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2017-ben kétmilliárd forintot fordít a kerület
beruházásokra saját forrásból, hitelfelvétel nélkül

A II. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete február 23-án elfogadta kerületünk 2017. évi költségvetését 18,2 milliárd forintos
főösszeggel. Az önkormányzat, a
korábbi évekhez hasonlóan, idén
is külső források bevonása nélkül
végzi feladatait, miközben kellő tartalékot képez a tervezett beruházásokra és az előre nem tervezhető
kiadásokra. A költségvetés lehetőséget biztosít arra, hogy kerületünk
megőrizze nevelési, egészségügyi
és szociális ágazatának színvonalát,
valamint a korábbi évek eredményeit. A peshtidegkúti uszoda építésére fordítandó összeg mellett van
forrás helyi közutak, járdák, parkok
és közterek fenntartására, környezetvédelmi feladatokra, valamint
a kötelező feladatok ellátásán túl
idén is jut támogatás a civil és egyházi szervezeteknek. A II. kerület
gazdálkodásáról és a fejlesztésekről
Dankó Virág alpolgármester beszélt
lapunknak (5. oldal).

Kolozsvári T. utcai Panoráma Sportközpont

Vérhalom tér

A Zöldlomb utca és a Szépvölgyi út kereszteződése

Balatonfenyvesi gyermeküdülő (látványterv)

A II. kerület legnagyobb, áthúzódó fejlesztése a pesthidegkúti uszoda megépítése. A nagyberuházásra már a tavalyi
büdzsében is elkülönítettek pénzt. A sportlétesítmény 2018-ban készülhet el. Idén megújulhat a Kolozsvári Tamás
utcai sporttelep műfüves nagypályája és kiszolgáló-épülete. A zöldfelületek és játszóterek rekonstrukciója keretében
mintegy 28 millió forintból újulhat meg a Vérhalom téri park. Az önkormányzat balatonfenyvesi gyermeküdülőjét
212 millió forintból modernizálják. A Zöldlomb utca és a Szépvölgyi út kereszteződésében 190 millió forintból épül
körforgalom a biztonságos közlekedés érdekében. Amennyiben kormányzati támogatás és pályázati forrás is rendelkezésre áll majd, megkezdődhet a II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat új, Frankel Leó úti épületének tervezése.

MEGHÍVÓ
A II. Kerületi Önkormányzat hívja és várja a kerület lakóit
az 1848–49-es szabadságharc tiszteletére rendezendő ünnepségekre.

Március 14-én, kedden 17 órakor
a Gábor Áron-emlékműnél
(Szilágyi Erzsébet fasor és Gábor Áron utca sarok)

ünnepi műsor és fáklyás koszorúzás lesz.
Fellép a Duna Művészegyüttes, Rajkai Zoltán színművész
és a Marczibányi téri Kodály iskola kórusa.

Ünnepi beszédet mond:
Dr. Láng Zsolt polgármester
•
Dr. Balsai István alkotmánybíró
A szervezők kérik, hogy koszorúzási szándékukat
a 346-5569-es telefonszámon jelezzék.

Március 15-én, szerdán 8.30-kor
a Pesthidegkút–Ófalu
Sarlós Boldogasszony-templom
(Templom köz 1.)

kertjében ünnepi műsort tartanak.
Közreműködnek a Kiss Zenede tanárai és diákjai,
a Klebelsberg Kuno iskola
és a Szent Korona cserkészcsapat tagjai.
Előtte 7.45-kor szentmise a templomban.

Köszöntőt mond:
Dr. Csabai Péter VÖK-elöljáró
•
Prőhle Gergely,
a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója
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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

Anyakönyvi Csoport

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 ügyfélfogadás. 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 engedély 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

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, szerda: 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

A KKSI Bizottság pályázatai

A II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai
Bizottsága 2017. március 8-tól pályázatot írt ki az Oktatásfejlesztési keret, a Közművelődési keret, a Sportkeret, valamint a Kapcsolattartás a határon túli magyar
iskolákkal elnevezésű keret terhére.
A pályázati kiírás, a pályázati adatlapok és a nyilatkozat elérhető
a www.masodikkerulet.hu oldalon.
A pályázatot postai úton a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda címére (1024 Budapest, Mechwart liget 1., I. emelet 104. szoba) lehet elküldeni, illetve
ugyanezen a címen lehet személyesen leadni ügyfélfogadási időben. Az adatlapok a
Művelődési Irodán személyesen is átvehetők.
A pályázatok benyújtásának határideje: az önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett intézmények részére: 2017. március
31., 12 óra. A nem önkormányzati és a nem állami fenntartású intézmények, és II.
kerületi székhellyel rendelkező civil szervezetek részére: 2017. április 11., 12 óra.

A pályázatokkal kapcsolatban bővebb információ
kérhető a 346-5780-as számon Rákos Anett és Rózsahegyi
Szilárd ügyintézőtől.
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-egyeztetés nyitvatartási napokon a 212-5030-as számon.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024 Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelentkezéseket a (06 30) 961-8561-es számon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web:
www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/kdnpbp2. Ingyenes jogi tanácsadás,
minden hónap utolsó keddjén 16.00-18.00 között. Bejelentkezés nem szükséges.
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 bejelentkezés
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: időpont-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 várja 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).
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A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Február 25-e a kommunizmus áldozatainak
emléknapja. Szerte a világon közel százmillió, Kelet-Európában egymillió ember
haláláért felelősek a kommunista pártok.
A Gyorskocsi utcai börtön falán elhelyezett
emléktábla előtt február 23-án tartottak
megemlékezést.

Térképrészlet Hantó Zsuzsa: Kitiltott családok című könyvéből

Láng Zsolt polgármester beszédében arra
emlékeztetett, hogy alig van olyan magyar
család, amelyet ne érintettek volna a kommunizmus által elkövetett gaztettek. A kitelepítés borzalmait a II. kerületiek közül is
sokan tapasztalták meg a saját bőrükön: levéltári feljegyzésekből ma már tudható, hogy
az ’50-es években a legtöbb családot Budáról telepítették ki. Budapestről csaknem 14
ezer embert vittek el, a II. kerületből mintegy
1700-at. – Ez azt jelenti, hogy alig volt olyan
utca, ahonnan ne deportáltak volna egy családot valamelyik alföldi megyébe. A kitelepített
budaiak elhagyott házaiba, lakásaiba pedig
gyakran pártvezetők, államvédelmi funkcionáriusok költöztek – tette hozzá Láng Zsolt.
A polgármester szerint a történelem része az
is, hogy „sokan családjukkal a mai napig az
ellopott ingatlanokban élnek, és most onnan féltik hangosan a demokráciát” – hangsúlyozta. Hozzátette: az alapjaiban hazug és
kegyetlen, félelemre építő rendszer, amit
kommunizmusnak hívnak, azt az ősbizalmat
rengette meg, amivel minden ember a világra
jön, és ami normál esetben emberi és társadalmi kapcsolataink épségéért felel.
– A kommunista diktatúra áldozataira
emlékezve nemzeti öntudatunkat építjük
újjá, amikor szembenézünk azzal a súlyos
teherrel, amelyet ez a korszak ránk hagyott –

A II. kerületben szinte nem volt olyan utca,
ahonnan ne telepítettek volna ki családokat

Láng Zsolt: a legtöbb embert Budáról telepítették ki

hangsúlyozta Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter, országgyűlési képviselő. – Sokféle alakot öltött az üldözés, nem feledkezhetünk meg a kitelepítettekről, az elhurcoltakról, a külföldre emigrált százezrekről és
itthon maradt családtagjaikról, az egyetemről kizárt hallgatókról és azokról sem, akik
politikailag voltak gyanúsak. Napról napra
kell jóvátennünk azokat a bűnöket, amelyeket a kommunizmus követett el a magyarság
ellen – emlékeztetett Varga Mihály.
Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes arról beszélt, hogy a rendszer nemcsak és nem
elsősorban a fizikai megfélemlítésre épült,
hanem belopta magát az emberek magánéletébe, megmérgezte a családok életét. Az
elnyomó hatalom mindenütt jelen volt, az
emberek életét áthatotta a zsarnokság leg-

főbb eszköze, a félelem. Ellenségnek tekintették a vallást és az egyházat, felhasználták
a zsarolás és a megfélemlítés eszközeit is
ellenük. Ilyen leszámolás áldozata volt az
idén januárban százéves korában elhunyt
Olofsson Placid atya is, a sokak előtt példaként álló, tanúságtevő szerzetes is.
Az Országgyűlés 2000-ben nyilvánította
február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává. Időpontja arra utal, hogy
1947-ben a szovjet megszálló hatóságok
ezen a napon tartóztatták le, majd hurcolták el Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt
főtitkárát annak ellenére, hogy országgyűlési képviselőként mentelmi jog védte.
Az egykori áldozatok előtti tisztelgés jeleként koszorút helyezett el az emléktáblánál
Varga Mihály miniszter, országgyűlési képviselő, Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes, Láng Zsolt polgármester, valamint
– mások mellett – a KDNP II. kerületi szervezete nevében Skublicsné Manninger Ale
xandra és Kocsy Béla, a Fidesz II. kerületi
szervezete nevében Ernyey László.
Ld

Láng Zsolt, Varga Mihály és Bagdy Gábor az emléktáblánál
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ÖNKORMÁNYZAT

Napirend előtt
A képviselő-testület a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából egyperces tiszteletadással emlékezett az áldozatokra február 23-án.
Láng Zsolt polgármester Varga Előd Bendegúz korábbi ülésen felvetett kérdésére
elmondta, hogy a Pitypang utca 11. szám alatti szolgáltatóháznál a Beruházási
Iroda, illetve a szakbizottság javaslatában a jelzőlámpától 30 méter távolságra
kihelyezendő megállni tilos jelzőtábla szerepel. Mind a Főépítészi, mind az Építésügyi Iroda a felvetett kérdésekben eljárást kezdeményezett a Pitypang utca 7. és
a Pitypang utca 11. számú ingatlan tekintetében. A Margit körút 7. számú házon
kihelyezett reklámokkal kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy 2017 januárjától
változott a kihelyezhető reklámok szabályozása. A polgármesteri hivatal több
helyszínen is ellenőrzést tartott és tájékoztató levelet küldött ki a társasházaknak.
Amennyiben lejár a türelmi idő, büntetni fogják a házakon elhelyezett, illegális
óriáshirdetéseket.
Varga Előd Bendegúz (Kerületünk az otthonunk-frakció) képviselő azt kérte,
hogy a Zöldlomb utca–Szépvölgyi út kereszteződésébe tervezett körforgalom
látványterveit és leírását a megvalósítást megelőzően a hivatal tegye közzé a
Budai Polgár újságban.
Láng Zsolt polgármester jelezte, hogy – mint azt eddig is tették – természetesen
megismertetik a terveket a nyilvánossággal.
Bodor Zoltán (Jobbik) képviselő a Nagy Imre téren elhelyezett A forradalom
lángja nevű alkotással kapcsolatban kért szót.
– Úgy emlékszem, hogy amikor a közadakozásból elkészült emlékművet eredeti
helyén felépítették, akkor a fővárosi gázszolgáltató vállalta, hogy mindig világítani
fog rajta a láng, és ehhez biztosítja a gázellátást. Kérdés, hogy ez az emlékmű
jelenlegi helyére is érvényes-e.
A polgármester válaszában elmondta: – Információim szerint az emlékmű
szerkezete azért repedt szét és ment tönkre, azért kellett rajta komoly felújítást
végezni, mert nem bírta el a nagy hőt, amit a folyamatosan égő láng jelentett.
A Nagy Imre téren a láng nem mindennap, hanem csak ünnepnapokon fog égni,
mert nincs olyan technika, ami megóvná a szobrot.
Hajdu Nóra (Együtt) képviselő elmondta, hogy a SZOT-szálló építésével kapcsolatban környéken lakók keresték meg és juttatták el hozzá az építési engedélyt, amiből kiderül, hogy a településképi hozzájárulást a kerület részéről az
alpolgármester adta meg.
– Az engedély ugyanakkor tartalmazza a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi
és Vagyongazdálkodási Központ véleményét, amely alapján át kellene gondolni
a koncepciót a világörökségi helyszín érintettsége és a látkép miatt. Miért nem
vették figyelembe a központ véleményét? – kérdezte a képviselő.
Dankó Virág alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a településképi
véleményezési eljárás az építési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódva zajlott.
– Nyilvános tervpályázaton, szakmai zsűri választotta ki a homlokzati megjelenést,
amely a szabályozási terv előírása szerint az építési engedély anyagában is szerepelt. A helyi tervtanács is vizsgálta az anyagot, ami ezzel párhuzamosan jutott el
a Forster-központhoz. Amikor a tervtanács álláspontjával kiadtuk a településképi
véleményt, még nem volt tudomásunk arról, hogy a központnak mi a véleménye.
Mint azt az alpolgármester elmondta, az eljáró hatóság gyűjti össze a véleményeket és ezután mérlegel. Dankó Virág megjegyezte, hogy a Forster Gyula
központ időközben meg is szűnt.

Búcsú Cseri Kálmántól
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A képviselő-testület ülésén történt

A képviselő-testület februári ülésein tárgyalták és fogadták el a II. kerület idei költségvetését. A közbiztonság javítása céljából 31 millió
forinttal támogatja az önkormányzat a rendőrség többletszolgálatát.

A képviselő-testület február 16-án
tartott ülésén egyperces néma felállással emlékezett meg Cseri Kálmánról, a Torockó téri református
gyülekezet lelkészéről, akit a II. Kerületi Önkormányzat 2010-ben II.
Kerületért Emlékéremmel tüntetett
ki. A testület arról is határozott,
hogy az önkormányzat saját halottjának nyilvánítja Cseri Kálmánt.
Február 16-án tartották a II. kerület idei költségvetésének általános vitáját, majd február 23-án el
is fogadták a 18,2 milliárd forintos
főösszegű büdzsét (részletek a költségvetési mellékletben).
Szintén aznap döntöttek arról,
hogy a II. Kerületi Önkormányzat és
a Budapesti Rendőr-főkapitányság
a régi együttműködés alapján az
idei évre is szerződést köt a helyi
közterületek megerősített rendőri
ellenőrzését szolgáló túlszolgálat
finanszírozására. A több mint 31
millió forintos önkormányzati hozzájárulásból a rendőrség többletszolgálatot ad a térfigyelő-kamerás
tevékenység kiegészítéseként működő járőrszolgálatnak, amelynek
keretében egy rendőr és a Városrendészet egy közterület-felügyelője városrészünk frekventált helyeit járja autóval vagy gyalogosan,
és azonnal bevethetők ott, ahol a
II. kerület térfigyelő-hálózatának

kamerái alapján szükség van az intézkedésükre.
A képviselők elfogadták a partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló önkormányzati rendeletet,
amely a II. kerület közigazgatási
területére készülő településfejlesztési koncepció és stratégia, vagy a
településképi rendelet megalkotásakor meghatározza többek között
a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, a tájékoztatás módját
és eszközeit.
A képviselő-testület döntött arról, hogy elfogadja és megköti a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal
az együttműködési megállapodást
az idei évre.
Az önkormányzat szociális rendeletének módosításával arról is
határoztak, hogy új szolgáltatásként
a II. Számú Gondozási Központban
az idősek nappali ellátása keretében demens személyek ellátására
is lehetőséget biztosít a II. Kerületi
Önkormányzat. A nemrég felújított
és akadálymentesített Fillér utcai
épületben hét-tíz főt tudnak majd
ellátni. A szolgáltatást csak megfelelő orvosi szakvélemény alapján lehet igénybe venni. Döntés született
a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti szolgáltatások idén érvényes intézményi
térítési díjainak felső határáról is.

Hatalmas tömeg búcsúzott Cseri Kálmán református lelkipásztortól, aki a
Pasaréti Református Gyülekezet vezető
lelkésze volt 39 éven át. Cseri Kálmán 77
éves korában, házasságának 49. évében
hunyt el, temetése március 3-án volt
a Farkasréti temetőben. Igét hirdetett
és a temetési szertartást Horváth Géza
pasaréti református lelkipásztor végezte.
Szeverényi János, evangélikus missziói
lelkész a temetés után a következőket
írta: „Ami igazán megmarad bennünk,
az az átadás, engedelmesség, Istent és
embert szerető gyermeki bizalom. És a
tekintete igehirdetés közben... (..) Jézusa nézett ránk rajta keresztül”.
A II. Kerületi Önkormányzat képviseletében Láng Zsolt polgármester
helyezte el az emlékezés koszorúját.
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Vita a költségvetésről

A képviselő-testület tagjai az
általános vita során és a szavazás napján is hozzászólhattak az
idei büdzsé témaköréhez.
Őrsi Gergely képviselő, a Kerületünk az otthonunk-frakció
vezetője úgy fogalmazott, hogy
a kormány önkormányzatokat érintő politikája szerintük
rossz irányba megy. Üdvözölte ugyanakkor az egészségügyi
alaptól származó – 185 millió
forintos – forrásnövekedést,
amely a II. kerületi járóbeteg-ellátásra fordítható. Úgy
vélte, hogy az idei költségvetésben hatalmasak a tartalékok.
Felvetette, hogy ugyanakkor a
pályázati önrészekre fordítható
összeg tavalyhoz képest 40 millió forinttal, a háziorvosi rendelők felújítására szánt pénz
23 millió forinttal kevesebb, a
környezetvédelmi keret 8 millió forintra csökkent. Kérdése volt, hogy az uszodára szánt
1,2 milliárd forintos céltartalék
mellett miért nőtt közel négyszeresére – 400 millió forintra – a kerület sportcégének a
támogatása.
Dankó Virág alpolgármester
elmondta, hogy a tartalékok
aránya nem változott lényegesen a korábbi évek költségvetéséhez képest. Az uszodánál a
tavalyi kötelezettség is megjelenik az idei tartalékok között.
Az egészségügyi intézmények
felújítása a végéhez ért, ezért
kevesebb a hozzá rendelt ös�szeg. Megjegyezte, várhatóan
kevesebb lesz a pályázati lehetőség idén, a környezetvédelmi
keret pedig csak látszólag csökkent, mert a költségvetésben
más-más területhez rendelték
a pénzt, de összesen több mint
143 millió jut környezetvédelmi célokra. Az alpolgármester
elmondta azt is, hogy a kerületi
sport kft. üzemelteti a sportlétesítményeinket, így az uszodára szánt egyéb források mellett például a Kolozsvári Tamás
utcai sporttelep fejlesztésére
szánt összeget is oda csoportosították.
Varga Előd Bendegúz (Kerületünk az otthonunk-frakció)
képviselő úgy fogalmazott, hogy
a költségvetéshez benyújtott
módosító indítványaik már a
bizottsági szakaszban elbuktak.
Láng Zsolt polgármester felhívta a figyelmet, hogy frakciójuknak a Vérhalom tér és a
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Nagyívű fejlesztéseket biztosít
a stabil költségvetés

Kerületünk idei költségvetése tükrözi a korábbi évek stabil
gazdálkodását. A nagyberuházások mellett a tartalékokból
juthat forrás új feladatokra is. A 2017-es büdzséről Dankó Virág
alpolgármester nyilatkozott a Budai Polgárnak.

Amennyiben kormányzati támogatás
és pályázati forrás is rendelkezésre
áll majd, megkezdődhet a II. Kerületi
Egészségügyi Szolgálat új, Frankel
Leó úti épületének tervezése

Nagy Imre tér fejlesztésére tett
javaslatai részét képezik a költségvetésnek.
Bodor Zoltán (Jobbik) képviselő arról érdeklődött, hogy a
tervezett Véka utcai urnatemetőre idén miért nincs forrás,
illetve jelezte, hogy a vízivárosiaknak a Rét utcai rendelőbe
jutása továbbra sincs megoldva, és a büdzsében sem lát erre
pénzt. Kérdése az volt, hogy az
új egészségközpontra szánt 114
millió forintos tétel mit takar.
Dankó Virág alpolgármester
elmondta, hogy a vízivárosi betegeknek a Rét utcai rendelőbe
szállítására több elképzelés is
van, tavasszal már próbajáratok indulhatnak, de nehéz felmérni a költségeket, amiket a
működési tartalékból finanszíroznak majd, ugyanúgy, mint a
Véka utcai temető fejlesztését,
mert egyelőre ott is sok a kérdőjel. Hozzátette: a betegellátás
színvonalának javítása végett
tervezik a Kapás utcai rendelőintézet és telephelyeinek átköltöztetését egy vadonatúj,
Frankel Leó úti épületbe. Tervek már vannak, de ezeket csak
központi forrásból származó
támogatással lehet megvalósítani. Döntés tavaszra várható, addig is tárgyalnak az állam
képviselőivel.
A képviselő-testület végül
14 igen, 4 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta a rendeletet. A kerület költségvetését támogatta a Fidesz- és a
KDNP-frakció, nemmel szavazott Hajdu Nóra, az Együtt képviselője, illetve Kecskés Balázs,
Kovács Márton és Varga Előd
Bendegúz a Kerületünk az otthonunk-frakció részéről. Bodor Zoltán, a Jobbik és Ungár
Péter, az LMP képviselője tartózkodott.

– Az idei költségvetés folytatása kerületünk eddigi gazdálkodásának, tükrözi
azokat a fejlesztéseket, amelyeket Láng
Zsolt polgármester
a programjában
megfogalmazott –
mondta el lapunknak Dankó
Virág alpolgármester. – Tíz évvel
ezelőtt szinte minden területen voltak olyan elmaradások,
amiket nagyon fontos volt orvosolni, de apró lépésenként
nem lehetett megtenni, mert
egyszerre kellett nagy összeget rájuk áldozni. A szociális,
nevelés-oktatási, vagy az egészségügyi ágazat rendbetétele
mellett egyszerre volt feladat
a stabil költségvetés elérése és
a források előteremtése. Évente
egy-egy ágazatban végeztünk
nagyobb beruházásokat, amivel
hosszú távra megalapozhattuk
a színvonalas működést.
Mint azt az alpolgármester
hangsúlyozta, a tűzoltás jellegű feladatok zömében elfogytak és a költségvetést is sikerült stabil alapokra helyezni.
– Ebben nagy szerepe van annak, hogy külső forrás bevonása
nélkül, az elmúlt tíz év tartalékainak arányával biztosítja
a büdzsé a kerület működését. Tartalékképzésre szükség
van, mert rugalmasabbá teszi
az önkormányzat gazdálkodását. Ugyanúgy, mint a családi
költségvetésben, hiszen ott sem
lehet a hónap elején minden
váratlan kiadást megtervezi. Baj
akkor van, ha valaki nem tud
pénzt mozgósítani a váratlan
helyzetekre.
Az alpolgármester az elmúlt
évek megfontolt gazdálkodásának tulajdonítja, hogy az
ágazatok között mára egyensúly van, ami mellett ki lehet
emelni egy-egy fontosabb fejlesztést, idén például a sportcélú
beruházásokat: a pesthidegkúti
uszodát vagy a Kolozsvári Tamás utcai sportcentrum mintegy
kétszázmillió forintos felújítását.

– Az uszoda nagy önerőt igényel, ezért
három év költségvetésében is tervezünk
rá forrásokat. Fontos megemlítenem,
hogy a sportjellegű
fejlesztések nekünk
nem csupán épületek megépítését jelentik. Sokkal
többről van szó. A beruházásoknak kapcsolódó értékteremtő
hatása van, amit szeretnénk kihasználni. A kerületben sok a
gyerek, és nekünk fontos, hogy
az egészséges életmód számukra
érték lehessen.
Dankó Virág azt is elmondta, hogy az uszodaberuházás a
Szent Ferenc kórházzal együtt
rehabilitációs és prevenciós
célokat is szolgál majd, de a helyieknek a kötetlen sportolásra
is teret biztosít. Meggyőződése
szerint egy ekkora beruházás
Pesthidegkút életében sokkal
többet jelent, mint egy épületet, hiszen átfogó fejlesztést hoz
magával.
– Fontos, hogy az üzemeltetést nem szervezzük ki, hanem
az önkormányzat saját tulajdonú sportcége végzi majd, ami
garancia arra, hogy ne váljon
profitorientálttá az uszoda működtetése, és érvényesüljenek a
közösségi érdekek, mert azokat
az üzleti szempontok elé kell
helyezni. A felújítás előtt álló
Kolozsvári Tamás utcai sportpályához hasonló létesítményekre
is nagy a lakossági igény, ugyanakkor látjuk, hogy ezt nehéz úgy
megvalósítani, hogy a közelben
élőket valamennyire ne terhelje
annak hatása. Az egyensúlyra
törekszünk, még ha néha komolyabb anyagi áldozattal is jár.
Az alpolgármester megemlítette, hogy azoknak az önkormányzati dolgozóknak, akiket az
állami bérfejlesztések az egészségügyben, az óvodákban vagy
a szociális szférában nem érintettek, saját forrásból hasonló
mértékű béremelést biztosítottak, mert mindenki munkáját
egyformán fontosnak tartják.
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Közel ezerkétszázan éltek a lehetőséggel

Lobogózzuk fel a II. kerületet! – tette közzé felhívását a II. Kerületi Önkormányzat vezetése,
amely nemzeti színű zászlók adományozása mellett döntött. Célja az akcióval az volt, hogy
nemzeti ünnepeink alkalmával mindenki méltóképpen tudjon emlékezni. A felhívásra február 20-ig közel 1200 igénylés érkezett a kerület lakóitól és társasházaitól.

Nemzeti színű
zászlókat
adományozott
az önkormányzat
az igénylőknek

A zászlókat és a hozzájuk tartozó rudakat a
március 6-án kezdődő héten vehették át
azok, akik a megadott határidőig elküldték
igénylésüket. A tulajdonosok, illetve a közös képviselők két méretben kaphattak lobogót: a családi házak 60x90, a társasházak
90x150 centiméteres méretben. A zászlók és
zászlórudak átvételekor az igénylők aláírtak
egy nyilatkozatot is, amelyben vállalták, hogy
nemzeti ünnepeinken (március 15., augusztus
20. és október 23.) a lobogókat kitűzik a házra.
Az alábbiakban néhány lakossági visszajelzésből szemezgetünk:
„Élve hazafias nagylelkűségükkel egy pi
ros-fehér-zöld zászlót igényelek a társasházunk

részére.” „Sajnos, a korábbi közös képviselet tíz
év alatt egyszer sem lobogózta fel a házunkat,
egyetlen lényeges történelmi évforduló és ünnep
alkalmából sem. Szeretnénk új fejezetet nyit
ni.” „Örömmel olvastuk a felhívást, sajnos évek
óta nincs zászlónk, boldogan fogadnánk egyet”
„Nagy-nagy örömömre szolgált az önkormány
zat felajánlása a zászlókkal kapcsolatban. Kö
szönet és hála érte!”„Örömmel csatlakozom a
kezdeményezéshez, köszönettel kívánok Önök
nek jó munkát!” „A fellobogózáshoz felajánlott
zászlóra köszönettel igényt tartunk. A mostani
már nagyon megviselt és kopott.” „Örömmel ol
vastam a Budai Polgárban a lehetőségről, hogy
nemzeti lobogót igényelhetünk.”

Bányai Károlyné: – Egy kis
társasházban élünk a Hűvösvölgyi úton. Már kimostam
és előkészítettem a régi zászlónkat, amikor értesültem
erről a lehetőségről. Hát,
sokkal szebb lesz ez az új. Abban is bízom,
hogy idén az egész kerületet több zászló
díszíti majd, mint korábban.
Sükös Éva: – Örülök a kezdeményezésnek, és annak,
hogy az ünnepre új zászló
kerül az otthonunk épületére, mert az előző már
nagyon öreg volt. Ha ilyen
napos idő lesz március 15-én, mint ma, akkor biztosan elmegyek valamelyik kerületi
rendezvényre, hogy ne csak a zászlóval
ünnepeljek.
Dr. Szunyoghy János és felesége:
– Jó ötlet és öröm, hogy ilyesmit adnak
ajándékba. A feleségem olvassa a Budai
Polgárt, innen értesültünk a kezdeményezésről. Amíg várakoztunk, az önkormányzat épületében összefutottunk egy
környékbeli ismerőssel, aki szintén zászlót
vett ma át.

Idén is folytatódik a II. kerületi ágaprítási akció

Idén is lehet jelentkezni a II. Kerületi Önkormányzat ingyenes ágaprítási szolgáltatására.
A polgármesteri hivatallal szerződésben álló
vállalkozó a helyszínen felaprítja a kerti munkálatok során keletkező ágakat, gallyakat.

A szolgáltatást jelentkezési sorrendben, a
rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig
tudják biztosítani. Jelentkezni ÁPRILIS 14ig egy formanyomtatvány kitöltésével, és az
ezt követő regisztrációval lehet.
A II. Kerületi Önkormányzat a környezetbarát akcióval az apríték helyben hasznosítását (komposztálás, talajtakarás) kívánja
támogatni. A helyben hasznosításhoz – edények biztosításával és szakmai tanácsadással
– további segítséget nyújt a Komposztáló Kerület Program.

Fontos, hogy az ágaprításra előzetesen regisztrált lakók a zöldhulladékot készítsék elő,
vagyis a levágott gallyakról a nagyobb oldalirányú elágazásokat lemetszve, az ágakat a
vastagabb végükkel egy irányba rendezzék,
hogy az ágaprító a vastagabb ágvégződéseket

könnyedén meg tudja közelíteni, az aprítógép garatjába tudja emelni (hosszában nem
kell az ágakat elvágni, darabolni).
Szintén nagyon fontos, hogy az aprításra
kijelölt/kiválasztott időpont előtt maximum
1-2 nappal helyezzék csak ki az előkészített
ágakat az ingatlan elé. Az idő előtti hulladékkirakás szabálysértésnek minősül. A jelentkezők a jelentkezési és a regisztrációs űrlap
kitöltésekor részletes tájékoztatást kapnak.
Jelentkezni a www.komposztmester.hu
oldalon keresztül lehet. Akinek nincs internet-hozzáférése, postai úton is elküldheti jelentkezését – név, cím és telefonos
elérhetőség megadásával. Postacím: Szent
irmai-Zöld Máté polgármesteri referens;
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, 1024 Budapest,
Mechwart liget 1.

2017/4 – március 11.

KÉT HÉT

7. OLDAL

Jelmezes télűző mulatságok a kerületben

A nagyböjtöt megelőző időszak hagyományosan a mulatságok ideje. A II. kerületben
idén is több vidám rendezvény várta az
ünnepelni vágyókat. Az immár harmadik Hidegkúti Karnevál és a nyolcadik alkalommal
megrendezett Budai Ferences Bál évről évre
nagy sikert arat nemcsak a nagyok, hanem a
kicsik körében is.

A Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület február 25-én rendezte meg Pesthidegkút hagyományos téltemető mulatságát, a Hidegkúti
Karnevált a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont Közösségi Terén. Az eseményre
a színes programkínálat és a napfényes idő
több mint kétszáz látogatót csalt ki. Agatics
Kata népdalok, mondókák ritmusaira mozgatta meg a résztvevőket, Papp-Váry Anná
val vérpezsdítő zumbára, Paulo de Jesussal
pedig afrikai ritmusokra lehetett táncolni.
A résztevők lovaskocsikázhattak a Barankai
Lovastanya jóvoltából és petanque-ozhattak Sombor András segítségével. Sokan öltöztek jelmezbe, és óriási küzdelem alakult
ki a fánkevőversenyen. A jelmezversenyen
mindenki második lett, miután a hirdetőoszlopnak öltözött kislány elnyerte az első

díjat. A győztesnek járó oklevelet és tortát
Láng Zsolt polgármestertől vehette át. A teázós, forraltborozós, narancsmuki-készítős
és fánkevős mulatság – no meg a kemény tél

– kiszebábégetéssel zárult. A rendezvényen
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is
részt vett.
*
A késő éjszakába nyúló február végi ferences mulatságon is színes családi programokkal
várták a résztvevőket: az ünnepségen a Makám
együttes muzsikált, volt tombola, arcfestés,
kézműves programok, borkóstoló. A rendezvény fénypontja idén is a jelmezverseny
eredményhirdetése volt. Nehéz volt választani a másfél száz jelmez közül: voltak veszélyes
banditák, Kisherceg, Fa Nándor, háromfejű
sárkány, kaktusz és tank is, királylányok, indiánok, Rubik-kocka, tarantulapók. És rengeteg tréfás maskara, mint a csocsó, a fába
szorult féreg, vagy a teázóasztal. A versenyzők
a legkisebbek, a nagyobb gyermekek és a családok kategóriába nevezhettek, a dobogósok és
különdíjasok ajándékcsomaggal távoztak, és a
díjkiosztó végén minden résztvevő csokit kapott ajándékba. A gyerekeknek nagy meglepetést okozott az a több száz lufi, amit a magasból
engedtek az ünneplők közé. Az estet Láng Zsolt
polgármester, Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter, Lendvai Zalán pasaréti és Bán Zsolt
Jónás országúti plébános köszöntője nyitotta
meg. A polgármester lapunknak elmondta, a
II. Kerületi Önkormányzatnak szívügye, hogy
támogassa a közösségteremtő programokat,
és a ferences bál túlzás nélkül az egyik legsikeresebb rendezvény. – Az itt élők az ilyen és az
ehhez hasonló közös ünnepek, hagyományok
révén kötődnek a városrészhez és egymáshoz
– tette hozzá. A nyitótáncot a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium végzősei adták elő. Az eseményre ellátogatott Balsai
István alkotmánybíró, valamint a II. Kerületi
Önkormányzat képviselő-testületének tagjai:
Csabai Péter, Kocsy Béla, Ernyey László, Riczkó
Andrea és Skublicsné Manninger Alexandra.
SZZM–NZSA
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Kerületszerte megújulnak a buszmegállók

Elkezdődött a buszvárók felújítása és
átépítése a II. kerületben. A korszerű
utasvárók egy megállapodásnak köszönhetően nem jelentenek külön költséget az
önkormányzatnak.

Az építményeket dizájner tervezte, így
illeszkednek a kerületre jellemző hagyományos budai miliőhöz. Samu Tímea (kis
képünkön), az utasvárókat építő JCDecaux
vállalat társ-vezérigazgatója lapunknak
elmondta, hogy ötvenévnyi tapasztalattal építenek fedett várókat, amiket saját logisztikai
csapattal takarítanak és tartanak karban.
– Az utasvárók letisztult formavilágukkal
és anyagukkal illeszkednek a hagyományos
budai környezethez. A szerkezet ellenáll az
UV-sugárzásnak, tartósságát ellenálló tető
és oldalüveg biztosítja, amelyet LED-technológiával világítanak meg, de a megállókban reklámvitrinek is helyet kapnak. Az
ülőhelyek száma 3-5 fő lehet.
A cégvezető felhívta a figyelmet arra, hogy
a kerület minden megállójában, ahol jelenleg is áll utasváró, kivétel nélkül a legújabb
modelljeink épülnek, valamint a cseréken felül harminchat új helyszínen építünk
utasvárót, így összesen száznyolc darab új
buszmegálló szolgálja majd a közlekedők
kényelmét. A II. Kerületi Önkormányzattal
közösen jelöltük ki az új helyszíneket is. A
kerület kifejezett kérése volt például, hogy
buszmegálló épüljön a Turul utca és Ördögárok utca kereszteződésénél, az idősek otthona közelében, valamint a Máriaremetei
út és a Széchenyi utca találkozásánál a közeli
iskola miatt.

A régi buszvárókat...

...újakra cserélik

Az új buszvárók kialakítása a megállapodásnak köszönhetően az önkormányzatnak nem jelent kiadást

– Ami lényeges, hogy az együttműködésnek
köszönhetően a fejlesztés az önkormányzatnak egy fillérjébe sem kerül – emelte ki Samu
Tímea. – Cégünk vállalt minden költséget, az
építési és kivitelezési munkálatokat, a takarítást és az esetleges károk kijavítását, cserébe reklámhelyet kapunk a megállókban.
A szerződés lehetőséget nyújt a kerületnek,
hogy a jövőben – a felmerülő igények alapján

– további huszonhat új helyszínen bővítsük a
várók számát.
A cégvezető hozzátette: a meglévő helyszíneken a cserét idén októberig vállalták, de
nagy erővel dolgoznak azon, hogy akár már a
nyár elejére mindenütt megújult építmények
álljanak az utasok rendelkezésére. A tervek
szerint ebben az évben a tíz újonnan épülő
buszváró is elkészül.

Folytatódik a Bimbó út felújítása
Márciusban folytatják a fővárosi önkormányzat
beruházásában a Bimbó út felújítását, amelynek során az Ady Endre utca felső végén körforgalom épül. A munkálatok a tervek szerint
április végéig tartanak majd. Négy ütemben

végzik el a Bimbó út felújításának hátralévő
munkálatait.
A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint az első körben – március 16-27.
között – az út felső szakaszánál, az Ady Endre
utcánál tervezett körforgalomnál zajlik a gázvezeték-kiváltás alépítményének kialakítása,
valamint útépítés, a járdák, a kapubehajtók
és a kandeláberek építése.
A második ütemben, március 28. – április 9.
között a körforgalom Bimbó út alsó szakaszához kapcsolódó ágán folynak majd hasonló
munkálatok.
A harmadik fázisban, április 10–21. között a
körforgalomnak az Ady Endre utcához kapcsolódó ágán dolgoznak, kiépítik a gázvezeték alépítményét és befejezik a gázvezeték-kiváltást,

de itt is építenek utat, járdát, kapubehajtót és
kandelábereket helyeznek ki.
Az utolsó ütem a tervek szerint április 22–30ig tart majd. Ekkor pótolják a hiányosságokat
a Bimbó út–Keleti Károly utca teljes, már felújított szakaszán, elkészül a végleges forgalomtechnika, rendezik a zöldfelületeket és
növényeket telepítenek.
A kivitelezés idején a forgalom kétszer egy
sávban, a megszokottnál lassabb ütemben, de
folyamatosan haladhat majd.
A teljes projekt műszaki átadás-átvételi eljárása legkorábban 2017. április végén kezdődhet
meg. Lezárásának feltétele a tavaly és az idén
felújított útszakaszok hiba- és hiánymentes
teljesítése, amelynek szerződés szerinti véghatárideje 2017. május vége.
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Szemetes udvarok zavarják a lakókat

Nem ismeretlen jelenség, amikor lakossági nemtetszést váltanak ki egyes porták a
rajtuk felhalmozott lomok miatt. Sajnos,
a jogszabályi háttér nem mindig segíti az
ügyek megoldását.

Már korábban is előfordult, hogy a polgármesteri hivatalnak kellett elszállíttatnia
óriási mennyiségű lomot és szemetet a II.
kerületből, ahol a tulajdonos gyűjtögető
életmódja miatt szinte már az utcára ömlött a szemét. Akkor gyermekintézményt
veszélyeztettek a patkányokkal teli szemétkupacok.
Most a pesthidegkúti Rodostó utcában
élők orroltak meg az egyik szomszédra,
akinek a telkét hulladékhegyek borítják.
A hosszú ideje gyűjtögető lakó a kertes ház
udvarán rengeteg kacatot és zöldhulladékot
halmozott fel. A környékbeliek mindent
megpróbáltak, hogy jobb belátásra bírják
a tulajdonost, mert a látvány és a terjengő
szag gyakran elviselhetetlen.
A probléma megoldását a II. Kerületi
Önkormányzat is kereste a lakókörnyezet
megóvása és a lakók érdekében. Megkereste a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát, hogy állíttassa le a hulladék gyűjtését,
a katasztrófavédelemtől pedig azt kérték,
hogy a vélhetően tűzveszélyes anyagok tárolását tiltsa meg. Egy esetben a II. kerület
több teherautónyi, zsákokba gyűjtött zöldhulladékot már elvitetett a közterületről.
A magántelek teljes kitakarítása becslések
szerint mintegy 5 millió forintba kerülne.
Lapunkat a polgármesteri hivatalban arról tájékoztatták, hogy többször felszólították a tulajdonost, szüntesse meg a lomhegyeket, de ennek ő a mai napig nem tett
eleget.
Az önkormányzat megérti a környéken
élők felháborodását, keresi a megoldást,
de ebben az esetben is tartania kell magát
a jogszabályokhoz.
Adyligetről is megkeresték szerkesztőségünket képekkel illusztrált levélben. Egy
lakó azt panaszolta, hogy a közeli étterem

telkén lomhalmaz köszönti a környéken
élőket és az arra járókat, akik reménykednek, hogy a forgalmas gyalogút melletti,
játszótér szomszédságában lévő magántelken a tulajdonos előbb-utóbb megszünteti a környékhez méltatlan állapotokat.
A polgármesteri hivatalnál kérdésünkre
elmondták, hogy az adyligeti esetben hivatalos bejelentés eddig még nem érkezett,
amennyiben fog, eljárnak az ügyben.
Azokban az esetekben, amikor a rendetlenség már elburjánzott és kezelhetetlen
hulladékká vált, lehet kötelezni a tulajdonost a rendrakásra közigazgatási eljárás
keretében, de attól, hogy valaki a magánterületén különböző tárgyakat tárol, még
nem biztos, hogy eljárás indul. A jogszabá-

lyok ugyan sokszor megkötik a kerület kezét, de a paragrafusok adta lehetőségeken
belül a hivatal minden eszközzel azon van,
hogy betartassa a köztisztasági szabályokat.

Körmöczy Zsuzsa lépcső Pasaréten

Mozgalmas időszak kezdődik a Millenáris Park életében: elindult a Teátrum felújítása és átépítése, ami a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének
kialakítását is jelenti egyben

A Vasas Sport Club a közelmúltban kezdeményezte,
hogy a Pasaréti úti sportpályájuk melletti lépcsőt nevezzék el Körmöczy Zsuzsáról, minden idők legsikeresebb magyar teniszezőjéről, aki maga is Pasaréten
élt. Ahhoz, hogy kerületünk posztumusz díszpolgáráról közterületet nevezhessenek el, a II. Kerületi
Önkormányzat képviselő-testülete még januárban
elfogadta a véleményezésre megküldött javaslatot,
az elnevezésről pedig a fővárosi közgyűlés döntött
február 22-én tartott ülésén. Körmöczy Zsuzsa tíz
éven át szerepelt a legjobb tíz női teniszező között, volt világranglista
második, 1958-ban egyéniben, eddig egyedüli magyar versenyzőként
megnyerte a Roland Garrost. Nevét viseli a Vasas SC teniszakadémiája is.
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Kerületünkben nyílt meg
a Gyermek Neuropátia Centrum

A Budai Gyermekkórházban talált otthonra
az ország – Miskolc után – második Gyermek
Neuropátia Centruma, amelyben mostantól
a cukorbetegség következtében kialakuló
idegbántalmak szűrését és kezelését végzik.
Az új központ vezetésével a II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett Prof. Dr. Blatniczky
László gyermekgyógyászt, endokrinológust
bízták meg.

A 12 éves Horváth Péter ötéves kora óta cukorbeteg. Ő volt az első a Budai Gyermekkórház kis
páciensei közül, akinél elvégezték az új készülékkel
a teljesen fájdalommentes szűrővizsgálatot

Az ünnepélyes megnyitón a központ egy olyan
új készülékkel és diagnosztikai csomaggal
is gazdagodott, amely idejében kiszűri a cukorbeteg gyermekek idegrendszerében később esetlegesen kialakuló szövődményeket.
A Q-Sense elnevezésű készüléket dr. Nagy
Péter, a Szent János Kórház és Észak-budai
Egyesített Kórházak orvos-igazgatója vette át
dr. Kádár Évától, a Wörwag Pharma Kft. ügyvezető igazgatójától.
Ahogy dr. Nagy Pétertől megtudtuk, a cukorbetegség hazánkban, sajnos, egyre több
gyermeket érint. Az is szomorú tény, hogy
az új esetek fele hat év alatti. Blatniczky professzor rövid felszólalásában arról beszélt,
hogy a szűrés elengedhetetlen, hiszen a beA neuropátia (idegbántalom) két formában jelentkezhet. Az autonóm neuropátia a
szív- és érrendszer, valamint az emésztőrendszer működésében okozhat működési zavarokat. A perifériás neuropátia érzészavarral
jár, főleg az alsó végtagot érinti, és súlyos
esetben olyan állapotot eredményezhet,
ami amputációhoz vezethet.

Dr. Kempler Péter, az I. sz. Belgyógyászati Klinika professzora a neuropátia tüneteiről és kialakulásáról
tartott rövid előadást

tegek további életminősége szempontjából
döntő fontosságú, hogy időben felismerjék
és kezeljék az olyan kései szövődményeket,
mint a végtagok hő- és fájdalomérzetének
fokozatos elvesztése. A korai kezelésnek az
ellátás részévé kell válnia, és ehhez megfelelően érzékeny műszerekkel és módszerekkel
kell vizsgálni a tünetek kialakulását.
A diabétesz szövődményei általában 10-15
év betegségtartam után jelennek meg. Cukorbeteg fiataloknál azonban nem ritka, hogy
mire elérik a felnőttkort, már 10-15 éve betegek, így bizonyos elváltozások már gyerekkorban is megfigyelhetőek náluk.

A Szent János Kórház Budai Gyermekkórházában működő diabéteszrendelő Budapest második legnagyobb centruma, így
sokak helyzetén javíthat, hogy a neuropátiát mostantól megbízhatóbban tudják szűrni. A most megnyíló Gyermek Neuropátia
Centrum célja az öt évnél hosszabb ideje cukorbeteg és így veszélyeztetett betegek korai
és rendszeres szűrése, szükség esetén pedig
a kezelése. A centrumban egy év alatt majdnem négyszáz gyermeket diagnosztizálhatnak, hosszú távon pedig ezer beteg rendszeres szűrését tervezik.
Péter Zsuzsanna

A Gyermek Neuropátia Centrum hétfőn és csütörtökön 8-13 óra között várja a
betegeket, időpontot munkaidőben a (06 1) 345-0615-ös, rendelési időben a (06 1)
345-0600/3115 telefonszámon lehet kérni (1023 Bolyai utca 5-9.).

Nyílt napok a kerületi óvodákban

A Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda (1021 Völgy u. 3., volgy-utcai-okumenikus-ovoda.webnode.hu) nyílt napja április 5-én lesz.
A Virág Árok Óvodában (1023 Virág árok 8., www.viragarokovi.hu) a
kiscsoportba jelentkezők szüleit április 12-én 10 és 11 órakor várják. Időpont-egyeztetés szükséges, jelentkezés az ovoda.virag.8@
ecom.hu e-mail-címen.

A Cseppkő Óvodában (1025 Cseppkő u. 74., www.cseppovi.hu) MÁRCIUS 22-én 10 órakor nyílt nap lesz. Az óvodában kisebb létszámú csoportban elfogadó, nyitott pedagógiai attitűddel tölthetik a gyerekek
óvodás éveiket. Az óvodában van sakk, origami, Kalimpa-torna, gyermektánc, mindlab, úszás, fitt móka, egészségnap és muzsika hangjai
foglalkozás, emellett valódi közlekedési lámpával felszerelt udvar is.
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Régi célok és új tervek a családok segítésében

A II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központja február 20-án rendezte
meg az éves települési tanácskozást, melynek
célja, hogy a résztvevők áttekintsék a kerület
szociális és gyermekvédelmi rendszerét, értékeljék az ellátások mértékét, s közösen dolgozzanak ki intézkedési tervet az észlelő- és
jelzőrendszer működtetésének és az igénybevevők támogatásának javítására.

A tanácskozáson a kerület szociális és gyermekvédelmi intézményeinek vezetői, munkatársai,
valamint a kerülettel ellátási szerződés útján
együttműködő, feladatot vállaló intézmények,
szervezetek képviselői vettek részt.
A tanácskozás fő témája az előző évi törvényi
változások következményei, az észlelő- és jelzőrendszer 2016. évi intézkedési tervének értékelése, valamint az idei terv közös meghatározása
volt, néhány civil szervezet bemutatkozása mellett. Papp Krisztina intézményvezető előadásában
a Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásainak alakulásáról és a törvényi változásokról
volt szó, Vargáné Luketics Gabriellától, a Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda vezetőjétől a II. Kerületi Önkormányzat pénzbeli támogatásairól, dr.
Hőnigh Zsuzsannától, a II. Kerületi Kormányhivatal Gyámügyi Osztályának vezetőjétől a gyámhivatali eljárások változásairól hallhattak, Bednárik
Mónika, az I. Számú Gondozási Központ vezetője
pedig a házi segítségnyújtás változásairól beszélt.
A civil szervezetek képviseletében az Önkéntes
Központ Alapítványtól Nagy Brigitta irodavezető
és dr. Kloknicer Imréné klubkoordinátor, az Újlak Caritas Alapítványtól Udvardy László elnök,

a Máriaremetei Kisboldogasszony Plébánia helyi szervezetétől Tulipán Károlyné vezető beszélt
munkájáról.
A tanácskozás második felében téma volt az
észlelő- és jelzőrendszer gyakorlati működése, a

tavalyi intézkedési terv értékelése és az idei terv
megfogalmazása (László Zoltánné jelzőrendszeri
felelős). Ezt követően a Család- és Gyermekjóléti
Központ munkatársai számoltak be tevékenységükről és az elért eredményekről. Bemutatták az
iskolai szociális munka feladatait (Orosz Melinda
iskolai szociális munkás), az új szolgáltatások
tapasztalatait (Retek Diana mentálhigiénés koordinátor) és a közösségépítés élménypedagógiai
elemekkel történő megvalósulását (Brousil Tí
mea pszichológus és Tulipán Ágnes utcai szociális
munkás).
Az informatív és sokoldalú tájékoztatás minden résztvevő számára segítséget jelenthet a további együttműködés fejlesztésében, valamint
munkája szervezésében.

Demokráciajáték az Országházban
II. kerületi diákok vitáztak február 16-án a
Demokráciajáték elnevezésű diákprogram
keretében az Országházban. A Budenz
József Alapítványi Gimnázium részvételével megrendezett játékon egy törvénnyel
kapcsolatos vita keretében a képviselők
megismertették a diákokat az Országgyűlés
munkájával.

Kerületünk tanulói a Tavaszi Megújulás Szövetség (TMSZ) húszfős ellenzéki frakcióját
alakították meg, s e párt színeiben nyújtottak
be módosító indítványt „az érettségi vizsgát
megelőző külföldi tanulmányok kötelezővé tételének elrendeléséről” szóló (fiktív) törvényjavaslathoz. A módosító javaslatban a diákok
külföldi tanulmányutak finanszírozásához

dolgoztak ki részletesebb szabályozást. A bizottsági ülések eredményeként a TMSZ módosítóit a Törvényalkotási bizottság is megtárgyalta, amelyekről a délutáni plenáris ülésen
tovább vitáztak. Az ülés végén a TMSZ sikerrel
járt, hiszen megegyezett a kormánypárttal: egy
pont kivételével elfogadtatták módosító javaslatukat, így megvalósult az Ősz-ülők Társaságával (kormánypárt) a várt kompromisszum.
A napot egy vidám hangulatú sajtótájékoztató
zárta, ahol a pártok képviselői értékelték az
eredményeket a meghozott új törvény – a középiskolások számára érettségi előtt kötelező
külföldi tanulmányút – kapcsán.
További résztvevő csapatok: az Újbudai József Attila Gimnázium (Ősz-ülők Társasága,
kormánypárt), a Székesfehérvári Szakképzési
Centrum Vajda János Gimnáziuma és Szakkollégiuma (Téli Menedék Fórum, kormánypárt,
koalícióban), az Eötvös József Református Oktatási Központ, Heves (Jövő Nyárért Egyesülés,
ellenzék). A Demokráciajátékra a demokraciajatek@parlament.hu címen lehet jelentkezni,
a játék során készült képeket a www.facebook.
com/demokraciajatekosokbaratikore közösségi oldalon tekinthetik meg az érdeklődők.
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Egy bölcs indián, karizmatikus, mégis
Az Arany Medve díjas Testről és lélekről
című film főszereplője, Morcsányi Géza egy
olvasókörből érkezett az interjúra. Így a
beszélgetés Esterházy Péterrel kezdődött,
álmokkal és csodákkal folytatódott, és szó
esett a filmforgatás kulisszatitkairól is.

– Az olvasókörben minden hónapban más
könyvet veszünk elő. A mai különösen szép
alkalom volt, az Egyszerű történet vessző száz
oldal – a Márk-változat című műről beszélgettünk. Húsz évig voltam Esterházy kiadója, így
természetes, hogy Esterházy-rajongó vagyok.
Egy ilyen beszélgetés legnagyobb sikere az, ha
azok, akik olvasták már a könyvet, azt mondják,
„hú, elolvasom még egyszer”.
A Testről és lélekről egy vágóhíd középkorú gazdasági igazgatója, Endre és egy fiatal
minőségellenőr, Mária lassan kibontakozó
szerelmét mutatja be. Összeköti őket az, hogy
ugyanazt a visszatérő álmot álmodják. Önt
foglalkoztatják az álmok?
Nem vezetek álomnaplót, ritkán emlékszem a részletekre. A filmben azért fontos
az álom, mert ezt a szinte banális történetet
új fénytörésbe állítja. Egyszerűsége ellenére
egy bonyolult költői konstrukció elemévé válik. Azt üzeni, hogy ha nem zárunk ki minden
transzcendenst és költőit az életünkből, vagyis
nem számolunk le rutinszerűen az álmainkkal,
akkor új dolgokat vehetünk észre.
Ez az első film, amiben játszott, és ami
mindjárt megnyerte a Berlinalét. Ön hogy
élte ezt meg?
Abszolút csodaként.
Gyakran történnek önnel csodák?
Fiatal felnőttkorom kezdetén egy komoly tudással és empátiával rendelkező hölgy megcsinálta a horoszkópomat. Nem olvasta a fejemre
a hibáimat, nem javasolt megoldásokat, csak
tükröt tartott. Akkor hangzott el az a mondat,

hogy jók a vágyteljesítő képességeim. Hogy
valóban jók voltak-e, vagy ennek a mondatnak
köszönhetem, hogy azok lettek, soha nem fogom megtudni. De minden alkalommal, amikor
egy vágyam valóra válik, felidézem magamban
ezt a mondatot. Szerencsés vagyok, mert sok jó
dolog történt már velem, hogy csak párat említsek, része lehettem az Irodalmi Nobel-díjnak
(a Magvető Kiadó, amelynek igazgatója volt két
évtizeden át, jelentette meg Kertész Imre Sorsta
lanság című művét – a szerk.), dramaturgként,
fordítóként is értek sikerek. Ehhez képest soha
nem akartam színészkedni.

Magyar filmsikerek
A 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, amelyen a Testről és lélekről Arany Medve
díjat nyert, a kerületünkben élő Török Ferenc új filmje, az 1945, a panoráma szekcióban a harmadik díjat nyerte el a közönségszavazáson. A Mindenki (Sing) nyerte a
legjobb élőszereplős kisfilm kategóriájában az Oscar-díjat február végén. A kisfilm
jeleneteinek egyes részeit a kerületünkben található Szent Angéla iskolában forgatták. Gratulálunk a filmek készítőinek!

Nehéz ezt elhinni arról, aki a fél életét
színházban töltötte… Soha nem lépett színpadra?
Harminc éven keresztül dolgoztam dramaturgként a Radnóti Színházban, de nem. Egyszer egy vidéki színházban megkértek, hogy
olvassak fel pár oldal szöveget, ami a darabban elhangzik, illetve a feleségemmel (Balog
Judit színésznő – a szerk.) egy alkalommal
benéztünk a Jadviga párnája forgatására és
statisztaként egy báli jelenetben táncoltunk.
Ennyi. Mindig nagyon hatni akartam, de nem
éreztem magamban tehetséget a szerepléshez.
Így számomra tényleg csoda, hogy ekkora sikert
aratott a film. A forgatás végén nem tudtam
megítélni, hogy mi sül ki ebből. Már tudom,
hogy nem okoztam nagy bajt.
A film főszereplője, Borbély Alexandra
nyilatkozta, hogy a személyiségétől idegen,
nőietlen karaktert kellett eljátszania. Önnek
mennyire rokon a természete Endrével, meg
kellett játszania magát?
Abban állapodtam meg a rendezővel, Enye
di Ildikóval, hogy mindent megcsinálok, amit
mond, és amit bírok, de nem tudok róla, hogy
egyetlen árva színészi eszközöm is lenne. Ő
meglátta bennem a gazdasági igazgató, Endre alakját. Megjegyzem végzettségem szerint
közgazdász vagyok, így akár gazdasági igazgató is lehettem volna, de nem dolgoztam soha
közgazdászként. Ami a férfi szerepéhez tartozó
tüskésséget, bizalmatlanságot illeti, azt is el
tudta képzelni rólam.
Kívülről meglátnám én is, de ahogy beszélgetünk, egész más benyomásom alakult ki
önről, hevesen gesztikulál, átéléssel mesél…
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Nem gondolom, hogy zárkózott lennék. Ha
viszont szabadjára engedem a jól kordában
tartott hiúságomat, akkor nincs ellenemre
Endre személyisége, aki a külvilágtól függetlennek tudja magát. Az én célom annyi volt,
hogy ne váljak nevetségessé, és ne hozzam
kellemetlen helyzetbe a feleségemet, a lányaimat. Szerencsére ők elégedettek voltak. Én
pedig nem haltam bele, amikor viszontláttam
magam a vásznon. Ez is a rendezőt dicséri.
Honnan tudott önről?
Futólag ismertük egymást a Színház- és
Filmművészeti Egyetemről, ahol mindketten
tanítottunk. Egy sajtótájékoztatón mondta
el, hogy nem emlékszik rá, mikor jutottam
eszébe, de onnantól engem akart. Azt mondta,
olyan vagyok, mint egy bölcs, öreg indián, karizmatikus, de mégis esendő. Zavarba ejtően
szépeket nyilatkozott rólam.
Nem is volt szereplőválogatáson?
Csak felhívott, és megkérdezett, elvállalnám-e. Igent mondtam. Csináltunk egy
próbafelvételt, azzal elégedett volt, és utána
végig kitartott mellettem, pedig a producerek tiltakoztak, még az első muszterek (nyers
felvételek) sem győzték meg őket. Hasonló
esetben én is mindent megtettem volna,
hogy ezt az őrültséget megakadályozzam. Az
első vetítés után viszont fejet hajtottak Ildikó
döntése előtt.
Milyen érzés volt, hogy a rendező ennyire
hitt önben?
Általában megdolgozom a bizalomért, de
nem szoktam elvárni. A feleségemtől és a
barátaimtól is ajándékba kapom.
Most min dolgozik?
Nemrég mutatták be a Radnóti Színházban
Shakespeare Téli regéjét, aminek dramaturgja voltam, sok apróságot kellett módosítani
benne. A Katona József Színházban is lesz
márciusban egy bemutatóm, emellett a Líra
Könyv Zrt. kiadói igazgatója vagyok. Nem
készülök újabb filmszerepre, amit lélekben
megtudtam erről, az most bőven elég. Isten
tudja, hoz-e még ehhez hasonlót az élet
Novák Zsófi Aliz
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Skót művész Pesthidegkúton
Out West címmel nyílt izgalmas kiállítás Iain
Patterson skót képzőművész munkáiból a
Klebelsberg Kultúrkúriában. Patterson nem
először jár Magyarországon, baráti szálak
fűzik a Pesthidegkúton élő Szabados Árpád
festőművészhez, aki mostani tárlatának születésénél is bábáskodott.

Az esemény fényét növelte, hogy az Egyesült
Királyság budapesti nagykövete, a szintén
skót Iain Lindsay is részt vett a megnyitón.
Jelen volt még Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő, a II.
Kerületi Önkormányzat részéről Csabai Pé
ter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója, valamint a városrész önkormányzati képviselői, Makra Krisztina és
Skublicsné Manninger Alexandra. A vendégeket a művelődési központ igazgatója, Dol
hai István köszöntötte, zenei aláfestéssel
pedig a Kossuth-díjas népzenész, ifj. Csoóri
Sándor szolgált. A kiállítást Pataki Gábor
művészettörténész, az MTA tudományos
főmunkatársa nyitotta meg.
A hetvenéves Patterson harminc éven át
oktatott az Edinburgh-i Művészeti Egyetem
rajz- és festészet karán, alapító tagja és el-

A hónap FOTÓJA

Iain Patterson képzőművész, Iain Lindsay nagykövet és Skublicsné Manninger Alexandra képviselő

nöke volt az Edinburgh-i Collective Gallery-nek. A képzőművészet mellett a népi építészet és az improvizációs zene elkötelezettje,
így a megnyitót követően vetítettképes előadást tartott az ősi skót építészetről.
– Munkám célja a valóságos és elképzelt tapasztalat és testiség kifejezése – vallja a képzőművész. – A rajz és festés módjának hangsúlya a ritmikus improvizáció különböző
technikai eszközökkel, amelyek témája szándékosan formalista, egyszerű és korlátozott.
Első magyarországi utazására így emlékezett:
– Először véletlenül jöttem Magyarországra.
A repülőút során arról tájékoztattak, hogy a
prágai repülőteret lezárták a forgalom elől, így
Budapestre érkeztem, és ott is maradtam.
Patterson később járt Pécsett, majd 1986ban három hónapos alkotói szabadságot töltött Miskolcon és környékén. 1989-ben a
budapesti Fiatal Művészek Klubjában volt
egyéni kiállítása, amit több kiállítás és építészeti előadás követett. Eljutott Erdélybe is,
ami tovább növelte érdeklődését a népművészet és szeretetét a népzene iránt.
A tárlat díjtalanul látogatható MÁRCIUS
26-ig naponta 10-18 óráig. Március 15-én
zárva (1028 Templom 2-10.).

´´
Foto´ pa´ lya´ zat a kerületrol

február

A februári Hónap fotója Balogh Artúr alkotása lett. Az e havi képeket március 31-ig várjuk a honapfotoja@gmail.com címre

14. OLDAL

AJÁNLÓ

BUDAI POLGÁR

KIÁLLÍTÁSOK

M GALÉRIA: MÁRCIUS 31-ig: A megújulás lendülete. A Reformáció Emlékbizottság által meghirdetett fotópályázat
legjobb képeiből összeállított kiállítás (1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 26-ig: Muzsikusok félfényben. Mészáros Annarózsa fotókiállítása. Portrék
a Parafónia zenekar tagjairól. ÁPRILIS 10-ig: A felszín alatt – fotókiállítás (1028 Templom utca 2–10.).
VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁRCIUS 29-ig: Művészek a II. kerületben. Csend-tér. Dréher János kiállítása (1027 Kapás
utca 55. www.vizivarosigaleria.hu).
GALÉRIA LÉNIA: MÁRCIUS 28-ig dr. Schannen Miklós fotókiállítása. Megtekinthető kedden 16–18 óra és szombaton 14–17 óra között (1021 Széher út 74.).
A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR HŰVÖSVÖLGYI ÚTI FIÓKJA: ÁPRILIS 4-ig: Képessy Imre fotókiállítása. A kiállítást Subainé Farkas Veronika nyitja meg MÁRCIUS 21-én 17 órakor. Megtekinthető a könyvtár nyitvatartási
idejében: hétfő–szerda 12–18, kedd–péntek 10–16, csütörtökön zárva (1021 Hűvösvölgyi út 85., tel.: 200-1098).
KSH KÖNYVTÁR: MÁRCIUSBAN V. Mosolygó Ildikó kiállítása a könyvtár folyosóján (1024 keleti Károly utca 5.).

ZENE

éneKelt verSeK…
március 19.
vasárnap 18.00

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 18., 14.00: Pesthidegkúti Kamarazenei Fesztivál zeneiskolások részére
(1028 Templom utca 2-10).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁRCIUS 21., 21.00: Milonga Nuevo. Argentintangó-parti modern
és klasszikus tangózenékkel. MÁRCIUS 25., 19.00: Kaláka. Akusztikus koncert felnőtteknek, vendég Szirtes Edina
Mókus (1022 Marczibányi tér 5/a).
BARTÓK EMLÉKHÁZ: MÁRCIUS 25., 18.00: Bartók születésnapján. Meláth Andrea (szoprán) és Király Csaba (zongora) hangversenye Bartók Béla születésének 136. évfordulóján (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

a KaláKa és a

SzélKiáltó

együttes közös koncertje
a DalnoKKlub keretében
A magyar és a világirodalom énekelt versei
akusztikus hangszereken. Népzene saját
feldolgozásban. Sokszínű muzsika.
Klasszikus és népi hangszerek együttes játéka.
HangutazáS
éS HangfürDő
Bársony Bálinttal
és 40 hangtálával

Stresszoldó kikapcsolódás a gyógyító
hangtálakkal
március 19.
vasárnap 17.00

március 26.
vasárnap 17.00

a Parafónia zeneKar
ünnepélyes koncertje

A zenekart értelmileg sérült fiatalok
alkotják, akik zenepedagógusok és speciális
színkották segítségével szólaltatják meg
a klasszikus dallamokat.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

RADNÓTI SZÍNHÁZ: MÁRCIUS 16., 23., 19.00: Lear király. MÁRCIUS 17., 31., 19.00: Karamazov testvérek. MÁRCIUS
18., 30, 19.00: Téli rege. MÁRCIUS 19., 21., 22., 19.00: Iván, a rettenet. MÁRCIUS 20., 27., 19.00: Futótűz. MÁRCIUS
24., 19.00: Platonov – Apátlanul. MÁRCIUS 25., 19.00: Vágyvillamos. MÁRCIUS 26., 11.00 és 15.00: Ofélia árnyszínháza. Az előadások után játékos színházpedagógiai foglalkozás. MÁRCIUS 28., 19.00: Buborékok. MÁRCIUS
29., 19.00: A párnaember (1065 Nagymező utca 11.).
SPIRIT SZÍNHÁZ: MÁRCIUS 14., 19.00: Ölelj át! MÁRCIUS 15., 19.00: Furcsa pár (női változat). MÁRCIUS 17., 19.00:
Jóccakát anya! MÁRCIUS 23., 19.00: Zorba, a görög – musical. MÁRCIUS 24., 19.00: Csin-csin. MÁRCIUS 31., 19.00:
Play Krúdy! (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

GYEREKEKNEK

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 17., 9.00 és 10.30: Tádé-bérlet. A bagoly, aki félt a sötétben – a Ciróka
Bábszínház előadása. MÁRCIUS 24., 14.30: Mazsola-bérlet: Az aranyhalacska, avagy a halász meg a nagyravágyó
felesége. A Ciróka Bábszínház előadása 6 éven felülieknek (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 (1022 Marczibányi tér 5/a).

TANFOLYAMOK

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁRCIUS 19., 13.00–19.00-ig: Népzenei kurzus – hangszer- és énekoktatás. Bolya Dániel – furulya, kaval, tilinkó és Konkoly Csenge – ének. A részvétel feltétele az előzetes jelentkezés és időpont-egyeztetés Vörös Juditnál: (06 20) 390-5775, voros.judit@marczi.hu (1022 Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁRCIUS 17., 15.00: A csodálatos Szicília. Bezuk Zsolt utazási filmje.
A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. A klubvezető Sipos Ildikó: 212-2820, (06 30) 439-1070.
BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: MÁRCIUS 22.: Kirándulás Balassagyarmatra. MÁRCIUS 29.: Városi séta Cegléden. ÁPRILIS 5.: Ismerkedés Révkomárom kulturális és katonai emlékeivel. ÁPRILIS 12.: Látogatás a Vasúttörténeti
parkban. Részletes információ a 326-7830-as telefonon, illetve a tothbuda@chello.hu e-mail-címen.
HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: MÁRCIUS 23-tól találkozóink már 16 órakor kezdődnek klubhelyiségünkben (1028
Máriaremetei út 37.).

Budai Tánchíradó

XV. Országos Berczik Sára Emlékverseny
A Berczik Sári Néni Mozdulatművészeti Alapítvány célkitűzése Berczik Sára emlékének ápolása, munkásságának
megőrzése, hagyatékának feldolgozása és technikájának terjesztése. Az alapítvány e célból szervezi meg a Berczik Sára Budai Táncklub támogatásával immár tizenötödik alkalommal az Országos Berczik Sára Emlékversenyt,
aminek MÁRCIUS 18-án a Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Marczibányi tér 5/a) ad otthont.
A seregszemlére az egész országból fogadnak versenyző csoportokat, négy korosztályban és öt táncművészeti
műfajban. A versenyt két előadásban, korosztályok szerint (gyermek-junior és ifjúsági-felnőtt) rendezik meg.
Belépőjegy: 800 Ft/előadás, megvásárolható elővételben a helyszínen és a jegy.hu oldalon.
A programokról bővebb információ kérhető személyesen a táncklubban
(1027 Kapás u. 55), valamint telefonon a 201-7992-es és
a 06 70 335-6283-as számon és e-mailben a budaitancklub@marczi.hu címen.
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A NEFELEJCS NYUGDÍJAS KLUB szeretettel várja az érdeklődő jelentkezőket. Március 24-én 13.30-tól tartjuk
következő klubnapunkat. Helyszín:1027 Fazekas u. 19-23.,fszt. Klubvezető: Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@
gmail.com.

KLUBOK

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 21., 18.30: Tudatos Táplálkozás Fórum. A szív-, keringési betegségek és a
táplálkozás. Előadó: Dr. Samu Terézia sebész-érsebész szakorvos, életmód-tanácsadó (1028 Templom utca 8-10.).
BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: MÁRCIUS 16.: A magyar huszárok története. Zsákai Marietta kutató előadása. MÁRCIUS 20.: Pálfi György informatikus mérnök számítástechnikai előadása. MÁRCIUS 21., 8.30: Előadás
a jóga jótékony hatásáról. MÁRCIUS 23.: Klubdélután, diskurzus zsíroskenyérpartival. MÁRCIUS 28.: Autóbuszos
kirándulás Kittsee (Pöstyén) csokigyárába, városnézés Pozsonyban. MÁRCIUS 30.: Klubdélután. Filmvetítés a
Föld egzotikus tájairól. Tavaszi kirándulások: ÁPRILIS 25.: Kirándulás Egerbe és Egerszalókra. MÁJUS 23–26.:
Kalotaszeg szépségei, kirándulás Erdélybe. Rendezvényeikre minden érdeklődőt várnak. 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: MÁRCIUS 15., 19.00: Kántorkoncert Yoni Rose frankfurti főkántor közreműködésével. Fellép
a két magyarországi főkántor, Nógrádi Gergely és Zucker Immánuel, zongorán kísér Neumark Zoltán. MÁRCIUS
19., 18.00: Kötetlen közönségtalálkozó Röhrig Gézával. MÁRCIUS 26., 18.00: örökzöld dallamok, csevegés, tánc,
ismerkedési lehetőség kávé, tea mellett. A zongoránál Neumann Nándor (1023 Frankel Leó út 49.).
KÁJONI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ: MÁRCIUS 20., 19.30: Ferences ifjúsági kurzus, téma: Család, karrier, pénz. MÁRCIUS
27., 19.30: Kájoni Szabadegyetem. Meskó Zsolt előadása Hogyan nézzünk színházat? címmel (1025 Szilfa utca 4.).
A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös társasjátékklubja minden hétfőn 16–19 óráig a Thirring
Lajos-teremben (1024 Keleti Károly utca 5.).

KIRÁNDULÁSOK

TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: MÁRCIUS 19.: Pilis. Találkozó 9.00 óra, Árpád híd, Volán-pu. MÁRCIUS 26.:
Érd. Találkozó 9.00 óra, kelenföldi Volán-pu. Buszos utakra már lehet jelentkezni. ÁPRILIS 8.: Tápió-vidék.
Információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: MÁRCIUS 26.: Budai-hegység. Találkozó 9.00 óra, Kolosy tér. Túravezető Czirbik
Sándor: (06 30) 570-9904.

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

03.19. vasárnap 19.30

TAVASZI BEZSONGÁS

NON-STOP IMPRO
A SZINDRA TÁRSULATTAL
Műsorvezető: Földessy Margit

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

Marczibányi Téri Művelődési

Téri Művelődési
Központ
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Az elveszett tudás nyomában. MűvésziMarczibányi
zsenialitás, mágikus
meg1022 Budapest, Marczibány
Budapest,
Marczibányi tér 5/a
szállottság és a történelem elszabadult alakjai. Történelmi előadás-sorozat. Előadó1022
Antalffy
Péter történész.
Tel.: (06 1) 212-2820 Fax: (06 1)
MÁRCIUS 16., 18.30: Elképzelt mítoszok Poussintől Moreauig. MÁRCIUS 17., 17.30: Marczi-estek.
Vendég PindFax: (06 1) 212-4885
Tel.: (06 1) 212-2820
marczi@marczi.hu, web: www.m
marczi@marczi.hu,
web: www.marczi.hu
roch Csaba színművész, a beszélgetést Zsebők Csaba történész, publicista vezeti (1022
Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 21., 18.30: Művészet és irodalom – Zeusz. Ludmann Mihály művészettörténész előadása. MÁRCIUS 22., 18.00: Ablak a nagyvilágra. Repülőgéppel a világ körül – New Yorktól a keleti
bölcsekig, Veres András Malév-kapitány előadása. A belépés díjtalan, de regisztráció szükséges Bercsi Katalinnál,
a bercsi.kati@kulturkuria.hu e-mail-címen (1028 Templom utca 2–10.).
EURÓPA PONT: MÁRCIUS 21., 18.00: Egy csésze Ausztria. Az est díszvendége Elisabeth Ellison-Kramer, Auszt03.26. vasárnap 19.00
ria nagykövete. Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött az egycseszeeuropa@gmail.
com e-mail-címen. MÁRCIUS 30., 19.00: Kardos-Horváth János szerzői estje (Millenáris, 1024 Lövőház utca 35.,
www.eu.hu).
KSH KÖNYVTÁR: MÁRCIUS 22., 17.00: Szépírók a KSH Könyvtárban. Vendég Szávai Géza, aki tavaly megjelent
Hirling Bettina, Medgyesi Zsolt,
Makámaszútra című kötetét mutatja be. Beszélgetőtársa Bán Magda szerkesztő. MÁRCIUS 23., 17.00: Kölcsey
Moldoványi András, Várallyay
Ferenc Olvasókör. Vendég dr. Bényei Miklós c. egyetemi tanár, az MTA doktora, aki Könyv, könyvtár, olvasás: idéFülöp, Várallyay Kinga, Vojtek Jan
zetek hat évtized olvasmányaiból című kötetét mutatja be. A szerző beszélgetőpartnere Haszonné Kiss Katalin,
Szerkesztő és házigazda:
Marczibányi Téri Művelődé
a FSZEK régióigazgatója. Az est házigazdája Rácz András, a Könyvkultúra Magazin főszerkesztője. A programok
Eckhardt Gábor 1022 Budapest, Marczibányi tér 5
helyszíne a Bibó István-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).
Telefon: (06 1) 212-2820
SZENIOR AKADÉMIA: MÁRCIUS 20., 17.00: Portré a XIX-XX. század magyar festészetében. Sinkó István képzőművész,
Fax: (06 1) 212-4885
művészeti író előadása. Az előadás nyilvános és ingyenes (Villányi úti Konferenciaközpont, 1114 Villányi út 11-13.).
Web: www.marczi.hu
ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁRCIUS 22., 19.00: Kepes András Világkép című előadása (Budakeszi,
Fő u. 108., (06 20) 260-0745, jegyek kaphatók a helyszínen és az Interticket jegy.hu hálózatán.

CLASSARTS AVAGY
A ZONGORAHATOK

Itt a vége, fuss el véle

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Török utcai könyvtára rajz- és mesepályázatot hirdet. A kérdés, hogy mi legyen a mese vége. A pályázók feladata, hogy egy szabadon
választott mesének, történetnek kell más befejezést adni rajzban és/vagy írásban.
A műveken fel kell tüntetni a pályázó nevét, telefonszámát vagy e-mail-címét, az
eredeti mű szerzőjét és címét. A leadási határidő: 2017. ÁPRILIS 1. A pályaműveket
a pályázók személyesen, postán vagy e-mailben is eljuttathatják a könyvtárba (1023
Török u. 7-9, fszek0204@fszek.hu). Érdeklődni a 212-1103-as számon lehet. A pályázóknak kisebb ajándékokkal és Tóth Tamás színművésznek a Rémusz bácsi meséiből
tartott áprilisi előadásával köszönik meg a részvételt.

03.25. szombat 11.00

BANYAMOSODA

bábos-énekes vásári komédia
5-8 éves gyerekeknek

marczi.hu

16. OLDAL

AJÁNLÓ

BUDAI POLGÁR

Kamarazene a Kultúrkúriában

Március közepén a Mesterkoncertek és
fiatal művészek sorozat keretében a Magyar Kamarazenekar koncertjét láthatják, hallhatják a Klebelsberg Kultúrkúria
látogatói.

A Magyar Kamarazenekar tagjai a hazai élvonalbeli komolyzenei szakma jeles képviselői, akik mögött több évtizedes szakmai
képzés és múlt áll. Az együttes alapítója, vezetője és hangversenymestere Bánfalvi Béla
Liszt-díjas hegedűművész. A zenekar világhírű magyar és külföldi szólistákkal dolgozik együtt, többek között a Kossuth-díjas
Baráti Kristóffal, a moszkvai Paganini-versenyen győztes, virtuóz hegedűművésszel,
a Liszt-díjas Várjon Dénes zongoraművés�szel, vagy Mischa Maisky világhírű csellóművésszel.

Életműdíjat kapott
Jakobi László

Gálakoncerttel és díjkiosztó ünnepséggel zárult
múlt vasárnap a Cziffra-fesztivál a Zeneakadémián. A Cziffra György Fesztivál Tehetség
díjat a II. kerületi Járdányi Pál Zeneiskola egykori növendéke, Ránki Fülöp zongoraművész,
valamint Kállai Ernő hegedűművész, a Cziffra
György Fesztivál Életműdíját Vásáry Tamás zongoraművész és kerületünk lakója, Jakobi László
csellóművész, hangversenyrendező vehette át
Medveczky Ádám karmestertől és Balázs János
zongoraművésztől, a fesztivál alapítójától. A 18
év alattiaknak járó Ifjú Tehetség Díjat Kokics Dorina Fanni klarinétos érdemelte ki. Balázs János
beszédében elmondta, a fesztivál fontos feladata
a tehetségkutatás és a tehetséggondozás, hiszen
Cziffra György is számos fiatal művészt indított
el a pályán. Hozzátette, a második alkalommal
megvalósuló fesztivál idén a Zeneakadémián és
a MOM Kulturális Központban várta a közönséget nyolc koncerttel. Tervei szerint 2021-ben,
Cziffra György születésének 100. évfordulóján
monumentális világkörüli fesztivállal adóznak a
mester emléke előtt.

Mesterkoncertek és fiatal
művészek – a Magyar Kamarazenekar koncertje, MÁRCIUS 17., 19:30: .
Jegyár: 2500 Ft. Műsoron Holst: St-Paul’s Suite
Op. 29. No. 2, Wolf: Olasz szerenád, Rossini: D-dúr
Sonata No. 6., Elgar: Serenade Op. 20, Verdi: e-moll
vonósnégyes (1028 Templom utca 2-10).

Bánfalvi Béla hegedűművész évek óta nagy
sikerrel irányítja az együttest. A zenekarvezető
az Állami Hangversenyzenekar és a Budapesti Vonósok koncertmestere volt. Együtteseivel bejárta a világot, közel ötven lemeze jelent
meg. Munkásságáért többek között Liszt-díjjal, Bartók–Pásztory-díjjal és a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették
ki. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
adjunktusa, docense volt harminc éven át, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Művészeti
Karának vezető beosztású oktatója, a Magyar
Kamarazenekar vezetője, koncertmestere.

Királyok a Marczi színpadán
MÁRCIUS 31-én 20.00 órától Király Linda és Király Viktor ad közös koncertet a Marczibányi Téri
Művelődési Központban.
A Király testvérek hazánk legnépszerűbb előadói
közé tartoznak. Lindát Presser Gábornak a Szerelem
utolsó vérig című filmhez írt betétdalával ismerte
meg az ország, majd heteken keresztül énekelte a
Big Brother főcímét, aminek hanganyaga két hét
alatt dupla platinalemezes lett Magyarországon.
Majd jött egy újabb felkérés Andrew Lloyd Webbertől Az Operaház fantomja női főszerepére.
2003 decemberében készült el első szólóalbuma.
Nemcsak énekesnőként, de dalszerzőként is sikeres.
Testvére, Viktor szintén énekes és dalszerző, a
negyedik Megasztár-sorozat győztese, a 2008-as Év
hangja. 2009-ben jelent meg bemutatkozó stúdióalbuma Király Viktor címmel. 2010 decemberében
megjelent második önálló albuma Solo címmel.
2013-ban tanárként vett részt Az ének iskolája című
tehetséggondozó show-ban. Ebben az évben Az év
férfi énekese Comet-díjat is átvehette.

Jegyár: 3600 Ft

Falak a falakon

A tárlat MÁRCIUS 29ig, keddtől péntekig 13 és
18 óra között, szombaton 10
és 14 óra között tekinthető meg a
Vízivárosi Galériában (1027 Kapás
utca 55. www.vizivarosigaleria.hu).
Március végéig látható a Vízivárosi Galériában Dréher
János Csend-tér című kiállítása.
A galéria falain falak, töredékfalak, fragmentumok,
matériák láthatók. A fal mint szimbólum és mint alkotásra alkalmas felület is régóta és állandóan jelen van
a képzőművészetben. P. Szabó Ernő művészettörténész
Dréher János ars poeticájára utalva fogalmazta meg,
hogy a művész tulajdonképpen hordozható házfalakat
készít, s egyetlen nagy vágya van: hogy egyszer maga

vakolhasson be egy hatalmas házat úgy, ahogyan azt
ő szeretné – de addig táblakép nagyságú felületekben
gondolkodik.
– Úgy tűnik, mintha rögtönözne, pillanat szülte hangulatainak, egymást váltó ötleteinek, a felbukkanó
emlékek késztető erejének engedelmeskedve – ám ha
valaki figyelmesen szemléli képpárjait, három-négy részes
sorozatait, jól érzékelheti, hogy nagyon is megkomponált
minden mű, mindegyik együttes.
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Egy kivételes nő különleges portréja

Egy kivételes nő különleges portréját rajzolja
meg Hedry Mária, a Klebelsberg Kultúrkúria
művészeti tanácsadója Zrínyi Ilona című színművében, amit március végén a hidegkúti
művelődési központban láthatnak a nézők.
A mű betekintést enged a magyar történelem
egyik legvitatottabb korszakába, de főhősét nemcsak történelmi figuraként, hanem
édesanyaként és feleségként is megismerteti.
A szerzőtől először azt kérdeztük, hogyan jutott eszébe éppen Zrínyi Ilonáról darabot írni.

– Egy korábbi színdarabomat, a Tündér Míra
című mesejátékot Juhász Róza színművész
rendezte – mondta Hedry Mária. – Nagyon jó
munkakapcsolat alakult ki közöttünk, és ő vetette fel, hogy szívesen adna elő monodrámát
egy érdekes, a történelemből ismert asszonyról. Így került szóba Zrínyi Ilona, és ahogy elkezdtem kutatni, olvasni róla, egy hallatlanul
izgalmas, sokoldalú nő alakja rajzolódott ki
előttem. A darabban életének drámai csomópontjait igyekeztem megragadni, hogy színes
karakterét minél több oldalról ismerjük meg,
ugyanakkor kapjon helyet benne az a rendkívül szövevényes korszak, amelyben élt, mégse
váljon a színmű unalmas történelemkönyvvé.
Végül a visszaemlékezés formáját választottam. Sorsának utolsó stációja, amikor hajóra
száll Thököly Imrével Nicodémia – száműzetésük utolsó állomása – felé, s az út során, a
hajó fedélzetén, éjszaka visszagondol élete
eseményeire.
Mennyire tud aktuális lenni egy több mint
háromszáz évvel ezelőtt játszódó darab?
Nagyon aktuálisnak gondolom, hiszen egy
rendkívül modern, felvilágosult asszonyról szól. Zrínyi főnemesi családba született,
politikával is foglalkozott, uralkodókkal levelezett és különböző helyzetekben gyakran
az ő döntésén múltak dolgok. Thökölyt segítette, még a csatába is követte, de mégis – és
mindenekelőtt – ízig-vérig nő volt. Házasságuk sem puszta politikai döntés volt, Zrínyi
szerelmes volt a nála tizennégy évvel fiatalabb
Thökölybe, és messzemenőkig felvállalta ezt a
szerelmet. Édesanyaként is helytállt, megtett
mindent a gyermekeiért. A haza iránti hűsé-

Hedry Mária: Zrínyi Ilona – színmű egy hangra, MÁRCIUS 25., 19.00: . Zrínyi Ilona: Juhász Róza. Rendező: Árkosi Árpád. Díszlet, jelmez: Libor Katalin. Zene: Rossa Levente. Jegyár: 2000 Ft,
diákjegy: 1000 Ft (1028 Templom utca 2-10.).

ge példamutató üzenet a jelenkorban. A legnagyobb konfliktus életében az lehetett, hogy
a két, számára mindennél fontosabb férfi, a
fia, II. Rákóczi Ferenc és férje, Thököly nem
szívelték egymást.
Önt mi fogta meg leginkább Zrínyi Ilona
alakjában?
Az okossága, a bátorsága és a határozottsága, ahogy a döntéseit meghozta. Sok olyan
momentum volt az életében, ami alaposan
próbára tette személyiségét, de ő, legalábbis
morális értelemben, mindig győzött.
Ajánlható ez a darab diákoknak, történelmi tanulmányaik kiegészítéseként?
Mindenképpen, bár én úgy gondolom, hogy
egy előadásban elsődleges a színház. Ha megtörténik az a katarzis, amit a színházi élmény
ad, akkor elfeledkezünk a történelemről. Akkor „csak” egy jó darab létezik, amiben egy jó
színésznő kelt életre egy fantasztikus nőt.
Kik vettek részt a monodráma színpadra
állításában?

Csodálatos alkotócsapat jött össze. A címszereplő, Juhász Róza előadásról előadásra
válik egyre sokszínűbbé és érettebbé. A rendező, Árkosi Árpád, valamint a díszlet- és jelmeztervező Libor Kati nagyon sokat hozzátettek az előadáshoz. Nem volt könnyű dolguk,
mert bár egy díszletben játszunk, nagyon sok
váltás van a helyszínekben, és az idősíkok folyamatosan változnak: megjelenik Sárospatak, Munkács, Makovec vára, Bécs, Bulgária és
közben vissza-visszatérünk a hajóra. Rossa Le
vente korabeli művek alapján gyönyörű zenei
hátteret adott a darabnak. A Zrínyi Emlékbizottság elnöke, dr. Hóvári János professzor támogatását élvezhettük, s számomra jelenléte,
történelemtudományi szakismerete szakmai
biztonságot jelentett e téren. Nagyon hálás
vagyok Dolhai Istvánnak, a Klebelsberg Kultúrkúria igazgatójának, aki az első pillanattól
fogva mellénk állt, és producerként támogatta
az előadás megszületését és repertoáron tartását.
Péter Zsuzsanna

Március a barlangok hónapja
Barlangoljunk címmel hirdettek országszerte nagyszabású programot a Magyar Nemzeti Parkok és a Magyar
Turisztikai Ügynökség azzal a céllal, hogy bemutassák
és népszerűsítsék hazánk különleges barlangjait.
A program keretében a Pál-völgyi- vagy a Szemlő-hegyi-barlangba egész hónapban tíz százalék kedvezménnyel lehet belépni, március 13-19. között pedig
minden látogató kedvezményes kombinált belépőjegyet vásárolhat, valamint a túra után részt vehet
egy sorsoláson, ahol nemzeti parkos ajándéktárgyak
találnak gazdára.

MÁRCIUS 16-án és 24-én Föld alatti világ a
főváros alatt címmel interaktív földrajzórára hívják
– nem csak a gyerekeket. Lesz barlangtúra, előadás,
játékos kiállítás, barlang feletti tanösvény. A program
nyolcéves kortól ajánlott – akár szülő nélkül is, – előzetes bejelentkezés szükséges.
Találkozás 11 és 13 órakor a Szemlő-hegyi-barlangnál (1025 Pusztaszeri út 35.), a túra hossza
600 m, időtartama 2 óra. Részvételi díj: 1400 Ft/
fő. Információ: (06 1) 325-6001, www.dunaipoly.hu
szemlohegy@dinpig.hu.
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Célja, hogy kijusson a tokiói olimpiára

A kerületünkben minden év őszén megrendezett II. Kerületi Kaptató nevű futóverseny visszatérő részvevője, korosztályában pedig
főszereplő Labán Eszter, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulója. Ez
alkalommal elsősorban az úszásról beszélgettünk az idei tanév óta
magántanuló kiválósággal.

rosan megszületett életem első
győzelme is. Az akkor kapott
érmet nagy becsben tartom, az
adott erőt a további küzdelemhez. Mostanáig mintegy 260 érmem, illetve díjam van, amelyeket úszóversenyeken szereztem.
Aki ismeri a sportági viszonyokat, az tudja, hova kell sorolni Esztert már nemcsak
hazai, hanem nemzetközi mércével mérve is.
Korán, tízévesen eljutottam
első külföldi versenyemre Berlinbe. A TFSE vegyesúszó váltójának tagjaként állhattam dobogóra, ami nagyon jó érzés volt.
Három évvel később, 2014-ben
– ugyancsak nemzetközi me-

Fotó: Jocha Károly

– A Habakukk Óvoda úszóprogramja keretében tanultam meg
fennmaradni a vízen – mesélte
Labán Eszter a gimnázium egyik
üres tantermében. – Már akkor
megkedveltem a vizet. Később
a lakásunkhoz közel lévő Testnevelési Főiskola uszodájában
folytattam, mégpedig Tóth Ákos
tanszékvezető tanítványai között.
Mikor következett az újabb
minőségi ugrás?
Nyolcéves voltam, amikor átkerültem dr. Egressy János csoportjába, aki edzőmként a mai
napig is gondomat viseli. Még
ebben az évben – 2009-ben –
megszereztem a versenyzéshez
szükséges engedélyt, és hama-

A 2016. évi országos bajnokságon a felnőttek mezőnyében Jakabos
Zsuzsanna és György Réka mellett a dobogón

zőnyben, az EYOF vetélkedései
során – már elég jó időt értem el
a 200 méteres mellúszásban. A 2
perc 35 másodperc további javítására viszont egyelőre még várnom kell. Elsősorban azért, mert
megnőttem, meg is erősödtem
és ezekben az években óhatatlan a kisebb-nagyobb visszaesés,
vagy éppen helyben járás.
A rövidebb mellúszó számban, váltóban már jókorát sikerült előrelépnie.
Ez azért is érdekes, hiszen
egyéniben csak 1 perc 13 másodpercig jutottam, váltóban viszont
már az 1:11 is sikerült. Ez valószínűleg azért van, mert csapatban nagyobb felelősség hárul az
egyes emberre, a többiekért is
kell úszni, és ez a jelek szerint
engem feldob, többre ösztönöz.
Persze szeretném egyéniben is
mielőbb elérni azt a sokkal jobb
eredményt.
Mostanában gyakran áll rajtkőre vegyesúszó számokban is.
Olyannyira, hogy pillanatnyilag vegyesben érzem a legotthonosabban magamat. A 2016. évi
országos bajnokságon – immár a
felnőttek mezőnyében – harmadik lettem az olimpiákon is jól
szerepelt Jakabos Zsuzsanna és a
Rióba ugyancsak kijutott György
Réka mögött.
Hogyan telnek a mindennapjai?
Öt óra előtt kelek, mert fél hatkor már kezdődik az edzés. Minden reggel iszom egy bögre meleg
kakaót és ezzel ki is pipáltam a
reggelit. Fontos számomra, hogy
a 9/T osztályba járok; a T-betű a
tehetséggondozó rövidítése. Ez
azért fontos, mert így nem kell
minden órán ott lennem, bár
számomra természetes, hogy
minden órát meghallgatok, amit
csak lehet. Naponta két edzésem
van: reggel és délután háromnegyed négykor. Ez alól csak a szer-

Fővárosi gyógytestnevelési nap

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (FPSZ) II. kerületi Tagintézményének gyógytestnevelő tanárai várnak minden érdeklődőt
MÁRCIUS 21-én nyílt napjuk II. kerületi rendezvényére a Csik
Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumba (1027 Medve utca 1.).
Előadásokat hallgathatnak integráció a gyógytestnevelésben és a
mozgásnevelésben témakörben. Megnyitja 14 órakor Makovecz
Éva, az iskola igazgatója és K. Németh Margit, az FPSZ II. kerületi
tagintézmény igazgatója. Program: 14.10: Játék valódi határok
nélkül! – játékos sportverseny-szervezés több szempontból vegyes

da jelent kivételt, amikor délután
nincs foglalkozásunk. Szombaton és vasárnap pedig igen gyakran versenyeink vannak.
Ilyen sűrű program mellett
mire marad még ideje?
Naponta legalább egy órát telefonálgatok az osztálytársaimmal
és a barátaimmal. Mellette még
olykor tévét is tudok nézni. Kedvenc sorozatom a Monk, a flúgos
nyomozó. Zenében pedig leginkább Rihanna számait kedvelem.
Távolabbi terveket is dédelget?
Nyáron Győrben indulok az
EYOF versenysorozatán, ez nagyon komoly lehetőség. Jelenleg
négyes körüli az átlagom, jó lenne ennél jobban érettségizni. Ha
továbbra is jól menne az úszás,
szívesen elmennék valamelyik
amerikai egyetemre ösztöndíjasként. És persze ki szeretnék
jutni a tokiói olimpiára.
Feltételezzük, hogy mindez
sikerülni fog és Amerikában
szerez egy diplomát. Utána maradna ott, vagy inkább visszajönne?
Magyarországra születtem, magyar vagyok, itt érzem a legjobban
magamat. Itt vannak a szüleim,
a bátyám, a barátaim – nem hiszem, hogy ez a kötődés alapvetően megváltozna.
Jocha Károly

csoportok számára. Előadók: Boros Mónika, Gálfalviné Reé Krisztina, Schermann Zsuzsanna, Szűcs Bettina, Ramocsa Gábor. 15.00:
Gondolkozz és játssz! Gálfalviné Reé Krisztina előadása a kognitív
képességek és mozgásügyesség egyidejű játékos fejlesztéséről.
15.45: Figyelem–Fókusz–Fegyelem – Szűcs Bettina előadása, 16.20:
Gyógytestnevelő tanárok konzultációja.
A nyílt napon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció
szükséges március 20-ig (név, elérhetőség, pedagógus esetén intézmény feltüntetésével) a reekriszta@gmail.com e-mail-címen.

2017/4 – március 11.
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Vadgesztenyefáink
védelmében

A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat
idén is 30 százalékos támogatást nyújt a kerületben
élőknek – magánszemélyeknek, illetve társasházi
lakóközösségeknek – a csak a fehér virágú vadgesztenyefákat pusztító levélaknázómoly elleni védekezéshez. A több mint tíz éve tartó akció keretében
tavaly már több mint ötszáz fa védelmét végezték
el a szakemberek permetezéssel vagy injektálással.
A kártevőt először 1984-ben észlelték az Albánia
és Macedónia határán fekvő Ohridi-tó környékén,
Budapesten tömeges elterjedését az ezredfordulón
tapasztalták. A fákat tönkretevő levélaknázómoly
évente háromszor, április végétől május elejéig,
június elejétől július elejéig, illetve július közepétől
szeptember elejéig rajzik.
A védekezésre két hatékony módszer alkalmazható. A legjobb eredménnyel a kártevő kirajzásakor
a levelek felületére felvitt, kitinszintézist gátló
permetezéssel lehet elejét venni szaporodásuknak.
A permetezés előnye, hogy a permetlébe más kártevők (pl. gombák) elleni szereket is lehet keverni.
A másik technológia alkalmazásakor a fa kérge alá injektálják a hatóanyagot, mely a korona
ágrendszerébe felszívódva jut el a levelekig, így
akadályozva meg a rovarok kifejlődését. Az injektálás rügyfakadáskor a leghatékonyabb, és egész
évre védelmet jelent a kártevővel szemben, de csak
az aknázómolyra hat.
A korábbi évekhez hasonlóan a vadgesztenyefák elleni védekezést a II. Kerületi Önkormányzat
idén is támogatja. A kivitelezők a permetezés vagy
injektálás ellenértékének 70 százalékáról (körülbelül 7100 forint a permetezés és 14 ezer forint
az injektálás) a megrendelő lakó, vagy társasház
nevére – a munka elvégzését követően – számlát
állítanak ki. A fennmaradó összeget a polgármesteri
hivatal fizeti a vállalkozónak. A II. kerületi tulajdonú köztereken és az oktatási intézmények udvarán
lévő fák védelméről az önkormányzat gondoskodik.

Aki részt kíván venni a növények
megóvásában, az az alábbi elérhetőségeken keresheti a vállalkozókat. Permetezés: Kiss András (1025
Budapest, Szikla utca 10.) telefon: (06 1)
325-7814, e-mail: kissandraskertesz@indamail.hu. Injektálás: Oberleitner-Agro
Bt. (8754 Galambok, Ady utca 105.) Kovács
Zoltán, telefon: (06 30) 237-2829, e-mail:
injektalas@vadgesztenye.eu

Buda magányos cédrusa
A II. kerület egyik legkülönlegesebb városrésze Nyék. Három oldalról erdő határolja, a
negyediket pedig az Ördögárok-patak jelöli
ki; busz nem jár be ide, és se közintézményt,
se boltot ne keressünk itt. Van viszont valami, ami e titokzatos hangulatú lakónegyedben egészen egyedülálló: egy szép, terebélyes, 150 év körüli fa.

Pontosabban, egy libanoni cédrus. A Kondor
úton áll, 1999 óta a főváros törvényes védettségét élvezi az őt körülvevő 4377 négyzetméteres
területtel együtt. Közelében javarészt fiatalabb
fák, meg egy-két kiszáradóban lévő koros cseresznye és egy kisebb csoportnyi különleges
fenyő van. A cédrus törzsét kerítés védi, de ajtaja
nincs zárva: bárki bemehet a szétterülő ágak alá,
hogy kipróbálja, hány kéz éri körbe a törzset.
(A legutóbbi mérések szerint törzskerülete 3,6
méter, és magasabb, mint 15 méter).
Hogyan kerül a budai hegyekbe egy ilyen fa?
Eredetileg ezen az égövön nemigen marad meg e
fagyérzékeny fajta, főleg nem a csemetéje. Ahogy
a neve is mutatja, őshazája Libanon hegyvidéke –
de élőhelye, sajnos, ott is jelentősen visszaszorult
már. Egységes szerkezetű, jól megmunkálható,
nem hasadó fája kiváló építőanyag már az ókor
óta: eltűnésének is ez a legfőbb oka.
Ez a példány azonban mégis áll, itt a Nyéki-hegy lejtőjén, becslések szerint 130-150 éve.
Magyarországon csak két hasonlóan tekintélyes
példány van belőle: az egyik Alcsútdobozon, az
arborétum mellett az erdőben, a másik pedig
Sopronban, a Lővéreken. (Két nagyobb példányt is számon tartanak még: egyet Gödöllőn,
az Erzsébet parkban, egyet pedig Dénesfán a
Cziráky-kastély kertjében.) Arról, hogy ki ültette, bizonyosat nehezen állíthatunk.
A fa melletti tájékoztató táblán bőséges ismereteket kapunk, de erről csak annyit írnak,
hogy a terület a szájhagyomány szerint Fedák
Sári villájához tartozott, amely az amúgy innen
messze eső Hűvösvölgyi úton volt. Sajnos, ez az
információ a legtöbb vonatkozó cikkbe (sőt, a
hivatalos természetvédelmi rendeletbe is) úgy
ment át, mintha tény volna. Pedig nem az. Fedák
Sári még Molnár Ferenc feleségeként valóban

Huber egykori fogadója

nyaralt a Hűvösvölgyi út 77.-ben, de ott is csak
béreltek lakosztályt. Könnyen belátható az is,
hogy képtelenség a két helyszínt bármiképpen
összekötni: a Kondor utat a Hűvösvölgyi úttól
két utca és egy patak is elválasztja: sosem voltak
itt ekkora telkek. (A színésznőnek egyébként
Pestszentlőrincen volt utóbb villája, ezt a tájékoztató tábla is említi, de ez már nem tartozik
szorosan a cédrus történetéhez.)
De akkor ki ültethette a kis facsemetét, ki
védhette a kezdeti években a fagytól? Ha jól
körülnézünk a területen, szemünkbe ötlik a
szomszédban egy szép, faoromzatos épület.
Szimatunk nem csal: ezt már az 1860-as évek
végi térképek is jelzik. Nem más ez, mint az
egykori vendéglő a Szép Kilátáshoz, vagy más
néven Huber fogadója. A régi térképek itt – és
az egész déli lejtőn – a filoxéravészig szőlőültetvényt jeleznek, tehát a szép kilátás név
valamikor találó lehetett. A tar ágak közt most
is ellátni a szemközt magasodó hegyekig és az
Erzsébet-kilátóig. A régi turistakalauzokból és
a fővárosi lapok társasági híreiből is kiderül,
hogy ez is egy volt a budai hegyvidék kedvelt
kertvendéglőiből, ahol a különböző egyletek
és társulatok kisebb bálokat is tartottak, vagy
ahol a környéken kirándulók felfrissülhettek.
Csontváry 1907-ben festette híres képét a
magányos cédrusról – akkoriban, amikor ez a kis
budai facsemete már kezdett szárba szökkenni.
A cédrus nem pusztán jó minőségű épületfa,
hanem évszázadok óta szimbólum is: az erő, a
nehéz körülmények közti kitartás, az évszázados
bölcsesség jele. A magyaroknak ezen túl szól
a keleti gyökerekről is. Talán ezért ültette el a
cédrust a napsütötte budai hegyoldalba netán
maga Huber, a fogadós, vagy annak kertésze.
Viczián Zsófia

HITÉLET

Miről mondhatunk le nagyböjt idején?

(A lista a LifeTeen portál és a Magyar Kurír összeállítása nyomán készült.)

Megosztunk jó néhány ötletet olvasóinkkal
azért, hogy saját élethelyzetüknek megfelelően fogadalmat tudjanak tenni a nagyböjt
kezdetén, arról, hogy miről mondhatunk le.

A főétkezések közötti nassolgatásról. • Az
Angry Birdsről és a Pokémon Góról. • Arról, hogy beleszólsz a vezetésbe, amikor a
hátsó ülésen ülsz. • A vezetés közben való
sms-ezésről. • A füllentésekről. • Arról,
hogy hangulatjeleket használsz vagy sms-t
írsz, amikor személyesen kellene az érzéseidről beszélni. • Arról, hogy a rágódat az
utcán vagy a parkolóban köpöd ki. • Arról,
hogy más életére, kapcsolatára, tulajdonára
irigykedsz. • A panaszkodásról. • Arról, hogy
csak akkor szólsz Jézushoz, amikor szükséged
van valamire. • Arról, hogy csak akkor szólsz
Jézushoz, amikor kedved van hozzá. • Az önteltségről • Az önzésről – mindennap ajándékozz oda valamit: az idődet, a pénzedet vagy
bármely tulajdonodat. • A mohóságról – csak
a legszükségesebbekre költs a nagyböjtben:
élelmiszerre, közlekedésre, gyógyszerre. •
A lustaságról – kapcsold ki a tévét, menj el
sétálni mindennap. • A pletykálásról – írj
minden napra buzdító üzenetet magadnak.
• Az édességről – erősítsd meg a tested, hogy
engedelmeskedjen az akaratodnak. • Arról,
hogy Isten nevét a szádra vedd az imádságon
kívül. • Tanuld meg Pál Efezusiaknak írt leveléből a 4,29-es szakaszt, ismételd el óránként
egyszer: „Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja
el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha
az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon
azokra, akik hallják.” • Arról, hogy olyan szavakat használsz, amelyek nem válnak Isten
dicsőségére (lásd Ef 4,29). • A trollkodásról
a neten. • Az ironizálásról. • A húsról/állati
eredetű élelmiszerekről. • Arról, hogy nem
kérsz bocsánatot, amikor pedig kellene, mert
nem tudod beismerni, hogy nincs igazad. •
Arról, hogy nem mész el gyónni, mert félsz

tőle. • Arról, hogy kifogásokat keresel, miért is nem mész el misére/istentiszteletre. •
Arról, hogy a mise/istentisztelet alatt végig
másra gondolsz. • Arról, hogy sütivel jutalmazod magad, amiért elmentél a misére/
istentiszteletre. • A kávéba tett cukorról/
tejporról. • Az energiaitalról/szénsavas üdítőkről. • Arról, hogy lelki olvasmányokat
veszel, de nem olvasod el őket. • Arról, hogy
akkor is megy a Facebook, mikor éppen házi
feladatot írsz/tanulsz/fontos munkán dolgozol. • Arról, hogy kétpercenként megnézed a
telefonod (valójában tudjuk jól, harminc másodpercenként). • Arról, hogy kétpercenként
kinyitod a hűtőt, és megnézed ugyanazokat a
dolgokat, amik már az előbb is ott voltak. •
Arról, hogy azt hajtogatod magadnak, hogy
kövér vagy. • Arról, hogy kínosnak érzed,
ha lelki segítséget kell kérned, hogy boldog,
teljes életet tudj élni. • Arról, hogy azt hajtogatod magadnak: „hülye vagyok” – és minden
hasonló önszidalmazásról. Az igazság az, hogy
Isten csodálatos és szeretett gyermeke vagy. •
Arról, hogy égve felejted a lámpákat. • Arról,
hogy rögtön lefotózod a lámpát, és feltöltöd
a fotót a Facebookra vagy az Instagramra. •
Arról, hogy nem vagy hajlandó felismerni
Istent a felebarátodban, akár a legidegesítőbb
felebarátodban is. • Arról, hogy úgy teszel,
mintha nem lenne időd imádkozni. • Ha hiú
vagy, mondj le a sminkelésről, esetleg tedd
is el a tükröt. • Ha sokat heverészel, kelj föl,
a gyaloglás menő. • Ha gyakran vagy mérges,
kezdj el kick-boxolni. • Ha elkényelmesedtél,
kezdj el zumbázni. • Ha „érzelmi evő” vagy,
vezess naplót az étkezéseidről és az érzéseidről, és keresd meg a háttérben a mozgatórugókat. • Ha pazarló vagy, menj el hetente
egyszer önkéntesnek egy ingyenkonyhára.
• Ha gyakran dühöngsz vezetés közben, ne
vezess. • Ha gyakran megítéled az embereket,
imádkozz mindenkiért, akivel csak találkozol.
• Ha ötleted sincs, milyen bűneid vannak,
tarts lelkiismeret-vizsgálatot minden este.

BUDAI POLGÁR
Egyházi hírek, események
• PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: Nagyböjt péntekjein 17.20-kor keresztút
(1026 Pasaréti út 137.).
• KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI
HÁZ: MÁRCIUS 25-én 9-13 óra között nagyböjti felnőtt lelkinap, vezeti Magyar Gergely OFM.
• ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOM: nagyböjt
péntekjein 17 órakor keresztúti ájtatosság (1024
Margit körút 23.).
• Rózsadombi Ferences Templom: nagyböjt minden péntekén 17 órától szentgyónási lehetőség, 18 órától keresztúti imádság (1025 Tövis u. 1.).
• PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: istentisztelet minden vasárnap 8 és 10, csütörtökön 18
órakor. Gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és 10
órakor. A bibliaórák kedden 18 órakor kezdődnek.
MÁRCIUS 18-án 17 órakor Budapest Déli Református Egyházmegyei kórustalálkozó lesz (részletek a
plakáton) www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 (1026
Torockó tér 1.).
• CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOM: MÁRCIUS 19-én 10
órakor bibliatanulmányozós istentisztelet, igehirdető
Dányi Zoltán lelkipásztor, téma: A Reformáció öt
alapelve: II. Sola Fide – Egyedül hit által, utána a
téma elmélyítésére asztali beszélgetés a gyülekezeti teremben. MÁRCIUS 26-án 10 órakor zenés
énekes istentisztelet Árokháty Béla himnológus,
orgonaművész, zeneszerző, karnagy halálának 75.
évfordulóján. Km.: Teleki Miklós orgonaművész,
Hegedűs Zsuzsanna énekművész és a Megmaradás
kórus. Elérhetőség: hegedus.cimbalom@gmail.com
(1025 Cimbalom u. 22-24.).
• PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOM:
MÁRCIUS 23-án és 30-án 18 órakor böjti sorozat (1028 Ördögárok u. 9.). Gyülekezeti terem:
MÁRCIUS 22-én 19 órakor Felnőtt bibliaóra,
pesthidegkut.lutheran.hu (1029 Zsíroshegyi út 47.).
• MÁRIAREMETEI BAZILIKA: nagyböjt péntekjein 17.30-kor keresztút lesz (1029 Templomkert u. 1.).
• Budai Görögkatolikus templom:
vasárnaponként 9, 11 és 17.30-kor, hétköznapokon
17.30-kor Szent Liturgia. Nagyböjtben szerdai és
pénteki napokon 17.30-tól előre szentelt liturgia.
További információ: www.gorogkatbuda.hu (1027
Fő u. 88.).
• BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM:
MÁRCIUS 20-án 19 órakor a Budavári Evangélikus
Szabadegyetem keretében előadást tart Röhrig Géza
Kossuth-díjas színész, író, költő, az Oscar-díjas Saul
fia c. film főszereplője. MÁCIUS 22-én 19 órakor
a felnőtt konfirmációra, keresztelésre felkészülés
alkalma a középgeneráció számára. MÁRCIUS
26-án 19 órakor férfikör (1014 Táncsics M. u. 28.).
• SZILÁGYI DEZSŐ TÉRI REFORMÁTUS
TEMPLOM: MÁRCIUS 20-án 19 órakor a Tabulatúra régizeneklub jótékonyság koncertje (1011
Szilágyi Dezső tér 3.).
• Frankel Leó úti zsinagóga: Péntekenként az esti istentisztelet 18 órakor kezdődik, kb. 1
óra időtartamú, szombatonként az ima 10 órakor
kezdődik, kb. 2,5 óra időtartamú. Gyermek- és felnőttoktatás, és további információ a www.frankel.
hu címen (1023 Frankel Leó út 49.).

Összeállította: Raduj Klára
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Rakovszky Iván villájának kincsei

Loebl Izor, a belgrádi születésű papírkereskedő az előző századfordulón telepedett le
Budapesten, majd feleségével, Deutsch Malvinával a Nyúl utca 10. szám alatt egy többgenerációs, „mézeskalács” stílusú nyaralót
építtetett Popper Zsigmond tervei szerint.
A szuterénben házmesterlakással, mosókonyhával, nagy tornateremmel, a földszinten kisasszony-, úri- és hálószobával, ebédlővel, konyhával és a nagyszülők fürdőszobás
lakrészével, az emeleten és a manzárdszinten
pedig további lakó-, illetve kiszolgálóhelyiségekkel ellátott villát Szakál Lukács budai
építőmester kivitelezte.
A terméskő lábazatú, szép fa- és kovácsoltvas munkákkal díszített magastetős házat
azonban hamarosan kibővítették. 1909-ben
Bauer Emil műépítész a hátsó kert felőli oldalhoz egy háromszintes, külön bejáratú toldalékot tervezett. Az alagsorban volt a borpince és a cselédszoba, a földszinten a hall,
a télikert, a szalon, a konyha és az ebédlő, az
emeleten a két háló, a gyermekszoba, a fürdő
és a gardrób.
A nyaralónak ezt a szárnyát Gyenes Lajos,
a Magyar Pénzintézetek Központi Hitelbankja Rt. vezérigazgatója bérelte a tulajdonostól. 1919-ben az akkor már ötvennyolc éves
Loebl Izor gyárigazgató, Ernő fia, és szakácsnőjük, a tótkomlósi Szála Judit ellen eljárást
indított a tanácskormány a „házbizalmi elleni izgatás” címén…
1923 tavaszán, az akkorra már lakóházzá nyilvánított épületet Loebl Izor eladta
a frissen nősült dr. Rakovszky Iván (18851960) belügyminiszternek, országgyűlési
képviselőnek.
Rakovszky hivatali ideje alatt igyekezett
modernizálni a rendőrséget, létrehozta a fővárosi közlekedési rendőrséget, minisztériuma tisztviselői létszámát az új viszonyokhoz
képest csökkentette, és a trianoni szerződéssel megcsonkított megyék egy részét takarékossági és közigazgatási érdekből egyesítette.
1926 nyarán, mikor nyári pihenőre felesége,
Sándor Jolán erdélyi birtokára utazott, súlyos vakbélgyulladást kapott, és a műtét utáni
komplikációk hosszas munkaképtelenségre
kárhoztatták. Felajánlotta lemondását, de
gróf Bethlen István miniszterelnök kérésére
tovább is miniszter maradt, és csak 1926. október 14-én mondott le az egész kormánnyal
együtt, amit a kormányzó ekkor el is fogadott.
Rakovszky Iván közhivatalnokként dolgozott tovább, számtalan tisztséget betöltve:
a Nyomorék Gyermekek Országos Otthona díszelnöke, a Vármegyei és Városi Mentő-Egyesület, az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat és a Magyar Vívószövetség
elnöke volt.
1928-ban a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnökévé nevezték ki, mely tisztséget
1935-ig töltötte be. Nevéhez fűződik a Margitsziget rendbehozatala, a Rudolf-rakpart és
a Tabán kiépítése, a Várhegy lejtőjének és az
Attila útnak a szabályozása is.

1935-ben, tiltakozásul Gömbös Gyula politikája ellen,
kilépett a kormánypártból.
1941-ben a Közigazgatási Bíróság elnökévé nevezték ki,
1943 augusztusától Horthy
Miklós kormányzó titkos belső tanácsadó testületének tagja lett. Jelentős szerepe volt a
Lakatos-kormány megalakításában, melyben a miniszterelnök-helyettesi poszt várományosa volt, de végül csak
vallás- és közoktatásügyi miniszter lehetett.
A háborúból való sikertelen kiugrás és a nyilas puccs következtében Rakovszky Iván pályája lezárult, visszavonult a politikai élettől
és a közszerepléstől.
Ortutay Gyula, a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja elnökeként 1950
novemberében Rakovszky Iván budai villájából többek között védett iparművészeti
értékké nyilvánított egy kihúzható fedelű
szekretert, egy olasz stílusú kelengyeládát,
egy kétajtós körtefaszekrényt, egy „barokk korabeli lábasórát”, két festményt,
két mellszobrot és a hálószoba berendezését: egy fekete ágyat, két éjjeliszekrényt, két

szekrényt, két háromfiókos komódot, egy
ötfiókos szekrényt, egy öltözőasztalt, hat
széket és két falitükröt.
Néhány hónappal később Rakovszkyt családjával együtt kitelepítették a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jászapáti községbe a
Dósa család egyik szobájába. Az amnesztia
után sem tért vissza Budapestre, haláláig
Jászapátiban maradt. Ott temették el, sírját azóta a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánították. Államosított Nyúl utcai házát kisebb
lakásokra osztották, homlokzatát és tetőszerkezetét átalakították, ma már csak nyomokban emlékeztet egykori szépségére.
Verrasztó Gábor

22. OLDAL

MOZAIK

Budai polgárok a kerületből…

Sugárzó fiatal lány jön ruganyos léptekkel a Keleti Károly utcában, szőke hajába belekap a szél, de ő mintha ezt is ajándéknak venné, a tavasz egyik első ajándékának. Többször találkozhatunk vele errefelé – hol egyedül, hol egy még kölyök Golden retriever társaságában. Kíváncsiak lettünk, ki ő, és merre tart…

Kún Zsófia
coach

– A Keleti Károly utcában nőttem fel,
most Hűvösvölgyben élek egy kertes házban. Ismerem a II. kerület mindkét arcát:
a nyüzsgő belvárost, ahol dolgozom, és a
békét, nyugalmat árasztó kertvárost, ahonnan reggel útnak indulok, és ahová este
hazatérek. A legtöbb inspirációt is innen
kapom: legjobb gondolataim a reggeli futás
vagy kutyasétáltatás közben támadnak.
Pedagógia szakon végeztem az egyetemen,
de mivel soha nem akartam pedagógus lenni, tettem egy kanyart. Autista gyerekekkel
kezdtem el foglalkozni, játékterápiát, viselkedésterápiát tanultam. Nagyon szerettem! Hihetetlen, mi mindenre tanítottak
meg a gyerekek és a velük töltött öt év! De
valami elkezdett hiányozni, és megérett a
gondolat, hogy váltani szeretnék. Nem volt
kérdés, hogy segítő szakmában maradok,
de úgy éreztem, valamilyen formában azzal
szeretnék dolgozni, ami mindig is a leginkább izgatott, érdekelt, aminek műfajában
tinédzserkorom óta faltam a könyveket: ez a
pszichológia és az önismeret. Így kerültem
egy coaching-képzésbe, ahol február közepén végeztem, és most már hivatalosan is
coach vagyok.

Számomra az önismeret mindig is izgalmas, csodálatos utazás volt, és a mai
napig is az. Utazásom közben látok félelmeket, ledönthetetlennek tűnő akadályokat, fájdalmakat, nehézségeket.
Látok gyönyörű dolgokat is, küzdelmeket és hatalmas sikereket, kifogyhatatlan
energiákat és erőt, látok megtorpanást
és erőgyűjtést, lezárást és újrakezdést.
Hezitálást és választást. A múltamat, a
jelenemet, az elképzelt jövőmet... Fejlődést, állandó fejlődést.
Meggyőződésem, hogy a nehézségek,
amik az életben elénk gördülnek, részben
nehézségek csak. Ha megfogod és megforgatod, megtalálhatod azt a részét, ami
tanít, ami tapasztalatot ad, amivel sokszor
nagyon nehéz megküzdeni, de mégis fejlődsz általa, többé válsz. Zsebre vághatsz
belőle egy darabkát, amit már nem
súlyként, hanem túlélő-felszerelésként
vihetsz tovább magaddal. A másik fontos
meggyőződésem, ami biztos: Te és Te egy
életen át együtt lesztek. Ezért fontos, hogy
megismerd magad, mi több: szeresd, becsüld és tiszteld azt, aki vagy!
Lejegyezte: Péter Zsuzsanna

BUDAI POLGÁR

Postaládánkból
Túléltem a terrort...

Kilencvenesztendős egykori ’56 előtti politikai
elítélt vagyok, 1949 óta budai polgár. 26 éve
rendszeres olvasója a Budai Polgár újságnak.
1954-ben apámat a Szász Károly u. 3.-ból
hurcolták el, engem és édesanyámat pedig
kiraktak a lakásunkból. 1973-ban volt mó
dom visszaköltözni a II. kerületbe.
Nagy érdeklődéssel olvastam múltkori lap
számuk Lelki fegyverekkel a forradalomban és
a megtorlás idején című tanúságtevő írását a
Torockó téri református gyülekezettel kapcso
latban. A beszámolóban említett személyek
némelyikével 81 éves sorsközösség köt össze: a
kőszegi katonaiskola, valamint az, hogy egy
időben, de különböző helyeken „élveztük”
Rákosi és Kádár börtöneit, míg másokkal a
sorsunk párhuzamosan futott. Ilyen személy
az áldott emlékű Joó Sándor, a Torockó térről.
1957. március 15-én én is a Bimbó úti
rendőrkapitányság lakója voltam, mint Joó
Sándor. A nagy zsúfoltság miatt nem tud
tunk megismerkedni. Engem pár nap alatt
elengedtek, mert kiderült, hogy kétévnyi bör
tönből szabadulva, az ÁVH által félig agyon
vert állapotban, Budafokon kitelepítésben,
nem lehettem ellenforradalmár. Ebben az
időben tele volt az összes rendőrkapitányság
a begyűjtöttekkel.
A másik párhuzam Joó Sándorral még sok
kal értékesebb. Ő keresztelte meg a kereszt
lányomat, Ildikó névre. Az anyakönyvben
keresztapaként az én nevem szerepelt, holott
én 1958 novemberében már ismét börtönlakó
voltam. A keresztanya Szintay Sándorné, Gabi
volt, engem a helyszínen a férje helyettesített.
1958. szeptember 13-án ugyanis ismét el
hurcolt az ÁVÓ, ezúttal az Andrássy út 62.-be,
ahol 9 hónapig pincecellákban laktam. Az
Andrássy út 60.-ban (ma Terror Háza Mú
zeum) akkor történt a bűnjelek eltüntetése, a
cellák felszámolása, az átépítés KISZ-klubbá.
A légkalapácsoktól majd’ megsüketültünk, és
az összes patkány a lábunk között szaladgált.
Volt olyan cella, amiben a mennyezet alacsony
volt, sötétség, és víz a padozaton bőven akadt,
priccs azonban nem.
Joó Sándor bátor tettét nevezhetnénk „kegyes
csalásnak”, de a lelki fegyver jelző az igazabb.
Hogy én hogyan értesültem akkor minderről,
ahhoz a Túléltem a terrort 1954-1961 címen
megjelent könyvemből idézek. Anyám a kö
vetkezőket mondta az engedélyezett ötperces
beszélő végén, miután beadta a tisztasági
csomagot: „Ilonának megszületett november
19-én a kislánya, Ildikónak hívják, te vagy a
keresztapja”. Akkor még nem tudtam, hogy a
szertartást Joó Sándor végezte.
Vaszkó Tamás
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IngatlanpályázaT
A II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, az alábbiakban felsorolt ingatlanok
tulajdonjogának nyilvános, egyfordulós versenytárgyaláson történő értékesítésére.
Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

Megnevezés

53980

897

beépítetlen terület

36 800 000

Kondor út

11696/1

2514

beépítetlen terület

155 000 000

Kondor út

11696/2

2515

beépítetlen terület

155 000 000

Cseppkő utca 77.

15815/7

954

lakóház, udvar

96 000 000

Hidegkúti út 232.

54403/2

486

lakóház, udvar, egyéb épület

17 600 000

Hidegkúti út 236.

54405/4

679

beépítetlen terület

15 773 400

Hidegkúti út 244.

54413

479

beépítetlen terület

11 315 700

Cím
Gesztenyefa utca 13.

Bruttó
induló ár (Ft)

A pályázati dokumentáció megvételére 2017. március 13-tól 2017. április 3-án 14.00 óráig van lehetőség. A pályázati dokumentáció megvásárolható (10 000 Ft+27% áfa/darab) a II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodáján (1024 Mechwart liget 1., III. emelet 308.).
A pályázat beadásának határideje: 2017. április 3., 15.00 óra.

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE ügyfélfogadási időben a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai személyesen a Polgármesteri Hivatalban
(1024 Mechwart liget l. III., emelet 308.), vagy telefonon a (06 1) 346-5498-as és a (06 1) 3465559-es számon válaszolnak.

Tavasszal újra várnak a MOL Bubi kerékpárok

Március 1-jétől újra üzembe állnak a budapesti közbringák, miután a téli időszakban
átvizsgálták őket, és elvégezték rajtuk a szükséges javításokat. Immár 1286 MOL Bubi kerékpár vehető igénybe 112 gyűjtőállomáson.
Előreláthatólag a kora nyáron tizenkét új
gyűjtőállomással bővül a rendszer a Margit-

Ismét megnyit a mozi
Tavasztól újra vetítenek a Mammut
moziban, amit még tavaly zártak be.

A nézőtér a felújítás során átalakult,
kényelmes bőrfotelek várják a vendége-

ket. A Cinemapink magyar képviselője
elmondta, hogy a termek befogadóképessége ugyan csökkent, cserébe viszont

kényelmesebbek az ülések, tágasabb
közöttük a hely. Újdonság a bowlingpálya, az ingyenes könyvtár, valamint
a nagy felbontású, 4K-s kivetítők is.

szigeten és a XIII. kerületben. A közbringarendszer sikerességét mutatja, hogy az elmúlt
két és fél évben a felhasználók becsült száma
(egy regisztrációval egy időben négy kerékpár bérelhető) bőven százezer felett alakult.
2014 szeptembere óta több mint 1,5 millió
utazás történt a rendszerben, és a becslések
szerint összesen több mint 3 millió kilométert kerékpároztak a felhasználók. A bérlések
során jellemzően a félórás díjmentes időintervallumon belül használják a kerékpárokat,
átlagosan körülbelül negyedóráig. Az elmúlt
időszakban több kisebb fejlesztésen esnek át
a kerékpárok: új markolatot, kosarat, csengőt, első lámpát, kormánytáblát, kábeleket
kapnak. További információk a molbubi.
bkk.hu olvashatók.

UFC-s fiúk
a Vasas akadémiánál

A magyar labdarúgás kulcskérdése,
hogy a kisebb nevelőegyesületek és a
tehetséges játékosokat felvevő labdarúgó-akadémiák hogyan tudnak kapcsolatot kialakítani, egymásra épülni,
szakmai téren együttműködni. A II. Kerület Utánpótlás Futball Club (UFC) és
a Vasas Kubala Akadémia kapcsolata
ehhez példaként szolgálhat. Az UFC
filozófiája, hogy nevelőegyesületként
az óvodáskortól képzett, kiemelkedő
tehetségű játékosokat idővel tudatosan
felirányítják nagy egyesületekhez, ezzel biztosítva a tehetségek áramlását.
– Egyesületünk évek óta nagyon szoros szakmai és baráti kapcsolatot ápol
a Vasas akadémiával, aminek rendszeresen kiajánljuk 13-15 éves ügyes
játékosainkat – hangsúlyozta lapunknak Szeltner Norbert, a II. Kerület UFC
elnöke. – A remek szakmai munkát
minősíti, hogy ismét sikerült általunk
nevelt gyerekeknek feljebb lépniük.
Nagy-Kolozsvári Dániel (U13), Werner
Balázs (U14) és Józsa Marcell (U15) is
bekerült a Vasas akadémia korosztályos
csapataiba, és tavasztól ott folytatja
labdarúgó-pályafutását. Gratulálunk
a gyerekeknek, és további sok sportsikert kívánunk nekik! Hajrá II. Kerület,
Hajrá UFC!

A lehetőség adott! Éljenek vele!
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A II. kerületben lakó 45–65 éves nők, akiknek utolsó
mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel,
hogy mikor várják őket a MaMMa Eü. Zrt.-nél
(1027 Budapest, Kapás u. 22., tel.: 489-0695 vagy 489-0696) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügy Főosztály, telefon: 465-3823
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Kifosztókat fogott el a portyaszolgálat
A kerületi térfigyelő-rendszer ismét jó szolgálatot tett

A Városrendészet közterület-felügyelete,
valamint a II. kerületi Rendőrkapitányság
közös portyaszolgálatának köszönhetően
fogtak el kést rántó kifosztókat. Az önkormányzat térfigyelőkamera-hálózatának
felvételeit bizonyítékként lefoglalta a
rendőrség.

konyságát hangsúlyozva arra is felhívta a figyelmet, hogy hiába is próbálnák tagadni a
gyanúsítottak a kifosztást és a késsel fenyegetést, mert az egyik kamera felvételeket
készített az esetről. A Városrendészet Buday
László utcai Bűnmegelőzési központjában
rögzített felvételt a rendőrség bizonyítékként lefoglalta.
– A gyanúsítottakat őrizetbe vettük és velük szemben kifosztás, fenyegetés és garázdaság miatt indult eljárás kapitányságunkon – tájékoztatott Móré Szabolcs alezredes,
a II. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának vezetője. – A portyaszolgálatos rendőr és a közterület-felügyelő járőrök gyors és határozott fellépése nyomán
hamar kézre kerültek az elkövetők. Ebből is
látszik, hogy milyen hatékony a sok év óta
alkalmazott járőrszolgálat.
Az osztályvezető hozzátette: a rendőr és
közterület-felügyelő páros az önkormány-

zat finanszírozásában lát el szolgálatot a
II. kerület frekventáltabb területein a térfigyelőkamera-hálózat kiegészítéseként.
Amint a monitorokon az ügyeletes lát valami gyanús eseményt, rögtön értesíti a járőröket, akik a helyszínre sietnek, a képek
pedig bizonyítékul is szolgálnak. A Széll
Kálmán tér, a Dékán utca, a Lövőház utca
és a Margit körút környéke fokozottan védett terület, ahol az utóbbi években nagyon
lecsökkent a bűncselekmények és szabálysértések száma.
– Köszönet az önkormányzatnak, hogy
komoly összeget fordít évről évre a közbiztonság megőrzésére, a közbiztonsági alapítványon keresztül fejleszti a kamerahálózatot és – ahogyan arról a legutóbbi ülésen
is döntött a képviselő-testület – több mint
30 millió forintos ráfordítással fenntartja
a közös járőrszolgálatot – tette hozzá Móré
Szabolcs alezredes.

Régi-új körzeti megbízottak

Tóth Attila rendőr főtörzsőrmester vette át a Szép Juhászné út, Budakeszi út és Hűvösvölgyi út által határolt területen a körzeti megbízotti
teendők ellátását. Az iskolarendőr-program keretében egyúttal a Budenz
úti, valamint a Fenyves utcai Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola
és Gimnázium kijelölt kapcsolattartója. Telefonos elérhetősége: (06 70)
489-3403. Fogadóóra: minden hónap első péntekén 8.00–10.00 (1024 Rómer Flóris u. 10.)
Móré Csaba rendőr főtörzsőrmester – Hutóczki Attila rendőr törzszászlós
mellett – februártól a Margit körút, Kis Rókus utca, Felvinci út, Kapor utca,
Bimbó út, Alsó Törökvész út, Vérhalom utca, Kavics utca, Frankel Leó út
és a Török utca által határolt területen lát el szolgálatot. Az iskolarendőr-programban az Áldás utcai, valamint a Szent Angéla iskola kijelölt
kapcsolattartója. Telefon: (06 70) 489-3435. Fogadóóra: minden hónap
második csütörtökén 8.00–10.00 (1024 Rómer Flóris u. 10.).

A II. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai
(KMB) már ügyeleti mobiltelefonon is elérhetők a nap 24
órájában:

(06 20) 329-9541

Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén a 107-es vagy
a 112-es segélyhívó számot
kell hívni.

Az oldalt összeállította: Szabó Gergely

Kiabálásra és dulakodásra lett figyelmes a
II. kerületi közterület-felügyelet és a rendőrség közös járőre a Dékán utcában február
27-én kora este.
– Azonnal intézkedtünk és kikérdeztük a
tanúkat Kántor Tamás rendőr őrmesterrel –
mondta el lapunknak a helyszínen tapasztaltakat Kustán Márton, a Közterület-felügyeleti
Csoport vezetője. – Kiderült, hogy jókor érkeztünk az egyik vendéglátóhely elé, ahol röviddel azelőtt két férfi próbált meg kifosztani
egy ittas, idősebb embert. Már a zsebében
turkáltak, amikor a segítségére sietett egy,
az utca túloldalán gyalogló fiatalember, aki
éppen a munkából indult volna haza. Amint
kérdőre vonta az elkövetőket, egyikük kést
rántott, és támadóan lépett fel a segítőkész,
magát a táskájával védő férfival szemben.
A férfi végül kollégáit hívta segítségül egy
közeli étteremből, és visszaszerezte a dulakodás közben elhagyott táskáját.
A csoportvezető hozzátette, a román állampolgárságú gyanúsítottak egyike azt állította, hogy a táska a sajátja, a másik pedig
tagadta, hogy kés lenne nála, ráadásul azt
mondták, őket támadta meg az idős úr védelmére kelt férfi. Talán nem meglepő, hogy
ruházata átvizsgálásakor a rendőrjárőr mégis
talált kést az egyik elkövetőnél. Az időközben
értesített rendőrkollégák is gyorsan a helyszínre értek, és a gyanúsítottakat a szintén a
helyszínen tartózkodó két nőismerősükkel
együtt előállították a II. kerületi Rendőrkapitányságon.
Kustán Márton a portyaszolgálat és az
önkormányzati térfigyelő-rendszer haté-
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Beszámoló a Nyék-Kurucles Egyesület
2016-os tevékenységéről

Az egyesület 1990 óta tevékenykedik az
Ördögárok és Budakeszi út közötti terület
építészeti és természeti értékeinek megóvásáért. 2016-ban öt ismeretterjesztő
és irodalmi előadást rendezett a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár Hűvösvölgyi úti
könyvtárával közösen. Időrendben: tenger alatti városromokról Csépe László, a
Szent Korona szakralitásáról és kalandos
sorsáról lg. Mireisz Tibor tartott kétrészes
előadást. Ezt követte két könyvbemutató.
Szigeti Lajos költő Erővonalak c. válogatott verseinek kötetét Juhász Kristóf
újságíró mutatta be, 1956 emlékéhez
kapcsolódóan Dercsényi Péter Kamaszkor ’56-ban c. életrajzi regényét Békési
Tihamér ismertette.
Májusban dr. Toldy-Schedel Emil, a
Szent Ferenc kórház igazgató főorvosa
tartott előadást az újraélesztésről.
Júniusban Madas Katalin erdőmérnök
vezetésével az Erzsébet királyné emlékére szervezett „Sissi-sétautat” járták be.
Az egyesület legnagyobb rendezvénye
szeptemberben az Európai Kulturális
Örökség Napjai alkalmából a torzóban maradt és pusztuló Magyar Szentföld-templom bemutatása volt a Heinrich
István utcában. A rendkívül elhanyagolt

területet sok munkával tették látogathatóvá. Harsányi István, a ferences rendtartomány főépítésze az épület körüli
méteres gazt lekaszáltatta. A zuhogó eső
és villámlás ellenére óriási érdeklődés
mellett, mintegy kétszáz főnek mutatták
meg a templomot, majd a bemutatót egy
hónap múlva megismételték.
Novemberben Érd-Ófalu úti céllal
25 fős buszos kirándulást szerveztek.
Megnézték II. Lajos király emlékhelyét,
Ófalu templomát, a falu 70-es években lebontott kastélyának romjait és
az alatta húzódó pincerendszert, a római hadiút maradványait, a minaretet
és szakavatott vezetéssel a Földrajzi
Múzeumot.
Az AVE kiállítóházban az „Emberek
aranyban” című kiállításon két-háromezer éves szkíta aranykincseket láttak.
Az egyesület programjainak megvalósításához a II. Kerületi Önkormányzat
pályázat útján 150 000 Ft-tal járult hozzá. Az összeggel maradéktalanul elszámoltak. A bankszámlán 2015. december
31-én 308 674 Ft, 2016. december 31-én
378 790 Ft volt. Az egyesület taglétszáma 2016-ban 51 fő volt.
(www.nyekkurucles.hu)
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A FEJLŐDŐ II. KERÜLETÉRT

II. KERÜLETI VÁLLALKOZÓI KLUB

Ingyenes online-marketing-képzések
két helyszínen!
Az önkormányzat támogatásával működő
ingyenes programra Villányi Balázs
online-marketing-szakértő várja az érdeklődőket.

Marczibányi Téri Művelődési Központ
(1022 Marczibányi tér 5/a)

Március 23., csütörtök 9-13 óráig, honlapkészítés, III. szint
Március 29., szerda 9-13 óráig, szövegírás haladó
Március 29., szerda 14-18 óráig, Master Mind csoport

Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

Március 22., szerda 9-13 óráig, honlapkészítés, II. szint
Március 22., szerda 14-18 óráig, honlapkészítés, III. szint
Március 30., csütörtök 9-13 óráig, Master Mind csoport
Március 30., csütörtök 14-18 óráig, szövegírás haladó
Regisztráció az ingyenes képzésre:
http://onlinemarketinges.hu/marcius
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március 19.

További információk:
Villányi Balázs, (06 30) 606-7843
e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu
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A rejtvény fő soraiban Goethe szavait rejtettük el.
A 2017/2. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A szerelem rövid, a felejtés hosszú”. A helyes megfejtést beküldők közül három
kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a Kaláka és a Szélkiáltó együttes közös koncertjére, amely március 19-én 18.00 órakor lesz a Klebelsberg Kultúrkúriában. A nyertesek: Dr. Koller László, Prétka Ernő és Széll Sándor. 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. március 25-ig.
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A II. kerületben is magasabb fokozatba kapcsolhatnak a számítógépek
Ide is megérkezett a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése

A II. kerületben is elkezdődött a Telekom nagy sebességű, szélessávú
internetszolgáltatásának kiépítése,
így Buda itt élő lakosai is élvezhetik
az eddigieknél még gyorsabb internet
minden előnyét, például az interaktív
tévészolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte már több mint 2,8
millió háztartásban vált elérhetővé a
Telekom európai szintű otthoni internethálózata. Közel 700 ezer háztartásban
pedig Gigabit-képes optikai hálózat áll
rendelkezésre.

Mit jelentenek ezek a fejlesztések
a II. kerületiek számára?
• Elsősorban szélesebb tévécsatorna

kínálatot, több képernyőn is elérhető
filmkölcsönzési lehetőséget. Új szolgáltatások válnak elérhetővé, így például
már itt is használható lesz az interaktív
tévézés számos már meglévő funkciója,

mint például a megállítható és visszatekerhető élő adás, a programozható és
egy gombnyomással rögzíthető műsorok, a digitális műsorújság, vagy a tévé
képernyőjén elérhető változatos online
alkalmazások.
• Nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbinál gyorsabb internetet. A Telekom
a jelenleg elérhető legmodernebb hálózati megoldásokat hozza el a II. kerület
polgárainak: optikai hálózatot épít egészen az ügyfelei háztartásáig. Az optikai hálózat Gigabites átviteli sebességet
biztosít, ami hosszú távra lefedi a várható felhasználói igényeket. A megépülő hálózat évtizedekig biztosítani fogja a
kerület lakóinak magas színvonalú kiszolgálását. Ez pedig egyszerűbb online
kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és
videóletöltést és -megosztást is jelent.
• A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely már meghaladta a 98%-os
kültéri lakossági lefedettséget. A Telekom otthoni és mobil internetszolgál-

tatása így már együtt nyújt majd feledhetetlen élményeket minden II. kerületi
számára.

További információ a fejlesztésekről

a telekom.hu/fejlesztes
weboldalon olvasható.

Bogdány Dávid
23 éves vállalkozó:
Nagyon sokat használom az internetet. Elsősorban a Facebookot
beszélgetésre, de a
Youtube-ot is gyakran,
ahol videókat nézek.
Én már el sem tudnám képzelni az életemet
internethasználat nélkül, és ezzel a barátaim is így vannak, mindenki napi szinten
használja. Én leginkább a telefonomon,
emiatt mobilinternet-előfizetéssel rendelkezem, amit bárhol használhatok, otthon
viszont wifi segítségével kapcsolódik az
egész család a netre. Ha nagyobb lesz a
sávszélesség a II. kerületben, az számomra
mindenképpen jó hír.

Pesthidegkút-Ófaluban

Joy akció meghosszabbítva
március 19.-ig !
Hivatkozzon a hirdetésre

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.

2017 március

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

www.nagyonjo.eu

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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Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA
Pasaréti jól bevezetett, nagy vendégkörrel rendelkező
fodrászüzletünkbe kozmetikust keresünk. Tel.: 06 20
463-0495
A II. Kerületi Önkormányzat Völgy Utcai Ökumenikus
Óvodája felvételre keres kertész-karbantartót. Jelentkezni önéletrajzzal az okuovi@okuovi e-mail címen lehet.
A Szent Lujza Szeretetotthon szociális gondozó, ápoló
munkatársat keres. Érdeklődni a 466-5611-es telefonszámon és a szentlujza@t-online.hu e-mail címen lehet.
Olasz éttermünkbe keresünk jó kézügyességű
munkaerőt házi tészták készítéséhez. Betanulási
időszak, jó kereseti lehetőség, előre egyeztetett
beosztás. Várjuk fényképes önéletrajzod e-mailen:
alessio@cafealessio.hu
II. kerületi (Máriaremete) otthonunkba megbízható, alapos munkát végző takarítónőt keresünk.
Tel.: 06 30 606-9892
HAT ÓRÁS ÁLLÁST VÁLLALOK. TEL.: 06 20 471-7014
Gyakorlott, megbízható, nem dohányzó hölgy takarítást-vasalást vállal igényes, rendes családnál. Tel.:
06 30 254-0862
Megbízható, tapasztalt, munkájára igényes hölgy bejárónői munkát vállal. Tel.: 06 30 542-8338
FRISS NYUGDÍJAS HÖLGY ÉRDEMI MUNKÁT KERES
KERESKEDELMI TAPASZTALATTAL, PROBLÉMAMEGOLDÓ KÉSZSÉGGEL. BESZÉL ANGOLUL, NÉMETÜL,
OROSZUL. TEL.: 06 30 933-2214

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. Információk: www.
habakukk.hu Tel.: 06 30 958-8629
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
DIPLOMÁS SZAKTANÁR ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL GYAKORLATTAL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍT,
KORREPETÁL, EGYÉNILEG. BEL-BUDÁN. Tel.: 06 30
749-2507
FIGYELEM! Ingyenes angol társalgás Hidegkúton kezdők és haladók részére. Tel.: 06 20 972-8372
MATEMATIKA KORREPETÁLÁS, ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉS TAPASZTALT MAGÁNTANÁRRAL, IGÉNY
ESETÉN HÁZNÁL. Tel.: 06 20 573-2581

Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 06 30 461-8821
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, felvételire
való felkészítés gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.:
06 30 264-5648

INGATLAN
ELADÓ ÉS BÉRBEADÓ LAKÁSOK KÖZVETÍTÉSE (válási, vagyonmegosztási, hagyatéki ügyek is). Jutalék 2,5–3,5%, bérbeadási 1 havi díj. Budai New
York, www.pesti-budai.hu Tel.: 06 30 727-5753
II/A HIDEGKÚTI, KÉTSZER 110 m²-ES IKERHÁZ FELÉHEZ 50 MILLIÓVAL TÁRSAT KERESEK (30 M Ft
ÖNERŐ ÉS 10 + 10 M Ft CSOK FELVEHETŐ). TEL.:
06 20 253-0622
GARÁZS KIADÓ a Kis Rókus u. 9.-ben. Kiváló közlekedési
lehetőséggel. Távirányítós ajtóval működő, 18 m²-es, a
Petrezselyem u. 10. felől gyalogosan is megközelíthető.
Tel.: 06 20 808-8315
9 m²-es üzlethelyiség kiadó a Kis Rókus u. 9-11. sz.
alatt. Érdeklődni: petrezselyem10ab@gmail.com Tel.:
06 70 230-8843
KIADÓ ÜZLETHELYISÉG, 74 m², ALKOTÁS UTCA 1.
Tel.: 06 30 982-1826
A Keleti Károly utcában 38 m²-es jó állapotú lakás
kiadó, azonnal beköltözhető. Tel.: 06 30 477-7138
Beköltözhető 70 m²-es kétszobás erkélyes lakás a
Szépjuhászné lakóparkban teremgarázzsal kiadó.
Tel.: 06 30 977-3588
A BIMBÓ ÚT ELEJÉN MÁSFÉL SZOBÁS (KÜLÖN WC,
FÜRDŐ, GÁZFŰTÉSES) LAKÁS KIADÓ. Tel.: 06 20
471-7014
Nagykövetség diplomatái részére keresek kiadó lakást,
ikerházat, családi házat. Tel.: 06 30 924-7165
Felújítandó lakást, házat keresek megvételre (Budapesten és környékén). Visnyei István. Tel.: 06 20 980-7570
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL keresek eladó, bérbeadó lakást.
Tel.: 06 30 729-7546
ELADÓ A FILLÉR UTCÁBAN TELJESKÖRŰEN FELÚJÍTOTT 32 m²-ES INGATLAN. ELÉRHETŐSÉG: Tel.:
06 30 585-6847
A LÁNCHÍDNÁL VÁRRA NÉZŐ 85 m²-ES EMELETI
LAKÁS PATINÁS HÁZBAN 64 500 000 Ft. www.
budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
A II., Vérhalom térnél 1930-as évek végén épült, felújított, első emeleti, 90 m²-es, nappali + két hálószobás
+ félszobás, két fürdőszobás, gardróbszobás, erkélyes
lakás 80 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan. Tel.:
326-0618, 06 20 974-0571

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 szavanként +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 hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények
nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.
Következő megjelenés: 2017. március 25-én.
Lapzárta: keretes – március 16., apró – március 17.

A II., klasszikus Rózsadombon igényesen felújított kilenc
szobás villa 650 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571
Rózsadombi, PANORÁMÁS, négyszobás, 103 m²-es
villalakás garázzsal, nagy kerttel eladó. Tel.: 06 70
510-8550. További infó a lakásról: https: //rosehillflat.
wordpress.com).
AZ IBS, PASARÉTI TÉR KÖZELÉBEN KERTES HÁZBAN
12% TULAJDONRÉSZ ÉS GARZON (20 m²) BEKÖLTÖZHETŐEN ELADÓ. IRÁNYÁR: 15,2 M Ft. eakocsi89@gmail.com Tel.: 06 70 518-4523
A BUDAKESZI ÚTON 136 m²-ES, EMELETI LAKÁS
EGY SZINTEN, KÉTLAKÁSOS VILLÁBAN 65 900 000
Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
A FEKETERIGÓ UTCÁBAN 2001-BEN ÉPÜLT 129
m²-ES, EMELETI LAKÁS GARÁZSOKKAL 61 900
000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
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
ZUGLIGETEN, természetvédelmi terület mellett panorámás, konvektoros, gépesített, egyedi mérős,
tehermentes GARZON TULAJDONOSTÓL ELADÓ!
Kis rezsi, gépkocsibeálló, tároló, erkély, felújított
ingatlan, 10 perc a Széll Kálmán tér, kiváló közlekedés! Tel.: 06 70 944-6972
PESTHIDEGKÚT-ÓFALUBAN KIVÁLÓ ÁLLAPOTÚ
CSALÁDI HÁZ KÉT ÖNÁLLÓ LAKÁSSAL SÜRGŐSEN
ELADÓ. TEL.: 06 30 552-3166
BUDAÖRSÖN (ISKOLATÉRNÉL) 140 m²-ES (ÖT SZOBA,
KÉT SZINT, TERASZOK, 518 m²-ES TELEK), NÍVÓS CSALÁDI HÁZ 69,5 M Ft. TEL.: 06 30 727-5753
A XII., Orbán térnél Bauhaus villában két külön bejáratos földszinti lakás egyben 129 milliós irányáron eladó:
egyik 72 m²-es kétszobás, akadálymentes, panorámás,
a másik 48 m²-es kétszobás, teraszos, kertkapcsolatos.
Tetőtér-beépítési lehetőség. BakosLak Ingatlan. Tel.: 326
0618, 06 20 974-0571
A XII., Kissvábhegyen 10 éve épült négylakásos liftes
társasházban 200 m²-es, belső kétszintes, nappali +
négyszobás, panorámateraszos lakás két garázzsal,
saját kertrésszel 170 millió forintos irányáron eladó.
Kétgenerációs. BakosLak Ingatlan. Tel.: 326-0618, 06
20 974-0571
XII., Orbánhegyen 2009-ben épült liftes társasházban
140 m²-es, első emeleti négyszobás + két fürdőszobás,
nagy teraszos lakás két garázzsal 150 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571
A XII., Kékgolyó utcában I. emeleti, 61 m²-es, kétszobás, jó állapotú, kertre néző lakás 29,8 M Ft. Tel.: 06
20 967-5691

Solymáron eladó 625 m²-es, 18 m széles csatornázott ÉPÍTÉSI TELEK. Ár: 13 M Ft. Tel.: 274-2785
Balatonszemesen 1411 m²-es saroktelek házzal eladó vagy budai kis öröklakásra cserélhető. Tel.: 06 20
364-3332
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 BUDAHOME ügyfeleinek keres ingatlanokat a II., XII.
kerületben eladásra, kiadásra 2,5 százalékos közvetítési
díjjal. Tel.: 06 20 946-8383, 06 20 414-9344.
A PIRAMIS INGATLANÜGYNÖKSÉG A BUDAI CSALÁDI HÁZAK ÉS NÍVÓS LAKÁSOK SPECIALISTÁJA.
PROFI CSAPAT! NÁLUNK MEGTALÁLJA! MI EL TUDJUK ADNI! 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 Tel.: 06 20 974-0571
Keresünk igényes kiadó házat, ikerházat, sorházat
és lakásokat külföldi üzletembereknek, családjaiknak és diplomaták részére. BakosLak Ingatlan. Tel.:
326-0618, 06 20 974-0571
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? TÍZÉVES TAPASZTALAT.
SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06
70 523-1969

EGÉSZSÉGÜGY
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u. 31/a
alatt rendel. Előzetes időpont-egyeztetést a 06 20 3415980-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
Dr. Lőrik Gábor ortopéd-traumatológus főorvos magánrendelése, csütörtökön 14--18 óra között, II., Medve
u. 30. Bejelentkezés: Tel.: 06 70 703-1470
Csontkovács-akupresszőr rendel a Szilágyi Erzsébet
fasor 51. alatt csütörtökönként 14-18 óráig. Idegbecsípődések, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nyaki
eredetű szédülések megszüntetése. Fülakupunktúrás
fogyókúra. Bejelentkezés alapján. Dr. Garzó Péter természetgyógyász. Tel.: 06 30 945-8477

28. OLDAL
Egyéni lúdtalpbetét-talpmasszázs központ. Kezeléseink: állapotfelmérés, talp-, testmasszázs, fülgyertyázás, mágneses biorezonancia-kezelés, 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 otthonában. Csipak
Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 20 595-3057
PEDIKŰR HÁZHOZ MEGY. NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY! TALPMASSZÁZS AJÁNDÉK! Tel.: 06 20
806-7783
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
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA (SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMASSZÁZS, GYANTÁZÁS)
OTTHONÁBAN. HÉTVÉGÉN IS. Tel.: 06 30 206-4801

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
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 9500 Ft-tól, WC: 12
000 Ft-tól, kamerás csővizsgálat 14 000 Ft-tól. Tel.: 06
70 250-9132
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
GÁZ-VÍZ: JUNKERS, VAILLANT, BOSCH, FÉG STB. KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA.
TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 397-2458,
06 30 933-3620
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek
bekötése. Tel.: 06 30 447-3603
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. Tel.: 246-9021.
ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás. Tel.: 06
20 934-4664
VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS. VILLANYBOJLER, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK SZERELÉSE,
KÁBELEZÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
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
TÁRSASHÁZAK, családi házak faszerkezeteinek oromés ereszdeszkázat-cseréje, mázolása. Tel.: 273-1857,
06 20 471-1870
LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, bádogos-tetőfedő munkák. Garancia, referencia. Tel.: 273-1857,
06 20 471-1870
ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, kőműves munkák, festés-mázolás, veszélyelhárítás, tűzfalak felújítása, dryvitszigetelés, bádogozás. Tel.: 273-1857, 06
20 471-1870

HIRDETÉS
Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burkolás, festés, tapétázás, zománcozás, víz-, gáz-, villanyszerelés,
laminált parketta lerakása és teljes lakástakarítás. Tel.:
06 30 516-1612
Épületfelújítás! Épületek külső-belső teljes körű felújítása, hőszigetelés, kőműves, festői munkák, térkövezés,
kerítésépítés. Ingyenes kiszállás! Tel.: 781-4021, 06 20
259-6319
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS, CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES, LAKATOS, ASZTALOS MUNKÁK,
VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS GARANCIÁVAL.
HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák, kőműves
javítások. Gipszkartonozás. Kovács Gergely. Tel.: 06
30 568-6255
Festés 1200 Ft-tól, tapétázás 1500 Ft-tól, külső hőszigetelés 3000 Ft-tól. Minőség, garancia! festoguru.
weebly.com Tel.: 06 70 250-9132
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK, JÁRDÁK,
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
ZÁRSZERELÉS, LAKATOS MUNKÁK, VÉDŐRÁCSOK,
KAPUK-TOLÓKAPUK, SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, VÁLASZFAL, ÁLMEN�NYEZET. Tel.: 06 30 292-3247
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, zárszerelés, lakatos munkák, kerítések.
frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 214-7442,
06 20 978-7429
ASZTALOS-LAKATOS MUNKÁK. BÚTOROK, AJTÓK,
KAPUK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA, ZÁRSZERELÉS. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 23 éve
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását,
illesztését, zárak cseréjét, festését, üvegezését,
szigetelését garanciával. A felmérés díjtalan!
HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 06 70 550-0269

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.: 2439462, 06 30 940-1802, PAÁL FERENC.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés ingyenes
kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653

REDŐNY
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis 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 9345728
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ
MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! Tel.: 06 70 341-9489,
06 20 341-0043
REDŐNYÖS MŰHELY gyárt, javít mindenfajta redőnyt,
reluxát, szalagfüggönyt, napellenzőt, szúnyoghálót. II.
Kerület Kártya elfogadóhely. Tel.: 370-4932
REDŐNYÖK (FA, MŰANYAG), GURTNICSERE. BIZTONSÁGI RÁCSOK JAVÍTÁSA, SZERELÉSE, KÉSZÍTÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304

TÁRSASHÁZAK
LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. METZ
MÁTÉ. Tel.: 06 20 349-5395
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE, KEZELÉS,
KÖNYVELÉS, PÁLYÁZATOK, TELJES MŰSZAKI HÁTTÉR. TEL.: 06 30 489-0939

Közös képviselő cég 24 éves gyakorlattal, 24 órás elérhetőséggel vállalja társasházak kezelését. Tel.: 06 30
237-8442, 06 30 251-1056, info@befo.hu

SZOLGÁLTATÁS
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés, fuvarvállalás.
Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347, 06 30 589-7542
KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, ELÉRHETŐ ÁRON. www.herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06 30 999-8619
Magánházaknál éves, rendszeres nagytakarítást, ablaktisztítást vállalunk. Ha fáradt vagy elfoglalt, hívjon
bizalommal. Tel.: 06 70 284-3387

BUDAI POLGÁR
GÁBOR ESZMERALDA BECSÜS MŰGYŰJTŐNŐ kiemelt áron vásárol (készpénzért) festményeket,
bútorokat, órákat, ezüsttárgyakat, aranyékszereket, borostyánokat, porcelánokat, Herendit, Kovács Margitot. Ingyenes kiszállás, értékbecslés.
Üzlet: II., Fő u. 67. Tel.: 789-1693, 06 30 382-7020
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI.,
Andrássy út 16. Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19. Tel.:
266-4154

VÉTEL-ELADÁS
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753

ANTIK ÓRÁK: FALI, PADLÓ, LÁBAS, KANDALLÓ STB.
JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA GARANCIÁVAL. Tel.: 06 20
546-6304

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

KONTÉNERES sittszállítás, zöldhulladék, sóder, homok,
termőföld, murva. Tel.: 06 20 464-6233

Megvételre keresek kis és nagy HANGLEMEZEKET,
MAGNÓKAZETTÁKAT. Tel.: 06 20 363-2050

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

Polgári antikvárium könyvet, könyvtárakat, képeslapot, papírrégiséget vásárol azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. www.ahely.hu Tel.: 787-2853,
06 31 789-9350, 06 30 692-4138

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.

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT) ANTIKVÁRIUM VÁSÁROL. 100 KÖNYVTŐL DÍJTALAN
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437

Tavaszi nagytakarítást megfelelő tapasztalattal és referenciával Budapesten és Pest megyében vállalunk.
Tel.: 06 30 866-7381

KERT
Kertápolás, kertépítés szakszerűen, kertésztechnikustól 21 év szakmai tapasztalattal. Móricz Gábor.
Tel.: 06 30 495-9862
Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás,
gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés. Reális áron! www.
telekrendezes.hu Tel.: 781-4021, 06 20 259-6319
Fakivágás, fagondozás megfizethető áron, zöldhulladék aprítása, szállítása, tuskómarás. Boda
János okl. kertészmérnök, www.greenarbor.hu
Tel.: 06 30 907-5948

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT VÁSÁROLUNK. INGYENES KISZÁLLÁS, AZONNALI FIZETÉS. TEL.: 06
20 387-4140
DINASZTIÁNK HARMADIK GENERÁCIÓJA VAGYOK!
BRILIÁNS, ARANY, EZÜST, BOROSTYÁN HAGYATÉK
FELVÁSÁRLÁSA EXTRA ÁRON! HISZEM, HOGY A
TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE!
BP. XI., FEHÉRVÁRI ÚTI CSARNOK, FÖLDSZINT, VIRÁGSOR (PORCELÁN, EZÜST ÜZLET). TEL.: 06 20
200-6084

EGYÉB

Teljes körű kertgondozás kertészmérnök csapattól korrekt áron, zöldhulladék-szállítással. www.
greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948

Akciós üdülés, tábor! 5900 Ft/3 nap/2 éjszaka, napi 1
étkezés vagy 15 600 Ft/5 nap/4 éjszaka napi 3 étkezéssel. Tivadaron, Vilyvitányban, Bátorligeten. Tel.: 06 42
594-658, rendezveny1@gmail.com, www.ipon1999.hu

KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, metszést, permetezést, fakivágást, szállítást vállalok. Szilágyi Csaba.
Tel.: 06 20 970-7506

Fiatal nő kötne életjáradéki vagy eltartási szerződést
idős hölggyel vagy úrral egyaránt. Hívjon bizalommal!
Tel.: 06 20 943-9774

Fakivágás, irtás szállítással, térkövezés, fűnyírás, kertépítés, nyesedékek elszállítása. Tel.: 06 30 852-3349

Fiatal, gyermektelen értelmiségi pár (mérnök, tanár) teljes körű eltartási szerződést kötne, kölcsönös szimpátia és bizalom esetén, ott lakás nélkül.
Lovas Zsolt. Tel.: 06 30 437-6169

Kertépítés, gondozás, metszés, fakivágás, szállítás. Szilágyi Ferenc. Tel.: 06 30 445-9437

MŰGYŰJTÉS
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁSÁROL
RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS,
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06
30 456-3938
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, ezüsttárgyakat,
csillárokat, lakberendezési tárgyakat. Teljes hagyatékot.
Díjtalan kiszállás. Tel.: 951-8307, 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, porcelán- 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
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZPÉNZÉRT
BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANGSZERT,
SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST,
EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT,
BOROSTYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 597-8280
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, PORCELÁNOKAT,
BRONZOKAT, ANTIK ÓRÁKAT STB. TELJES HAGYATÉKOT
ELSŐ VEVŐKÉNT LEGMAGASABB ÁRON. A KISZÁLLÁS
DÍJTALAN. herendi77@gmail.com Tel.: 06 20 280-0151

SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK GENERÁCIÓJA
TISZTELETTEL VÁRJA MEGRENDELŐIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 12--17-IG.
J. WIENNA BT., 1027 BP., VARSÁNYI IRÉN U. 17. Tel.:
06 30 858-9499
Kártyapartnereket keresek!! 60--70 éves hölgyek és
urak jelentkezést várom!!! Tel.: 326-6687
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: tavaszi, nyári egyedi,
méretre készülő kézzel kötött ruhadarabok rendelésre, nagy fonalválasztékkal. Tel.: 356-6009,
www.kotode.hu
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Próbálja ki otthonában,
mielőtt megveszi!
Interjú Dr. Makó Ádám Phd. fül-orr-gégész és audiológus szakorvossal
– Miért nehezebb felismernünk a
hallásproblémát, mint mondjuk a
látásunkét?
– Tipikus eset, amikor valaki hallásvizsgálatra jelentkezik, és azt
mondja, hogy „Á, nekem nincs hallásproblémám, nem vagyok én süket,
hiszen hallom, amit mondanak.
Igazából csak a családom unszolására jöttem el hallásvizsgálatra,
semmi bajom“. Sajnos ez azonban a
legtöbb esetben nem igaz.
– Pontosan ez mit jelent?
– Ez azt jelenti, hogy az érintett
személy érzékeli ugyan, hogy beszélnek hozzá, de a szavakat nem érti
meg pontosan. A beszédértés ilyen
esetben nagyon rossz is lehet, csupán 40-50 százalékos arányban érti
meg az érintett a hozzá intézett
szavakat, ez súlyos kommunikációs
problémákat okozhat, és sürgős segítséget igényel.

– A megoldás akár a hallókészülékek viselése is lehet?
– Igen, persze. Itt szeretném azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a
megfelelő hallókészülék kiválasztása
kiemelten fontos, hisz egy öt-hat
évre szóló komoly döntésről beszélünk. Szerencsére ma már számtalan
lehetőség áll a rendelkezésre, így érdemes akár több márka készülékeit
is kipróbálni. A jól bejáratott, kitűnő
minőségű, és a nagy múlttal rendelkező márkák különböző típusai
között mindenkinek találunk személyre szabott tökéletes megoldást.
– Hogyan dől el, kinek melyik
készülék lesz a megfelelő?
– Az úgynevezett próbahordás egy
remek lehetőség, amit azért is támogatok, mert a hallókészüléket ott
a legjobb kipróbálni, ahol azt valóban használni fogják: otthoni,
munkahelyi környezetben vagy

A hallókészüléket ott a legjobb kipróbálni,
ahol azt valóban használni fogják.

baráti társaságban. Nem is lehet
szakmailag megalapozott, felelős
döntést hozni enélkül, hiszen minden hallókészüléknek van egy optimális hozzászokási ideje. A próbahordási időszak után érdemes a
tapasztalatok alapján még egyszer finomhangolni a készüléket, hogy
tökéletesítsük a hallásélményt.
– Mit kell tennie annak, aki részt
akar venni egy ingyenes hallásvizsgálaton és szükség esetén az
ingyenes hallókészülék próbahordáson?
– Mindenki használja ki a lehetőséget, és jelentkezzen be az Amplifon
Hallásközpontba a cikk alatti hirdetésben található telefonszámok
egyikén! – mondta el lapunknak Dr.
Makó Ádám fül-orr-gégész és audiológus szakorvos.

Fontos!

A törvény is előírja, hogy a hallásvizsgálat után kiválasztott készüléket
ingyenesen hazavihetjük egy úgynevezett próbahordási időszakra. Ez
azt jelenti, hogy nem csupán a vásárlás helyszínén, hanem kényelmesen otthoni környezetben is kipróbálhatjuk a kiválasztott eszközt.
Érdemes a próbahordás tapasztalatairól jegyzeteket készíteni, hogy azokat
később a végleges beállítások során
felhasználhassák, illetve szükség esetén más készüléket javasoljanak. Ha
erre kerül sor, egyébként ezt az újonnan kiválasztott hallókészüléket
ugyanúgy elvihetjük próbahordásra,
hiszen minden készülék más és más.
Nagyon fontos, hogy próbahordás
nélkül soha ne vásároljunk hallókészüléket!

Vegye
komolyan!
A jó hallás fontos.
A problémák megelőzésének érdekében
ingyenes audiológiai szűrővizsgálatot szervezünk
az Amplifon Hallásközpontokban
II. kerületi lakosok számára
2017. március 13-tól 31-ig.
Ne halogassa, foglaljon időpontot most!
Amplifon Hallásközpontok
II., Budagyöngye Bevásárlóközpont
Bejelentkezés: 06 1 221 55 66
II., Margit krt. 31-33.
Bejelentkezés: 06 1 336 02 98
amplifon.hu
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BUDAI POLGÁR
A Közkincs Egyesület kiemelten

közhasznú könyvterjesztésre vásárol
könyveket, könyvsorozatokat, könyvtárakat,
illetve örömmel fogad

könyvadományokat.
Lakáson és az alábbi könyves szekereinknél
is átveszünk könyveket:
II. Máriaremetei út, Bánffy György Emlékpark
X. Kőrösi Csoma Sándor sétány, Főposta mellett
XII. Csörsz u. 18., MOM Kulturális Központ bejárata mellett

Telefonszám: + 36 70/606-8107

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

Vezetőt keresünk!

Az I. Sz. Gondozási Központ idősek nappali ellátása vezetőt keres az 1/2000
SZCSM rendeletben előírt főiskolai végzettséggel, akinek feladatai közé tartozik az
idősek nappali ellátásnak vezetése, koordinálása, menedzselése, a dokumentációk
naprakész vezetése.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és a nappali ellátás vezetésére vonatkozó programmal
lehet 2017. március 20-ig. A jelentkezéssel egyidejűleg a pályázónak nyilatkoznia kell
arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez,
valamint, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
A pályázat benyújtható postai úton az I. Sz. Gondozási Központ 1027 Budapest, Bem József
tér 2. címre, vagy elektronikus úton: egyesgondozasikozpont@gmail.com e-mail-címre.
A pályázattal kapcsolatban a (06 1) 212-5019 telefonszámon adnak további felvilágosítást. A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 7.

ELADJA AZ INGATLANÁT?

nálunk o%
az ingatlanközvetitői jutalék.

Ingatlant keres?

rossmann.hu

Mi megtaláljuk önnek!
xxlpartner@hotmail.com
tel.: + 36 30 603-4379

2017/4 – március 11.

HIRDETÉS

31. OLDAL

Kedves Budai Lakosok!
Dr. Baráth Gábor fogszakorvos
vagyok, fogászati implantátumok
beültetésével foglalkozom.
A Déli pályaudvarnál található
rendelőmben, az Imperial Dental
Fogászaton fogadom
pácienseimet.

AZONNALI FIX FOGAK
OKRA!
TITÁN IMPLANTÁTUM
Elérhetőségek
Mobil: 06 30 924 4087
Telefon: 06 1 225 0055
E-mail: info@imperialdental.hu
Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39/B.
www.imperialdental.hu
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és, kezelési terv
Ingyenes állapotfelmér
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BUDAI POLGÁR

gyerekcipő
RuHázat
fehérnemű
0-10 éves koRiG

RózsakeRt bevásáRlóközpont
1026 budapest,
GáboR áRon utca 74.
Földszint – átRium
nyitva H-p: 10-20
sz: 10-19
v: 10-16
tel.: (1) 780-5459

