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A II. kerület történetének legnagyobb
egészségügyi és sportcélú fejlesztései várhatóak

Több mint 12 milliárd forint értékű, még soha nem látott fejlesztések küszöbén áll a II. Kerületi Önkormányzat. Olyan helyi igényeken alapuló egészségügyi, orvosi rehabilitációs és sportcélú beruházásokról van szó, amelyeknek a fejlesztési koncepcióját, finanszírozási hátterét az önkormányzat már korábban kidolgozta, előkészítette, azonban a komoly önerő vállalásán túlmenően csak központi támogatással, illetve egyéb finanszírozási konstrukció életre hívásával valósíthatóak meg. A fejlesztések célja a II. kerületben
élők életminőségének javítása, az egészségtudatos, sportos és aktív életmód népszerűsítése, infrastrukturális hátterének megerősítése, valamint a betegségek megelőzése, illetve hatékony és korszerű gyógyítása.

A jelenleg szétszórt, egymástól távol
eső telephelyeken működő egészségügyi szakellátás integrációja érdekében a
II. Kerületi Önkormányzat és egészségügyi szolgálata nagyívű fejlesztési tervet
dolgozott ki, ami elnyerte az Egészséges
Budapest Program támogatását, és központi állami forrásból mintegy 6,8 milliárd forintos támogatásban részesült.
A tervezett új szakrendelő a II. Kerületi
Önkormányzat 1 milliárd forintot érő
telkén épülhet a Frankel Leó út 80-82.
szám alatt. A beruházás várhatóan jövőre
indul és 2020-ban készül el.
(Folytatás a 4. és 5. oldalon.)
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KÖZÉRDEKŰ

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

Ügyfélszolgálat

Központi telefon: 346-5400
Internet:www.masodikkerulet.hu
E-mail: info@masodikkerulet.hu
VÁROSRENDÉSZET
1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Fax.: 346-5649
Ingyenes zöldszám: 06 80 204965

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

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

Hidegkúti Rendészeti
Központ

1028 Rezeda utca 10.
hétfő: 13.30-18.00,
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet)
szerda: 8.00-16.30,
Tel.: 274-7063
péntek: 8.00-11.30
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

Parkolási
ügyfélszolgálat

1023 Bécsi út 17-21.
Tel.: 346-5599. Fax: 346-5515
E-mail: parkolas@masodikkerulet.hu

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

KÖZTERÜLETI BEJELENTÉS és APróhirdetés feladása
a budai polgárba

Közterületi bejelentés

II. Kerület Kártyaügyintézés,
Budai Polgárba
apróhirdetés feladása

Tel.: 599-9222
(Ügyfélfogadási időben és hétvégén is telefonos ügyelet 9–18-ig)

1024 Keleti Károly u. 15/a
Tel.: 315-3965

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
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Az év utolsó
veszélyeshulladék-gyűjtése

Ismét ingyenes veszélyeshulladék-gyűjtést szervez a II. Kerületi Önkormányzat.
Ez alkalommal NOVEMBER 18-án szombaton, 8–12 óra között az ismert két
helyszínen várják a lakókat. A térítésmentes szolgáltatás a II. kerületieknek
szól, ezért lakcímkártya felmutatásával kell majd igazolni, hogy a hulladékot
leadó személy valóban helyi polgár.

Helyszínek: • A Polgármesteri Hivatal papkerti parkolója
(1024 Rómer Flóris u. 4/a, a Magyar Autóklub volt épületénél). A kocsival
érkezők a papkerti parkolóban ingyenesen várakozhatnak (maximum 3 óra),
ha a sorompónál jegyet kérnek. • Pesthidegkúton a 1028 Temető utca 27.-nél
(a Temető utcán az Apáca utca betorkollásával szemben).
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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A képviselő-testület ülésén történt

A képviselő-testület szeptember 28-án
tartott ülésén döntöttek arról, hogy támogatják a Főpolgármesteri Hivataltól véleményezésre megküldött javaslatot, amely
szerint a II. kerületben közterületet neveznének el Kass János Kossuth-díjas grafikus, szobrász, bélyegtervező művészről.
A haláláig a kerületünkben élt alkotóról
lakossági kezdeményezésre a Herman Ottó
út és a Rhédey utca közötti lépcsőt szeretnék elnevezni.
A testület határozott arról is, hogy a Musica Vivax Kulturális Alapítványon keresztül 100 ezer forinttal hozzájárul a Nemzetközi Orgonafesztivál megrendezésének
költségeihez.
Napirend előtt
Napirend előtti hozzászólásában
Őrsi Gergely, a Kerületünk az
otthonunk-frakció vezetője elmondta, hogy a parlagfű elleni
küzdelemben javult a helyzet
a közterületeken, de a magántulajdonú területek esetében
intézkedni kellene.
– Kérdésem, hogy kerületünkben rendeltek-e már el kényszerkaszálást, vagy szabtak-e ki
pénzbírságot parlagfüves telek
miatt?
Arról is érdeklődött, hogy a
polgármesteri hivatal átszervezésének mi az oka, és várható-e
további létszámleépítés.
Őrsi Gergely tájékoztatott arról, hogy az Eszter és a Mandula
utcában lakók közül többen panaszkodnak a reggeli órákban
megnövekedett gépjárműforgalom és a túlzott légszennyezettség miatt.
– Várható-e, hogy a Mandula
utca területe parkolási övezet
legyen, illetve az Eszter utcában
épülhetnek-e fekvőrendőrök,
illetve kihelyezhetnek-e forgalom- és zajcsillapítást elősegítő
táblákat, valamint lehetnének-e
ellenőrzések a területen? – kérdezte.
Láng Zsolt polgármester elmondta, hogy a parlagfűvel kapcsolatos kérdésnek utánajárnak.
Jelezte: a hivatali átalakításról a
korábbi képviselő-testületi ülésen döntöttek, az átszervezés célja pedig a hatékonyabb struktúra
az 1970-80-as éveket tükröző
szervezeti felépítés helyett. Mint
mondta, az összlétszámhoz képest öt százalék körüli a változás.
– Ahol beindult egy parkolási rendszer, ott a szomszédos,

kimaradt utcákból folyamatosan jelzik, hogy szeretnének a
parkolási zónába tartozni, mert
a városba utazók a környező
utcákban hagyják autójukat –
mondta Láng Zsolt. – A bővítésnek szigorú jogszabályi feltételei
vannak. A problémakört érinti
az a koncepció, ami a Szépvölgyi
útról a rakpartra vezető lehajtó
kialakítását célozza. A Fővárosi
Közgyűlésben a II. és III. kerület
polgármesterei között szakmai
vita folyt erről, illetve az LMP
képviselőjén kívül a közgyűlésben mindenki jónak találta a
koncepciót.
Szalai Tibor jegyző arra hívta
fel a figyelmet, hogy ha az említett utcákban parkolási övezetet
szeretnének kialakítani, akkor
a forgalomtechnikai terv miatt
bizonyos szabványoknak is meg
kell felelni. Az utcák szélessége
nem mindenütt éri el az 5,5 métert, ezért akár mindkét oldalon
tilos lehetne a parkolás, aminek
biztosan nem örülnének az ott
lakók.
Varga Előd Bendegúz (Kerületünk az otthonunk) megköszönte
a Városrendészet munkatársainak a közreműködést és a segítséget az idei lomtalanításban,
ami hozzájárult ahhoz, hogy a
korábbi évekhez képest rendezettebben és sokkal hatékonyabban zajlott le a hulladékgyűjtés.
– Öröm az újonnan kialakított körforgalom a Szépvölgyi
út–Zöldmáli lejtő kereszteződésében, aminek köszönhetően
javult a közlekedés biztonsága,
ugyanakkor az átépítés miatt
jelentősen csökkent a parkolóhelyek száma – jelezte a képviselő.
– Kérem, hogy amennyiben le-

hetséges, a Szépvölgyi úttól lefelé jelöljenek ki parkolóhelyeket.
Varga Előd Bendegúz elmondta azt is, hogy a Csatárka út–Zöldlomb utca kereszteződésénél
lévő parkoló immár a Zöldlomb
utcán lévő védett gyalogos járdán keresztül is megközelíthető.
– Úgy tudom, annak ellenére
valósult meg ez a bejáró, hogy
azt a II. kerület nem támogatta.
Kérdésem, hogy ki finanszírozta
a beruházást, illetve figyelemmel kíséri-e valaki a következményeket.
Megemlítette még, hogy tudomása szerint a II. kerület miatt
elhúzódott a Fővárosi Településszerkezeti Terv felülvizsgálata és
egyeztetési folyamata.
– Az információ alaptalan,
ugyanis a tervek egyeztetése
mindig heteken belül megtörténik úgy, hogy az hosszú távon a
kerület érdekeit szolgálja – fűzte
hozzá Láng Zsolt polgármester.
A járdán átvezetett autóbehajtó ügyében elmondta, nem
tudják, ki alakíthatta ki, de a
Budapest Közút Zrt.-nél érdeklődnek az ügyben.
– A Szépvölgyi úti körforgalom melletti új parkolóhelyek
kialakításához várjuk azokat az
ötleteket, melyek nem okoznak
forgalmi akadályt és nem érintenek zöldfelületeket – tette hozzá.
Hajdu Nóra (Együtt) képviselő elmondta, hogy a Csalogány
utca 43. szám alatti építkezés
miatt több lakó jelezte, hogy
az ígéretek ellenére megnövekedett a teherautók forgalma,
és kivágták a fákat, nem csak a
telken belül. Szóvá tette, hogy
az építkezés megkezdése előtti
kötelező régészeti feltárás alatt

talált középkori leletek lelőhelye
is betemetődött.
– Az építkezés felügyelete a
Kormányhivatal I. Kerületi Hivatalához tartozik, amennyiben
eltérnek az építési engedélyben
foglaltaktól, akkor építésfelügyeleti eljárást lehet kezdeményezni – hívta fel a figyelmet Láng
Zsolt polgármester. – A II. kerülettől kérték, hogy egy gyermekintézmény udvarának egy
részét engedjük át az építkezés
céljára, de ezt a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság kétszer is
elutasította, az intézményvezetővel történt egyeztetést követően
ugyanakkor minimális területet
használhatnak. A polgármester
hozzátette: a képviselői kérdés
alapján felkéri a kerületi Építésügyi Irodát, hogy ellenőrizze az
építkezés folyamatát.
Ernyey László, a Fidesz-frakció
vezetője azt jelezte, hogy a vízivárosi építkezéseket a parkolási
gondok miatt is érzik a lakosok,
szinte lehetetlen megállni a környéken, de véleménye szerint ez
meg fog majd szűnni. Hozzátette:
tudomása szerint fák nem nagyon
voltak az építkezés környékén, a
gépjármű-forgalomban jelentős
problémát nem tapasztalt, de ha
igen, azt jelezni fogja.
Kecskés Balázs (Kerületünk az
otthonunk) azt kérte, a hivatal
kövesse nyomon, hogy a „Fogadj
örökbe egy közterületet” pályázat keretében a Nagybányai út
és a Csalán út kereszteződésében
lévő hulladékszigetnél lerakott
kommunális hulladékot valóban
hivatalos lerakóba szállítsák az
ezt elvállaló lakók. A polgármester ígéretet tett, hogy figyelemmel kísérik a folyamatot.

4. OLDAL
(Folytatás az első oldalról.)
– A II. kerület legnagyobb egészségügyi fejlesztése valósul meg a
következő években az Egészséges
Budapest Program keretében – jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a II. és III.
kerület országgyűlési képviselője,
valamint Láng Zsolt II. kerületi polgármester október 16-án.
– Gazdaságunk és a következetes
költségvetési politika eredményei
lehetővé teszik, hogy igen jelentős összeggel támogassuk a főváros
és Pest megye több mint 4 millió
embert ellátó, de zömében elavult
egészségügyi intézményhálózatát
és infrastruktúráját – fogalmazott
Varga Mihály a sajtótájékoztatón.
Már az idén 40 milliárd forintot fordítanak a fővárosi és a Pest
megyei kórházi fejlesztésekre: 21,7
milliárd forintot orvostechnikai
eszközök beszerzésére, 18,3 milliárd forintot építészeti tervezésre, előkészítésre. Hét budapesti
és főváros környéki rendelő fejlesztésére, kialakítására 24 milliárd forint jut, uniós forrásokból
energetikai fejlesztésekre pedig 11
milliárd forint.
– A II. kerületieket érinti, hogy
az Egészséges Budapest Programon belül a Szent János Kórházban
1,4 milliárd forintos orvostechnikai fejlesztés lesz, MR-berendezést kap az intézmény, már zajlik
a nővérszálló felújítása, és korszerűsítik a fűtési rendszert.
Mint mondta: a kormány döntésének köszönhetően 6,8 milliárd
forintból új szakrendelő épül a II.
kerületben a Frankel Leó út 80-82.
szám alatti önkormányzati telken. A II. kerületi Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálatának szakorvosi rendelői – amelyek jelenleg
elszórtan, hat telephelyen működ-
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Új szakrendelő az egészséges II.
nek – ezáltal egy új, modern központba költözhetnek. Varga Mihály
azt is megjegyezte, hogy a Szent
Margit Kórház fejlesztésére 1,8
milliárd forint, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
modernizálására 200 millió forint
jut, de fejlesztik 12 milliárdért a
Budai Irgalmasrendi Kórházat is.
– A II. kerületi önkormányzat
több éve készül szakrendelőjének
megújítására amellett, hogy évente 750 milliót költ egészségügyi kiadásokra – emelte ki beszédében
Láng Zsolt. – Lehetőségeinkhez
képest maximálisan támogatjuk a
fejlesztést, így többek között önerőként biztosítjuk a mintegy 1
milliárd forint értékű telket a beruházáshoz. Az egészségügyi szolgálat ellátási területe a II. kerület
mintegy 89 ezer lakosára terjed
ki, de földrajzi elhelyezkedése és
közlekedési szerepe miatt évente – a területen kívüli betegekkel
együtt – csaknem 400 ezer esetben nyújt ellátást. A telephelyek
területi adottságai, főképp a Kapás utcai telephely rendelkezésre
álló helyiségei nem teszik lehetővé a további fejlesztéseket, mert az
épületek nem felelnek meg sem a
korszerű energetikai szempontoknak sem az akadálymentesítés
feltételeinek.
A polgármester jelezte, hogy a
Tölgyfa és Fekete Sas utcai, valamint a Margit körúti telephelyen
működő tüdő-, bőr- és nemibeteg-, valamint pszichiátriai gondozó, a Fillér utcában működő
Pulzus kardiovaszkuláris központ,
az Ady Endre utcában működő foglalkozás-egészségügyi részleg központi telephelyre való integrálása

Láng Zsolt polgármester

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a II. és III. kerület országgyűlési képviselője és Cserháti Péter miniszteri biztos

a költséghatékony betegellátást
támogatja.
– Komoly előrelépés lesz, ha
mind a 28 szakellátást egy helyen
elérhetik a kerületi lakosok – tette hozzá Láng Zsolt polgármester.
– A betegellátás hatékonyságát

növeli majd az is, hogy fejlesztik
a képalkotó diagnosztikai eszközöket, valamint lehetőség lesz az
egynapos sebészeti és kúraszerű
ellátások kialakítására is. Az építkezés előkészítése ebben az évben,
a beruházás pedig jövőre kezdődik
meg, a tervek szerint 2020-ban
fogadhatják az első betegeket.
A bruttó mintegy 7500 négyzetméteres, hétemeletes épület tökéletesen megfelel a műszaki-gazdasági és irányítási tevékenységek,
valamint a betegirányítási, egészségügyi anyagellátási és dokumentumtárolási, informatikai-archiválási feladatoknak is. Közösségi
közlekedéssel és gépkocsival is jól
megközelíthető a helyszín, ahol
144 zárt parkoló áll majd rendelkezésre. A betegeknek tehát
kényelmes és korszerű szolgáltatást fog nyújtani az új központi
rendelőintézet, melynek igénye
a betegelégedettségi felmérések
során gyakran megfogalmazódott
a lakosság részéről.

2017/17 – október 21.

kerületért
Polák László főigazgató,
II. kerületi Egészségügyi Szolgálat:
– A II. kerületi pácienseknek sokkal korszerűbb,
hatékonyabb,
átláthatóbb
egészségügyi
ellátást jelent,
azaz a korábban több telephelyen
elérhető egészségügyi ellátásokat
a fejlesztést követően egy helyen
fogják megkapni. Pesthidegkúton
természetesen megmarad a megszokott szakrendelés. A kollégák
is korszerű körülmények között
dolgozhatnak, és gazdaságossági,
megtakarítási szempontból is jelentős lehet az előrelépés. Már évekkel korábban megkezdtük az előkészületeket, egyeztettünk az egyes
szakmák képviselőivel a rendelők
kialakítását, beosztását illetően, és
már az érvényes építési engedély
is megvan. Az Egészséges Budapest Program finanszírozásában a
II. Kerületi Önkormányzat telekfelajánlásával pedig meg is valósulhat
az új egészségügyi szakrendelő. A jó
állapotban lévő műszereket, egészségügyi berendezéseket átvisszük az
új épületbe, de lesznek új fejlesztések, gépbeszerzések is.

A tájékoztatón Cserháti Péter,
az Egészséges Budapest Program miniszteri biztosa elmondta:
– A kormány a következő tíz évben,
2017–2026 között több száz milliárd forintos fejlesztést hajt végre
a főváros és az agglomeráció kórházait és szakrendelőit érintően.
A miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy a II. kerülethez hasonlóan a járóbeteg-szakellátó
intézmények korszerűsítésével a
kórházakat is tudják majd tehermentesíteni.
Cserháti Péter kiemelte azt is,
hogy a betegek a fejlesztés révén
könnyebben elérik a rendeléseket és gyorsabb lesz az ellátásuk.
A beruházás elkészültéig a lakosság
türelmére számítanak.
A II. kerület új egészségügyi
szakrendelőjéről tartott sajtótájékoztatón részt vett többek
között Polák László, a II. Kerületi
Egészségügyi Szolgálat főigazgatója, Kázmér Tibor, a Szent János
Kórház főigazgatója és Reiter József,
a Budai Irgalmasrendi Kórház főigazgatója is.
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Új uszoda a sportos II. kerületért

A pesthidegkúti uszodaberuházás előkészítési munkálatai sok előre nem látható nehézség ellenére is
haladnak. 2017-ben párhuzamosan zajlott az uszoda kiviteli tervdokumentációjának uniós közbeszerzés
keretében történő összeállítása, és ennek alapján a módosított építési engedélyezési eljárás, vagyis a
2015 novemberében megszerzett építési engedély felülvizsgálata, módosítása is. Mindkét folyamat sikeresen lezárult: a máriaremetei uszoda módosított építési engedélye március végén jogerőre emelkedett,
és elkészültek a kiviteli tervek is.

A 2015 tavaszán benyújtott
tao-pályázat becsült költségvetésének pontosítására, véglegesítésére a módosított építési engedély
megszerzésekor és a kiviteli tervek
elkészítésekor került sor. Az eredeti
sportszakmai koncepció a kezdetektől változatlan, az ehhez rendelt
gépészeti, műszaki megoldásokat
azonban a kivitelezhetőség érdekében meg kellett változtatni. A műszaki paraméterek érdemi változása (a gépészet lekerült a tetőről az
alagsorba, az épület alápincézett
lett), az utóbbi években fellendülő
építőipari piac, és az ezzel párhuzamosan jelentkező szakemberhiány, illetve a növekvő anyagárak és
munkadíjak összességében vezettek oda, hogy a beruházás összértéke negyven százalékkal megnőtt.
A közelmúltban volt az utolsó
nagy mérföldkő, a kivitelező kiválasztására irányuló uniós közbeszerzés is. A mai magyar építőipari
helyzetet jól jellemzi, hogy a legkedvezőbb ajánlat jóval meghaladja
a kiviteli tervben szereplő tervezői
költségbecslést is. Az eredeti koncepciótervben lévő bruttó 3,9 milliárd forintos becsült érték a kiviteli terv tervezői költségbecslésében
bruttó 5,4 milliárd forintra emelkedett, a kivitelezői közbeszerzés

során pedig a legkedvezőbb ajánlat
bruttó 7 milliárd forintos volt!
A konkrét műszaki többlettartalomból és a piaci árváltozásból eredő többletköltség finanszírozására
– a 2015. évben jóváhagyott tao-pályázatunk módosítására irányuló –
kérelmet nyújtottunk be a Magyar
Vízilabda Szövetséghez (MVLSZ).
Ennek elbírálása folyamatban van,
nagyon bízunk benne, hogy hamarosan kézhez kapjuk a jóváhagyó
tao-határozatot, ami reményeink
szerint a valós, piaci szereplők által
beárazott, teljes többletköltséget
figyelembe veszi, így ennek 70 százaléka – a tao-keret megemelésével – céges felajánlásokon keresztül
előteremthető lesz. Az önkormányzat által biztosítandó önerő mérté-

ke még így is jelentősen megnő, és
eredeti vállalásunkon messze túlmutat. Jelenleg – a legkedvezőbb
mértékű tao-keret-emelés esetén
is – bruttó 2 milliárd forintos önerőt kell biztosítanunk, az 1 milliárd forint értékű telek biztosításán
túlmenően.
Az önkormányzat mindent
megtesz annak érdekében, hogy
a szükséges többletforrást előteremtse az uszoda mielőbbi megvalósulása érdekében. A beruházás eddig is élvezte a kormányzat
támogatását, ennek szellemében
fordult most az önkormányzat további központi támogatásért Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszterhez, a II. kerület országgyűlési
képviselőjéhez.
sz. z. m.

A Szabadság utcai sporttelep fejlesztése

A fejlesztés 1975 óta szerepel a köztudatban. A szépreményű és
kevésbé szerencsés fejlesztési elképzelésekből (uszoda, sportcsarnok, lakópark, benzinkút) korábban semmi sem valósult meg.
Az önkormányzat jelenlegi vezetése 2008-2009-ben – másfél
éves lakossági konzultációt követően – a területre sportcélú
fejlesztési koncepciót dolgozott ki, és annak több ütemben történő megvalósítását tűzte ki reális célként. A hazai gazdasági
környezet kedvezőbbre fordulása tette lehetővé, hogy pályázati
források bevonásával 2013-ban elinduljon a fejlesztés.
I. ütem 2013/14: MLSZ pályaépítési program; műfüves labdarúgópályák – utánpótlás-nevelési bázis létrehozása a Hidegkúti
Sport Clubbal együttműködve. II. ütem 2014: teniszpályák,
kiszolgálólétesítmény. III. ütem 2014/15: közösségi célokat
szolgáló, ingyenesen használható szabadidőpark. IV. ütem
2015: kutyaügyességi (agility-) pálya. V. ütem: Gyarmati Dezső Sportuszoda, taós beruházás keretében, az MVLSZ égisze
alatt. Utánpótlás nevelésére épülő sportuszoda, ami nagyobb
szabású eseményeknek is helyszínéül szolgálhat, miközben teljes
mértékben kiszolgálja a szűkebb környezetben élő lakosság és
a közelben fekvő oktatási intézmények igényeit.
A Szabadság utcai területet a hidegkútiak évtizedek óta sportolásra és kikapcsolódásra használják. Az önkormányzati tulajdonú

ingatlanegyüttes, a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont
a következő évtizedekben is ezt a célt szolgálja majd, de – az
eddigi és a jövőbeni pályázati fejlesztéseknek köszönhetően
– jóval színvonalasabb körülmények között, komoly szerepet
vállalva a magyar labdarúgás-, tenisz- és vízilabda-utánpótlás
nevelésében.

ILYEN VOLT

ILYEN LETT
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Ötezren versenyeztek a II.
A mezőnyt Láng Zsolt
polgármester rajtoltatta el

Bár egész nap lógott az eső
lába, jó hangulatban telt az idei
II. Kerületi Kaptató is. A kerület
egyik legnépszerűbb ingyenes sportrendezvényén több
ezren vettek részt, legnagyobb
számban a kerületi iskolák diákjai. A futókat Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, a
II. és III. kerület országgyűlési
képviselője, Láng Zsolt polgármester, valamint Szalai Tibor
jegyző indította el.

A Kaptatóra már jóval az első
verseny kezdete előtt érkeztek versenyzők október 8-án
reggel. Volt, aki a barátaival, a
kisebbek a szüleikkel, sokan
pedig testnevelő tanárukkal
együtt készültek a megmérettetésre. Sokan a Millenáris Park
szabadon hagyott füves területein melegítettek be futással és
tornagyakorlatokkal. A rendezvényen több neves sportoló is
feltűnt, többek között a magyar

férfi vízilabda-válogatott jelenlegi és volt szövetségi kapitánya, Märcz Tamás, valamint Benedek Tibor olimpiai bajnokok.
Mindketten gyermekeiket kísérve érkeztek a rendezvényre.
A korábbi évek hagyományait
követve a verseny a kerekes-

Märcz Tamás, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya:
– Mindjárt indulok a lányaim
után, a nagyobbik a 2003-2004es kategóriába
tartozik, korábban az Újlaki iskolával vett részt
a Kerületi Kaptatón, most pedig a
Móricz Zsigmond Gimnázium színeiben fut.
A kisebbik 2010-es, ő talán másodszor fogja
lefutni a távját. Én is le szoktam kocogni
mögöttük, kicsit családi futónapot csinálunk
belőle. Jelenleg a XIII. kerületben lakunk,
ahonnan könnyen elérhetőek az iskolák, de
benne van a levegőben, hogy átköltözzünk
ide. A nagyobbik lányom három évet járt az
Újlakiba, mert a sok év Olaszország után az
olasz nyelv tanulása kézenfekvő volt számára. A kicsi is a második évét tapossa itt.
Szeretem a II. kerületet, jó a légkör. Tetszik
a futóverseny is, esemény a gyerekeknek, jó,
hogy a sportra ráveszik őket. Mindkét lányom
röplabdázik, örülök, hogy űznek egy lányoknak való sportágat. Nálunk sportos a család.

Auguszt Antónia:
– Hetedikes vagyok a
Fillér utcai iskolában.
Az én kategóriámban
majdnem két kilométert,
1800 métert kellett lefutni. Jó volt, mint ahogy
a terep is, ami először
emelkedett, de utána
már csak lefelé futottunk.

Juhász Anna irodalmár, Csáky Attila és Csáky Lola:
– Lola az Újlaki iskolába jár, ötödikes,
ez az első Kaptatója. Ügyesen futott,
a rajtnál az első sorokból indultak az
osztálytársaival és a barátaival. Az újlakisok minden évben részt vesznek
a Kaptatón. A rendezvényen sok
ismerőssel találkoztunk.

székes futammal indult, majd
korcsoportokra osztva versenyeztek külön a fiúk és külön
a lányok. A rajt a Millenáris
Parkban volt, a mezőny innen
indult többek között a Keleti
Károly utcán, a Marczibányi teret érintve a Lövőház utcán át,

és a cél is a Millenárison volt.
A célban minden induló a verseny emblémájával ellátott pólót kapott a rajtszáma sarkán
lévő igazolójegy leadása után.
A dobogósokat érem, oklevél
és sportszerek várták, a győzteseknek kupa is járt.

Auguszt József, az 1870-ben alapított Auguszt cukrászda mestercukrásza:
– Minden évben eljövünk a II. Kerületi Kaptató futóversenyre, mert nagyon szeretjük.
A sok ember között jól érezzük magunkat,
remek a hangulat, mindenki lelkes, mindenki
mosolyog, és rengeteg az ismerős, ami nem
véletlen, hiszen sok a környékbeli. Most a kisebbik lányommal jöttem, de a nagyobbik is
sokszor futott. Idén ő már nem volt itt, mert
gimnazista, a Baár–Madasba jár.
Forsreuter Tünde: – Segítőként vagyok itt, de én
is lefutottam a távot, a verseny alatt próbáltam segíteni a
kerekesszékes fiataloknak. Szeretek úszni és futni is. A MEREK-ben szabadidő-szervezőként dolgozom, mindenféle
rendezvényre eljárok a munkatársaimmal együtt, a Kaptató
az egyik kedvenc sportrendezvényünk. Fontosnak tartjuk
a mozgást, és azt is, hogy megmutassuk magunkat, hogy
tudják rólunk, mi is szeretünk sportolni.

Parti Angéla: – Nemrég költöztem a MEREK-be, most először vettem részt a Kaptatón
a kerekesszékes futamon, nagyon élveztem a
versenyt. Korábban nem voltam hasonló eseményen, de most, hogy a barátaim is jöttek,
kedvet kaptam hozzá.

II. KERÜLETI KAPTATÓ

Kerületi Kaptatón
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Szívből gratulálunk

a II. Kerületi Kaptató győzteseinek!

1

6. kcs. lányok
Hornyák
Anna
Csik Ferenc
iskola

2017

6. kcs. fiúk
Vincze
Gergely

6. kcs. fiúk
Egei
Patrik

5. kcs. lányok
Labán
Eszter

5. kcs. fiúk
Gold
Levente

II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium

Baár-Madas
gimnázium

4. kcs. fiúk
Dobossy
Pál

A díjakat Láng Zsolt polgármester, Varga Mihály miniszter
és Hajnissné Anda Éva, a Közép-Budai Tankerületi Központ
igazgatója adta át a győzteseknek

II. Rákóczi
Ferenc
Gimnázium

Csik Ferenc
iskola

Szalai Tibor jegyző, Varga Mihály miniszter és Knézy Jenő
sportriporter a kerekesszékes futam résztvevőivel

Újlaki iskola

4. kcs. lányok
Schuchmann Eszter
Csik Ferenc iskola

3. kcs. lányok
Jánosi
Virág

3. kcs. fiúk
Nagy
Csongor

Csik Ferenc
iskola

Ökumenikus
iskola

2. kcs. lányok
Keresztes
Cyntia

2. kcs. fiúk
Rajcsányi
Boldizsár

Szentesi Édua, Nagy Dorka és Nagy Bence:
– A Kaptatóra kilencéves Pompi kutyánkkal jöttünk. Jól
tűri a tömeget, csak a pisztolylövést nem szereti. Mindannyian második kerületi iskolákba járunk, a Pitypangba
és a Budenzbe. Mi, lányok szinkronúszunk, de eljöttünk
futni, hogy képviseljük az iskolánkat és mivel jó fej a
tesitanárunk, ötöst is kapunk majd.
Hanzély-Domokos Judit: – Négy gyerekem iskolás a II. kerületben, az egész délelőttünket a Kaptatón
fogjuk tölteni. A legidősebb fiam nemsokára érettségizik, sportoló, de nem triatlonos. Nagyon drukkoltunk
neki, mert mindig jó eredményt ér el, sokszor végez
dobogós helyen. Idén harmadik lett, nagy boldogság,
hogy ilyen jól szerepelt. Én is élsportoló voltam, teniszeztem, a családom minden tagja kedveli a versenyeket.

Jeles Miklós és lánya, Esztella:
– Négy gyermekemmel vagyok most itt, Marci
fiam a Móriczba jár, ő nagyon készül a versenyre, dobogós helyen szeretne végezni. Esztella
kislányom a Pitypangban tanul, most először
fog versenyezni, az iskolájában tornázik. Én
nem futok, csak bemelegítek velük és kísérem
őket. A munkámnak köze van az egészséges
életmódhoz, amit fontosnak tartok, de versenyszerűen nem sportolok.

Csik Ferenc
iskola

Csik Ferenc
iskola

1. kcs.
lányok
Kropkó
Jázmin

1. kcs. fiúk
Kropkó
Ábel
Fillér iskola

Fillér iskola

Felnőtt
futam
nők
Veleczki
Viktória

Felnőtt
futam
férfiak
Boross
Gábor

A további helyezettek névsora

a www.masodikkerulet.hu
oldalon található

Az oldalt összeállította: NZSA, LD, ZSZ, fotók: LD, SZG, NZSA, SD
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Október – Idôsek hónapja

Szécsi Pálra emlékeztek az ajándék koncerten

Sokéves hagyományához híven, az idősek
világnapja alkalmából a II. Kerületi Önkormányzat idén októberben is ajándék
műsorral kedveskedett a kerületünkben élő
nyugdíjasoknak. Ebben az évben Gergely
Róbert örvendeztette meg hallgatóságát
Szereted-e még? című összeállításával, ami
a felejthetetlen táncdalénekest, Szécsi Pált
idézte meg a Marczibányi Téri Művelődési
Központ színpadán.

jainak tartalmasabbá és könnyebbé tételét
célozzák – ilyen volt legutóbb az ingyenes
vízivárosi rendelőjárat elindítása – mondta.
A polgármester örömmel nyugtázta, hogy
megtelt a nézőtér, és elárulta, hogy az autóban ő is legszívesebben Demjén Ferenc, Cserháti Zsuzsa és Szécsi Pál slágereit hallgatja.
Emlékeztette a közönséget, hogy a fiatalon
elhunyt énekes élete utolsó időszakában a II.
kerületi Margit utcában lakott, ahol tavasszal
felavatták emléktábláját is.
Az eseményen részt vett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a II. és III. kerület országgyűlési képviselője is, aki szintén jókí-

vánságait fejezte ki az idősebb korosztálynak.
Mint mondta, a kormányzatnak, akárcsak az
önkormányzatnak, az a célja, hogy gondoskodjon szépkorú polgárairól és közösségi alkalmakat is teremtsen számukra. Arra
biztatta hallgatóságát, hogy éljen ezekkel a
lehetőségekkel, keresse mások társaságát,
és élvezze a kikapcsolódást, kellemes szórakozást nyújtó alkalmakat.
Hogy az emlékkoncert valóban kellemes,
sőt önfeledt szórakozást nyújtott, azt a többször felhangzó vastaps és az ismert slágerek
közös éneklése is bizonyította.
PZS

Emlékezetes előadás az Erkelben

Tartalmas és emlékezetes estére kaptak jegyet az idősek hónapja
keretében a II. kerületi gondozási központok és nyugdíjasklubok
tagjai a II. Kerületi Önkormányzat jóvoltából. Mintegy másfél
százan vehettek részt a Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny ünnepélyes nyitóhangversenyén október 3-án az Erkel
Színházban, melyen a Magyar Állami Operaház Zenekara és
Énekkara közreműködésével Kodály Galántai táncok, Liszt A-dúr
zongoraverseny és Beethoven 9. szimfónia című művét hallgathatták meg. Előbbieket Kocsár Balázs, utóbbit Kobajasi Kenicsiro
vezényelte. Mindketten korábbi nemzetközi karmesterversenyek
felfedezettjei. Képünkön a Budai Főnix Kulturális Egyesület tagjai.

Fotó: ZSZ

A zsúfolásig megtelt művelődési központ
közönségét elsőként Láng Zsolt polgármester
köszöntötte. Beszédében a generációk ös�szefonódásáról beszélt, arról, hogy mindent,
amit egy korosztály magáénak tudhat, az elődeitől kapta.
– „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem
vele kezdődött. A mi világunk Önökkel: apáink,
nagyapáink életével, munkásságával kezdődött.
Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét
alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az
elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot” – idézte a polgármester Sütő András
író szavait, majd hozzátette: – Mi, a középgeneráció tagjai igyekszünk helytállni, amit
csak az elődök tapasztalatának és tudásának
felhasználásával tudunk megtenni.
Láng Zsolt megemlítette azokat az önkormányzati programokat és fejlesztéseket,
amelyek az idősebb generáció életkörülményeinek javítását, a nyugdíjasok mindennap-
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Kiállítás az ünnep jegyében

Olaj- és akrilfestmények, grafikák, kisplasztikák is szerepeltek a
Kortalanul kreatív kiállításon, amit az Idősügyi Tanács második
alkalommal rendezett meg a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában. A megnyitón Riczkó Andrea képviselő, az Idősügyi
Tanács tagja méltatta a művészeket.

A hatvan év feletti II. kerületi amatőr művészek alkotásai ismét lenyűgözték az érdeklődőket, idén az ünnep témakörében készültek a
művek. A II. Kerületi Önkormányzat és Láng Zsolt polgármester nevében Riczkó Andrea képviselő, az Idősügyi Tanács tagja köszöntötte
a megjelenteket. Mint mondta, a pályázatra sok színvonalas alkotás
érkezett idén is. – Nagy öröm volt végignézni a szebbnél szebb képeket és faszobrokat. A pályázók istenadta tehetségüknek köszönhetően
érzéseiket és gondolataikat vizuális formába tudták önteni. A színes
alkotások bemutatják, hogy mi minden varázsolhatja gyönyörűvé
hétköznapjainkat, mennyi mindent ünnepelhetünk életünkben a
szüreti mulatságtól kezdve a könyvön át a szerelemig – sorolta köszöntőjében. Hozzátette, minden kiállítónak gratulál, és azt reméli,
jövőre is pályáznak majd. A köszöntőt követően Algács Melinda adott
elő operarészleteket. Az előadás után Vargáné Luketics Gabriella, a Humánszolgáltatási Igazgatóság igazgatója és az Idősügyi Tanács tagjai,
Kassay-Végh Hajnal és Németh Ágnes elismerő okleveleket és színházjegyet adtak át a kiállítóknak. 
NZSA
Hantos Györgyné Holtzeir Ágnes: – Tavaly egy képemet állították
ki, idén kettővel szerepelek. Szeptemberben férjhez ment
a lányom és az ő kérésére készítettem a Szerelem című
festményt. A kék és sárga dominál benne, ezek a lányom
és a párja kedvenc színei. Azt próbáltam képbe fogalmazni,
hogy a lelkük és a szívük összeér. 2000-ben kezdtem alkotni,
ugyanis egy nagy lelki trauma ért, ami földhöz vágott és meg
is betegített. Megtaláltam a gyerekkori és a fiatal felnőtt
koromban készített rajzaimat, és ez adott ihletett a folytatáshoz. Vágytam a színekre, mert közben megjött az életkedvem, ezért kezdtem
festeni. Nem tanultam soha. A lányom egyik fotóját kezdtem festeni, ez volt az
első kísérletem, de olyan jól sikerült, hogy elvittem bekeretezni. A boltban épp
egy festőművész vásárolt és nagyon megtetszett neki a képem. Korábban soha
nem volt elég időm alkotni, most van, és ki is használom.
Dr. Kovács József: – Idén egy régebbi alkotásommal veszek részt a kiállításon,
amit egy ünnep ihletett: két gyermekem majdnem egy napon
született, ezért egyszerre ünnepeljük őket júniusban. A közös
tortafújás pillanatát festettem meg, a lányom, Barbara – ő
az idősebb – és a fiam, Benedek látható a képen. Szakmám
szerint kémikus vagyok, kutató vegyészként dolgoztam harminc éven át a Központi Kémiai Kutató Intézetben. Akkoriban
persze nem volt sok időm, ha mégis sikerült szabaddá tennem
magam, bőrkollázsokat készítettem. Amikor nyugdíjba mentem,
akkor kezdtem el festeni. A bátyám és az öcsém is építészmérnök, mindannyian
szeretünk rajzolni. Fiatalkoromban vonzott a művészeti pálya is, de végül a kémiát
választottam, most pedig visszatértem a művészethez.

9. OLDAL

Húszéves a Senectus Idősek Otthona

Húszéves fennállását ünnepelte októberben a pesthidegkúti Senectus Idősek Otthona, ahol nyolcvan embernek biztosítanak kellemes
és programokban gazdag éveket.

Húsz éve alapították meg a Patakhegyi úton nemcsak a II. kerület, hanem az ország első, magántulajdonú intézményben működő idősek
otthonát, a Senectust. A jubileumi
ünnepségre meghívást kapott Láng
Zsolt polgármester is, aki köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy
az alkalom egyben kettős ünnep,
mert október az idősek hónapja.
– Húsz év sok idő, és talán még a
két alapító, Legény Béla és dr. Murvai László sem sejtette, hogy Pesthidegkút szerves részévé válik az
intézmény. Munkájukat siker koronázta, az intézmény lakói szeretnek itt lenni, és bízunk benne, hogy
szeretik lakóhelyüket, szűkebb pátriájukat.
A polgármester nem érkezett
üres kézzel: a közösségnek egy
music centert ajándékozott.
Ifjabb Murvai László a fenntartó
nevében emlékezett vissza az elmúlt két évtizedre. Elmondta, hogy
1997-ben az egykori Rozmaring
MGTSZ üresen álló munkásszállóját és étkezőjét alakították át az
idősotthon céljaira, később bővítették is az intézményt, amit azóta is
rendszeresen modernizálnak. A lakókról 24 órás szolgálatban nővérek
gondoskodnak, és állandó az orvosi

ellátás. A Senectusban élőknek színes kulturális programot és szórakozási lehetőséget kínálnak.
Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter, a II. és III. kerület országgyűlési képviselője az ünneplők
előtt tartott beszédében az idősekhez szólva úgy fogalmazott, hogy a
szépkorúak az életismeretük birtokában rengeteg tapasztalatot tudnak
átadni a következő generációknak,
ha a fiatalokkal együtt erre találnak
alkalmat. Felhívta a figyelmet arra
is, hogy a jól teljesítő gazdaság lehetőséget teremtett arra, hogy idén
a kormány nyugdíjprémium formájában is támogatni tudja az idősebb
korosztályt. Személyesen pedig egy
fényképezőgépet adott ajándékba a
születésnapját ünneplő otthonnak.
Az ünnepségen külön köszöntötték azokat, akik már a kezdetektől
az otthon lakói, valamint azokat,
akik az alapítás óta az intézményben dolgoznak. Az eseményen és az
ünnepi torta felvágásán részt vett
dr. Murvai László, az intézmény
alapítója, Legényné Szabó Márta, a
Senectus korábbi vezetője, Dóráné
Haraszti Enikő jelenlegi intézményvezető, Murvai Mónika ügyvezető
valamint a II. kerületi önkormányzat részéről több képviselő.
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SZABÓ MAGDA 100

BUDAI POLGÁR

Az idén száz éve született Szabó Magdára emlékeztünk

Az írónőről másképp
Szabó Magda és Szobotka Tibor meglehetősen zárkózottan élt a Júlia utcában, de esténként, ha idejük és az időjárás is engedte,
kimerészkedtek a gesztenyefák alá, melyek
sötét rejtekalagutat alkotva borultak össze
a fejük felett.
Mindenki tiszteletben tartotta a házaspár
csendes andalgását, és ilyenkor a szomszédok is csak félve köszöntek nekik. Amikor
azonban levetítették a televízióban az Abigél
első részét, egy egész csapat gyerek rohanta
le az írónőt séta közben:
– Ez jobb, mint egy krimi! – kiáltották
egyszerre.
*
Meglehetősen csípős, kora tavaszi reggel
volt, amikor Szabó Magdához megérkeztek a
francia újságírók, hogy vele együtt keressék
fel Az ajtó című regényének helyszínét.
Csak két házzal kellett feljebbsétálniuk
Szabó Magda lakásától, ahol egykori sofőrjét és mindenesét, az Ezermestert a kapu elé
hívta, akinek nem jutott ideje még rendesen
felöltözni sem a váratlan megtiszteltetéstől.
– És mit kaptál a cserébe a közös fényképért? – tudakolta felesége a több mint
nyolcvan éves férfitől.
– Tüdőgyulladást! – válaszolta az öregember, nagyot sóhajtva.
Verrasztó Gábor

Szabó Magda bélyegen

A Magyar Posta alkalmi bélyegkibocsátással
emlékezett meg Szabó
Magda születésének
100. évfordulójáról.
A bélyeget Vahl Ottó
fényképfelvételének
felhasználásával Elekes Attila grafikusművész tervezte, az írónő
portréja köré rendezve
legsikeresebb regényeinek címét. Az október 5-én
kibocsátott bélyeg az ANY Biztonsági Nyomdában
kétszázezer példányban ofszet-, illetve dombornyomással készült. Névértéke 435 forint, ami az Európán
kívüli elsőbbségi levelezőlap és szabványméretű levél
V. G.
tarifájának felel meg.

Séta Pasaréten
A II. Kerületi Idősügyi Tanács helytörténeti
sétára hívta azokat a kerületi lakosokat, akik
tisztelték és szerették kerületünk száz éve
született díszpolgárát, Szabó Magdát. A pasaréti séta során Verrasztó Gábor helytörténész vezetésével az érdeklődők megismerkedhettek a halhatatlan munkásságú írónő
szűkebb hazájával, megtekinthették a házat,
ahol egykor férjével, Szobotka Tiborral és
számos házi kedvencével élt, és láthatták a
híres, Az ajtó című regényben megírt ajtót
is, amit a jubileum tiszteletére szépen rend-

be hoztak. Ezeken kívül hallhattunk a Mezei
kertészetről, amelynek telkén ma tizennégy
ház áll, a Nagyajtai utca történetéről, amit
valaha Katalin utcának hívtak, valamint Pasarét macskáiról, akiknek leleményessége
az elmúlt években mit sem változott.
A sétába bekapcsolódott Dankó Virág alpolgármester, aki koszorút helyezett el Szabó Magda és Szobotka Tibor emléktáblájánál. Az eseményen részt vett Riczkó Andrea
önkormányzati képviselő is.
PZS

Kerületünk díszpolgárára emlékeztek

Születésének századik évfordulóján országszerte megemlékeztek Szabó Magda Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas íróról,
a II. kerület díszpolgáráról, aki Pasaréten, a
Júlia utcában lakott négy évtizeden át. A 100.
évfordulón szervezett megemlékezést a
Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) is október
5-én a Farkasréti temető 21/1-es parcellájában, ahol az írónő és férje sírhelye található.
Az eseményen beszédet mondott Radnainé
Fogarasi Katalin, a NÖRI főigazgatója, Mezey
Katalin Kossuth-díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának vezetője, valamint Kerényi Imre miniszterelnöki

megbízott. A megemlékezésen közreműködött Nemcsák Károly, a József Attila Színház
igazgatója, aki Szabó Magda Az ajtó című művéből adott elő részleteket.
A II. Kerületi Önkormányzat képviseletében Biró Zsolt önkormányzati képviselő, a
Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottság elnöke helyezte el a kerület díszpolgárának sírján az emlékezés koszorúját.
Szabó Magda sírja 2002 óta része a virtuális
Nemzeti Sírkertnek, amely síremlékeinek a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság ad
védettséget.

2017/17 – október 21.

ÖNKORMÁNYZAT

11. OLDAL

e
r
i
y
n
n
e
Ön m

?
s
e
g
é
s
egész

idén ősszel is
A II. Kerületi Önkormányzat
ntes
ké
n
ö
és
s
te
en
íjm
d
z
ve
er
sz
több helyszínen

T
A
K
O
P
A
N
ÉG
S
Z
EGÉS

.
ra
á
m
á
z
s
i
a
s
o
k
la
tt
ő
ln
fe
k
n
kerületü
BER 11.

A SZŰRŐVIZSGÁLATOK TERÜLETEI

A KAPÁS ÉS A KÖZSÉGHÁZ Utcai

Belgyógyászat

rendelőKben:

Gégészet

más,
• cukorbetegség, elhízás, magas vérnyo
zatának

• korai stádiumú daganatok felismerése
• tanácsadás

• vastagbélrákszűrés

• légzésfunkciós vizsgálat •
dohányzók esetében fontos) • COPD-teszt

szív- és érrendszeri betegségek kocká
adás
szűrése testzsírmérés és dietetikai tanács

•

Urológia

CO-mérés (főként

(kérdőíves szűrés)

• prosztataszűrés

Nőgyógyászat

•

Tüdőgyógyászat

•

•

méhnyakrákszűrés emlővizsgálat
Mammográfiás szűrés a Kapás utcában
éves
(A mammográfiás szűrővizsgálatot 40
ek az
kortól végzik el azon hölgyeknek, akikn
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• zöld- és szürkehályogszűrés
Pszichológus

i
• egyéni konzultáció lelki, érzelmolatba
n
nehézségekkel (pl. stressz) kapcs

Bőrgyógyászat

• bőrdaganatszűrés

Szűrési tanácsadás

önkormányzatunkkal egy
A Budapesti Szent Ferenc Kórház
rővizsgálatok:
kardiológiai szűrést végez. Szű
harmadik szűrőnap keretében
álatok (éhkázatfelmérés, szükséges vérvizsg
kérdőíves szív- és érrendszeri koc
l, BMI-index-száek) INR, HbA1c gyorstesztekke
gyomri vizsgálatot nem végezn
D-szűrés és
kiegészítő vizsgálatok, illetve COP
mítás, EKG-vizsgálat és egyéb
.
légzésfunkciós vizsgálat is lesz
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KEDVES SZOMSZÉD
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Ha új hangszer kerül a kezembe,
Szűcs Krisztián eredeti szakmája szerint
angoltanár, de gyerekkora óta zenét ír.
A Heaven Street Seven zenekar alapítója
és a kezdetektől tagja a Budapest Bárnak.
A kerületünkben élő zenész a szabadfogású
zenés irodalmi ámokfutástól a kínai meztelen kutyán át a boldogságig sok mindenről
mesélt egy Lövőház utcai kávézóban.

nas évekbeli szinti pop-projektet, november
elején már koncertezünk vele. Ezen az őszön
mindegyik felállás, amiben vagyok, valami új
dolgot csinál, és ez biztató. Néha ugyan már
nem tudom, milyen koncertre indulok épp,
de szeretem.
Mennyi idő kell ahhoz, hogy befusson egy
új zenekar?
Ez lassú építkezés. Fluor Tomi Mizujához
hasonló slágert nem találtam ki, és az sem
kedvez, hogy sajnos több olyan rádió megszűnt, ami sanszos volt, hogy játssza a dalaimat. De szeretem, hogy mindegyik más
történet. Emellett vannak a spontán születő
akciók is, mint a Rühös Foxi Baksa-Soós Attilával, ami egy jól sikerült közös zenés délután
volt, és a végén kaptam egy kínai meztelen
kutyát.
Hogyhogy?
Készült egy közös fotó, a poén kedvéért
mindenki kutyával szerepel rajta. Megtetszett, amelyik nekem jutott, és már velünk
lakik. Még kicsi, ezért nem hoztam. Ő a meztelen kutya szőrös változatban.
Mióta él Budán?
Tíz éve költöztem ide, a Szilágyi Erzsébet
fasorba, most a Fillér utcában lakom. Már
nem az van, mint fiatalkoromban, hogy mindig menni kell valahova, különben eljön a
világvége, nincs szükségem pörgősebb helyre. A II. kerület Budapest legélhetőbb városrésze, nehezen tudnám elképzelni, hogy elköltözzek innen. Sok zenészbarátom lakik itt.
Azt nyilatkozta, hogy a szolfézsórák nem
hozták meg a kedvét a zenéhez. Akkor hogy
kezdődött?
Tizenegy éves koromban kaptam anyukámtól egy Beatles-kazettát és teljesen rákattantam, ott minden eldőlt. Ha valakiben
van egy kis készség, hogy dalt írjon, akkor elkezdi. Az első számomat Szegeden vettük fel
az unokatestvéremmel. Ő később kapott egy
bolgár basszusgitárt, amit azzal a mozdulattal
letett egy sarokba, és többet hozzá se nyúlt.
Én kezdtem el rajta játszani. Azt hittem, négy
hang van rajta, mert nem tudtam, hogy a
bundokat (a gitárnyakon a fémcsíkok) le lehet fogni.

Fotó: Sándor Péter

Több minden van egyszerre az életemben.
A Budapest Bár idén tízéves, a kezdetektől
tagja vagyok. Eredetileg egy lemezre állt ös�sze a csapat, aztán iszonyatosan gyorsan eltelt ez a tíz év. Az évforduló örömére új lemez
készül. Korábban én voltam az egyetlen, aki
saját dalt írt a zenekarnak – a Húszezer éjszakás kalandot –, de most minden zenekari
tag vállalkozott erre. Kíváncsian várom a végeredményt. Egész évben koncertezünk, még
a januári uborkaszezonban is működünk,
amikor máshol fű se nő.

Milyen a közönsége?
Beülnek rá az idősebbek is, akiket egy zúzós, hangos koncert nem érdekelne, de szeretik a tinédzserek és a kisebb gyerekek is.
Mindenféle közegben játszunk, a falunaptól
a MÜPA nagyteremig. A Budapest Bár igazi dzsóker. Olyan dalokat adunk elő, amiket
mindenki ismer, és a koncerten rengeteg
előadó lép színpadra.
Sok kisebb zenekarral dolgozik együtt a
Heaven Street Seven (HS7) felbomlása óta.
Melyik a legfontosabb közülük?
Főszerepet kapott az életemben a NAZA,
amiben Mező Misivel énekelek. Nyárra készült el az első lemezünk és már dolgozunk
a következőn, hogy egész estés fellépéseket
vállalhassunk. Emellett működik a Szűcsinger nevű őrület Szálinger Balázs költővel, ez
egy szabadfogású zenés irodalmi ámokfutás,
a Rájátszás produkcióból indult. Stuttgartban él egy barátom, a HS7 első producere,
akivel csináltunk egy angol nyelvű nyolcva-
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azonnal írok egy dalt

Elment zenetanárhoz?
Csak zongorázni tanultam, de nem tudok.
A gitárra azt mondom, hogy saját önös céljaimra használom. Ki tudom silabizálni a kottát. Ha sokáig nézegetem, megtalálom a hangokat, de egy komoly zenész valószínűleg azt
mondaná, hogy fogalmam sincs arról, mi az.
Néha azért sajnálom, hogy nem vagyok képzettebb, ugyanakkor előnye is van, mert ezt
a hendikepet öntudatlan kreativitással próbáltam pótolni. Nem lettem rendes zenész,
de ha új hangszer kerül a kezembe, azonnal
írok egy dalt.
A hangszeren kívül mi inspirálja dalszerzésre?
Mindig csodálkozom azon, ha egy banda
felsorol tíz együttest, amikor megkérdezik,
mi hatott rá. Szerintem ugyanolyan fontos a
szellem, Dosztojevszkijtől a Tarkovszkij-filmeken át millió dolog beépült. De ha zenét
kellene mondani, azokat sorolnám fel, amiket huszonévesen hallgattam – az angol gitárzenék, David Bowie vagy a Cure, mert abban az időszakban az agyunkba és a lelkünkbe
rögzül, amit hallunk, és szerintem egy életen
át hat, a zenei ízlésünk alapja lesz.

A Heaven Street Seven

Kortárs zenekarokat kedvel?
Sokan mondják, hogy a kilencvenes évek
elektronikus zenéje volt utoljára új zenei forma, azóta csak a korábbi zenék kutyulása megy.
Talán tényleg nincs új a nap alatt. Azok a zenekarok, amiket igazán bírok, például az Elefánt
és a Fran Palermo, a hatvanas évekből táplálkoznak. Egyébként sok jó fiatal zenész van,
akik ezerszer profibbak, mint én voltam az ő
korukban. Annak idején, ha valakinek volt egy
gitárja és tudott négy akkordot, felment a színpadra és azt hitte, hogy ő a John Lennon. Ma
kitalálják, mi a zenekar filozófiája, és mindent
tudnak a promócióról. Én maximum jópofa
posztokat tudok kitalálni.
Két éve szűnt meg a HS7. Hogy tetszik az,
ami utána jött?
Amióta nem szorongok azon, hogy éhen
halok-e, jobban érzem magam. Amikor a zenekar feloszlott, minden aspektusában megváltozott az életem és felszakadt bennem a gát.
Már sokkal kevesebb dologért aggódom feleslegesen. Ebben segít a jóga vagy a meditáció is.
De ahogy ezt a két szót kimondja az ember, már
benne is van egy skatulyában. Pedig csak arról
szól, hogy nincs konkrét célod, és ezzel máris
javul az életed, mert az agy folyamatos kattogása leszívja az ember energiáit és a kapcsolatait
is tönkreteszi. Na, de a bölcsek kövét elvesztettem az Oktogonon, erről ennyi is elég.
A HS7-dalok szerelemről, csalódásról
szóltak. Most miről énekel?
Amiről az előbb beszélgettünk. Mióta megváltozott az életem, a témák is megváltoztak.
Büszke vagyok a HS7-re, de a folyamatosan saját magamban vájkáló hozzáállás a zenekarral
együtt lezáródott az életemben, vagy legalábbis
kisebb hangsúlyt kap már. Ha nem is tudatosan,
de a zenébe menekülés, a bajok kiéneklése,
mindig egyfajta terápia volt. És az is érdekes,
mitől lesz az ember boldog. Persze erről írtam
már egy számban: „nagyon könnyű, de sajnos
nem tanítják”. 
Novák Zsófi Aliz
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Könyvadomány
a kastélynak

A Pasaréten élő Deák Imre és felesége régi, nagy
értékű könyveket adományozott a nemrég gyönyörűen felújított Klebelsberg-kastélynak. Deák
Imréné lapunk érdeklődésére elmondta, hogy
a német nyelvű, nagyrészt gót betűs könyvek
nagyapja, az erdélyi szász származású Polder
Móric János, a Magyar Nemzeti Bank egykori
igazgatójának tulajdonában voltak. Bár nem
könnyű szívvel vált meg a családi hagyaték részét képező kötetektől, de úgy gondolta, hogy
a megújult kastélyban méltó helyre kerülnek a
külsejükben is tetszetős, nagy eszmei értéket
képviselő kiadványok, és reméli, hogy példája
nyomán másokban is felébred az adakozási kedv.
Az összesen hat rekeszben Shakespeare-, Goethe- és Schiller-sorozatok, valamint egyéb életrajzok,
művészeti és politikai elemzések, regények voltak.
Ezek közül a házaspár három különlegességre
is felhívta szerkesztőségünk figyelmét. Az egyik
vékony kis kiadvány az éppen háromszáz évvel
ezelőtt, 1717-ben született Mária Terézia családi
leveleit tartalmazza. A másik, Számolás és mérés a
mindennapi életben című, a Magyar Népművelés
Könyvei sorozatban 1927-ben megjelent kötet
különlegessége, hogy ajánlását Klebelsberg Kuno
írta. A harmadik könyv érdekessége pedig, hogy
háborús sérülést visel magán: 1945 februárjában
egy lőszeres autó robbant fel az adományozó hölgy
nagyapjának Donáti utcai háza előtt, ekkor sérült
meg a máig nagy becsben tartott kötet.
Az adományköteteket a Deák házaspár pasaréti
otthonában Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója és Dolhai István, a
PZS
Kultúrkúria igazgatója vette át.
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Színház a dobozban

OKTÓBER 31-ig látogatható a Marczibányi Téri
Művelődési Központ M Galériájában (1022 Marczibányi tér 5/a) Bagossy Levente Jászai Mari-díjas
díszlettervező makettkiállítása a 9. Gyermek-és
Ifjúsági Színházi Szemle kísérőprogramjaként.
Az eredetileg tervező grafikusként végzett díszlettervező számos vidéki és budapesti színházban
dolgozott, plakát- és díszletterveit több kiállításon
is bemutatta már. Az M Galériában akváriumszerű, kivilágított dobozokban láthatjuk a különböző előadások színpadképeit. Minden egyes tárgy,
kellék, de még a színház nézőterének első sorai is
aprólékosan, művészi gonddal vannak elkészítve.
A megnyitón Pogány Judit Kossuth-díjas színművész mesélt a Bagossy Leventéhez és bátyjához,
Bagossy László rendezőhöz fűződő régi barátságáról, illetve azokról az előadásokról, amelyeknek
díszletei láthatók a kiállításon és Pogány Judit is
szerepelt bennük. Elmondása szerint Bagossy
díszletei jelentősen hozzájárulnak az előadások
szellemiségéhez, érzelmi és hangulati aláfestést
jelentenek, segítik a katarzisélmény megszületését. Az eseményen részt vett Riczkó Andrea önkormányzati képviselő is.
P. Zs.

Klebelsberg Kuno Hét az egykori miniszter emlékére

November 13-19. között rendezi meg a Klebelsberg Kultúrkúria névadójának tiszteletére a Klebelsberg Kuno Hetet. A programsorozat házigazdája Láng Zsolt polgármester,
fővédnöke pedig Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a II. és III. kerület országgyűlési képviselője.

PROGRAMOK:
NOVEMBER 13., 19.00: Arany János és a
Szent László-legenda. Dr. Szörényi László prof.
emeritus, az MTA BTK Irodalomtudományi
Intézet tudományos tanácsadójának előadása. A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött.
NOVEMBER 14., 18.30: Iskola- és templomépítés Klebelsberg Kuno korában. Ludmann Mihály művészettörténész előadása.
A belépés díjtalan.
NOVEMBER 15., 19.00: Pozitív válaszok
Trianonra - Klebelsberg Kuno és Hóman

Bálint kulturális politikája. Dr. Ujváry Gábor történész, levéltáros,
a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa kutatócsoport-vezető
előadása. A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött.
NOVEMBER 16., 19.00:
Utcák, terek, történelem –
Pesthidegkút térképeken. Dr.
Czaga Viktória helytörténész előadása. A belépés díjtalan.
NOVEMBER 17., 17.15: Klebelsberg Kuno
szobrának ünnepélyes megkoszorúzása
NOVEMBER 17., 18.00: A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által alapított
Klebelsberg Kuno-díj ünnepélyes átadása
és gálaműsor. A díjat átadja dr. Csabai Péter,
a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
elöljárója. A gálaműsorban közreműködik a
Misztrál Együttes.

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött.
NOVEMBER 18., 17.30: Évfordulók nyomában – A Hubay Jenő Emléktársaság ünnepi koncertje. A koncerten
Ignaz Pleyel, Rózsa Miklós
és Hubay Jenő művei hangzanak el. Előadók: Szecsődi
Ferenc, Csévi Flóra (hegedű),
Szentpéteri Gabriella (zongora),
valamint a Kiss Zenede tehetséggondozott növendékei. A belépés
díjtalan.
NOVEMBER 19., 19.00: Kocsis István:
Tárlat az utcán. Az Egri Gárdonyi Géza Színház előadása. Jegyár: 2800 Ft.
Az előzetes regisztrációhoz kötött
programokra a www.kulturkuria.hu
oldalon lehet jelentkezni.

A Klebelsberg Kuno Emléktársaság programjai

NOVEMBER 17., 15.00-19.00: Klebelsbergi
örökségért – szakmai nap a Klebelsberg-kastélyban. 17.00: „András, a szolgalegény és az
ifjú Klebelsberg gróf” című kötet nyilvános
sajtóbemutatója. A kétkötetes vászonkötésű könyv a helyszínen 5000 Ft-os áron
megvásárolható. 18.00: Ünnepi közgyűlés.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Helyszín: Klebelsberg-kastély (1028 Templom utca 10-12.).
NOVEMBER 18., 10.00-15.00-ig a Klebelsberg-kastélyban, majd 15.00-18.00-ig

a Klebelsberg Kultúrkúriában: Erkölcs és
társadalom – konferencia. Fővédnök Mádl
Dalma asszony.
Közben 13.00 órától: Kastély- és kastélykert-látogatás, valamint Klebelsberg szülőföldjéről, Magyarpécskáról hozott facsemete
elültetése.
A Pesthidegkút-Ófalui Sarlós Boldogasszony-templom falán elhelyezett Klebelsberg-emléktábla megkoszorúzása és a
templom bejárása – Klebelsberg és felesége
itt hallgatta a szentmisét.

Ünnepi ebéd (3000 Ft/fő), a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
NOVEMBER 18., 18.30-20.00: Bándi János
és Bándi Írisz Réka operaária-estje. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Az előzetes regisztrációhoz kötött
programokra a visszajelzéseket november 10-ig várják az erdosik@t-online.hu címre vagy a (06 30) 973-1725-ös
telefonszámra.
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KIÁLLÍTÁSOK

M GALÉRIA: NOVEMBER 3–12-ig: Húszéves az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és örmény
önkormányzatai. Megnyitó: november 3., 17.30 (1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: OKTÓBER 30-ig: Kína, teaház – Somogyi Márk fotóművész kiállítása. NOVEMBER 20-ig: Rejtett képek – Görgényi István festményei ’56-ról. NOVEMBER 2–28-ig: Meseváros Budapest. A főváros a gyermekkönyvek illusztrációiban – csoportos tárlat (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.).

FÜLEI
BALÁZS
ZONGORAMŰVÉSZ

KONCERTSOROZATA
2017 tél / 2018 tavasz

2017. december 1.
FÜLEI BALÁZS
SZÓLÓESTJE

2018. március 3.
AZ AUER TRIÓ
KONCERTJE

2018. május 4.
AZ AUER TRIÓ
ÉS RUMY BALÁZS
KLARINÉTMŰVÉSZ
KONCERTJE

Bérlet ára: 6000 Ft
Egyes koncertek ára: 2500 Ft
A koncertek a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósulnak meg.

november 3–5.
péntek – vasárnap

VASÚTMODELL
KIÁLLÍTÁS

35 méter hosszú
terepasztal villamos- és autóbuszközlekedéssel | éjszakai vonatozás
LEGO város működő vasutakkal
RC helikopter bemutató
interaktív játszóház

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

´´
Foto´ pa´ lya´ zat a kerületrol

A hónap FOTÓJA

Fotópályázatunkra olyan képeket várunk, amelyek
a II. kerület értékeit és szépségeit mutatják be.
Beküldési határidő minden hónap utolsó napja,
legközelebb: OKTÓBER 31-én éjfél. Az adott
hónapban beküldött felvételek közül a zsűri
által legjobbnak ítélt megjelenik a következő
Budai Polgárban, valamint az év végén három
alkotás összesen 90 ezer forint értékű díjazásban
részesül. A képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre, min. 500 KB,
max. 2 MB méretben.

ZENE

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: OKTÓBER 27., 10.30: Rendkívüli irodalomóra a Dalnokklubban. OKTÓBER
27., 19.00: Grazioso Zeneszalon. Vendég Szilvágyi Sándor gitárművész. OKTÓBER 28., 18.00: Echo II. koncert (1028 Templom utca 2–10.).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Csütörtök esténként 20 órától Guzsalyas csángó táncház.
Moldvai és gyimesi táncház és tánctanfolyam. OKTÓBER 24., 21.00: Milonga nuevo. Argentintangó-parti
modern és klasszikus tangózenékkel OKTÓBER 28., 19.00: Kaláka-koncert felnőtteknek. Vendég: Huzella
Péter Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros-énekes (1022 Marczibányi tér 5/a).
BARTÓK EMLÉKHÁZ: OKTÓBER 26., 18.00: Junior Prima díjasok hangversenysorozata. Boros Misi zongoraestje. OKTÓBER 27., 17.00: Bartók, Kodály, Lajtha – A három nagy magyar. Előadás diákoknak Kodály
Zoltán halálának 50. és Lajtha László születésének 125. évfordulója alkalmából. Bartók, Kodály és Lajtha
színpadi művei. Előadó: Solymosi Tari Emőke (PhD) zenetörténész, az MMA rendes tagja, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem adjunktusa. NOVEMBER 5., 11.00: Gitármatiné. A NobilArt Művészeti Egyesület
hangversenye. NOVEMBER 11., 11.00: Cérnahangversenyek nagyóvodásoknak és általános iskolásoknak.
Filmzenék találkozása a zongorával. Közreműködik a GlissanDuo, Turós Enikő és Antal Gábor zongoraművész. A hangversenysorozat szervezője és háziasszonya: Szalóczy Dóra zenetanár (1025 Csalán út 29.).
BARLANGTERASZ: OKTÓBER 27., 18.00: Takáts Eszter dalszerző, énekes koncertje. OKTÓBER 28., 18.00:
Valami swing (1025 Szépvölgyi út 162.).

KLUBOK

BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: OKTÓBER 24.: Révész Ákos festőművész kiállításának megtekintése a Magnet Közösségi Házban. OKTÓBER 25.: Teadélután a Magyar Természettudományi Múzeumban. OKTÓBER 26.: Szekszárdi élményeink videón és fényképeken. NOVEMBER 2.: Bezuk Zsolt útifilmje.
NOVEMBER 6., 17.00: Festőkör. NOVEMBER 7–9.: Ősz a Beregben. Háromnapos kirándulás Magyarország
egyik legszebb vidékén Márton-napi libatorral. 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 25., 14.30–16.30 óra között ingyenes jogsegély. OKTÓBER 29.,
8–12-ig fogyatékkal élők munkalehetőségét támogató virágvásár. NOVEMBER 6., 19.00: Ferences alapozó. Bevezetés a ferences lelkiségbe sorozat keretében Ferenc istenkeresése és megtérése címmel Berhidai
Piusz OFM tart előadást (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 29.: Alföld. Találkozó 7.30., Nyugati pu. pénztárak. NOVEMBER 5.: Pilis. Barát-kút, Búbánat-völgy. Találkozó 7.00, Batthyány tér, HÉV-pénztárak. További információ:
316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: OKTÓBER 29.: Budai-hegység. Országos Kéktúra. Találkozó 9.00 óra,
Batthyány tér, 11-es busz megállója. Túravezető Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904. A túra előtt telefonos
jelentkezés szükséges.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: OKTÓBER 26., 17.30: Marczi-estek. A beszélgetéseket vezeti
Zsebők Csaba történész, publicista, vendég Fabiny Tamás evangélikus lelkész, teológus, püspök. NOVEMBER 2., 18.30: Hősies zsiványok és botrányos királyok – a múlt leghírhedtebb lázadói és újítói. Történelmi
előadás-sorozat. Előadó: Antalffy Péter történész. Imhotep és a fáraó – piramisok, varázslat és rajongás az
ókori Egyiptomban (1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: Művészet és irodalom. Ludmann Mihály művészettörténész előadásai. OKTÓBER 24., 18.30: A betlehemi gyermekgyilkosság és a szent család menekülése. NOVEMBER 7., 18:30:
Jézus megkeresztelése és Keresztelő Szent János (1028 Templom utca 2–10.).
SZENIOR AKADÉMIA: OKTÓBER 30., 17.00: Egészségügyi problémák szenior korban – Nem csak gyógyszerekkel tehet egészségéért! Dr. Vadász Ágnes szakgyógyszerész előadása. Az előadás létrejöttének támogatása: 500 Ft (Villányi úti Konferenciaközpont, 1114 Villányi út 11–13.).

TANFOLYAMOK

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Minden hétfőn 19.00–22.00-ig: kreatív írás. Vezeti Lackfi János József Attila- és Prima Primissima díjas író, költő. NOVEMBER 3., 18.00–20.00-ig: Irodalombarátok köre.
Mai szemmel a régi irodalom: írók, költők – sorsok, művek tükrében. Műhelyvezető, információ: Dancsházi
Hajnal színművész, drámapedagógus (06 30) 242-7327 (1022 Marczibányi tér 5/a).
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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 25.: A reformáció 500 éve című kiállítás megtekintése. NOVEMBER 8.: Látogatás a Klebelsberg Emlékházban. NOVEMBER 15.: Márton-napi összejövetel. NOVEMBER
22.: Az Országúti Ferences Templom bemutatása. Bővebb információ a 326-7830-as telefonon, ill. A tothbuda@chello.hu e-mail-címen.
A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB várja az érdeklődő jelentkezőket. OKTÓBER 27-én 13.30-tól tartjuk következő klubnapunkat, melyen tájékozódhatnak a további őszi programkínálatunkról. Helyszín: 1027 Fazekas
u. 19–23., fszt. Klubvezető: Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com.
ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁR EGYESÜLET: Lakáson tartott évadkezdés, szeptember 20-i autóbuszos kirándulás után, október 4-én már a gyönyörűen felújított Fidesz-irodában találkozva lassan egyenesbe jön
az ONYPE II. kerületi szervezete. Az október 18-i és 25-i programok és a november elseje körüli temetőjárás után november 15-én találkozunk a Keleti Károly utcában, és meghallgatjuk az anyanyelvi konferencia
alelnökének munkájukról szóló beszámolóját (1024 Keleti Károly u. 13/b).

november 26. vasárnap 19.00

NEIL YOUNG SÉTÁNY
NYS KLUBKONCERT

HUZELLA PÉTER, RÁTÓTI ZOLTÁN,
TÓTH ISTVÁN

Miniképek párban

Miniképek – képpárok címmel, a magyar festészet napja rendezvénysorozat keretében nyílt
kiállítás a Vízivárosi Galériában. A meghívott
hatvan festőművész kétszer hatvan, egyenként húszszor húsz centiméteres négyzetbe
készíthette el munkáját. Így azután első pillantásra nagyon is egységes, mozaikszerű a
látvány, közelebbről nézve a technikák, stílusok, színek, motívumok és témák számtalan
variációja mutatkozik meg.
A kiállítást Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg, aki a képpárok megfestését egy
összetettebb alkotói folyamatnak nevezte,
hiszen a két képnek lehetnek gondolati, stílusbeli, motívumbeli, színbeli, formai vagy

technikai összefüggései vagy éppen ellentétei. – A két kép erősítheti, kiegészítheti egymást, mélyebben fejezhet ki egy-egy festői
programot, ars poeticát – fogalmazott Feledy
Balázs.
A Miniképek – képpárok című kiállítás érdekessége, hogy a II. kerületi helyszín mellett a
Vígadó Galériában (1051 Vígadó tér 2.) látható ugyanezen kiállítás másik része november 19-ig.
A Vízivárosi Galériában OKTÓBER 31-ig,
keddtől péntekig 13–18 óráig, szombaton 10–
14 óráig nézhetik meg a látványos, játékos,
izgalmas tárlatot (1027 Kapás utca 55., www.
vizivarosigaleria.hu).
PZS

Jótékonysági koncert a korszerű szülészetért

Mahó Andrea, az Artisjus díjas színész és
énekesnő NOVEMBER 23-án 19.00 órától lép
színpadra a Pesti Vigadóban. Koncertjének
sztárvendége Koós Réka, Miller Zoltán és
Bebe lesz, a bevételből A korszerű szülészetért
és nőgyógyászatért Alapítványt támogatja.
A közhasznú alapítvány kiemelten támogatja
a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nő-

gyógyászati Klinika szakmai tevékenységének
fejlesztését, de egyéb területeken is aktívan
segíti a szülészet és a nőgyógyászat fejlődését.
Mahó Andrea koncertjén szinte minden stílus
képviselteti magát, a komolyabb műfajtól a
popon át a rockzenéig.
A koncert főtámogatója a Fővárosi Önkormányzat. Jegyek: 3900-6900 Ft.

☺sziamarczi! családi program
november 5. vasárnap 16.00

BANYAMOSODA

bábos-énekes vásári komédia
5-8 éves gyerekeknek

marczi.hu
Termelői piac
Máriaremetén

Legközelebb OKTÓBER 28-án 7 és 12 óra között, azt követően pedig NOVEMBER 11-én
és 25-én 7.30-tól 12 óráig 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.
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BUDAI POLGÁR

Protestánsok a
A Torockó téri református
templomot is Ravasz László
szentelte fel 1939-ben

A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából utánajártunk, milyen protestáns felekezetek, templomok, intézmények és emlékhelyek találhatók a II. kerületben. Az egyes
épületek történetébe is bepillantva érdekes
részletekre derült fény.

A kezdetek Budán
A protestáns egyháztörténet úgy tartja, hogy
1521-ben (tehát alig néhány évvel a nevezetes
95 pont kiszögelése után) már bizonyosan megjelentek Magyarországon a reformáció tanításai,
méghozzá Budán. Az itt működő domonkos főiskola, a Studium Generale tanárai közül többen már értesültek Luther írásairól, és ennek
szellemében alakították át a tanítást. 1522-től
kezdve egyre több magyarországi ifjú ment a
wittenbergi egyetemre is. Az új tanok központja – a felvidéki területeken kívül – egyértelműen
Buda volt, ami nem is csoda, hisz itt volt „haladó” német polgárság és itt volt a királyi udvar is,
szintén német udvaroncokkal: ilyen volt például
Thomas Stoltzer, a királyi kápolna muzsikusa,
aki megzenésítette Luther zsoltárfordításait. Mi
több, maga Habsburg Mária királyné, II. Lajos
felesége is rokonszenvezett az új tanokkal, sőt,
férje halála után Luther (és Erasmus is) személyesen intézett hozzá vigasztaló levelet.
E történelmi gyökerek persze inkább a Várnegyedhez tartoznak – de nem csak, hisz a falakon kívül, a mai Víziváros és Országút területén

is élhettek olyan polgárok, akik a reformáció
tanai felé fordultak. Ha a II. kerületben protestáns történelmi gyökereket keresünk, ez minden: kerületünk legnagyobb része ugyanis ebben az időben még lakatlan terület, erdő vagy
szőlő volt.
Nem csoda hát, hogy ha számba vesszük az
itt található református és evangélikus emlékeket és épületeket, szinte csak XX. századiakat
találunk. A török uralom alatt Budán pislákoló
protestáns felekezeteket a Habsburg uralom elsöpörte, sőt, híveik a XVIII. század végéig nem
is telepedhettek meg se Pesten, se Budán, se
Óbudán. Még ezután is egy jó évszázad kellett,
mire az evangélikusok megszervezték első gyülekezetüket Pesten (a mai Deák téren), és csak a
XIX. század közepén indult újra a Várban, előbb
a Dísz, majd a Bécsi kapu téren az az evangélikus gyülekezet, amelynek tagjai közül ma sokan
a II. kerület lakói.
A Cimbalom utcai református templom

A budavári evangélikus templom új orgonájának
szentelése 2017-ben

1939-re készült el a pesthidegkúti reformátusok gyülekezeti háza

Templomok:
egyszerű, letisztult vonalak
És még egy száz év eltelt, mire elkezdtek megépülni templomaik. Elsőként – ki hinné – a
pesthidegkúti templom. (Igaz, Pesthidegkút
csak 1950 óta része a kerületnek, így csak utóbb
lett ez kerületi templom.) A török alatt elnéptelenedett községet az 1720-as években német
katolikus telepesek népesítették be, reformátusok csak a XIX. század végén kezdtek ide, mint
kertvárosba kiköltözni. Jó ideig a Pomázi Református Egyházközség szórványának számítottak,
csak 1930 októberében lettek fiókegyházzá. Istentiszteleteiket a helyi általános iskolában tartották egészen addig, míg 1939-re el nem készült egyszerű, hagyományos anyagokból épült
gyülekezeti házuk. Ünnepélyes felszentelése
1939. május 18-án Ravasz László püspök szolgálatával történt. A zömök harangtornyot 1960ban toldották az épülethez.
Alig egy hónappal később, 1939 júniusában
Ravasz László újra a zöldövezetbe, a már akkor
is II. kerületbe volt hivatalos: ekkor avatta fel a
Bauhaus stílusú Torockó téri református templomot. Puritán, de modern (és népies elemeket is megidéző) megjelenésével a környékbeli
villák stílusához igazodott, de egyúttal kifejezte
az alakuló gyülekezet lelkiségét is. Tagjai zömében Pasarét új, kertes házat építő vagy bérlő
középosztályi rétegéből verbuválódtak, illetve a
BSZKRT közlekedési vállalat munkásaiból, akik
a remíz és a Hűvösvölgyi út közötti lakótelepen
laktak. A formálódó gyülekezet indulásakor a
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A Baár–Madas iskola 1929-re elkészült,
szecessziós stílusú épületét Medgyaszay István tervezte

A Sarepta új épülete

Szilágyi Dezső téren lévő közösséghez tartozott,
1938-tól lett önálló egyházközség.
Kerületünk legújabb református temploma a
Cimbalom utcai, 1983-ra készült el. Az épület,
amely egyúttal lakásokat is rejt, itt is igazodik a
környék posztmodern formáihoz – és ezt is egyszerű, letisztult formavilág jellemezi. A 2000-es
években fa haranglábat is emeltek a kertjében,
bejáratát pedig székelykapu díszíti: mindkettő
arra emlékeztet, hogy a fővárosi protestáns közösségek tagjai sok szállal kötődnek Erdélyhez.
A református közösségekhez hasonlóan az
evangélikus egyház is újabb építésű templommal büszkélkedhet, és itt is Pesthidegkútra
vezetnek a szálak. Az első evangélikusok, akik
szintén a fővárosból „kitelepülők” voltak, az
óbudai egyházközséghez tartoztak szórványként, majd 1935-ben lettek fiókegyházközséggé. Történetük szorosan összefonódik az
1924-ben megalakult Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesülettel. Ők vásárolták meg eredetileg a Sárkány-féle vendéglőt is, amely egy
ősi, középkor óta meglévő útelágazásnál, a mai
Bátori László utca és Ördögárok utca közt állt.
A régi vendégfogadó ebédlője – némi átalakítással – éppen megfelelt gyülekezeti teremnek:
1929-től ezt használták vasárnaponként. Ezen a
telken a ma is látható szép tégla-architektúrájú
evangélikus templomot még a II. világháború
előtt kezdték el építeni, de aztán sokáig csak az
üres falak és a tetőzet meredt az ég felé. Végül
1955-re készült el az egyik szárny, de teljesen
csak 1992-re épült fel. Haranglábukat 1995ben szentelték fel, a gyülekezet pedig 1999 óta
számít önálló egyházközségnek.
Protestáns intézmények:
óvodától az öregotthonig
Összességében tehát elmondható, hogy a kerület benépesülésével párhuzamosan kiépültek a
protestánsok itteni központjai is. Persze a hitélet nem pusztán a templomokra korlátozódik,
hanem egyéb intézmények létesítésében, üzemeltetésében is megnyilvánul. A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület vagyonát 1948-ban
– az államosítást elkerülendő – a Magyarországi
Evangélikus Egyházra átruházta. (Az 1951-ben
megszüntetett, majd a rendszerváltás után újjáalakult egyesület ma már csak egy kis szobában

A pesthidegkúti
evangélikus templom
homlokzata

van jelen itt a Hűvösvölgyi úton.) Kerületünkben
több régi villaépületben működnek az evangélikus Sarepta otthonok, melyekben időseket és
fogyatékosokat gondoznak. De van példa nívódíjas, modern egyházi épületre is: ilyen a 2015ben átadott Máriaremetei úti, sérültek számára
épült Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon.
Hűvösvölgyi úti épületük imatermében vasárnaponként istentiszteletet is tartanak, csakúgy,
mint a kerületünknek éppen már a határán túl,
a Budagyöngyénél található egykori Belvedere
palotában, az Északi Evangélikus Egyházkerület
központjában.
A református egyház számára nem kevésbé
fontos a Baár–Madas református általános iskola és gimnázium, melynek 1929-ben emelt
gyönyörű Medgyaszay-féle épületében immáron az óvodától az érettségiig folyik a nevelés.
A két legnagyobb protestáns felekezet és a római
katolikus egyház együttműködéséből, de leginkább az elkötelezett helyiek kitartó munkájának
köszönhetően működik Pesthidegkúton az eredetileg önkormányzati alapítású Ökumenikus
Általános Iskola, a Völgy utcában pedig önkormányzati fenntartásban az Ökumenikus Óvoda.
Végezetül szót kell ejtenünk a neoprotestáns
gyülekezetekről is. Középkori gyökerekre még
leginkább a baptisták tekinthetnek vissza, bár a

folytonosság itt sincs meg. Kerületünkben van
viszont egy egészen új gyülekezetük, amely tavaly alakult a Marczibányi téren, kapcsolódva az
ott működő, az integrált oktatást zászlójára tűző
Addetur Baptista Iskolához. A rendszerváltás óta
jelen van a fővárosban az angol nyelvű baptista
gyülekezet is, ők a Móricz Zsigmond Gimnázium
aulájában gyűlnek össze vasárnaponként.
Protestáns örökségünk
Ezen összegzés után feltehetjük a kérdést, mit
adtak a protestáns egyházak rövid, alig egy százados jelenlétükkel a kerületieknek? Elsősorban közösségeket, lelki otthont, reménységet
és erőt a legnehezebb időkben is. És ezen túl
igazi emberséget és hitet felmutató lelkészeket.
Sztehlo Gábort, aki itt, a zöldövezet különböző
villáiban, pincéiben bújtatta a zsidó gyerekeket, majd aki itt szervezte meg a máig működő
fogyatékos- és idősotthonokat is. Joó Sándort,
aki hasonlóképp sokféle üldözöttet mentett a
II. világháború alatt. És az országosan is ismert
(II. Kerületért Emlékéremmel is kitüntetett)
Cseri Kálmánt, akinek a lelkészsége idején állítólag a villamosvezető vasárnaponként olykor
csak ennyit mondott be a Nagyajtai utcánál: gyülekezet megálló.
Viczián Zsófia
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Összeállította: Raduj Klára

Események kerületünk templomaiban
PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM:
NOVEMBER 1-je parancsolt ünnep, a szentmisék 7, 12
és 18 órakor kezdődnek. NOVEMBER 2-án, halottak
napján a 18 órakor kezdődő szentmise keretében elhangzik Mozart Requiem című műve (1026 Pasaréti út 137.).
KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ:
NOVEMBER 6-án 19 órakor a Bevezetés a ferences
lelkiségbe előadás-sorozat keretében Ferenc istenkeresése és megtérése címmel Berhidai Piusz OFM előadása.
(1025 Szilfa u. 4.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: istentisztelet minden vasárnap 8 és 10 órakor, csütörtökön 18
órakor. Gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és 10 órakor.
A bibliaórák kedden 18 órakor, az ifjúsági körök vasárnap
17 órakor kezdődnek. A jegyesek és házasok bibliaórái
minden héten szerdán 18, valamint szombaton 17 órakor
kezdődnek. OKTÓBER 29-én 8 és 10 órakor úrvacsorai
közösség az istentiszteleteken. OKTÓBER 29-én 18
órakor a reformáció 500. évfordulója alkalmából hálaadó istentisztelet, közreműködik a Palló Imre Énekkar,
valamint Tasi Csaba (orgona). OKTÓBER 31-én 8 és
10 órakor ünnepi istentisztelet. www.refpasaret.hu, tel.:
356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
CIMBALOM utcai MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOM: OKTÓBER 29-én 10 órakor ünnepi
istentisztelet, igét hirdet dr. Békési Sándor, a Károli egyetem docense; Kovács Zsolt gyülekezetalapító gondnok
és Csatai Gabriella kántor templomi emléktáblájának
megkoszorúzása. Km.: Kovács Levente orgonaművész.
OKTÓBER 29-én 18 órakor ünnepi emlékest a Szabó
Dezső Katakombaszínházban (Szabadság tér, Hazatérés
templom altemploma), megemlékezés dr. Ravasz László és dr. Hegedűs Lóránt püspökről. Km. Bacsi János
zongoraművész, a Cantores ecclesiae rézfúvósegyüttes,
Hegedűs Zsuzsanna és Jőrös Andrea énekművész. OKTÓBER 31-én, 10 órakor reformáció napi istentisztelet.
NOVEMBER 5-én 10 órakor ünnepi istentisztelet és
a Magyar vallás c. kiállítás megnyitója. Megemlékezés
halottainkról, dr. Hegedűs Lóránt püspök templomi emléktáblájának és Gulyás Lajos mártír református lelkész
életfájának megkoszorúzása, km. a Budapesti Ökumenikus
Kórus (1025 Cimbalom u. 22-24.).
PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM:
OKTÓBER 29-én 10 órakor istentisztelet szeretetvendégséggel. OKTÓBER 31-én 18 órakor közös ünnepi
istentisztelet a reformáció 500. évfordulóján, az evangélikus templomban (1028 Ördögárok u. 9.). NOVEMBER
5-én 8 és 10 órakor úrvacsorás istentisztelet. Hivatali
órák csütörtökön 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 31-én 18 órakor ökumenikus reformációi
ünnepség (1028 Ördögárok u. 9.). Minden csütörtökön
19 órakor imafélóra az új Sareptában (1028 Máriaremetei
út 80.), pesthidegkut.lutheran.hu.
Széphalmi Jézus Szíve-TEMPLOM (Ófalu)
(1028 Kossuth Lajos utca 13.) és a Pesthidegkúti
Sarlós Boldogasszony-templom (Széphalom) (1028 Templom köz 1.): NOVEMBER 1-jén,
mindenszentek napján Széphalmon 9 órakor, Ófalun 17
órakor kezdődik a szentmise, utána megemlékezünk
halottainkról a Mosbach parkban. NOVEMBER 2-án
halottak napján Ófalun reggel 7 órakor, Széphalmon 18
órakor lesz szentmise. NOVEMBER 2-án, első csütör-

tökön 19 órától Ófalun szentségimádás. NOVEMBER
3-án elsőpénteken a széphalmi templomban a szentmise
után szentségimádás. Hétköznapi szentmisék Ófalun
reggel 7 órakor, utána zsolozsma, Széphalmon este
6 órakor. NOVEMBER 4-én 14.30-tól a széphalmi
templomban a Házasságépítés keretén belül Az irgalom gyümölcsei címmel közös gondolkodásra hívjuk a
családosokat. Csütörtökönként 19 órakor a széphalmi
templom hittantermében felnőttek részére hitoktatás,
utána közös szentségimádás lesz.
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: NOVEMBER 1-je,
Mindenszentek ünnepe, a szentmisék 7.30, 10.30 és
18 órakor kezdődnek, az esti szentmise keretében lesz
a halottak napi előesti ájtatosság. NOVEMBER 2.:
halottak napja, a szentmisék 7 és 10.30 órakor kezdődnek. NOVEMBER 9-én kivételesen a délutáni
ügyfélfogadás elmarad. A bazilika NOVEMBER 1-je
után hétköznapokon 10.30 óra után lesz nyitva (1029
Templomkert u. 1.).
Gercsei templom: záró szentmise november
5-én 17 órakor.
Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: NOVEMBER 1-jén halottak napja előestéjén a 18 órai szentmisén
megemlékezés a megholtakról. Közreműködik a Sarlós
Boldogasszony Kórus. A szentmisék hétfőtől szombatig
6.30 és 18, vasárnap 9, 10.30 és 18 órakor kezdődnek
(1023 Bécsi út 32.).
Fő utcai Görögkatolikus templom: vasárnaponként 9, 11 és 17.30 órakor, hétköznapokon
17.30 órakor végeznek Szent Liturgiát. A vasárnapi 11
órai miséken a templom kórusa szolgál. NOVEMBER
1-jén 17.30-kor emlékeznek meg az elhunytakról. GÖRÖG GÖDÖR: keddenként 19 órakor az egyetemisták,
15.30-kor a középiskolások részére hittan és közösségi
alkalom (1027 Fő u. 88.).
BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET: OKTÓBER 24-én 18 órakor a Bibliaóra keretében Bánó
Attila író tart előadást A protestantizmus a nemzettudat
erősítő hatása címmel. OKTÓBER 25-én 18 órakor
Isten kezében Luther az ász nevű Luther-kártyajáték
bemutatója és családi játszóház. Bevezetőt mond és a
játékot bemutatja Bence Imre esperes. Helyszín: Várnegyed
Galéria (Batthyány u. 67.). OKTÓBER 26-án 18 órakor
a Luther-rajzfilm két epizódjának megtekintése a Jókai
Szalonban ( Iskola u. 28.). OKTÓBER 27-én 17.30-kor
Szia, Marci bácsi! címmel interaktív Luther-életrajz kicsiknek és nagyoknak a Gyülekezeti teremben, 19.30-kor a
templomban nemzetközi orgonafesztivál, közreműködik
Johannes Ebenbauer (orgona) és Susanne Kurz (szoprán).
OKTÓBER 28-án 15 órakor hálaadó istentisztelet a
Budavári Evangélikus gyülekezet felújított műemléképületének átadása alkalmából. OKTÓBER 29-én 17
órakor Olvassuk együtt Luthert!, 18 órakor Teljes szívvel
akarlak! címmel a Budavári Gospel Kórus ünnepi koncertje
a templomban. OKTÓBER 31-én 18 órakor reformáció
ünnepi ökumenikus istentisztelet úrvacsoraosztással,
19 órakor fáklyás vonulás a református templomhoz,
19.30-kor a Szilágyi Dezső téri református templomban
a Tomkins Énekegyüttes ünnepi koncertje. NOVEMBER
5-én 16 órakor családos délután Boldog az, aki Isten
országának vendége címmel (1014 Táncsics M. u. 28.).
SZILÁGYI DEZSŐ TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM:
OKTÓBER 31-én 19.30-kor a Tomkins Énekegyüttes
ünnepi koncertje (1011 Szilágyi Dezső tér 3.).
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Megemlékezés
a nemzeti gyásznapon

Az aradi vértanúk emléknapjának alkalmából október 5-én a II. Kerületi Önkormányzat a környékbeli lakókkal együtt
tisztelgett az 1849. május 8-án elesett
Schittenhelm Ede honvédtüzér Bimbó úti
síremlékénél.
Az emlékhelynél koszorút helyezett el
Láng Zsolt polgármester, valamint a környékbeli lakók nevében az emlékhely felújítását annak idején kezdeményező Némedi László.
A nemzeti gyásznapon arra emlékezünk, hogy 1849. október 6-án a császári
hatalom megtorlásként kivégeztette Pesten gróf Batthyány Lajost, Magyarország
első alkotmányos miniszterelnökét, valamint Aradon tizenhárom honvédtisztet:
Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessew
ffy Arisztidet, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt,
Lahner Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor Józsefet, Pöltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt.

Búcsú Nepp Józseftől

Elhunyt Nepp József
rajzfilmrendező,
kerületünk lakója.
A Kossuth- és Balázs Béla-díjas művész nevéhez olyan
legendás alkotások
fűződnek, mint a
Gusztáv-sorozat, a Mézga-család és a
Dr. Bubó című tévésorozat, vagy a Lúdas Matyi és a Szaffi című rajzfilmek.
A Magyar Mozgókép Mestere címmel
is kitüntetett művészt életének 84. évében, október 6-án váratlanul érte a halál. Sokoldalúsága miatt az animációval
foglalkozó filmtörténészek a magyar
animáció mindenesének is nevezték.

2017/17 – október 21.

MOZAIK

Nyék nevű települések találkozója

Tizedik alkalommal rendezték meg
a Nyék Települések Találkozóját Kápolnásnyéken szeptember 24-én.
Az idei évben először a II. kerület is
részt vett a találkozón, mivel Nyék
kerületünk egyik városrészének
neve, ami egyben a XVI. század előtt
e helyen létezett falunak a nevével
azonos. Az egykori falu templomának romjait 1932-ben tárták fel.
A helyi iskola népviseletbe öltözött diákjai vonultatták fel Magyarország történelmi zászlóit, majd a

Nyék települések képviselői hozták fel a színpadra lobogóikat. Eljött az ünnepségre a magyarországi
Alsónyék, Felsőnyék, Hernyék és
Nyékládháza, a II. kerületi Nyék
városrész, a Szlovákiából érkező
Feketenyék, Ipolynyék és Nyékvárkony, valamint a vajdasági
Nyékinca.
A jó hangulatú találkozón kerületünket Gór Csaba önkormányzati
képviselő és a Nyék-Kurucles Egyesület képviselte.
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Szavazzon az újabb ingyenes
szabadtéri WIFI-helyszínre!

Most
Ön
dönt!

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.

✂

Fogyatékkal élőket támogató virágvásár
Fogyatékkal élők munkalehetőségét támogató virágvásár lesz OKTÓBER 29-én 8
és 12 óra között a Kájoni János ferences közösségi házban (1025 Szilfa u. 4.). A Civitán
Budapest Help Egyesület kertészete elsősorban krizantémokat kínál megvásárlásra
ezen a napon. A virágokat a kertészetben dolgozó fiatalok és szüleik árusítják a ház
udvarán. Fogyatékkal élők munkalehetőségét támogatja az, aki a szerettei sírjának
és őszi kertjének díszítésére szánt virágokat ezen a napon vásárolja meg. Várnak
minden jó szándékú, segíteni akaró vásárlót.

Emléktábla a kerületi festőművésznek
Október 7-én családi és baráti körben avattak emléktáblát az unokák Ascher
(művésznevén Ács) Ágostonnak a Kacsa utca 22. szám homlokzatán, ahol a művész
élt és alkotott. A rövid megemlékezésen Martin Márta Jászai Mari-díjas színművész
mondott beszédet, aki szintén e ház lakója. Ács Ágoston (1889-1947) a két világháború
közötti időszak egyik legnagyobb, legtöbbet alkotott életképfestője. Jellegzetes falusi
témáit, ecsetkezelését, színalkalmazásait fel lehet ismerni. Többször volt kiállítása
a Műcsarnokban. Képei eljutottak Magyarországon túlra is.

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:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
..............................................

Postaládánkból

✂

Másfél óra – Visszaemlékezés 1956-ra
1956 októberében a Bakfark kollégiumot igazgató
feleségemmel és két gyermekünkkel a Széna térnél
– az utca egyetlen állandó lakójaként – éltünk az
utcai lakásban a szakmunkástanulók kollégiumában. Most, 92 évesen, egyedül maradtam. Erre az
időszakra emlékszem vissza, ami nekem az életem,
a fiatalabbaknak iskolai történelem.
A családom és a 27 állami gondozott szakmunkás fiatal a benyomuló orosz támadás elől
a pincébe költözött, a többieket hazaküldtük a
szüleikhez, csak ők maradtak a kollégiumban,
valamint Szabó bácsi csapatából tizenhárman a
földszinten. Felettünk az épület tetőzete már hiányzott, aknatalálat érte, amikor a pergőtűzben
gyújtólövedéket oltottunk a szétlőtt tetőn Guba
László nevelővel. A várfal eleje is leomlott a találattól, előtte a kockakövön egy Vécsei-kötegtől
harcképtelen tankot elvontattak, az udvaron is

csak a véres nyoma maradt a tankfelvezető tiszt
kilőtt oldalkocsijának.
Tüzérség nem működött, a kézifegyverek sem
a közelben ropogtak. A szétlőtt utcai ablakunkon át a Széna téren láttam vagy négy tankot,
aknavetőket és két négycsövűt. Erre a közvetlen
közelben géppisztoly-kelepelés kezdődött, mert
az arzenálra a konyha védelme alatt az iskola két,
gyakorló dobtárasából minden töltényét kilőtte
az állami gondozott öttusázó Szőrös és a barátja,
Marci, majd befutottak az épületbe.
Megdöbbenve láttam az ablakon át, hogy a
térről minden fegyver felénk irányul, az egyik
tank nyikorgó toronyágyúját egy katona segítette
felénk forgatni. Mi lesz, ha tűzparancsot kapnak?
A pincében lévő családomra gondolva az épületben
maradt egyetemista Szántai Lajos portással és a
gondozónővérrel a kapu elé állottunk, és feltartott

kézzel hívtuk a ruszkikat. Erre a zaj és hangoskodás
lett a téren, majd egy alacsony és egy magas négycsillagos tiszt három kiskatonát tuszkolt maga előtt,
és hozzánk érve én a dobtárast, Szántai egy német
acélhevederes géppisztolyost, a nővér a kétlábú
golyószóróst kapva indítottak az épületbe. Fel az
emeletre, a padlásra. Ott a tiszt levette a sisakját,
füttyentett, majd a visszajelzés után kiléptünk a
nyílt padlásra, ahonnan láthattuk a várost. A magas tiszt a gyújtólövedék maradványára mutatva
azt mondta, hogy fasiszta lövedék, de én rögtön
mondtam, hogy „ruszki bukva” (orosz betű) van
rajta, önkéntelenül az ősét idézve. A kisebbik tiszt
erre a pisztolyához kapott, de csak lementünk a
pincébe. A kisebbik tiszt a Szabó bácsitól érkező,
megrémült fiúk kezét megszagolva megszólalt
magyarul: – Ti lőni miránk.
Lengyel Gábor
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ÓVODA–ISKOLA
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Egy kuckó a gyermekekért

Három barátnő, három II. kerületben élő édesanya egy olyan kuckóról álmodozott, ahol minden egy helyen van, ami egy kisgyermeknek és szüleinek hasznos és szórakoztató időtöltést jelenthet.
Az ábrándokat tett, pontosabban rengeteg munka követte, és így,
október elején – sok gyerekkel, játékkal, lufival és sütivel – megnyitotta kapuját a Maminti Kuckó.

Paphalmi Rita, Tóth Viktória és Keresztesi Andrea, Kocsy Béla képviselő és
gyermekei társaságában

Az ünnepélyes megnyitóra az
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke, Kocsy Béla
önkormányzati képviselő is ellátogatott feleségével és két kisfiával,
akik szemmel láthatóan nagyon
élvezték a barátságos, játékra csábító teret. A könyvesboltból, játszóhelyből, tornaszobából és kávézóból álló helyiségen a három
tulajdonos, Keresztesi Andrea, Paphalmi Rita és Tóth Viktória vezette
végig a látogatókat.
– Olyan teret szerettünk volna
kialakítani, ahol gyermek és szülő
egyaránt jól érezheti magát – meséli Andrea. – Könyvkínálatunkban elsősorban a Móra, a Csimota
és a Pagony Kiadók gondozásában
megjelent könyvek szerepelnek.
Kapcsolatban állunk a Kisgombos
Kiadóval is, amelynek hamarosan könyvbemutatója lesz nálunk,
és amelyen reményeink szerint
a szintén II. kerületi Szalóki Ági

fog közreműködni. Vannak olyan
könyveink, amelyeket itt lehet nézegetni, másokat meg is lehet vásárolni. Az egyéb termékeink nagy
része olyan kézműves használati
cikk vagy játék, amit kismamák
készítenek bababarát anyagokból,
de fejlesztő és kreatív játékokból is
széles a kínálat.
A Mamintiba különböző programokra is el lehet majd látogatni.
A kézműves foglalkozások mellett
indul zenebölcsi, angol nyelvű táncos-énekes foglalkozás, valamint
egy igazi különlegesség, a beszélő babakezek. Ezen a programon
egy kifejezetten a babák számára
kialakított jelbeszédet lehet elsajátítani, aminek segítségével még
a beszéd elindulása előtt tudnak
kommunikálni a picik, fejlesztve
ezzel kognitív képességeiket is.
Down-szindrómás gyerekeknek ez
különösen hasznos lehet, így őket
is szeretettel várja a szakember.

– A tornaszobában fejlesztő
tornát tartunk, és gyermekjógát
is szeretnénk indítani – fűzi hozzá
Rita, akinek eredeti foglalkozása
gyógytornász. A barátnők büszkén
mutatják a bordásfallal, tornaszőnyeggel kialakított helyiséget,
ami – akárcsak minden egyéb itt
a Mamintiben – hármójuk keze
munkáját dicséri.
– Minden olyan terméket és
szolgáltatást szerettünk volna egy
helyre koncentrálni, amire mi is
vágytunk, amíg otthon voltunk
a gyerekeinkkel – veszi át a szót
Viktória, aki azt is elmondja, hogy
sok itt élő külföldi család is bekukucskált már hozzájuk, akik mind
nagy elragadtatással beszélnek
Budapestről. – Őket is szeretnék
megszólítani többek között Marék
Veronika és Janikovszky Éva klas�szikusainak angol és német nyelvű
kiadásaival, illetve az angol nyelvű
foglalkozásokkal.

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 beadáshoz a pályázó tanuló/hallgató
részéről regisztráció szükséges a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben
(EPER-Bursa rendszer) melynek elérése: https://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 Margit krt. 15-17., II. emelet 1., 20-as kapucsengő, telefon: (06 1) 346-5780)
kell benyújtani. A pályázati kiírás letölthető a www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/palyazatok oldalról.

Amíg körbesétáljuk a helyiséget, megtelik élettel a kuckó. Sok
család érkezik, a gyerekek bevetik
magukat a kézművesszobába, ahol
rajzolnak, színeznek, apró ajándékot készítenek. A kisebbek egy
másik sarokban próbálgatják azt a
szellemesen összerakott „matató
falat”, amin végre büntetlenül lehet telefon- és klaviatúragombot
nyomkodni, kilincset rángatni,
láncot huzigálni.
És hogy miért éppen Maminti? Erre az ötletgazda, Keresztesi
Andrea adja meg a választ:
– Gyerekkori nagy kedvencem
Lázár Ervin és az ő mesevilága.
Maminti a Négyszögletű kerek erdő
című könyvben szereplő kicsi,
zöld tündér. Ahogy kimondom
ezt a nevet, valami nagyon kellemesre asszociálok – és remélem,
hogy ezzel hamarosan a II. kerületi
családok is így lesznek.
Péter Zsuzsanna

Nyílt nap a Klébiben

A 13 évfolyamos Klebelsberg Kuno
Általános Iskola és Gimnázium november 14-én kedden gimnáziumi
nyílt napot tart a 8. évfolyamos diákok
számára. Az 5 évfolyamos gimnáziumban nyelvi előkészítő osztály működik,
mely angol (heti 12) és német (heti 6)
nyelvtanulási lehetőséget kínál heti 18
órában. A nyílt nap 7.45-13.30-ig tart.
Tájékoztató a szülőknek november 14-én
17.30-kor (Klebelsberg Kuno Általános
Iskola és Gimnázium, 1028 Szabadság u.
23., tel.: (06 1) 397 4569, www.klebi.hu,
klebi@klebelsberg.sulinet.hu).
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Várom a Mikulást
– rajzpályázat óvodásoknak
Gyermekrajz-pályázatot hirdet idén ős�szel is a II. kerületi Német Nemzetiségi
Önkormányzat a II. kerület középsős és
nagycsoportos óvodásai részére Várom
a Mikulást címmel. A rajzokat A4-es
rajzlapra színes ceruzával, grafittal,
vízfestékkel, temperával, filctollal vagy
zsírkrétával kell elkészíteni. A lapok
hátoldalára rá kell írni az óvoda nevét,
címét, telefonszámát és az óvónő nevét.
A jutalmat – egyéni és csoportos munka
esetén is – megállapodás keretében az
óvodák vehetik át. Egy óvodából legfeljebb hat pályaművet lehet beküldeni.
A pályázat benyújtásának határideje
2017. október 30. A pályázatokat a német önkormányzat megőrzi, a győztes
munkákat pedig a Német Tájházban
(1028 Gazda utca 22.) kiállítják. Az alkotásokat levélben kell elküldeni a Jegyzői
Igazgatóság Jegyzői Titkárság (1024
Budapest, Mechwart liget 1., II. emelet)
Bognár Orsolya címre. A pályázatokat
november 6-ig bírálják el.

Stille Nacht versés prózamondóverseny

Német nyelvű vers- és prózamondóversenyt
rendez a II. kerület iskoláiban német nyelvet
tanuló diákok számára a II. Kerületi Német
Nemzetiségi Önkormányzat. Az alsó tagozatosok (6–10 évesek), a felső tagozatosok (11–14
évesek) és a középiskolások (15–18 évesek)
két kategóriában jelentkezhetnek.
1. kategória: német anyanyelvű, vagy német nyelvterületen hosszabb időt eltöltött
gyerekek.
2. kategória: a németet mint idegen
nyelvet tanuló gyerekek.
A versenyen bármilyen adventi, karácsonyi témakörbe illő, a humánumot és szeretetet, egymás elfogadását, megértését tükröző
verses, prózai, illetve énekes produkcióval,
vagy rövid jelenettel lehet indulni. A helyezettek és felkészítő szaktanáraik az eredménytől függően jutalomban részesülnek.
A verseny időpontja: 2017. DECEMBER
1., péntek (alsó tagozatosoknak 9 órától, a
felsősöknek és középiskolásoknak 11 órától). A versenyt a Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Marczibányi tér 5/a)
színháztermében tartják.
Jelentkezési határidő: 2017. NOVEMBER 18., levélben vagy faxon.
Cím: Jegyzői Igazgatóság Jegyzői
Titkárság, 1024 Budapest, Mechwart liget 1., II. emelet, Bognár Orsolya, tel.:
346-5508, fax: 346-5409, e-mail: bognar.
orsolya@masodikkerulet.hu
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Véget vetnének a szabálytalan kanyarodásnak

Aki sokat jár a Szépvölgyi és a Pusztaszeri út
kereszteződésénél, nem ritkán tapasztalhatja, hogy a szabálytalanul bekanyarodó autósok
miatt nem lehet továbbhaladni felfelé a Törökvész út irányába. Emellett a piros lámpánál két
sávban a Szépvölgyi úti felé tartókat is akadályozzák. Ugyanis vannak, akik fittyet hányva
a tiltásra, a záróvonalon keresztül igyekeznek
beállni a közkedvelt cukrászda parkolójába,
vagy éppen szeretnének onnan kikanyarodni.
A záróvonalat azonban nem véletlenül festették fel: a manőverhez át kell haladni a két
szembe jövő sávon is, ahol rendszeresen autók és buszok állnak a lámpánál várakozva.
A kitartóbbak igyekeznek megvárni, mire szabad lesz a tiltott út, így tartják fel a forgalmat a
Szépvölgyi úti csomópontban.
A Városrendészethez és a rendőrséghez is
sok panasz érkezett az ügyben, de az önkor-

mányzat képviselő-testületi ülésén is esett
már szó a problémáról. A rendőrség és a II. kerületi Városrendészet az utóbbi időszakban
visszatérően tart ellenőrzést a kereszteződésnél, ahol megállítják a szabálytalankodókat és
záróvonal átlépése miatt élnek is a szankcionálás lehetőségével. Aki a cukrászda parkolóját szeretné használni, az inkább vegye a – nem
túl nagy – fáradságot, és a szabályok betartásával, kisebb kerülővel közlekedjen.

Csúcsot döntött a részvétel a Budapest Maratonon

Az ország legnagyobb szabadidősport-eseménye, a Spar Budapest Maraton október 14-én és 15-én zajlott, rekordszámú, 31 920 fő nevezésével. A futófesztivál a Hősök teréről indult, amelyet – mások mellett – Láng Zsolt
II. kerületi polgármester, a Fővárosi Közgyűlés bizottsági elnöke rajtoltatott el. Nyolcvanegy külföldi országból
összesen 5400-an érkeztek Budapestre, a legtöbben Nagy-Britanniából, de brazil, új-zélandi, chilei és Costa Rica-i
nevezés is volt. A többórányi futás a város nevezetességei mentén zajlott, az útvonal a belvárost, a Margit-szigetet
és Budát is érintette. A maratonon a II. kerületben élő és dolgozó Józsa Gábornak sikerült megvédenie címét, és
immár negyedszerre szakította át elsőként a célszalagot.
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Új tűzoltóautó szolgálja a kerület biztonságát

Vadonatúj gépjárműfecskendőket
adott át Pintér Sándor belügyminiszter még szeptemberben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. A hét tűzoltójármű
közül azóta egy a II. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksághoz
került, hogy leváltsák az egyik,
már sokat futott autót. Az új Heros-Rába Aquadoux-x 4000-es
típusú gépkocsit részben magyar
alkatrészekből szerelik össze és
gazdag felszereltséggel látták el.
A II. kerület védelmét szolgáló
gépjárműfecskendőt Láng Zsolt
polgármesternek Veres Péter tűzoltóezredes, az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője mutatta be a Budakeszi
úti tűzoltó laktanyában.

Bíróság elé állhat egy betörő, akit a napokban
fogtak el a II. kerületi Rendőrkapitányság
munkatársai. Az elkövetőt a nyomozók már
régóta keresték, de csak most tudtak egyértelműen rábizonyítani egy korábbi bűncselekményt.
– A férfi még 2016 októberében tört be egy
társasház egyik lakásába az Ürömi utcában,
és mintegy 1,5 millió forintnyi ékszert és karórát vitt magával – tájékoztatott dr. Wein Attila rendőr főhadnagy, a bűnüldözési alosztály
vezetője. – Hosszabb nyomozati munkával
sikerült beazonosítani az elkövetőt. Október
5-én már házkutatást is tartottunk a lakásán,
ahol lakásbetöréshez használt, speciálisan
kialakított eszközöket, valamint vélhetően
betörésből származó tárgyakat is találtunk.
Az alosztályvezető elmondta, hogy az ügyben a bíróság már elrendelte a gyanúsított
házi őrizetét.

A Rózsadombon két kerékkel
Rajzpályázat általános iskolásoknak

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

Alkalom szülte

Robogóval közlekedett a Herman Ottó úton szeptember 29-én délelőtt az a férfi, aki észrevette, hogy
az egyik ott parkoló személygépkocsit nem zárták
be. Kihasználta az alkalmat, és a jármű csomagtartójából eltulajdonított egy táskát.
– A II. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói hamar az elkövető nyomára bukkantak, munkájukat
segítette, hogy rendelkezésre állt egy biztonsági
kamera felvétele – mondta el lapunknak dr. Wein
Attila rendőr főhadnagy, a bűnüldözési alosztály
vezetője. – Kollégáim a képek alapján felismerték
az elkövetőt, hiszen már ismert volt a hatóság előtt.
A férfit elfogták, a lakhelyén házkutatást tartottak,
és beismerte a bűncselekmény elkövetését.
A tettes mintegy százezer forint értéket tulajdonított el a lezáratlan autóból, de hála a gyors
rendőri intézkedésnek, a tulajdonos visszakaphatja
az ellopott táska tartalmát.

Laptopot lopott

Több százezer forint értékű laptopot tulajdonított
el egy holland férfi szeptember 20-án délelőtt egy
II. kerületi bevásárlóközpontban. A férfi kivette a
számítógépet a dobozából, majd a nála lévő bevásárlószatyorba rakta, és mint aki jól végezte a
dolgát, kisétált az üzletből. Akkor bukott le, amikor
két hét múlva visszatért a boltba, de a biztonsági
őrök a korábbi kamerafelvételek alapján felismerték
és feltartóztatták a rendőrség kiérkezéséig.
A rendőrök a férfit elfogták, majd előállították
a kerületi rendőrkapitányságra, ahol lopás bűntett
miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A II. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti
megbízottjai (KMB) már ügyeleti mobiltelefonon is elérhetők a nap 24 órájában:

(06 20) 329-9541

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

Az oldalt összeállította: Szabó Gergely

Egy év után lett meg a tettes
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R2D2, a patikussegéd

Robot segíti a kiszolgálást a Budagyöngye Gyógyszertárban
Robot a patikában? Ez vajon mi lehet? Mostantól a tiszta, hófehér köpenybe öltözött
gyógyszerészek helyett egy fémdoboznak kell
elmondanom, mi fáj? Ő – vagy az – pedig géphangon válaszol, illetve talán még azt sem, csak
némi pityegéssel kísérve elém tolja a dobozt és
elveszi a pénzt?

Szerencsére, az első hallásra futurisztikusnak és személytelennek tűnő megoldás a gyakorlatban egyáltalán
nem így működik. Sőt! A robot lehetővé teszi azt, hogy
a gyógyszerész és a beteg többet kommunikáljon egymással, miközben a kiszolgálás ideje csökken.
A frissen felújított Budagyöngye Gyógyszertárban
mostantól egy robot is segíti a gyógyszerészek munkáját. Ám ha valaki arra számít, hogy R2D2 szolgálja ki,
csalódni fog. A tára mögött továbbra is a megszokott
arcok, segítőkész, mosolygós gyógyszerészek állnak,
akiktől nyugodtan lehet tanácsot kérni. Eközben a robot
a háttérben serénykedik.
Ugye, önnel is előfordult már, hogy sietett volna, mert
például otthon a lázas gyerek várt a gyógyszerre? A patikában ugyan nem volt nagy a sor, de épp az ön előtt
álló beteg egy egész kisregénynyi receptet csúsztatott a
patikus elé. Ekkor a gyógyszerész először fióktól fiókig
szaladt, majd percekre eltűnt hátul a raktárban, hogy
végül a több doboznyi pirulát átnyújtsa a várakozónak.
És persze ezzel még nem volt vége, a lényeg csak ezután
jött: miből, mennyit, mikor kell beszedni. Vagy éppen

önnek lettek volna kérdései, de mivel még jónéhányan
álltak sorban, inkább fel sem tette azokat?
A gyógyszertári robot épp az ilyen helyzetekben a
leghasznosabb. Nincs többé fiókhúzogatás, keresgélés,
raktárba futkosás, a vásárló egy percre sem marad egyedül,
van idő kérdésekre és válaszokra, hiszen a gyógyszerek
összegyűjtését a robot végzi. Gyors, hatékony és megbízható, soha nem fárad el, így nem is téved. A gyógyszerész pedig teheti, amihez a legjobban ért, és amire
a betegeknek leginkább szüksége van: tanácsot adhat,
segíthet a választásban, beszélgethet a vásárlókkal.

EURÓPAI
NÉP

KERTI
VIRÁG

TOVAISZKOL

AFRIKAI
ÁLLAT

SPORTESZKÖZ

NORMÁL
ZENEI
HANG

HALFAJTA

A robot maga a patika informatikai rendszerével
összekapcsolva működik. A vásárló csak annyit érzékel,
hogy a gyógyszerész lehúzza a recept vonalkódját, és
kisvártatva megjelenik a tárán a kért gyógyszer. A robot
ugyanis azonnal elindul, keres, kiválasztja a megfelelő készítményt. A háttérben azonban még ennél is több terhet
vesz le a gyógyszerész válláról. Már az áru beérkezésekor
minden fontos információt eltárol minden egyes termékről. Tudja, mi a gyógyszer neve, kiszerelése, vagy például
a lejárati ideje, így véletlenül sem fordulhat elő, hogy a
termék tévesen kerül a vásárló kezébe. Ezentúl takarítja,
időnként átrendezi a raktárt, számon tartja, rendszerezi
a raktárkészletet. Az okos megoldásnak köszönhetően
csökken a raktárterület, így maga a patika tágasabbá,
levegősebbé válik.
Régebben egy-egy településen, városrészben a patikus a közösség fontos tagja volt. Mindenki ismerte név
szerint, bízott benne, szívesen fordult hozzá tanácsért.
A gyógyszertárakat sem kerülte azonban el a kereskedelemben általános „egyszerűsítés”, így az utóbbi időben
sorra nyíltak a leginkább szupermarketekre hasonlító
patikák, ahol a termékek egy részét a vásárlók keresik,
emelik le a polcokról, a gyógyszerésszel pedig alig kommunikálnak, csupán kifizetik nála a terméket. A rendszer
kétségkívül gyors, ugyanakkor személytelen. A patikarobot
azonban – a mai elvárásoknak megfelelően – gyorssá
teszi a kiszolgálás folyamatát, ugyanakkor lehetőséget
ad arra, hogy a gyógyszerész és a beteg közötti kapcsolat
megmaradjon.
(X)
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A rejtvény fő soraiban Lev Tolsztoj szavait rejtettük el. A 2017/15.
számban megjelent rejtvény megfejtése: „Míg szerencsés vagy, sok lesz
a barátod”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a Kaláka együttes koncertjére, ami október 28-án 19.00 órakor lesz a Marczibányi
Téri Művelődési Központban. A nyertesek: Földvári István, Szecskó
Réka és Zakariás Mari. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen,
az előadás előtt fél órával a művelődési központ információs kollégáinál, a nevük bemondásával vehetik át. Várjuk megfejtéseiket a „Budai
Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2017. november 4-ig.

26. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA
Segítség szépkorúaknak! Mindennapi teendők
elvégzését, bevásárlást, idősgondozást vállalok
heti 1-2 napban. Tel.: 06 30 323-1975
A Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda (1021 Völgy
u. 3.) azonnal belépéssel dajkát keres. Jelentkezni az okuovi@okuovi.hu, vagy a 200-0547-es
telefonszámon lehet.
Gyakorlott, megbízható nem dohányzó hölgy
takarítást-vasalást vállal igényes, rendes családnál.
Tel.: 06 30 254-0862
A DélUtán Alapítvány sürgősen keres telefonos támaszadó munkára 28 év feletti, érett
személyiségű önkénteseket, akik az ingyenes képzést követően vállalnak havi 8-10 óra esti elfoglaltságot, valamint alapfokú internet és okostelefon
oktatására önkénteseket, akik a Ráday utcában,
munkanapokon 9 és 17 óra között vagy szombaton
vállalják a tanítást. Jelentkezés: 21-71-821 vagy
info@delutan.hu
97 lakásos társasház gondnokot keres. Gázkazánvizsga, erkölcsi bizonyítvány, eü alkalmassági szükséges. Lakást a társasház biztosít, ha a jelentkező
tulajdonában van lakás, vagy befogadó nyilatkozat. A gondnoki lakás a bérezés részét képezi. Magánszemélyek fényképes önéletrajzát 2017. 11.
10-ig a petrezselyem10ab@gmail.com-ra várjuk.

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) 4894798-as telefonszámon.

Gyakorlott, leinformálható középkorú nő.
Szép tisztaságot szeretne? Hívjon bizalommal. A-tól Z-ig. Tel.: 06 30 202-6695
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
Az Amerikai Nemzetközi Iskola Nagykovácsiban takarítókat keres rész- vagy teljes
munkaidőre. Azonnali munkakezdés! További információkért hívja Németh Juditot: 06
30 274-5332. Az önéletrajzokat a hvass@aisb.
hu e-mail-címre küldjék. Tel.: 06 30 274-5332
Az Amerikai Nemzetközi Iskola szakképzett
kertészt keres azonnali belépéssel, teljes munkaidős munkakörben. Kerti gépek használatában jártasság előny. Bővebb indofmációért
hívja Németh Juditot, telefon: 06 30 274-5332.
Az önéletrajzokat küldjék a hvass@aisb.hu
e-mail-címre. Tel.: 06 30 274-5332
IDŐS KUTYA SÉTÁLTATÁSÁHOZ KERESEK CSAK!
ÁLLATBARÁT, TÜRELMES NYUGDÍJAS, LEHETŐLEG FÉRFI SEGÍTŐT RUGALMAS SZABADIDŐVEL A FILLÉR U. KÖRNYÉKÉN. SÜRGŐS! E-MAIL:
2016aproka@gmail.com TEL.: 06 70 502-6465
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

OKTATÁS
Kisiskolások, magyarból felsős gyerekek tanulásában segítenék. Délután napközi lehetséges. Tel.: 06 20 381-8119
Több évtizedes gyakorlattal vállalom alsós tanulók fejlesztését, korrepetálását magyarból,
matematikából. Felkészítek 5., 6. osztályosokat
hatosztályos gimnáziumi magyar felvételire. Tel.:
06 30 518-7580

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. november 4-én.
Lapzárta: keretes – október 25., apró – október 27.

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

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

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

Amerikaitól angolul gyorsan, beszédcentrikusan,
minden szinten. Tel.: 06 70 242-2611
Anyanyelvi angoltanár többéves tapasztalattal
nyelvórát vállal minden szinten, minden korosztálynak. Nyelvvizsgára felkészítés, üzleti angol,
önéletrajz, prezentáció. Extra: gitároktatás paulsondrive@yahoo.com Tel.: 06 31 785-3840
MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA KORREPETÁLÁS,
FELVÉTELIRE FELKÉSZÍTÉS MINDEN SZINTEN, ÖNNÉL! Tel.: 06 70 222-2257
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
MATEK KORREPETÁLÁST, ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉST VÁLLAL MAGÁNTANÁR, IGÉNY ESETÉN
HÁZNÁL. TEL.: 06 20 573-2581
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, felvételire való felkészítés gyakorlott középiskolai
tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

INGATLAN

Bem térnél, szép, liftes házban eladó 65m2 II. emeleti 2 szobás lakás! NYOMATÉKOSAN KÉRJÜK
INGATLANKÖZVETÍTŐK NE KERESSENEK! Tel.:
06 30 442-0711
A Keleti Károly utcában 45 m²-es földszinti szép
lakás (iroda) bérbeadó. Tel.: 316-5072, 06 30
477-7138
A PASARÉTI ÚTON A NAGYHÍD VILLAMOSMEGÁLLÓNÁL 50 m²-ES NAPOS, KERTRE NÉZŐ LAKÁS
KIADÓ. Tel.: 06 30 999-5757
A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei részére keres ELADÓ ingatlanokat azonnali fizetéssel. Tel.: 326-0618, zsuzsanna.bakos@t-online.hu Tel.: 06 20 974-0571
KERESEK eladó, vagy minimum egy évre bérelhető
lakást. Tel.: 06 30 729-7546
Az I., Fazekas utcában 80 m²-es bútorozatlan
lakás (2,5 szoba + hall) KIADÓ. Irodának is alkalmas. Tel.: 06 30 934-7596
A II., Vitéz utcában 80 m²-es üzlethelyiség
eladó. Irányár: 56 M Ft. Tel.: 06 20 969-2479
A II., Trombitás úton magasföldszinti 72 m²-es
2,5 szobás lakás eladó. Irányár: 49,6 M Ft. Tel.:
06 30 960-8862
A II., Zsindely utcában magasföldszinti 70
m²-es háromszobás, panorámás nagy teraszos, garázsos lakás eladó. Irányár: 55 M Ft.
Tel.: 06 30 960-8862

Hosszabb távra kiadó három helyiségből álló 36
m²-es üzlethelyiség a II., Petrezselyem utcában.
Érdeklődni a petrezselyem10ab@gmail.com e-mail-címen, vagy a 06 70 230-8843-as telefonszámon.

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

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

A II., Csalán úton 105 m²-es kétszintes, panorámás, nagy teraszos lakás eladó. Irányár:
82,5 M Ft. Tel.: 06 30 960-8862

2017/17 – október 21.
A LOTZ KÁROLY UTCÁBAN MAGASFÖLDSZINTI,
88 m²-ES, HÁROMSZOBÁS LAKÁS ELADÓ. ÁRA:
59 MILLIÓ FT. Tel.: 06 30 590-0954
AZ ORLÓ UTCÁBAN 100 m²-ES ÖTSZOBÁS,
ÖRÖKPANORÁMÁS LAKÁS ELADÓ. ÁR 79
MILLIÓ. Tel.: 06 30 590-0954
A II., Zuhatag soron 2000-ben épült házban 75
m²-es lakás 50 m²-es terasszal eladó. Irányár:
68 M Ft. Tel.: 06 20 932-5005
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
Többgenerációs, de irodának is alkalmas
400 m²-es ház eladó beltéri medencével,
100 m²-es terasszal csak öt percre a Hűvösvölgyi úttól, zsákutca végén (II., Turul utca).
Jelenleg ki van adva. Csend, jó levegő, nyolc
szoba. Képet küldök. Ára: 116 M Ft. Tel.: 06
20 960-0600
A II., Völgy utcában 1400 m²-es telken kétgenerációs családi ház 235 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
A II., Völgy utcában 170 m²-es öt és fél szobás
újszerű lakás nagy kerttel, garázzsal 169 M Ft.
Tel.: 06 20 967-5691
ADYLIGETEN 2050 m²-es építési telek jó infrastruktúrával, panorámával tulajdonostól 46,5
M Ft-ért eladó. Tel.: 06 30 257-0257

HIRDETÉS
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
Egyéni lúdtalpbetét-talpmasszázs központ.
Kezeléseink: állapotfelmérés, talp-, testmasszázs, fülgyertyázás, mágneses biorezonancia-kezelés, fájdalom, stressz, szorongás
és álmatlanság kezelése, nyirokmasszázs- és
visszérterápia, allergiabemérés és kezelés. Vivien talpai orvos-természetgyógyász rendelő.
II., Fillér u. 10/A. Keresse akcióinkat! www.
vivientalpai.hu Tel.: 316-2596

Máriaremetén a Hunyadi utcában kétlakásos villában eladó egy 112 m²-es, három szoba + étkezős
lakás. Konyha, kamra, fürdőszoba és két terasz.
500 m²-es kert, garázs. Alagsorban két kamra és
egy további konyha. Összterület: 163 m². Ára:
83,5 millió forint. Tel.: 275-8183, 06 70 345-1471

GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, talp- és testmas�százs otthonában. Tel.: 06 30 206-4801

ELADÓ BELSŐ ÓBUDÁN, TELJESKÖRŰEN FELÚJÍTOTT HÁZBAN IGÉNYESEN KIALAKÍTOTT 49
m²-ES LAKÁS. 26 500 000 FT. INGATLANOSOK
KIZÁRVA. Tel.: 06 20 508-5217

VADONATÚJ , TÖBBFUNKCIÓS, ELEKTROMOS
MOTORRAL, TÁVIRÁNYÍTÓVAL KÖNNYEN MŰKÖDTETHETŐ BETEGÁGY, FELFEKVÉS ELLENI
MATRACCAL KEDVEZŐ ÁRON ELADÓ. Tel.: 06
30 590-0954

A III., Keve utcában földszinti 57 m²-es kétszobás villalakás saját kerttel eladó. Irányár:
35 M Ft. Tel.: 06 20 935-0018
Nagykovácsiban kétgenerációs – 140 m²-es négyszobás, 78 m²-es háromszobás – új építésű családi ház 1170 m²-es telken 139 M Ft. Tel.: 06 20
967-5691
Nagykovácsiban 146 m²-es új építésű, kertkapcsolatos, nappali + három szobás, dupla komfortos
lakás 89 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
DIÓSDON ÖNÁLLÓ TELEKRÉSSZEL, BEJÁRATTAL
MÁSFÉL SZOBÁS HÁZRÉSZ ELADÓ 11 MILLIÓÉRT.
www.diosdipince.cloud TEL.: 06 20 325-1004
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. EGY BARÁTSÁGOS IRODA 27 éve a
VEVŐKÉRT és ELADÓKÉRT! SZERETETTEL VÁRJUK MEGKERESÉSÉT: www.piramisingatlan.hu
Tel.: 33-55-965
A BUDAHOUSE KERES IGÉNYES ÜGYFELEINEK
ELADÓ, KIADÓ INGATLANOKAT KORREKT ÜGYINTÉZÉSSEL. TEL.: 06 30 494-3964
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? TÍZÉVES
TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat keres!
Bízza ránk ingatlanát: igyekszünk gyorsan
hozni a vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes,
diplomás ügynökök, külföldi vevők elérése.
Ismerősének lakása eladó? Hívjon, Ön is
jutalékot kap! Laurus Ingatlan. Tel.: 06 20
960-0600
GOLFOZÓK! BEFEKTETŐK! COSTA DEL SOLON,
MARBELLAI GOLFPARADICSOMBAN ÚJ ÉPÍTKEZÉSEK KEZDŐDNEK, MELYEK ÉPÍTŐCÉGTŐL
BANKHITELLEL MEGVÁSÁROLHATÓK. Tel.: 06
70 454-6127

PEDIKŰR HÁZHOZ MEGY. NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY! TALPMASSZÁZS AJÁNDÉK! Tel.:
06 20 806-7783

VÍZ-GÁZ-VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. Korszerű gépi tisztítás nagy tapasztalattal, bontás nélkül azonnal, garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN
IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.:
397-2458, 06 30 933-3620
GÁZ-VÍZ: JUNKERS, VAILLANT, BOSCH, FÉG
STB. KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 5466304
Villanyszerelő - elektrikus vállalkozó vállal hibaelhárítást, javítást. Kapcsoló, konnektor, lámpa,
Fi-relé, bojler stb. Kendrik Tamás, II. kerület. Kérem,
hívjon! Tel.: 06 30 456-6557
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. Tel.:
246-9021. ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás. Tel.: 06 20 934-4664
VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS.
VILLANYBOJLER, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK, SZERELÉSE, KÁBELEZÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06
20 546-6304
VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, kapcsolók, lámpák cseréje garanciával. Boda Zsolt
villanyszerelő mester. Tel.: 200-9393, 06 30
333-6363

LAKÁS-SZERVIZ
Bádogos és tetőfedések, magas és lapos tetők
javítása 1986 óta, budai kisiparos. Tel.: 249-2664,
06 20 944-9015
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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületieknek azonnal. Több évtizedes gyakorlattal, falbontás
nélkül. Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748

CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK,
JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.:
06 30 341-3423

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

Zárszerviz vállal asztalos munkát, ajtók, ablakok, szekrények illesztését, zárcseréit, pántok, zsanérok cseréjét, küszöbök készítését,
szigetelését. Tel.: 251-9483, 06 20 381-6703

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
GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ vállalja:
egyszerűsített gázkészülék-csere (terv és
meó nélkül), gázkészülékek műszeres bevizsgálása, beállítása, szénmonoxid mérése,
gázszivárgás keresése, gázkészülékek műszeres hatásfokmérése és optimális működés beállítása, kéményhuzat vizsgálata, gázkészülék
tisztítása, karbantartása, javítása, szerelése,
fűtési rendszerek átvizsgálása, átmosása, beszabályozása. Hoffmann Ferenc üzemmérnök,
gázbiztonsági felülvizsgáló, gázkészülék-szerelő, épületgépész. Tel.: 06 30 951-0467
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszivárgás és CO műszeres vizsgálata. Tamási József
gázszerelő. Tel.: 06 20 926-5362

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.:
214-7442, 06 20 978-7429
ASZTALOS-LAKATOS MUNKÁK. BÚTOROK,
AJTÓK, KAPUK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA, ZÁRSZERELÉS. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20
546-6304
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 23
éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
üvegezését, szigetelését garanciával. A felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 06 70
550-0269
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

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

REDŐNY
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE,
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! Tel.: 06 70
341-9489, 06 20 341-0043
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása. Redőnytokok szigetelése.
Tel.: 356-4840, 06 30 954-4894
REDŐNYÖS MŰHELY gyárt, javít mindenfajta
redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzőt,
szúnyoghálót. II. Kerület Kártya elfogadóhely.
Tel.: 370-4932
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖVID
HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924,
06 20 934-5728
REDŐNYÖK (FA, MŰANYAG), GURTNICSERE.
BIZTONSÁGI RÁCSOK JAVÍTÁSA, SZERELÉSE,
KÉSZÍTÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304

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

SZOLGÁLTATÁS
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés,
fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347,
06 30 589-7542
KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, ELÉRHETŐ ÁRON.
www.herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06 30
999-8619
Magánházaknál éves, rendszeres nagytakarítást,
ablaktisztítást vállalunk. Ha fáradt vagy elfoglalt,
hívjon bizalommal. Tel.: 06 70 284-3387
Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre,
szobafestő munkát vállal garanciával. Tel.:
06 30 913-8245
Kismamák, nagymamák! KOZMETIKA (szempilla-, szemöldökfestés, arcmasszázs, gyantázás), hajfestés, géllakozás otthonában. Tel.:
06 30 206-4801
Kőműves munkák, hideg, meleg burkolás,
festés-mázolás, gipszkartonozás közületnek
is. E-mail: jozsefbako1@gmail.com Tel.: 06
70 563-0293
SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉMÉNYEK BELSŐ
MARÁSÁT, BÉLELÉSÉT TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. TEL.: 06 20 264-7752
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.
ANTIK ÓRÁK: FALI, PADLÓ, LÁBAS, KANDALLÓ STB. JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA GARANCIÁVAL.
Tel.: 06 20 546-6304

28. OLDAL
KERT
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, metszést, permetezést, fakivágást, szállítást vállalok. Szilágyi
Csaba. Tel.: 06 20 970-7506
Kertépítés, gondozás, metszés, fakivágás, szállítás.
Szilágyi Ferenc. Tel.: 06 30 445-9437
Fakivágás, irtás szállítással, térkövezés, fűnyírás, kertépítés, nyesedékek elszállítása,
kullancsirtás. Tel.: 06 30 852-3349
Kertápolás, kertépítés szakszerűen, kertésztechnikustól 21 év szakmai tapasztalattal.
Móricz Gábor. Tel.: 06 30 495-9862

MŰGYŰJTÉS
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS
DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938
PAPÍRRÉGISÉG, KÉPESLAPOK, FOTÓK, 1945
ELŐTTI KÖNYVEK, JELVÉNY, KITÜNTETÉS
KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁSA, HELYSZÍNI KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 70 609-9985
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket, teljes
hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás,
info@tallerantik.hu www.tallerantik.hu Tel.: 3166461, 06 20 391-5543

HIRDETÉS
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT,
DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT,
HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT,
ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL.
Tel.: 06 20 597-8280
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Nyitva: H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 266-4154
Kastélyok berendezéséhez vásárolok kisebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, porcelánokat,
bronzokat, órákat, régi katonai kitüntetések tárgyait stb., teljes hagyatékot. herendi77@gmail.
com Tel.: 06 20 280-0151
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI
RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDENFAJTA RÉGI
BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT,
PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES
HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. TEL.: 06 20 322-2697, 06 20
494-5344

VÉTEL-ELADÁS

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútorokat,
porcelánokat, KÖNYVEKET, kerámiákat, ezüsttárgyakat, csillárokat, lakberendezési tárgyakat. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 951-8307,
06 30 462-8883

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

M&N ANTIKVITÁS. Eladná régiségét, hagyatékát? Hívja a megbízható partnert! Azonnali
készpénzért vásárolunk! Díjtalan kiszállás. Tel.:
06 30 343-5233

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

Még most érdemes átminősíteni
zártkertjeinket

2017. december 31. napjáig ingyenes a zártkerti
ingatlanok átminősítése,
művelési ág alól való kivonása. A zártkertek a
jelenlegi törvényi szabályozás alapján a földekkel azonos módon
értékesíthetőek, ajándékozhatóak, tehát nemcsak,
hogy maga az ügylet hos�szadalmas és bonyolult, de a
vevőnek is szigorú feltételeknek
kell megfelelnie.
Az átminősítéssel egyszerűbbé válik az ügyintézés, és az
ingatlan ára is magasabb lehet,
illetve a vevők köre is jelentősen
bővülhet. A zártkertek immáron
valódi funkciójuknak megfelelően (pl.: üdülő, lakóingatlan)
vehetnek részt az ingatlanforgalomban.
Az ingyenes átminősítés – jelen állapot szerint – ez év végéig
tart, és az intézkedést érdemes
mihamarabb elkezdeni, hiszen
a földhivatal a kérelmek sokasága miatt várhatóan leterhelt

lesz, a soron kívüli eljárás
pedig már költségekkel
jár. További pozitívum
a CSOK-ot igénylők számára, hogy a CSOK
szabályait enyhítették, így a meghatározott feltételek esetén akár zártkerten is
lehet már építkezni,
és ezzel egyidejűleg a
CSOK-ot igénybe venni.
Jelen tájékoztatás nem
teljes körű, teljes körű jogi tanácsadásért forduljon jogi képviselőhöz!

Dr. Pazicski Fruzsina
ügyvéd
Ügyfélfogadás:
1027 Budapest, Margit krt. 64/b
Székhely: 2000 Szentendre,
Rózsakert 2.

BUDAI POLGÁR

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT VÁSÁROLUNK.
INGYENES KISZÁLLÁS, AZONNALI FIZETÉS.
TEL.: 06 20 387-4140
Megvételre keresek kis és nagy HANGLEMEZEKET, MAGNÓKAZETTÁKAT. Telefonszám: 06
20 363-2050.
Afrikai igényesen faragott ébenfa szantálfa szobrok magánszemélynek eladók. Tel.: 06 30 3995571
Régi, retro, antik játékok azonnali készpénzes felvásárlása! Hétfőtől péntekig, 10--18-ig. Regiment
Játéküzlet, 1066 Teréz krt. 32. Tel.: 302-8751
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753
Galériánkban arany-ezüst, borostyán felvásárlás akár gr. árban is! Vásárolunk festményt,
bútort, órákat, könyveket, hagyatékot lakáskiürítéssel! II., Fillér u. 1. Ez a hirdetés arany
és borostyán eladása esetén 6000 Ft-ot ér
önnek. Tel.: 06 20 229-0986

EGYÉB

Örökösödési szerződést kötne idős személlyel lakásért ottlakás nélkül ügyvéd család gyermeke
részére. Készpénz. Tel.: 06 30 822-8050
FIATAL, STABIL EGZISZTENCIÁJÚ ÉRTELMISÉGI HÁZASPÁR ÉLETJÁRADÉKI VAGY ÖRÖKLÉSI
SZERZŐDÉST KÖTNE. TEL.: 06 70 252-4897
45 éves megbízható nő eltartási vagy életjáradéki szerződést kötne ingatlanra idős személlyel. Havi fizetés és teljes ellátás fejében.
Hívjon bizalommal. Tel.: 06 20 229-0986
Féltő, gondoskodó tartási szeződést kötne
idős személlyel budai értelmiségi házaspár.
Tel.: 06 30 277-6622
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: divatos, egyedi,
kézi kötött, horgolt ruhadarabok rendelésre,
nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is.
www.kotode.hu Tel.: 356-6009

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20
425-6437

TÁRSKERESÉS
60--70 éves intelligens nyugdíjasokat keresünk
kártyajátékra – kanaszta – délutáni, esti időre.
Tel.: 06 20 508-8297
FEHÉR ORCHIDEA társközvetítő várja jelentkezését. 2040 Budaörs, Templom tér 19. Tel.:
06 20 487-6047, 06 30 974-1056
Találja meg társát, szabadidőpartnerét több mint
25 éve, hagyományos értékeken alapuló, sikeresen
működő társkereső irodámban. Klubesték, rendezvények, programok! Kiss Etelka, tel.: 269-4589.

VÁRUNK!

BALESETMEGELŐZÉS!
BUDAPEST LEGNAGYOBB SÍPÁLYÁJA
Sz.–V.: 8–14-ig
II., HÁRSHEGYI ÚT 3.

www.sisuli.hu

FACEBOOKON
A II. KERÜLET

32 400

Köszönjük!

facebook.com/budapest2

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!
A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és
moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,
nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,
reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

Mobil: (06 20) 284-2772
E-mail: pazicski@drpazicski.hu
www.drpazicski.hu

Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858
www.akupunktura-prof.hu

2017/17 – október 21.

HIRDETÉS
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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

197x133 OC_Layout
1 17/10/12. 10:18
Page 2
Telefonszám:
+ 36PM
70/606-8107

Ismerünk olyat, akinek hallásproblémája van, de
homokba dugja a fejét?

SegítSünk neki!
Kutatási adatok szerint a magyar
lakosság 10 százalékának van valamilyen mértékű halláscsökkenése.
A fokozatosan romló hallás az érintetteknek sokszor alig tűnik fel, sőt idővel
megszokottá is válhat ez az állapot. Aki
rosszul hall, hajlamos lehet akár a környezetét is hibáztatni: sutyorognak, nem
beszélnek érthetően, hadarnak. Az ebből
eredő konfliktusok, sértettség, a meg nem
értettség akár a hozzátartozóktól való
elfordulásig fajulhat.
Felgyorsult világunkban a megnövekedett járműforgalom következtében az
autóvezetés és a gyalogosként való közlekedés egyaránt maximális odafigyelést igényel. Hogy megelőzzük a baleseteket az utakon, pontosan kell hallanunk,
milyen irányból jönnek az autók, a buszok, a kerékpárosok vagy éppen a gyalogosok. Ahhoz, hogy a hang irányát meg
tudjuk állapítani, működnie kell az úgynevezett térbeli hallásunknak. Ennek
alapvető feltétele pedig az, hogy mindkét
fülünkkel tökéletesen jól halljunk. Ebből
következik, hogy számos kisebb-nagyobb
balesetet el lehetne kerülni, ha a
hallásproblémákat időben kezelnék.

Fontos, hogy a közvetlen környezetből érkező visszajelzések hatékonyan
ráirányíthatják az érintett figyelmét a
problémára, és így idővel talán elfogadja, hogy segítségre van szüksége. Ha
már eddig eljutottunk, ne engedjük el
szerettünk, ismerősünk kezét: kísérjük el a hallásvizsgálatra, várjuk
meg vele az eredményt és segítsük
őt a hallásjavító eszköz kiválasztásában is.
A hallókészülékkel is meg kell tanulni hallani, és ezt csak türelemmel,
gyakorlással érhetjük el. Sokszor a hozzátartozók szerepe legalább olyan
fontos, mint a jól beállított hallókészülék rendszeres viselése, főleg ha idősebb családtagról van szó; biztosan mindenkinek a családjában van valaki,
akinek szüksége van figyelemre, biztatásra, hogy megtegye az első lépést. A
hallásvizsgálatra nem kell várni;
mindenki egyéni időpontot kap az
Amplifonnál, és személyre szabott
audiológiai ellátásban részesül.
Érdemes tehát most bejelentkezni a cikk melletti hirdetésben
található telefonszámok egyikén.

megbízhat
bennünk

vizSgálat
gondozáS
Szakértelem

ingyeneS halláSvizSgálat éS próbahordáS
2017. október 24-től november 3-ig
Várakozás nélkül, az ország 76 pontján kiváló audiológus
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt!
Látogasson el hozzánk!
kérjen időpontot moSt!
budagyöngye bevásárlóközpont tel.: 06 1 221 55 66
margit krt. 31-33. tel.: 06 1 336 02 98

amplifon.hu

30. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

2017/17 – október 21.

HIRDETÉS

31. OLDAL

A Szega Market hatalmas akcióval készül Kedves Vásárlói számára,
amely akción belül minden francia sajtot
-al olcsóbban vásárolhatnak meg üzletünkben.

40%

Akciós időszak: November 6-11.

Budagyöngye Bevásárlóközpont -1 szint
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.
Tel.: 06 70 383 5183
Nyitva tartás: Szega Market H-P: 09.00-20.00, Szo: 08.00-20.00
Étterem H-Szo: 08.00-20.00, V: 09.00-15.00
Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Az esetleges nyomdai kivitelezésből eredő hibákért felelősséget nem vállalunk! A képek illusztrációk.

32. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

