiatalkorúak bírósága és a büntető
tárgyalóterem. A bal oldali szárnyba a Pestvidéki Já
rásbíróság, a vádtanács, a fellebbviteli tárgyalóterem,
valamint a személyzeti lakások kerültek. A fogház U
alakú épülete teljesen külön áll, a zárkák ablakai a
sétaudvarra néznek. A törvényszék Gyorskocsi utcába
„kanyarodó” szárnyaival a szimmetrikusan elhelyezett,
magas homlokfalú két kapu köti össze és teszi egysé
gessé a háztömb külsejét.
A német megszállás napján, 1944. március 19-én a
törvényszék és fogház épületet a Geheime Staatspolizei,
közismert nevén a Gestapo és a német hírszerzés, a
Sicherheitsdienst (SD) foglalta el, de itt rendezte be
hivatalát Adolf Eichmann is. Az ötvenes évek elején az

Államvédelmi Hatóság költözött a Fő utcai ingatlanba,
az őrszemélyzetet a Rákosi őrzászlóalj egységei adták
Szűcs Ernő, majd Lehota István ezredes irányítása alatt.
Az 1956-os szabadságharc leverése után a Budapesti
Katonai Ügyészség, a Budapesti Katonai Bíróság és a
Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiuma költözött az
épületbe. A Gyorskocsi utcai oldalon a BM Politika Vizs
gálati Osztálya működött, a vizsgálótisztek és az őrök
nagy részét is az addigra feloszlatott ÁVH állományából
válogatták „vissza”. 1958. június 15-én az ideiglenesen
a törvényszéki palotába települt Legfelsőbb Bíróság
Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc bíró elnökletével
itt ítélte halálra Nagy Imre miniszterelnököt, Maléter
Pál honvédelmi minisztert és Gimes Miklós újságírót.
Az épületben ma a Fővárosi Törvényszék Büntető
Kollégiumának Katonai Tanácsa, a Budapesti Katonai
Ügyészség, a Budai Központi Kerületi Bíróság Nyomozási
Bírói Csoportja, a Budapesti Orvosszakértői Intézet, a
Budapesti Rendőr-főkapitányság vizsgálati főosztálya
és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet II. számú
objektuma működik. A közel háromszáz fős börtönben
női előzeteseket és elítélteket tartanak fogva, továbbá
a bűnügyi őrizetes férfi és női fogvatartottak egy részét,
akiket innen állítanak elő a katonai ügyészségre és a
különböző orvosszakértői vizsgálatokra.

Verrasztó Gábor

A Fő utca és a Kacsa utca sarka
1910-ben
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Új életre kel
az egykori SZOT-üdülő

Megoldódhat a II. kerület és egész Buda látképét évtizedek
óta elcsúfító, Vérhalom utcai szellemház ügye. Az építtető,
a Wáberer György érdekeltségébe tartozó ingatlanfejlesztő
cég az előzetes egyeztetéseket követően elkészítette a
volt SZOT-üdülő fejlesztési tervét, melyet lakossági fórumon mutattak be a beruházás által közvetlenül érintett
ingatlantulajdonosoknak.
A Buda szégyenfoltjának számító terület a közelmúltban
olyan tulajdonos kezébe került, aki nem spekulációs szándékkal
vásárolta meg az ingatlant, és nyitott a környéken élőkkel a
párbeszédre. Az Európa legnagyobb árufuvarozó vállalkozását
felépítő Wáberer György érdekeltségébe tartozó Rózsadomb
Panoráma Kft. a Magyar Építészkamara bevonásával tavaly
nyáron országos tervpályázatot írt ki az épület arculatának
kialakítására. A legjobb koncepció kiválasztását a beruházó
szakmai testületre bízta, melynek tagjai voltak a hazai építész
szakma elismert képviselői, köztük Vikár András, Lukács István,
Varga Tamás, Vonnák János többszörös Pro Architectura és
Ybl-díjas építészek. Emellett a zsűribe meghívást kapott a II.
Kerületi Önkormányzat képviseletében a városrész főépítésze
és alpolgármestere is.
A Rózsadomb Panoráma Kft. év végén lakossági fórumra
hívta az építkezés által közvetlenül érintett szomszédos ingat
lanok tulajdonosait, hogy ismertesse a fejlesztés részleteit. Az
eseményen elhangzott: a jelenlegi, félbehagyott épület teljes
szerkezeti újraépítése elkerülhetetlen, mivel műszaki állapota
annyira leromlott az elmúlt évtizedben. A budai látképet el
csúfító torzó helyére a hatályos építési előírásoknak minden
tekintetben megfelelő, a környék szempontjából pedig a lehető
legkisebb forgalmi terheléssel járó társasház kerül. Az épü
let újratervezésének köszönhetően a zöldfelület javára 3500
négyzetméterrel csökken a beépített szintterület.
A lakossági fórumon a Rózsadomb Panoráma Kft. képvise
letében Erdélyi Gábor projektvezető és Balogh Ferenc vezető
építész ismertette a beruházás részleteit. Tájékoztatásuk szerint
a kivitelezési munkák idén nyáron megkezdődhetnek. Addig is
az építkezés előkészítése, a terület és a beruházás által érintett
ingatlanok geodéziai és egyéb felmérése zajlik. Erdélyi Gábor
hangsúlyozta, az ingatlan adottságai jócskán behatárolják a
fejlesztő lehetőségeit, ennek ellenére a leginkább látképbe il
leszkedő tervet valósítják meg, és a kivitelezés, munkaszervezés
során a környéken élők érdekeit is figyelembe veszik majd. Be
számolt arról is, hogy az épület befejezését követően rendezik
a szomszédos közterületeket: szélesebb lesz az út és a járda,
egyszerűbb lesz a környéken az autós- és gyalogosközlekedés.
A fórumon több felvetés is érkezett a hallgatóság soraiból,
egyebek között a szomszédos ingatlanok és utcák állapotmeg
óvásával kapcsolatban. A beruházó képviselői elmondták: az
építkezés megkezdését megelőzően minden érintett lakóingat
lanon és útszakaszon állapotfelmérést végeznek, mely alapján
kivizsgálhatják a kivitelezés alatt esetlegesen okozott károkat
és jótállhatnak azokért. Érkeztek olyan észrevételek is, melyek
szerint az építkezés befolyással lehet néhány lakás panorámá
jára és benapozottságára. A beruházó képviselői ennek kap
csán ígéretet tettek arra, hogy egy újabb fórumon bemutatják
azokat a látványterveket, amelyek egyértelműen bizonyítják:
ezek az aggodalmak alaptalanok, és a kész épület nem takar
ki lényegesen nagyobb részt a látképből, mint a jelenlegi torzó.
A beruházó kötelezettséget vállalt arra, hogy a munkálatok
ideje alatt folyamatos kapcsolatot tart a környéken élőkkel:
a lakossági kérdések megválaszolására, illetve a panaszok
bejelentésére és kezelésére információs telefonvonalat is mű
ködtetnek majd.
(x)

KÖRNYEZETÜNK

BUDAI POLGÁR

Jégzajlás a Dunán

A tartós hideg miatt nemcsak tavaink fagytak be, de az utóbbi években már igen ritkán
látható természeti jelenség tanúi is lehettünk: zajlott a Duna. A legutóbbi olyan alkalom,
amikor a Duna teljes szélességében befagyott, 1963-ban volt. 1458. január 24-én, a legenda
szerint, a Duna jegén választották meg Magyarország királyának Hunyadi Mátyást. A történészek mai álláspontja szerint maga a választás mégsem a Duna jegén zajlott. Egyesek
szerint a polgárok vonultak ki a Duna befagyott jegére, hogy nyomást gyakoroljanak a
gyűlésre, mások szerint a döntést ünneplő tömeg özönlött a befagyott folyóra.

Megújult a Duna-parti közvilágítás
Nemcsak harmonikusabb és látványosabb, hanem takarékosabb is a megújult
díszvilágítás a budai alsó rakpart Margit
híd és Lánchíd közötti szakaszán. A fővárosi önkormányzat beruházásában a
fonódó villamos vonala mellett 56 millió
forintból végezte el a korszerűsítést a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. A sokak
által látogatott területen álló lámpasor
88 oszlopát lecserélték a villamos-beru-

házásnál is alkalmazott kandeláberekre,
a világítótesteket pedig sokkal korszerűbbekkel váltották fel. A nagyobb hatásfokú
fényforrások mintegy 15 ezer kilowattóra
energiát, azaz évi közel félmillió forint
áramdíjat takarítanak meg a budapestieknek. A közvilágítási vállalat tervei szerint
a Lánchíd és Erzsébet híd közötti szakasz
még idén megújulhat a turisták és a fővárosi lakók örömére.
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Szmogriadót rendeltek el
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Budai polgárok a kerületből…
Azok a kisinterjúk, színes portrék, amelyek hétköznapi embereket mutatnak be, a legnépszerűbb cikkek közé tartoznak az interneten. A kérdező az
utcákat, tereket járva keresi interjúalanyát, de bekukkant egy-egy pékségbe, edzőterembe, irodába. Ha pedig vállalkozó szellemű alanyra talál, addig
kérdezi, ameddig „kincsekre” nem lel: izgalmas élményekre, különös érzésekre, olykor egyszerű, de pontos gondolatokra. És a végén mindig kiderül, hogy nincs átlagos ember, mert mindenkinek akad az életében valami
lenyűgöző. Kísérletet tettünk, és mi is beneveztünk ebbe az izgalmas játékba, mert szeretnénk megismerni a II. kerület különleges budai polgárait.

Fotó: MTI

Január 23–26-ig naponta 6-22 óráig tilos volt
olyan gépjárművekkel közlekedni, amelyeknek 0-4-es volt a forgalmi engedélyében szereplő környezetvédelmi osztályt jelölő kód.
A gépjárműforgalmat korlátozó intézkedések
betartását a rendőrség ellenőrizte, és a korlátozás megszegőivel szemben akár százötvenezer forintig terjedő bírságot is kiszabhatott.
A Fővárosi Közgyűlés január 25-i döntésével
– a forgalmi engedély felmutatása mellett –
aznap délután négy órától ingyenessé tette
a tömegközlekedést azoknak az autósoknak,
akik a szmogriadó idején nem használhatták
járművüket a kedvezőtlen környezetvédelmi
besorolás miatt. Kerületünkben a Széna téren
és Pesthidegkúton a Községház u. 10. előtt
található automata mérőállomás.
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Pótdíjügyintézés Budán is
Bővült a Széll Kálmán téri BKK Ügyfélközpontban elintézhető ügyek köre. Januártól
már a pótdíjazással kapcsolatos teendőket is
rendezni lehet ott. Bérletbemutatásra és készpénzes, illetve bankkártyás befizetésre a pótdíj
ügyfélszolgálaton (1072 Akácfa u. 22.), a BKK
Ügyfélszolgálaton (1075 Rumbach Sebestyén
utca 19-21.) vagy a Kelenföldi vasútállomás
metrómegálló ügyfélközpontjában szintén
van lehetőség.
Villamospótlás a budai vonalakon
A budafoki villamoskocsiszín átépítése miatt
várhatóan február 26-ig több budai villamosjárat déli vonalszakaszán pótlóbusz jár. Az
áramellátási és építészeti munkák miatt a
Fehérvári úton közlekedő 17-es, 41-es, 47-es
és 56-os villamosok az északi végállomásuktól
rövidített útvonalon közlekednek az Etele út/
Fehérvári út megállóhelyig. Az utasokat onnan
pótlóbusz viszi tovább a dél-budai végállomásokig. A Budafok kocsiszínt többek között azért
kell átalakítani, hogy helyet tudjon biztostani
a budai fonódó villamoshálózaton közlekedő
CAF-villamosoknak. Az átépítés a villamosok
beszerzéséhez kapcsolódó uniós projekt részeként zajlik.

Bocsi Eszter
Berczik-torna- és táncgimnasztika-tanár

– Hétfőnként és keddenként a Berczik
Sára Budai Táncklubban kezdődik a
napom. Szeretem az épület atmoszféráját, amikor belépek ide, úgy érzem,
hazajöttem. Télen sötétek még a reggelek, de ahogy megszólal a teremben a zongora, minden kiszínesedik.
A végén sokan megköszönik az órát,
és mesélnek az életükről. Az egyik tanítványom azt mondta, az óráim adtak
erőt ahhoz, hogy túlélje a tavalyi évét.
Ez a tánc varázsa. Úgy tudom, már
húsz perc mozgás után boldogsághormonok termelődnek bennünk.
Gyerekkoromban kezdtem a táncot, és ez a szerelem a mai napig nem
múlt el. Ma már a tanítás a hivatásom,
ez egy új szerelem. Korábban a Magyar Fesztivál Balett társulatának és a

Miskolci Nemzeti Színház tánctagozatának voltam a tagja. Imádtam a színpadot. Izgultam a fellépéseim előtt, de
a félelmem azonnal elmúlt, amikor kiléptem a függöny mögül, mert onnantól a szerep dolgozott bennem. Sokféle karaktert alakítottam, mindegyiket
magamból kellett felépítenem, ami
egy komoly játék. A balett-táncosnak
pontosnak kell lennie, mint egy szívsebésznek, és közben érzékenynek,
mint egy kisgyereknek.
A tánc mellett úgy tudok kikapcsolódni, ha megnézem a legújabb balettelőadásokat, színházba és kiállításokra járok. Chiharu Shiota piros
fonalakkal készített lenyűgöző installációjába engem is beleszőtt, úgy éreztem, hogy a pókhálószerű fonalrengeteggel érdekes és kusza érzéseket
koreografált meg. Az én érzéseim is
sokszor ilyenek, miközben gondolkozom a koreográfián.
Lejegyezte: Novák Zsófi Aliz

KÉKHÍREK

Fotó: Rózsadomb ÖTE

Balesetet okozott a csúszós út

Az utóbbi napok időjárása országszerte nagy kihívás elé állította a közlekedőket. A Hidegkúti úton például
megcsúszott és fának csapódott egy személygépkocsi január 30-án késő délután. Az autó az ütközés után
többször megpördült, majd egy jelzőtáblát megdöntve állt meg. A balesetben szerencsére senki nem sérült
meg. A gépkocsit a II. kerületi hivatásos tűzoltók áramtalanították, a rendőrségi helyszínelés után pedig a
Budavár–Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesületek tűzoltói segítségével a forgalmi akadályt megszüntették

Bábverseny gyerekeknek

A BRFK Fővárosi Baleset-megelőzési Bizottság közlekedésbiztonsági bábversenyt
rendez a fővárosi gyermekbalesetek megelőzése érdekében óvodás- és budapesti alsó
tagozatos iskoláscsoportok részére. A rendezvényre olyan csapatok jelentkezését várják,
amelyek közlekedéssel kapcsolatos történetet, mesét adnak elő saját készítésű bábokkal.
A verseny célja a gyermekbalesetek megelőzése és a gyerekek közlekedésbiztonságának
javítása. A megjelenített közlekedési szituációk a bábelőadások begyakorlása és előadása során mind az előadó, mind a néző
gyerekek játékos formában ismerkedhetnek
meg a gyalogos közlekedési szabályokkal.
A versenyt április 14-én 9-12 óra között tartják a BRFK Közlekedésrendészet épületének
színháztermében (1149 Hungária krt. 149.).
A bábelőadások időtartama 4-5 perc. Az előadások értékelési szempontja többek között:

a színpadkép, a kellékek és a bábok kidolgozottsága, az előadás tartalma, a darab felépítése színházművészeti szempontok alapján,
valamint a KRESZ szabályainak érvényesülése.
A verseny során csak a bábprodukciót értékelik. A csoportok használhatnak tartóvázas
(bot-, pálca-, síkbábok) bábokat, benyúlós
(ujj-, kéz-, kesztyűs és fejbábokat), valamint
felső mozgatású (marionett) bábokat. A kellékeket minden csoportnak magának kell hoznia.
Az első három helyezett csoport díjat kap.
A nevezési lapot mindkét kategóriában 2017.
MÁRCIUS 10-ig kell beküldeni a versenyzők
és a kísérők létszámának feltüntetésével a BRFK
Fővárosi Baleset-megelőzési Bizottság részére
a babusm@budapest.police.hu e-mail-címre.
További információt ad Szécsi Tibor rendőr
alezredes, a Közlekedésrendészeti Főosztály
Balesetmegelőzési és Közlekedési Osztály vezetője a 273-4010-es telefonszámon.

Rajzpályázat óvodásoknak, iskolásoknak

A BRFK Fővárosi Baleset-megelőzési Bizottság a gyermekbalesetek megelőzéséért fővárosi rajzpályázatot hirdet Biztonságos közlekedés gyermekszemmel címmel három korosztály
számára. A rajzversenyen indulhatnak óvodások (3-6 éves), valamint alsó tagozatos
(7-10 éves) és feleső tagozatos (11-15 éves)
diákok. Az alkotások kizárólag A/4-es vagy
A/3-as méretben készülhetnek. Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, linó, tus, tempera, olaj, diópác vagy szén.
A rajzok beküldési határideje: 2017. ÁPRILIS 3.
A pályázatokat a BRFK Fővárosi Baleset-megelőzési Bizottság (1149 Hungária krt. 149.) postacímére kell küldeni: 1581 Budapest, Pf.: 27.

A rajz hátoldalán szereplejen az alkotó
neve, életkora, címe, az óvoda, vagy iskola neve és címe, e-mail-címe és telefonszáma. A szakmai zsűri kategóriánként 6-6
pályamű alkotóját díjazásban részesíti, a
helyezést elért gyerekeknek meghívót küldenek. A beküldött pályaműveket nem küldik vissza, nem őrzik meg. A díjátadó várható időpontja: április 13. (csütörtök) 14
óra, a BRFK Közlekedésrendészet épületének színházterme (1149 Hungária krt. 149.).
További információt ad Szécsi Tibor rendőr
alezredes, a Közlekedésrendészeti Főosztály
Baleset-megelőzési és Közlekedési Osztály
vezetője a 273-4010-es telefonszámon.

Gyorsan elfogták a zsebtolvajokat

Villámgyorsan elfogták a II. kerületi Rendőrkapitányság Zseblopási Alosztályának munkatársai azt a két férfit, aki
még tavaly követett el bűncselekményt az Árpád hídi metrómegálló aluljárójában. Az egész fővárosra kiterjedő
hatáskörrel dolgozó zseblopás elleni nyomozók akkor figyeltek fel a két személyre, amikor azok megállították
az egyik mozgólépcsőt, és a kavarodásban ellopták egy idősebb férfi pénztárcáját a bankkártyájával együtt.
A rendőrök akkor fogták el őket, amikor egy bankautomatánál sikertelenül próbáltak meg pénzt felvenni a lopott
kártyával. Az ügy a napokban ért vádemelési szakaszba.

BUDAI POLGÁR

Bemutatkoznak
a körzeti megbízottak

A II. kerületi Rendőrkapitányság továbbra is
nagy hangsúlyt helyez a körzeti megbízotti
(KMB) rendszerre, amely a környéket és az
ott élőket jól ismerő rendőr és a lakosság
jó kapcsolatán alapul. Kerületünk körzeti
megbízottjai – akiket sorozatunkban mutatunk be – várják a lakosság észrevételeit,
bejelentéseit és a bűnmegelőzés szempontjából talán aprónak tűnő, de gyakran mégis
hasznos információkat.

I. számú körzet (Pesthidegkút):
Porcsin Csaba
rendőr zászlós
telefon:
(06 70) 489-3429
Budai Tímea
rendőr főtörzsőrmester
telefon:
(06 70) 489-3440
Dupcsák Viktor
rendőr főtörzszászlós
telefon:
(06 70) 489-3424
Homa-Nagy Anita
rendőr főtörzsőrmester
telefon:
(06 70) 489-3441
Móré Csaba
rendőr főtörzsőrmester
telefon:
(06 70) 489-3435
Vámos György
rendőr törzsőrmester
telefon:
(06 70) 489-3442

Megvan a betörő
A II. kerületi Horvát utcában az egyik lakás ablakát
befeszítette egy férfi még tavaly július 8-án dél körül,
majd társával együtt bejutott az ingatlanba, hogy ott
értékek után kutassanak. Az esetet egy közeli bolt
munkatársa látta, és értesítette is a rendőrséget, de
néhány perccel később az elkövetők az erkélyajtón
keresztül elmenekültek. A nyomozóknak a napokban
sikerült beazonosítaniuk az egyik betörőt, akiről kide
rült, hogy más bűncselekmény elkövetésének gyanúja
miatt előzetes letartóztatásban van, így gyanúsított
ként hallgatták ki. Társát még keresi a rendőrség. A
BRFK II. kerületi Rendőrkapitánysága eljárást folytat
a 23 éves budapesti lakos és ismeretlen társa ellen
lopás bűntett kísérlet miatt.

Az oldalt összeállította: Szabó Gergely
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Marketingszöveg-írási műhely
Ingyenes képzés II. kerületi vállalkozóknak

Két helyszínen folytatódik az önkormányzat támogatásával működő II. Kerületi Vállalkozói Klub, amelynek keretében februárban a
marketingszöveg-írással ismerteti meg a résztvevőket Villányi Balázs online-marketing-szakértő.

Ha egy vállalkozás azt szeretné, hogy
a honlapját megnézzék, a hirdetéseire felfigyeljenek, az e-mailjeit
vagy az árajánlatait elolvassák, akkor
figyelemfelkeltően kell írnia. Ráadásul el kell sajátítania a marketing
nyelvezetét.
– A hirdetésemet, a honlapom
tartalmát, sőt még az árajánlatomat
sem olvassák el, hanem csak átfutják – emlékeztetett Villányi Balázs
online-marketing-szakértő. – A mai
világ másképp működik, Kabos Gyula
filmjeinek cirkalmas mondatai már
a múlté. Manapság csak átfutjuk a
leveleket, a cikkeket, a szemünkkel
beszkenneljük címsorait, majd néhány másodperces benyomás alapján
dönt az agyunk, hogy megnézzük-e
az adott tartalmat.
A szakértő felhívta a figyelmet arra,
hogy a hirdetéseket agyunk „spamszűrője” rostálja meg. Naponta 2-3
ezer reklámjellegű impulzus ér minket, és ha mindegyikre odafigyelnénk, akkor agyunk rövid idő alatt
kioldana, ezért védekezik. Üzenetünket ezen a finom szűrőn át kell
eljuttatnunk.

– A képzés első részében megmutatom, hogy miképp írjunk figyelemfelkeltő reklámot, hogyan fogalmazzunk, és hogyan szerkesszünk,
formázzunk internetre szánt szöveget. Ezek objektív és elsajátítható
tudások. A képzés második részében
igazi műhelymunka lesz. A résztvevők
megírnak egy blogbejegyzést, egy
hírlevelet, vagy egy honlap szövegét,
mindezt pedig közösen kiértékeljük.
Nálam senkinek nem lesz fehérlappánikja, mert mindenben segítek,
még a témaválasztásban is.
Villányi Balázs hangsúlyozta, hogy
a mai online-marketing már elképzelhetetlen tartalomfejlesztés nélkül.
– Egy vállalkozásnak két lehetősége
van: kiszervezi a vállalkozás a tartalom fejlesztését, szövegírását vagy
kiképezi magát profi szövegírónak.
Aki az utóbbi mellett dönt, azt várom
a képzésekre. Addig is látogassanak
el Facebook-csoportunk oldalára:
https://www.facebook.com/groups/
masodikkeruletivallalkozoklub/.
A nagy érdeklődésre tekintettel,
februárban is lesz kezdő szintű
honlapkészítő-képzés.

A FEJLŐDŐ II. KERÜLETÉRT

II. KERÜLETI VÁLLALKOZÓI KLUB

Ingyenes online-marketing-képzések
két helyszínen!
Marczibányi Téri Művelődési Központ
(1022 Marczibányi tér 5/a)

Február 9. csütörtök, 9-13 óráig (Marketingszöveg)
Február 9. csütörtök, 14-18 óráig (Marketingszöveg)
Február 15. szerda, 14-18 óráig (Marketingszöveg)

Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

Február 8. szerda, 9-13 óráig (Marketingszöveg)
Február 8. szerda, 14-18 óráig (Honlapkészítő-képzés – kezdő)
Február 13. hétfő, 9-13 óráig (Marketingszöveg)
Február 13. hétfő, 14-18 óráig (Marketingszöveg)
Regisztráció az ingyenes képzésre:
http://onlinemarketinges.hu/februar

Legyen

sikeres

ektor,
a magyar KKV-sz
sikeres
et
mert csak így leh

ág!

Magyarorsz

További információk:
Villányi Balázs, (06 30) 606-7843
e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu
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A II. Kerületi Önkormányzat nyilvános versenytárgyalást hirdet
a tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest II.
kerület, 11514/15/A/14 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1026 Budapest, Torockó u. 19. szám alatt található, 7
2
m területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint garázs megnevezésű, a valóságban tárolóként használható, nem lakás céljára
szolgáló ingatlan tulajdonjogának értékesítésére.
Induló ár: 800 000 Ft+0% áfa.
A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati
felhívás 2017. január 30. (hétfő) 8.30 órától 2017. február
17. (péntek) 9.30 óráig vásárolható meg a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási
Irodáján (1024 Budapest, Mechwart liget 1., 307. szoba) 10 000
Ft+27% áfa egyszeri vissza nem térítendő összeg ellenében.
Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati
felhívást megvásárolta.
A versenytárgyalásra a pályázati felhíváshoz csatolt regisztrációs lapon lehet jelentkezni.
Az ingatlan megtekintésének időpontjai: Február 7. (kedd)
10.00 óra, február 15. (szerda) 15.00 óra.
A regisztrációs lap leadásának határideje: 2017. február 17.
(péntek) 11.30 óra.
A regisztrációs lapot a Vagyonhasznosítási és Ingatlannyilvántartási Irodán (1024 Budapest, Mechwart liget 1. 307.
szoba) lehet leadni.
A kitöltött regisztrációs lap határidőben történő leadása
a pályázati felhívásban foglaltak tudomásulvételét jelenti,
egyben elengedhetetlen feltétele a versenytárgyaláson való
részvételnek.
A II. Kerületi Önkormányzat nyilvános versenytárgyalást hirdet
a tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest II.
kerület, 13647/0/A/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben
2
a 1027 Budapest, Kapás u. 49. alatt található, 25 m területű, raktár megnevezésű, nem lakás céljára szolgáló ingatlan
tulajdonjogának értékesítésére.
Induló ár: 3 500 000 Ft+0% áfa.
A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati
felhívás 2017. január 30. (hétfő) 8.30 órától 2017. február 17-én
(péntek) 9.30 óráig vásárolható meg a II. kerületi Polgármesteri
Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodáján
(1024 Budapest, Mechwart liget 1., 307. ) 10 000 Ft+27% áfa
egyszeri vissza nem térítendő összeg ellenében.
Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati
felhívást megvásárolta.
A versenytárgyalásra a pályázati felhíváshoz csatolt regisztrációs lapon lehet jelentkezni.
Az ingatlan megtekintésének időpontjai: Február 9. (csütörtök) 10.00 óra, február 14. (kedd) 15.00 óra.
A regisztrációs lap leadásának határideje: 2017. február 17.
(péntek) 11.30 óra.
A regisztrációs lapot a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodán (1024 Budapest, Mechwart liget 1., 307.)
lehet leadni.
A kitöltött regisztrációs lap határidőben történő leadása
a pályázati felhívásban foglaltak tudomásulvételét jelenti,
egyben elengedhetetlen feltétele a versenytárgyaláson való
részvételnek.

A PÁLyÁZATTAL, AZ INGATLANNAL ÉS A MEGTEKINTÉSSEL
KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE ügyfélfogadási időben a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai személyesen a Polgármesteri Hivatalban (1024 Budapest,
Mechwart liget 1., 307.), illetve telefonon, a (06 1) 346-5742-es és
a (06 1) 346-5540-es számon válaszolnak.
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Oscar-jelölt a Mindenki

A film számos jelenetét a II. kerületi Szent Angéla iskolában
forgatták

Egy évvel a Saul fia győzelme után megint Oscar-díjra jelöltek egy magyar
filmet, Deák Kristóf Mindenki című alkotását. Az angolul Sing címet viselő mű az élő szereplős rövidfilmek között került a legjobb öt közé. Az amerikai filmakadémia január 24-én hozta nyilvánosságra a legrangosabb
hollywoodi elismerés jelöltjeit. A rendezővel tavaly decemberben beszélgettünk az Oscar-jelölés és a filmforgatás kulisszatitkairól. Lapunknak elmondta, a II. kerületben is forgattak, a film sok jelenetét ugyanis a
Szent Angéla iskolában vették fel. Arról is beszélt, hogy tudatosan figyelt
arra, hogy Oscar-jelölő fesztiválokra is jelentkezzen alkotásával, és a jelölésnek hála, sok korábbi tervét könnyebb lesz megvalósítania. Deák szerint a kisfilmek között sok a szomorú mű, a Mindenki viszont egy felemelő történetről szól, amely miatt kitűnik a sorból. A 34 éves filmrendező
nyolc éve Angliában él, ott tanulta a rendezést, sokáig vágóként dolgozott,
2014 óta rendezőként keresi a kenyerét. A 89. Oscar-díjátadó ceremóniát
február 26-án az ABC tévécsatorna közvetíti Észak-Amerikában, és több
mint kétszáz televízió veszi át világszerte.

BUDAI POLGÁR

Folyamatosan dolgoznak a kéményseprők. A gáztüzeléses tüzelő
berendezéseknél kétévente egyszer, szilárd tüzelés esetén évente egyszer végzi el az
égéstermék-elvezetők ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását a Fővárosi Kémény
seprőipari Kft. Minden kéménytípusnál négyévente műszaki felülvizsgálatot is végez
nek. Az ellenőrzés a tulajdonosokra nézve kötelező. A kéményellenőrzés ingyenes a
lakossági felhasználók számára. Ahol azonban a tulajdonos gazdálkodó szervezet,
vagy magántulajdonú az ingatlan, de oda gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozók
is) székhelye, telephelye vagy fióktelepe van bejelentve, a kéményellenőrzést továbbra
is térítés ellenében kell végeznie a szolgáltatónak. A lakossági felhasználók számára
a sormunkát külön megrendelés nélkül, előre ütemezett időpontokban végzik el. A
tervezett munkálatról legalább 15 nappal korábban hirdetményen keresztül értesítik
az ügyfeleket. Sikertelen bejutás esetén értesítőt hagynak a második időpontról. Aki
felkeresi a kéményseprők internetes oldalát (www.kemenysepro.hu), az nemcsak
további információkat talál a kéményellenőrzésről, hanem a regisztrálók megadott
címük alapján naprakész ellenőrzési időpontokat is találhatnak, az időpontról pe
dig elektronikus értesítőt is kérhetnek. Telefonos ügyfélszolgálat: (06 1) 999-0664.
A civil áldozatokra emlékeznek. A Nemzeti Örökség Intézete és a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság Budapest ostromának civil áldozatai
tiszteletére emlékezik tizenharmadik alkalommal FEBRUÁR 10-én pénteken, 13
órától a Farkasréti temető 19/1 parcellájában lévő Civil áldozatok síremlékénél (1124
Németvölgyi út 99.). A sírok közül az egyik a Margit körúti Regent-házban, a másik
a Vitéz utca 2., illetve a Fő u. 59. alatti sarokházakban elhunytaknak állít emléket.
A szervezők kérik, hogy koszorú helyett egy-egy szál virágot hozzanak magukkal.
Gyász. A hidegkútiak körében jól ismert Balázs Jánosné, Mednyánszky Henriette
balettmester életének 92. esztendejében 2017. január 17-én megtért Teremtőjéhez.
Élete küzdelemben, odaadó szeretetben, mindenkinek példaképül szolgáló elkötele
zettségben telt. A szeretett édesanyát, sokak balettmesterét, ismerősét február 6-án
14.30-kor helyezik örök nyugalomra a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójából.
A gyászolók között van családja, gyermekei, így Balázs Péter színművész is.

Nem rózsaszín porokat kínálunk!
Interjú Hegyi Csabával, a Highlander Club vezető edzőjével
A hitvallásodat olvasva, találtam egy érdekes mondatot, „Mindenki számára van megoldás!” Ez egy reklámfogás csupán, vagy egy olyan kijelentés, amit teljesen őszintének gondolsz?
– Nem a reklámfogások világában élek. Említettem előbb
is, hogy ez a hely nem a félrebeszélésről szól. Az elmúlt években elegendő emberrel foglalkoztam ahhoz, hogy bátran kijelentsem, mindenki számára van megoldás. Nem rózsaszín
porokat kínálunk, amit vízzel higítva megihatnak a vendégek
és pár nap alatt eljön a csoda. A megoldás személyenként,
életkoronként, sőt évszakonként eltérő. Az edző dolga az,
hogy ezeket a sajátosságokat felismerje, beépítse az edzésprogramokba és minden szakmai tudásával segítsen. Ez a
személyes odafigyelés a lényeg, amit nálunk a Highlander
Clubban a vendégek megkapnak.
Kik, miért járnak hozzátok?
– Mindenki másért edz. Van, aki csak a társaság miatt jár
ide, vagy mert itt tud kikapcsolni, de nem akar profi sportoló
lenni vagy csúcsokat dönteni. Volt olyan, aki azért keresett
meg, mert a munkahelyi stressz miatt rettenetesen leromlott
az egészségi állapota és itt oldódott fel hetente kétszer. Volt,
akit önvédelmi ismeretekre kellett tanítsak, mert a társa bántalmazta. Valakik azért jönnek, mert versenyre, vagy a munkájukból adódóan fizikális megmérettetésre készülnek, de van

Highlander Club

1028 Budapest, Máriaremetei út 184.
www.facebook.com/Highlander Club
Telefonszám: (06 30) 916-4314

olyan vendégem is, aki csak azért jár ide, mert itt családias
környezetben „bújhat el” a fotósok elől edzés közben. Érdekes és hosszú folyamat volt megtanulni és különbséget tenni
egymástól ennyire más háttérrel rendelkező emberek között,
úgy, hogy mégis legyen csoportmunka, jó hangulat, és érezzék, ami a legfontosabb, hogy egyenként figyelünk rájuk. Azt
gondolom, ez az egyik legjobb része a munkámnak. Szolgáltatni szeretnénk mindenki számára; egészséget, jó hangulatot, ahol a vendég tudja, hogy edzés előtt, közben és utána
is figyelünk rá.
Milyen lehetősége van azoknak, akik ellátogatnak
hozzátok? Mit próbálhatnak ki?
– Sokfajta lehetőséget kínálunk. A könnyebb edzésformától a nehezebb felé haladva ezek a következők: TRX, mely egy
ízületeket kímélő edzésforma; Core edzés, mely a törzs izmait
célozza elsősorban, Spártai edzés, mely egy magas intenzitású, többfajta eszközt használó edzésforma; Girya edzés, a
sokak által kettlebell néven ismertté vált „vasgolyó” eredeti
orosz megfelelőjével történő súlyzós edzés, melyet nem csak
férfiaknak ajánlunk; valamint a Cross tréning, mely egy változatos edzésforma, ahol a saját testsúlyon kívül több fajta
eszközt használunk. Lehetőséget adunk személyi edzésre is,
amennyiben valaki úgy érzi, hogy a csoportos óra nem neki
való, vagy éppen nem jut rá ideje. Ezeken kívül a teremben
megtalálják számításukat a Body Art, Deep Work, Bax rajongók is, valamint a Rúdtánc fitness és Aerial Yoga kedvelői.
Részletes órarendünket mindenki megtalálja a facebookon.
Kollégáimmal mindenkit szeretettel várunk, aki változtatni
szeretne életmódján, de azt tudni kell, hogy a céloknak ára
van, mégpedig idő, lemondás és kemény munka.

PR-cikk

Bevallom, kíváncsi lettem, miután több barátomtól is
hallottam, hogy Máriaremetén nyílt egy hely, ami más,
mint a megszokott. Miben más ez az edzőterem?
– Az elmúlt 6 évben több teremben megfordultam edzőként,
volt, ahol edzőből lettem teremvezető. Láttam a végeláthatatlan
futópadok sorát, a nagy cégek reklámtevékenységeit a termekben, néhol pedig laboratóriumi hangulatot. Volt lehetőségem a
hibákat észrevenni, a jót és a rosszat egymás mellé állítani. Ezekből a tapasztalatokból táplálkozva bátran kijelenthetem, hogy
másként is lehet ilyen jellegű szolgáltatást nyújtani. A Highlander
Club vezető edzőjeként is azt vallom, hogy a családias hangulat,
az edzésformák sokszínűsége, a szolgáltatás állandósága, a személyes törődés, odafigyelés teszi mássá ezt a helyet. Ez a hely
nem a félrebeszélésről szól, itt a vendég hall egyaránt jót és kevésbé kellemeset is. Számomra az a kihívás, hogy személyre szabottan mutassam meg a helyes utat vendégeinknek.
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Pesthidegkút-Ófaluban
80 férőhelyes, emelt szintű szolgáltatást nyújtó
Idősek Otthonában egy és másfél szobás lakrészek
igényelhetők, 1–2 éves átmeneti elhelyezésre,
valamint tartós bentlakásra és rövidebb időtartamra
egészségügyi rehabilitáció céljára.
Biztosítunk:
• egészségügyi szolgáltatást,
• éjjel-nappali nővérfelügyeletet,
• dietetikussal készített étrendet,
• gyógytornát, stb.

1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
06 30 317-3713, 06 30 857-8969
senectuskht@t-online.hu
www.senectus.hu
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A rejtvény fő soraiban Pablo Neruda szavait rejtettük el.
A 2016/21. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Karácsonykor
minden út hazavezet”. A helyes megfejtést beküldők közül három
kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a
Humorpercek legközelebbi előadására, amely március 8-án
19.00 órakor lesz a Klebelsberg Kultúrkúriában. A nyertesek: Balkányi Györgyné, Klinka Pálné és Varga Vanda. Gratulálunk!
A nyereményeket személyesen vehetik át a művelődési központban.
A nyereménnyel kapcsolatban a 06 20 323-4500 telefonszámon
kaphatnak további információt. Várjuk megfejtéseiket a „Budai
Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@
masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2017. február 25-ig.

2017/2 – február 4.

HIRDETÉS
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Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA
A Községház Utcai Óvoda 4 órás váltott műszakban dolgozó dajkát keres. Jelentkezni e-mai
len: ovoda.kozseghaz@ecom.hu, illetve telefonon a
376-5476-os számon lehet.
Sok éves tapasztalattal idősgondozást, bébiszitter
bejárónői munkát vállalok. Tel.: 06 70 232-2186
Budai, jó polgári étterem minimum 5 éves tapasztalattal, jó felkészültséggel önálló munkavégzésű, megbízható szakácsot és cukrászt keres, korrekt feltételekkel. Jelentkezés szakmai
önéletrajzzal: neuwirth@jollyjokerdiamonds.
com és Neuwirth Imre, tel.: 06 20 986-6940.

DIPLOMÁS NYELVTANÁRNŐ több éves külföldi
tapasztalattal NÉMET-, ANGOL-, FRANCIAOKTATÁST, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést és
társalgást vállal felnőtteknek és tanulóknak
minden szinten. Tel.: 06 30 373-8069
OROSZ ÜZLETI NYELVOKTATÁS ANYANYELVŰTŐL A II. KERÜLETBEN. Tel.: 06 30 309-5444
ANGOL-, FRANCIATANÍTÁS diplomás nyelvtanártól
minden szinten. A Pasaréti tér mellett. dobojutka@
gmail.com Tel.: 06 30 432-5012
Diplomás tanár ANGOL nyelvoktatást, általános és
gazdasági nyelvvizsga-felkészítést vállal. Tel.: 06
30 183-9403

Hűvösvölgyi szeretetotthon szociális gondozókat
keres azonnali belépéssel több részlegére. Érdek
lődni Vuts Szilviánál a 06 20 770-3476-os számon
lehet.

ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL DIPLOMÁS
SZAKTANÁR NAGY GYAKORLATTAL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍT, FELZÁRKÓZTAT EGYÉNILEG. Tel.:
06 30 749-2507

A SZENT LUJZA SZERETETOTTHON SZOCIÁLIS
GONDOZÓ, ÁPOLÓ, TAKARÍTÓ ÉS MOSODAI
MUNKATÁRSAT KERES. JELENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL A szentlujza@t-online.hu
E-MAIL CÍMEN LEHET. TEL.: 466-5611

Matematika-, fizika-, kémiatanítás általános is
kolásoknak, középiskolásoknak, egyetemistáknak
Önnél! Ingyenes próbaóra! Tel.: 06 70 222-2257

TÖBB ÖNÁLLÓSÁGOT ÉS TELJESÍTMÉNYARÁNYOS JÖVEDELMET SZERETNE? KIEMELKEDŐ
DÍJAZÁSSAL ÉS FOLYAMATOS SZAKMAI KÉPZÉSSEL VÁRJUK A HŰVÖSVÖLGYI OTP INGATLANPONTBA! JELENTKEZÉS FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL: lovasz.marton@otpip.hu TEL.:
06 70 272-1627
Szobalányt keresünk II. kerületi szállodába alkalmi
foglalkoztatással, illetve főállásban. Elvárások: ápolt
megjelenés, megbízhatóság, pontosság, tüdőszűrő
lelet. Elérhetőség: Tel.: 889-4273, e-mail: andrea.
nagymarosi@danubiushotels.com
Megbízható 50-es hölgy alap angol nyelvtudással
gyermekfelügyeletet vagy idősellátást ottlakással,
hosszabb időre vállal. Tel.: 06 30 523-6488

OKTATÁS
A Habakukk alapítványi bölcsőde-óvoda felvételt hirdet a 2017/2018. tanévre 18 hónapos
kortól bölcsis, 3 éves kortól német–magyar és
angol–magyar ovis csoportjaiba. Beiratkozás
februárban! További információk: www.habakukk.hu Tel.: 06 30 958-8629
Német anyanyelven beszédkészség-fejlesztő konzul
tációt, korrepetálást vállalok a II. kerületben. Tel.: 06
20 517-5302, 201-8949

Matematika-, fizikatanítás általános és középisko
lásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 06 30
461-8821
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, felvé
telire való felkészítés gyakorlott középiskolai tanár
nál. Tel.: 06 30 264-5648

INGATLAN
Kapy utcai teremgarázsban 16 m²-es beállóhely ki
adó. Tel.: 06 30 534-9745
GARÁZS KIADÓ a Kis Rókus u. 9-ben. Távirányítós
ajtóval működő, 18 m²-es, a Petrezselyem u. 10. felől
gyalogosan is megközelíthető. Tel.: 06 20 808-8315

Másfél-kétszobás lakást vennék a Mechwart liget
környékén. Magánszemély. Tel.: 06 30 573-0944
Felújítandó lakást, házat keresek megvételre (Bu
dapesten és környékén). Visnyei István. Tel.: 06 20
980-7570
Készpénzes ügyfél részére azonnali fizetéssel, türel
mes átadással keresünk három szobás lakást 40 mil
lió forintig. BakosLak. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571
A II., Kupeczky utcában 50 m²-es, félszuterén
lakás eladó. Irányár:24,9 M Ft. Tel.: 06 20 9350018
A II., Lukács utcában III. emeleti, 76 m²-es lakás
dunai panorámás erkéllyel eladó. Irányár: 36,9
M Ft. Tel.: 06 20 932-5005
A Lövőház utcában eladó 82 m²-es, két szoba hallos
lakás. Tel.: 06 20 911-8689
A FÉNY utcában III. emeleti (felvonó nincs) 100 m²-es
lakás eladó. Tel.: 06 30 526-1170
A Pálvölgyben 500 m²-es családi ház 1200-as
telken 250 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571
A II., Endrődi Sándor utcában 117 m²-es lakás 70
m²-es gyönyörű körpanorámás terasszal eladó.
Irányár: 128 M Ft. Tel.: 06 30 960-8862
A RÓZSADOMBON NÉGY SZINTES, PANORÁMÁS
LUXUS CSALÁDI HÁZ TULAJDONOSTÓL ELADÓ.
TEL.: 06 30 952-1823
Rózsadombi PANORÁMÁS, négyszobás, 103 m²-es
villalakás garázzsal, nagy kerttel eladó. Tel.: 06 70
510-8550. További infó a lakásról: https: //rosehillflat.
wordpress.com/

A Bimbó út elején teremgarázsban gépkocsiállóhely
kiadó. Tel.: 06 30 507-2160

ADYLIGETEN panorámás építési telek, 2052 m²,
800 m²-es ház építhető rá, kiváló infrastruktúrával, tulajdonostól eladó. Ár: 23 000 Ft/m². Tel.:
06 30 931-1557

Keresünk igényes kiadó házat, ikerházat, sorházat és lakásokat külföldi üzletembereknek,
családjaiknak és diplomaták részére. BakosLak
Ingatlan. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571

A XI., Ugron Gábor utcában 50 m²-es, lodzsás, két
külön bejáratú szobás, étkezőkonyhás, magasföld
szinti, felújított lakás tárolóval 26,9 M Ft. Tel.: 06
20 967-5691

A II., Pentelei Molnár utcában nagy teraszos, I.
emeleti 110 m²-es, nappali + három hálós lakás
garázzsal 1000 euró + rezsi/hó kiadó. Tel.: 06
20 932-5005

A XII., Diós árokban II. emeleti 107 m²-es, négyszo
bás, erkélyes, dupla komfortos lakás tárolóval 59,8
M Ft plusz garázs. Tel.: 06 20 967-5691

Nagykövetség diplomatái részére keresek kiadó la
kást, ikerházat, családi házat. Tel.: 06 30 924-7165

Hirdessen a

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton

történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16-ig.
Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222.

Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig sza
vanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10
megjelenéstől 10% kedvezmény. Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a),
készpénzfizetéssel rendezve.
Online apróhirdetés-felvétel a nap 24 órájában:
ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/
Fizetési lehetőség: az interneten keresztül
bankkártyával, vagy készpénzzel bármely bankfiókban, vagy banki utalással.
Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 316-3410-es számon, illetve a hirdetes@
budaipolgar.hu e-mailcímen. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft, 1/2
170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old. 265 000 Ft,
1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli.
Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 20%, 10-től 30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirde
tésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények
nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.
Következő megjelenés: 2017. február 25-én.
Lapzárta: keretes – február 15., apró – február 17.

A MOM Park közelében csendes utcában első emeleti
55 m²-es 1 + 2 félszobás felújítandó lakás 29,9 M
Ft-ért eladó Tel.: 06 20 974-0571

A Kissvábhegyen 190 m²-es belső kétszintes, nagy
teraszos 2006-ban épült társasházi lakás 180 M
Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan. Tel.: 326-0618,
06 20 974-0571
INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT KERES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT: GYORSAN
HOZZUK A VEVŐT, JUTALÉK 3%, ÜGYVÉD INGYENES, DIPLOMÁS ÜGYNÖKÖK, KÜLFÖLDI
VEVŐK ELÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK LAKÁSA ELADÓ? HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT KAP! WEB:
laurus.ingatlan.com TEL.: 06 20 960-0600
A Start Ingatlan keres ügyfelei részére eladó lakásokat, házakat a II., XII. kerületben.
www.startingatlanhu Tel.: 316-9408
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? TÍZÉVES
TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
A PIRAMIS INGATLANÜGYNÖKSÉG A BUDAI
CSALÁDI HÁZAK ÉS NÍVÓS LAKÁSOK SPECIALISTÁJA. EGY BARÁTSÁGOS IRODA 27 éve
a VEVŐKÉRT és ELADÓKÉRT! SZERETETTEL
VÁRJUK MEGKERESÉSÉT: www.piramisingatlan.hu Tel.: 33-55-965.
A BakosLak Ingatlan keres eladó ingatlanokat. Ház, ikerház, lakás, telek azonnali értékesítésre készpénzes külföldi és magyar
ügyfeleink részére. Tel.: 326-0618, 06 20
974-0571

EGÉSZSÉGÜGY
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u.
31/a sz. alatt rendel. Előzetes időpont-egyeztetést
a 06 20 341-5980-as telefonszámon kérek. Tel.:
321-6819
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ.
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT!TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN
FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30 222-3016
Csontkovács-akupresszőr rendel a Szilágyi Erzsé
bet fasor 51. alatt csütörtökönként 14--18 óráig.
Idegbecsípődések, ízületi blokkok, porckorong
sérvek, nyaki eredetű szédülések megszüntetése.
Fülakupunktúrás fogyókúra. Bejelentkezés alap
ján. Dr. Garzó Péter természetgyógyász. Tel.: 06
30 945-8477

28. OLDAL
Egyéni lúdtalpbetét-talpmasszázs központ. Kezeléseink: állapotfelmérés, talp-, testmasszázs,
fülgyertyázás, mágneses biorezonanciakezelés,
fájdalom, stressz, szorongás és álmatlanság
kezelése, nyirokmasszázs- és visszérterápia,
allergiabemérés és kezelés. Vivien talpai orvos-természetgyógyász rendelő. II., Fillér u.
10/A. Facebook: vivientalpai gyógycentruma.
Keresse akcióinkat! www.vivientalpai.hu Tel.:
316-2596
Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelőkben,
a Fény u. 10. alatti fodrászatban vagy az Ön ott
honában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 20
595-3057
ÉLETJÁRADÉKI, ILLETVE ELTARTÁSI SZERZŐDÉST
KÖTNE IDŐS SZEMÉLYEKKEL MEGBÍZHATÓ VÁLLALKOZÓ. HÍVJON BIZALOMMAL! Tel.: 06 30
500-9987
Egyedülálló állapotfelmérés a BICOM mágneses biorezonancia segítségével. Feltárjuk
a terheltségi gócokat, baktériumokat, vírusokat, nehézfémeket, gombákat, szervi problémákat, majd megfelelő terápiával stabilizáljuk
az egészségi állapotot. Vivien talpai Gyógycentrum, www.vivientalpai.hu II., Fillér u. 10/A.
Bejelentkezés: Tel.: 316-2596
Masszázs — a Frankel Leó úton, a Margit hídnál.
Februárban és márciusban minden új vendégemnek
az első 1 órás masszázs 50% kedvezménnyel. Most
érdemes kipróbálni! Antal Miklós gyógymasszőr,
www.massageheaven.hu Bejelentkezés: 06 20
294-2295.

VÍZ-GÁZ-VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. Korszerű gépi tisztítás nagy tapasztalattal, bontás nélkül azonnal, garanciával. Tel.:
228-6193, 06 30 921-0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületieknek azonnal.
Több évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés,
ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-4330,
06 20 491-5089
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK,
VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosoga
tógépek bekötése. Tel.: 06 30 447-3603
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok cseréje,
javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások megszüntetése. Balázs János épületgépész technikus. Tel./fax: 362-4050, 06 20 917-0697
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA-,
GÁZ-, KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL – ENGEDÉLYEK, EGYÉB
ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS
GARANCIÁVAL. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70
258-0000
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN IS
GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 3972458, 06 30 933-3620
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. Tel.:
246-9021. ELMŰ által minősített és ajánlott vállal
kozás. Tel.: 06 20 934-4664
VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, kapcsolók,
lámpák cseréje, garanciával. Boda Zsolt villanyszerelő mester. Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363

LAKÁS-SZERVIZ
Bádogos és tetőfedések, magas és lapos tetők
javítása 1986 óta, budai kisiparos. Tel.: 249-2664,
06 20 944-9015
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES, LAKATOS, ASZTALOS
MUNKÁK, VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505, 06
30 251-3800

HIRDETÉS
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák, kőműves
javítások. Gipszkartonozás. Kovács Gergely. Tel.: 06
30 568-6255
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK, JÁR
DÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30
341-3423
Egyedi méret — egyedi ár! Legjobb ár-minőség
arány a Magyar garázskapu piacon. Billenőkapuk
már 65 970 Ft + áfától. Szekcionált már 97 750 Ft
+ áfától. Keressen bennünket bizalommal! brinmetal.eniko@gmail.com, Tel.: 06 30 306-9558
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések.
frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 214-7442,
06 20 978-7429
Zárszerviz vállal asztalos munkát, ajtók, ablakok,
szekrények illesztését, zárcseréit, pántok, zsanérok cseréjét, küszöbök készítését, szigetelését.
Tel.: 251-9483, 06 20 381-6703
Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burkolás, fes
tés, tapétázás, zománcozás, víz-, gáz-, villanyszerelés,
laminált parketta lerakása és teljes lakástakarítás. Tel.:
06 30 516-1612
ZÁRSZERELÉS, LAKATOS MUNKÁK, VÉDŐRÁCSOK,
KAPUK-TOLÓKAPUK, SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET. Tel.: 06 30 292-3247

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPJAVÍTÁS A KERÜLETBEN! Hazai, külföldi
hűtőgépek javítása 39 éve, kiszállási díj nélkül!
Várhidi. Tel.: 250-0921, 06 20 972-5032
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK JAVÍTÁSA RÖVID HATÁRIDŐVEL, GARANCIÁVAL.
BIRÓ ISTVÁN. TEL.: 06 20 937-8110

ELEKTRONIKA
ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS,
BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201-5368, 06 20 537-6281
Lapos TV-k, színes TV-k javítása mindennap. Tel.:
243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL FERENC.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, karbantar
tás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés ingyenes
kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653

REDŐNY
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, függönykar
nis készítése, javítása. Redőnytokok szigetelése. Tel.:
356-4840, 06 30 954-4894
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖVID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ
JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, 06 20
934-5728

TÁRSASHÁZAK
Társasházkezelést, közös képviseletet vállalunk kor
rekt, megbízható módon, referenciákkal. E-mail: flott
hometeam@gmail.com web: www.tarsashazkezelo
budapest.hu Tel.: 274-6135, 06 70 561-1174
LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. METZ
MÁTÉ. Tel.: 06 20 349-5395
LÉPCSŐHÁZAK, IRODÁK TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA 100%-OS GARANCIÁT
BIZTOSÍTUNK. Tel.: 06 30 455-1522

SZOLGÁLTATÁS
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347, 06 30
589-7542
ÚJÉVI OPTIKAI AKCIÓ a Kapás utcai rendelőben
az Optol Optikában (a bejárattól jobbra), márkás
szemüvegkeretek diszkontáron, lencsék féláron,
amíg a készlet tart. Tel.: 200-2300
Új csapattal, megújult külsővel, kedvező árakkal és
hozzáértéssel várom Önt és kedvencét a Keleti Károly
utca 28/b alatt található TIP-TOP KUTYAKOZMETIKÁBAN. Bejelentkezés: 06 20 242-9449.

TÁRSASHÁZAK, IRODÁK, EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK TAKARÍTÁSA. Megbízható, precíz,
munkájára igényes takarító vállalkozásunk több
éves tapasztalattal irodák, társasházak, egyéb
épületek szakszerű takarítását vállalja, leinformál
ható referenciamunkákkal. Tel.: 06 70 311-0405
KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, ELÉRHETŐ ÁRON.
www.herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06
30 999-8619
NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi út és a Szerb
Antal utca sarkán lévő fodrászatban szeretettel várja régi és új vendégeit. Tel.: 06 70
224-3725, 274-2451
A Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ ILDIKÓ
(06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖTYI (06 20
251-7171) a Pasaréti út 53. (Gábor Áron utca
sarok) alatti fodrászatban szeretettel várja
régi és új vendégeit.

MŰGYŰJTÉS
A VISNYEI GALÉRIA FESTMÉNYT, RÉGISÉGET,
HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRJE FOTÓ ALAPJÁN
ÁRAJÁNLATUNKAT! www.visnyei.hu Tel.: 06 20
980-7570
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútorokat,
porcelánokat, KÖNYVEKET, kerámiákat, ezüst
tárgyakat, csillárokat, lakberendezési tárgyakat.
Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 9518307, 06 30 462-8883
PAPÍRRÉGISÉG, KÉPESLAPOK, FOTÓK, 1945
ELŐTTI KÖNYVEK, JELVÉNY, KITÜNTETÉS
KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁSA, HELYSZÍNI KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 70 609-9985
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, por
celán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket,
teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai
Tamás, info@tallerantik.hu www.tallerantik.hu
Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI
RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDENFAJTA RÉGI
BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT,
PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES
HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. TEL.: 06 20 322-2697, 06 20
494-5344
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK BÚ
TOROKAT, FESTMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, PORCELÁ
NOKAT, BRONZOKAT, ANTIK ÓRÁKAT STB. TELJES
HAGYATÉKOT ELSŐ VEVŐKÉNT LEGMAGASABB
ÁRON. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. herendi77@gmail.
com Tel.: 06 20 280-0151

VÉTEL-ELADÁS
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT) ANTIKVÁRIUM VÁSÁROL. 100 KÖNYVTŐL DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20
425-6437
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT VÁSÁROLUNK.
INGYENES KISZÁLLÁS, AZONNALI FIZETÉS.
TEL.: 06 20 387-4140
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem ki
egészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753
LAUBERGER et GLOSS bútor kinézetű páncél
tőkés pianínó forgószékkel. Tel.: 06 30 526-1170
Felújítandó art deco hálószoba-garnitúra, neo
koloniál és modern könyvszekrények eladók. Tel.:
06 30 526-1170
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁROLOK DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL, PORCELÁNT, KERÁMIÁT, FESTMÉNYT, BÚTORT, ÓRÁKAT, BOROSTYÁNT, NUMIZMATIKÁT, SZŐNYEGET, TELJES
HAGYATÉKOT, MŰSZAKI CIKKET,FÉNYKÉPEZŐGÉPEKET, OBJEKTÍVEKET. PINTÉR NIKOLETTA.
TEL.: 466-8321, 06 30 973-4949
Megvételre keresek kis és nagy HANGLEMEZEKET, MAGNÓKAZETTÁKAT. Tel.: 06 20
363-2050

BUDAI POLGÁR
KIWI ÉKSZERÜZLET A MAMMUT ÜZLETHÁZBAN! GYÖNYÖRŰ ARANY- ÉS EZÜST-, ÚJDONSÁGKÉNT BRILLKÖVES ARANY ÉKSZEREK,
GYÖNGYÖK ÉS DRÁGAKÖVEK. CÍM: MAMMUT
I., MAGASFÖLDSZINT (A RETEK UTCAI BEJÁRATNÁL). A HIRDETÉSI SZELVÉNY BEMUTATÓJA
30% ENGEDMÉNYT KAP! TEL.: 06 70 322-0700
Platina-, palládium-felvásárlás! Akár huzal,
tégely, ipari ezüst, arany, fog, márkás óra, régiség is! Üzlet: Bp. VII., Erzsébet krt. 29. Tel.:
06 30 957-2206
A hír igaz! Ha régi, sárgás, golyós borostyánja van,
akár több százezer forintot is ér! Szívesen meg
nézzük! Üzlet: Bp. VII., Erzsébet krt. 29. Tel.: 06 30
789-3034

EGYÉB
Egyedülálló, kulturált fiatalember minden jellegű
munka elvégzését vállalja. Közös megegyezés alap
ján ottlakással is! Tel.: 06 70 673-9440
Megfelelő anyagi háttérrel rendelkező, kulturált,
egyedülálló fiatalember életjáradékot kötne hos�
szú távú befektetés céljából, esetleg gondozását is
vállalom! Tel.: 06 30 951-8737
FIATAL KONZERVATÍV NŐ ÉLETJÁRADÉKI VAGY
ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK INGATLANRA
IDŐS HÖLGGYEL VAGY ÚRRAL ÜGYVÉD JELENLÉTÉBEN, HAVONTA FIX ÖSSZEGET TUDOK
UTALNI MEGEGYEZÉS SZERINT, INGATLANTÓL
ÉS HELYTŐL FÜGGŐEN. TEL.: 06 20 943-9774
SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK GENERÁCI
ÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGRENDELŐIT. KÉSZÍ
TÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG
12--17-IG. J. WIENNA BT., 1027 BP., VARSÁNYI IRÉN
U. 17. Tel.: 06 30 858-9499
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: tavaszi mellények, egyedi, méretre készülő kézi kötött
(horgolt) ruhadarabok rendelésre, nagy fonalválasztékkal. Tel.: 356-6009, www.kotode.hu

Köszönet a támogatásért
A Törös Közhasznú Alapítvány 2011 a
II. kerület Egészségéért tavaly a személyi
jövedelemadó 1%-ának felajánlásából
291 088 Ft támogatást kapott. Az ös�
szeget a kuratórium döntése alapján, az
alapító okiratuk szerint a szakdolgozók
továbbképzésének támogatására és
egyéb egészségügyi fejlesztésre fordít
ják. A felajánlásokat ezúton is köszönik,
és kérik, hogy a jövő
ben is támogassák az
alapítványt a fenti
célok megvalósítá
sában. Adószám:
18281583-1-41.

FACEBOOKON A II. KERÜLET

28 000

Köszönjük!
Töretlen a II. kerület iránti
érdeklődés a Facebook-oldalon is.
A közösségi híroldalt februárban már
több mint 28 000-en jelölték meg
– lájkolták – kedvelt oldalként.

facebook.com/budapest2
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Tavaszra kirobbanó formában!

Farsangi televízió kedvezmények
február 12.-ig

Ha túl sok volt a karácsonyi bejgli vagy csak szeretné tavaszra kirobbanó formába hozni magát,
keresse fel a Budai Callanetics és Flabélos Stúdiót! Itt egy helyen, több hatékony mozgásformával edzheti testét, formálhatja alakját.
A Callanetics egy olyan speciális testformáló
módszer, amely rövid idő alatt látványosan javítja az alakot és a testtartást, megelőzi a hátfájást
és a csontritkulást, jelentős hatással van közérzetünkre, kondíciónkra.
A mélyizmokat is alaposan megmozgató, lassú, kontrollált izommunkán alapuló torna tökéletes kiegészítője a Flabélos, a teljes testvibrációs
tréningpad, amelyen 10 perc alatt 50 percnyi
edzőtermi munkát végezhetünk el. Ez a kellemes
és hatékony edzés az ízületek és a szív terhelése
nélkül növeli az izmok erejét és tónusát.
És ha mindez nem volna elég: edzés után
megpihenhetünk és feltöltődhetünk a stúdió
Ceragem jadeköves masszázságyán, amely egyszerre kínálja a masszázs, a csontkovácsolás, az
akupresszúra és a hőterápia jótékony hatásait.

w w w. b u d a i - c a l l a n e t i c s . h u
– Hatékony
alakformálás!
– Minden
korosztálynak!
– Elérhető áron!

Margit krt. 48. 1/9.

tel: 30-539-3797

Bővebb információ:
www.budai-callanetics.hu

Ne hagyja ki, érezze jól magát!

A Baár-Madas Református Gimnázium
és Általános Iskola
felvételt hirdet elsősorban református vallású
gyerekek számára a 2017 őszén induló általános iskolai első osztályába. Az iskoláról és a felvétel részleteiről tájékoztatást adnak a nyílt napon

FEBRUÁR 8-án, szerdán 7.40-es kezdettel a jelentkezők szüleinek.
A jelentkezéshez szükséges adatlap letölthető az iskola honlapjáról, illetve beszerezhető az iskola portáján és a nagyobb
budapesti és főváros környéki református gyülekezetek lelké-

szi hivatalában. Az iskola címe: 1022 Lorántffy Zsuzsanna út 3.
Az adatlap beküldési határideje FEBRUÁR 20.

+
Televízió, audió/videó készülékkel
együtt még nagyobb kedvezménnyel!

1024 Budapest, Margit krt 5/b
Tel.: 316-2606
Margit híd Budai hídfő

www.nagyonjo.eu
Mozgásterápia
csoportos tréning

Testtel a lélekért

Fókuszban: a szorongások csökkentése,
és elhagyásuk lehetősége a megfelelő
technikákkal és mozdulatrendszerekkel.

Igazán szép, eredményes csoportmunka keretében,
minden szombaton, délelőtt/délután.

A tréningek indulása: 2017. február 4.
9:00–12:00 Pasaréten,
vagy 14:30–17:00 Óbudán, a Kolosy térnél
A csatlakozás folyamatos.

Természetesen egyéni tréningekre is van lehetőség,
időpont egyeztetéssel
Információ, és bejelentkezés:
Laskai Linda 06 70 318-3077
web: www.laskaitreningek.hu,
email: linda@laskaitreningek.hu
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Építőanyag kereskedés házhozszállítással!
Tel.: 376-5853

Nyitva: • hétfő-péntek: 7-16 • szombat: 7-12 • vasárnap zárva
Mész, beton, transport beton, tégla, sóder, homok, kulé- és gyöngykavics, termőföld,
betonacél, szegélykő, térkő, vakolat, csemperagasztó.
Cement és zsalukő kedvezményes áron!
Gépi földmunka, bontás, verőfejjel és szállítással is, tereprendezés,
alap-, és sáv-alapásás, árokásás.

1028 Pesthidegkút-Ófalu, Patakhegyi út 83-85.
Tankoljon olcsóbban, helyben!
Tel: 397-2523

Nyitva: • H–P: 6–19 h • SZO.: 6–16 h • vasárnap zárva
95-ös • Gázolaj • PB gáz • Telefon egyenleg feltöltés
• Autópálya matrica • Megyematrica • Útdíj egyenlegfeltöltés
• Bankkártyás fizetés

ROZMARING

SZÖVETKEZETI VAGYONKEZELŐ KFT.
1028 Budapest, Patakhegyi út 83-85.
Telefon: 397-6682, fax: 376-5721
e-mail: rozszov@enternet.hu

telephelyén
bérbeadó

irodák 3000 Ft/m2 + rezsi
raktárhelyiségek 1000 Ft/m2 áron

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!
A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és
moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,
nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,
reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.
Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858
www.akupunktura-prof.hu
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Készen áll a sikerre?

Az ALDI Magyarország a piacon meghatározó szerepet betöltő, nemzetközi kereskedelmi vállalat. A diszkont elv következetes megvalósítása
mellett köteleztük el magunkat, amely egyet jelent azzal, hogy a lényegre koncentrálunk: tartósan magas minőséget kínálunk folyamatosan
alacsony áron.

Bolti eladó
BUDAPEST, Pasaréti út 98.
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Az ideális jelölt:
• gyorsan és pontosan dolgozik
• megbízható, felelősségteljes, elkötelezett
Feladatai:
• a vevők kiszolgálása modern, vonalkódolvasóval
ellátott pénztárgéprendszerünk segítségével
• árufeltöltés
• különböző takarítási és tisztítási tevékenységek
Amit kínálunk:
• hosszú távú, stabil munkahely
• betanulási program
• részmunkaidős foglalkoztatási konstrukciók (heti 20, 25 vagy 30 órában)
• Erszébet-utalvány Plusz kártya
• Kormányrendelet szerinti munkába járás költségeinek térítése
• *vasárnapi pótlék a Munka törvénykönyve szerinti mértékben
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karrier.aldi.hu
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