ADYLIGET–BUDAKESZI-ERDŐ–BUDALIGET–CSATÁRKA–ERZSÉBETLIGET–ERZSÉBETTELEK–FELHÉVIZ–GERCSE–HÁRSAKALJA–HÁRSHEGY–HŰVÖSVÖLGY–KŐVÁR–KURUCLES–LIPÓTMEZŐ–MÁRIAREMETE–NYÉK–ORSZÁGÚT
PÁLVÖLGY–PASARÉT–PESTHIDEGKÚT-ÓFALU–PETNEHÁZY-RÉT–REMETEKERTVÁROS–RÉZMÁL–RÓZSADOMB–SZEMLŐHEGY–SZÉPHALOM–SZÉPILONA–SZÉPVÖLGY–TÖRÖKVÉSZ–ÚJLAK–VÉRHALOM–VÍZIVÁROS–ZÖLDMÁL

A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA | WWW.BUDAIPOLGAR.HU | XXVI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM | 2017. október 7.

Száz éve született Szabó Magda,
aki négy évtizeden át Pasaréten élt

Idén száz éve született Szabó Magda, a II. kerület díszpolgára, aki több mint negyven
éven át Pasaréten élt. A II. Kerületi Önkormányzat pódiumbeszélgetéssel, zenés összeállítással, Piros Ildikó színművész estjével és
emlékkiállítással emlékezett a Kossuth- és
kétszeres József Attila-díjas írónőre, valamint
levetítették az Oscar-díjas Helen Mirren főszereplésével készült Az ajtó című filmet is.

Szeptember 23-án a II. Kerületi Önkormányzat telt ház előtt emlékezett a Marczibányi Téri Művelődési Központban sokak kedvenc író- és költőnőjére, Szabó Magdára, aki
a II. kerület díszpolgára volt. Az egész délután
tartó programsorozat kezdetén a Szabó Magda Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános
Iskola 3. osztálya Szabó Magda Bárány Boldizsár című művéből adott elő részleteket,
majd a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 10/T
tehetséggondozó osztálya az Abigél című regényből adott elő egy jelenetet.
(Folytatás a 3. oldalon.)

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

Találkozzunk október 23-án 10 órakor
a Széna téri ʼ56-os emlékműnél!
Emlékezzünk közösen nemzeti múltunk hőseire és áldozataira!
Koszorúzási szándékát a 346-5569-es telefonszámon jelezheti.

Ünnepi beszédet mond

Dr. Láng Zsolt,

a II. kerület polgármestere,

Varga Mihály

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

Gulyás Gergely

országgyűlési képviselő.
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Változások
a polgármesteri hivatalban

Október 1-jétől a II. Kerületi Polgármesteri Hivatal szervezeti
felépítése átalakult. Az új rendszerről a www.masodikkerulet.hu
oldalon folyamatosan frissülnek az információk, illetve a Budai
Polgár következő számában részletesen beszámolunk róla.
A polgármesteri hivatal központi száma változatlan: (06 1) 3465400, ezen keresztül továbbra is elérhetők a hivatal munkatársai.
A polgármesteri hivatal köszöni ügyfelei türelmét és megértését!

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

Központi telefon: 346-5400
hétfő: 13.30-18.00
Internet:www.masodikkerulet.hu szerda: 8.00-16.30
E-mail: info@masodikkerulet.hu
péntek: 8.00-11.30

Hidegkúti Rendészeti Központ
Városrendészet

1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet)
Tel.: 274-7063
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

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

KÖZTERÜLETI BEJELENTÉS és APróhirdetés feladása
a budai polgárba
Ügyfélszolgálat
és tájékoztatás
Apróhirdetés feladása
II. Kerület Kártyaügyintézés

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.

Gyámhivatal és Hatósági Általános információ és tájéOsztály
koztatás: 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

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató: Balaton Balázs (balaton.balazs@masodikkerulet.hu).
Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra (ludwig.dora@budaipolgar.hu). Szerkesztők: Szabó Gergely (szabo.gergely@budaipolgar.hu), Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu), Novák Zsófi Aliz (novak.zsofi@budaipolgar.hu).
Olvasószerkesztő, korrektor: Zsoldos Szilvia. Fotó: Soós Dániel, Budai Polgár archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó út
1–5., telefon: 336-1384, 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. Tördelés: Ravien Kft. Nyomda: Oláh Nyomdaipari
Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 336-1384. A hirdetések tartalmáért felelősséget
nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 2017. október 21.,
lapzárta: 2017. október 11. Az apróhirdetések feladásának határideje: 2017. október 13.

Apróhirdetés-felvétel: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt., 1024 Keleti Károly u. 15/a,
tel.: 5999-222 (részletek lapunk apróhirdetési rovatában).
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rület lakosait,
A II. Kerületi Önkormányzat kéri a ke
nk alkalmából
hogy október 23-i nemzeti ünnepü
óházukra.
tűzzék ki a nemzeti színű lobogót lak
A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJának nyitvatartása: hétfőtől
péntekig 9–18 óráig. Telefonszám: 212-5030 (1024 Keleti Károly
u. 13/b).
Ingyenes jogi tanácsadás a Fidesz II. kerületi szervezeténél.
Időpont-egyeztetés nyitvatartási időben a 212-5030-as számon.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024 Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelentkezéseket a (06 30) 961-8561-es számon. E-mail:
kdnpbp02@kdnp.hu, web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/kdnpbp2. Ingyenes jogi tanácsadás, minden hónap
utolsó keddjén 16.00-18.00 között. Bejelentkezés nem szükséges.
Képviselői iroda: Varga Mihály (a 4-es számú választókerület
országgyűlési képviselője) irodája hétfőn 15-18, szerdán 17-20,
pénteken 9-13 óráig tart nyitva (1028 Máriaremetei út 118., tel.:
(06 20) 355-8199).
Az MSZP II. Kerületi 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 16-18 óráig a 1024 Keleti Károly utca 8.-ban, páros
hét csütörtökén 17-19 óra között a Széphalom vendéglőben
(1028 Hidegkúti út 79.). Jogsegélyszolgálat: időpont-egyeztetés
a (06 70) 638-6665-ös telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.
hu, Facebook: Jobbik Második Kerület).
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ önkormányzati képviselője, Kecskés Balázs minden hónap első hétfőjén tart fogadóórát 16-18
óra között a Budai Demokrata Klubban, a 1126 Márvány utca
38. szám alatti irodában. Akinek bármilyen kérése, problémája
merül fel, kérik, hogy a 275-8186-os telefonszámon, vagy a budapest4@dkp.hu e-mail-címen jelentkezzen.
Az éSzAk-budAI kISgAzdA poLgÁRI egYeSüLeT tisztelettel várja az
érdeklődők jelentkezését. E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.:
(06 20) 976-2415.
TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes
jogi tanácsadás társasházi közös képviselőknek (1024 Mechwart
liget 1.).
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Október – Idôsek hónapja
„Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok még szebb jövő”
A II. Kerületi Önkormányzat szeretettel és hálatelt szívvel köszönti a II. kerületben élő szépkorúakat az Idősek
hónapja alkalmából – Tóth Árpád Kik egy úton című versének részletével.

Múlt és jövő közt kik középen álltok,
S kiket ez ünnep, mint ezüst halom,
Emel magasra, honnan messzi láttok,
Boldog látványt kiván néktek dalom,
Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok
Még szebb jövő, még dúsabb jutalom,
S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,
Szeretetünk is hadd legyen ajándék.

Országszerte Szabó Magdára emlékeztek
(Folytatás az első oldalról.)
Köszöntőt mondott Láng Zsolt polgármester,
aki kiemelte, hogy az utókorra megkerülhetetlen életművet hagyó írónő kerületünkben élt
és alkotott több mint négy évtizeden át. Szabó
Magdát sokan ismerhettük személyesen is, találkozhattunk vele Pasarét utcáin, akit nemcsak
a mi korosztályunk, de nagyszüleink, szüleink
és még a fiatalok, sőt a gyerekek is kedvelnek,
szeretnek.
– A II. kerület 2003-ban választotta Szabó
Magdát díszpolgárává. Nagyon sokan tudják,
hogy Az ajtó című regénye kerületünkben, a Júlia utcában játszódik. A mára szimbólummá vált
ajtó, amely mögött valaha Szeredás Emerenc élt,
a mai napig megtalálható Pasaréten. 2010-ben
film készült Az ajtó című regényből, a forgatási
munkák egy része Pasaréten, a Lotz Károly utcában zajlott – emelte ki a polgármester.
Az eseményen részt vett Varga Mihály miniszter,
a II. és III. kerület országgyűlési képviselője is.
A Szabó Magda születésének századik évfordulója alkalmából rendezett délután Szalóczy
Pál moderálása mellett pódiumbeszélgetéssel
folytatódott: Kubik Anna színművész, Tordai
Hajnal jelmeztervező, Piros Ildikó színművész,

valamint Tasi Géza, Szabó Magda keresztfia és
jogutódja részvételével, akik megosztották a
közönséggel az írónővel történt személyes találkozásaik, tapasztalataik emlékét. A Budapesti
Operettszínházban nagy sikerrel játszott Abigél
című musicalből Vágó Bernadett (Vitay Georgina), Földes Tamás (Vitay tábornok) és Udvaros Dorottya (Horn Mici) adott elő részleteket,
felvillantva a regény fontosabb részleteit. Ezt
követték részletek Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes művész Abigél című
önálló estjéből, majd levetítették a Szabó Magda
regényéből készült, Az ajtó című filmet, amelyet
az Oscar-díjas Szabó István rendezett a szintén
Oscar-díjas Helen Mirren főszereplésével.
A színpadon Szabó Magda műveivel kapcsolatos kvízkérdésekre is válaszolhattak a mű-

velt olvasók, illetve az emeleti galériában Szabó
Magda-emlékkiállítást is megtekinthettek az
érdeklődők. A Jaffa és a Móra Kiadó könyvvásárán a Szabó Magda-életmű köteteiből 20
százalékos kedvezménnyel lehetett vásárolni a
rendezvény ideje alatt. A fiatalabbakat pedig a
Marczi játszóháza várta, ahol az ügyes kezeknek
köszönhetően megelevenedett többek között
Bárány Boldizsár is.
Szabó Magda 100. születésnapjára szinte az
egész ország készült, a Petőfi Irodalmi Múzeumtól Veszprémen át Debrecenig, ahol Szabó
Magda Emlékmúzeumot alakítanak ki a Dóczy
Gedeon Református Gimnáziumban. A II. kerület különösen büszke lehet rá, hogy Szabó
Magda négy évtizedig élt és alkotott közöttünk.
Ld
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Október – Idôsek hónapja

A fiatalság nem múlik el, ha nem akarjuk

A II. Kerületi Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az itt élő idősekre. A számos
önként vállalt szolgáltatás és program
mellett kedves gesztus, hogy az Idősek
világnapja alkalmából dunai hajókázásra
invitálják a kerületi nyugdíjasklubok tagjait, immár évek óta.

Október az idősek hónapja, első napján, az
Idősek világnapján, 1991 óta világszerte köszöntik az időseket. Ennek minden szűkebb
közösségben, így a II. kerületben is fontos
üzenete van: a generációk együttélése, a családközpontúság és az idősek szeretete, megbecsülése egy kisebb közösség és egy kerület
számára egyaránt fontos.
Egy gyönyörű, napsütéses őszi napon,
szeptember 29-én hajókirándulás indult
a Batthyány térről, ahol zenés-táncos műsorral, idegenvezetéssel, valamint enni- és
innivalóval várták a nyugdíjasokat. A kiránduláson részt vevő 260 szépkorút Láng Zsolt
polgármester is köszöntötte Blaha Lujzától
idézve: „A fiatalság nem múlik el, ha nem akarjuk”. Hozzátette, amikor körülnéz a hajón,
annyi fiatalos, csillogó szempárral találkozik, hogy bárki meggyőződhet a fenti állítás
igazságáról, majd így folytatta: – Ez a nap arról szól, hogy köszöntsük a szépkorúakat, és
hogy kifejezzük, az idősek számunkra men�nyire fontosak. Olyan szolgáltatásokat, programokat szeretnénk szervezni, amelyek a kerületi idősek életét megkönnyítik, pozitívvá
és szebbé teszik – emelte ki a polgármester.
A kirándulókat köszöntötte Vargáné Luketics
Gabriella, a Szociális és Gyermekvédelmi

Rózsáné Sugár Mária:
– Már többedszer jövök a hajókirándulásra, mindig kellemes volt,
jó ötletnek tartom. Eddig minden
évben nagyon szép időnk volt, szerencsére így van ez ma is. Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesületbe
járok, nemrég voltunk együtt Vértesszőlősön, a klubbal
kiállításokra és kirándulásokra is szoktunk járni.

Iroda vezetője is. Az eseményen részt vett
német testvérvárosunk, Mosbach delegációja is, valamint Csabai Péter VÖK-elöljáró, továbbá Bodor Zoltán és Riczkó Andrea, az
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság tagjai.
A II. Kerületi Önkormányzat – a kötelező
ellátási feladatokon túl – az idősek jóllétét,
tartalmas időtöltését segítő programja többek között az Internet kortalanul, amely talán a legnépszerűbb kezdeményezés. Az internetes tanfolyam mellett internetklub
alakult, illetve Okosan az okoseszközökről
címmel klub is indult. Emellett ingyenes
egészségügyi előadásokat és szűréseket is
szervez évente kétszer az önkormányzat

több helyszínen. Újdonság a vízivárosi
rendelőjárat, amely a nehezen megközelíthető Rét utcai rendelőintézetbe szállítja
térítésmentesen az időseket. Szintén új az
ingyenes segélyhívó rendszer, amit a HelpyNet Kft. üzemeltet, és okoseszközökön
keresztül érhető el. A II. Kerületi Önkormányzat az időskorúak iránti tisztelete és
megbecsülése jeléül idén októberben 8000
Ft értékű Erzsébet-utalványban részesíti
azon 65 év feletti polgárait, akik részére az
önkormányzat – szociális helyzetükre való
tekintettel – ebben az évben települési támogatást állapított meg. Idén így 310-en
kapnak utalványt.
Ld

E szin g er K álmánn é :
Lengyel Donát atya:
– A Szilfa utcai Gondviselés Háza
– A Szilfa utcai nyugdíjasklubhoz
lelki vezetője vagyok, elkísértem a
tartozunk. Minden évben itt vagyunk
klubtagokat. Hivatalból én is tagja
a hajókiránduláson, nagyon szeretvagyok az Idősügyi Tanácsnak az
jük. A nyugdíjasklubbal a múltkor
egyházak egyik delegált tagjaként.
a Pasaréti Családi Napon voltunk
Minden program, amit az idősekközösen, örömünnep volt számunkra az a nap, és az is, hogy találkozhattunk Láng Zsolt nek szerveznek, egy kikapcsolódási és kapcsolódási
pont számukra, ezért nagyon támogatandó.
polgármester úrral és Varga Mihály miniszter úrral.
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Könyvbemutató
Hidegkúton
A rendszerváltás nyugdíjasklubja Pesthidegkúton című
könyvet mutatták be szeptember 21-én a Máriaremetei úti Közösségi Házban a
Hidegkúti Nyugdíjasklub
vezetősége szervezésében.
A kordokumentumnak is beillő
könyv szerzője Tóbiás Tiborné
klubvezető és Lipcseyné Bánfalvi
Júlia újságíró, de létrejöttét sokan és sokféle módon támogatták. Az eseményen részt vett Csabai
Péter, a VÖK elöljárója, valamint Makra Krisztina
és Skublicsné Manninger Alexandra képviselő.
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Időseknek és kismamáknak
házhoz viszik a könyvet

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Török utcai fiókja a II. Kerületi Önkormányzattal
együttműködve régóta segíti azokat, akik egészségügyi okból, vagy csecsemőkorú
gyermeket gondozva nem tudnak eljutni a könyvtárba. Kéthetente házhoz szállítják
nekik az olvasnivalót.

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.).

Szirtes Katalin, a Könyvet Házhoz program felelős könyvtárosa

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.

A Könyvet Házhoz szolgáltatás keretében évente legalább ezer kötetet vagy
hangoskönyvet juttatnak el II. kerületi
lakókhoz a Török utcai könyvtárból. Az
intézmény szolgáltatását a II. Kerületi Önkormányzat is támogatja, a polgármesteri hivatal gépkocsit biztosít a
könyvek kiszállításához.
– Több mint tíz éve kéthetente, autóval tudjuk házhoz vinni a kiválasztott
könyveket, amiket előzetes egyeztetés után válogatunk ki a könyvtárban
– mondta el lapunknak Szirtes Katalin, a Könyvet Házhoz program felelős könyvtárosa. – A szolgáltatás elsősorban az idősebb korosztálynak szól,
azoknak, akik már nehezen tudnak kimozdulni otthonról, vagy távol laknak
Török utcai könyvtár 1023 Budapest, Török utca 7–9., Nyitvatartás: hétfőn, szerdán és pénteken
11–19-ig, kedden és csütörtökön 10–
16-ig, szombaton 10–14 óráig. Tel./
fax: 212-1103, e-mail: fszek0204@
fszek.hu, honlap: www.fszek.hu.

tőlünk, de szívesen olvasnának többet.
Időközben a lehetőséget kiterjesztettük azokra a kismamákra, akiknek a
kisgyermeke még nem múlt el egyéves.
Sokan vannak, akik igénybe veszik a
szolgáltatásunkat, mégsem fordult elő
olyan eset, hogy valaki visszaélt a lehetőséggel, és csupán kényelmi okokból
rendelt volna könyvet a lakására.
A díjmentes szolgáltatást minden rászoruló igénybe veheti, aki beiratkozott tagja a könyvtárnak.
Hogy milyen könyveket szoktak a
házhoz rendelni? Szirtes Katalin több
mint egy évtizednyi tapasztalata alapján főként a kortárs irodalom a közkedvelt, de a versesköteteket és az idegen
nyelvű kiadványokat is keresik a II. kerületi lakók.
– Vannak, akik már előre, a honlapunkon keresztül kiválasztják a kétheti könyvet, mások telefonon kérnek
segítséget. Aki régebb óta olvasónk,
annak már ismerjük az ízlését, és magunktól is viszünk neki egy-két kötetet.
Aki nehezebben olvas, vagy csökkent a
látása, hangoskönyvet is kérhet.
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Több ezren fordultak meg az első sörfesztiválon

Szeptember utolsó hétvégéje a sör jegyében zajlott Pesthidegkúton. A II. kerületi Önkormányzat, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat, valamint a Klebelsberg
Kultúrkúria ekkor szervezte meg hagyományteremtő szándékkal az I. Pesthidegkúti
Sörfesztivált, ami jó hangulatban, több ezer
látogató részvételével zajlott. Az eseményre
meghívást kapott testvérvárosunk, Mosbach
négyfős delegációja is.

Péntek este már állt a sátor a Klebelsberg Kultúrkúria udvarán és a Pomázi Tűzoltó Zenekar
is játszott, amikor elsősorban a környékbeli érdeklődők szép számmal összegyűltek az
I. Pesthidegkúti Sörfesztivál megnyitójára.
Elsőként Láng Zsolt polgármester köszöntötte
a hidegkúti sörbarátokat. Beszédében tréfásan utalt jó néhány évtizedes lemaradásunkra
vendégeinkkel szemben, hiszen német földön
már 1810-ben rendeztek sörfesztivált, mi pedig idén először. Köszönetet mondott a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak mint ötlet-

gazdának, és reményét fejezte ki, hogy lesz
még itt ötödik, sőt ötvenedik sörfesztivál is.
A megnyitóra ellátogatott a II. és III. kerület országgyűlési képviselője, Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter is, akit a mosbachi polgármesterrel, Michael Keilbachhal
együtt Mihály-nap alkalmából is köszöntöttek. A miniszter a mértékletesség fontosságára hívta fel a sörsátor közönségének figyelmét, mint mondta, ha a mértékletesség
mértéktelenségbe csap át, annak súlyos következményei szoktak lenni.

Michael Keilbach polgármester is köszöntötte az egybegyűlteket, és örömét fejezte ki,
amiért a delegáció tagjaival együtt ő is részese
lehet a hagyományteremtő céllal megrendezett I. Pesthidegkúti Sörfesztiválnak. Majd egy
német közmondással biztatott mindenkit a fogyasztásra: „A szomjúságot sörrel kell oltani”.
A sörünnep szimbolikus megnyitásaként
a két polgármester csapra vert egy hordót,
és ezzel kezdetét vette a vasárnap estig tartó
mulatság.
PZS
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Vendégek a német testvérvárosból

A német testvérvárosi küldöttség bejárta a közelmúltban felújított Klebelsberg-kastélyt...

... és a budai Várat

Megbeszélést tartottak Láng Zsolt polgármesterrel

Látogatás a Parlamentben

Seres Ernő II. kerületi rendőrkapitánynál szakmai tapasztalatcserén vettek részt

Szalai Tibor jegyző és Michael Keilbach
gyújtotta meg a Szent Mihály-napi máglyát

Michael Keilbach polgármester:
– Többször jártam
már Magyarországon,
háromszor magánemberként, és több ízben
hivatalos úton. Nagyon
jók a benyomásaim az
országról, a kerületről
és az itt élő emberekről,
akiket vendégszeretet,
barátságosság és vidámság jellemez.
Nagyon jól éreztem magam az első sörfesztiválon, kiváló volt a hangulat, így könnyen el tudom
képzelni, hogy ebből hagyomány lesz. Úgy láttam,
az itteni lakosok, beleértve a német nemzetiségűeket is örömmel vették a kezdeményezést. Mi
ugyan már régebben rendezünk sörünnepeket,
de mi se csinálhattuk volna jobban.
Úgy látom, Mosbach és a II. kerület között
nagyon gyümölcsöző az együttműködés, de sok
olyan terület van, ahol további kapcsolatokat
lehet még kialakítani. Nagyon jó példa az egyik
középiskolánk, amelyik egy II. kerületi gimnáziummal létesített testvérkapcsolatot, de jó viszonyt
ápol a két település tűzoltósága és rendőrsége is.
A mostani útra éppen Walter Spohn tiszteletbeli
tűzoltóparancsnok és Jürgen Helfrich, a mosbachi
rendőrség vezetője kísért el, és tárgyaltak itteni
kollégáikkal.
Mosbachban és környékén több mint tízezer
azoknak a száma, akik magyar gyökerekkel rendelkeznek, velünk élnek az egykor Hidegkútról
kitelepített svábok leszármazottai. Már csak
emiatt is rendkívül fontos életben tartani ezt
a kapcsolatot.
Walter Spohn,
Mosbach tiszteletbeli tűzoltóparancsnoka: – Most
huszonharmadik alkalommal jöttem el
Magyarországra. Azt
hiszem, ez a szám már
önmagában is mutatja,
hogy milyen érzéseket
táplálok az itteni emberek iránt. Ami engem ide
mindig visszahúz, azok a személyes barátságok – van olyan, akivel évtizedek óta töretlen a
kapcsolatom. A két település tűzoltósága között
is nagy múltra visszatekintő együttműködés
van. Korábban én voltam városunk tűzoltóparancsnoka, és igyekeztem mindent megtenni a
kölcsönös jó viszony érdekében.
Nagyon jól éreztem magam a magyarországi
látogatáson. Nagy megtiszteltetés, hogy az első
hidegkúti sörünnepre is meghívást kaptunk.
Sok hasonló fesztiválon jártam már, de ilyen jó
hangulatot, ennyi barátságos köszöntést még
nem éltem át. Mindig nagy öröm számomra, ha
Budapestre, a II. kerületbe látogathatok.

Az oldalt írta: Péter Zsuzsanna

Négynapos látogatásra érkezett küldöttség Mosbachból, kerületünk német testvérvárosából. A vendégek a kulturális programok mellett hivatalos megbeszéléseken is
részt vettek szeptember 29. és október 2. között. A delegációt Láng Zsolt polgármester,
Szalai Tibor jegyző, Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója,
valamint Skublicsné Manninger Alexandra, Makra Krisztina és Némethy Béla önkormányzati képviselők kalauzolták a II. kerületben.

8. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT

BUDAI POLGÁR

Autómentes nap a fenntartható városi

Ingyenes szerviz és ajándékok a II. kerületben

Kerületünk idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, mely a környezetbarát és fenntartható városi közlekedést népszerűsíti már tizenhat
éve. Az autómentes közlekedést hirdető nap alkalmából szeptember 22-én
a Kelemen László utcánál és a Retek utcánál ajándékkal várták a kerékpárosokat önkormányzati képviselők, a Fény utcai piac bejáratánál az önkormányzat és a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)
együttműködésének köszönhetően reggeltől délutánig ingyenesen vizsgálták át a bicikliket. A Marczibányi Téri Művelődési Központban a II. kerületi
Önkormányzat és a Magyar Autóklub szervezésében mintegy 350 kerületi
általános iskolás gyereknek tartottak KRESZ-oktatást, Dankó Virág alpolgármester pedig a Völgy Utcai Ökumenikus Óvodában rollereket adott át a
kicsiknek, amiket az óvodai KRESZ-pályán ki is próbáltak.

Már reggeltől meglepetéssel várták a kerékpárosokat a Kelemen László utcánál és a Retek utcán futó kerékpárút mellett. A bringások KRESZ-tesztet tölthettek ki, valamint müzliszeletet, fényvisszaverő csíkot és kerékpárcsengőt
kaptak ajándékba Legény Béla és Gór Csaba, illetve Ernyey László és Riczkó
Andrea önkormányzati képviselőktől

A mobilitási hét alkalmából a Fény utcai piac bejáratánál a MEREK és az önkormányzat közös szolgáltatásaként ingyenes átvizsgálásra és szervizre várták a kerékpárosokat. A nap folyamán sokan távoztak szakember által ellenőrzött, biztonságosabb járművel és ajándékokkal. A szervizelést Till Attila Tiszta szívvel című filmjének
egyik szereplője, Csap Gábor végezte

II. Kerületi Önkormányzat

Ajándék roller kerületi óvodásoknak

Az autómentes nap alkalmából a II. Kerületi Önkormányzat harminckét rollert
ajándékozott tizenkét kerületi óvodának. A Völgy Utcai Ökumenikus Óvodában Dankó Virág alpolgármester adta át
a mozgásfejlesztő játékokat az ovisoknak, akik az ott kialakított KRESZ-pályán
azonnal ki is próbálták a járműveket.
Mint Haszillóné John Helga óvodavezető elmondta, az autómentes napra
készülve az óvodásokkal kirándulásokat tettek a környéken, beszélgettek a
témáról. Hozzátette: a kicsikkel időről
időre használnak tömegközlekedési eszközöket – villamos, busz, gyerekvasút,
fogaskerekű –, hogy megtanulják helyes
és biztonságos használatukat.
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Növényeket telepítettek az új körforgalomba

kerékpározóknak

Csap Gábor szerelőmester: – A biztonságos közlekedés
érdekében elsősorban a fékeket, valamint a kerekeket és a
váltót néztük át az érdeklődők
kerékpárján. Amit lehetett, a
helyszínen beállítottunk, más
esetekben felhívtuk a tulajdonos
figyelmét a közeljövőben esedékes szervizműveletekre,
alkatrészcserére.
Szabadi Endre: – Nagyon jó
a kezdeményezés, amiről a Budai
Polgárban olvastam. A Vérhalom
tér környékéről érkeztem egy gyors,
reggeli ellenőrzésre, mert sokat
kerékpározom, munkába is azzal
járok, ezért fontos számomra a
rendszeres karbantartás.
Kovács Lilla és
fia, Bence: – Régóta terveztem, hogy
eljövök az átvizsgálásra, de valahogy sosem
jutott rá idő. 26 éves
a kerékpárom, tudom,
nem árt néha megnézetni. Sokat használjuk
a családban, a nyáron még a Balatont is megkerültük
a gyerekekkel együtt.

A Pitypang iskolában és a Marczibányi Téri Művelődési Központban (képünkön) a II. kerületi Önkormányzat és a Magyar Autóklub közös programjaként
12 osztálynyi általános iskolás gyereknek tartottak
KRESZ-oktatást. A gyerekek a közlekedési alapismeretek elsajátítása mellett szlalompályán gyakorolhatták
a tanultakat és gurulva, valamint gyalogosan is kipróbálhatták az úgynevezett részegszemüveget, amivel
az alkoholos befolyásoltságot lehet szimulálni

Augusztus végén adták át a Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Zöldmáli lejtő csomópontban a körforgalmat, amit azóta beültettek növényekkel. A kertészek a zöldtakaró kialakításánál figyelembe vették, hogy nehezen gondozható, forgalmas területről van szó, ezért a középső vékony
sávba igénytelenebb levendulát és a szárazságot jól tűrő, talajtakaró évelőket ültettek. A körforgalom két végébe öntözést igénylő, az év minden szakaszában nyíló, változatos évelőket telepítettek, annak érdekében pedig, hogy a tavasz közeledtével korán nyíló növények is díszítsék
a teret, a területet hagymás virágokkal ültették be. A középső rész átláthatóságát helyenként
oszlopos tiszafával, illetve néhány díszfűvel törték meg. A szélső ágyásokba maximum 60 centi
magasra növő talajtakaró cserjék – Berberis, Euonymus, Lonc, Deutzia – kerültek. Az árnyékos felületekre fűmagot vetettek. A körforgalom zöldfelületén automata öntözőrendszer biztosítja majd a növények vízellátását.

Önnek mekkora az ökológiai lábnyoma?

Ökológiai lábnyomunkra hívta fel a figyelmet
a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kvízjátéka, amely nagy érdeklődést váltott ki nemcsak az Európai Mobilitási Hét családi hétvégéjén, hanem az Áldás Utcai Általános Iskolában
is. Az óriás társasjátékban tizenkét kérdést
tettek fel a játékosok tudatos, környezettudatos fogyasztási szokásairól. Az áldásos diákok
válaszaiból gyorsan kiderült: bár lehetne még

csökkenteni családjaik ökológiai lábnyomán,
a mai gyermekeké azonban már egy, a korábbiaknál tudatosabb generáció, ami annak is
köszönhető, hogy sok általános iskolában fordítanak kiemelt figyelmet a tudatosságra oktatásra. Idén tizenhatodik alkalommal, szeptember 16–22. között zajlott az Európai Mobilitási
Hét, a környezetbarát és fenntartható városi
közlekedés programsorozata.
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Játszótereket és parkokat újít fel
az önkormányzat az ősz folyamán

A tervek szerint november végéig hat helyszínen is fejlesztéseket végez a II. Kerületi Önkormányzat a fenntartásában lévő parkokban
és játszótereken, nettó 140 millió forintból.

Az őszi munkálatok során a Zsigmond téren
az Árpád fejedelem útja felőli bejáratnál szabadtéri sportparkban használatos eszközöket
helyeznek ki felnőttek részére több ütemben.
Elsőként „street workout” eszközparkot, azaz
statikus fitneszeszközöket használhatnak majd
a sportbarátok.
A máriaremetei templomkert sokak által látogatott játszóterét egy rugós mérleghintával és
egy rugós játékkal bővítik.
A Fenyves parkban kicserélik az elöregedett kettős hintát, az alatta lévő, rossz állapotú
gumiburkolatot elbontják, helyette korszerű
öntött gumival borítják a talajt. Szintén a gyerekek játékát teszi kellemesebbé, hogy a „bölcsis kastély” fölé árnyékoló napvitorlát feszítenek ki.
A Nagy Imre téren egy rugós mérleghintával és egy rugós elefánttal bővül a játszószerek
listája. Az önkormányzat a lakossági igényeket
figyelembe véve egy pingpongasztalt is kihelyez a térre.
A Cseppkő játszótér átfogó felújításának keretében többek között lecserélik a járdák betonburkolatát térkőre, de új szemétgyűjtőket és
padokat is kihelyeznek, valamint ülőfal épül.
Felújítják a rézsűt, az ivókutat és lesz új kapu.
A játszóeszközök korszerűsítésének kereté-

A Vérhalom téren komoly felújítások lesznek

ben a 3–8 éves korosztály számára mérleghinta
épül, illetve pingpongasztalok, azok alatt pedig biztonságos öntöttgumi burkolatok várják
majd a látogatókat. A tűző nap ellen árnyékoló
napvitorla fog védeni.
A Vérhalom téren komoly felújítások lesznek. Megépül a II. kerület fenntartásában lévő
első tematikus játszópark. A multifunkciós
játszótér a gyerekek körében népszerű Sam, a
tűzoltó történetéhez kapcsolódik. Az új játékokon kívül a hintákat, valamint a homokozóba
csatlakozó csúszdás várat teljesen újra cserélik.

Lezárult a közösségi tervezés

Tervprezentációval zárult az adyligeti park megújítását célzó nyolc hetes közösségi tervezés.
A záróeseményen, ahol a tervezők bemutatták a környékbeli lakókkal közösen elvégzett munka eredményét, Dankó Virág alpolgármester köszöntötte az érdeklődő adyligeti polgárokat.
A koncepcióterv alapján kiviteli terv készül, és ezt követően – várhatóan jövő tavasszal vagy
nyáron – indulhatnak meg a felújítási munkálatok a fővárosi TÉR_KÖZ projekt keretében.

Megújul a homokozó, a játszószerek alá pedig
öntöttgumi eséscsillapító burkolatot készítenek. A tér játszótéren kívüli részein különböző
kertészeti munkák várhatók. Cserélik például a
gyöngykavics burkolatot, felújítják az automata
öntözőrendszert és a gyepet.
A Vérhalom tér rekonstrukciójával egyidejűleg a futókör hibáit is kijavítják. A polgármesteri hivatal ezért felhívja a figyelmet arra, hogy
a fejlesztések miatt a futókör használatában
időnként korlátozások várhatók, amiről a futók
a helyszínen kapnak tájékoztatást.

Felújítás a Pitypang utcában

A környékbeliek örömére, a II. Kerületi Önkormányzat idei útfelújítási programja keretében,
a közelmúltban elkészült a Pitypang utca Csatárka út és Zöldkő utca közötti szakasza

KÖRNYEZETÜNK

Postaládánkból

Lakossági összefogás a tisztaságért
Amikor még kissrác voltam, olykor-olykor elfelejtettem megírni a házi feladatomat, anyám pedig azt mondta:
– fiam, nem viszed te semmire, legfeljebb utcaseprőnek leszel majd jó!
Drága édesanyám jövendölése részben – mert azért vittem valamire egy
picikét – valóra vált, mert a mai napon, hatvankilenc évesen debütáltam
a megjósolt foglalkozási ágamban és
utcaseprő vizsgát tettem! Most a nagyérdemű közönségen a sor: elfogadják-e
a vizsgamunkámat megfeleltnek, vagy
mehetek vissza az iskolapadba, az utcaseprők örökös padsorába, tovább
készülődni.
Családommal a Pasaréti tér felett, a
régi budai kertvárosi részben lakunk
már vagy negyven éve. A kertünk két
utcára is nyílik: a Csalán útra és a Nagybányai útra. Az utcák találkozásához
évekkel ezelőtt szelektív hulladéktárolók kerültek a sötét és a fehér üvegek
befogadására. Sajnos, ismerősök és ismeretlenek limlomokat, ételmaradékokat, vegyi anyagokat, kerti hulladékot
és még ezernyi dolgot, amit elképzelni
sem tudunk, vittek oda. A környéken
dolgozó mesteremberek pedig a feleslegessé vált építőanyag-maradványokat
hagyták a tárolók mellett, mintha az
egy szemétgyűjtő hely lenne. De a
szemét nem ám titokban, hanem fényes nappal, autóból kipakolva került
a járdaszigetre. Nagy ritkán elvitte a
Fővárosi Közterület-fenntartó autója.
Bűzlött ez a szépséges terület, aminek
közelében Bartók Béla is élt vagy egy
évtizedet.
De egy nyári napon úgy döntöttem,
ennek véget vetek, nem várok senkire!
Riasztottam barátaimat, Hosszú Ádám
kollégámat, Rudolf József kertészt és
Tölgyesi Szabinát, majd bejelentettem,
hogy délben kezdjük a terület kitakarítását. Vettem egy méteres tiszafát
– igénytelen, szépségesen zöld, talán
nem lopják el az első nap –, hozzá hat
kis cserepes zöldet, szép fehér kavicsokat, és megkezdtük a hadműveletet. Az
utánfutónk púposan megtelt szeméttel,
a teherautó platója is majd’ megrogyott, de lelkesen felszedtük az évek
óta itt szaporodó zöld gyomot. Ezután
kiragasztottam néhány figyelemfelhívó
táblát, és láss csodát, délután háromra
elkészült a nagy mű, kitisztult a Csalán
út–Nagybányai út kereszteződése. Helyére került a tiszafa is.

Ameddig nyakig koszosan a 38 fokos kánikulában takarítottunk, sokan
megálltak, örömüket fejezték ki, és
biztattak, hogy milyen jó ez így! Én
csak azt kértem, hogy legyünk közösen őrei ennek a központi helynek, figyeljünk arra, hogy senki ne
dobálhasson el itt hulladékot. Hogy
fényképezzük már le a szemetet kirakó autókat, lépjünk fel a környezet
rombolóival szemben. Nagyon jó lenne, ha az önkormányzat kialakítana itt
egy kis védett területet, némi zölddel,
térfigyelő kamerával, hogy elriasszuk
a rosszban sántikálókat...
Amikor az utolsó gaz gyökerét is kitéptük és vállamra tettem a seprűmet,
felnéztem az égre, vajon édesanyám
mosolyog-e, hogy bevált a jóslata: a
fia végül csak utcaseprő lett! A történetnek itt azonban nincs még vége.
Minden reménykedésünk ellenére,
pár nappal később, egy „úriember”
kipakolt egy nagy doboz hulladékot
a kisteherautójából. Látogatását lefényképezték, mivel a takarítás óta
többen is figyeljük a környéket. Az illető vagy nem tud olvasni, vagy sajnálta az időt és a benzint arra, hogy
hulladéklerakóba vigye a szemetét. De
nagy meglepetésemre, egy környékbeli
lakó, aki értékelte erőfeszítéseinket,
eltüntette a szemetet. Köszönet és
hála érte! Mindez azt bizonyítja, hogy
igenis megérte, megéri rendben tartani
a környékünket!
Nyár végén beadtam a II. Kerületi
Önkormányzathoz a terület örökbefogadása iránti kérelmet Szemerszky
László, Tóth Imre és a magam nevében.
Személyünkben és a sok támogató nevében is felelősséget vállalunk azért,
hogy ez a kis terület tiszta maradjon.
Ha valaki szeretne csatlakozni személy szerint is az örökbefogadókhoz,
kérem, hogy értesítsen a gyula@davidgyula.hu e-mail-címen, örömmel
veszem fel az örökbefogadók közé
is. A kérelemben vagy örökbefogadási
beadványban nem kérek önkormányzati anyagi hozzájárulást a terület
karbantartásához, ezzel is mintegy
jelezve, hogy mennyire magunkénak
érezzük ezt a feladatot.
Köszönöm mindenkinek az együttműködő aláírásokat, és a biztató szavakat!
Dávid Gyula
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Budai polgárok a kerületből…

Hol a hátizsákjában, hol a hóna alatt, de mindig visz magával könyvet.
Somogyi-Soós Anita egy könyvkiadó marketingese. Vidáman mesélt élete nehéz pillanatairól is, fontos érzésekről, színházról és persze a könyvekről. Fotózás közben nevetve mondta, hogy egészen mostanáig azt hitte,
könnyű a manökenek dolga, de most már tudja, hogy nem. A helyszín viszont segített, mert könyvek között még a modellkedés sem olyan nehéz...

Somogyi-Soós Anita
marketing- és PR-menedzser

Zalaegerszegen születtem, a legkorábbi emlékem ahhoz az utcához kötődik, ahol a házunk és az ovim is volt. Sokszor álltam az ovi
kerítésénél és hazavágytam, tudtam, hogy anyukám otthon van a
kis húgommal. Szerettem a magyar népmeséket, órákig hallgattam
a meselemezeket. Fülemben van, ahogy Haumann Péter A Hétfejű
Tündért olvassa, abból tanultam mesét mondani, iskoláskoromban
sok mesemondóversenyt megnyertem. Hamar szerelembe estem az
irodalommal és a huszadik századi drámák mellett hazánk nagy írói
és költői is már egész fiatalon a kezembe kerültek. A kortárs magyar
irodalom friss kötetei mellett most épp Hemingway-t vettem újra
elő, de Szabó Magda és Márai regényeit is sorban újraolvasom.
Kamaszkorom baráti körének jelentős részét a zalaegerszegi színházban szereztem, nagyon sokat kaptam tőlük, igazán érzékeny
közeg. Tizenévesen Bereményi Gézával beszélgettem az élet fontos
dolgairól a művészbüfében, aztán belőle írtam a szakdolgozatomat
magyar szakon. Egyetemistaként már a Madách Színházban voltam
nézőtéri dolgozó, onnan a Budapesti Nyári Fesztiválhoz kerültem.
A színház mindig jelen volt az életemben. Az ott dolgozók szinte
mindannyian érzékeny emberek, a színészek a színpadon is vállalják
az érzelmeiket. Hasonlítok hozzájuk és tisztában vagyok vele, hogy
sokszor az érzelmeim irányítanak, amiből néha hátrány is származhat. De hat éve gyermekkönyvek kommunikációjával foglalkozom,
egy kiadó marketingeseként, és a munkámban szerencsére sokszor
hasznos az érzékenység és a nyitottság.
Mindig szerettem beszélgetni, szüleim sokszor mondták gyermekkoromban, hogy túlbeszélem a dolgokat. Tényleg mindent át
akartam beszélni, így mentem a mélyére. Ha nem segítettek ebben,
akkor sírva fakadtam. Miután megszülettek a fiaim, ez egy időre
megváltozott, az anyaság mellett a munka is az életem része maradt, kicsit háttérbe szorítottam magamat. De most megint olyan
korszakot élek, amiben megengedem magamnak, hogy szabadjára
engedjem az érzelmeimet. A könyvek erőt adnak, imádom a kortárs
költőket, például Szabó T. Annát, aki arra tanít, hogy merjünk igazán
nők lenni. Feltölt a zene is, idén megvalósult egy húsz éve dédelgetett álmom és eljutottam Krakkóba, ahol jól kitomboltam magam a
kedvenc zenekarom koncertjén. Ki kell néha énekelni és ugrálni a
fájdalmakat, ezt mindenkinek meg kéne engednie magának.
Nagyon szeretem a kerületet, a Nyúl utca az egyik kedvencem, ahol
mindig szembe jön egy ismerős, aki rámköszön, otthonos itt élni.
Két fiam van, rengeteget olvasunk együtt. Szerintem a XXI. századi
gyerekeknek óriási szerencséjük van, mert ma már természetes,
ha a könyv egy adott korosztályt szólít meg, és kifejezetten az őket
érintő problémákról mesél.

Lejegyezte: Novák Zsófi Aliz
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ÖNKORMÁNYZAT

Szavazzon az újabb ingyenes
szabadtéri WIFI-helyszínre!
A II. kerületben már évek óta ingyenes internetelérési lehetőséget biztosít az önkormányzat a Mechwart ligetben, a
Lövőház utca sétálóutca-szakaszán, Pesthidegkúton a Bánffy
György emlékparkban, valamint a Vérhalom téren. Regisztráció nélkül naponta 30 percig, wifihasználathoz regisztrált
II. Kerület Kártyával 120 percig használható a szolgáltatás.
(Bővebben: masodikkerulet.hu/gyorsmenu/wifimenu)
A II. Kerületi Önkormányzat újabb szabadtéri Free WIFI-helyszínt létesít. Az eddigi négy mellé az Önök javaslatát kérik az
új helyszín kiválasztásához, ezért a Budai Polgárban szavazást
hirdetünk.
Kérjük, hogy a három javasolt helyszín közül egyet válasszanak
ki, és küldjék el e-mailben a wifi@masodikkerulet.hu címre,
vagy postai úton a lenti űrlap visszaküldésével a Budapest
Főváros II. Kerületi Önkormányzat 1277 Budapest Pf. 21.
címre. A szavazással kapcsolatban érdeklődni a 346-5479-os
telefonszámon lehet.

BUDAI POLGÁR

Most
Ön
dönt!

✂

Szavazólap az új WIFI-helyszínre

Három helyszín közül választhatnak (csak egyet lehet választani), kérjük, aláhúzással vagy bekarikázással egyértelműen jelöljék meg a kívánt helyszínt. Leadási határidő: 2017. november 1.

1. Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont
2. Mansfeld Péter park
3. Adyligeti park

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lakcím:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

✂

A II. Kerületi Önkormányzat idén ősszel is több helyszínen
szervez díjmentes és önkéntes EGÉSZSÉGNAPOKAT
kerületünk felnőtt lakosai számára.
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Negyedszázada a mozgássérültekért

A Pesthidegkúton működő Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány – támogatóival közösen – egy kora estig tartó zenés-táncos műsorral ünnepelte fennállásának 25.
évfordulóját szeptember 23-án. Az ünneplőket Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere és Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő is köszöntötte.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a II. és III. kerület országgyűlési képviselője, Nász Erzsébet kuratóriumi elnök és Láng Zsolt II. kerületi polgármester

A szeles napon ugyan a négy fal közé kényszerültek az ünneplők, így azonban még családiasabb hangulatban telt az alapítvány születésnapi
rendezvénye. Kicsik és nagyok örömére az eseményt a ParaDance Company Kerekesszékes
Tánccsoport látványos műsora nyitotta meg. Ezután Nász Erzsébet kuratóriumi elnök ismertette
az alapítvány történetét, ami a mozgássérültek
pesthidegkúti lakótelepének alapításával kezdődött, majd jelenlegi tevékenységéről is beszámolt. Eszerint célkitűzése a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatása és
a rehabilitációs foglalkoztatással kapcsolatos
tanácsadás. A fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelét támogató szolgálat keretén belül
személyi segítéssel és akadálymentes szállítással segíti, speciális akadálypályával érzékenyítő programokat szervez. Képzések, átképzések
szervezését vállalja, speciális pszichológiai,
életviteli, pedagógiai, akadálymentesítési tanácsadást végez, támogató szolgálatot működtet.
Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere köszöntőjében elmondta, a lakótelepen élőkkel nap
mint nap találkozik a kerületi rendezvényeken,
velük szoros kapcsolatot ápol az önkormányzat

is, fontosnak tartja életszínvonaluk javítását, az
elmúlt években összesen közel négymillió forinttal támogatta az Egalitas Alapítványt. Megjegyezte, az ünnepségen is fellépő Roll Dance Kerekesszékes Kombi Táncegyüttest, amely a tánc
nyelvén beszél a másság elfogadásáról, Klebelsberg-díjjal tüntették ki a közelmúltban. Beszélt a
huszonöt éve Pesthidegkúton működő Gyerme-

kek Házáról is, amelynek minden osztálya fogad
mozgássérült vagy valamilyen fogyatékossággal
élő kisgyermeket. A polgármester megemlítette az önkormányzat és a Mozgássérült Emberek
Rehabilitációs Központja (MEREK) közti hatékony együttműködést, valamint kitért arra is,
hogy büszke a II. Kerületi Önkormányzat cégére,
a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.-re, amely két
éve elnyerte a Fogyatékosságbarát Munkahely
címet. Az ünneplőknek azt kívánta, hogy még
sok éven át szeretettel és kitartóan tudják végezni fontos munkájukat. – Az önkormányzat
ezután is, a hétköznapokban is az alapítvány
mellett áll majd – zárta beszédét.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő is köszöntötte az ünneplőket a jeles napon. Mint mondta, a mozgássérültek közössége, éppúgy mint más közösségek,
a bizalmon, tiszteleten alapul, a szeretet szervezi, és a benne élők munkájától, akaratától és
hitétől válik hatékonnyá. – Nem sajnálatra van
szükség, hanem az együttérzésből fakadó szakszerű segítségre és támogató együttműködésre.
Az önsegítő szándék teljes mértékig adott, ezt
mutatja az Egalitás negyedszázada és a pesthidegkúti mozgássérültek lakótelepének léte is
– fogalmazott.
Az ünnepségen Miklósné Szalai Veronika és a
Gyermekek Háza diákjai is énekeltek. A jubileumi rendezvényen részt vett többek között Fóris
Johanna, a MEREK igazgatója, Skublicsné Manninger Alexandra és Makra Krisztina önkormányzati képviselő, valamint Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója is.
NZSA

A ParaDance Company Kerekesszékes Tánccsoport nyitóműsora

Ingyenes otthonápolási tanfolyam

A kórházakban sokszor olyan betegeket is elhelyeznek, akiknek
az ellátása minimális tárgyi tudással és szerető családi háttérrel
otthonukban komfortosabban megoldható lenne. Éppen ezért
a Budapesti Szent Ferenc Kórház a II. Kerületi Önkormányzattal
együttműködve a Budán élő családoknak segítő, támogató, rehabilitációs célokkal újra elindítja egészségügyi programját, amivel
a családtagok házi ellátásához kívánnak tömör és praktikus segítséget adni, a gyakorlatra fókuszálva. Az oktatás tematikája: a

betegemelés technikái és technikai eszközei, pelenkázás, toalett
segédeszközök használata.
Az oktatás időpontja: NOVEMBER 2., csütörtök 16-19 óra között.
Helyszín: Budapesti Szent Ferenc Kórház (1021 Széher út 73.). Jelentkezés Fábiánné Kiss Szilvia ápolási igazgatónál hétköznap munkaidőben telefonon a (06 20) 310-4404-es számon, vagy e-mailben az
apolig@szentferenckorhaz.hu címen. Az érdeklődőket korlátozott
számban, előzetes jelentkezés alapján tudják fogadni.
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Zenészként a zenémmel tudok segíteni

A Törös Alapítvány 2011 immár negyedik
alkalommal örvendezteti meg kerületünk
lakóit szép muzsikával és teszi lehetővé az
embereknek az adakozás örömét. A november 10-i jótékonysági hangversenynek az elmúlt évekhez hasonlóan a Marczibányi Téri
Művelődési Központ ad otthont, a bevétel
változatlanul a II. kerület egészségügyi
ellátásának javításához járul hozzá.

Az idei koncert a romantika jegyében zajlik:
Rossini, Mendelssohn és Schumann darabjait
a Duna Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában,
Kanai Toshifumi vezényletével hallgathatja majd
meg a közönség. Az esten fellép a világszerte
ismert, és a zenerajongók körében méltán
népszerű Liszt Ferenc-díjas zongoraművész,
Balázs János.
– Dr. Törös Edit főorvos, az alapítvány
és a jótékonysági koncert lelke és motorja
rendszeresen látogatja koncertjeimet – meséli
a művész. – Ezenkívül van egy nagyon kedves
közös ismerősünk, Dubrovay László, az én egykori zeneakadémiai tanárom, akivel nagyon
szoros és aktív művészi kapcsolatban állok:
összes művét lemezre vettem.
A II. Kerületért Emlékéremmel is kitüntetett Dubrovay László a jótékonysági koncert
egyik védnöke. Mit jelent önnek a zeneszerzőhöz fűződő barátsága?
Ez számomra nagyon fontos. Bár nagy köztünk a korkülönbség, de közös a művészi alázat
és a zenei gondolkodás. Az élet egyéb dolgairól
is hasonló nézeteket vallunk, ami szintén hozzájárul a közös munka eredményességéhez. Nagyon közel áll hozzám a zenéje. Amikor – jó pár
évvel ezelőtt – találkoztam a műveivel, azt éreztem, amit a Chopinnel való találkozásomkor:
nem elég egy darabot megtanulni, az összeset
el kell játszani. Hatalmas megtiszteltetés számomra, illetve óriási bizalom az ő részéről, hogy
az eddigi teljes életművét nekem adta, hiszen
a jövő generációinak ezek a felvételek fognak
alapul szolgálni.
Szívesen játszik kortárs műveket?
Úgy érzem, ez kötelességem is. Nem lehet
leragadni az elmúlt századok zenéjénél,
haladnunk kell – ebben is – a korral. Ráadásul
Dubrovay zenéje nagyon szerethető, mert érzelmi indíttatású. Modern hangrendszerrel, a
hangszerek technikai lehetőségeinek maximális kihasználásával készülnek a művei, miközben mindig a szépre törekszik.

Úgy tudom, zenei tanulmányait a II. kerületi Járdányi Pál Zeneiskolában kezdte meg.
Milyen indíttatást kapott?
Rengeteget köszönhetek az első zongoratanáromnak, Hornyánszkyné Becht Erikának. Zenészcsaládból származom, édesapám is zongorista.
Én otthon, magamtól tanultam zongorázni,
hallás után keresgettem ki a dallamokat. A felvételimet Erika néni egyszerre jellemezte zseniálisnak és katasztrofálisnak: egy húszperces
Beethoven-szonátát játszottam el nyolcévesen
– tele hibával, hiszen a kottát nem ismertem.
Komoly munkába kezdtünk, és nagyon jól haladtunk. Erika nénitől tartottam is, de rajongtam is érte. Ő egy fantasztikus tanáregyéniség,
óriási szívvel és tudással. A mai napig kikérem a
véleményét, mert az érzelmi kötődésem mellett
nagyon fontosnak tartom, hogy legyen kontroll. Zongoraművésznek lenni egy végeláthatatlan folyamat, amiben mindig lehet és kell is
továbbfejlődni.
Mit fog játszani az alapítvány hangversenyén?
Schumann a-moll zongoraversenyét. Schumann a romantika egyik legszenvedélyesebb
zeneszerzője, ez a darab pedig a leghíresebb

versenyművek egyike. Érződik rajta az a lángoló
szerelem, amit a szerző felesége iránt érzett.
Ma már szinte elképzelhetetlen, de Schumann
napról napra egyre jobban rajongott asszonyáért, és ezt a felfokozottságot művei is tükrözik.
Nagyon szeretem játszani ezt a darabot, mert ez
egy vidám, szinte kicsattanó, örömtől és erőtől
duzzadó mű, amit egyébként már játszottunk
együtt a Duna Szimfonikus Zenekarral. A japán karmesterrel, Kanai Toshifumival viszont
ez lesz az első találkozásunk.
Hogyan fogadta a felkérést, hogy fellépjen
a jótékonysági koncerten?
Vallom, hogy egy művésznek minden nemes
kezdeményezéshez, amely a társadalom jobbulását szolgálja, csatlakoznia kell. Én zenészként
a zenémmel tudok segíteni, és boldog vagyok,
ha ezt megtehetem. A legnagyobb magyar zongoristának, Liszt Ferencnek vannak tanításai,
amelyeket én szentírásként tisztelek. Az egyik
ilyen példamutató tanítása a jótékonyság.
Nemcsak a művészetekért tevékenykedett, de
például a nagy pesti árvíz károsultjaiért is adott
hangversenyt. Ha felkérést kapok egy ilyen rendezvényre, csak az időpont-egyeztetés a kérdés,
az, hogy jövök, természetes.
Péter Zsuzsanna

A DUNA SZIMFONIKUS ZENEKAR
jótékonysági hangversenye a II. kerület egészségéért

november 10-én, pénteken 18 órakor a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban.
Közremûködik: Balázs János Liszt Ferenc-díjas zongoramûvész. Vezényel: Kanai Toshifumi. Fôvédnök: dr. Láng Zsolt polgármester.
A 2500 és 5000 Ft-os támogatói belépôjegyek megvásárolhatók: Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ, Klebelsberg Kultúrkúria, II. Kerületi Önkormányzat Szakorvosi Rendelôintézete
Igazgatói titkárság (Kapás utca 22., 1. emelet), Mozgásszervi Rehabilitációs Központ (Henger utca 1.).
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Gyerekelőadások ünnepe a Marczi színpadán

A 9. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemlén
babaszínház, bábszínház, mesejáték, ifjúsági
színházi előadás, színházi nevelési előadás,
beavató színházi előadás és táncjáték várja
a közönséget az elmúlt időszak termésének
legjavából. Az október 9-től 15-ig tartó
eseményen fordulatokkal teli történeteket,
esendő embereket és mesebeli hősöket láthatnak a gyerekek és a színházi szakmában
dolgozó alkotók.
Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere, a
szemle fővédnöke hangsúlyozta, hogy a II. Kerületi Önkormányzat nagyon fontosnak tartja
a gyerekeknek rendezett kulturális események támogatását. Mint mondta, a fesztivál fő
helyszíne a kerületünkben működő Marczibányi Téri Művelődési Központ, amely évtizedek óta a fiatal generáció színházi nevelésével
foglalkozik, az egyik legismertebb hazai műhely. – Az itt dolgozók munkájának egyik fontos állomása ez az őszi szemle, amelyen kiváló
báb- és meseelőadások, valamint az ifjúság
problémáit megfogalmazó, kérdéseket felvető, válaszokat kereső előadások láthatók –

Jelenet a Kolibri színház Nincsenapám seanyám című ifjúsági előadásából

fogalmazott a polgármester. Hozzátette, idén
sokkal több előadással neveztek a szemlére,
mint a korábbi években, összesen száz előadásból választották ki a huszonegy legjobbat.

Jegyek korlátozott számban
kaphatók még, elsősorban a hétvégi
előadásokra. Bővebb információ: www.gyermekszinhaziszemle.hu, www.marczi.hu/Content/
viewEvents/1028, jegyigénylés Bikkes Ágnesnél (06
20) 486-8903, bikkes.agi@marczi.hu (Marczibányi
Téri Művelődési Központ,1022 Marczibányi tér 5/a).

Ahogy a felnőtteket, úgy a gyerekeket is hiteles alkotásokkal lehet megszólítani
Vidovszky György évről évre részt vesz a Gyermek- és Ifjúsági
Színházi Szemlén, idén két rendezését is meghívták, az egyik
a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház bábos
mesejátéka, a másik a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház kamaszoknak szóló előadása. Munkáiról és a szemléről beszélgettünk a rendezővel.

A szemlére két évad terméséből válogatták az előadásokat. Mivel sokat
dolgozom, két rendezésem is látható lesz
majd, ami természetesen nagy öröm. Az
ajánlott előadások között egyébként
más olyan rendező is lesz, aki hozzám
hasonlóan több előadással szerepel.
Szabó Borbála Nincsenapám seanyám című ifjúsági darabját leg-

utóbb a Kolibri színházban rendezte
meg. Miért tartotta fontosnak, hogy
másodszor is színpadra állítsa?
A Stúdió K-ban bemutatott változat
rövid életű volt, úgy éreztem, a téma
megér annyit, hogy többen lássák.
A darab története a szerző kamaszkorából táplálkozik és sok nagyon
fontos kérdést érint. Főszereplője

olyan tinédzser, akinek a családjában
rengeteg a megoldatlan probléma és
a veszélyes konfliktushelyzet. Mégis,
ami igazán különleges ebben a darabban, hogy a lányt az elmagányosodástól két macskája, Dezső és Frici
tudja megmenteni, akik Kosztolányi
és Karinthy képzeletbeli reinkarnációi. Általuk jelenik meg az előadásban
az irodalomtanítás ellentmondásos
gyakorlata is. Ugyanis az irodalmat jól
értő gyerek nem biztos, hogy jó jegyet
is kap majd a magyarórán.
A marosvásárhelyi előadás kisiskolásoknak szól. Mennyire aktuális
A brémai muzsikosok története ma?
A gyerekszínháznak nem feltétlenül feladata, hogy nagy társadalmi
kérdésekre reagáljon, de ez a Gimesi
Dóra és Veres András által írt mese
ezt pont megteszi, legalábbis az én
olvasatomban. A történet itt van velünk, hősei ugyanis olyan számkivetett
állatok, akikre a társadalom már nem
tart igényt. Menekültek, akik egymásba kapaszkodva keresik új hazájukat.
Sehol nem fogadják be őket, végül
megteremtik saját otthonukat.
Miért tartja fontosnak, hogy
részt vegyen a szemlén?
A szemle ünnep, ami a szakmát
erősíti. Magyarországon nincs túl sok
színházi, pláne gyerekszínházi szemle,
illetve fesztivál. Úgy érzem, lehetne
jóval több. Bízhatunk abban, hogy
egy-egy ilyen esemény után jobb előadások születnek majd, hiszen az alko-

tóknak itt lehetőségük nyílik arra, hogy
megnézzék a legjobbakat. Azontúl,
hogy ennek örül a szakma, a gyerekközönségnek is javára válik.
Sokféle díjjal gazdagodnak az
alkotók.
Ez így van, fontos az elismerés, de
mégsem a verseny számít, sokkal inkább az, hogy egy-egy művész, társulat
el tudja helyezni magát a színházi palettán. Kiderül, hogy a különböző műfajokban ki hol tart, milyen újdonságok,
ötletek vannak. Fókuszba helyezi azt,
hogy a gyerekeknek alkotó társulatok
komolyan veszik magukat.
Van, aki kételkedik ebben?
A gyerekszínház még mindig sokak
számára egyenlő a tinglitangli szórakoztatással, sajnos, nemcsak itthon,
hanem nálunk sokkal gazdagabb országokban is. Sokszor küzdeni kell
azért, hogy a kritikusok beüljenek a
gyerekszínházba és felnőttszámba vegyenek minket. Miközben velem együtt
már sokan bebizonyították, hogy fontos
a gyerekközönség. Azok, akik ebben a
műfajban dolgoznak, nem jobb híján
választották a gyerekszínházat, hanem
mert ez érdekli őket, és ismerik szakmájuk minden csínját-bínját. Tudják,
hogyan lehet különböző korosztályú
gyerekeket érvényesen, hitelesen megszólítani. Egy ilyen szemle, amikor a
szakmai figyelem ránk irányul, ezt megerősíti, és ilyenkor egy rövid időre úgy
érezhetjük, hogy mi vagyunk a sztárok.

Novák Zsófi Aliz
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ÓVODA–ISKOLA

BUDAI POLGÁR

Legfontosabb fejlesztő eszköz a szabad játék
Az idei az ötödik nevelési év, amikor az óvodákban az óvónők és a dajkák mellett óvodapszichológus is segíti a gyermekek beilleszkedését és harmonikus fejlődését. A II. kerületi óvodákban összesen hét ilyen szakember dolgozik, munkájukat szeptembertől Haraszti Tamás
pszichológus fogja össze, akivel munkahelyén, a Budakeszi Úti Óvodában beszélgettünk.

– A II. Kerületi Önkormányzat a törvényi előírásokon felül is segíti a gyerekekkel
foglalkozók munkáját. Az óvodapszichológus-hálózatok eredetileg és formailag az iskolapszichológusi státuszok mintájára jöttek
létre. A mi munkánk azonban – az intézményi
és korosztálybeli különbségek miatt – egy kicsit más, elsősorban szűrő, illetve közvetítő
jellegű a szolgáltatás: mi annak segítünk, aki
majd segíteni tud a ténylegesen rászorulónak.
Konzultálunk a szülővel, a pedagógussal, az
érintett társszervezet – a Család- és Gyermekjóléti Központ vagy a Pedagógiai Szakszolgálat
– munkatársával. Mindenkihez több száz gyermek és több intézmény is tartozik, így mi nem
végzünk egyéni terápiát. Szoktunk ugyanakkor
csoportos foglalkozást tartani iskolába készülő
vagy éppen szorongó gyerekeknek. A lényeg,
hogy jelen vagyunk a mindennapjaikban és
segítünk megoldani a felmerülő gondokat.
Milyen problémákkal keresik önöket a
szülők?
Szeptemberben talán a beszokás kérdése a
leggyakoribb, de sokan kérnek tanácsot azt illetően is, hogy mikor és melyik iskolába menjen a gyermek. Minden körülményváltozás,
ami a kicsiket is érinti, hozhat magával nehézségeket. Ilyen krízishelyzet lehet egy köl-

tözés, a kistestvér születése, a család anyagi
helyzetének megváltozása, a szülők válása vagy
egy hozzátartozó halála. A gyerekek általában
jelzik, hogy valami nem stimmel, és ez a jelzés
nagyon sokféle lehet – nagyon sokféle módon,
nem feltétlenül szavakkal tudnak „beszélni”
arról, hogy hogyan vannak, és egyáltalán nem
biztos, hogy meg tudják fogalmazni, mi a baj.
Kiváló antennáik vannak, pontosan érzékelik a feszültséget ott is, ahol a szülők figyelnek arra, hogy ne a gyerek előtt beszéljenek
bizonyos dolgokról, vagy ne a füle hallatára
veszekedjenek. Ilyen helyzetekben az a jó, ha
csapatként, szülő, pedagógus, pszichológus
együtt dolgozunk azért, hogy a gyereknek jobb
legyen, és lehetőleg sérülés nélkül jusson túl
a nehézségen.
Említette, hogy szűréseket is végeznek.
Valóban, évente egyszer szűrést végzünk a
tanköteles korú gyermekek körében, ahol azt
nézzük, hogy van-e olyan, amiben segíthetjük
őket még az iskolakezdés előtt. Ugyanakkor
az óvodapszichológusi státusz része egy folyamatos szűrő, figyelő üzemmód. Fontos tudni,
hogy mi áll egy adott probléma hátterében,
hiszen pszichés vagy gyógypedagógiai ok is
kiválthat hasonló tüneteket. Azért is nagyon
hasznos a szűrőfunkció, mert így a gyerekeket,

a szülőket és az ellátóhelyeket is megkíméljük
egy sor felesleges vizsgálattól. Minél korábban kapunk el egy adott bajt, rendellenséget
vagy lemaradást, annál hatékonyabban tudunk
lépni a fejlesztés vagy gyógyítás irányába. Ha
például a pszichológus kiszúr egy figyelmi zavart, és valamilyen mozgásfejlesztést javasol,
ott olyan pszichikus funkciók is fejlődni fognak, amik a mozgáson túl egyéb képességek
javulását is magukkal hozzák.
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy
egyre több gyermek igényel különleges bánásmódot. Ezek az úgynevezett sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek.
Ez valóban így van, bár az is igaz, hogy egyre korábban és többen – gyógypedagógusok,
pszichológusok – vizsgálják a gyerekeket, a
szűrő tehát egyre érzékenyebb. Az SNI-t nem
szabad bélyegként felfogni – egyrészt mert
nem örökérvényű, hanem időről időre felülvizsgálják, másrészt pedig rengeteg plusz
fejlesztést kapnak ezek a gyerekek. Nemcsak a
probléma felismerésében, de a megoldásában
is nagyon sokat haladt előre a világ, és ennek
valóban örülhetünk.
Van valamilyen általános jó tanács az óvodáskorú gyereket nevelőknek?
Az óvodáskorú gyerekek alapvető és legfontosabb fejlesztő eszköze a szabad játék – és ezt
nem lehet eleget hangsúlyozni. Az a tapasztalatom, hogy a legjobb szándék és szeretet mellett sajnos éppen ez szokott csorbulni. A gyerekek nem egyformák: az egyik szépen rajzol,
a másik jól focizik, a harmadik meg mindent
megjegyez első hallásra. Szerencsére ma már
az intézmények is hasonlóan sokfélék; az óvodáknak, iskoláknak különböző programjaik
vannak, más-más helyre kerülnek a hangsúlyok, így megtalálhatjuk a gyerekünk számára
legmegfelelőbb helyet.
Hogy érzi magát itt, a gyerekek körében,
illetve mint munkaközösség-vezető?
Köszönöm, nagyon jól, mert szép és izgalmas munkát végezhetek. Örülök a bizalomnak és annak, hogy az önkormányzatnak, az
óvodáknak és a családoknak egyaránt az a célja, hogy jól működjön az óvodapszichológusi
hálózat. Jó a viszonyom az óvoda dolgozóival,
a szülőkkel, és – ami talán a legfontosabb – a
gyerekekkel. Sokszor hívnak játszani, mutatják, hogy éppen mit készítettek. Részese
vagyok az itteni életüknek, és nagyon sok szeretetet kapok tőlük.
Péter Zsuzsanna

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
A II. Kerületi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírta 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a kerületben állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási
hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, akiknél a családban az egy főre
eső havi jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át (jelenleg 85 500 Ft-ot).
Figyelem! A pályázat beadásához a pályázó tanuló/hallgató részéről regisztráció szükséges a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer), melynek elérése: bursa.emet.
hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2017. NOVEMBER 7.

A pályázatot a II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztályán (1024 Mechwart liget 1.,
telefon: (06 1) 346-5780) kell benyújtani. A pályázati kiírás letölthető a www.masodikkerulet.
hu/hirdetotabla/palyazatok oldalról.
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Felhőcirkusszal a gyerekek gyógyulásáért

Juhász Kata koreográfussal II. kerületi otthonában, két terrierének a társaságában
beszélgettünk arról, hogyan került kapcsolatba a Szent János kórházzal, és miért
próbál segíteni a Felhőcirkusz című zenés
előadásával a gyermekosztálynak. A táncos
mesélt pályájáról és jövőbeni terveiről is.

Három éve láthatja a közönség az előadást,
sok helyen játszottuk, fesztiválozunk vele.
Független koreográfusként magam állítom össze a csapatot egy-egy munkámhoz.
A Felhőcirkuszban Daragó Dorina, az egyik
volt tanítványom a főszereplő, de a többi szereplővel is dolgoztam már korábban együtt.
A Weöres Sándor verseire épülő előadás egy
műhelymunka során született meg, a dramaturggal, Budaházi Attilával találtuk ki az
évszakok szerint alakuló történetet. A versek maguk nem szólalnak meg, csak fontos
motívumaik, hangulataik, képeik, ritmusaik
köszönnek vissza. Az előadást élőzene kíséri.
Kihez szól az előadás?
Volt olyan fesztivál, ahol a csecsemőkortól 99 éves korig ajánlották, én ezzel teljesen egyetértek. Kicsiket és nagyokat is
igyekszünk elvarázsolni, a produkció ötvözi
a táncot, az újcirkuszt és a zenét. Van olyan
házaspár, amelyik a gyerekükkel már ötször
megnézte, de rajtuk kívül is sok visszatérő
nézőnk van.
Hogyan jött az életébe a tánc és az orvoslás?

Kora gyerekkorom óta táncolok, kezdetben
jégen, majd szárazon, többek közt Jeszenszky
Endre balettiskolájában tanultam. Amikor
elsőéves voltam az orvosin, akkor egy barátnőm elvitt a Vígszínház West Side Story-válogatására és bekerültem a produkcióba. Ott
kezdődött a táncos pályafutásom. Ösztöndíjjal Párizsban tanultam, ezért az orvosin
halasztottam, de aztán folytattam a tanulmá-

Az előadások OKTÓBER 8-án, illetve NOVEMBER 11-én 11 órakor kezdődnek
a Jurányi Ház Grabó Stúdiójában. Jegyvásárlás a helyszínen (1027 Jurányi u. 1–3.,
IV. emelet) az előadás előtt 30 perccel, illetve e-mailben a jegyfoglalas.aulea@
gmail.com címen lehetséges. Jegyár: 1200 Ft. Az előadásra 5200 Ft-os jegyek vásárlása is lehetséges, melynek jegyáron felüli részével az Aprónép Alapítványt támogatják.
Az alapítvány Buda egyetlen gyermek fekvőbeteg-szakellátó intézményét, a Szent János
kórházat segíti műszerek vásárlásával, valamint a fekvőbeteg gyermekek komfortérzetét
javító eszközök beszerzésével és szolgáltatások támogatásával.

nyaimat. Frenák Pál társulatához kerültem, és
nyolc éven át maradtam, sokat utaztunk. Aztán hazajöttem és megszülettek a gyerekeim
– akik az előadásaim legjobb kritikusai –, és
közben lépésről lépésre visszakerültem az
orvosi képzésbe. Most Máriaremetén és Hidegkúton végzem a háziorvos rezidensképzést, a János kórházas gyakorlatomon ismertem meg Madarasi Anna főorvos asszonyt.
Miért gondolt arra, hogy támogatja a gyerekosztályt?
A viziteken láttam, hogy gondot jelent
alapvető dolgok, például az OEP által nem
finanszírozott gyógyszerek, vagy a gyerekek
kényelmét javító eszközök beszerzése. Úgy
éreztem, ha csak egy kicsit is, de megpróbálok segíteni a magam eszközével, a Felhőcirkusszal. A nézők speciális támogatói jegyeket
vásárolhatnak előadásainkra, a befolyt ös�szeget pedig az Aprónép Alapítvány kapja,
amely a kórházat segíti.
Novák Zsófi Aliz
Madarasi Anna, a Szent János Kórház
osztályvezető főorvosa
– Kata nálunk végezte
háziorvosi gyakorlatát,
így ismertük meg egymást. Nagyon jólesett
és megtisztelő, hogy
gondolt ránk. Lesz helye az adománynak, a
támogatói jegyekből
összegyűlt pénzt az étkezéshez használt
eszközök bővítésére fordítjuk, gyerekbarát tányérokat, evőeszközöket és terítőt
szeretnénk vásárolni majd belőle. Az előadást az unokámmal láttam nemrég, és
több kollégám is megnézte már, mindannyiunknak nagyon tetszett.
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KIÁLLÍTÁSOK

október 13.
péntek 18.00

M GALÉRIA: OKTÓBER 31-ig: Bagossy Levente díszletmakett-kiállítása – a 9. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle
kísérőprogramja (1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: 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 NOVEMBER 31-ig Fák – virágok címmel Szabó Mihályné Torday Éva kiállítása tekinthető meg (1024 Keleti Károly utca 5.).

ZENE

FOR FUTURE
ECO-DESIGN
DIVATBEMUTATÓ

Az esemény a Design Hét Budapest 2017
rendezvénysorozat hivatalos
részét képezi.

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: OKTÓBER 15., 17.00: Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal és 40 hangtálával.
OKTÓBER 22., 19.00: Dalnokklub – Vendég: a GráDics együttes (1028 Templom utca 2–10.).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Csütörtök esténként 20 órától Guzsalyas csángó táncház. Moldvai és
gyimesi táncház és tánctanfolyam. OKTÓBER 10., 21.00: Milonga nuevo. Argentintangó-parti modern és klasszikus tangózenékkel. OKTÓBER 21., 19.00: Tőkés Emese zongoraestje (1022 Marczibányi tér 5/a).
BARTÓK EMLÉKHÁZ: OKTÓBER 13., 20., 17.00: Bartók, Kodály, Lajtha – a három nagy magyar. Előadás diákoknak Kodály Zoltán halálának 50. és Lajtha László születésének 125. évfordulója alkalmából. Előadó: Solymosi Tari
Emőke (PhD) zenetörténész, az MMA rendes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa. OKTÓBER
26., 18.00: Junior Prima díjasok hangversenysorozata. Boros Misi zongoraestje (1025 Csalán út 29.).
CISZTERCI SZENT IMRE-TEMPLOM: OKTÓBER 23., 19.00: Michael Haydn: Requiem – a forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékezetére. Fellép: Darázs Renáta, Nagy Bernadett, Gavodi Zoltán, Cser Krisztián, az Anima
Musicć Kamarazenekar és a Budapesti Monteverdi Kórus. Vezényel: Kollár Éva. Szerkesztő: Csányi Tamás karnagy.
A belépés ingyenes és akadálymentes. Adományokat köszönettel fogadnak (1114 Villányi út 25.).

SZÍNHÁZ

október 15.
vasárnap 16.00

KUCOK
JÁTSSZ VELÜNK
MESÉT!

Interaktív meseszínház a Tünet együttes
tagjainak közreműködésével
3 és 7 éves kor közötti gyerekeknek

JURÁNYI HÁZ: OKTÓBER 11., 20.00: DEKK by Dumaszínház – És a függöny felhördül – színészek vallanak... egymásról. OKTÓBER 12., 27., 19.00: Az étkezés ártalmasságáról. OKTÓBER 12., 20.00: DEKK by Dumaszínház – Fear
the Szaknévsor. OKTÓBER 13., 25., 20.00: Leszámolás Velem. OKTÓBER 14., 11.00: GóleMese, avagy így ment a
rabbi hohmecolni! OKTÓBER 14., 19.00: 40!, avagy véges élet. OKTÓBER 14., 20.00: A megtorlás napja. OKTÓBER
15., 19.00: Lefitymálva. OKTÓBER 17., 18., 19.00: Árpád-ház. OKTÓBER 20., 19.00: A szerelem zsoldosai. OKTÓBER
21., 19.00: A falak titkos élete. OKTÓBER 24., 19.00: Bebújós – a STAFÉTA pályázat 2016 nyertes előadása (1027
Jurányi u. 1.).
SPIRIT SZÍNHÁZ: OKTÓBER 11., 19.00: Tengertánc – drámai komédia. OKTÓBER 12., 13., 19.00: Ölelj át! – vígjáték. OKTÓBER 14., 19.00: Zenés szombati „Lélek és Irodalom” az aulában. „WawS” – What a wonderful SONG
– Hollywood titkai és slágerei. OKTÓBER 14., 22.00 és OKTÓBER 15., 19.00: Inkább nem tenném – játék. OKTÓBER
16., 19.00: HétfőBűn – talkshow Gundel Takács Gáborral. OKTÓBER 17., 18., 19.00: Egerek és emberek – dráma.
OKTÓBER 20., 19.00: Zorba, a görög – musical. OKTÓBER 21., 19.00: Zenés szombati „Lélek és Irodalom” az aulában. Babicsek Bernát bemutatja: Bernie and the Butterflies. OKTÓBER 23., 19.00: HétfőBűn – talkshow Hegyi
Barbarával. OKTÓBER 24., 19.00: Száz év magány. OKTÓBER 25., 19.00 és OKTÓBER 28., 22.00: Equus – dráma.
OKTÓBER 26., 19.00: Tengertánc – drámai komédia. OKTÓBER 27., 29., 19.00: Nagyon Nagy Ő – vígjáték. OKTÓBER 28., 19.00: Zenés szombati „Lélek és Irodalom” az aulában. Szenes Iván: Szenesnek áll a világ (1023 Árpád
fejedelem útja 3–4.).

KLUBOK

október 18.
szerda 18.00

REJTETT KÉPEK
Görgényi István (1917-1973)
festményei '56-ról

A kiállítást megnyitja ZÁMBÓ KORNÉL
festőművész 2017. október 18-án 18 órakor.
Közreműködik KRULIK ZOLTÁN
zeneszerző, a Makám együttes zenésze.
Megtekinthető díjtalanul
október 18-tól november 12-éig
naponta 10-től 18 óráig.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Pofosz II. kerületi szervezete OKTÓBER 19-én 16 órakor a Főnix Egyesület helyiségében (1024 Margit krt.
64/b) megemlékezést tart, ahol Dilinkó Gábor ’56-os festményeit is kiállítják, valamint Antal Barnabás Holtak
lángja címmel költői estet tart.
BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: OKTÓBER 10.: A Debreceni Aranykiállítás megtekintése vezetéssel. Utazás vonattal. OKTÓBER 12.: Klubdélután meghívott előadóval. OKTÓBER 16., 18.00: Számítástechnika a klubban.
OKTÓBER 17.: Egynapos kirándulás autóbusszal Szarvasra. OKTÓBER 19.: Ünnepi megemlékezés október 23-ra,
verses előadóesttel és kiállítással a klubban. OKTÓBER 24.: Révész Ákos festőművész kiállításának megtekintése
a Magnet Közösségi Házban. Az egyesület részletes programja átvehető a klubdélutánokon. 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 13., 19.00: Szentföldi képek – Galilea címmel Várnai Jakab OFM vetített
képes előadása szentföldi útjának tapasztalatairól. OKTÓBER 16., 19.30: Ferences Ifjúsági Kurzus. Létezik-e evangéliumi radikalitás? Megvalósíthatók-e az evangéliumi parancsok? Normális élet a keresztény élet? Beszélgetés
Roska Péterrel és munkatársaival. OKTÓBER 19., 20.15: Szülősuli. Szerepek és szereptévesztések a családban. Lothringer Éva szociális testvér előadása. OKTÓBER 25., 14.30–16.30 óra között ingyenes jogsegély (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: OKTÓBER 15.: Gombai értékek. Találkozó 8.30., Nyugati pu., pénztárak. OKTÓBER 22.: Ecskend, Galgamácsa vadászház, Erdőkürt. Találkozó 8.00, Újpest városkapu, IV. kerületi oldal. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: OKTÓBER 15.: Vértes. Találkozó 7.50-kor, a Déli pu. pénztáraknál. Túravezető:
Dobi Zoltán, tel.: (06 70) 347-0545. OKTÓBER 22–25.: Börzsöny. Országos Kéktúra. Túravezető: Hegedüs Antalné
Magdi, tel.: (06 70) 350-4024. A túrák előtt telefonos jelentkezés szükséges.

2017/16 – október 7.
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ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: OKTÓBER 11., 19.30: Lyukasóra próza. Résztvevők: Lackfi János moderátor, Szabó T. Anna, Kis Judit Ágnes, Fehér Béla. OKTÓBER 19., 18.30: Hősies zsiványok és botrányos királyok –
a múlt leghírhedtebb lázadói és újítói. Történelmi előadás-sorozat. Előadó: Antalffy Péter történész. Az inkvizítor
és a boszorkányok – mágia, üldöztetés és a félelem ereje (1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: OKTÓBER 10., 18.30: Művészet és irodalom. Az Angyali üdvözlet és Jézus születése.
Ludmann Mihály művészettörténész előadása. OKTÓBER 15., 17.00: Portré+ Kondor Katalin beszélgetőműsora.
Vendég: Baritz Sarolta Laura. OKTÓBER 18., 18.00: Kezedben az egészséged. Erős immunrendszer – Jöhetnek a
mínuszok, avagy vitaminok, amik nélkül nincs egészség (1028 Templom utca 2–10.).
SZENIOR AKADÉMIA: OKTÓBER 9., 17.00: Időskori szembetegségek: tünetek és gyógyítási lehetőségek. Dr. Radó
Gábor, a Szent István kórház szemészetének osztályvezető főorvosa. Az előadás létrejöttének támogatása: 500 Ft
(Villányi úti Konferenciaközpont, 1114 Villányi út 11–13.).

GYEREKEKNEK

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: OKTÓBER 16., 10.00: Babaszínház: Cini-cini muzsika. Első színházi élmény 0–3 évesek számára a Bóbita Bábszínház előadásában. OKTÓBER 20., 9.00., 10.45: Tádé-bérlet: A rút kiskacsa. A Kabóca
Bábszínház előadása (1028 Templom utca 2–10.).
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. Minden vasárnap
10.00–12.00: Kőketánc gyermektáncház (1022 Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 11.: Séta a Börzsönyi Látogatóközpont területén. OKTÓBER 18.:
Városnézés Békéscsabán. OKTÓBER 25.: A reformáció 500 éve című kiállítás megtekintése. NOVEMBER 8.: Épületlátogatás a Szabó Ervin könyvtárban. Bővebb információ a 326-7830-as telefonon, ill. A tothbuda@chello.hu
e-mail-címen.
A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB várja az érdeklődő jelentkezőket. OKTÓBER 13-án 13.00-tól tartjuk következő
klubnapunkat. Helyszín:1027 Fazekas u. 19–23., fszt. Klubvezető: Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com.

Boldogság: Dánia a neved

Dánia 2012 óta háromszor nyerte el a világ legboldogabb
országa címet, és rendre az élmezőnyben szerepel az ehhez hasonló listákon. A Dán Nagykövetség 2017 őszén
változatos programokon keresztül ered a dán boldogság
nyomába. A programsorozatnak két II. kerületi helyszíne
is lesz: a Klebelsberg Kultúrkúria és a Millenárison található Európa Pont.
Az egyik leginkább környezettudatos hazai kulturális
intézmény a Klebelsberg Kultúrkúria, ahol OKTÓBER 13-án
18 órától olyan öko-dizájn és alive dizájn divatkollekciók
kerülnek a kifutóra, mint a dán környezettudatos divatmárka, az AMOV Apparel és a magyar Eco-Design Team
által egyedi technikával létrehozott exkluzív élőnövény
öltözékek, kiegészítők és ékszerek.

A divatbemutatót Mikala Krogh Cities on Speed: Cairo
Garbage című dokumentumfilmjének vetítése követi Kairó
guberálók lakta külvárosáról, ahol hegyekben áll a hulladék.
A filmet eredeti nyelven, angol felirattal vetítik. A 18.30-kor
kezdődő vetítésre a belépés ingyenes. A helyfoglalás érkezési
sorrendben történik (1028 Budapest, Templom u. 2–10.).
A dán Aarhus idén Európa egyik kulturális fővárosa. Ennek apropóján Dániába kalauzol el bennünket Szederkényi
Olga az Egy csésze Európa című beszélgetéssorozat NOVEMBER 16-i állomásán az Európa Pontban. A résztvevők
kóstolót kaphatnak a dán kultúrából és gasztronómiából,
de megismerkedhetnek a dánok lelkivilágával is. A 18
órakor kezdődő beszélgetést a Boldog dánok című kiállítás
színesíti (1024 Lövőház u. 35.).

FOLYTATÓDIK AZ INFORMATIKA-TANFOLYAM a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom utca
2–10.) mindazon Pesthidegkút és vonzáskörzetében élő nyugdíjasok részére, akik eddig nem sajátították el
a számítógépes ismereteket. Havonta egy alkalommal konzultáció keretében lehetőség nyílik egyedi kérdések, kérések megbeszélésére, ismeretek felújítására, valamint újabb számítógépes technikák megismerésére.
A tanfolyamokkal kapcsolatos kérdésekre Wenzon Gusztáv válaszol a (06 20) 325-1414-es számon vagy a
wenzon.gusztav@kulturkuria.hu e-mail-címen.

október 11. szerda 19.30

LYUKASÓRA PRÓZA

Résztvevők:
Lackfi János moderátor
Kis Judit Ágnes, Szabó T. Anna,
Fehér Béla

október 21.
szombat 19.00

TŐKÉS EMESE
ZONGORAESTJE

marczi.hu
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Ékszerek, plasztikák, érmék

Szeptember 21-én nyílt meg nagy érdeklődés mellett a XI. Ötvösművészeti Biennálé
a Klebelsberg Kultúrkúriában. A kortárs
ötvösművészet legrangosabb hazai seregszemléjét 1992 óta rendezik meg, és immár
hatodik alkalommal a II. kerületi művelődési
központ nyújt méltó környezetet a mindig
rendkívül gazdag és látványos tárlatnak.

A több mint ezeréves múltra visszatekintő
iparművészeti ág mostani fóruma közel ötven
alkotó háromszáz művét mutatja be ékszertől a
plasztikákig, érmektől a használati tárgyakig.
Az idei kiállítás tematikájában tiszteleg az ötven évvel ezelőtt elhunyt Kodály Zoltán munkássága előtt. A kulturális eseményen részt
vett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter,
a II. és III. kerület országgyűlési képviselője,
Szedlacsek Emília, az EMMI Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályának főosztályvezetője, a II. Kerületi Önkormányzat képviselőtestületéből pedig Csabai Péter, a Pesthidegkúti
Városrészi Önkormányzat elöljárója, valamint
Makra Krisztina, Skublicsné Manninger Alexandra és Riczkó Andrea képviselő.
A hagyományokhoz híven ebben az évben
is a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Fekete György köszöntötte a kiállító művészeket
és a vendégeket. Köszönetét fejezte ki a II.
kerületnek és a Klebelsberg Kultúrkúriának a hosszú évek óta tartó támogatásért, és
a kultúra, a kulturális hagyományok folytonosságának fontosságát hangsúlyozta. Mint

A hónap FOTÓJA

mondta, a kézműves magyar iparművészet világszínvonalú és elképesztő teljesítményekre
képes – sanyarú körülményei ellenére is. Azzal a kéréssel fordult a jelen lévő művészekhez, hogy képezzék tovább magukat, szerezzenek egyetemi oktatásra jogosító képesítést,
különben ki fog halni ez a szakma. Tömörülésre is biztatta a jelenlévőket, hiszen mint
mondta, a művészi tevékenység magányos elfoglaltság, de a világ művészeti vérkeringésében csak csoportosan lehet jelen lenni.
Szintén hagyomány, hogy a biennálé
megnyitóján szakmai díjakat is átadnak.

Foto´ pa´ lya´ zat a kerületro´´ l

A szeptember hónap fotója: Vincellér Éva – Mansfeld park

Ebben az évben az Emberi Erőforrások Minisztériumának díját Molnár Éva, az MMA
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatának szakmai különdíját Rozsnyay Béla,
a Magyar Képzőművészek és Iparművészek
Szövetségének díját pedig Oláh Sándor
kapta. A Szent Eligius-díjat idén megosztva két művész, Koburger Zsolt és Sisa József
vehette át.
A XI. Ötvösművészeti Biennálé OKTÓBER
15-ig tekinthető meg a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom utca 2-10.).
PZS

Fehér szarvas

szeptember
A Budai Polgár fotópályázatára olyan
képeket várunk, amelyek a II. kerület
szépségeit, sokszínűségét, értékeit, érdekességeit mutatják be. Műfaji megkötés
nincs. Beküldési határidő minden hónap
utolsó napja, legközelebb: október
31-én éjfél. Technikai tudnivalók: a képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@
gmail.com e-mail-címre, min. 500 KB,
max. 2 MB méretben (esetleg postán
a Budai Polgár 1022 Bimbó út 1. címre,
min. 10x15 cm-es méretben). Az (elektronikus) levélben feltétlenül írják meg a
helyszínt, a kép címét, valamint a felvétel
készítőjének nevét és lakcímét. Ugyanitt
várunk, lehetőleg elektronikus formátumban archív képeket is a II. kerületről.
(Bármely kép beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy azt a szerkesztőség
megjelentethesse a Budai Polgár újságban, annak honlapján, valamint a
II. Kerületi Önkormányzat honlapján
és Facebook-oldalán, a szerző nevének
feltüntetésével.)

OKTÓBER 11-én 19 órától mutatja be a Klebelsberg Kultúrkúria Zilahy Lajos A fehér szarvas című műve nyomán
írt történelmi drámát. Az Udvari Kamaraszínház legújabb
előadását a színház alapítója és művészeti vezetője, Andrási Attila írta és rendezte.
Témája a sorsok lendületes ütközése, egy világ, amely
végleg tovatűnik. Magyarország 1920-as szétszabdalása
akkor is, és most is fájó téma annak, aki a magyar történelem iránt igazán érdeklődik. A szereplők életén, megpróbáltatásain keresztül valós képet kapunk a ’20-as évek
elejének magyar viszonyairól, s példát bátorságból, hitből,
hazaszeretetből és szerelemből. Az előadás gondolkodásra
késztet, valamint arra, hogy levegyük álarcainkat, mert az
számít igazán, ami alatta van. S mint hajdan Nimród fiait,
talán minket is tud vezetni a fehér szarvas.
Az előadás bemutatását a Nemzeti Kulturális Alap
támogatta. Jegyár: 1500 Ft (1028 Templom utca 2–10.).
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A rezidencia

Bőrügyek

Bőrünk az egyik legérzékenyebb szervünk, lelkünk tükre,
amely megmutatja,
ha hiányt szenvedünk
valamiben, vagy ha
stresszesek vagyunk,
állapotából táplálkozási szokásainkra is
következtethetünk.
Megismerhetjük bőrünk rétegeit, szó esik
a bőrbetegségek okairól, a
bőr öregedéséről, a napfény hatásáról, vitaminokról és allergiákról. A szerző humorral és őszintén
beszél az olyan kényes tabutémákról is, amelyekről
az érintettek csak az orvost merik megkérdezni.
Dr. Yael Adler: Bőrügyek - Minden, amit az egyik
legérzékenyebb szervünkről tudni érdemes,
Park Könyvkiadó 2017, 3450 Ft.

Bélügyek
„Miért pont a belek? A bélrendszer közel nyolc
méter hosszával a legnagyobb szervünk, mégis kínos beszélnünk róla. Kakilás, hányás, hasmenés...
pfuj, gusztustalan! Pedig, ha meggondoljuk, hogy
immunrendszerünk 80%-ban a beleink állapotától
függ, akkor az nem kis dolog.” Giulia Enders német orvostanhallgató belekről szóló tudományos,
ismeretterjesztő könyvét csak Németországban
több mint egymillió példányban adták el. A fiatal
szerző könnyed stílusban, a legújabb kutatások
eredményeit megosztva mesél a bélrendszerről,
amely testünk legnagyobb méretű szerve. A szerző az előszóban elárulja, hogy ő maga tökéletes
mintapéldánya a 21. század bélvilágával rendelkezőknek, és őszintén bevallja, hogy kamaszkorában
kiábrándult az orvostudományból, hiszen egyetlen
doktor sem tudta meggyógyítani különös sebeit.
Ezután saját maga járt utána bajának, és rájött,
hogy bélrendellenesség okozza bőrbaját. A könyvben szó esik a bél felépítéséről, majd az ételek
bélre gyakorolt hatásáról, az allergiáról. Mint
kiderül, „vadászó és gyűjtögető őseink minden
évben ötszázféle különböző őshonos gyökeret,
fűszert és növényt ettek, mai ennivalónk nagyrészt 17 haszonnövényből áll. Nem csoda, ha a
beleinknek meggyűlik a bajuk ezekkel a körülményekkel”. A szerző azt is tanácsolja, ne dőljünk
be étkezési kultúránk minden újításának. A bél
idegrendszeréről is mesél, valamint a mikrobák
világát is bemutatja a
könyv, aminek szellemes
illusztrációit a szerző
testvére készítette.
Giulia Enders: Bélügyek – A belek csodálatos világa és a jó
emésztés, Park Könyvkiadó 2015, 2900 Ft.

Vitéz Szénásy Béla papírkereskedő szomszédjának és ismerősének, Hans Riemann papírgyárosnak 1942 augusztusában lett kész a háza a Búzavirág utca 16. számú telek felső részén,
ahová szerpentinút vezet a kertkaputól. A német üzletember ekkor már nyolc éve élt a fővárosban, de kevesen tudták, hogy mivel foglalkozik valójában…

Hans Riemann Breslauban született, ahol apósával egy tetőfedő cég, a Riemann és Thomke
tulajdonosa volt. 1934-ben költözött Magyarországra, ahová felesége, Charlotte Sygusch is követte. Riemann Pestszenterzsébeten megalapította a Papír és Nyersfedéllemezgyárat, de nem
csupán saját cégét igazgatta, másik négy iparvállalatban is részesedést szerzett. Tevékenysége megfelelt az elvárásoknak, hiszen Hans
Riemann a német katonai hírszerző és elhárító szervezet, az Abwehr gazdasági csoportjának
(I/Wirtschaft) budapesti vezetője volt, melyet
a Harmadik Birodalom nagykövetségéről Hans
Englert kereskedelmi attasé irányított.
Riemannt személyes jó barátja, Joseph Goebbels propagandaminiszter, Hitler feltétlen híve
küldte Magyarországra, hogy felmérje a német
befolyásolás lehetőségét. Ennek érdekében beszervezte a Gyáriparosok Országos Szövetsége
szimpatizáns tagjait, naprakész információkkal
rendelkezett a termelésről, és hatalmas jövedelemre tett szert „nem hivatalos” módon.
A CIA korabeli, mára a titkosítás alól feloldott jelentése szerint „Riemann kapcsolatot épített minden
jobboldali (nyilvánvalóan
nácibarát) mozgalommal
és jelentős pénzösszegeket
bocsátott rendelkezésükre. Az 1937-es választások alatt félmillió pengőt
bocsátott a Szálasi párt
rendelkezésére. Ezáltal
lehetővé tette számukra,
hogy minden más pártnál
nagyobb előnyre tegyenek
szert. Kis idővel később megállapította, hogy a párt nem
tudná elérni a kívánt eredményeket. Ezért az újonnan
alapított Imrédy párt felé
fordult.”

A találkozókhoz, megbeszélésekhez azonban
megfelelő hely is kellett. Erre a korábbi, Ruszti
úti lakásuknál sokkal jobban megfelelt a Vérhalom egyik legszebb és legeldugottabb része,
a Búzavirág utcát keresztben lezáró utolsó telek, ahová a reprezentatív, modern családi házat
Herquet Rezső (hivatalosan Rudolf) építőművész tervezte és Diebold Hermann pesterzsébeti
építészmérnök, építőmester kivitelezte:
„Az épület bejárata a Ferenchegyi út felől, a főlépcsőház mellett kapott elhelyezést, ezen bejárat az
előszobába nyílik, innen a hallba jutunk. A hallból
nyílik a nappali-ebédlő és az úriszoba, az úriszobához csatlakozik a két hálószoba az öltözővel és a
fürdőszobával. Az ebédlővel kapcsolatos a tálaló és
a konyha, mely egy előtér közbeiktatásával kapcsolatos a kamra és a cselédszobával […] A melléklépcsőn lejutunk a pincesorba, egy közömbös előtérbe, amelyből nyílik a mosókonyha, a borpince
és a zöldségpince. A mosókonyhával kapcsolatos a
központi fűtőtér, innen a szénpince és egy garage.”
A kétállásos garázs mellett az alagsorban elfért még a szabadból külön bejárattal nyíló házmesterlakás is, a tetőtérben
személyzeti szoba, hall, három hálószoba és két fürdő
létesült.
Hans Riemann 1944-ben
elhagyta Magyarországot, a
villát a háború után mint
volt német tulajdont jóvátételként bekebelezte a Szovjetunió budapesti vagyonkezelője, majd 1950-ben
államközi megegyezéssel a
magyar államé lett. A szinte változatlan ház (csupán
a maradék padlásűrt építették be) jelenleg India
tulajdona, a mindenkori
nagykövet rezidenciája.
Verrasztó Gábor
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HITÉLET

Zarándoklat zubbonyban

BUDAI POLGÁR

A máriaremetei bazilikától indult, és ott is ért véget a HM
Katolikus Tábori Püspökség
szervezésében a XXIII. Nemzeti
Katonai Zarándoklat szeptember 23-án. A résztvevők nyolc
kilométeres távot tettek meg
a Tök-hegyen keresztül Solymárra, majd vissza. A gyalogmenetet követően Bíró László
tábori püspök katonai tiszteletadás mellett ünnepi szentmisét tartott a templomban,
ahol Petrás Mária Prima Primissima és Magyar Örökség
díjas népdalénekes népdalokat, imákat és gregorián énekeket adott elő. A gyermekeket
a templomkertben légvár, kézműves foglalkozás, gyöngyfűzés
és játszóház várta, de az eseményről nem hiányoztak a katonai hagyományőrzők sem.

Események kerületünk templomaiban

Rózsadombi Kapisztrán szent jános-Templom: OKTÓBER
23-án templombúcsú, az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, főcelebráns
Komáromi Előd OFM. OKTÓBERBEN mindennap 17.30-kor rózsafüzérima
(1025 Tövis u. 1.).

PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: istentisztelet minden vasárnap 8
és 10 órakor, csütörtökön 18 órakor. Gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és 10
órakor, minden hónap utolsó vasárnapján úrvacsorai közösséggel. Bibliaórák
kedden 18 órakor. Ifjúsági körök vasárnap 17 órakor. A jegyesek és házasok
bibliaórái minden héten szerdán 18 órakor, valamint szombaton 17 órakor vannak.
További információ: www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
CIMBALOM utcai MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOM: OKTÓBER 13-án 18.30-kor Ifióra reformációs témájú filmklubbal. OKTÓBER
15-én 10 órakor reformációs családi vasárnap, A Vizsolyi Biblia nyomtatásának
története címmel interaktív előadás és korabeli technikával való nyomtatás vizsolyi
Daruka Mihály vezetésével. OKTÓBER 18-án 18 órakor ifj. Hegedűs Lóránt
előadása Református örökségünk, a magyar kálvinizmus címmel. OKTÓBER
22-én 10 órakor istentisztelet és megemlékezés a Forradalom és szabadságharc 61. évfordulójáról, közreműködik a májusi Sinka-verseny egyik győztese.
Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415
és 326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22–24.).

PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM: OKTÓBER 15-én 8 és
10 órakor istentisztelet, igét hirdet Dobos Ágoston békésszentandrási lelkész.
OKTÓBER 16-án 20 órakor gyülekezeti imaközösség. A konfirmációs előkészítőre várják a 13-14 éves fiatalok jelentkezését! Hivatali órák: csütörtök
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.: 17 órakor
családi istentisztelet (1028 Ördögárok u. 9.). A gyülekezeti teremben OKTÓBER
19-én 19 órakor felnőtt Bibliaóra. Továbbiak: pesthidegkut.lutheran.hu (1029
Zsíroshegyi út 47.)

MÁRIAREMETEI BAZILIKA: OKTÓBER 9-én az Eucharisztikus Kongresszusra való készületként a reggeli szentmise után 10 óráig csendes szentségimádás
lesz. OKTÓBER 14-én 16 órakor filmvetítés Fatimáról a téli kápolnában (1029
Templomkert u. 1.).
Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: Szentmisék hétfőtől szombatig 6.30
és 18 órakor, vasárnap 9 (ifjúsági mise), 10.30 és 18 órakor kezdődnek. Felnőtt hittan hétfőnként 19 órakor, jegyesoktatás szerdánként 20 órakor, társadalometikai
kör péntekenként 19 órakor. Honlap: www.ujlakitemplom.hu (1023 Bécsi út 32.).

MARGITSZIGETI SZENT MIHÁLY-KÁPOLNA: OKTÓBER 18-án 16 órakor
szentmise.

Budai Görögkatolikus templom: vasárnaponként 9, 11 és 17.30 órakor, hétköznapokon 17.30 órakor Szent Liturgia. OKTÓBER hónap hétköznapjain
17 órától a parakliszt, könyörgő ájtatosságot imádkozzák Szűz Mária tiszteletére.
GÖRÖG GÖDÖR: keddenként 10 órától Baba-mama klub, este az egyetemista korosztály hittanórája. Elérhetőség: irodai fogadóóra hétköznapokon 16.30–17.30-ig,
honlap: www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.).
Széphalmi Jézus Szíve-templom: a karitászcsoport szervezésében OKTÓBER 19-én és 20-án 9-18.30-ig, OKTÓBER 21-én 8-11.30-ig jótékonysági
ruhabörze lesz. Helyszín a Don Bosco Nővérek Oratóriuma (1028 Templom köz
1.). A vásáron ruhák, cipők, táskák mellett kisebb használati tárgyak is lesznek.
Mindenkit várnak.

BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: OKTÓBER 10-én 18 órakor
bibliaóra, téma: Fejezetek a protestáns etikából. OKTÓBER 11-én interaktív
középgenerációs bibliaóra, téma: Solus Christus – Az Ószövetség Krisztusra mutat.
OKTÓBER 13-án 19.30-kor Peter Frisée és Roman Hauser bécsi orgonaművészek
Bach-koncertje. OKTÓBER 15-én 11 órakor templomszentelési ünnep és a házassági évfordulósok megáldása. OKTÓBER 20-án 19.30-kor Peter Planyavsky
(Bécs) Bach- és Mendelssohn-hangversenye. OKTÓBeR 22–31. között az I.
kerületi önkormányzat és a Budavári Evangélikus Egyházközség közös programja
a reformáció 500. évfordulója alkalmából. OKTÓBER 22-én 11 órakor ünnepi
istentisztelet, 12.30-kor emlékút átadása a Murád pasa bástyáján. OKTÓBER 24én 18 órakor Bíró Attila előadása a kápolnában A protestantizmus a nemzettudat
erősítő hatása címmel (1014 Táncsics M. u. 28.).

Összeállította: Raduj Klára

PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: OKTÓBER 10-én
18–21 óra között házasságrendezési fogadóóra. Tartja Makláry Ákos atya,
egyházjogász. Időpontot is lehet kérni a peregrin@ofm.hu címen. OKTÓBER
13-án bekapcsolódás az országos zarándoklatba, cél a soroksári Fatimai Szent
Szűz temploma, indulás 8.45-kor a templom elől tömegközlekedéssel. OKTÓBER 14-én 18 órakor a templomszentelés ünnepe, 19 órakor zsolozsma.
A templom előtere mindennap 22 óráig nyitva áll, hogy az esti órákban arra
haladóknak legyen alkalmuk betérni egy fohászra. Hétfőnként 7.30–17.45 között folyamatos szentségimádás a Szent Ferenc-kápolnában, megközelíthető a
porta felől. OKTÓBERBEN mindennap 20.30-kor rózsafüzérima. A plébánia
programfüzete megtalálható a bejáratnál és a portán (1026 Pasaréti út 137.).
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Csábító értékek a parkoló autókban

Illusztráció

Alapvető biztonsági intézkedések betartásával elkerülhető, hogy a tolvajok a mi autónkat
szemeljék ki prédának a bölcsődék, az óvodák, vagy az iskolák környékén. Semmilyen értéket se hagyjunk a gépkocsiban látható helyen.

Egy anyuka írt szerkesztőségünknek, arra
hívva fel a figyelmet, hogy autófeltörő tolvajok áldozatául esett néhány hete bölcsődéjük
előtt, mialatt bement az intézménybe. Ráadásul a gépkocsiban okozott kár sokkal nagyobb
volt a lopási értéknél.
A hasonló esetek megelőzésével kapcsolatban érdeklődésünkre a II. kerületi Rendőrkapitányságon elmondták, hogy az autófeltörés
ellen lehet és kell is védekezni.
– A bűnözők több okból is tudatosan választják ki az időpontot és a helyszíneket, hiszen a
reggeli sietségben kevésbé vagyunk óvatosak,
a szülők a bölcsődénél és az óvodánál mindig

bekísérik a kicsiket, magára hagyva a gépkocsit, és bizony, egy autóban várakozó, vagy a
közelben ácsorgó személy nem kelt túl nagy
feltűnést – mondta el Móré Szabolcs alezredes,
a II. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti
Osztályának vezetője.
– A hasonló esetek azonban megelőzhetők.
A legfontosabb továbbra is az, hogy ne hagyjunk látható helyen semmilyen értéket, vagy
olyan tárgyat, ami kívánatos lehet egy bűnözőnek. Az autófeltörésekkel kapcsolatban a
tapasztalatok alapján fokozottan igaz az a régi
mondás, ami szerint az alkalom szüli a tolvajt.
A lopásra hajlamos személy nagy valószínű-

A szezon előtt mindenki
ellenőriztesse fűtőkészülékét!

A hivatalos fűzési szezon október 15-én indul, de a hűvösebb
időnek arra is kell ösztönöznie a
lakókat, hogy ellenőriztessék fűtőberendezésüket szakemberrel.
Biztonságunk érdekében ajánlott beszerezni egy megbízható
szén-monoxid-érzékelőt is.
Az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság (OKF) arra hívja fel
a figyelmet, hogy a fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt
jelenthet a készülékek szabálytalan
kivitelezése, valamint a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása.
Az OKF közleményében hangsúlyozza: elengedhetetlen, hogy
évente legalább egyszer mindenki
ellenőriztesse fűtőeszközét, ezért
a legcélszerűbb az első fűtés előtt
szakemberrel megvizsgáltatni és

kitisztíttatni a berendezést. A szen�nyeződések, eltömődések és a szabálytalan házi kivitelezés miatt az
égéstermék visszaáramolhat a lakásba, a zárt térbe visszajutó gázok
– leginkább a szén-monoxid – már
alacsony koncentrációban is komoly
veszélyt jelentenek az emberekre
és a háziállatokra.
A veszélyes gáz színtelen,
szagtalan, jól elkeveredik a szoba
levegőjével és rendkívül mérgező, ráadásul biztonságosan csak
szén-monoxid-érzékelővel mutatható ki a jelenléte. Az OKF jó minőségű
szén-monoxid-érzékelő beszerzését
javasolja. A választásban segítséget
nyújthat, hogy a katasztrófavédelem weboldalán (www.katasztrofavedelem.hu) megtalálható az
ellenőrzéseken megfelelt, illetve
megbukott érzékelők listája.

séggel nem tört volna fel olyan autót, amiben
nem lát táskát, GPS-készüléket vagy telefont.
Az elkövetőnek sokszor a bent hagyott tárgyak
jelentik az indíttatást.
Az alezredes felhívta a figyelmet arra, hogy
a tolvajok a távolban állnak lesben, és várják,
hogy a sofőr a gyermekkel együtt bemenjen az
intézménybe, ezért nem jelent megoldást az,
ha a bűnöző szeme láttára, a helyszínen tes�szük a biztonságosnak hitt csomagtartóba az
értékeinket. A II. kerületi Rendőrkapitányság
osztályvezetője azt javasolja, hogy tegyük ezt
meg már otthon, az induláskor.
– Fontos, hogy tényleg semmit se hagyjunk
az autóban, ami az üvegen át látható. Mi hiába
tudjuk, hogy a táskánkban nincs számítógép,
pénz és telefon, de a tolvaj azt hiszi, hogy van,
és betöri érte az ablakot, vagy megrongálja a
zárat. Legyünk elővigyázatosak, járjunk egy
lépéssel a tolvaj előtt. Ide tartozik az is, hogy
sokan le sem zárják a gépkocsi ajtaját, így csak
be kell nyúlnia a tolvajnak az utastérbe. Arra
is érdemes figyelni, hogy az autótól távozva ne
csak megszokásból nyomjuk meg a kulcson
a gombot, hanem ellenőrizzük, hogy tényleg
csukódott-e az ajtózár. Ugyanis előfordult
már, hogy a bűnözők egy berendezéssel távolról blokkolták a távirányító jelét, így a gépkocsi ajtaja nyitva marad.
Móré Szabolcs alezredes emlékeztetett arra,
hogy az előző tanévben egy bűnbanda tevékenykedett II. kerületi oktatási és nevelési
intézmények környékén, és sok gépjárművet
tört fel. Mint mondta, akkor nagy erőket mozgósítottak és sikerült is elkapni a tetteseket.
Hozzátette: a rendőri munka eredményeként
és a lakosság elővigyázatosságának köszönhetően csökken a hasonló esetek száma kerületünkben.

Baleset-megelőzési nap a Kultúrkúriában

Általános és középiskolás diákokat szólított meg az Országos Rendőr-főkapitányság
Országos Baleset-megelőzési
Bizottsága (ORFK-OBB) és a
Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) a Biztonság
hete nevű rendezvényen
szeptember 18–22. között.
A program Pest megye számos
városában és több fővárosi
kerületben zajlott, például
Pesthidegkúton a Klebelsberg Kultúrkúriában, ahol az
eseménysorozat nyitónapját
tartották. A fiataloknak prevenciós célú foglalkozásokat,
látványos bemutatókat és
vetélkedőket tartottak, hogy
azokon keresztül ismertessék
meg velük a legfontosabb baleset-megelőzési tanácsokat.

Cél az volt, hogy az ajánlások a gyerekek mindennapi
gondolkodásának, rutinjának
részévé váljanak.
A II. kerületi helyszínen
a budai kerületekből mintegy 350 diákot fogadtak. Az
ORFK-OBB és a Mabisz programjában együttműködött
többek között a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya, a
II. kerületi Rendőrkapitányság

Bűnügyi Osztálya, a II. Kerületi
Önkormányzat, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a II. Kerületi Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya, a Budavár–Rózsadomb
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek,
a Magyar Vöröskereszt, a Budapesti Közlekedési Zrt., a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt., valamint a Közlekedéstudományi Intézet.
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Termelői piac Máriaremetén. Legközelebb
OKTÓBER 14-én és OKTÓBER 28-án 7 és 12 óra
között tartanak termelői piacot
a Máriaremetei Cserkészház
kertjében (1029 Hímes utca
3.). Az érdeklődők igazi piaci
hangulatban, a kínálóasztal
mellett jót beszélgetve, gazdag áruválasztékból válogathatnak. Vásárlás közben gondoljunk arra, hogy aki hazai
agrártermékeket vásárol, az a
hazai gazdacsaládokat segíti,
és jó minőségű, ismert eredetű élelmiszert tehet családja
asztalára.

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.

BUDAI POLGÁR

Ingatlanpályázatok
A II. Kerületi Önkormányzat nyilvános versenytárgyalást hirdet a A kiíró tájékoztatja az érdeklődőket, hogy vagyonvédelmi és
tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt ingatlanok tulajdon- biztonsági okokból a lakás(ok) megtekintésekor Ingatlanmegtejogának értékesítésére, pályázati eljárás keretében.
kintési nyilatkozatot töltenek ki és írnak alá, mely tartalmazza az
érdeklődő nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, személyiigaEnergetikai
zolvány-számát, valamint elérhetőségét (e-mail-cím, telefonszám).
minőSzoHelyrajzi
A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati felCím
Induló ár
Megtekintés
ség
m2
ba
szám
szerinti
hívás 2017. október 9-én 8.00 órától 2017. október 25-én
besoro15.00 óráig vásárolható meg a II. kerületi Polgármesteri Hivatal
lás
Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilván2017. október 12.
Fillér u 1.,
GG
13171/0/A/21 68
2
31 600 000 2017. október 19.
tartási Osztályán (1027 Mechwart liget 1.) 10 000 Ft+27% áfa
III. em. 2.
(9.00–9.30)
egyszeri vissza nem térítendő összeg ellenében. Érvényes pályá2017. október 12.
zatot csak az nyújthat be, aki a pályázati felhívást megvásárolta.
Fillér u. 36.,
JJ
12074/0/A/2 27
1
5 700 000 2017. október 19.
as. 2.
A versenytárgyalásra a pályázati felhíváshoz csatolt regisztrációs
(9.45–10.15)
lapon lehet jelentkezni.
Frankel L.
2017. október 17.
A regisztrációs lap leadásának határideje: 2017. októút 21-23.,
GG
14484/0/B/7 73
2
26 800 000 2017. október 24.
fszt. 4.
(11.00–11.30)
ber 25., 16.00 óra.
A regisztrációs lapot a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazda2017. október 12.
Lévay u.
II
12206/1/A/1 37
1
14 000 000 2017. október 19.
sági
Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási
7/a, as. 1.
(10.30–11.00)
Osztályán (1024 Mechwart liget 1.) lehet leadni. A kitöltött re2017. október 17.
gisztrációs lap határidőben történő leadása a pályázati felhívásban
Lublói u. 7.,
FF
15273/8/A/1 45
1
18 900 000 2017. október 24.
fszt. 1.
foglaltak tudomásulvételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele
(9.30–9.45)
a versenytárgyaláson való részvételnek.
Margit krt.
54., fe. 3/a

HH

13684/0/A/13

25

1

9 500 000

2017. október 12.
2017. október 19.
(14.00–14.30)

Repkény u.
15., as. 2.

GG

14898/2/A/2

31

1

2017. október 17.
12 000 000 2017. október 24.
(9.45–10.00)

Ürömi u.
66., fszt. 5.

II

15274/0/A/4

49

2

2017. október 17.
20 300 000 2017. október 24.
(10.15–10.45)

VÍZPÁRA

ÉNEKHANG

HAZAI
ÉNEKESNŐ

HEVESI
HELYSÉG

NAPSZAK

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási
Osztály munkatársa ügyfélfogadási időben személyesen
(1024 Mechwart liget 1., III. emelet 311.), vagy telefonon
a (06 30) 830-7244-es és a 346-5484-es számon válaszol.
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BECENÉV

PACI
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FAJTA
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NÉPE

SINE ANNO

HORVÁT
ÜDÜLŐHELY

LIBÉRIA
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A rejtvény fő soraiban Lao Ce mondását rejtettük el.
A 2017/14. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A szeretet nem ismeri a múlt időt”. A helyes megfejtést beküldők
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az Oázis Kertészet 5000 Ft. értékű vásárlási utalványát nyerte.
A nyertesek: Földvári Judit, Sike József és Szendrői Pálné.
Gratulálunk, a nyereményeket postán küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5.
vagy peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb
2017 október 21-ig.

197x269 OC_Layout 1 17/9/29. 11:26 AM Page 2
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Miért válassza
az Amplifont?
Az Amplifon mint a világ legnagyobb hallókészülék forgalmazója már több
mint 65 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.

Erre építve ügyfeleink számára kivételes lehetőségeket tudunk biztosítani.
Három év teljes körű ingyenes
garanciát adunk minden általunk
forgalmazott hallókészülékre, és ez
nem jár semmilyen pluszköltséggel
ügyfeleink
számára.
Emellett
egyedülálló szolgáltatási háttérrel
rendelkezünk a hallókészülék illesztés, a szerviz és a kiegészítők forgalmazása tekintetében is.
Velünk bIztosrA meHet!
magyarországon országszerte már
több mint 70 Hallásközpontban
várják audiológusaink, akik egytőlegyig a szakma legkiválóbb képviselői. A várakozás elkerülése miatt,

előre egyeztetett időpontban várjuk
Önt kellemes, korszerűen felszerelt
Hallásközpontjainkban! Attól a pillanattól kezdve, hogy eljön hozzánk ingyenes hallásvizsgálatra, élete végéig
számíthat audiológusaink segítségére,
hiszen ügyfeleink számára a kontroll
vizsgálatok, és a nálunk vásárolt hallókészülékének beállítása teljesen díjmentes.
Jelentkezzen Ingyenes HAllásVIzsgálAtunkrA!
Ha a hallásvesztés legapróbb tüneteit is
észleli magán, keresse fel legközelebbi
hallásközpontunkat, hogy audiológusunk felmérje hallása aktuális állapotát. Fontos, hogy időben felmérjük

Jól felszerelt
hallásközpontjainkban
egyedülálló szolgáltatási
háttérrel várjuk.

a bajt és megtegyük az első lépést a
teljesebb élet felé. Minél hamarabb
keresi fel hallásközpontunkat, annál
nagyobb az esély, hogy egy igényeihez
passzoló hallókészülékkel jelentősen javíthat életminőségén.
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Ismerje meg
az Amplifont!

Az 1950-ben Milánóban
alakult Amplifon az évek
során a világ vezető hallókészülék forgalmazójává vált,
ami 5 földrész 21 országában 3250 hallásközpontot, 1700 együttműködő
partnert és 240 szolgáltató
központot tartalmazó globális hálózatot tudhat magáénak. Az Amplifon több millió embernek segített újra
felfedezni a hangok világát. Szakmailag magasan
képzett audiológusaink segítenek Önnek megtalálni
azt a megoldást, mellyel
legjobban javítható a hallása. Élen járunk az innovatív
technológiák alkalmazásában, folyamatosan fejlesztjük a szolgáltatásainkat
és szélesítjük a forgalmazott termékeink palettáját.

megbízhat
vegye
bennünk
komolyan!
ingyenes
hallásvizsgálat
és próbahordás

vizsgálat
gondozás
szakértelem

Várakozás nélkül, az ország 76 pontján
kiváló audiológus szakembereinkkel és
egyéni megoldásokkal várjuk Önt
ősszel is! Látogasson el hozzánk!
kérjen időpontot most!

ii., budagyöngye bevásárlóközpont tel.: 06 1 221 55 66
ii., margit krt. 31-33. tel.: 06 1 336 02 98
iii., bécsi út 52. tel.: 06 1 439 18 97
amplifon.hu
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Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA
A II. kerületi Egyesített bölcsődék felvételre
keres dietetikus végzettségű élelmezésvezetőt azonnali kezdéssel. Jelentkezni lehet fényképes
önéletrajzzal a lorincz.eva@invitel.hu email címen.
Tel.: 06 20 415 4945
A II. kerületi Egyesített bölcsődék felvételre
keres szakácsnőt azonnali kezdéssel. Jelentkezni
lehet fényképes önéletrajzzal a lorincz.eva@invitel.hu email címen. Tel.: 06 20 415 4945.
A II. kerületi Egyesített bölcsődék felvételre
keres logopédust és szakképzett kisgyermeknevelőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a lorincz.eva@invitel.hu email címen lehet. Tel.: 06
20 415 4945.
Takarítót keresünk teljes munkaidőben
a Klebelsberg Kultúrkúriába (1028 Budapest,
Templom u. 2-10.). A fényképes önéletrajzokat a
som.laszlo@kulturkuria.hu; címre várjuk.
KARBANTARTÓ-KERTÉSZ munkakörbe, teljes
állásban (napi 8 óra, heti 5 nap) problémamegoldó, ezermestergondolkodású munkatársat keres
a Panoráma Sportközpont. Sportos háttér előny!
Jelentkezés: info@masodikkerületsport.hu, vagy
személyesen önéletrajzzal a 1023 Budapest, Kolozsvári Tamás u. 11. szám alatt 8 és 20 óra között.
Idős anyám mellé keresek, főleg délelőttre, időnkénti felügyeletet. Tel.: 06 20 495-3229
Gyakorlott, leinformálható középkorú nő.
Szép tiszta lakást szeretne? Hívjon bizalommal. Tel.: 06 30 202-6695

Gyakorlott, megbízható nem dohányzó hölgy
takarítást-vasalást vállal igényes, rendes családnál.
Tel.: 06 30 254-0862
Nyugdíjas hölgy bájos szobát adna kisebb házimunkáért és kutyasétáltatásért cserébe a Bem
rakparton egyetemista, szolid, megbízható, leinformálható lánynak. bernardizsuzsa@gmail.com
Tel.: 06 30 932-1080
GYERMEKFELÜGYELETET (bébiszitter) és idősgondozást vállal takarítással szakképzett fiatal hölgy a II. kerületben. Tel.: 06 20 953-5035
IDŐS KUTYA SÉTÁLTATÁSÁHOZ KERESEK
CSAK! ÁLLATBARÁT, TÜRELMES NYUGDÍJAS,
LEHETŐLEG FÉRFI SEGÍTŐT RUGALMAS SZABADIDŐVEL A FILLÉR UTCA KÖRNYÉKÉN. SÜRGŐS! E-MAIL: 2016aproka@gmail.com Tel.:
06 70 502-6465
CSOMAGOLÓI MUNKA BUDAPEST XII. KERÜLETÉBEN. ELVÁRÁS: MONOTÓNIATŰRÉS, VÁLTOTT
MŰSZAK VÁLLALÁSA, KÉZÜGYESSÉG, GYORS
ÉS PRECÍZ MUNKAVÉGZÉS, ÁLLÓ MUNKA VÁLLALÁSA. JELENTKEZÉS ÖNÉLETRAJZZAL: csomagolo@emporia.net
Keresek a II/a kerületbe, Hűvösvölgybe egy fő
takarítót a Villa Rosa Hotel & Étterembe és
egy fő büfés kiszolgálót a Lajos utcába heti
5 nap napi 8 órás munkára! Érdeklődni itt
lehet: 06 1 9988-174.
ROMÁN VAGY SZLOVÁK NYELVTUDÁSSAL
SZÁMLÁZÓ KOLLÉGANŐT KERESÜNK MÁSODIK KERÜLETI MUNKAHELYRE. A FÉNYKÉPES
ÖNÉLETRAJZOT A kertvaros2@T-online.hu-ra
várjuk. Tel.: 06 70 316-0841

PARKOLÁSI ELLENŐR

munkakörbe keres munkatársat
a II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság
Parkolási Osztálya. Bruttó 185 000 forintos kezdő bérezés
a 3 hónap próbaidő alatt, elérhető fizetés bruttó 240 000 forint+cafeteria.
Jelentkezni a zsigmond.janos@masodikkerulet.hu
e-mail-címen lehet, fényképes önéletrajzzal.
További információk a (06 20) 489-4798-as telefonszámon.

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 21-én.
Lapzárta: keretes – október 11., apró – október 13.

OKTATÁS
GITÁRTANÍTÁS Pesthidegkúton, egyénre szabott
módszerekkel, a hangszer megkedveltetésével!
Tel.: 06 20 403-1453
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
Német tanítást vállal tanárnő, kedvező áron. Tel.:
06 20 495-3229

Az I., Fazekas utcában 80 m²-es bútorozatlan lakás, 2,5 szoba + hall KIADÓ. Irodának is alkalmas.
Tel.: 06 30 934-7596
XII. kerületi ötszobás kertes ház tulajdonostól
hosszú távra külföldi részére kiadó. Tel.: 06 30
503-5024
Diplomaták és külföldi üzletemberek részére
keresek lakást, házat, ikerházat hosszú távú
bérlésre. Tel.: 06 30 924-7165
Keresünk kiadó igényes családi házat 3000 euróig német család részére. BakosLak Ingatlan.
Tel.: 06 20 974-0571

MATEK KORREPETÁLÁST, ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉST VÁLLAL MAGÁNTANÁR, IGÉNY ESETÉN
HÁZNÁL. TEL.: 06 20 573-2581

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

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

A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei részére keres ELADÓ ingatlanokat azonnali fizetéssel. Tel.: 326-0618, zsuzsanna.bakos@t-online.hu Tel.: 06 20 974-0571

Diplomás nyelvtanárnő sokéves iskolai tapasztalattal angolból tanítást vállal. Házhoz
is megyek. Tel.: 06 30 361-0793

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 20 443-1776. Nyomatékosan kérjük, hogy
ingatlanközvetítők ne keressenek! www.ingatlan.
com/23640091

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
Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolások részére szaktanártól! Házhoz megyek!
Tel.: 06 20 959-0134
Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 06
30 461-8821
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, felvételire való felkészítés gyakorlott középiskolai
tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

INGATLAN
Széher úti társasházban TEREMGARÁZS ELADÓ. Tel.: 06 30 515-6954
A II., Ady Endre utcában garázs kiadó. Tel.:
06 30 500-2942

II. kerületi négyszobás, jakuzzis medencés, kertes
ingatlan tulajtól eladó. Tel.: 06 30 503-5024
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., Vitéz utcában utcai bejáratú, 80 m²-es
ingatlan eladó. Irányár: 56 M Ft. Tel.: 06 20
969-2479
A II., Csatárkán 258 m²-es, jó állapotú ikerház
450 m²-es kertben eladó. Irányár: 135 M Ft.
Tel.: 06 20 932-5005
A II., Felső Zöldmáli úton IV. emeleti 63 m²-es
2,5 szobás, panorámás, gyönyörűen felújított
lakás eladó. Irányár: 42,5 M Ft. Tel.: 06 20
932-5005

2017/16 – október 7.
A II., Csalán úton 105 m²-es kétszintes, panorámás, nagy teraszos lakás eladó. Irányár:
82,5 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 II., Ditró utcánál 2000-ben épült házban
75 m²-es lakás 50 m²-es terasszal eladó.
Irányár: 68 M Ft. Tel.: 06 20 932-5005
II., Szemlőhegyen 2000 után épült, 1 éve extrán
felújított, kertkapcsolatos, 81 m²-es háromszobás lakás nagy tárolóval, garázzsal eladó. Tel.:
06 30 250-5040
II., Törökvészen frekventált zöldövezetben csendes, 180 m²-es ötszobás, nagy teraszos lakás
garázzsal eladó. Tel.: 06 30 250-5040
A II., Pusztaszeri úton háromszobás, két teraszos,
két fürdőszobás, napfényes, felújított lakás garázzsal eladó. Tel.: 06 30 439-6233
Eladó kilenclakásos rózsadombi panel társasházban II. emeleti, nagy erkélyes, 62
m²-es, 1,5 szobás, részben felújított lakás
tárolóval, gépkocsibeállóval 35 millióért.
Tel.: 06 30 280-4507
A pasaréti domboldalon újszerű házban 115
m²-es nagy teraszos, saját kertes lakás 16 m²-es
tárolóval, teremgarázshellyel eladó. Tel.: 06 30
250-5040
II., Pasaréten csendes utcában háromlakásos
társaházban 130 m²-es világos, magasföldszinti nagy teraszos és kertkapcsolatos, kandallós
nappali + három hálószobás dupla komfortos
lakás két beállós garázzsal 133,4 millió forintos
irányáron eladó. BakosLak Ingatlan. Tel.: 3260618, 06 20 974-0571
A Pasaréten 170 m²-es felújítandó Bauhaus villalakás garázzsal, autóbeállóval 110 M Ft irányáron eladó. Tel.: 06 30 222-3159
A Pasaréten II. emeleti, 142 m²-es, teraszos, polgári lakás garázzsal tulajdonostól eladó. Irányár:
95 M Ft. Tel.: 06 30 438-9320
Egyedi! Bauhaus, jegyzett villaház 1600 m²-es
ősfás kertben 240 milliós irányáron a Szerb Antal
utcánál eladó! Tel.: 06 30 222-3159
A II., Sodrás utcánál, Bauhaus házban emeleti,
elegáns beosztású 140 m²-es lakás garázzsal
eladó. Tel.: 06 30 439-6233
II. Pasarét--Hűvösvölgy között, ősfás parkban,
felújított elegáns liftes villában I. emeleti, 96
m²-es, háromszobás, dupla komfortos, erkélyes
villalakás, teremgarázsban két beállóhellyel eladó. Tel.: 06 30 250-5040
A II., Hűvösvölgyi úton 104 m²-es luxuslakás 50 m²-es panorámás terasszal, két
garázzsal eladó. Irányár: 110 M Ft. Tel.: 06
20 932-5005
A II., Völgy utcában 1400 m²-es telken kétgenerációs családi ház 235 millió. Tel.: 06 20
967-5691
A II., Völgy utcában 170 m²-es öt és fél szobás
újszerű lakás nagy kerttel, garázzsal 169 millió.
Tel.: 06 20 967-5691
ELADÓ tulajdonostól BP II/A (Hársakalja)
196 m²-es kétszintes felújítandó családi
ház 935 m²-es telken. ÁR: 62 000 000 Ft.
Tel.: 06 30 490-3427
Nagykovácsiban kétgenerációs – 140 m²-es
négyszobás, 78 m²-es háromszobás – új építésű
családi ház 1170 m²-es telken 139 millió. Tel.:
06 20 967-5691
Nagykovácsiban 146 m²-es új építésű, kertkapcsolatos, nappali + három szobás, dupla komfortos lakás 89 millió. Tel.: 06 20 967-5691
Eladó Solymáron Kós Károly-villa, hat szoba,
szauna, kandalló, garázs; cégközpontnak,
masszázsszalonnak jó. Tel.: 06 20 999-3604

HIRDETÉS
A Krisztinavárosban 81 m²-es, két szoba-hallos,
szép polgári stílusú, napfényes, télikertes, jó állapotú lakás eladó. Irányár: 55 M Ft. Tel.: 06 30
202-1283
A III., Keve utcában földszinti, 57 m²-es, kétszobás villalakás saját kerttel eladó. Irányár:
35 M Ft. Tel.: 06 20 935-0018
III., Mátyáshegyen jól megközelíthető, 200 m²-es,
négy + két fél szobás, igényesen felújított, szinteltolásos ikerházfél sürgősen eladó. Tel.: 06 30
202-1283
A III., Sun Palace legszebb lépcsőházában 80 m²-es,
háromszobás, két fürdőszobás, teraszos, napsütötte lakás eladó. Tel.: 06 30 439-6233
A XII., Patkó utcában kétlakásos társasházban
földszinti, kertkapcsolatos, 210 m²-es lakás
két garázzsal eladó. Irányár: 112 M Ft. Tel.:
06 30 960-8862
A XIII., Újlipótvárosban a Tátra utcában 41
m²-es, gyönyörűen felújított erkélyes lakás
eladó. Irányár: 38 M Ft. Tel.: 06 20 935-0018
Szentendrén PANORÁMÁS, téliesített 80
m²-es nyaraló gyönyörű kerttel eladó! Irányár: 35 M Ft. Tel.: 06 70 380-5700
Balatonszemesen 2,5 szobás komfortos, teraszos,
pincés ház 386 négyszögöl kerttel eladó. Tel.: 06
20 916-5913
A PIRAMIS INGATLANÜGYNÖKSÉG A BUDAI
CSALÁDI HÁZAK ÉS NÍVÓS LAKÁSOK SPECIALISTÁJA. PROFI CSAPAT! NÁLUNK MEGTALÁLJA! MI EL TUDJUK ADNI! www.piramisingatlan.hu Tel.: 33-55-965
A 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
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
GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, talp- és testmas�százs otthonában. Tel.: 06 30 206-4801
PEDIKŰR HÁZHOZ MEGY. NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY! TALPMASSZÁZS AJÁNDÉK! Tel.:
06 20 806-7783
Egyedülálló állapotfelmérés a BICOM mágneses biorezonancia segítségével. Feltárjuk
a terheltségi gócokat, baktériumokat, vírusokat, nehézfémeket, gombákat, szervi problémákat. Majd megfelelő terápiával stabilizáljuk az egészségi állapotot. Vivien talpai
Gyógycentrum, www.vivientalpai.hu II., Fillér
u. 10/A. Bejelentkezés: tel.: 316-2596.
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 3918448.

VÍZ-GÁZ-VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. Korszerű gépi tisztítás nagy tapasztalattal, bontás nélkül azonnal, garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés,
ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-4330,
06 20 491-5089
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. kerületieknek azonnal. Több évtizedes gyakorlattal, falbontás
nélkül. Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
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
GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ vállalja:
egyszerűsített gázkészülék-csere (terv és
meó nélkül), gázkészülékek műszeres bevizsgálása, beállítása, szén-monoxid 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
VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, kapcsolók, lámpák cseréje, garanciával. Boda Zsolt
villanyszerelő mester. Tel.: 200-9393, 06 30
333-6363

LAKÁS-SZERVIZ
ÁCS, BÁDOGOS, TETŐFEDŐ! Javítástól az új
tetőig! www.tetoking.hu Kőműves munkát és
szerkezetépítést is vállalunk. Tel.: 06 30 924-2690
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
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES, LAKATOS, ASZTALOS
MUNKÁK, VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS,
GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 2022505, 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

27. OLDAL
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK,
JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.:
06 30 341-3423
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
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
ZÁRSZERELÉS, LAKATOS MUNKÁK, VÉDŐRÁCSOK, KAPUK-TOLÓKAPUK, SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET. Tel.: 06 30
292-3247
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
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

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

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: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, ELÉRHETŐ ÁRON.
www.herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06 30
999-8619
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés,
fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347,
06 30 589-7542

28. OLDAL
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
208-4774
SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉMÉNYEK BELSŐ MARÁSÁT, BÉLELÉSÉT TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. TEL.: 06 20 264-7752
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
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.
Kőműves munkák, hideg, meleg burkolás,
festés-mázolás, gipszkartonozás közületnek
is. E-mail: jozsefbako1@gmail.com Tel.: 06
70 563-0293

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

HIRDETÉS
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
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

BUDAI POLGÁR

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
M&N ANTIKVITÁS. Eladná régiségét, hagyatékát? Hívja a megbízható partnert! Azonnali
készpénzért vásárolunk! Díjtalan kiszállás.
Tel.: 06 30 343-5233
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
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJTA
RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT,
ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT,
TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS,
BÁRMIKOR HÍVHATÓ. TEL.: 06 20 322-2697,
06 20 494-5344

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

Megvételre keresek kis és nagy HANGLEMEZEKET, MAGNÓKAZETTÁKAT. Telefonszám: 06 20 363-2050.
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT ANTIKVÁRIUMUNK
VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.:
06 20 425-6437
GARÁZSVÁSÁR! II., Remetekertváros, ZRÍNYI
U. 19. OKTÓBER 14-ÉN 9 órától. Nívós ruházat
(kabátok, csizmák is), használati és dísztárgyak,
képek stb.
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem
kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 3256753

TÁRSKERESÉS
Megismerkednék nyugdijas, jólelkű úrral, akivel
szeretetben töltenénk el a további éveket. Tel.:
06 30 923-7423
60 éves, fiatalos hölgy korban hozzáillő, megbízható társát keresi közös programokhoz. Tel.:
06 20 348-5896

EGYÉB
ELTARTÁSI, ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne
középkorú házaspár kölcsönös szimpátia alapján budai ingatlanért. Érdeklődni: Tel.: 06 30
432-4004.

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT VÁSÁROLUNK. INGYENES KISZÁLLÁS, AZONNALI
FIZETÉS. TEL.: 06 20 387-4140

Örökösödési szerződést kötne idős személlyel
lakásért ottlakás nélkül ügyvéd család gyermeke
részére. Készpénz. Tel.: 06 30 822-8050

Könyvek, könyvtárak, CD-k, DVD-k, hanglemezek, valamint papírrégiségek (plakátok, képeslapok, térképek) készpénzes felvásárlása. Tel.:
266-3277, 06 20 922-0001

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: divatos,
egyedi, kézi kötött, horgolt ruhadarabok
rendelésre, nagy fonalválasztékkal, hozott
fonalból is. www.kotode.hu Tel.: 356-6009
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BUDAPEST LEGNAGYOBB SÍPÁLYÁJA
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32. SPAR BUDAPEST MARATON® FESZTIVÁL
Október 15-én közel több tízezer futó lepi el Budapest utcáit, Magyarország legnagyobb szabadidősport eseménye 7:00 és 15:00
között időszakos forgalmi változásokkal jár majd az Ön kerületében is.
Részletes információk:

WWW.FORGALMIVALTOZASOK.HU

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Gyógyulás mellékhatások nélkül!
A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és
moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,
nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,
reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.
Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858
www.akupunktura-prof.hu
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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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Ahol barátaiddal találkozhatsz,
kávézhatsz, ebédelhetsz,
vásárolhatsz, szépülhetsz,
kikapcsolódhatsz!
Intézd kényelmesen hivatali
ügyeidet a Postán,
vagy a Kormányablakban!

Elhozzuk
a vidék ízeit!

FÖLDSZINTI ÜZLETEK: Pizza Forte | Bortársaság | Virágbolt | Papírbolt |
Fragola Fagyizó | Kézműves söröző | COSTA Coffee | Lipóti Pékség |
Prémium olasz táskák, kiegészítők | Kínai kisvendéglő | Dió Bisztró napi menü | ÚJ OLIVALOE

Szombatonként
őstermelők a HÜVI-ben:
7:00–13:00-ig.
Termelők jelentkezését
is várjuk: +36 30 9443 155

I. EMELETI ÜZLETEK:

| A-List Szalon | Kulcsmásoló | Ékszer-óra | Valutaváltó

| Kozmetika | Drogéria | Ingatlaniroda | Telefon- és tartozék szaküzlet | Skandináv lakberendezési- és ajándékbolt | Janikovszky Éva könyvesbolt | ÚJ ARCOBALENO - női ruházati üzlet
II. EMELET:

1029 Budapest, Hidegkúti út 1.

huviszolgaltatohaz

www.huvosvolgyhaz.hu

www.facebook.com/huvipiac

www.huvipiac.hu
0599_HUVI_Budai_Polgar_hird_197x133mm.indd 1

@ info@huvosvolgyhaz.hu
info@huvipiac.hu
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1000/200
Mbit/
s
sávszélesség
*

BUDAI POLGÁR

+

EXTR
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II. KERÜLET,
TOVÁBB BŐVÜL
HÁLÓZATUNK!

MÁR A II/A TERÜLETEKEN IS!
HAMAROSAN MEGKERESSÜK AJÁNLATUNKKAL!

*Sávszélesség: 1000/200 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebesség: 300/50 Mbit/s. Megrendelésre
vonatkozó igényét jelezze a 1272-es telefonszámon vagy ügyfélszolgálatainkon. A szolgáltatás
igénybevételéhez előzetes technikai felmérés szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű.
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Minden ami fogorvoslás
Több mint 20 éve,

Altatásban is!

az esztétikum és a minőség elkötelezettje...
• Fogpótlás • Implantáció • Szájsebészet

Budapest Széll Kálmán tér 4.
Tel.: + 36 20 946-3463,
+ 36 1 316-5087
www.dentomix.hu
info@dentomix.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
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Rózsakert
Bevásárlóközpont
(-1.szint, 1026 Budapest,
Gábor Áron u. 74-76.)
Tel.: +36 (30) 608 5363

parti kellékek, dekorációk, jelmezek,
héliumos lufik széles választékban!
Happy Halloween
parti tányér
18 cm, 8 db-os

ár: 1 090 Ft / cs.

pók - denevér - szellem
3D függô dekoráció
3 db-os

ár: 1 590 Ft / cs.
Rendelje meg elôre
a lufit halloween-re
és vegye át soron kívül
üzletünkben, vagy kérje
házhozszállítással.

halloween
mintás latex lufik
28 cm- héliummal

ár: 630 Ft / db
mûvér
tubusban
28 ml

ár: 1 590 Ft / db

fekete galléros
vámpír köpeny
gyerek méretben - 75 cm hosszú

ár: 4 290 Ft / db
pókháló
4 db pókkal
40 g

kísértet kastély
parti szalvéta

ár: 990 Ft / cs.

33 cm x 33 cm, 16 db-os

ár: 1 490 Ft / cs.
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