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Új épületrész demenciával élők
nappali ellátására

Máriaremetén a Katolikus Szeretetszolgálat
XXIII. János Szeretetotthonában új épületrészt
adtak át szeptember 8-án. A Befogad-Lak tíz férőhelyen nyújt nappali ellátást demenciával élő
embereknek. Az idősek otthona eddig 115 férőhelyes volt, a Befogad-Lak épületrész átadásával
demens, szellemi hanyatlásban lévő, illetve Alz-

heimer-kórban szenvedő embereknek is biztosítanak nappali ellátást. Az eseményen részt vett
Láng Zsolt II. kerületi polgármester, Varga Mihály
miniszter, a II. és III. kerület országgyűlési képviselője, Czibere Károly, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, Mohos

Gábor, a Magyar Püspöki Konferencia titkára és
Radnainé Egervári Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója is. Az ünnepség szabadtéri szentmisével kezdődött, amit Esterházy László
pápai káplán, kanonok, plébános, esperes mutatott be.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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a Millenárison

Október 8., vasárnap
(1024 Kis Rókus u. 16–20.)

A versenyen nevezési díj nincs! Részletek a 4. oldalon.
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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
Időpontfoglalás:
www.magyarorszag.hu
Kormányzati ügyfélvonal: 1818

Hétfő 7.00–17.00, kedd: 8.00–17.00,
szerda: 8.00–20.00, csütörtök:
8.00–18.00, péntek: 8.00–14.00
Pénztár nyitvatartása: Hétfőtől
csütörtökig: 8.00–16.00, péntek:
8.00–12.00. A pénztár zárva tartása
alatt bankkártyával lehet fizetni

Tel.: 896-3480
Kormányzati ügyfélvonal: 1818

Hétfő 7.00–17.00,
kedd: 8.00–17.00,
szerda: 8.00–20.00,
csütörtök: 8.00–18.00,
péntek: 8.00–14.00
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

Meghívó
A II. Kerületi Önkormányzat
tisztelettel meghívja a városrész polgárait
az 1956-os forradalom és szabadságharc
61. évfordulója alkalmából
rendezendő megemlékezésre.

Találkozzunk
2017. október 23-án 10 órakor
a Széna téri ʼ56-os emlékműnél!
Ünnepi beszédet mond

Dr. Láng Zsolt,

a II. kerület polgármestere

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter,
a II. és III. kerület országgyűlési képviselője

Gulyás Gergely,

az Országgyűlés alelnöke.
Emlékezzünk közösen
nemzeti múltunk hőseire és áldozataira!

Koszorúzási szándékát a 346-5569-es telefonszámon jelezheti.

Jelölés a 2017. évi Klebelsberg-díjra

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat Klebelsberg Kuno-díjára szeptember 29-ig lehet – a jelölt rövid méltatásával együtt – kitüntetésre
érdemes személyt javasolni. A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
1992-ben alapította a Klebelsberg Kuno-díjat azzal a hagyományteremtő
szándékkal, hogy a pesthidegkúti közélet egy-egy kiemelkedő alakját
– akinek élete és munkássága példaként állítható a kortársak és a jövő
nemzedékei elé – évről évre az egykori kultuszminiszter nevével fémjelzett
emlékplakettel, és az ezzel járó pénzjutalommal tünteti ki. A díjat minden év
novemberében, a Klebelsberg Napok keretében adják át. A Pesthidegkúton
élő vagy tevékenykedő, és a kitüntetésre érdemesnek tartott személyre tett
lakossági javaslatokat – a jelölt rövid méltatásával együtt – Szentirmai-Zöld
Máté polgármesteri referensnek címezve a Polgármesteri Hivatalba (1024
Budapest, Mechwart liget 1.) vagy a szentirmai.mate@masodikkerulet.hu
e-mail-címre kéri eljuttatni a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat szeptember 29-ig.

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató: Balaton Balázs (balaton.balazs@masodikkerulet.hu). Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra (ludwig.dora@budaipolgar.hu).
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Következő megjelenés: 2017. október 7., lapzárta: 2017. szeptember 27. Az apróhirdetések feladásának határideje: 2017. szeptember 29.
Apróhirdetés-felvétel: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt., 1024 Keleti Károly u. 15/a, tel.: 5999-222 (részletek lapunk apróhirdetési rovatában).
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A méltó időskori ellátásért

(Folytatás az első oldalról.)
A szentmisét követően köszöntőt
mondott – mások mellett – Czibere Károly államtitkár, aki arra
hívta fel a figyelmet, hogy minden
tanulmány és előrejelzés azt mutatja, hogy a demenciával küzdők
aránya növekedni fog a társadalomban, amire fel kell készülni.
Arról is beszélt, hogy szeretnék
erősíteni az egyházak szerepvállalását a szociális szférában, mert
az ilyen intézményeket fenntartó
egyházak nemcsak ellátást nyújtanak, szolgálatuk a gondozottal
és a családjával való közösségvállalásra, közösségteremtésre épül.
Láng Zsolt polgármester kiemelte, hogy a II. kerület évente
csaknem egymilliárd forintot költ
a szociális ágazatra, amelyben városrészünkben százötvenen dolgoznak, és mintegy ötezer embert
látnak el. Az ágazat munkatársaival való folyamatos együttműködésnek is köszönhető, hogy
kerületünk 2010-ben a Család-

barát Önkormányzat, 2013-ban
az Idősbarát Önkormányzat díjat
nyerte el. Hozzátette: munkájukban, aminek jó része önként vállalt feladat, számíthatnak a helyi
egyházi közösségekre és a civil
szervezetekre. A polgármester
utalt arra is, hogy a Fillér utcában
fél éve adták át azt a megújított
gondozási központot, ahol létrehoztak a demens emberek nappali ellátását biztosító részleget
is, ez mára maximális kihasználtsággal működik.
Varga Mihály miniszter elmondta, az elmúlt években az
országban sorra nyíltak az időseket ellátó újabb állami, önkormányzati, egyházi és civil fenntartású intézmények. Hozzátette,
a következő közös feladat az, hogy
ezekben az intézményekben javítsák az ellátások, szolgáltatások
színvonalát. Megemlítette, hogy a
remetei új intézménynek, amely
„a méltó időskori ellátást szolgálja”, több mint 1,8 millió forint
kormányzati támogatást adtak.

Az eseményen részt vett Csabai Péter VÖK-elöljáró, valamint
Makra Krisztina, Riczkó Andrea és
Skublicsné Manninger Alexandra II. kerületi önkormányzati
képviselő is. Az ünnepség végén

Markolt György 1998-ban készült
Szent család című szobrát is megáldották új helyén. A szobor Jézus
kisgyermekkorából az Egyiptomból történő hazatérésük egy állomását eleveníti fel.
Ld

Az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében
Közép-Buda egészségügyi ellátásáról tárgyaltak

Szakértői megbeszélést tartottak a főváros, illetve Közép-Buda
egészségügyi ellátása megújításáról, így a Szent János Kórház
jövőjéről is szeptember 7-én a Marczibányi Téri Művelődési
Központban. Az esemény szervezője Szilágyi Zsolt II. kerületi
lokálpatrióta volt, aki három éve vezet egy polgári kezdeményezést, és többek között két évvel ezelőtt 13 ezer aláírást
gyűjtött össze a térség betegellátásának javítása érdekében. Meghívására a tanácskozáson részt vett Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, a II. és III. kerület országgyűlési
képviselője, Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere, Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere, Cserháti Péter EBP
koordinálásáért felelős miniszteri biztos, Hankó Balázs, az
orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási
intézmények fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, Stubnya
Gusztáv az Állami Egészségügyi Ellátó központ egyik igazgatója, Kázmér Tibor, a Szent János Kórház főigazgatója, Polák
László, a II. kerületi Egészségügyi Szolgálat főigazgatója és
a polgári kezdeményezés kilenc szakembere.
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Kerületi Kaptató

2017

A II. Kerületi Önkormányzat
utcai futóversenye

Október 8.,
vasárnap

A versenyen nevezési díj nincs!

a Millenárison

(1024 Kis Rókus u. 16–20.)

Korcsoportok, távok, rajtok

Kerekesszékes futam, 1000 m. Rajt: 9.00 óra

Rajt: fiúk 9.15-kor, lányok 9.25-kor
VI. korcsoport: 1999-2000-ben születettek, 2200 m.
Rajt: fiúk 9.35-kor, lányok 9.45-kor
V. korcsoport: 2001-2002-ben születettek, 2200 m.
Rajt: fiúk 10.10-kor, lányok 10.20-kor
IV. korcsoport: 2003-2004-ben születettek, 1800 m.
Rajt: fiúk 10.40-kor, lányok 10.50-kor
III. korcsoport: 2005-2006-ban születettek, 1800 m.
Rajt: fiúk 11.10-kor, lányok 11.20-kor
II. korcsoport: 2007-2008-ban születettek, 1300 m.

m. Rajt: fiúk 11.40-kor, lányok 11.50-kor
I. korcsoport: 2009-ben vagy később születettek, 1000
2200 m. Rajt: 12.15-kor
Felnőtt és családi futás, valamint gyaloglás:

Eredményhirdetés

rt 11 órakor
V-VI. korcsoport 10 óra | IV. korcsoport 10.30 óra | III. korcsopo
kategória 12.30-kor.
felnőtt
|
órakor
12.05
rt
korcsopo
I.
|
órakor
11.30
rt
| II. korcsopo

Előnevezés

A kerületi iskoláknak előnevezési lehetőséget biztosítanak
a testnevelőknél. Előnevezni a www.masodikkerulet.hu
honlapról letölthető nevezési lap kitöltésével és beküldésével lehet: e-mailben a kaptato@masodikkerulet.
hu e-mail-címre, illetve személyesen, vagy postai úton a
II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. címére (1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.). Előnevezés
szeptember 22-én 12 óráig.

Helyszíni nevezés

Helyszíni nevezés a versenyközpontban 8 órától. Minden
távnál a rajt előtt 15 perccel lezárják a nevezést, ezután rajtszámot már nem adnak ki. A versenyen nevezési díj nincs.

Versenyrajt

Minden kategóriában, rajtonként külön indulnak el a
kerületi iskolák versenyzői, kategóriánként, iskolánként
4-4 fő. A további indulók teljesítik a távot, az iskolák
részvételi versenyében képviselik iskolájukat. A versenyzők megkülönböztetett színű rajtszámmal vesznek részt
a versenyen. A legeredményesebben versenyző iskolák
tárgyi jutalmat kapnak.

Iskolák közötti verseny

A tanulók létszámához viszonyítva az első hat, legtöbb iskolást megmozgató II. kerületi iskola vásárlási utalványban
részesül: 1. helyezett: 80 ezer Ft; 2. helyezett: 70 ezer Ft; 3.
helyezett: 60 ezer Ft; 4. helyezett: 50 ezer Ft; 5. helyezett:
40 ezer Ft, 6. helyezett: 30 ezer Ft.
Az egyes iskolákból indulók létszámát nem a tanulók
által leadott nevezési lapok, hanem a célba érkezések, a
célban leadott, a rajtszám sarkán lévő igazolójegy alapján
állapítják meg.

Díjazás

Minden gyerekkategória első három fiú és lány helyezettje
érmet, oklevelet, és sportfelszerelési ajándékcsomagot nyer,
valamint az első helyezett érmet, oklevelet és serleget kap.
Minden induló a verseny emblémájával ellátott pólót kap
a célban a rajtszám sarkán lévő igazolójegy leadása után.
Szervező:
II. Kerületi Önkormányzat
www.masodikkerulet.hu

További információk
• A versenyen minden
felkészült futó, illetve kerekesszékes rajthoz állhat, aki a
versenykiírásban foglalt feltételeket elfogadja. • Kizárják azt
a versenyzőt, aki a rajtszámát
összehajtja, letakarja, nem a mellére tűzve viseli a verseny ideje
alatt, továbbá, aki nem teljesíti
a versenyszervezők által kijelölt
teljes távot, vagy a nevezési lapot pontatlanul, nem a valóságnak megfelelő adatokkal, illetve
hiányosan tölti ki. • A futóversenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísérővel,
rajtszám nélkül, kutyával futni
tilos! • Átöltözési, csomagmegőrzési lehetőséget a Millenáris
Park helyiségeiben biztosítanak.
• Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi és reklámtevékenység csak a II. Kerületi
Önkormányzat előzetes engedélyével, egyeztetett formában és
módon végezhető. • A II. Kerületi
Önkormányzat szervezési okok
miatt fenntartja a jogot, hogy a
résztvevők számát korlátozza,
és a nevezést bármikor lezárja.
• A II. Kerületi Önkormányzat
fenntartja az útvonal- és időpont-változtatás jogát.
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Sportünnep és családi nap Pesthidegkúton

A Pesthidegkúton és vonzáskörzetében
működő sportköröket, egyesületeket és
-klubokat ismerhették meg az érdeklődők
szombaton a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont Közösségi Terén a Hidegkúti
Családi Iránytű Egyesület által szervezett 4.
Hidegkúti Sportparádén.

A több mint ezer érdeklődőt vonzó rendezvény nem titkolt célja volt a rendszeres testmozgásra nevelés és az egészséges életmódra
ösztönzés mellett, hogy összefogja a városrész
közösségét.
A családi napon a részt vevő szervezetek
látványos bemutatóit látva ki-ki testedzési
lehetőséget vagy szabadidős tevékenységet
is választhatott magának a színes palettából. Az idén újdonság volt, hogy a II. Kerületi
Önkormányzat – együttműködve a Budapest
Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályával, a
Szent Ferenc Kórházzal, a Szent Margit Rendelőintézettel és az Országos Gerincgyógyászati Központtal – egészségügyi szűrőnapra
és ingyenes vizsgáltatokra várta a látogatókat.
A Családi Iránytű Egyesület a sportparádéhoz kapcsolódóan fotópályázatot írt ki.
A „Mozgásban lenni jó!” és az „Ilyen a nyár
Pesthidegkúton” kategóriában helyezést
elérő alkotóknak Láng Zsolt polgármester
adta át az ajándékokat. Az eseményen részt
vett Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi
Önkormányzat elöljárója is. A fotók később
megtekinthetők lesznek a Klebelsberg Kultúrkúriában és a Hüvi Szolgáltatóházban is.
Az egész napos rendezvény helyi intézmények, vállalkozások, egyesületek és segítő
szomszédok páratlan összefogásával valósult
meg a II. Kerületi Önkormányzat, a HungaroControl Zrt., a HÜVI és a Klebelsberg Kultúrkúria támogatása mellett.
SZEG

Évadzáró este a templomkertben

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Táncrapszódia című előadásával zárult a
Templomkerti Esték – Művészek a templomért kulturális és jótékonysági
rendezvénysorozat idei évada szeptember 16-án.
A Templomkerti Esték programsorozat előző 11 évében 27 ezer látogató,
55 előadás és 360 művész gondoskodott a II. kerületi közönség szórakoztatásáról, idén pedig Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Magyaroszági Szerb Színház, a
Szent Efrém Férfikar, Kiss Kata Zenekara és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes
jótékonysági előadása várta a zene, a tánc és a próza iránt érdeklődőket az
időjárástól függően a szabadtéri oltárnál vagy a bazilikában.
A rendezvényt még 2006-ban hívta életre a Bődey házaspár – Bődey
Sándor és Bődey Kati. A záró előadáson Láng Zsolt polgármester köszönetet mondott a színvonalas műsorokért a szervezési munkákban a férje
halálát követően is élenjáró Bődey Katinak, valamint Schmitt Pálné Makray
Katalinnak, az estek háziasszonyának, illetve a házigazda Esterházy László
pápai káplánnak, kanonoknak, a máriaremetei bazilika plébánosának.
A neves fellépők évről évre ingyen vállalják a részvételt, a közönség
felajánlásait ugyanakkor a templom és környezete felújítására, szépítésére
használják fel.
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Október – Idôsek hónapja

Helytörténeti séta
Szabó Magda nyomában
Az írónő születésének 100. évfordulója
alkalmából a II. Kerületi Idősügyi Tanács
helytörténeti sétára várja a kerületi lakosokat OKTÓBER 4-én 11 órai kezdettel. Találkozás a Wallenberg-emlékműnél
(Nagyajtai utcai busz- és villamosmegálló).
Tervezett útvonal: Júlia utca, Szabó Magda egykori lakóhelye és több regényének
helyszíne. A helytörténeti séta vezetője:

BUDAI POLGÁR

Szereted-e még...?

A II. Kerületi Önkormányzat az idősek
világnapja alkalmából ingyenes koncerttel kedveskedik a kerület nyugdíjasainak.
OKTÓBER 5-én, csütörtökön 15.00 órától
Szereted-e még...? címmel Gergely Róbert
ad válogatást Szécsi Pál felejthetetlen dalaiból. Az emlékkoncertnek a Marczibányi
Téri Művelődési Központ ad otthont (1022
Marczibányi tér 5/a). A belépés díjtalan,
de regisztrációs jegy váltása szükséges,
amely átvehető a művelődési központ
információs pultjánál.

Verrasztó Gábor író, helytörténész. Időtartama kb. 1 óra (eső esetén a séta elmarad).
A séta térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A csoport létszáma
maximum 40 fő. Jelentkezni szeptember
23–29-ig lehet a seta@masodikkerulet.hu
e-mail-címen a név, e-mail-cím, telefonszám megadásával.
Minden érdeklődőt várnak!

Internetklub – lehetőség a gyakorlásra

Az Internet kortalanul tanfolyamon megszerzett tudásukat gyakorolhatják a résztvevők a Marczibányi
téren tartott Internetklubban. Az alkalmakon oktatás már nem folyik, de egy tanár a résztvevők segítségére van a felmerülő kérdésekben. A klubba azok jelentkezhetnek, akik elvégezték a kezdő és a
haladó tanfolyamot, valamint rendelkeznek II. Kerület Kártyával, illetve az első alkalmon bemutatják
lakcímkártyájukat. A klubot keddenként 8-9.30-ig látogathatják, számítógépet a helyszínen biztosítanak.
A részvétel ingyenes, feltétele az előzetes regisztráció Kun Katalinnál a 346-5479-es számon munkaidőben, illetve e-mailen keresztül az internet@masodikkerulet.hu címen.

Regisztráljon
nos
az okostelefo
z!
szolgáltatásho

Csatlakozzon az ingyenes segélyhívórendszerhez!
Akár életet is menthet a II. Kerületi Önkormányzat által indított okostelefonos
segélyhívórendszer, amit a HelpyNet Kft.
üzemeltet. A segélyhívó szolgáltatást az önkormányzat főként az idősebb és a fiatal II.
kerületi lakosok érdekében hívta életre.
Az IOS vagy Android operációs rendszerű
telefonokra az App Store-ból vagy Google
Play oldalról letölthető alkalmazás segítségével nagyobb biztonságban tudhatja saját
magát vagy a családját az, aki regisztrál, hiszen baj esetén elegendő egy gombnyomás,
és a rendszer automatikusan riasztja a II.
kerületi Városrendészet közterület-felügyeletének 24 órás ügyeletét, ami rögtön
visszahívja a bajbajutottat és dönt az intézkedés módjáról.
A hálózat nemcsak kerületen belül használható, hanem az egész országra kiterjed.
A riasztáskor a regisztrációkor megadott

telefonszámokra is jelzés megy, tehát a szülők, rokonok is azonnal értesítést kapnak.
Az elmúlt hónapokban közel háromezren
töltötték le az alkalmazást, naponta mintegy
tízen csatlakoznak a rendszerhez.
A HelpyNet-szolgáltatással kapcsolatban
további információt a HelpyNet
Kft. munkatársai
az iroda@helpynet.com e-mail-címen, valamint a
Városrendészeti
és Környezetvédelmi Irodán a
346-5786-os számon adnak.
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Szüreti bál

A II. Kerületi Idősügyi Tanács az áprilisi tavaszköszöntő zenés bál nagy sikerére
való tekintettel megrendezi a batyus szüreti bált OKTÓBER 20-án 14.30 és 18.30 óra
között a Klebelsberg Kultúrkúria Barbakán
termében. Zenét szolgáltat Kelemen Gyula
előadóművész. A bálon visszaidézik a régi
hagyományokat, lesz meglepetés, táncverseny és garantáltan jó hangulat. A táncverseny bátor résztvevőit díjazzák, profi
tánctudás nem szükséges. Várnak minden
korosztályt, amely szereti a táncos mulatságokat, és esetleg nótára is fakadna! Büfé
igénybe vehető, a belépés díjtalan (1028
Templom u. 2-10.).

JÁTÉK ÉS MUZSIKA
70 PERCBEN

10.17

kedd 17:30

JÁTÉK ÉS MUZSIKA
JÁTÉK ÉS MUZSIKA
70 PERCBEN

JÁTÉKRA
HÍVJUK KEDVES
10.17
Október
17., kedd 17.30
kedd 17:30
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70 PERCBEN

KÖZÖNSÉGÜNKET!
Szép verseket hallhatnak
neves színművészek
előadásában és zongoradarabokat, operaáriákat,
JÁTÉKRA
HÍVJUK
KEDVES
JÁTÉKRA
HÍVJUK
KEDVES
dalokat zenei életünk legjobbjainak tolmácsolásában. A zenés irodalmi est közben versre és muzsikára
KÖZÖNSÉGÜNKET!
vonatkozó
kérdések hangzanak el, a helyes válaszokkal pedig még ajándékokat is lehet nyerni.
KÖZÖNSÉGÜNKET!
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CZIGÁNY GYÖRGY vezeti.

Továbbra is közlekedik
a vízivárosi rendelőjárat

A II. Kerületi Önkormányzat áprilistól ingyenes járatot indított a Bem tér–Rét utcai
orvosi rendelő útvonalon. A kisbusz hétfőtől csütörtökig délelőttönként óránként
közlekedik, és az útvonalán több megállóban megáll. A Bem térről az első járat
7.30-kor, az utolsó 10.30-kor indul. A Rét
utcai rendelőtől visszafelé az első busz 8, az
utolsó 11 órakor indul a Bem tér irányába,
szintén óránként.
A buszt csak önálló közlekedési képességgel bíró, fertőző betegségben nem
szenvedő idős emberek vehetik igénybe.
A buszra ajánlott előzetesen regisztrálni a
(06 1) 346-5479-es telefonon, vagy a rendelojarat@masodikkerulet.hu e-mail-címen, de bejelentkezés nélkül is fel lehet
rá szállni. Amennyiben tele lenne a járat,
az előzetesen regisztráltak természetesen
előnyt élveznek.

Közreműködik: Szersén Gyula színművész
A vetélkedővel
párosuló
művészeti
esteket
a „Ki magánénekesnő
nyer
rádiósrádiós
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játékból
ismert
ötletadó,
Algács
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díjtalan, de regisztrációs
jegy váltása Központ
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A belépés
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jegy váltása
szükséges.
A műsorváltoztatás
jogát fenntartjuk.
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a művelődési
központ információs pultjánál.
A jegyek átvehetők személyesen a művelődési központ információs pultjánál.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Telefon: (06 1) 212-2820
Web: www.marczi.hu
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06
212-2820
1022 Budapest, Marczibányi
tér1)5/a

Web: www.marczi.hu

Telefon: (06 1) 212-2820
Web: www.marczi.hu
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Helyreállították a Kavics utcai lépcsőt

A Kavics utcai lépcsőt a Frankel Leó
útról érkezők és a Vérhalom tér környéki utcák lakosai is gyakran használják. Ezért sokak közlekedését
hónapokra megnehezítették a mély
gödrök, amik egy májusi vihar után
keletkeztek rajta. Riczkó Andrea, a
körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy a vihar után több, környéken élő lakos kérte a segítségét,
mivel a dombról leömlő víz a Kavics
utca teljes hosszában megbontotta
a gyalogosburkolatot, és veszélyessé
vált a közlekedés a kátyús szakaszokon. – Azonnal jeleztem a problémát
az illetékes irodának. Augusztus közepén kezdték el a helyreállítást, amit
nagyon alaposan és lelkiismeretesen
végeztek el, úgy gondolom – mondta
a képviselő. A helyreállítást a járdafelújítási keretből finanszírozta az
önkormányzat.

ILYEN VOLT...

Tervprezentáció az adyligeti park jövőjéről

Szeptember 28-án 17.30-kor mutatják
be az adyligeti park koncepciótervét a Szentváry-Lukács György Közösségi Helyiségben
(1029 Kútföldi u. 1/a, bejárat a park felől).
Az adyligeti park közösségi tervezési folyamata egy májusi pikniken kezdődött, ahol a
lakók megismerkedtek a tervezőiroda tagjaival, és elindult a diskurzus a park jövőjéről.
Megállapították, a park legfőbb értéke, hogy
a béke szigete, de az aktív pihenést segítő és

közösségépítő funkciók hiányoznak belőle. A közösségi tervezés hét héten át tartott
csütörtökönként, ennek során a fő funkciók
térbeli definiálása, majd részletes kidolgozása következett. Az eddig lezajlott tervezés
záró prezentációját szeptember 28-án tartják a helyi lakosoknak. A bemutatóra azokat
is várják, akik a tervezésben nem tudtak részt
venni, de többet szeretnének tudni a park jövőjéről.

Útfelújítások kezdődtek

Az idei útfelújítási terv keretében befejezték a Pitypang utca egy szakaszának rekonstrukcióját, egyben megkezdődött a Muhar utca Szabadság út és Hidegkúti út közötti szakaszának (236 méter) felújítása

ILYEN LETT...

Égetés helyett
komposztáljunk!

A lombhullás időszakához közeledve érdemes megjegyezni, hogy az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat az egész ország
területén rendelkezik a szabadtéri tűzgyújtásról, a fővárosban pedig külön rendelet tiltja az avar és a kerti hulladék
nyílt égetését. Szerencsére ezzel mind
kevesebben próbálkoznak, de még mindig előfordul, hogy egy-egy próbálkozó
nagy területet áraszt el a füsttel.
A jó levegő megőrzése, valamint a
kerti zöldhulladék újrahasznosítása érdekében a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Csoportjánál arra hívják fel a
figyelmet, hogy az őszi lombot legjobb,
ha komposztálják a lakók, amennyiben
az így keletkezett anyagot fel tudják
használni a kertekben, udvarokban.
Másik lehetőség, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. zöldhulladékos
zsákjaiban összegyűjtik a leveleket, nyesedéket, amit heti rendszerességgel elszállít a vállalat.
Zöldhulladékos zsák beszerezhető az
FKF Zrt. budai fiókirodájában (1027 Budapest, Fő utca 47., tel.: 459-6700), vagy
a lakossági hulladékudvarokban (legközelebbi: 1037 Budapest, Testvérhegyi út
10/a., tel.: 06 30 567-4355).

Csatlakozási lehetőség
a II. kerületi Komposztáló Kerület
programhoz: Eleőd-Faludy Gabriella komposztmester, tel.: (06 30) 544-8778,
e-mail: efgabi@komposztmester.hu, honlap:
www.komposztmester.hu.
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A közterület-felügyelők a lomtalanítás idején
a nap 24 órájában dolgoztak
Idén is nagy erőket mozgósított a II. kerületi
Városrendészet, hogy a lomtalanítás a lakóknak a lehető legkevesebb kellemetlenséget
okozva bonyolódjon le. A közterület-felügyelők augusztus 28. és szeptember 13. között a nap 24 órájában dolgoztak, aminek
köszönhetően a II. kerületben összességében problémamentesen zajlott le a hulladék
begyűjtése.
– Célunkat elértük, hiszen néhány esetet leszámítva a lakosság – a saját nyugalmának és
lakókörnyezete rendjének megőrzése érdekében – partner volt, és betartotta a 18 óra utáni
kipakolásra vonatkozó kérést. A tapasztalatok
és visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy
az utóbbi évek legnagyobb csendben és rendben lezajlott lomtalanítása volt az idei – mond-

ta el lapunknak Vajthó Gábor, a Városrendészeti
és Környezetvédelmi Iroda vezetője.
– Ugyanakkor, sajnos, ebben az évben is volt
olyan körzet, ahol a kipakolás előtti napokban
a házak előtt már lom hevert. Előfordult az is,
hogy a szomszédos kerületekből, valamint az
agglomerációs településekről hordták a hulladékot a II. kerületbe.
Az irodavezető hozzátette, hogy hiába volt
minden körzetben veszélyes hulladék átvételére szolgáló gyűjtőpont, voltak, akik mégsem
ott adták le, hanem kitették a házuk elé, vagy
elvitték egy önkényesen kinevezett helyre.
Az ilyen magatartástól eltekintve a lakosság
évről évre egyre együttműködőbb, és ennek
köszönhetően idén rend maradt a kerületben
a lomtalanítás időszakában is.

Közel kétszáz köbméter szemetet
kellett összeszedni

Nagy mennyiségű, a közterületen lerakott
hulladékról érkezett bejelentés a II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához
még a nyáron. Kiderült, hogy a Szépvölgyi út
felső szakasza melletti erdős területen valóban halomban állt a hulladék. Összeszedését
nehezítették a lomok között felnövekedett
sarjhajtások, valamint a talajszintet beborító
aljnövényzet. A Környezetvédelmi Csoport és
a Közterület-felügyeleti Csoport koordinálása
mellett a Fővárosi Önkormányzat finanszírozta
a szemétkupacok elszállítását, ami augusztus
végére megtörtént. A Polgármesteri Hivatalnál felhívták a figyelmet arra, hogy a hasonló szemétlerakatok megelőzésére régóta nagy
hangsúlyt helyez a II. kerület: évente több alkalommal veszélyeshulladék-gyűjtést tartanak,
ágaprítási szolgáltatást nyújtanak, köztisztasági akciót szerveznek, a zöldhulladék hasznosítása érdekében pedig több mint egy évtizede
működik a kerületi komposztálóprogram.
A II. Kerületi Önkormányzat évente mintegy
százmillió forintot fordít a kerület tisztántartására, az illegális hulladéklerakók felszámolására, valamint az egykori és a meglévő szelektív
gyűjtőszigetek környékének takarítására.

ILYEN VOLT...

ILYEN LETT...
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A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJának nyitvatartása: hétfőtől péntekig 9–18 óráig.
Telefonszám: 212-5030 (1024 Keleti Károly
u. 13/b).
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 (a 4-es
számú választókerület országgyűlési képviselője) irodája hétfőn 15-18, szerdán 1720, pénteken 9-13 óráig tart nyitva (1028
Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 355-8199).
Az MSZP II. Kerületi Szervezetének irodája hétfőn és csütörtökön 12-18 óra között, kedden, szerdán és pénteken 10 és
16 óra között tart nyitva. Őrsi Gergely II.
kerületi pártelnök és a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője fogadóórát tart a
1027 Fazekas u. 19–23. szám alatti irodában.
Előzetes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-es
telefonszámon nyitvatartási időben. E-mail:
bp02@mszp.hu, www.facebook.com/mszp2.
Ingyenes jogi és munkajogi tanácsadást tart
az MSZP II. Kerületi Szervezete. Előzetes bejelentkezés a 224-0090-es telefonszámon.
Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
JOBBIK II. KERÜLET: fogadóóra minden
hónap páratlan hetének csütörtökén 1618 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.).
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Jubileumi gyalogos zarándoklat
és szoboravatás Máriaremetén
Mindszenty József bíborosnak állítottak emléket

Rieger Tibor szobrászművész alkotása a bazilika előtt

A 14 kilométer hosszú úton idén Bíró László tábori püspök és Székely János püspök, valamint
Lambert Zoltán kanonok, plébános vezette a
hívőket, akiket Esterházy László pápai káplán,
kanonok, a máriaremetei bazilika plébánosa
fogadott a templomkertben. A résztvevők közösen imádkoztak a magyar családokért, az egyházért és a hazáért, valamint a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sikeréért.
A zarándoklat hagyománya a rendszerváltást
követően éledt újra, azóta ötévente megteszik
a hívők az utat a Városmajorból Máriaremetére.
A máriaremetei bazilika előtt felavatták
Mindszenty József bíboros szobrát, amelyet
az évfordulóra készített el Rieger Tibor Magyar
Örökség és Pro Cultura Christiana díjas szobrászművész. Az alkalomra felavatott alkotást
Erdő Péter bíboros áldotta meg.
A szobor elkészítésére két éve írt ki alkotói pályázatot Esterházy László plébános és a
Mindszenty Alapítvány képviseletében Kovács
Gergely posztulátor. Az elbírálásnál szempont
volt, hogy a mű tükrözze a kegytemplom és
környezetének egységes megjelenését és hangulatát. Az alkotót Mindszenty bíboros 1946ban Rómában bíborossá kreálása alkalmával
készült archív fényképe, valamint Munkácsy
Mihály Ecce Homo című festményének Krisztus-alakja ihlette a szobor elkészítésénél.
A több mint két méter magas, időtálló horvát
mészkőből készült, gránit posztamensen álló

Jubileumi, engesztelő zarándoklatot tartottak a Városmajori Jézus Szíve-templomtól a
máriaremetei Kisboldogasszony-bazilikáig szeptember 16-án annak alkalmából, hogy a
magyar katolikus egyház akkori vezetője, Mindszenty József bíboros, hercegprímás hetven esztendeje hirdette meg a Boldogasszony Évét és vezetett gyalogos zarándoklatot
1947. szeptember 14-én százezer férfi részvételével Máriaremetére.

emlékmű állami és önkormányzati forrásokból, közpénzen létesült. Az alkotás elhelyezését
támogatta többek között Varga Mihály miniszter, a II. és III. kerület országgyűlési képviselője
is, a II. Kerületi Önkormányzat pedig a polgármesteri keretből közel 750 ezer forinttal járult
hozzá elkészítéséhez. A szobor avatásán az önkormányzat képviseletében részt vett többek
között Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere,

Ernyey László, az egyházi és karitatív szervezetek tanácsnoka, valamint a képviselő-testület
több tagja.
Az emlékmű megáldását követően a kegyhely szabadtéri oltáránál a több ezer zarándok
előtt szentmisét mutatott be Erdő Péter bíboros,
prímás. A szertartáson közreműködtek Sapszon
Ferenc vezényletével a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola növendékei.
Szabó Gergely

Mindszenty József szobrát Erdő Péter bíboros áldotta meg

2017/15 – szeptember 23.
Események kerületünk templomaiban
PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: SZEPTEMBER
30-án 19.30-kor a Pasaréti Szent Antal kórus Kodály- és Bartók-hangversenye. Vezényel: Párkai István Kossuth-díjas karnagy (1026 Pasaréti
út 137.).
KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ: OKTÓBER 2-án
19 órakor A magyarországi ferencesek és a reformáció címmel dr. Varga
Imre Kapisztrán OFM tart előadást. Jó hatvan vagy száz évvel ezelőtt a
katolikusok a reformátorokat úgy tekintették, mint a „szerzetesek született ellenségeit”. De ugyanez az ellenérzés megvolt a másik oldalon
is. Valóban így volt-e ez? Az újabb kori kutatások nagyban árnyalták
a képet (1025 Szilfa u. 4.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: istentisztelet minden vasárnap 8 és 10 órakor, csütörtökön 18 órakor. Gyermek-istentisztelet
vasárnap 8 és 10 órakor. SZEPTEMBER 24–30. között naponta 18
órai kezdettel őszi evangelizációs hét lesz. A záró alkalom OKTÓBER
1-jén lesz 8 és 10 órakor úrvacsorai közösséggel. Az evangelizációs
hét címe: Mihez hasonlítható a hasonlíthatatlan Isten országa? OKTÓBER 6-án 18 órakor a Világ-egyetemi előadások keretében Erdős
Kristóf történész előadása Ügynökök közt szabadon – Ifjúsági élet
’56 után Pasaréten címmel. www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 (1026
Torockó tér 1.).
CIMBALOM utcai MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOM: OKTÓBER 1-jén 10 órakor testvérgyülekezetek 2017. évi
ünnepi vasárnapja, igét hirdet Kovács József (Szatmárhegy, Partium).
Igei köszöntő: Szőcs László (Felsőcsernáton, Erdély) és Szabó Ildikó (Dunaszekcső-Véménd-Palotabozsok). Vetítettképes gyülekezetismertetés.
Km. a Dalinda énekegyüttes Paár Julcsi vezetésével. OKTÓBER 4-én
18 órakor Balczó András előadása Reformációs örökségünk, ellengravitáció egyéni és közösségi küldetésünkben címmel. OKTÓBER
6-án 18.30-kor Ifióra. OKTÓBER 8-án 10 órakor istentisztelet és
presbiterválasztó közgyűlés. Konfirmációi előkészítés hétfőn és szerdán
16.30-kor, valamint vasárnap 11.30-kor. Baba-mama kör szerdánként
10-12-ig. Gyülekezeti bibliaóra szerdánként 18 órakor. Elérhetőségek:
dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és 3265629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM: OKTÓBER 1-jén
8 és 10 órakor úrvacsorás istentisztelet. OKTÓBER 9-én 15.30-kor
női bibliaóra. Szerdánként 9.30-kor imaközösség, 10 órakor bibliaóra.
Hivatali órák: csütörtökönként 16-18 óra között. További információ:
kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145,
397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).
PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: OKTÓBER 8-án
17 órakor családi istentisztelet (1028 Ördögárok u. 9.). A gyülekezeti
teremben OKTÓBER 4-én 19 órakor felnőtt bibliaóra (1029 Zsíroshegyi út 47.). Honlap: pesthidegkut.lutheran.hu.
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Budai polgárok a kerületből…
Egy jó szó, egy kedves mosoly – néha nem is kell ennél több. És erre mindig számíthatnak a betegek, ha Nagy Mónikával, a Komjádi Béla utcai
háziorvosi rendelő asszisztensével találkoznak. Mónikát nagyon kedvelik és becsülik a körzethez tartozók, amit mi sem bizonyít jobban, mint
hogy szerkesztőségünk figyelmét is a betegek hívták fel a munkáját mindig lelkiismeretesen és odaadóan végző asszisztensnőre.

– Tizenhat éve dolgozom a II. kerületben, a Komjádi Béla utcai háziorvosi rendelőben, előtte a MÁV
Kórház sebészeti osztályán voltam
ápolónő. Nagyon szerettem az ottani munkát, de a család, elsősorban az akkor iskolába készülő fiam
miatt nehézzé vált számomra három műszakban dolgozni, ezért
váltottam.
Mindig is segítő pályára készültem. A nagymamám, akinél a nyarakat töltöttem, sokat mondogatta
nekem, hogy én arra születtem,
hogy mások szolgálatára legyek.
Ezt akkoriban még nem nagyon
értettem, de a segítségnyújtásban mindig örömömet leltem. Az
általános iskola felső tagozatán
ismerkedtem meg az elsősegélynyújtással. Társaimmal együtt
versenyekre jártunk, ahol kerületi
és országos szinten is szép eredményeket értünk el. Talán ez a két
élmény határozta meg későbbi pályaválasztásomat.
Nagyon jól érzem magam ebben
a rendelőben és ebben a munkakörben. Fontosnak tartom, hogy
ne csak az adott panaszra figyeljek, hanem arra is, hogy mi lehet
egy hát-, váll- vagy fejfájás mögött, milyen lelkiállapotban van a
beteg, történt-e esetleg valami a

családjában vagy a munkahelyén,
ami a fájdalmát okozza. Ezért – ha
a körülmények is lehetővé teszik
– igyekszem időt szakítani egy kis
beszélgetésre. Szívesen kijárok a
betegekhez vérvételre, vérnyomásmérésre, injekciózásra.
Köztudott, hogy a segítő foglalkozásúakat erősen fenyegeti a kiégés veszélye. Szerencsére nekem
van honnan töltekeznem: nagyon
szeretek sportolni, kerékpározni,
valamint a spirituális programok,
elsősorban a jóga jelenti számomra
a feltöltődést. Ilyenkor alkalmam
van befelé fordulni, elcsendesedni
és önmagamra figyelni, amire nagy
szükségem van, hiszen a munkám
során nagy türelemre van szükség,
hogy mások problémáit, bajait feloldjam. A mozgást a betegeknek is
szoktam ajánlani, idősebbeknek
napi fél óra sétát, mert már annak
is nagyon jótékony hatása van.
A jó szó, a kedvesség kölcsönös.
Én legalább annyi szeretetet kapok a betegektől, amennyit én is
igyekszem adni. Épp ma délelőtt
járt nálam egy hölgy, aki így búcsúzott: „Vigyázzon magára!” A munkánkat nem lehet pénzben mérni.
De annál nagyobb elismerés nem
is kell, mint amikor a betegek elégedetten, mosolyogva mennek el.

Nagy Mónika
asszisztens

Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: Szentmisék hétfőtől
szombatig 6.30 és 18 órakor, vasárnap 9 órakor (ifjúsági mise), 10.30
és 18 órakor. Felnőtt hittan hétfőnként 19 órakor, jegyesoktatás szerdánként 20 órakor, társadalometikai kör péntekenként 19 órakor. Honlap:
www.ujlakitemplom.hu (1023 Bécsi út 32.).

BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: SZEPTEMBER 30-án
17.30-kor Hangok találkozása címmel három kórus, a Budavári Gospel
Kórus és két Olaszországból érkező kórus ad közös koncertet. OKTÓBER 1-jén istentiszteletek a szokott rendben, 16 órakor a kisgyermekes
családok délutánja sok énekkel, játékkal, 18 órakor orgonazenés áhítat.
OKTÓBER 9-én 19 órakor a Budavári Evangélikus Szabadegyetem
előadása (1014 Táncsics M. u. 28.).

Lejegyezte: Péter Zsuzsanna

Összeállította: Raduj Klára

Budai Görögkatolikus templom: vasárnaponként 9, 11 és
17.30 órakor, hétköznapokon 17.30-kor Szent Liturgia. OKTÓBER hónap
hétköznapjain 17 órától a Parakliszt, könyörgő ájtatosságot imádkozzák
Szűz Mária tiszteletére. Elérhetőség: irodai fogadóóra hétköznapokon
16.30-17.30-ig, honlap: www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.).
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Kilenc év után ismét színpadon

Bár Felkai Eszter Budapesten, a II. kerületben él, neve Békéscsabán vált fogalommá.
A Jászai Mari-díjas színművész közel ötven évet töltött a Békéscsabai Jókai Színházban,
ahol több mint kétszáz szerepben mutathatta meg sokoldalú tehetségét. Ez idő alatt a
színházirodalom legnagyobb klasszikus hősnői mellett kortárs darabok és könnyedebb
hangvételű színművek nőalakjait is életre keltette.

A pályáját táncosnőként kezdő művész színészi munkája mellett mintegy hatvan darabot
– mesejátékot, operettet, musicalt – koreografált. 2007-ben visszavonult, majd kilenc év
kihagyás után újra színpadra állt; Örkény István Macskajáték című remekművében alakítja Orbánné szerepét. A darabot szeptemberben Budapesten három helyszínen – a Thália
Színházban a Vidéki Színházak fesztiválján, a
József Attila Színházban a Színházak Éjszakáján, valamint a II. kerületi Klebelsberg Kultúrkúriában – láthatta a közönség.
– Amikor 65 éves lettem, úgy döntöttem,
abbahagyom – meséli bel-budai otthonában a ma is tűzrőlpattant, csinos, fiatalos
színművész. – Azóta minden évben hívtak
a színháztól, hogy jöjjek vissza, játsszak el
bármit, amit csak akarok, de én hajthatatlan maradtam. Tavaly azután a Jókai Színház
igazgatója, Seregi Zoltán új ajánlattal állt elő:
nem lenne-e kedvem eljátszani Orbánnét
a Macskajátékban. Na, ez már szíven ütött.
Kis türelmet kértem tőle, hogy még egyszer
elolvashassam a darabot, kíváncsi voltam,
hogy most milyen hatással lesz rám. Már az
ötödik oldalnál úgy éreztem, mintha a saját
mondataimat olvasnám. Erre nem lehetett
nemet mondani.
Milyen érzés volt kilenc év kihagyás után
ismét színpadra állni?
Mintha előző nap mentem volna le. Nagyon jó érzés volt újra összejönni a kollégákkal, remekül próbáltunk és egy igazán
nagyszerű és sikeres előadás született. Igen
meghatódtam, amikor a premieren a tár-

sulat az Örökös Tag címet adományozta
nekem. Az előadást Juhász Róza rendezte,
aki egyébként több szállal kötődik a II. kerülethez és a Klebelsberg Kultúrkúriához.
A legnagyobb megtiszteltetés az volt, hogy
Örkény István özvegye, a Kossuth-díjas dramaturg, Radnóti Zsuzsa kétszer is eljött az
előadásra. Elmondta, hogy ő már számos
Macskajáték-előadást és Orbánné-figurát
látott, de voltak olyan színek, amikkel most
találkozott először.
Táncosként kezdte a pályáját, hogy lett
mégis színművész?
A szolnoki színház akkori igazgatója, Berényi Gábor látott meg engem egy táncos
szerepben és hívott el Szolnokra. Már az
első évadban három főszerepet kaptam, egy
szubrettet és két prózai szerepet. Ott ismertem meg húszéves koromban a férjemet,
Gálfy Lászlót, aki akkor már vezető színész
volt. Az életünk attól fogva összekapcsolódott, együtt mentünk először Győrbe, majd
1966-ban Békéscsabára. A békéscsabai évek
gyönyörűek voltak, rengeteget játszhattam,
és koreográfusként is sok szép feladatom
volt. Csodálatos szerepek találtak meg, amelyek mindig előbbre vittek, valósággal doppingoltak, és – ami minden színészt éltet – a
közönség szeretetét is éreztük, élveztük.
Miért hagyta abba ezt az igazán sikeres
színészi pályát?
Ezt nagyon sokan megkérdezik tőlem,
pedig a válasz logikus: nem akartam megvárni azt a pontot, amikor a közönség észreveszi, hogy jobb lenne már visszavonul-

nom. Én magam is láttam erre példát, ami
azért szomorú, mert lerombolja a mítoszt.
Arra gondoltam, hogy tapintatból biztos
nekem se szólnának, ha ez bekövetkezne.
Adtam hát magamnak egy időpontot, a 65.
születésnapomat. Akkor végzett az osztályom is – a színház úgynevezett Színitanházában tanítottam –, és sajnos akkor veszítettem el a férjemet is.
Nem bánta meg a döntését?
Egy pillanatra sem. Hiányzott már, hogy
egy kicsit a magam ura legyek, oda menjek,
azt csináljak, amit szeretnék. Azóta évente
kétszer utazom. Legutóbb a Baltikumban
jártam, ami csodálatos pontja a világnak,
és megnéztem a gyönyörű Szentpétervárt
is. Úgy érzem, sikerült egyensúlyt találnom. A Macskajátékot egyszerűen muszáj
volt elvállalnom, de mellette marad időm,
hogy itt, Budapesten is élhessem az életemet, például színházba járjak. Legutóbb tanítványommal, Vadász Gáborral néztük meg
a Hegedűs a háztetőn című musicalt, most
pedig a Gyarmati Fanni naplójából készült
estre készülök.
Hogy érzi magát a II. kerületben?
Mindig is szerettem a II. kerületet, így
amikor túl nagy lett a pesti lakás, itt kezdtem el új otthont keresni – és meg is találtam itt, ebben az Ybl-díjas lakóparkban, a
város szívében. Nagyon szeretek itt lakni, és
külön öröm számomra, hogy felléphettem
a kerületemben, a Kultúrkúria színpadán.
Már régen kiszúrtam magamnak ezt az intézményt. Nem elég, hogy gyönyörű környezetben van, páratlanul igényes és sokoldalú
művelődési központ, több rendezvényükön
is jártam. De ezenkívül is remek programok vannak a II. kerületben. Amikor abbahagytam a pályámat, első dolgom volt, hogy
vettem egy számítógépet és jelentkeztem
az önkormányzat ingyenes számítógépes
tanfolyamára, majd később az angol nyelvi
kurzust is elvégeztem. Beiratkoztam a KSH
könyvtárba, úszni a Lukácsba, tornászni a
Margit körúti Curves-be járok – szóval kihasználok minden lehetőséget, amit ez a
csodálatos kerület nyújt.
Péter Zsuzsanna

Felkai Eszter férjével, Gálfy Lászlóval Müller Péter
Szomorú vasárnap című darabjában
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Kerti parti és lakásvásár építészekkel

A Tizedes utca egyik apró földszinti lakásába hirdetett vásárt Mónus Mimi építész.
Kezdési időpont előtt érkeztünk, de már alig
fértünk oda a szekrényhez, amin a vidám
füzetek, egyedi határidőnaplók, különleges
receptkönyvek és képeslapok sorakoztak.
Ahogy telt az idő, egyre többen jöttek, úgy,
mint egy véget nem érő házibuliba...

Merész dolog lakásba vásárt szervezni.
Honnan jött az ötlet?
Lemaradtam a dizájnvásárról, és arra gondoltam, az új albérletemben rendezek egy
kerti mulatsággal egybekötött vásárt. Építész
barátaimmal rendbe hoztuk a terasz deszkáit,
kikészítettem szörpöt és rágcsálnivalót. Kitettem a vázlatfüzeteimet, így a vendégek belelapozhatnak a korábbi munkáimba, és a falakon
is láthatják a rajzaimat. Nemrég költöztem a
kerületbe. Pesti barátaim ugratnak is, hogy
budai lettem. Örömmel vállalom, hogy igen,
szuper a II. kerület!
Mióta tervez füzeteket?
Ez egy közel tízéves történet. Úgy indult,
hogy megtanultam a könyvkötést, és mellette
intenzíven rajzoltam. Rájöttem, hogy nincs a
boltokban olyan füzet, aminek tetszene a papírja, a mérete, ezért elkezdtem saját magamnak gyártani ezeket.
Mi a Papetri Paperworks filozófiája?
Szeretném a köztudatba visszahozni a kézírást, ami rengeteg érzelmet kifejez. A képeslap emlékké válik, eltesszük és évekkel később

Mónus Mimi
építész,
a lakásvásár
szervezője

is újraolvassuk. Ez egy e-maillel soha sem fog
előfordulni. A határidőnaplóim az úgynevezett GTD-t (Getting Things Done) képviselik.
Eszerint nemcsak kötelező dolgok vannak az
életünkben, hanem olyanok is, amiket a távolabbi jövőben szeretnénk elérni. Ha a vágyakat
mindig a szemünk előtt tartjuk leírva, akkor
egy idő után valóra válnak. Az én életemben
ilyen volt az új lakás, és tessék, itt beszélgetünk. A valódi határidőnaplókban rövid távokban gondolkodunk, legfeljebb a következő
nyaralás időpontját írjuk fel előre.
Sok apró részletből állnak össze a rajzai, a
keleti kultúrára emlékeztetnek...
Barátaim szerint japános, de ha az is, nem
tudatos. Mindig van egy-egy téma, ami érde-

kel, és azt feldolgozom. Idén például szinte csak
zöldséget rajzoltam. A XVII. századi csendéletfestészet ihletett meg, érdekelt, működik-e
más eszközzel ma. Tavaly a halaké volt a főszerep, így kerültem el a pécsi Zsolnay Fényfesztiválra, mert a fényfestős fiúk felfigyeltek
a rajzaimra. Őrületes élmény volt, ahogy egy
kicsi rajzom egy hatalmas ház falán kelt életre.
A halaknak tündéri megrendeléseket is köszönhetek. Egy horgász felesége például extra
naplót kért, aminek a borítóján a férje kedvenc
hala szerepel, belülre pedig táblázatot, ahová
be lehet jegyezni a fogások adatait.
Mire a legbüszkébb a munkái közül?
Egyértelműen a diplomamunkám volt a
legnagyobb sikerem, amiben megterveztem
a Déli pályaudvar építészeti és szociális rehabilitációját. Kemény dió volt, jó volt dolgozni rajta. Junior Prima díjjal értékelte a
szakma, enyém lett a legjobb diplomamunka
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. Később
felkértek, hogy tartsak prezentációs órákat.
Szeret tanítani?
Amikor elkezdtem, feszült voltam, mert
sose voltam a szavak embere, az első félévet
végigmentegetőztem, de szép lassan belejöttem. Megtanultam olvasni a hallgatók mimikáját, ha valamit elrontok, rögtön tudom.
Ez egy folyamatosan rejtvényfejtés és tanulás.
Novák Zsófi Aliz
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KIÁLLÍTÁSOK

október 7.
szombat 11.00

M GALÉRIA: SZEPTEMBER 30-ig: Régi levelek. Szűts Angéla képzőművész kiállítása az Ars Sacra Fesztivál keretében (1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: SZEPTEMBER 30-ig: Luther Márton élete állóképeken – Richly Zsolt grafikusművész
kiállítása. OKTÓBER 15-ig: Szerzetesek – fotókiállítás. OKTÓBER 30-ig: Kína, teaház – Somogyi Márk fotóművész
kiállítása. Megnyitja Szamody Zsolt Olaf fotóművész október 12-én 18.30-kor (1028 Templom utca 2–10.).
A KSH KÖNYVTÁR folyosóján szeptember végéig Benk Katalin Színek és emlékek című képanyaga tekinthető
meg (1024 Keleti Károly utca 5.).

ZENE

ZENÉLŐ TÁRGYAK
A XI.
Ötvösművészeti Biennále
zenés tárlatvezetése

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: OKTÓBER 6., 10.00: Muzsikus Klébzelet. OKTÓBER 7., 19.00: Évfordulók nyomában
– a Hubay Jenő Társaság estje. OKTÓBER 8., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei – Donizetti: Stuart Mária
(1028 Templom utca 2–10.).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: csütörtök esténként 20 órától Guzsalyas csángó táncház. Moldvai
és gyimesi táncház és tánctanfolyam (1022 Marczibányi tér 5/a).
BARTÓK EMLÉKHÁZ: SZEPTEMBER 26., 18.00: Hegedűs Endre zongoraestje. Műsoron Bartók, Kodály és Liszt
művei. OKTÓBER 1., 18.00: A zene világnapján. Váradi Helga csembalóestje. Bartók&Barokk – CD-bemutató.
OKTÓBER 6. és 13., 17.00: Bartók, Kodály, Lajtha – a három nagy magyar. Előadás diákoknak Kodály Zoltán halálának 50. és Lajtha László születésének 125. évfordulója alkalmából. Bartók, Kodály és Lajtha művei. Előadó:
Solymosi Tari Emőke (PhD), zenetörténész, az MMA rendes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

október 7.
szombat 15.00-18.00

CSIRIBIRI
ŐSZKÖSZÖNTŐ
CSALÁDI DÉLUTÁN
október 1.
vasárnap 17.00

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: SZEPTEMBER 29., 19.30: MZ/XY jelentkezz, jelentkezz! Halló, itt
Szindra Rád’ – Kalandozás a jövőbe. Nonstop impro a Szindra Társulattal. Műsorvezető: Földessy Margit (1022
Marczibányi tér 5/a).
JURÁNYI HÁZ: SZEPTEMBER 28., 13.00: Gólem Színház: Szakácskönyv a túlélésért. SZEPTEMBER 28., 16.00: Kövér
Béla Bábszínház: Her-bál meghívó. SZEPTEMBER 29., 13.00: Bohócok a láthatáron: Mianyánk. SZEPTEMBER 29.,
15.45: Mesebolt Bábszínház: Tamás könyve. SZEPTEMBER 29., 17.30: A Tudás 6alom: Örömsorvasztó. SZEPTEMBER
29., 19.15: Titkos Társulat – HK Produkció: Csizmás Kinga: Baby blues. SZEPTEMBER 30., 14.00: K2 Színház: Antigoné.
SZEPTEMBER 30., 19.00: Bass László – Fábián Gábor: Szociopoly 2.0. OKTÓBER 1., 20.00: A pitbull cselekedetei:
Titkos Társulat-Füge-Trafó. OKTÓBER 2., 19.30: Menekülj okosan! – MigrAction – Mentőcsónak Egység. OKTÓBER
8., 19.00: Garázsbanda – Dekk by Dumaszínház. OKTÓBER 9., 18.00: Pokolra kell annak menni – A Mentőcsónak
Diákcsoportjának osztálytermi színházi előadása. OKTÓBER 9., 19.00: Dekk by Dumaszínház – FÜGE: A férfiak
szexuális világa (1027 Jurányi u. 1.).
SPIRIT SZÍNHÁZ: SZEPTEMBER 27., 28., 19.00: Equus – dráma. SZEPTEMBER 29., OKTÓBER 6., 19.00 és OKTÓBER
7., 22.00: Jövőre, veled, ugyanitt 2. – vígjáték. SZEPTEMBER 30., OKTÓBER 1., 19.00: Országúton – a filmsiker
színpadon. OKTÓBER 2., 9., 19.00: HétfőBűn – talkshow minden hétfőn. OKTÓBER 4., 5., 19.00: Closer (Közelebb).
OKTÓBER 7., 19.00: Latin érintés. Historia de un amor. Koncert – színház. OKTÓBER 8., 19.00: Furcsa pár (női változat) – vígjáték (1023 Árpád fejedelem útja 3–4.).

KLUBOK

Kerekasztal
beszélgetés
REFORMÁCIÓ,
MINT IHLET ÉS
HAGYOMÁNY
...a kultúrában VISKY ANDRÁS
erdélyi magyar író, drámaíró, dramaturg,
egyetemi tanár, a Széchenyi Irodalmi és
Művészeti Akadémia tagja
...a tudományban DR. FALUS ANDRÁS
Széchenyi-díjas magyar immunológus,
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja
...a művészetben/filozófiában
DR. TILLMANN A. JÓZSEF CSc egyetemi
tanár, a MOME Doktori Iskola vezetője
...a teológiában DR. KODÁCSY TAMÁS
református lelkipásztor

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Az őszi szezon kirándulásaira is várjuk az érdeklődőket. SZEPTEMBER 26.:
Csapatépítő tréning a budai hegyekben. SZEPTEMBER 28.: IV. negyedévi programtervezet ismertetése. OKTÓBER 3-4-5.: Kirándulás a Hármas-Körös álomszép vidékére. Minden második hétfőn 18–20-ig számítástechnikai
előadások, a kérdésekre Pálfi György informatikus mérnök válaszol. OKTÓBER 18-ig: kiállítás Fontos Judit festményeiből a klubban. Festőkör indul SZEPTEMBER 25-én 17.00 órától Gánóczy Mária festőművész vezetésével.
Novemberben induló bridzskörünkbe várjuk a bridzs iránt érdeklődőket. 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).
KÁJONI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ: OKTÓBER 6., 18.30: Ahogy én láttam őket. Kovács László karikatúrakiállításának
megnyitója. OKTÓBER 9., 19.30: A Magyar Szentföld-templom múltja és jelene. Harsányi István, a ferences rend
főépítészének előadása (1026 Szilfa utca 4.).
A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig a Thirring Lajos-teremben (1024 Keleti Károly utca 5.).

KIRÁNDULÁSOK

TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: SZEPTEMBER 27.: Börzsöny. Találkozó 7.45., Nyugati pu., pénztárak. OKTÓBER
1., 8.: Gödöllői-dombság. Találkozó 7.45., Keleti pu., pénztárak. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465,
janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: OKTÓBER 8.: Pilis. Országos Kéktúra. Találkozó 8.00 óra, Batthyány tér, HÉV-megálló. Túravezető: Hegedüs Antalné Magdi, tel.: (06 70) 350-4024. OKTÓBER 15.: Vértes. Találkozó 7.50-kor, a Déli
pu. pénztáraknál. Túravezető: Dobi Zoltán, tel.: (06 70) 347-0545. A túrák előtt telefonos jelentkezés szükséges.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: OKTÓBER 4., 19.00: Maksaméta humorklub. Házigazda Maksa Zoltán,
vendég Forgács Gábor. OKTÓBER 5., 18.30: Hősies zsiványok és botrányos királyok – a múlt leghírhedtebb lázadói
és újítói. Történelmi előadás-sorozat. Előadó: Antalffy Péter történész. Zsarnokok demokráciája – filozófusok és
gyilkosok az ókorban (1022 Marczibányi tér 5/a).
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KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: SZEPTEMBER 28., 18:00: Ablak a nagyvilágra – Schengeni határok, migránspolitika,
idegenforgalom. A magyar–horvát együttélés fordulópontjai. Előadó: Marin Skenderović, a Horvát Idegenforgalmi
Közösség magyarországi képviselője. A belépés díjtalan, regisztrálni szükséges a honlapon keresztül, az esemény
leírása mellett (1028 Templom utca 2–10.).
BKIK SZÉKHÁZ: Kamarai előadások, kérdezz-felelek! OKTÓBER 5., 17.00: Energiagazdálkodás, atomenergia vagy
megújuló, alternatív energia; Előnyök és hátrányok. Előadó: dr. Héjjas István gépészmérnök, irányítástechnikai
szakmérnök. Az előadás helyszíne a VII. emeleti Széchenyi-terem (1016 Krisztina krt. 99., az előadás-sorozat ingyenes, de regisztráció szükséges: koordinacio@bkik.hu, tel.: 488-2116).
KSH KÖNYVTÁR: SZEPTEMBER 27., 17.00: Szépírók a KSH Könyvtárban. Barna Imre műfordító-kritikussal Bán
Magda beszélget (1024 Keleti Károly utca 5.).

GYEREKEKNEK

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszóház. Minden szombaton 10.00–13.00-ig tűzzománckészítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. SZEPTEMBER 27., 10.00
és 11.00: Kaláka kicsiknek – kreatív kézműves foglalkozással. OKTÓBER 1., 16.00: Banyamosoda – bábos-énekes
vásári komédia 5–8 éves gyerekeknek. A Bohócok a Láthatáron Csoport és a Marczibányi Téri Művelődési Központ közös előadása. OKTÓBER 7., 11.00: Érik a szőlő – a Kiss Kata zenekar interaktív koncertje. Vidám, őszre
hangolódó gyermekkoncert táncházzal (1022 Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 4.: Kirándulás Párkányba és Esztergomba. OKTÓBER 11.: Séta a
Börzsönyi Látogatóközpont területén. OKTÓBER 18.: Városnézés Békéscsabán. OKTÓBER 25.: A reformáció 500 éve
című kiállítás megtekintése. Bővebb információ a 326-7830-as telefonon, ill. a tothbuda@chello.hu e-mail-címen.
A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB várja az érdeklődő jelentkezőket. SZEPTEMBER 29-én 13.00-tól tartjuk klubnapunkat, majd közös sétahajózásra indulunk a Dunán. Helyszín: 1027 Fazekas u. 19–23., fszt. Klubvezető: Besenyei
Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com.

Országos Könyvtári Napok a Török utcai könyvtárban
OKTÓBER 2., 16.30: Legek a természetben – képek, versek, mesék a természet szokatlan, ritka, különleges
jelenségeiről a Mesekuckó foglalkozásának keretén belül. OKTÓBER 4., 17.00: Távol-Kelet közelről – P. Szabó József újságíró vetítéses előadása az utazásairól, élményeiről az Olvasókör rendezésében. OKTÓBER
5-7.: Használt könyvek árusítása a könyvtár előtt nyitvatartási időben. OKTÓBER 7., 11.00: Játszóház:
kézműves foglalkozás (termésképek, termésbábok, őszi koszorúk készítése), társasjáték, vers, mese, zene
egész délelőtt a gyerekkönyvtárban (1023 Török u. 7-9., 212-1103, fszek0204@fszek.hu).

10.01. vasárnap 19.00

KÉPZELT RIPORT
EGY AMERIKAI
POPFESZTIVÁLRÓL

A Szindra Társulat előadása
Zene: PRESSER GÁBOR
Dalszöveg: ADAMIS ANNA

Luther élete rajzfilmen

A Magyarországi Evangélikus Egyház a reformáció 500. évfordulójára készülve rajzfilmet „forgat” Luther Márton életéről és a
reformáció koráról. Az eredeti ötlet Richly
Zsolt rajzfilmrendezőtől származik, akinek
munkáin (pl. A kockásfülű nyúl) generációk nőttek fel Magyarországon. A Luther
életéről szóló rajzfilm gondolatát alapos
kutatómunka és anyaggyűjtés követte a reformátor életének és munkásságának legfontosabb helyszínein, majd megindult a
tízrészes sorozat gyártása Richly Zsolt irányításával és számos animációs munkatárs
közreműködésével. A sorozat elsősorban a
12 éven felüli fiatal korosztály számára készül, de összetettsége és réteges értelmezési
lehetőségei a felnőttek számára is élményt
és információkat kínálnak. A megjelenítés a
fametszet és a képregény ötvözésével hozza
közel egymáshoz a középkort és mai, modern világunkat, ahogyan a reformáció 500.
évfordulójára való készülésünk is egyszerre
fókuszál a múlt eseményeire és a hagyományokra, és fordul hangsúlyos érdeklődéssel
afelé, hogy milyen hatással van mindez az
egyház jelenére és jövőjére.
A rajzfilm a német szerzetesből lett teológus és reformátor Luther Márton életét dolgozza fel, akinek teológiája és munkája nyomán a reformáció óta léteznek evangélikus
(lutheránus) gyülekezetek a világ minden

10.07. szombat 19.00

CHOPIN ÉS LISZT
– KÉT JÓBARÁT

HEGEDŰS ENDRE ZONGORAESTJE

A Klebelsberg Kultúrkúria
filmklubjában SZEPTEMBER
27-én 18.00 órától lehet megtekinteni
Richly Zsolt Luther című animációs filmjét. A vetítést követően Richly Zsolt Balázs Béla-díjas rajzfilmrendezővel, grafikusművésszel Zsebők Csaba
történész, publicista beszélget. A belépés díjtalan,
regisztráció szükséges. Ezt a www.kulturkuria.hu
honlapon az esemény leírása mellett lehet megtenni (1028 Templom utca 2–10.).

pontján. Az epizódok a gyermekkortól kezdve a szerzetesi éveken és a katolikus egyházzal való konfrontálódáson át a reformáció
megszilárdulásáig és elterjedéséig terjedően
dolgozzák fel az egyszerű parasztcsaládból
származó Luther életét és a XVI. századi Németország vallástörténeti eseményeit.

sziamarczi! családi programok
10.07. szombat 11.00

ÉRIK A SZŐLŐ...

a KISS KATA ZENEKAR
interaktív koncertje

marczi.hu
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Egy pozitív hang a létrontott világban

A Vízivárosi Galéria hatodik alkalommal
csatlakozott az Ars Sacra Fesztiválhoz, és
rendezte meg a Fényt hozzon… VI. című
tárlatot. Olescher Tamás, a galéria vezetője elmondta, hogy a Fényt hozzon… sorozatban az elmúlt években ötven művész
mutatkozott be. A galériavezető elsőként
a II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett
textiltervező és gobelinművészt, Hager
Rittát köszöntötte, aki eddig mind a hat
kiállításon szerepelt.

Az október elejéig nyitva tartó tárlaton ezúttal
nyolc művész, nyolc hölgy hozta el különböző
műfajú, technikájú és stílusú, de hangulatában és szellemiségében mégis sok azonosságot mutató alkotásait.
A kiállítást Novotny Tihamér művészettör
ténész nyitotta meg. Mint mondta, a művészet nem más, mint az eredeti valóság vis�szaállítása.
– A művészet a legmagasabb tudást, az embernek önmaga átvilágítását, felemelését és
megtisztulását hozza. Az Ars Sacra mozgalom a művészet erejét a megváltás és a megváltottság keresztényi reménye és tudata által
kívánja növelni, megsokszorozni a korrupt
valóság megváltoztatása és meggyógyítása érdekében. Másként fogalmazva: pozitív hang
szeretne lenni a létrontott világban.

A gondolatokban és érzelmekben egyaránt
gazdag kiállítás művészei: Borza Teréz – porcelán, Fehér Márta – fotó, videó, Hager Ritta
– gobelin, Hernádi Paula – tűzzománc, Katona
Katalin – bronz szobor, Lugossy Mária – szo-

Nézz egy nagyot!

bor, grafika, Szöllőssy Enikő – digitális print és
Zöld Anikó – festmény. A tárlatot OKTÓBER
2-ig keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton
10-14 óráig lehet megtekinteni (1027 Kapás
utca 55., www.vizivarosigaleria.hu).

Ella 100

Idén száz éve született Ella Fitzgerald, a dzsessz
nagyasszonya, akinek népszerű slágerei Malek
Andrea, Náray Erika, Tóth Vera és a Budapest Jazz
Orchestra előadásában csendülnek fel OKTÓBER
6-án 19.00 órai kezdettel a Marczibányi Téri Művelődési Központ színpadán. Ella Fitzgerald 13-szor
nyerte el a legrangosabb zenei díjat, a Grammy-t.
Dalai mai napig slágerek – ki ne ismerné például a
Cheek to Cheek, a Puttin’ on the Ritz vagy a Let’s
face the music and dance című dalokat (1022
Marczibányi tér 5/a). Belépő: 2800 Ft.

Náray Erika

A Marczibányi Téri Művelődési Köz
pont
ban OKTÓBER 9–15. között rendezik meg
a 9. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemlét,
amelynek védnöke Láng Zsolt polgármester.
A szemlére kereken száz előadást neveztek,
ezek közül szakmai zsűri válogatta ki azt a
huszonegyet, amit a rendezvény hetében lehet megtekinteni. Az idei szemlén az országos elismertségű bábszínházak és független
társulatok mellett kőszínházak és egy határon
túli színház is képviselteti magát. Az előadásokról részletesen a www.marczi.hu oldalon
lehet olvasni.

A 9. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemléhez kapcsolódóan SZEPTEMBER 30-án
10.00 órai kezdettel a Magyar Drámapedagógiai Társaság rendezésében országos
gyermekszínjátszó rendezői fórum veszi kezdetét, amelyen a határon túli magyar nyelvű
gyermekszínjátszás képviselői is jelen lesznek. Az egynapos országos fórum arra vállalkozik, hogy teret adjon a gyermekszínjátszás
területét érintő visszajelzéseknek, továbbá
hogy „becsatornázza” azokat. Részletes program: www.drama.hu, www.marczi.hu (1022
Marczibányi tér 5/a).
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Sokrétű és színes tankerület

A Közép-Budai Tankerületi Központ lassan egy
éve, 2016. november 30-án alakult meg, és
2017. január elsejével kezdte meg teljes körű
működését az I., II., és XII. kerület tanintézményeinek működtetőjeként és fenntartójaként.

Szeptember 15-én a Közép-Budai Tankerületi Központ sajtótájékoztatót tartott az elmúlt
közel egy év történéseiről Hajnissné Anda Éva
tankerületi igazgató vezetésével. Az igazgató
elmondta, hogy az új szervezeti forma olyan új
irányítási lehetőséget adott, amelynek alapját
a partnerközpontúság, az intézményvezetőkkel való szoros együttműködés és a magas fokú
szakmaiság adja. A Közép-Budai Tankerületi
Központ fenntartásában jelenleg 38 intézmény működik, amelyekben 19 137 tanuló (a
II. kerületben 8643) tanul és 2124 pedagógus
(a II. kerületben 925) dolgozik. Az idei tanévben 684 osztályban kezdődött meg a tanítás.
A Közép-Budai Tankerületi Központ önálló
költségvetési szerv, amelynek se kifizetetlen
számlái, se likviditási gondjai nincsenek. A
nyári időszak egyik legfontosabb feladata az
iskolák tisztasági festése és vizesblokkjainak,
kazánjainak karbantartása volt. A II. kerületben 70 tanterem, 17 vizesblokk és 10 kollégiumi hálóterem újult meg. A Szabó Lőrinc Két
Tannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban
pályázati források segítségével tanterembővítés, valamint energetikai korszerűsítés lesz.
Az idei tanévtől nemcsak az általános iskolák évfolyamai, hanem a középiskolák 9. évfolyamai is ingyen kapják a tankönyveket. Ennek
zökkenőmentes lebonyolításáról Nagy Andrea,
a Remetekertvárosi Általános Iskola igazgatója

Dr. Somogyiné Takács Andrea, Kókayné Lányi Marietta, Hajnissné Anda Éva, Nagy Andrea és Friedrich
Attila a sajtótájékoztatón

beszélt. Hajnissné Anda Éva hozzátette, hogy
az eredetileg erre a célra szánt 105 millió forinthoz képest, a kiszélesített lehetőségeknek
köszönhetően, 168 millió forintot költöttek az
ingyenes tankönyvekre.
A Közép-Budai Tankerületi Központ igazgatója beszélt a tankerület sokszínűségéről is.
Az általános és középiskolák mellett alapfokú
művészeti oktatást, gyógypedagógiai ellátást,
illetve kollégiumi nevelést nyújtó intézmények is működnek a három budai kerületben.
Kiemelte a pesthidegkúti Gyermekek Házát,
amelynek vezetője, Kókayné Lányi Marietta örömének adott hangot, amiért speciális
kerettantervüket akkreditálhatták, így saját
programjuk szerint zajlik továbbra is az oktatás. Reményét fejezte ki, hogy programjukat
más oktatási intézmények is beemelik, elsőként a Törökvész Úti Általános Iskola. A Gyer-

mekek Háza tervezi egy integráló, alternatív
középiskolai program kidolgozását is.
A Közép-Budai Tankerületi Központ külön
figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a különösen tehetséges gyermekek oktatására, fejlődésük elősegítésére
(a 38 intézményből 12 tehetségpont). A sajátos nevelési igényű tanulók érdekében minden intézmény tevékenységét kiegészítették az
integráció lehetőségével. A II. kerületben 206
integrált nevelést igénylő és 110 külön nevelést
igénylő tanulót tartanak számon. A XII. kerületi Fekete István Általános Iskolából létrehozta a Közép-Budai Tankerületi Központ az
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt, melyben az utazó gyógypedagógiai
hálózat működését, a jól bevált II. kerületi
minta alapján alakították ki.
Péter Zsuzsanna

Vegye igénybe a Család- és Gyermekjóléti Központ
ingyenes szolgáltatásait!

Család- és párterápia. A családkonzultáció olyan eljárás, mely teret enged a családtagok kapcsolódási módjának
átbeszélésére, egymás szempontjainak jobb megértésére.
Olyan családok jelentkezését várják, amelyek úgy érzik: •
kapcsolati konfliktusaikat nem tudják közösen megoldani
• problémáik vannak gyermekeik nevelésében • romlott
az együtt töltött idő minősége.
Énhatékonyság-tréning. Elsősorban gyakorlati
feladatokon keresztül nyújt lehetőséget a célcsoportnak,
hogy feltérképezze énkompetenciáit és rendelkezésre álló
erőforrásait, valamint az önmegvalósítást szolgáló motivációkat. Időpont: SZEPTEMBER 28., 17.00-19.30-ig. A
csoport minimum tíz fő jelentkezése esetén indul. Jelentkezni a (06 20) 804-5509-es telefonszámon, vagy a retek.
diana@csgyk02.hu e-mail-címen lehet.
Autogén tréning. Segít kapcsolatba kerülni önmagunkkal, rendszeres gyakorlása mozgósítja a belső
erőforrásokat, a sikeresebb megküzdést, továbbá: • megkönnyíti a stressz kezelését • segíti a belső feszültségek
elengedését • támogatja a szervezet öngyógyító működését.
Pszichológiai tanácsadás. Önmagunkból kiindulva tudunk mindent megváltoztatni, elérni és megteremteni.

A pszichológiai tanácsadást azoknak ajánlják, akik úgy érzik,
elakadtak a(z): • a gyermekvállalás/gyermeknevelés terén
• a kamaszévek nehézségeiben • munkahelyi vagy párkapcsolati konfliktusaik kezelésében • a mindennapi stressz
kezelésében • az önbizalom és önérvényesítés területén.

II. kerületi lakosok számára
ingyenesen igénybe vehetőek a Család- és
Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai. Helyszín:
1027 Erőd u. 11. Bejelentkezés és időpont-egyeztetés
a (06 20) 338-6801-es számon.
A Család- és Gyermekjóléti Központ szeptembertől újraindítja népszerű baba-mama klubját a Marczibányi
Téri Művelődési Központban (1022 Marczibányi tér 5/a).
Az első találkozóra SZEPTEMBER 26-án 10.00 órakor kerül
sor, amikor a résztvevők megbeszélik a témajavaslatokat.
További időpontok: OKTÓBER 10., 24., NOVEMBER 7.,
21., DECEMBER 5., 12. Érdeklődni a program felelősénél, Kassay-Végh Hajnalnál lehet a (06 20) 233-5078-as
telefonszámon vagy e-mailben: kassay.hajnal@csgyk02.hu.

Leendő elsősöknek

Vár rád a MedveVár! A Csik Ferenc
Általános Iskola és Gimnáziumban
(1027 Medve utca 5-7., www.csikferenc.hu) az első iskolaváró foglakozást SZEPTEMBER 30-án 9 órától
tartják, ahol egy igazi MedveVárat
próbálhatnak ki a látogatók. NOVEMBER 11-én, szombaton 11.30–13ig Táncház – néptánc, dalos körjátékok Szent Márton ünnepén, valamint
barkácsolás. Részvételi szándékukat
a medvevar@csikferenc.hu e-mail-címen jelezzék.
A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és
Zeneiskola (1022 Marczibányi tér
1.) zeneovija idén is várja az énekelni, játszani szerető óvodásokat,
leendő elsősöket. A foglalkozások
hétfőnként lesznek, Puskás Gyöngyi
és Körber Katalin énektanárok vezetnek be mindenkit a zene birodalmába. Az első foglalkozás időpontja:
október 2., hétfő 17.00–17.30-ig,
helyszíne: K/I.25 terem.
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2016 tavaszán egy Logodi utcai lakásból az
örökösök nagylelkű ajándékaként kiterjedt
családi irathagyaték került be Budapest
Főváros Levéltárába. A lakást 1948 óta a Kovács család lakta, egészen 2016-ig, amikor
a szülők halála után továbbra is a lakásban élő nővérek elhunytak. A lakást ezt
követően számolták fel, ennek során lett
kimozdítva helyéről az ott lerakódott két
évszázadnyi családi irathagyaték.

Az íróasztalban, szekrényekben, retikülökben megőrződött iratkötegekből többek között a család Budapesten belüli, életük egy
szakaszában a II. kerületet is magába foglaló
mozgása bontakozott ki.
A családfő, dr. Kovács Béla, debreceni
születésű ügyvéd, 1929 elején került fel a
fővárosba Kapuvárról, az Esterházy hercegi
uradalom központi igazgatóságáról. Ekkor
jutott új álláshoz a fővárosban a frissen létrehozott Földbirtokrendezés Pénzügyi Lebonyolítására Alakult Szövetkezetnél elnöki
titkárként, bizalmi beosztásban. Legényéletét előbb a Margit körúton, majd a Lipótvárosban, Duna-parti munkahelye közvetlen
közelében élte.
Ugyanitt dolgozott egy iglói származású fogorvos már Budapesten született lánya,
Bugsch Ilona is. A Józsefvárosban praktizáló
dr. Bugsch Gusztáv korai, 1910-ben bekövetkezett halála után a család krisztinavárosi
lakos lett. Özvegye két gyermekével 1912-ben
vett bérbe egy lakást a Krisztina körút 155157. szám alatt (ma Krisztina körút 87-89.),
amely ház egészen 1940-ig lakhelyük maradt.
Bugsch Ilus az Angolkisasszonyok leánygimnáziumát befejezve egyéves kereskedelmi szaktanfolyamot végzett 1923/1924-ben,
majd állásba ment. Előbb a Budapesti Központi Királyi Járásbíróságon dolgozott, majd
ugyanahhoz a szövetkezethez került titkárnői
állásba az elnökségen, ahol Kovács Béla az elnöki titkár posztját töltötte be.
A kollegiális ismeretségből házasság lett,
az esküvőt 1932 nyarán tartották a Krisztinavárosban. A friss házasok a feleség szülői
házához közel, a Maros utca 23. szám alatt
bérelték ki első közös lakásukat, ahová pár
nappal esküvőjük után, 1932 júliusában cselédestől be is költöztek. A két szoba hallos,
Érettségi után Bugsch Ilona egyéves kereskedelmi szaktanfolyamot végzett

BUDAI POLGÁR

Dr. Kovács Béla ügyvéd...

cselédfülkés lakást azonban két év múlva,
1934 tavaszán elhagyták, s átköltöztek a Vérmező túloldalára. Az Attila utca 75. (ma Attila
út 115.) szám alatt kibérelt, újonnan épült Vár
alatti lakás nem volt ugyan sokkal nagyobb,
mint a Maros utcai – éppúgy két szobából,
hallból és cselédszobából állt –, viszont már
az 1930-as évek új divatjának felelt meg. Ide
született 1936 júliusában első lányuk, Márta.
Kislányuk megszületésével ismét új lakás
után néztek a bérlakásrendszer és a
gyakori költözések által uralt városban, s ezúttal a Városmajor túlfelén
vélték megtalálni a megfelelő lakhelyet. A kor lakhatási ideáljának
megfelelően a jó levegő, a napfény
és a kert lehetett az a vonzerő, ami
megfogta őket az ezen értékek miatt
az 1930-as években felkapott és
emiatt egyre jobban kiépülő Pasarétben. 1937 májusában béreltek ki
egy lakást a Pasaréti út 1. szám alatt
1931–1932-ben felépült társasvillában, amit építése idején úgy reklámoztak, mint „Budapest másik legelőkelőbb villanegyedében (…) épülő

...és felesége, Bugsch Ilona

kertesházban 2, 3, 4 szoba-hallos luxuslakrészek
lesznek loggiákkal, ruhatárral, tálalóval stb.”.
Az új lakás négy szobájával és cselédszobájával már jóval nagyobb volt, mint az előző,
ami egyben arra is lehetőséget adott, hogy a
családfő immáron irodáját is ott rendezze be,
megszüntetve azt a gyakorlatot, hogy a budai
lakás mellett egy munkahelyéhez közel eső
lipótvárosi ügyvédi irodát is béreljen.
A lakás hosszabb távon mégsem váltotta
be a hozzá fűzött reményeiket, különösen,
hogy megszületett második gyermekük is, a
családfő pedig cégvezető lett a szövetkezetnél. Három hónappal kisebbik lányuk születése és három évvel beköltözésük után újból felkerekedtek: „Ugyanis nálunk van egy
májusban született kisleány, úgyhogy minden
szabadidőnket lehetőleg kisleányainkkal töltjük. Augusztusban új lakásba költöztünk […].”
1940 augusztusának elején költöztek be egy
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magániratokba rejtve
Kovácsék a Molnár Farkas
tervezte modern villa
első bérlői voltak

A Pentelei Molnár utcai
lakás tökéletesnek
bizonyult számukra

Logodi utcai új lakhelyük
a rózsadombi környezetet
idézhette fel bennük

Molnár Farkas tervezte, frissen épült Szemlő-hegyi modern bérvillába a Pentelei Molnár utca 3. szám alatt.
A Vérhalom tér környéke valószínűleg nem
volt ismeretlen a családfő számára. Házassági tanúja, dr. Pesthy Pál nyugalmazott igazságügy-miniszter, földbirtokos és pártelnök
(Egységes Párt), egyébként pedig a Földbirtokrendezés Pénzügyi Lebonyolítására Alakult Szövetkezet elnöke ugyanis a házassági
anyakönyvben Áfonya utca 11/b szám alatti
lakosként szerepelt 1932 nyarán. Ráadásul
ekkortájt gyakori volt a Kovács Béla munkahelyének is helyet adó Lipótvárosból a Rózsadombra költözés, s nemcsak a cégtulajdonosok, hanem a Kovács Bélához hasonlóan
magasabb pozíciót betöltő magántisztviselők
körében is.
Az új lakás lényegében ugyanakkora volt,
mint a pasaréti, viszont mindaz, ami amott

csak mutatóban volt meg, itt minden igényt
kielégíthetett. Az ottani tizennégy lakástól
eltérően ebben a házban mindössze három
bérlakás és egy házfelügyelői lakás volt. Egy
egész emeletet csak ők laktak, míg előző lakásuk mellett ugyanazon az emeleten másik
kettő is volt. Az utcában még alig állt épület,
így a ház mellett egyik irányban villák, a másikban pedig zöld kertek sorakoztak, ahogy
az utca túloldalán is. A környék lakáspiaci értéke és presztízse, illetve a lakás kényelme a

lakbérben is megmutatkozott, ami lényegesen magasabb volt, mint az előzőé.
Kovácsék a Molnár Farkas tervezte modern
villa első bérlői voltak, és majdnem egészében be is lakták. Ugyanis nemcsak ők, hanem
velük együtt dr. Kovács Béláné öccse is kibérelt itt egy lakást önmaga és édesanyja, özv.
dr. Bugsch Gusztávné részére. Kovácsék lakták az első szintet, Bugschék az alagsort, míg
a második szinten található lakásba egy svájci
állampolgár és családja költözött be. Rajtuk
kívül már csak a házmesteri teendőket ellátó
házaspár lakott a villában. Újonnan választott
lakáskörülményeik ily módon meglehetősen
családiasak lehettek, anélkül, hogy saját villát vásároltak volna – amit minden valószínűség szerint nem is engedhettek volna meg
maguknak.
A Pentelei Molnár utcai lakás tökéletesnek
bizonyult számukra, a politikai események
azonban 1945 után közbeavatkoztak: „Sajnálom, hogy a lakásból el kell költöznetek, ahol jó
levegőn éltetek, a gyerekeknek áldás volt, de remélem újból sikerül jó levegőjű helyre kerülhetnetek, ahol az örök lakásba nyugodtan lakhattok” – ahogy azt a családfő bátyja írta később
egy levelében. A villát 1948-ban szándékuk
ellenére kellett elhagyniuk. A festőművésznő háztulajdonos férjét, Papp-Kökényesdy
Sándor vezérőrnagyot ugyanis július 1-jével
nyugállományba helyezték, így az 1945 elejétől felívelő, a köztársasági elnöki testőrségig
vezető katonai karrierje derékba tört. A villát
1948. április közepén eladták, a fővárost pedig elhagyták. Kovácsék ekkor költöztek el a
villából, s vettek meg a Logodi utca 27/b alatti
társasházban egy erkélyes öröklakást. Új lakhelyük a rózsadombi környezetet idézhette
fel bennük: nemcsak a háznak a Vároldalba
felkapaszkodó teraszos kertje, hanem a háborús pusztítás nyomán a környék üres telkeit benövő dús növényzet miatt is. Utolsó,
már nem tervezett lakhelyváltoztatásukkal
egy évtized után, mintegy sorszerűen visszakerültek arra a környékre, amit 1937-ben tudatosan elhagytak.
Dr. Nagy Ágnes

Budapest Főváros Levéltára évek óta gyűjti a Kovács család után maradt irategyütteshez hasonlóan egykori és mai fővárosi lakosok személyi és családi irathagyatékait.
Magánlevelezések, naplók, fényképek, személyes okmányok és egyéb személyes vagy
családi iratok gyűjtésében a budapestiek együttműködésére támaszkodnak, így magániratok felajánlása esetén kérik, vegyék fel a kapcsolatot munkatársaikkal: dr. Horváth J.
Andrással, e-mail: horvatha@bparchiv.hu, telefon: 298-7547; (06 30) 313-5675 vagy dr.
Nagy Ágnessel, e-mail: nagyagnes@bparchiv.hu, telefon: 298-7642.
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A számvevőszék budai palotája

Az állami számvevőszék felállításáról és
hatásköréről az 1870. évi XVIII. törvénycikk
rendelkezett. Az állam bevételeinek és kiadásainak, az államvagyon és az államadósság kezelésének és számvitelének ellenőrzésére létrehozott hivatal céljára a kincstár
tulajdonában lévő Veres Pálné utca 24. szám
alatti Festetich-házat választották ki.

A Magyar Királyi Legfőbb Számvevőszék a
frissen kialakított második és harmadik emelet irodáiban kezdte meg működését, az ellenőrzési feladatok bővülésével azonban jelentősen nőtt az intézmény létszáma. Az elnök és az
alelnök mellett három tanácsos, hat osztálytanácsos, hat titkár, három főszámtanácsos,
tizennyolc számvizsgáló, nem meghatározott
létszámban számellenőrök, számtisztek, irodaszemélyzet, altisztek és szolgák dolgoztak.
A kinőtt épület kiváltására a kormány 1909ben tervpályázatot írt ki új székház építésére a budai Fő utca 81.–Ganz utca 1-3.–Margit
rakpart 47. által határolt kincstári területre.
A Magyar Építőművészet 1910/1. számában
közölt pályázat szigorúan megkötötte a mérnökök kezét: „Földszint. 1. Elnök természetbeni
lakása; irodaigazgató természetbeni lakása; segédhivatal; portásfülke; kocsibehajtó, melyből az
elnök lakosztálya könnyen megközelíthető legyen.
2. Az elnöki lakás, az első emeletre helyezendő elnöki hivatalos helyiségekkel csupán az I-ső emeletig vezető és csakis az elnök rendelkezésére álló
belső személyfelvonóval kötendő össze. […]
Elnök lakása. 2 előszoba, 2 egyablakos szoba, 5 kétablakos szoba, 1 nagyobb szoba kb.
40 m² alapterülettel, 1 fürdőszoba, l konyha, 2
cseléd-szoba, 3 kamra, 2 klozet. […] I. Emelet.
Elnök hivatalos helyiségei; alelnök hivatalos helyiségei; elnöki osztály; nagy tanács-terem megfelelő előtérrel; könyvtárhelyiség. Figyelemmel az
első emeleten elhelyezendő helyiségekre, megkí-

vántatik, hogy az emelet magassága, a menyezetszerkezettel együtt 6.00 méter legyen.”
A beérkezett tizenhárom pályaterv közül a
neves építészekből és a számvevőszék szakembereiből álló bírálóbizottság Bálint Zoltán és
Jámbor Lajos munkáját tartotta a legjobbnak:
„Alaprajzi elrendezése a programm követelményeit teljes mértékben kielégíti; a tervezet alapos
tanulmányról tanúskodik és csak apróbb jelentőségű hiányok észlelhetők. […] Homlokzata a
modern formák felhasználásával lett tervezve, jó
arányokat mutat és egy középület jellegével bír”.
A szecessziós építészet geometrikus változatához igazodó háromemeletes palotát Márton Ákos és Szalka Jakab kivitelezte. A fűtőberendezéseket Bründl János gyáros, császári és
királyi szállító készítette és szerelte fel. A négy
szinten összesen 302 darab radiátort helyezett

el, melyeket a pincében álló két Strebel-féle
kazán táplált meleg vízzel. Az épület főbejárata a Ganz utca–Margit rakpart sarkáról nyílt,
mely a kupolával fedett, szobrokkal díszített
lépcsőházba vezetett. A Magyar Királyi Legfőbb Számvevőszék székházát dr. Thuróczy
Vilmos elnök, Nyitra vármegye korábbi főispánja avatta fel 1914-ben, aki Dunára néző,
kör alakú irodájában úgy helyezte el íróasztalát, hogy mögüle rálásson a Parlamentre.
Utóda a temesvári születésű dr. Zawadowski
Alfréd jogász, közigazgatási bíró lett.
Az épületet dr. Vargha Imre elnöksége idején, 1944-ben vette birtokba a Külügyminisztérium, de a számvevőszéknek 1949-es
megszüntetéséig nem kellett kiköltöznie és a
tisztségviselők is szolgálati lakásukban maradhattak. A palotát később Ágotha Antal és Ries
Gyula tervei alapján kisebb irodákra osztották,
a második emeleti nagytermet pedig kétszintesre alakították. Leverték a főhomlokzatról a
koronás címert és a mellékutcára néző timpanonokat. A ház ma a Budai Katolikus Kör egykori bérpalotájával egybeépülve a Külgazdasági
és Külügyminisztérium A, B és C épülete.
A nagyköveti bejárat a „számvevőszéki
kapu”, innen visz a legrövidebb út a miniszter
dolgozószobájába, mely 2000-ben kapott új
berendezést, az empire stílusú bútorokat eredeti minták alapján diófából gyártották újra.
A miniszteri tárgyaló az egyetlen helyiség,
melynek van neve: Andrássy Gyula terem.
A „különleges” szobák közé tartozik a futárposta-csomagoló és -bontó, ahol a szigorúan
titkos iratokat kezelik, ezeket a diplomáciai
futárok juttatják el a külképviseletekre, illetve hozzák onnan a minisztériumba. A borítékokat máig piros pecsétviasszal zárják le.
Létezik egy válságközpont is, természeti vagy
egyéb katasztrófa, háborús feszültség menedzselésére.
Verrasztó Gábor

2017/15 – szeptember 23.

ZÖLD BUDA

21. OLDAL

Ismeri a narancseperfát?

Örömmel vették tudomásul a kerület
polgárai augusztus végén, hogy a Kelemen
László utcánál elkészült az új, megerősített támfal és újra jár a villamos. Az öröme
azonban még nagyobb volt azoknak, akik
nemcsak a dugóban araszoló buszok miatt
bosszankodtak, hanem egyúttal a környék
különleges növényeit is féltették az építkezéstől: mindegyikük átvészelte a nehéz
nyári hónapokat.

A Kelemen László utcai híd mellett növő óriási nyárfáról már korábban szóltunk a Budai
Polgár oldalain: a faóriás remekül van, a vis�szametszés után szépen kilombosodva várja az
őszi esőket. A védőkorláttal is ellátott gesztenyefasor a körülményekhez képest egészséges
– igaz, sajnos ezek a példányok se kerülték el a
korai levélszáradást. A patak partján azonban
van egy harmadik figyelemre méltó növény is:
az egzotikus nevű narancseperfa.
Ha valaki a közelébe sétál, vagy csak a villamos ablakából figyeli meg e növényt, jól kiveheti rajta vagy alája hullva jellegzetes termését. Ezek a teniszlabdányi vagy még annál is
nagyobb, zöldes-sárgás színű gömbök jellegzetes rücskös felülettel bírnak. Innen is a különös nevezet: az alakja narancsra, a rücskök
összenőtt (fán termő) eperre emlékeztetnek
(nem is véletlenül, hisz a növény az eperfafélék családjába tartozik).
Távoli tájak hírnöke: őshazája Észak-Amerika déli, délkeleti vidéke. Neve másképpen oszázsnarancs, mely elnevezésben az
észak-amerikai Oklahoma államban élő
oszidzs indián nép francia neve rejlik. E törzs
tagjai a növény fájából erős, tartós íjakat és
egyéb eszközöket faragtak. (Egyesek pedig
maklúraként ismerhetik: ez a fa latin nevéből
ered.) A narancseperfa, ha kedvezőek számára a körülmények, gyorsan nő. Olajbarna
ágai tövisesek, tojásdad alakú levelei rövid
nyelűek, egyik oldalukon olajzöld színben
pompáznak – illetve hamarosan, az első őszi
fagyok után sárgává fognak válni.
És a labdányi gyümölcsök? Nos, azok tulajdonképpen semmire se jók, hacsak éppen
labdának nem (gyerekkorunkban ezt sokan
kipróbáltuk). Az állatok nem nagyon szeretik,
emberi fogyasztásra sem alkalmas, az indiánok is leginkább festőnövénynek használták.

A fája értékesebb, kemény és szívósan ellene
áll a nedvességnek, a tövisei miatt sövényként
is alkalmazható, de legnagyobb erénye mégis
a szépsége.
Hogy kerül akkor mégis ide? Nem tudjuk.
Annyi bizonyos, hogy Budapest egyik első, ha
nem legelső narancseperfáját József nádor
hozta Margit-szigeti parkja egyik díszének,
még az 1800-as évek elején. A kis fácska már
az 1838-as nagy áradást ott élte meg, a jégtáblák megnyomorították, de el nem pusztították: olyannyira, hogy megdőlve bár, de
ma is él, és a közelmúltban még különleges
díszkivilágítást is kapott. A több mint kétszáz
éves fa vastag törzsén általában hemzsegnek

a gyerekek. Az Ördög-árok partjára azonban
nem a szigetről kerülhetett, hanem Pasarét
díszkertjeiből vadulhatott ki – példányai kerületszerte itt is, ott is felbukkannak. A patakparti növények közül a legidősebb törzse már
jó vastag, és itt is erősen meg van dőlve: de
nem egy jeges ár, hanem egyszerűen a terepviszonyok miatt. A lombozat takarását sajnos
néhányan illegális szemét lerakására használták fel, így a környékbeli gyerekek nem szívesen mennek a közelébe…
Az indián narancseperfa és az őshonos patakparti nyárfa őrzi két oldalról az Ördög-árok
medrét.
Viczián Zsófia
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Új szárnnyal bővült a hidegkúti jógaközpont

Az ünnepélyes alapkőletétel után pontosan
egy évvel, szeptember 8-án, mesterük, Szvámí Sivánanda 130. születésnapján adták át a
Szegfű utcai jógaközpont új épületszárnyát.
Jelenlegi otthonuk, a most avatott új épületszárny és pilisszentléleki elvonulóhelyük
is a jógaközösség összefogásának és támogatásának köszönhetően valósult meg.

Az idén 21 éve működő jógaközpont közhasznú,
nonprofit alapítványi formában, az önzetlen
szolgálatra építve működik. A kapott támogatásokat nem élték fel, így teremtettek saját otthont
maguknak a Szegfű utcában, sőt, Láng Zsolt polgármester fővédnökségével és támogatásával
kétszintes jógaközpontjuk idén szeptemberben
új szárnnyal gyarapodott. A szeptember 8-i átadóünnepségen részt vett őexcellenciája Rahul
Chhabra indiai nagykövet, Varga Mihály miniszter, a II. és III. kerület országgyűlési képviselője, a II. Kerületi Önkormányzat nevében pedig
Lánszki Regő képviselő, a Kerületfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottság elnöke. Az új
szárnyban három új hangulatos jógaterem,
közösségi tér és három új öltöző kapott helyet. A fejlesztésnek köszönhetően jógaterápiás tevékenység is kezdetét veszi a központban,
emellett a jóga magasabb szintjeinek gyakorlásához egy bentlakásos résznek is helyet tudnak
biztosítani. Az új épületszárny kialakításának
közel 65 millió forintos költségének nagy részét
adakozásból biztosították.

Huszonegy éves a Sivananda Jógaközpont, amit egy utasszállítórepülőgép-kapitány, Veres András alapított 1996-ban, New-York-i és indiai tapasztalatait öntve élő formába a II. kerületben. Veres
András Egy elszakadt pilótanapló című könyve tavaly jelent meg, aminek bevételeit szintén a jógaközpont
bővítésére fordították. A központ programjai iránti érdeklődést jelzi, hogy az elmúlt két évtizedben több mint
160 ezer ember fordult itt meg, ami a II. kerület
lakosságának másfélszerese, az intézmény falai
között pedig már 433 jógaoktató szerzett oklevelet az egyéves időtartamú kurzusokon. A központ
túllép a jóga fizikai gyakorlatain, az érdeklődők
megtanulhatják a meditációt, a mélyrelaxációt
és megismerhetik az elmeműködés rejtettebb
titkait is. A jógaközpont himalájai kapcsolatainak köszönhetően minden évben tíz főnek van
lehetősége eljutni Indiába a himalájai jógik közé,
hogy három hétig velük élhessen és tanulhasson.

Nyílt nap a fallabdaközpontban

Szeptember 12-én ünnepelte 26.
születésnapját a Marczibányi téren található City Squash Club,
amely augusztusban teljes körű
felújításon esett át. A munkálatok során a bútoroktól kezdve a
villanykapcsolón át a nagy fehér
labdákhoz hasonlító lámpatestekig mindent kicseréltek, a
helyiségeket kifestették.

A megszépült sportcentrumot Böhm Gabriella klubvezető mutatta meg. A faburkolatnak köszönhetően meleg és családias
hangulatú, tágas és kényelmes térbe érkeznek a sportolni vágyók. Négy vakolt pálya,
egy kétszáz négyzetméteres fitneszterem,
szauna, öltözők és büfé áll a vendégek
rendelkezésére. Az ország első fallabdaközpontjában a profi játékosok éppúgy
otthonra találtak, mint azok, akik csupán a

napi munkából szeretnének kikapcsolódni a
kreatív labdajáték segítségével. Szerveznek
felnőtt- és gyermekoktatást, a mozogni
vágyók – kortól függetlenül – látogatják
a pályákat és a fitnesztermet.
A City Squash Club az utánpótlás-nevelésben is élen jár: fiatal versenyzőik jelen
vannak minden rangosabb versenyen, és
egyre-másra hozzák el a dobogós helyezésért járó kupákat. (X)

NYÍLT NAP: október 14-én 1420 óráig, ahová elsősorban azokat a
II. kerületi érdeklődőket várják, akik
szeretnék megismerni ezt a dinamikus
sportágat. A squash egy rendkívül
intenzív testmozgás, amely növeli az
állóképességet, ezáltal jó hatással van
a fizikai és szellemi teljesítőképességre is. Aki egyszer belekóstol, többé
nem tudja letenni az ütőt.
Ezen a napon a szervezők lehetőséget biztosítanak a játék kipróbálására
– igény szerint edző segítségével,
illetve a junior versenyzők jóvoltából bepillantást nyerhetnek az igazi
profi, gyors és szellemes meccsekbe
is. Ezen a szombat délutánon mindenki kipróbálhatja a fitneszterem
kardió- és erőgépeit, majd mindezt
kipihenheti a szaunában. A nyílt napon az érdeklődők térítésmentesen
vehetik igénybe a megújult fallabdaközpont szolgáltatásait.
További információk a helyszínen: City Squash Club, 1022
Marczibányi tér 13., illetve a honlapon: www.squashtech.hu.
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Szabaduljunk meg a felesleges kilóktól!

Korunk népbetegségéről, az elhízásról beszélgettünk a II. kerületben élő és dolgozó
háziorvossal, Medgyesi Jánossal. Az orvos
elárulta, ő maga miért hízott meg, és hogyan változott meg az élete, miután megszabadult a felesleges kilóktól.

Néhány évvel ezelőtt elveszítettem a feleségemet és összeomlottam. Az étel könnyen
elérhető örömforrás volt, ezzel párosult a
mozgásszegény életmódom. Gyakran megéltem a munka utáni falási kényszert, mindent
megettem, amit a hűtőben találtam. Hamar
elhíztam. Öt gyerekem van és tudtam, hogy
fel akarom nevelni őket, másrészt háziorvosként szembesültem azzal, hogy a legtöbb betegem szenved a túlsúly okozta problémáktól.
Utánanéztem, hogyan érhetnék el változást.
Mi történik, ha a szükségesnél jóval több
finomított szénhidrátot eszünk?
A megemelkedő vércukor az inzulinszint
növekedését okozza. Ha az ülő életmód, a
stressz és a káros étkezés miatt a máj nem képes elbontani ezt a plusz inzulint, kialakul a
hiperinzulinémia. Ez szerepet játszik számos
krónikus gyulladás kialakulásában. A súlyosabbaktól lefele haladva rengeteg betegségben szerepel kóroki tényezőként: különböző rákos megbetegedések, Parkinson-kór,
demencia, Alzheimer-kór, depresszió, ízületi panaszok, bőrtünetek, veseproblémák,
potenciazavarok és még sorolhatnám.
Mi számít kóros kövérségnek?
A testtömegindex megmutatja az ideális testsúlyunkat. De vannak bizonyos
mikrojelek, amelyek szintén tudósítanak
testünk állapotáról: étkezések után jelentkező álmosság, erős éhségrohamok, éjszakai
többszöri vizelés, ébredés utáni derékfájás,
ólmos fáradtság, gyakori hangulatingadozások, csökkenő megküzdési erő, mind a kez-

Dr. Medgyesi János,
a Vérhalom téri rendelő
háziorvosa

dődő túlsúly jelei lehetnek. Továbbá fontos
jel a haskörfogat növekedése is, ilyenkor
egészségünk érdekében cselekedni kell.
Ma már az interneten több millió diétát
reklámoznak. Melyiknek van értelme?
Ami tartós eredményt hoz, és nem sodorja
veszélybe a diétázót. Kóros kövérség esetén a
magándiéták sajnos nem segítenek, kidolgozott orvosi módszerre és nemcsak egy orvosra, hanem egy segítő szakmai csapatra (edző,
dietetikus, mentálhigiénikus, pszichológus,
lifecoach, kardiológus, sebész stb.) is szükség van.
A normoprotein diétát magamon próbáltam ki először, hogy lássam az eredményét.
Ennek köszönhetem, hogy 4 hónap alatt 22
kilogrammot fogytam.
Miben különbözik a módszer a többi diétától?
Abban, hogy orvos vezetése mellett kezdetben napi négy-öt alkalommal tasakos ét-

kezés történik. Ezt a páciens állapotához igazítják, így fokozatosan áll vissza a megszokott
étkezésre. A biztonságot és az eredményességet a program alatt részint a rendszeres orvosi és laboratóriumi vizsgálatok, részint az
ételek rendkívül magas minősége és ízvilága
biztosítja. Fontos megemlíteni, hogy a kezdeti éhség és gyengeség három-öt nap alatt
eltűnik, ezt követően a fogyás már élmény és
gyógyulás. A fogyást követően azonban még
nincs vége a kétéves programnak, következik
egy nagyon fontos, több hónapos szakasz.
Új szokásokat kell megtanulni és beépíteni a
mindennapi életbe, ehhez pedig életvezetési
tanácsok is szükségesek.
Enélkül nem megy?
Az a tapasztalat, hogy segítség és támogatás
nélkül életbe lép a jojóeffektus, és a páciens
visszahízza a leadott kilókat. Háziorvosként
már világosan látom, addig élünk, amíg a magunk számára lelkesítő céljaink vannak. A célok kitűzésében sem szabad magára hagyni a
pácienst, ebben segíthetnek a szakemberek.
Mi számít a legnagyobb sikernek ezen a
téren?
Már az is siker, ha valaki elhatározza,
hogy javítani fog az életminőségén, és belevág. Néhány gyorsan leadott kiló is sokat
számít, motivációt adhat a folytatáshoz. De
tanúja voltam olyan fogyásnak is, amiből én
is erőt merítettem. Kezeltem például olyan
pácienst, aki a súlya miatt már gyomorgyűrűt sem kaphatott, sebész kolléga irányította hozzám. Százhetven kilósan jött el, már
mindent kipróbált és kétségbe volt esve,
ezután négy és fél hónap alatt több mint
negyven kilót fogyott, megszűnt a vizesedése, gyógyszereit jelentősen csökkenthettük.
Azt is nagy sikernek tartom, hogy a második kerületben ma már több háziorvos és
szakorvos használja a programunkat. Arra
biztatok mindenkit, vegyen igénybe orvosi
segítséget és szabaduljon meg egészségtelen
és felesleges kilóitól!
NZSA
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A röplabdának vége, új utakra vágyom

Tizenkét évnyi légiós lét, ez már az élet
bármely területén soknak tűnik. Bár többen rábeszélték volna kerületünk lakóját, a
94-szeres válogatott röplabdázó Horváth Dórát arra, hogy folytassa, de a 187 centi magas
hölgyet senki és semmi nem tudta rávenni
elhatározása megmásítására. Ő ugyanis úgy
döntött: elég volt, nincs tovább, befejezi.

– Éppen egytucatnyi évvel ezelőtt szerződtem
először külföldre, mégpedig az akkor a mainál
még erősebb színvonalat képviselő olasz II. osztályba. A Paviában töltött négy év után kettőt Novarában játszottam, majd Modena következett,
de onnan fél év elteltével a klub csődje miatt
mennem kellett, és meg sem álltam Oroszországig. Újabb hat hónapot követően Azerbajdzsánba vitt az utam, ahol két évig maradtam.
Bakuban rettentően élveztem a sport körüli nagy
felhajtást, amire az Európai Játékok miatt került
sor. Onnan Modenába, egy másik helyi klubhoz
kerültem. A sort egyéves tartózkodással a törökországi Bursa városa zárta.
Profi pályafutása tizenkét
esztendejét képzeletben már
végiglátogattuk, de a kezdetről
Horváth Dóra a török Bursa csapatában, a középső sorban a jobb szélen
még nem esett szó. Magasságával például nyugodtan lehetett
A magyar női röplabdázásnak egyetemi tanulmányaimat az elejéről kezdeni.
volna akár kosárlabdázó is.
egyértelműen jót tettek az ide- Kereskedelem és marketing témakörökben a
Igen, de mivel édesanyám, Bergenből jött szakvezetők. Eléggé Budapesti Metropolitan Egyetem januárban
náth Bea is válogatott röplabdázó
le voltunk maradva az európai induló, keresztféléves évfolyamára, nappali
volt, engem is oda vittek el előszínvonaltól, és az általuk kép- tagozatra jelentkeztem azzal, hogy visszaráször. Mivel megtetszett a dolog,
viselt szakmai tudás és emberi zódjak a tanulásba. Később esetleg levelezőn
a kérdés hamar eldőlt, maradmentalitás egyaránt segítségére folytatnám, ahogy majd a reménybeli gyereHorváth Dóra
tam a röplabdánál. Hat-hét éves
volt a sportágnak. Másként kezel- keim engedik.
A röplabdával azért kapcsolatban marad?
lehettem akkor, és az Angyalföldi Diák SC-ben tek bennünket, és ezt nem a magyarok elmaA játékot végérvényesen kizártam az éleismerkedtem az alapokkal, ahol Érsekújvári Zsu- rasztalására mondom.
zsa néni nagy szeretettel foglalkozott velem. Ő
Ha visszagondol, hogyan látja önmagát? temből. Nézőként természetesen ellátogatok
egy-egy fontosabb meccsre, és drukkolok is a
szerettette meg velem a röplabdát, öt évig vol- Mikor jutott pályafutása optimumára?
tam a keze alatt. Tőle a BSE-be, Nagy Julihoz keNovarában rendkívül magasan kvalifikált volt csapattársaimnak, hogy a fejlődési folyarültem, a második esztendőben, 14 évesen már edzőnk volt, akitől valóban nagyon sokat ta- mat ne álljon le Magyarországon.
Milyen személyes vágyai, tervei vannak?
a felnőtteknél játszhattam Liliom Ritával együtt, nulhattam. Úgy érzem, ott jutottam játéktuaki ma a válogatott csapatkapitánya.
dásban a legtöbbre, ez a 24-25 éves koromra Mit tart különösen fontosnak az életében?
Semmiképpen sem szeretnék beszűkülni
Már akkor is ilyen magas volt?
tehető időszak. Innen már inkább a kamataIgen, 16 éves koromtól nem nőttem tovább. imból éltem. Legjobban egyébként az utolsó a sport világába, ezért is akarom a célba vett
Öt esztendőt ott is eltöltöttem, Kasziba Istvánnak modenai évben éreztem magamat, az ottani diplomát megszerezni. Távlatokban el tudnék
is sokat köszönhetek. A Vasasban már csak egy körülményeket, a csapatszellemet és az egyéni képelni egy vállalkozást, amelyben a divat és a
évre futotta, de Jókay Zoltántól így is sok techni- kapcsolatokat egyaránt kitűnőnek minősíte- művészet valamilyen úton találkozhatna egymással. Amit különösen fontosnak tartok és
kai trükköt megtanulhattam.
ném.
Évekig Jókay volt a válogatott edzője is, hogy
Hogyan képzeli el az aktív sportolást kö- nagyon szeretnék, hogy legyen három gyermekünk, akik megadnák az életünk hosszú
utána külföldi szakemberek következzenek. vető éveit?
Mit gondol, mennyivel voltak ezek az urak
Októberben lesz az esküvőm a velem egy- távú, igazi értelmét.
többek vagy jobbak a hazai legjobb edzőknél? korú vőlegényemmel. Szeretném félbehagyott
Jocha Károly

A hónap FOTÓJA

´´
Foto´ pa´ lya´ zat a kerületrol

Fotópályázatunkra olyan képeket várunk, amelyek a II. kerület értékeit és
szépségeit mutatják be. Beküldési határidő minden hónap utolsó napja, legközelebb: szeptember 30-án éjfél. Az adott hónapban beküldött felvételek
közül a zsűri által legjobbnak ítélt megjelenik a következő Budai Polgárban,
valamint az év végén három alkotás összesen 90 ezer forint értékű díjazásban
részesül. A képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre,
min. 500 KB, max. 2 MB méretben.
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A Rózsadombon
két kerékkel

KÉK HÍREK
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Elfogták a sorozatbetörőket

(06 20) 329-9541

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

Eddig kilenc betörést sikerült rábizonyítani
arra a két férfira, aki tavaly követett el betöréseket a II. kerületben. Alkalmanként több
százezer forint értékben loptak el ékszereket és készpénzt.
A betörőpáros egyik tagját egy II. kerületi
rendőrnyomozó szúrta ki az elmúlt napokban egy biztonsági kamera felvételén.
– Kollégám jelezte, hogy ismerős a férfi
a képen, mert korábban már betörés miatt
indult ellene eljárás – mondta el lapunknak
Wein Attila Oszkár főtörzsőrmester, nyomozó. – Miután beazonosítottuk az egyik betörőt, hamar meglett az elkövető társa is. A
nyomozati munka során eddig kilenc betö-

Letört egy nagy faág az erős szélben az Apostol utcában szeptember 12-én kora reggel. A járdán való
közlekedést és az utca forgalmát akadályozó ágat a Budavár–Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
tűzoltói láncfűrész segítségével távolították el

Bántalmazta a buszvezetőt

A II. kerületi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét
kéri annak az ismeretlen férfinak az azonosításához,
aki augusztus 8-án 13 óra körül összeszólalkozott egy
busz vezetőjével, majd betörte a busz egyik térelválasztó ablakát. A sofőr megállt a Várfok utcánál, de
ekkor a férfi bántalmazta őt. Az elkövetőről a jármű
biztonsági kamerája felvételt készített. A rendőrség
közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt keresi
a képen látható férfit. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri, vagy a személyazonosságával, a tartózkodási
helyével, illetve a bűncselekménnyel kapcsolatban
információval rendelkezik, névtelensége megőrzése
mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható (06
80) 555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 107-es
és 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.

Fotó: Rózsadomb ÖTE

Az oldalt összeállította: Szabó Gergely

Faág zuhant az utcára

résre találtunk bizonyítékot, ezeket a gyanúsítottak be is ismerték.
A betörők tavaly Budapest több kerületében is „dolgoztak”, de városrészünket részesítették előnyben. Elkövetési módszerükre jellemző volt, hogy társasházakban
szemelték ki a lakásokat, ahonnan a bejárati
ajtó feltörését követően egy-egy alkalommal
akár több százezer forint értékben zsákmányoltak könnyen mozdítható tárgyakat, de
főleg készpénzt és ékszereket. A rendőrnyomozó azt is hozzátette, hogy a betörők ügye
még nincs lezárva, mert vizsgálják, hogy
elkövettek-e további, hasonló bűncselekményeket.

Forrás: police.hu

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

Illusztráció

Rajzpályázat általános iskolásoknak

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság elsősorban a
gyermekbalesetek megelőzése végett kerületi rajzpályázatot hirdet „A Rózsadombon két kerékkel”
címen két kategóriában. A pályázaton alsó tagozatos
(7-10 éves) és felső tagozatos (11-15 éves) diákok
vehetnek részt. A rajzoknak a biztonságos közlekedést kell bemutatnia.
Az alkotások kizárólag A/4 vagy A/3 méretűek
lehetnek. Az alkalmazott technika grafit, színes ceruza, zsírkréta, linó, tus, tempera, olaj, diópác vagy
szénrajz lehet. A rajzokat a BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság, 1024 Budapest, Rómer Flóris utca
10. címre lehet beküldeni. A rajz hátoldalán fel kell
tüntetni az alkotó adatait: név, életkor, lakcím, iskola
neve és címe, e-mail-címe és telefonszáma.
Beküldési határidő 2017. OKTÓBER 31.
A rendőrkapitányság szakmai zsűrije kategóriánként 6-6 pályamű alkotóját, valamint a II. kerületi
lakosok szavazatai alapján további 3 munkát díjaz.
A helyezést elért gyerekek részére meghívót küldenek.
A díjátadás várható ideje: 2017. december 1., péntek
10 óra, helyszíne: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 10.
A díjazott pályaműveket a II. kerületi Rendőrkapitányság aulájában kiállítják.
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Még lehet csatlakozni
az ingyenes honlapkészítő képzéshez

Szeptemberben negyedik évét kezdte meg a II. kerületi Vállalkozói Klub keretében a II. Kerületi Önkormányzat által támogatott, vállalkozókat segítő online-marketing-képzéssorozat.
A klub szervezője, Villányi Balázs az őszi foglalkozásokról adott tájékoztatást.

A FEJLŐDŐ II. KERÜLETÉRT

II. KERÜLETI
VÁLLALKOZÓI KLUB

Ingyenes

online-marketing-képzések

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

Október 10., kedd 9-13 óráig
Honlapkészítés alapoktatás

Október 10., kedd 14-18 óráig
Honlapkészítés II.

Október 18., szerda 9-13 óráig
Honlapkészítés II.

Klebelsberg Kultúrkúria
– Idén is honlapkészítés-képzéssel indultunk, és nagyon meglepett az a hatalmas érdeklődés, amit tapasztaltam. Az eredetileg
tervezett négy csoport mellé egy ötödiket is
kellett indítani, mert nagyon hamar elfogytak a helyek. Azért lepett meg, mert korábban
már több alkalommal is tartottam WordPress
honlapkészítési képzést, és nem gondoltam
volna, hogy ennyi új érdeklődő fog jelentkezni a felhívásunkra.
Milyen képzésekhez csatlakozhatnak az
érdeklődő vállalkozók?
Szeptemberben tartottam az alapozó képzést, amit még két vagy három további – magasabb szintű – honlapkészítő képzés követ
októbertől novemberig. Azoknak, akik lemaradtak a szeptemberi képzésről, van egy
pótlási lehetőségük. Októberben 10-én
délelőtt tartok egy ismétlő, alapozó képzést
a Marczibányi Téri Művelődési Központban.
A honlapkészítés-képzés második fokozatát
pedig három időpontban szerveztük meg.
Októberben ismét lesz MasterMind-csoport is.
Családsegítőket keresnek
A II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet két fő családsegítő
munkakör betöltésére határozott idejű, két
évig tartó közalkalmazotti jogviszony keretében, teljes munkaidőben. A munkavégzés
helye: 1027 Horvát utca 2-12. A pályázat
benyújtásának határideje: 2017. szeptember
26. A teljes pályázati kiírás megtalálható a
www.csgyk02.hu honlapon.

Miről és kinek szól a MasterMind-képzés?
Ez egy vállalkozói szemléletű csoport-összejövetel, aminek az a célja, hogy a gondolatainkkal, tapasztalatainkkal, esetleg kapcsolatainkkal segítsük egymást. Ez nem képzés, hanem
egy szabad beszélgetés, vita, ötletbörze, vagy
csoportteszt. Ezeken az alkalmakon összejövünk néhányan, valaki felvet egy ötletet, problémát és azt közösen, kört alkotva megvitatjuk.
Milyen témaköröket érintenek?
Ha valaki új vállalkozás indítását tervezi,
vagy „csak” új kampányt szervez, esetleg új
terméket akar bevezetni, vagy a honlapját szeretné kielemeztetni, akkor velünk letesztelheti elképzelését. De ugyanúgy beszélgettünk
már marketingtervezésről, elemeztünk reklámkampányt is. Ez egy – szó szerint – nyitott
csoport. Várunk mindenkit, akinek kérdése,
gondolata, ötlete van.
Miként jelentkezhetnek az érdeklődők?
Minden képzés ingyenes, de minden alkalomra regisztrálni kell. A honlapkészítő
képzésekre saját laptopot kell hozni, minTermelői piac Máriaremetén
SZEPTEMBER 23-át követően legközelebb
OKTÓBER 14-én és 18-án 7 és 12 óra között tartanak termelői piacot a Cserkészház kertjében (1029 Hímes utca 3.). Az
érdeklődők igazi piaci hangulatban, gazdag
áruválasztékból válogathatnak. Vásárlás
közben gondoljunk arra, hogy aki hazai
agrártermékeket vásárol, az a hazai gazdacsaládokat segíti.

(1028 Templom utca 2-10.)

Október 12., csütörtök 9-13 óráig
Honlapkészítés II.

Október 12., csütörtök 14-18 óráig
MasterMind

További információ és regisztráció
az ingyenes képzésre az
onlinemarketinges.hu/oktober
címen.
Előadó:
Villányi Balázs,
online-marketing-tanácsadó

(06 30) 606-7843
e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu

den egyébről mi gondoskodunk. Részletes
információk és jelentkezés az onlinemarketinges.hu/oktober címen. Minden érdeklődőt várok.
Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában
Legközelebb OKTÓBER 21-én, szombaton
9–12 óra között tartanak Pesthidegkúton
bolhapiacot a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában (1028 Templom utca 2–10.).
Helyfoglalás 8 órától, az árusításhoz előzetes bejelentkezés kell. Információ és
jelentkezés Korsós Ferencnél, vonalas
telefon: (06 26) 361-371, mobil: (06 30)
731-6181.

2017/15 – szeptember 23.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA
A Bp. Főváros II. Kerületi Önkormányzat Völgy
Utcai Ökumenikus Óvodája azonnali belépéssel
dajkát keres. Szeretettel várjuk a nyugdíjas kollégákat is, amennyiben közalkalmazotti státuszból mentek nyugdíjba. Jelentkezni önéletrajzzal
személyesen (1021 Völgy u. 3.) vagy e-mailben
lehet az okuovi@okuovi.hu címen.
Házvezetőnőt keresünk a vidéki Angliába.
Angol nyelvtudás nem szükséges. Jelentkezés:
tothpal@freemail.hu vagy a 3143-982-es számon az esti órákban.
Irodai adminisztrátori, pénzügyi-gazdasági
ügyintézői munkát vállal nyugdíj előtt álló
nő. Tel.: 06 20 944-8314
CSOMAGOLÓI MUNKA BUDAPEST XII.
KERÜLETÉBEN. ELVÁRÁS: MONOTÓNIATŰRÉS, VÁLTOTT MŰSZAK VÁLLALÁSA,
KÉZÜGYESSÉG, GYORS ÉS PRECÍZ MUNKAVÉGZÉS, ÁLLÓ MUNKA VÁLLALÁSA. JELENTKEZÉS ÖNÉLETRAJZZAL: csomagolo@
emporia.net
IDŐS KUTYA SÉTÁLTATÁSÁHOZ KERESEK
CSAK! ÁLLATBARÁT, TÜRELMES NYUGDÍJAS, LEHETŐLEG FÉRFI SEGÍTŐT RUGALMAS SZABADIDŐVEL A FILLÉR UTCA KÖRNYÉKÉN. SÜRGŐS! E-MAIL: 2016aproka@
gmail.com
Keresek a II/A kerületbe Hűvösvölgybe egy
fő takarítót a Villa Rosa Hotel & Étterembe
és egy büfés kiszolgálót a Lajos utcába heti
5 nap napi 8 órás munkára! Érdeklődni itt
lehet: 06 1 9988-174.
HETI 4 EGÉSZ NAPRA A II. KERÜLETBEN TAKARÍTÁSI MUNKÁKRA GYAKORLOTT, MEGBÍZHATÓ TAKARÍTÓT KERESÜNK. ELEGÁNS
HÁZ, JÓ FIZETÉS. TEL.: 06 20 951-2608
Takarítást és egyéb háztartási munkát vállal leinformálható friss nyugdíjas. Tel.: 06 30
639-2668
A, B kategóriás jogosítvánnyal, 35 év balesetmentes vezetéssel munkát keresek. Tel.: 06 30
388-1588

OKTATÁS

INGATLAN

II. kerületi négyszobás, jakuzzis medencés, kertes ingatlan tulajtól eladó. Tel.: 06 30 503-5024

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

13 m²-es garázs kiadó a Tapolcsányi úton. Tel.:
326-5001

FIGYELEM! Ingyenes angol társalgás Hidegkúton kezdők és haladók részére. Tel.: 06 20
972-8372

XII. kerületi ötszobás kertes ház tulajdonostól
hosszú távra külföldi részére kiadó. Tel.: 06
30 503-5024

A II., Bem rakparton 185 m²-es panorámás,
belső kétszintes, két lakrészes, 4 + 3 félszobás
félemeleti elegáns polgári lakás 127 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan. Tel.: 326 0618,
06 20 974-0571

A XII., Tartsay Vilmos utcában 260 m²-es
Bauhaus-villa kiadó. Bérleti díj: 2000
euró/hó + rezsi. Tel.: 06 20 935-0018

II., Csatárkán 258 m²-es, jó állapotú ikerház
450 m²-es kertben eladó. Irányár: 135 M Ft.
Tel.: 06 20 932-5005

Szakképzett, tapasztalattal rendelkező angoltanár céges és magánórákat vállal. Tel.:
06 70 375-4275

Diplomaták és külföldi üzletemberek
részére keresek lakást, házat, ikerházat
hosszú távú bérlésre. Tel.: 06 30 924-7165

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

Keresünk kiadó igényes családi házat
3000 euróig német család részére. BakosLak Ingatlan. Tel.: 06 20 974-0571

A II., Felső Zöldmáli úton IV. emeleti 63
m²-es, 2,5 szobás, panorámás, gyönyörűen
felújított lakás eladó. Irányár: 42,9 M Ft.
Tel.: 06 20 932-5005

ANGOL ÁLTALÁNOS ÉS ÜZLETI NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTÉS KEZDŐTŐL FELSŐ FOKIG. TEL.:
06 20 437-9298

Amerikaitól angolul gyorsan, beszédcentrikusan,
minden szinten. Tel.: 06 70 242-2611
Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.:
06 30 461-8821
Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolások részére szaktanártól! Házhoz megyek!
Tel.: 06 20 959-0134
Matematika, fizikatanítás, korrepetálás.
Emelt szintű és középszintű érettségire, egyetemi, főiskolai tanulmányokra felkészítés.
Több mint huszonöt éves gyakorlat. E-mail:
szakallk@freemail.hu Tel.: 213-7747, 06 20
518-2808
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, felvételire való felkészítés gyakorlott középiskolai
tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648
Barátkozás a számítógéppel. Érdeklődőknek,
idősebbeknek, civileknek. Álláskeresőknek vagy
hobbinak. Alapismeretek, levelezés, internet,
chat. Dán Zsuzsa. Tel.: 06 30 592-7740

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. október 7-én.
Lapzárta: keretes – szeptember 27., apró – szeptember 29.

REMETEKERTVÁROS CSENDES UTCÁJÁBAN LUXUS MINŐSÉGŰ, MEDENCÉS
IKERHÁZ HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ. TEL.: 06
30 552-3166

A BakosLak Ingatlan KERES hosszú távra
KIADÓ igényes házat, ikerházat, sorházat
és lakásokat diplomata és külföldi ügyfelei és családjaik részére. Tel.: 326-0618,
06 20 974-0571
A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei
részére keres ELADÓ ingatlanokat azonnali fizetéssel. Tel.: 326-0618, zsuzsanna.
bakos@t-online.hu Tel.: 06 20 974-0571
Az I., Szentháromság téren a Mátyás templomra, Halászbástyára, Dunára és Parlamentre
panorámás II. emeleti, társasházban felújított
70 m²-es, nappali + két hálószobás lakás 150
millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan. Tel.:
326-0618, 06 20 974-0571
A Rózsadomb alján, a hangulatos TULIPÁN
UTCÁBAN ELADÓ magánszemélytől csendes környezetben egy 70 m²-es, két és fél
szobás, első emeleti (lépcsők száma szerint
inkább második emeleti) napfényes, erkélyes
lakás, tárolóval. 46,9 M Ft. Tel.: 06 20 4431776. Nyomatékosan kérjük, hogy ingatlanközvetítők ne keressenek! www.ingatlan.
com/23640091

A II., PRÍMÁS UTCÁBAN ELADÓ MAGASFÖLDSZINTI 1,5 SZOBÁS LAKÁS. TERÜLETE:
52,36 m² + 7,54 m² ERKÉLY. IRÁNYÁR: 35 M
Ft. TEL.: 06 30 221-1846

A II., Csalán úton 105 m²-es, kétszintes, panorámás, nagy teraszos lakás eladó. Irányár:
83 M Ft. Tel.: 06 30 960-8862
A II., Pázsit utcában I. emeleti, 116 m²-es,
teraszos villalakás eladó. 85 M Ft. Tel.: 06
30 960-8862
A Pasaréten II. emeleti 142 m²-es teraszos, polgári lakás garázzsal tulajdonostól eladó. Irányár:
95 M Ft. Tel.: 06 30 438-9320
A II., Pasaréten csendes utcában háromlakásos
társaházban 130 m²-es világos, magasföldszinti
nagy teraszos és kertkapcsolatos, kandallós nappali + 3 hálószobás dupla komfortos lakás két
beállós garázzsal 133,4 millió forintos irányáron
eladó. BakosLak Ingatlan. Tel.: 326-0618, 06 20
974-0571
A III., Keve utcában földszinti 57 m²-es kétszobás villalakás saját kerttel eladó. Irányár: 35 M Ft. Tel.: 06 20 935-0018
ADYLIGETEN 2050 m²-es építési telek jó infrastruktúrával, panorámával tulajdonostól
45 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 30 257-0257
Eladó Solymáron Kós Károly-villa, hat szoba,
szauna, kandalló, garázs; cégközpontnak,
masszázsszalonnak jó. Tel.: 06 20 999-3604

28. OLDAL
HORÁNYBAN KÉTSZINTES INGATLAN TELEKKEL, HÚSZ PERCRE A BELVÁROSTÓL, ÖRÖKPANORÁMÁVAL ELADÓ/CSERÉLHETŐ. Tel.:
06 30 494-3331
INGATLANIRODÁNK ELADÓ BUDAPESTI 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! LAURUS INGATLAN. TEL.: 06 20
966-3960
A PIRAMIS INGATLANÜGYNÖKSÉG A BUDAI CSALÁDI HÁZAK ÉS NÍVÓS LAKÁSOK
SPECIALISTÁJA. EGY BARÁTSÁGOS IRODA
27 éve a VEVŐKÉRT és ELADÓKÉRT! SZERETETTEL VÁRJUK MEGKERESÉSÉT: www.
piramisingatlan.hu Tel.: 33-55-965
A BUDAHOUSE KERES IGÉNYES ÜGYFELEINEK
ELADÓ, KIADÓ INGATLANOKAT KORREKT ÜGYINTÉZÉSSEL. Tel.: 06 30 494-3964
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? TÍZÉVES
TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

EGÉSZSÉGÜGY
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ
MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI
HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP.,
KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30
222-3016
Csontkovács-akupresszőr rendel a Szilágyi 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
GYÓGYÍTÓ ÉRINTÉS – ÁGNES GYÓGYMASSZÁZS. Stresszoldó és közérzetjavító
gyógymasszázs, hát-, talp-, nyirok- és svédmasszázs harmonikus, békés környezetben:
Máriaremetei út 38. Előjegyzés: 06 30 4545120. Tel.: 06 30 4545-120
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
Ceragem masszázságy eladó. Érdeklődni: 06
30 387-9505.
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. Keresse akcióinkat!
www.vivientalpai.hu Tel.: 316-2596
GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, talp- és testmas�százs otthonában. Tel.: 06 30 206-4801
PEDIKŰR HÁZHOZ MEGY. NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY! TALPMASSZÁZS AJÁNDÉK! Tel.:
06 20 806-7783
Rózsa léleksimogató. Mondja el félelmét, fájdalmát, baját. A panaszkodás jót tesz az embernek, megszabadít a belső feszültségtől. Figyelem
és együttérzés várja. Időpontkérés: tel.: 06 30
391-8448.

VÍZ-GÁZ-VILLANY

Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.:
402-4330, 06 20 491-5089

HIRDETÉS
GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás, víz-,
villany-, fűtésszerelés és teljes körű márkafüggetlen gázkészülék-javítás. Anyagbeszerzéssel,
garanciával 0–24 óráig. Tel.: 292-1990, 06 20
334-3438
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 9400748
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok
cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30
655-8074
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30
447-3603
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA-, KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL – ENGEDÉLYEK, EGYÉB
ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS
GARANCIÁVAL. Tel.: 06 20 923-3109, 06 70
258-0000
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások
megszüntetése. Balázs János épületgépész technikus. Tel./fax: 362-4050, 06 20
917-0697
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA
5/B. TEL.: 397-2458, 06 30 933-3620
GÁZ-VÍZ: JUNKERS, VAILLANT, BOSCH, FÉG
STB. KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 5466304
GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ vállalja
egyszerűsített gázkészülék-csere (terv és
meó nélkül), gázkészülékek műszeres bevizsgálása, beállítása, szénmonoxid mérése,
gázszivárgás keresése, gázkészülékek műszeres hatásfokmérése és optimális működés beállítása, kéményhuzat vizsgálata, gázkészülék tisztítása, karbantartása, javítása,
szerelése, fűtési rendszerek átvizsgálása, átmosása, beszabályozása. Hoffmann Ferenc
üzemmérnök, gázbiztonsági felülvizsgáló,
gázkészülék-szerelő, épületgépész. Tel.: 06
30 951-0467
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszivárgás és CO műszeres vizsgálata. Tamási
József gázszerelő. Tel.: 06 20 926-5362
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester.
Tel.: 246-9021. ELMŰ által minősített és ajánlott
vállalkozás. Tel.: 06 20 934-4664
Elektromos cserépkályha javítása, villanybojler, villanyszerelés, mérőhely kiépítése,
EPH (érintésvédelem, tűzvédelem), javításokat vállalok. www.elektromoscserepkalyha.
hu Tel.: 06 20 530-0344
VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, kapcsolók, lámpák cseréje, garanciával. Boda
Zsolt villanyszerelő mester. Tel.: 200-9393,
06 30 333-6363
Villanyszerelő–elektrikus vállal hibaelhárítást,
javítást. Kapcsoló, konnektor, lámpa, Fi-relé, bojler stb. Kendrik Tamás, II. kerület. Kérem, hívjon!
Tel.: 06 30 456-6557
VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS. VILLANYBOJLER, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK,
SZERELÉSE, KÁBELEZÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.:
06 20 546-6304

LAKÁS-SZERVIZ
Bádogos és tetőfedések, magas és lapos
tetők javítása 1986 óta, budai kisiparos. Tel.:
249-2664, 06 20 944-9015
Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4 Pillér
Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
ÁCS, BÁDOGOS, TETŐFEDŐ! Javítástól az új tetőig! www.tetoking.hu Kőműves munkát és szerkezetépítést is vállalunk. Tel.: 06 30 924-2690
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS, CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES, LAKATOS,
ASZTALOS MUNKÁK, VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR.
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800
Festés 1200 Ft-tól, tapétázás 1500 Ft-tól, külső
hőszigetelés 3000 Ft-tól. Minőség, garancia! festoguru.weebly.com Tel.: 06 70 250-9132
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák is,
kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: 06 30
568-6255
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK,
JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.:
06 30 341-3423
ZÁRSZERELÉS, LAKATOS MUNKÁK, VÉDŐRÁCSOK, KAPUK-TOLÓKAPUK, SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET. Tel.: 06 30
292-3247
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.:
214-7442, 06 20 978-7429
Zárszerviz vállal asztalos munkát, ajtók,
ablakok, szekrények illesztését, zárcseréit,
pántok, zsanérok cseréjét, küszöbök készítését, szigetelését. Tel.: 251-9483, 06 20
381-6703
SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉMÉNYEK BELSŐ
MARÁSÁT, BÉLELÉSÉT TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. TEL.: 06 20 264-7752
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
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 9500 Ft-tól,
WC: 12 000 Ft-tól, kamerás csővizsgálat 14 000
Ft-tól. Tel.: 06 70 250-9132

HÁZTARTÁSI GÉPEK
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
TELEVÍZIÓK, RÁDIÓK, MAGNÓK, LEMEZLEJÁTSZÓK, HIFITORNYOK JAVÍTÁSA, SZERVIZELÉSE HELYSZÍNEN. TARI ISTVÁN. Tel.: 06
20 546-6304
Lapos TV-k, színes TV-k javítása mindennap.
Tel.: 243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL FERENC.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal!
Tel.: 06 30 857-2653

BUDAI POLGÁR
REDŐNY
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ!
Tel.: 06 70 341-9489, 06 20 341-0043
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása. Redőnytokok szigetelése. Tel.: 356-4840, 06 30 954-4894
REDŐNYÖS MŰHELY gyárt, javít mindenfajta
redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzőt,
szúnyoghálót. II. Kerület Kártya elfogadóhely.
Tel.: 370-4932
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖVID
HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924,
06 20 934-5728
REDŐNYÖK (FA, MŰANYAG), GURTNICSERE.
BIZTONSÁGI RÁCSOK JAVÍTÁSA, SZERELÉSE,
KÉSZÍTÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 5466304

TÁRSASHÁZAK
LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. METZ
MÁTÉ. Tel.: 06 20 349-5395
Társasházkezelést, közös képviseletet vállalunk
korrekt, megbízható módon, referenciákkal.
E-mail: flotthometeam@gmail.com web: www.
tarsashazkezelobudapest.hu Tel.: 274-6135, 06
70 561-1174

SZOLGÁLTATÁS
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés,
fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 9720347, 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
ALKALMI ÉS RENDSZERES ALAP- ÉS NAGYTAKARÍTÁST VÁLLALUNK MAGÁNLAKÁSOKBAN. KORREKT ÁRAK, PRECÍZ, MEGBÍZHATÓ
SZOLGÁLTATÁS, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL.
KÉRJE AJÁNLATUNKAT! TEL.: 06 70 2084774
Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre,
szobafestő munkát vállal garanciával. Tel.:
06 30 913-8245
Kismamák, nagymamák! KOZMETIKA (szempilla-, szemöldökfestés, arcmasszázs, gyantázás), hajfestés, géllakozás otthonában.
Tel.: 06 30 206-4801
Kőműves munkák, hideg, meleg burkolás,
festés-mázolás, gipszkartonozás közületnek
is. E-mail: jozsefbako1@gmail.com Tel.: 06
70 563-0293
NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi út és a Szerb
Antal utca sarkán lévő fodrászatban szeretettel várja régi és új vendégeit. Tel.: 06 70
224-3725, 274-2451
A Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ ILDIKÓ
(06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖTYI (06
20 251-7171) a Pasaréti út 53. (Gábor Áron
utca sarok) alatti fodrászatban szeretettel
várja régi és új vendégeit.

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

2017/15 – szeptember 23.
Fakivágás, fagondozás kerületi vállalkozástól, zöldhulladék aprítása, szállítása, tuskómarás. Boda János okl. kertészmérnök,
www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, metszést,
permetezést, fakivágást, szállítást vállalok. Szilágyi Csaba. Tel.: 06 20 970-7506
Kertépítés, gondozás, metszés, fakivágás, szállítás. Szilágyi Ferenc. Tel.: 06 30 445-9437
Fakivágás, irtás szállítással, térkövezés, fűnyírás, kertépítés, nyesedékek elszállítása,
kullancsirtás. Tel.: 06 30 852-3349
Kertápolás, kertépítés szakszerűen, kertésztechnikustól 21 év szakmai tapasztalattal.
Móricz Gábor. Tel.: 06 30 495-9862

MŰGYŰJTÉS
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT
ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938
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
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútorokat, porcelánokat, KÖNYVEKET, kerámiákat,
ezüsttárgyakat, csillárokat, lakberendezési tárgyakat. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.:
951-8307, 06 30 462-8883

FEHÉR SZARVAS

Zilahy Lajos
műve nyomán
írta Andrási Attila
az Udvari
Kamaraszínház
előadása
október 11.
szerda 19.00
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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
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
Kastélyok berendezéséhez vásárolok kisebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, porcelánokat,
bronzokat, órákat, régi katonai kitüntetések tárgyait stb., teljes hagyatékot. herendi77@gmail.
com Tel.: 06 20 280-0151

VÉTEL-ELADÁS
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
Régi és új könyvek, teljes könyvtárak, zenei gyűjtemények (cd, hanglemez, dvd), plakátok, képeslapok készpénzes felvásárlása. Tel.: 789-2401,
06 20 937-8592
Megvételre keresek kis és nagy HANGLEMEZEKET, MAGNÓKAZETTÁKAT. Tel.: 06 20
363-2050
Régi, retro, antik játékok azonnali készpénzes
felvásárlása! Hétfőtől péntekig, 10--18-ig. Regiment Játéküzlet, 1066 Teréz krt. 32. Tel.: 3028751
OLASZ
MANDULALIKŐR

RÉGIES
LENDÜLET

... KING
COLE
AMERIKAI
ÉNEKES
NÉVELŐ

DUNÁNTÚLI
VÁROS

KÁLIUM

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT ANTIKVÁRIUMUNK
VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.:
06 20 425-6437
Segítene kibővíteni a focigyűjteményemet?
Készpénzért veszek népstadionos műsorfüzeteket és belépőjegyeket! Tel.: 06 20 4804556, e-mail: nepstadion2015@gmail.com

TÁRSKERESÉS

Egyedülálló 65 év felettiek jelentkezését várom, változatos programokhoz. 18 óra után.
Tel.: 250-0548
FEHÉR ORCHIDEA társközvetítő várja jelentkezését. 2040 Budaörs, Templom tér 19. Tel.:
06 20 487-6047, 06 30 974-1056

EGYÉB

ELTARTÁSI, ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne középkorú házaspár kölcsönös szimpátia alapján
budai ingatlanért. Érdeklődni: 06 30 432-4004.
A 2017--18 évadra, az Erkel színházba átadnék
egy operabérletet jutányos áron. 60--70-esek jelentkezését várom de. 8:00-10:00-ig, este 19:0022.00-ig. Tel.: 316-5989
Örökösödési szerződést kötne idős személlyel
lakásért ottlakás nélkül ügyvéd család gyermeke
részére. Készpénz. Tel.: 06 30 822-8050
Leinformálható 75 éves nő sok szabadidővel,
idős embereknek szeretne besegíteni alkalmanként. Tel.: 06 20 590-9716
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: divatos,
egyedi, kézi kötött, horgolt ruhadarabok
rendelésre, nagy fonalválasztékkal, hozott
fonalból is. www.kotode.hu, tel.: 356-6009.
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KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT VÁSÁROLUNK.
INGYENES KISZÁLLÁS, AZONNALI FIZETÉS.
TEL.: 06 20 387-4140
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A rejtvény fő soraiban Ovidius gondolatát rejtettük el. A 2017/13.
számban megjelent rejtvény megfejtése: „Csalódni csak az tud, aki
valaha hitt”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a Fehér szarvas
című előadásra, amely október 11-én 19.00 órakor lesz a Klebelsberg
Kultúrkúriában. A nyertesek: Borbély István, Járdánházy Tamás és
Prétka Ernő. Gratulálunk! A nyereményeket személyesen vehetik át a
művelődési központban. A nyereménnyel kapcsolatban a 06 20 3251414 telefonszámon kaphatnak további információt. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.
zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2017. október 7-ig.
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Az élettársi kapcsolatból eredő
esetleges problémákról

Bár a közhiedelemben az a
téves elképzelés él, hogy
azok, akik élettársi kapcsolatban élnek azonos
jogokkal rendelkeznek
mint a házasságban
élők, azonban ez nincs
így és számos jog csak külön, a felek közötti megállapodással biztosítható.
Problémát okozhat az
élettársak vagyoni viszonyainak kérdése: a házasságtól eltérően ugyanis az élettársak a
vagyon szerzésében történő
közreműködés arányában szereznek közös tulajdont, akármennyi ideig is élnek együtt.
Az élettársi kapcsolatból származó öröklési kérdések is eltérőek: az élettárs ugyanis nem
örököl „automatikusan”, például haszonélvezeti jogot sem,
így adott esetben az örökösök
felszólíthatják annak a lakásnak
az elhagyására, melyben volt
párjával együtt éltek.
Mindezeket a kérdéseket
természetesen külön megálla-

podással és/vagy végrendelettel eltérő módon
rendezni lehet, ennek
hiányában, sajnos, az
élettárs jogai csorbát
szenvedhetnek.
Gyermekes élettársak különválása esetén
szintén érdemes rendezni a gyermek feletti szülői felügyelet,
kapcsolattartás, tartásdíj kérdését, mivel annak
elmaradása komoly problémákat jelenthet a jövőben.

Dr. Pazicski Fruzsina
ügyvéd
Ügyfélfogadás:
1027 Budapest, Margit krt. 64/b
Székhely: 2000 Szentendre,
Rózsakert 2.
Mobil: (06 20) 284-2772
E-mail: pazicski@drpazicski.hu
www.drpazicski.hu

BUDAI POLGÁR

www.sisuli.hu
Bp., II. Hárshegyi út 3.
A II. kerületbe költözött hazánk első gyermek síiskolája. Oktatás minden szombaton és vasárnap
délelőtt 9 és 12 óra között, műanyag pályákon. Gyermekek számára sícipő és síléc kölcsönözhető.
Kiemelkedő célunk a gyermek síbalesetek megelőzése.
SÍTÁBORAINK AUSZTRIÁBAN:
Október és április között a kapruni gleccserre és a Murau melletti sípályákra (Kreischbergre)
családok számára is.

5.

mom sporT
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2017. október 7-8.

MOM Sport, 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.

Nyitva: 10.00-19.00

Ásványok,ősmaradványok,drágakövek, meteoritok, illetve
ezekből készült dísztárgyak és ékszerek kiállítása és vására.
Interaktív földtudományos játszóház, Mobil Planetárium,
3D vetítés barlangokról, Aranymosás, Kreatív játszóházak, Ezoterikus szolgáltatások, „Egészségsziget”, Bonsai kiállítás

Belépő: felnőTT 1200, nyugdíjas/diák 800 fT/fő
6 éves korig ingyenes!
17 óráTól egységesen 800 fT mindkéT nap!
Telefon: 06 70 340-7471,

www.asvanyborze.com

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

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

Építőanyag kereskedés házhozszállítással!
Tel.: 376-5853

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

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

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

2017/15 – szeptember 23.
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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

lógiai háttérrel.
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Miért fontos
jól hallani?

Bármilyen furcsán hangzik, a hallást is el lehet felejteni
A hallás sok célt szolgál: fontos a hétköznapi szóbeli kommunikációhoz, ám
nemcsak meghallani kell a szavakat,
hanem észre is kell venni a finom
különbségeket a hang tónusában, amely
gyakran hozzátartozik a szó jelentéséhez és ahhoz, hogy megértsük a
beszédet. Mivel a halláscsökkenés nem
fáj, ezért az érintettek gyakran nem is
veszik komolyan. Általábanlassanés
fokozatosan jelentkezik, így egy
megszokott állapottá válik, mely
nagybanmegnehezítiafelismerését.
A hangok mély komponenseit általában
sokáig jól meghallják a nagyothallók;
panaszolják viszont, hogy mégsem értik
meg mindig, amit mások mondanak.
Jellemző még, hogy kevésbé hívja fel
magára a környezet figyelmét, tehát sokáig
rejtve maradhat a kívülállók előtt a halláscsökkenés, és annak mértéke. A jó hallás
hiánya azonban sajátos hatást gyakorol az
egyén egész személyiségére: zárkózottá,

bizonytalanná válik, csökken a szociális
aktivitása, hisz a beszélgetés, és főleg a
telefonálás komoly pszichikai megterhelés lehet számukra.
Miértfontosahallókészülékviselése?
Bármilyen furcsán hangzik, a hallást is el
lehet felejteni. Az agyunk hallóközpontja
hosszan tartó halláskárosodás esetén
elfelejti, hogyan hangzottak régen a
különböző zajok, hangok és dallamok. A
hallókészülék használatával a hallóközpontot aktivizáljuk, hogy újra fel tudja ismerni, és be tudja azonosítani a
hangokat. A tapasztalat azt mutatja, az
időben elkezdett hallókészülék viselőknél a beszédértés nem romlik olyan
ütemben, mint a hallókészüléket nem
használók körében.
JelentkezzenbemostingyeneshallásvizsgálatraazÖnhözlegközelebblévő
Amplifon Hallásközpontba a cikk
mellettihirdetésbentalálhatótelefonszámokegyikén!

Megbízhat
bennünk

vizsgálat
gondozás
szakérteleM

ingyenes hallásvizsgálat
és próbahordás
Várakozás nélkül, az ország 76 pontján kiváló audiológus
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt
ősszel is! Látogasson el hozzánk!
kérjen időpontot Most!
budagyöngye bevásárlóközpont tel.: 06 1 221 55 66
Margit krt. 31-33. tel.: 06 1 336 02 98

amplifon.hu

32. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR
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SZEPTEMBER 29. PÉNTEK
17.00 a Pomázi Tűzoltó Zenekar
18.00 Megnyitó | Megnyitja Dr. Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere | Pesthidegkúti Német Dalkör
19.00 az Ikladi tánccsoport 19.30 a Schaumarer Musikanten együttes
SZEPTEMBER 30. SZOMBAT
10.30 Sill Zsófia és apukája, Sill Gábor
11.30 Sax Norbert és fiai 11.40 a Duna Művészegyüttes táncosai
- szünet 15.00 a Dunaszekcsői fúvószenekar 15.30 az Álomzug társulás - Tóth Krisztina bábelőadása
16.30 a Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Tánccsoport 17.00 a Soroksári Férfi Népdalkör
17.20 a Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Tánccsoport 17.40 a Pesthidegkúti Német Dalkör
18.30 a Soroksári Vidám Favágók 19.00 a Taksonyi Takser Spatzen együttes
A műsorok közti szünetekben a Werischwarer Teufel játszik.

A belépés díjtalan.

HELYSZÍN:

Klebelsberg Kultúrkúria

1028 Budapest, Templom utca 2–10.
Tel.: +36 1/392 0860
www.kulturkuria.hu • www.facebook.com/kulturkuria
e-mail: info@kulturkuria.hu

Október 1. va

-tól
sárnap 16.00

MORZSAPA
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