
Több helyszínen is megemlékeztek 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 61. évfordulójáról a II. ke-
rületben. A Széna téri 1956-os em-
lékműnél az önkormányzat tartott 
koszorúzást, ahol magánszemélyek, 
civil szervezetek és pártok képviselői 
mellett koszorút helyezett el Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter, a 
II. és III. kerület országgyűlési kép-
viselője, valamint Láng Zsolt polgár-
mester. A Mansfeld Péter parkban 
általános iskolás diákok, valamint a 
fiatalon kivégzett forradalmár test-
vére, Mansfeld László és az önkor-
mányzat közösen emlékezett kerü-
letünk posztumusz díszpolgárára. 
A Bem térre érkező fáklyás emlék-
menetet fényfestés fogadta, közép-
iskolás diákoknak pedig II. kerületi 
’56-os emléktúrát tartottak.

(Folytatás a 4-5. oldalon.)

Kerületszerte 1956-ra emlékeztünk

Átfogó egészségügyi fejlesztések a II. kerületben

A következő három év fejlesztéseinek meg-
kezdését Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter, a II. és III. kerület országgyűlési kép-
viselője, Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere és Gulyás Gergely országgyűlési 
képviselő, a Fidesz frakcióvezetője jelentet-
te be október 30-án a Szent János Kórházban 
tartott sajtótájékoztatón. Az eseményen részt 
vett többek között Cserháti Péter miniszteri 
biztos, Láng Zsolt, a II. kerület polgármeste-
re, Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármeste-

re, Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős 
államtitkár, valamint Kázmér Tibor, a kórház 
főigazgatója.

– Még az idén 40 milliárd forintot fordí-
tanak a központi régió kórházi fejlesztéseire, 
ebből a Szent János Kórház 2,5 milliárd forin-
tot kap ebben az évben, jövőre pedig 2 mil-
liárd jut rá az Egészséges Budapest Program 
keretében – hangsúlyozta Balog Zoltán mi-
niszter. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Budapest és Pest megye eddigi legnagyobb kórház- és szakrendelő-fejlesztési programja 
indul el idén. A következő három évben mintegy 70 milliárd forintot fordítanak a térség 
egészségügyi létesítményeire, többek között a Szent János Kórház modernizálására.
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HIVATALI NYITVATARTÁS
BUDAPEST II. KErülETI PolgármESTErI HIvATAl,

1024 Mechwart liget 1.

Polgármesteri Hivatal
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21

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

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

A PolgármESTErI HIvATAl KIHElYEZETT IroDáI

Adóügyi Osztály
1027 Frankel L. út 7-9. 
Tel.: 346-5757.
E-mail:
adougy@masodikkerulet.hu

hétfő: 13.30-18.00, 
szerda: 8.00-16.30, 
péntek: 8.00-11.30
(kedd és csütörtök: 
telefonos egyeztetés 
alapján)

Ellátási Osztály
1024 Káplár utca 2/c-d,
100-as kapucsengő.
Tel.: 346-5700.
E-mail: ellatas@masodikkerulet.hu

hétfő: 13.30-18.00, 
szerda: 8.00-16.30, 
péntek: 8.00-13.30, 
valamint minden páros 
pénteken 8.00-11.30-
ig a Rezeda utca 10. 
szám alatt.

Igazgatási Osztály 
Anyakönyvi Ügyek

1024 Margit körút 7. 
(bejárat a Margit utca felől)
Tel.:   346-5521 

346-5631, 
346-5632, 
346-5633, 
346-5634.

E-mail:
igazgatas@masodikkerulet.hu

hétfő: 13.30-18.00, 
szerda: 8.00-16.30 
sorszám szerint (kivé-
ve: házassági szándék 
bejelentése – csak 
időpontra), kedd és 
csütörtök: 8.00-12.00 
időpontra, péntek: 
nincs félfogadás. 
A II. kerület területén 
történt még nem anya-
könyvezett haláleset-
ügyekben: hétfő: 8.00-
12.00, 13.30-18.00, 
szerda: 8.00-16.30 
sorszám szerint, kedd, 
csütörtök: 8.00-12.00 
sorszám szerint, pén-
tek: 8.00-11.00 csak 
temetési engedély 
kiadása

Igazgatási Osztály 
Ipar- és kereskedelmi 
Ügyek

1024 Margit körút 7., 
(bejárat a Margit utca felől).
Tel.:
346-5519, 346-5525, 346-5536.
E-mail:
igazgatas@masodikkerulet.hu

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

Intézményirányítási 
Osztály

1024 Margit krt. 15-17., II/1,
(20-as kapukód).
Tel.: 346-5770.
E-mail: intezmenyiranyitas@
masodikkerulet.hu

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

Környezetvédelmi 
Osztály

1027 Frankel Leó út 5. 
Tel.: 346-5725.
E-mail: kornyezetvedelem@
masodikkerulet.hu

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

Városrendészeti 
Osztály
Ügyfélszolgálat

1024 Buday László u. 5/c. 
Ügyfélszolgálat: 346-5678. 
Panaszbejelentés: 346-5679. 
Fax.: 346-5649. Ingyenes zöld-
szám: (06 80) 204-965.
E-mail:
kozterulet@masodikkerulet.hu

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

Városrendészeti 
Osztály
Hidegkúti Rendészeti 
Központ

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

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

Parkolási 
Ügyfélszolgálati 
Osztály

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

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

A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJÁNAK NYITVATARTÁSA: hétfőtől pén-
tekig 9–18 óráig. Telefonszám: 212-5030 (1024 Keleti Károly u. 13/b).
INgYENES JOgI TANÁcSADÁS a Fidesz II. kerületi szervezeténél. Idő-
pont-egyeztetés nyitvatartási időben a 212-5030-as számon.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024 Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelent-
kezéseket a (06 30) 961-8561-es számon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, 
web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/kdnpbp2. Ingyenes 
jogi tanácsadás, minden hónap utolsó keddjén 16.00-18.00 között. 
Bejelentkezés nem szükséges.
KéPVISELőI IRODA: Varga Mihály (a 4-es számú választókerület ország-
gyűlési 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 iro-
dában. 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.).

II. KErülETI vároSFEJlESZTŐ ZrT. 
ügYFÉlSZolgálATI IroDA

Közterületi bejelentés
Tel.: 599-9222.
(Ügyfélfogadási időben és hétvé-
gén is telefonos ügyelet 9–18-ig) hétfő: 9.00–12.00, 

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

II. Kerület Kártya- 
ügyintézés,
Budai Polgárba 
apróhirdetés feladása

1024 Keleti Károly u. 15/a. 
Tel.: 315-3965
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Még idén elkezdődik 
a Szent János Kórház felújítása

Az M0-s körgyűrű nyugati szakaszáról
A fővárost körülvevő M0-s autóút tervezett nyugati 
szektora – a 10. számú főúttól az M1-es autópályáig 
tartó szakasz – a közelmúltban újra a média és a kör-
nyéken élő polgárok figyelmének középpontjába 
került, miután a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
megbízásából az előkészítő munkákat ellátó Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. közbeszerzést 
hirdetett az autóút szakaszára vonatkozó tervek felül-
vizsgálatára, illetve szükség szerinti kiegészítésére. 
A tervezett út 2x2 forgalmi sávos beton pályaburko-
latú autóút lenne, mintegy 18 kilométeres hosszal, 
amiből – nyomvonaltól függően – 5-10 kilométernyi 
alagútban vezetne. 

Láng Zsolt polgármester azért fordult levélben Sesz-
ták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterhez, hogy a II. 
kerületben élők hitelt érdemlő tájékoztatást kaphas-
sanak az M0-s út jövőjével kapcsolatban.

„A szakasznak elfogadott nyomvonala nincs, a köz-
beszerzés nyertesének először környezeti hatástanul-
mányt kell benyújtania és meg kell szereznie a jogerős 
környezetvédelmi engedélyt, ennek ellenére több fó-
rumon is arról lehet olvasni, hogy a kormány fejlesztési 
tervei szerint a körgyűrű 2020-ig bezárul” – vetette fel 
levelében a polgármester. „Az érintett szakaszra már 
2010-ben készült egy tanulmányterv és előzetes környe-
zetvédelmi vizsgálati dokumentáció is, a II. Kerületi 
Önkormányzathoz azonban 2013 óta nem érkezett meg-
keresés vagy tájékoztatás az M0-s ügyében. Akkor az ön-
kormányzat illetékes bizottsága és a Pesthidegkúti Város-
részi Önkormányzat ülésén napirendre került a kérdés.”

Láng Zsolt polgármester a fejlesztési miniszterhez 
fordulva úgy fogalmazott, hogy a konkrét nyomvonal 
meghatározása kardinális kérdés, az útszakasz nem 
közelítheti meg a sűrűn lakott, városi területeket.

„Szeretnénk hiteles forrásból származó, bővebb és ak-
tuális információkhoz jutni, valamint lehetőség szerint 
részt is venni a nyomvonal kialakításáról folytatott tár-
gyalásban, konzultációs folyamatban” – hangsúlyozta 
levelében a polgármester.

Elmaradt takarítás
Egy lakossági bejelentés szerint hónapok óta nem 
takarítják a Kapás utca 14-22. számig tartó út-
szakaszt a közelében folyó építkezés miatt. A  pol-
gármester levélben fordult az illetékes hatóság, a 
Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. veze-
tőjéhez, Varga Csaba köztisztasági igazgatóhoz, hogy 
vizsgáltassa ki a panaszt, és amennyiben a szóban 
forgó állapotok továbbra is fennállnak, úgy szíves-
kedjenek elvégezni a takarítást és az út fellocsolását 
a környék tisztasága és az ott lakók érdekében – fo-
galmazott levelében a polgármester.

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

Folytatás az első oldalról.

Mint mondta, a főváros és Pest megye 
egészségügyi intézményhálózata több 
mint négymillió ember ellátását végzi, 
ezért a kormány döntése alapján a térség-
ben az infrastruktúrára és az eszközállo-
mány megújítására is kiterjedő fejlesz-
tésre van szükség. A fővárosban három 
centrumkórház jön létre, és fejlesztik a 
Szent János Kórházat is, hogy a térség-
ben élők mielőbb magasabb színvonalú 
egészségügyi ellátást kaphassanak.

A miniszter jelezte, hogy 2010 óta 30-
ról 65-re növelték az MR-berendezések 
számát, a CT-műszerekét pedig 73-ról 
104-re. Az egyéb fejlesztések mellett a 
Szent János Kórház új MR-készüléket 
is kap.

Szintén a kórház felújításának része a 
200 millió forintos fűtéskorszerűsítés, 
458 millió forintot kap az intézmény a 
központi sterilizáló, a laboratórium, a 
gyógyszertár, valamint a közép-budai 
felnőtt társkórház és gyermekközpont 
kialakításának megtervezésére, ezekhez a 
költségeket később rendelik hozzá. Meg-
újul a nővérszálló, és összesen 13 épület 
energetikai fejlesztését is elvégzik. 

– Az előző uniós ciklusban a központi 
régió, így a főváros sem részesült a fej-
lesztési forrásokból, azonban az Egész-
séges Budapest Program egy mindenki 
számára elfogadható kompromisszumot 
jelent – ezt már Gulyás Gergely hang-
súlyozta, hozzátéve, hogy a Szent János 
Kórház mellett a Kútvölgyi úti szakren-
delőt is felújítja a kormány. 

Varga Mihály kiemelte, hogy az Egész-
séges Budapest Program keretében meg-
valósuló fejlesztések révén gyorsabban és 
könnyebben lehet majd az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz hozzájutni. Mint fo-
galmazott, 2010 óta olyan beruházásokat 

tudtak megvalósítani az egészségügyben, 
amelyekre már régóta vártak az emberek.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, 
hogy a Szent János Kórház mellett jut 
pénz a Szent Margit Kórház, a Budai 
Irgalmasrendi Kórház, valamint az Or-
szágos Reumatológiai és Fizioterápi-
ás Intézet színvonalának emelésére is. 
Megemlítette, hogy 6,8 milliárd forintos 
kormányzati forrásból, illetve a II. Ke-
rületi Önkormányzat mintegy egymil-
liárd forint értékű telekfelajánlásával új 
szakrendelő épülhet a városrész lakóinak 
jobb ellátása érdekében a Frankel Leó 
úton. Varga Mihály példaértékűnek ne-
vezte a II. és a XII. kerületi önkormányzat 
hozzáállását és támogatását az egészség-
ügyi fejlesztésekhez. Elismerően szólt 
a jelen lévő Szilágyi Zsolt lokálpatrióta 
munkájáról, aki két éve  polgári kezde-
ményezéssel 13 ezer aláírást gyűjtött ösz-
sze a térség betegellátásának javításáért.

Az átfogó egészségügyi beruházások 
már idén, a kiviteli építészeti tervezés 
előkészítésével és megkezdésével el-
kezdődnek, és várhatóan 2020-ra ké-
szülnek el.
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A Széna téri ’56-os emlékműnél tartott megemlékezést ok-
tóber 23-án a II. Kerületi Önkormányzat. A meteorológiai 
szolgálat vörös riasztása miatt csak a hősök előtt tisztelgő 
koszorúzást tudták megtartani, az ünnepi műsor elmaradt. 
Az emlékműnél Láng Zsolt polgármester, Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, a II. és III. kerület országgyű-
lési képviselője és Gulyás Gergely országgyűlési képviselő 
tartott volna beszédet. A szónokok így lapunkon keresz-
tül osztják meg a forradalom és szabadságharchoz fűződő 
gondolataikat.

Nemzeti ünnepünkön  hőseinkre emlékeztünk kerületszerte

Láng Zsolt polgármester Mansfeld Lászlóval, az 1959-ben nagykorúvá vált és kivégzett 
forradalmár, Mansfeld Péter fivérével koszorúzott a megtorlás jelképévé vált fiatalem-
ber emlékművénél a róla elnevezett parkban, október 23-án

Pártok és civil szervezetek is elhelyezték az emlékezés koszorúit a Széna téri ʼ56-os 
emlékműnél

Október 22-én este tartották a hagyományos fáklyás emlékmenetet a Műegyetemtől a 
Bem térig, ahol a szobornál a II. Kerületi Önkormányzat képviseletében koszorút helye-
zett el Ernyey László, az egyházi és karitatív szervezetek tanácsnoka

LÁNg ZSOLT: – Sokéves, szép hagyomány, 
hogy a Széna téren emlékezünk 1956 esz-
ményeire és hőseire, és úgy gondolom, hogy 
61 évvel a forradalom és szabadságharc 
után is mondhatunk még időszerűt az akkori 
eseményekről, vagy azokkal párhuzamosan 
– mondta el lapunknak Láng Zsolt polgár-
mester. – A világesemények napjainkban 
ismét komoly kihívások elé állítanak, de 
1956 eszmeiségéből ma azért kell merí-
tenünk, mert azt a jogot, hogy szabadon 

dönthessünk sorsunkról, nemcsak kivívni, de megvédeni és megőrizni is 
nehéz. Európa jelenéről és jövőjéről, a kihívásokra adott válaszok miként-
jéről fakadhatnak viták, de a magyarságtudat és a hazaféltés soha nem 
lehet tárgya a politikai versengésnek. Egy önmagára eszmélt közösségnek 
legelemibb törekvései közé tartozik, hogy szabadon meghatározhassa a 
saját, a gyermekei és az unokái jövőjét. 

A polgármester hangsúlyozta: azért emeltük a szabadság fogalmát és 
értelmezését 1956-os ünnepségeink vezérlő gondolatává, mert önvédel-
münk követelménye újra tisztánlátást, bátorságot, valamint széles körű 
nemzeti összefogást kíván, olyan egységet, mint amilyen 1956-ban képes 
volt a sokféle megfontolást és kívánalmat egyetlen akaratba forrasztani.

VARgA MIHÁLY: – Minden magyar hor-
dozza lelkében az 1956-os forradalom jelkép-
pé vált emlékeit, mert azok mindennél jobban 
kifejezik a kommunista rezsim brutalitását, 
a szabadság reményét és örömét, ahogyan 
a magára hagyott nemzet keserűségét is – 
mondta el lapunknak a koszorúzást követően 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a 
II. és III. kerület országgyűlési képviselője. – 
A Széna téri hősök, Szabó bácsi, Mansfeld 
Péter vagy Bán Róbert áldozata nem volt 
hiábavaló, 61 éve tudjuk, hogy jogunkban áll kiállni Magyarország szabad-
ságáért, függetlenségünkért és a magyar emberek boldogulásáért – emlé-
keztetett. – A forradalom és szabadságharc egyik legfontosabb tanulsága, 
hogy a nemzet egyetlen harcában sem győzhet az összetartozás tudata 
nélkül – emelte ki. Mint mondta: ma is erre az egységre van szükségünk 
ahhoz, hogy bátran léphessünk tovább, és megőrizzük Magyarországot 
a szabadság hazájának.

gULYÁS gERgELY: – A Széna teret, a for-
radalom egyik fontos helyszínét már az első 
napokban ellenőrzésük alá vonták a forradal-
márok – emelte ki Gulyás Gergely országgyűlési 
képviselő. – Az első fegyverszállítmányt a téren 
bámészkodók segítettek lepakolni, amikor egy 
bizonyos Szabó János is megfogott pár fegyvert. 
Nézegette az egyiket, mire odaszóltak neki: ha 
már a kezében van, tartsa is meg. Így lépett a 
Széna tériek közé a legendás Szabó bácsi, a 
későbbi parancsnok, aki végül nem fegyverrel 

a kezében halt meg, hanem Kádár végeztette ki, csakúgy, mint több társát. 
Gulyás Gergely hangsúlyozta: 1956 forradalma és szabadságharca XX. szá-
zadi történelmünk legnagyszerűbb eseménye, amikor a magyar nép a maga 
kezébe vette sorsát. A pesti srácok bátorsága megmutatta az egész világnak 
a szabadság és a haza igazi értékét, amiért az életet is érdemes feláldozni.
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Egy rejtett életmű címmel igazi művészettörténeti ritkaságot tekinthet meg a látogató 
a Klebelsberg Kultúrkúria Nagyszalonjában. Görgényi István tatabányai festőművész a 
forradalom leverése után titokban készített festményeket ’56-os emlékei alapján. Halá-
la után évtizedekig egy pincében feküdtek portréi és tájképei. Egy tatai vállalkozó, Rigó 
Erik vásárolta és mentette meg 2005-ben a teljes Görgényi-hagyatékot. A lazán felkent 
művek alatt a restaurálás során több mint félszáz, a forradalmi eseményeket és a meg-
torlást ábrázoló allegorikus, drámai hatású művet találtak a restaurátorok. Ezekből ad 
válogatást a Kultúrkúria tárlata.
 

Tájképek alá rejtett forradalmi festmények

Nemzeti ünnepünkön  hőseinkre emlékeztünk kerületszerte

A II. Kerületi Önkormányzat nevében Biró Zsolt, a 
Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai 
Bizottság elnöke köszöntötte a megnyitó vendégeit. 
Beszédében utalt a közép- és kelet-európai értelmiség 
huszadik századi sajátos útjára, és elmondta, hogy 
Görgényi festményeihez hasonlóan sok családban 
őriztek titkokat, tárgyi emlékeket az ’56-os forrada-
lom idejéből. A jelenséget búvópatakhoz hasonlította, 
amely – ha eljött az ideje – ismét felszínre törhetett. 
Mint mondta, Görgényi tájképeket festett forradal-
mi tárgyú festményeire, hogy elrejtse az igazságot, 
amiről nem lehetett beszélni. Végül örömét fejezte 
ki, ami egyszerre szólt egy eddig alig ismert művész 
elrejtett életműve felfedezésének, valamint annak, 
hogy október 23-hoz közeledve méltó módon emlé-
kezhetünk az éppen száz éve született festő művei 
segítségével a hatvanegy évvel ezelőtti eseményekre.

A kiállítást Zámbó Kornél festőművész nyitotta meg, 
aki – bár pályatársával jó barátságban volt – a kiállított 
festményekről korábban nem tudott, azokat eddig 
még nem látta. Görgényi művészetével kapcsolatban 
rámutatott Munkácsy hatására, portréiban pedig Goya 
és Rembrandt kései utódját vélte felfedezni. A festőt 
magába forduló, mély lelkiségű emberként jellemezte, 
aki kitartott művészi elvei mellett, nem festett a kor 
követelménye szerinti szocreál stílusban. A most be-
mutatott műveket a magyar képzőművészet értékes 
darabjainak nevezte, amelyek az események és a kor 
leghívebb tolmácsolói. 

Rigó Erik a képek megvásárlásnak és a rejtett 
festmények előbukkanásának történetét mesélte 
el. Mint mondta, a képek közel fél évszázadig egy 
pincében porosodtak, ahol a felismerhetetlenségig 
elsötétültek, elkoszolódtak, közülük száznál több pe-

dig végérvényesen tönkrement. A vásárláskor P. Tóth 
Enikő művészettörténész segítségét kérte. Ő fedezte 
fel, hogy a portrék és tájképek alatt valami más is rej-
tőzik. A képeket Keleti Károly restaurálta, ő távolította 
el a takaróképeket az ’56-os forradalom történéseit 
megörökítő festményekről. Ekkor döntötte el Rigó, 
hogy a hagyatékot a nyilvánosság elé tárja. A képeket 
Magyarország több városában, valamint Erdélyben 
és Németországban is bemutatták. 

A megnyitón fellépett Krulik Zoltán zeneszerző, 
a Makám együttes zenésze, akinek tatabányai isko-
lás évei alatt Görgényi István a rajztanára volt. Az 
eseményen részt vett Csabai Péter, a Pesthidegkúti 
Városrészi Önkormányzat elöljárója és Makra Krisz-
tina képviselő is.

A rejtőzködő festő titkos hagyatékát NOVEMBER 
20-ig naponta 10–18 óráig tekinthetik meg az érdek-
lődők a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom 
utca 2–10.). PZS

Az Áldás Utcai Általános Iskola diákjai Kruchió Má-
ria igazgató vezetésével október 20-án a Mansfeld- 
szobornál emlékeztek a fiatal forradalmárra

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium 
12/g osztályos tanulói 1956-os emléktúrán vettek részt, 
amelyen Verrasztó Gábor író, helytörténész kalauzolá-
sával érintették a forradalom és szabadságharc fonto-
sabb II. kerületi helyszíneit

A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége II. kerületi szer-
vezete október 19-én a Főnix Egyesület Margit körúti 
helyiségében szervezett megemlékezést, amelyen részt 
vett Némethy Béla bizottsági elnök. Az eseményen An-
tal Barnabás Holtak lángja címmel tartott költői estet, 
és tárlat nyílt Dilinkó Gábor 1956-os festményeiből
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A II. kerületből 436 csapat (közel 1044 ta-
nuló) mérte össze tudását, a versenyzők 
többek között a Baár–Madas református 
iskolából, a hidegkúti Ökumenikus iskolá-
ból, a Szent Angéla iskolából, a Klebelsberg 
iskolából, valamint a Fillér utcai iskolából 
érkeztek.

Az Áldás Utcai Általános Iskolában tartot-
ták az országos Bolyai Matematika Csapat-
verseny Nyugat-Buda körzeti fordulójának 
díjkiosztó ünnepségét október 24-én.

Az ünnepségen az iskola énekkara nép-
dalokkal emlékezett az erdélyi származá-
sú matematikusra, Bolyai Jánosra, akinek 

Idén októberben immár 14. alkalommal ren-
dezték meg a Bolyai matematikaversenyt. 
A megmérettetésen négyfős csapatokban 
oldottak meg a gyerekek egy 14 feladatból 
álló feladatlapot. A verseny rendkívüli nép-
szerűségnek örvend a 3–8. osztályos tanulók 
körében; ebben az évben országos szinten 
több mint 46 ezer diák vett részt rajta.

Eredményt hirdettek a Bolyai matematikaversenyen

munkássága megalapozta a mai matematika 
eredményeit. Ezután Kruchió Mária, az Ál-
dás iskola igazgatója és Hajnissné Anda Éva, 
a Közép-Budai tankerület vezetője adta át a 
díjakat.

Az Áldás iskolából 336 gyerek jelentkezett 
a versenyre, ebből az intézményből érkezett 
a legtöbb nevezés. A 48 díjazott csapat közül 
13 volt áldásos. A Nyugat-Buda körzet tanári 
fődíját Rácz Ildikó, az Áldás Utcai Általános 
Iskola tanára kapta. Az országos döntőre 
november 18-án kerül sor a III. kerületi Ve-
res Péter Gimnáziumban.

nZSa

Mint arról már beszámoltunk, a kerület egyik legnépszerűbb ingyenes 
sportrendezvényén idén mintegy ötezren vettek részt, a versenyre a legna-
gyobb számban a kerületi iskolák diákjai neveztek. A legtöbb nevezést adó 
kerületi iskoláknak a II. Kerületi Önkormányzat és Dankó Virág alpolgár-
mester nevében Ötvös Zoltán, az Intézményirányítási Osztály vezetője adta 
át a díjakat az ErődTérben. Harmadik lett a Csik Ferenc Általános Iskola 
és Gimnázium, második a Pitypang Utcai Általános Iskola, a nyertes pedig 
idén az Újlaki Általános Iskola lett. Utóbbi tanulóinak több mint nyolcvan 
százaléka vett részt a versenyen. 

A legeredményesebb középiskola a Csik gimnázium, a legeredményesebb 
általános iskola pedig a Fillér utcai iskola lett. A dobogós intézmények ok-
levelet, serleget, illetve sportszervásárlási utalványt nyertek. A díjak átadá-
sa után Hajnissné Anda Éva, a Közép-Budai tankerület vezetője köszönetet 
mondott az iskoláknak, a testnevelő tanároknak és a gyerekek szüleinek, 
hogy minden évben támogatják a diákokat a Kaptatón való részvételben.
Az önkormányzat az iskolákat összesen mintegy félmillió forinttal díjazta.

Díjazták a II. Kerületi Kaptatón részt vevő iskolákat
A II. Kerületi Önkormányzat évről évre megjutalmazza azokat a kerületi 
iskolákat, amelyekből a legtöbben teljesítik a távot a II. Kerületi Kapta-
tón, és azokat az intézményeket is díjazza, amelyeknek tanulói eredmé-
nyesen szerepelnek a futóversenyen.
 

TITI KATALIN ANDREA tanítónő, Budenz 
József Általános Iskola és Gimnázium:

– Ha nem értünk volna el helyezést, ak-
kor is örültem volna, hogy részt vettünk 
a versenyen, hiszen fejleszti a gyerekek 
elvont gondolkodását, amire szükség van 
a mai világban. Külön nem készültünk 
rá, ezért nem aggódtunk; ez is kellett az 
első helyezéshez. Minden órám logikai 
feladatokkal kezdődik, a gyerekek igény-
lik és szeretik is. És hogy lehet-e szeretni 
a matematikát? Az osztályomból 22-en 
indultak a versenyen és 19-en bekerültek 
az első 25 közé. Nagyon ügyesek és oko-
sak, büszke vagyok rájuk!

Ötvös Zoltán gratulál Makovecz Évának,
a Csik iskola igazgatónőjének

Hajnissné Anda Éva adta át a díjakat
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Tompa Mihály születésének 200. évfor-
dulója alkalmából az Országos Széchényi 
Könyvtár szakmai irányítása mellett, illetve 
a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Dunamelléki 
Református Egyházkerület Ráday-gyűjte-
ménye közreműködésével a Comp-Rend 
Kft. országos rendezvénysorozatot szer-
vezett. Ennek egyik helyszíne a II. kerületi 
Baár–Madas Református Gimnázium, Ál-
talános iskola és Kollégium volt. Az intéz-
ményben október 25-én emléknapot tar-
tottak, illetve bemutatták a lelkész-költő 
életéről szóló vándorkiállítást is. 

Az emléknapon megjelent diákokat, pe-
dagógusokat és vendégeket, köztük Biró Zsolt 
önkormányzati képviselőt, a Közoktatási, 
Közművelődési, Sport- és Informatikai 
Bizottság elnökét az iskola igazgatója, Tom-
bor László köszöntötte. Mint mondta, a 
2017-es esztendő különösen gazdag évfor-
dulókban. Ebben az évben emlékezünk a 

Leendő elsősöknek
AZ ÁLDÁS UTcAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN (1025 Áldás u. 1., tel.: 212-
4258, aldasiskola@gmail.com, www.aldasutcaiiskola.hu) NOVEMBER 
14-én és 23-án 8-11 óráig nyílt órák leendő 1. osztályosok szüleinek.
A BUDENZ JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA éS gIMNÁZIUMBAN (1021 
Budenz út 20-22., tel.: 394-3177, budenz.sulinet.hu/bjaig/) NO-
VEMBER 27-én 17 órakor tájékoztató a leendő első osztályokról.
A cSIK FERENc ÁLTALÁNOS ISKOLA éS gIMNÁZIUMBAN (1027 Medve 
utca 5–7., tel.: 201-1137, www.csikferenc.hu) Vár Rád a MedveVár! 
címmel foglalkozást tartanak leendő elsősöknek, legközelebb NO-
VEMBER 11-én szombaton 11.30-13.00-ig: Táncház, néptánc, dalos 
körjátékok, Szent Márton-ünnepi barkácsolás. A részvételi szándékot 
a medvevar@csikferenc.hu e-mail-címen kell jelezni.
A FILLéR UTcAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN (1022 Fillér utca 70-76., tel.: 
326-6617, www.filleriskola.hu) az emelt szintű angolos osztályok-
ba jelentkezőknek NOVEMBER 22-én 8 órától nyílt órák (magyar 
nyelvű). Tartják: Siposs Katalin és Szabó Edit. A foglalkozások után 
tájékoztatót tartanak. Csak regisztrált látogatókat tudnak fogadni, 
regisztrálni NOVEMBER 15-én 12 órától lehet az iskola honlapján. 
Kérik, hogy a nyílt órákra ne hozzák gyermekeiket! A német nem-
zetiségi tagozatra jelentkezőknek NOVEMBER 8-án 8-10-ig nyílt 
órák, csak regisztrált látogatókat tudnak fogadni. A foglalkozások 
után, 10 órától tájékoztatót tartanak. 16 órától (magyar és német 
nyelvű) óvodás foglalkozás. Kérik, hogy regisztrálják gyermeküket, 
ha részt vesz a foglalkozáson.

A KODÁLY ZOLTÁN éNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, gIMNÁZIUM éS 
ZENEI ALAPFOKÚ MŰVéSZETI ISKOLÁBAN (1022 Marczibányi tér 1., 
212-56-80, www.kodaly-bp.sulinet.hu) „Ki játszik körbe?“ – zeneovi 
MINDEN HÉTFŐN 17 és 17.30 órai kezdettel nagycsoportosoknak. 
Iskolabemutató játszóház a leendő tanítókkal, NOVEMBER 11-én 
Márton-nap. Nyílt órák a leendő tanítókkal NOVEMBER 14-én 8.15-
től magyar/ének-zene, 9.15-től matematika/ének-zene.
A PITYPANg UTcAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN (1025 Pitypang u. 17., 
tel.: 325-8827, www.pitypangiskola.hu) a leendő első osztályos 
tanárok: Sándor Lászlóné 1.b, Vígh Orsolya 1.a. Bemutatóórák: 
NOVEMBER 14-én 8.20: 1. óra, 9.05: 2. óra. Iskolakóstolgató fog-
lalkozások DECEMBER 12-én 16 órakor. 
A TÖRÖKVéSZ ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN (1025 Törökvész út 
67–69., tel.: 325-6580, www.torokvesz.hu) NOVEMBER 16-án 8-11-ig 
bemutatóórák a leendő elsős szülőknek.

Leendő gimnazistáknak
BAÁR–MADAS REFORMÁTUS gIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA éS 
KOLLégIUM (1022 Lorántffy Zsuzsanna út 3., tel.: 212-1494, www.
bmrg.hu): NOVEMBER 11-én, szombaton 9 órától nyílt nap lesz a 
gimnáziumban.
A KLEBELSBERg KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA éS gIMNÁZIUMBAN 
(1028 Szabadság u. 23., tel.: 397-4569, www.klebi.hu) nyílt nap 
lesz NOVEMBER 14-én 7.45-13.30-ig. Tájékoztató a szülőknek no-
vember 14-én 17.30-kor.

„Nincs talán még elfeledve a dal”

reformáció ötszázadik évfordulójára, a két-
száz éve született Arany Jánosra, valamint 
a szintén kétszáz éve született református 
lelkészre és kiváló költőre, Tompa Mihályra.

– Az Úr szolgálata, hazája iránti felelős-
ségérzet, valamint a magyar nyelv és kultúra 
iránti elkötelezettség jellemezte Tompa Mi-
hály életét – amelyek a Baár–Madas isko-
la törekvéseivel megegyeznek – mondta az 
intézményvezető. Az ünnepség és a kiállítás 
mottóját, „Nincs talán még elfeledve a dal”, a 

szervezők kijelentő módba igyekeztek ten-
ni, hogy ne legyen elfeledve Tompa Mihály 
személye és költészete – hangsúlyozta Tom-
bor László.

A rendhagyó irodalomórán a reformá-
tus iskola diákjai adtak elő jelenetet Tom-
pa Mihály életéből, majd az eredetileg ma-
gyar–történelem szakos tanár, Tóth Ágnes, a 
Comp-Rend Kft. igazgatója tartott előadást 
a kétszáz éve született lelkész-költőről.

PZS

Biró Zsolt bizottsági elnök 
és Tombor László iskolaigazgató
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Szép verseket hallhatnak neves színművészek előadásában és zongoradarabokat, operaáriákat,  
dalokat zenei életünk legjobbjainak tolmácsolásában. A zenés irodalmi est közben versre és muzsikára 
vonatkozó kérdések hangzanak el, a helyes válaszokkal pedig még ajándékokat is lehet nyerni.

A vetélkedővel párosuló művészeti esteket a „Ki nyer ma?” rádiós játékból ismert ötletadó,  
CZIGÁNY GYÖRGY vezeti.

Közreműködik: Szersén Gyula színművész
 Érdi Tamás zongoraművész

A vetélkedő védnöke: Dr. Láng Zsolt polgármester
Rendező a II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Tanácsa.

Helyszín:   Marczibányi Téri Művelődési Központ 
1022 Marczibányi tér 5/A

A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása szükséges. 
A jegyek átvehetők személyesen a művelődési központ információs pultjánál.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
 

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820

Web: www.marczi.hu

A tavaszköszöntő bál nagy sikerét követően az Idősügyi Tanács szü-
reti bált szervezett Pesthidegkúton a Klebelsberg Kultúrkúria Bar-
bakán-termében október 20-án. A rendezvényre ellátogatott Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter, a II. és III. kerület országgyűlési 
képviselője, Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 
elöljárója, Makra Krisztina képviselő, valamint Vargáné Luketics Gab-
riella, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igaz ga tó sá gá nak 
igazgatója is. 

A bálon régi hagyományokat elevenítettek fel, a szüreti felvonu-
lás utáni táncversenyen a tangótól a rock’n rollig számos műfajban 
bizonyíthatták tudásukat a versenyzők, a díjazottak a „Táncverseny 
Bajnoka” feliratú táncos figurát kaptak elismerésként. A mulatság-
nak több mint száz résztvevője volt.

A nagy sikerű rendezvény szervezői a III. Számú Gondozási Köz-
pont munkatársai és Massong Erika intézményvezető voltak.

Idén is meghirdette a szociális ellátásban részesülők számára a „Tudom, hogy van 
jogom! 2017” című képzőművészeti és szövegíró pályázatot az Integrált Jogvédelmi 
Szolgálat (IJSZ). A pályázat célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a sérülékeny csopor-
tok jogaira, jogérvényesítésére. A beérkezett verseken, prózákon és képzőművészeti 
alkotásokon keresztül maguk az ellátottak mutathatták be, hogy miként értelmezik és 
jelenítik meg az ellátotti jogokat.

Az alkotásokat hét regionális helyszínen – Székesfehérvár, Nagybajom, Sopron, Bé-
késcsaba, Nyíregyháza, Salgótarján, Budapest – vándorkiállítás keretében ismerhették 
meg az érdeklődők. A zsűri ötszáz pályaművet értékelt, a II. kerületi Értelmi Fogya-
tékosok Nappali Otthona ellátottjai képzőművészeti alkotása különdíjban részesült. 
A vándorkiállítás utolsó állomásán az ünnepi műsort maguk az intézmény ellátottjai 
adták. A kiállítás előre egyeztetett időpontban (gyula.kosnas@ijb.emmi.gov.hu) meg-
tekinthető DECEMBER 14-ig az IJSZ központjában (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.)

A Ki nyer ma? novemberi műsorának érdekessége, hogy az esten fellépő érdi Tamás zongoraművésszel, valamint dr. Hardi Richárd szem-
orvossal készült Lépcsők az égbe című interjúkötetet a szerző, Simon Erika a helyszínen dedikálja.

Szüreti bál Pesthidegkúton
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Különdíjas az ÉNO

Hogyan gondozzuk idős szeretteinket?
A II. Kerületi Önkormányzat I. Sz. Gondozási Központja segítséget kíván nyújtani 
minden érintett személynek, aki otthonában gondoskodik hozzátartozójáról. 
Az ingyenes rendezvényen nemcsak a lakókörnyezet veszélyeire hívják fel az 
intézmény szakképzett dolgozói a figyelmet, hanem praktikus tanácsokkal is 
szolgálnak, illetve a gyakorlatban bemutatnak néhány gondozási elemet, tevé-
kenységet. Várják az érdeklődőket a gondozási központ munkatársai NOVEMBER 
15-én 14.30-tól az intézményben (1027 Budapest, Bem József tér 2.). További 
információ a (06 1) 212-5019-es telefonszámon kérhető.
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A résztvevőket Vargáné Luketics Gabriella, a 
Humánszolgáltatási Igazgatóság vezetője kö-
szöntötte. Elmondta, a tanácskozás lényege, 
hogy a hajléktalanellátás kerületi szereplői 
ismerjék egymást, az egyes ágazatok szakem-
berei tisztában legyenek a kompetenciákkal.

Molnár Tamás, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat regionális ügyvezetője elmondta, 
hogy a tavalyi kemény hideg ellenére az ellá-
tórendszer jól vizsgázott. Bővítették a befoga-
dóhelyek számát, és megpróbáltak mindenkit 
ezekbe terelni. Kollégáikat a közterület-fel-
ügyelet, a rendőrség és a családsegítő szolgálat 
szakemberei is segítették. A lakosságtól érke-
ző hívások száma is többszörösére emelkedett 
a nagy hidegben, az utcai gondozók és a krí-
zisautó-szolgálat egymást kiegészítve műkö-
dött. Az utcai szociális munkásokat alapvető 
egészségügyi ismeretekre is kiképezték, hi-
szen sokszor kell azonnali ellátást biztosíta-
ni, segítséget nyújtani. A II. kerületben nincs 
önálló nappali melegedő, így az ellátás három 
helyszínen (Széll Kálmán téri nappali mele-
gedő, Feszty Árpád utcai és a Bem rakparti 
hajléktalancentrumok) történik. 

Hogy senki ne fagyjon meg az utcán
A II. Kerületi Önkormányzat és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Kö-
zép-Magyarországi Régiója tanácskozást 
tartott a kerületi hajléktalanok téli krízis-
időszakban való ellátásáról. Az önkor-
mányzat és a szeretetszolgálat több éve 
működik együtt, az önkormányzat idén 
négymillió forinttal támogatja a máltai 
szeretetszolgálat munkáját.
 

A rendszeres teajárat mellett a mozgó orvo-
si rendelőt is igénybe vehették a rászorulók, 
aminek példájára mozgó pszichiátriai rendelő 
beindítását is tervezik a szakemberek. 

A tanácskozáson szó esett az úgynevezett 
vörös kódról is, ami arra szolgál, hogy a kri-
tikus időjárási helyzetben felhívja a szociá-
lis ellátórendszer figyelmét az életet és testi 
épséget is veszélyeztető helyzet elhárítására. 
(Az emberi erőforrások minisztere „vörös 
kód”-figyelmeztetést ad ki mínusz 10 fok, 
annál alacsonyabb hőmérséklet, 27 fok feletti 
napi középhőmérséklet, vagy a meteorológiai 

szolgálat második szintű veszélyjelzésének 
időtartama alatt.) 

Dr. Harsányi Kornélia tiszti főorvos felhívta 
a figyelmet azokra az egyedülálló idősekre, 
pszichiátriai vagy szenvedélybetegekre, aki 
bár nem hajléktalanok, de nem megfelelő 
lakhatási körülményeik súlyos problémát je-
lenthetnek.

A lakossági bejelentéseket a budai oldalon 
továbbra is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
budai alközpontja várja a (06 1) 338-4186/2 
számon.

P. ZS.

Szülő segít – szülőnek 
Önkéntesek jelentkezését várják

Gondolt már arra, hogy szülői ta-
pasztalatainak megosztásával, ön-
zetlenségével és kedvességével Ön 
is hozzájárulhat családok boldogu-
lásához, kisgyermekek örömtelibb 
életéhez?

Budapest II. kerületében – már 
több mint tíz éve – több családot 
segítenek az Otthon Segítünk Ala-
pítvány kerületünkben élő, fel-
készített önkéntesei. Ha van sza-
badideje, amit segítségnyújtásra 
hasznosítana, és egy aktív közösség 
tagjává szeretne válni, csatlakozzon 
az alapítvány önkéntes csapatához! 
Nagy szükség van új emberekre, 
hogy minél több családnak jusson 
segítség.

Az Otthon Segítünk Alapítvány 
ingyenes felkészítő tanfolyamra 
várja azokat a szülőket, nagyszülő-
ket, akik heti egy-két alkalommal 
baráti, gyakorlati segítséget nyújta-
nának kisgyermekes családoknak. 

Jelentkezni Bodnár Kláránál, az 
Otthon Segítünk Alapítvány II. ke-
rületi helyi szolgálatának önkéntes 
koordinátoránál lehet a (06 20) 
386-6958-as telefonszámon vagy 
a bodnar.klara@gmail.com címen 
(www.otthonsegitunk.hu).

KÖSZÖNET AZ ÖNZETLEN SEgÍTőKNEK
A nyár végén került szorult helyzetbe a Marosvölgyi család, ahol egy hal-
mozottan sérült gyermeket nevel az anya, az apa lábát egy súlyos beteg-
ség miatt amputálni kellett, lakásbérletük rendezetlen. A II. kerületi Vass 
Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület számláján 
(10918001-00000015-67630008 UniCredit Bank Hungary Zrt.) elkülönített 
támogatásként eddig több mint félmillió forintot ajánlottak fel önzetlen, sok 
esetben ismeretlen segítők és nagy szerepet vállaltak a segítségnyújtásban 
a polgári körök tagjai. Az egyesület vezetősége ezúton is köszönetet mond 
minden támogatónak.

SZOcIÁLIS RUHAVÁSÁR
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a rászoruló lakosok 
számára NOVEMBER 13-án 8-16 óráig. Az akció során kedvezményes 
áron vásárolhatnak használt ruhaneműt, gyermek-, női, férfiruházatot és 
játékokat a Vöröskereszt 1024 Széll Kálmán tér 3., II. emeleti helyiségében. 
A szociális vásárra elsősorban gyermeküket egyedül nevelőket, kisnyug-
díjasokat és kiskeresetű lakosokat várnak.

ÁLLÁSHIRDETéS
Az I. sz. Gondozási Központ 1 fő gondozót keres idősek nappali ellátására 
határozott időre, és 1 fő gondozót házi segítségnyújtás területére határozat-
lan időre, szociális gondozó és ápoló végzettséggel. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal lehet 2017. november 30-ig, mely benyújtható postai úton 
az I. sz. Gondozási Központ 1027 Budapest, Bem József tér 2. címre, vagy 
elektronikus úton az egyesgondozasikozpont@gmail.com e-mail-címre. 
További felvilágosítást a (06 1) 212-5019 telefonszámon tudunk nyújtani.

A II. Kerületi Önkormányzat a téli időszakban rendszeresen tart ételosztást
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Az év utolsó 
veszélyeshulladék-gyűjtése
Ismét ingyenes veszélyeshulladék-gyűjtést szervez a II. Kerületi 
Önkormányzat NOVEMBER 18-ÁN szombaton, 8-12 óra kö-
zött a már ismert két helyszínen. A térítésmentes szolgáltatás a 
II. kerületieknek szól, ezért lakcímkártya felmutatásával kell majd 
igazolni, hogy a hulladékot leadó személy valóban helyi polgár.

Az évi több alkalommal szervezett szolgáltatással az ön-
kormányzat a II. kerületi lakóknak nyújt lehetőséget az össze-
gyűlt veszélyes anyagok térítésmentes leadására. Ide tartozik 
továbbra is a gumiabroncs, az étolaj és a diszperziós festék, 
amelyek a jogszabály szerint nem tartoznak a veszélyesnek 
minősített hulladékok közé, de átvételüket és ártalmatlanító 
helyre szállításukat a II. kerület biztosítja.

Helyi lakónként legfeljebb nyolc gumiabroncs adható le, az 
egy háztartásban keletkező mennyiséget meghaladó veszélyes 
hulladék átvételét az önkormányzat munkatársai a helyszínen 
megtagadhatják. A begyűjtés nem lomtalanítás, ezért az akció 
során csakis a lent felsorolt hulladékok adhatók le, mást ne is 
vigyenek a helyszínekre.

HELYSZÍNEK: • A Polgármesteri Hivatal pap-
kerti parkolója (1024 Rómer Flóris u. 4/a, a Ma-

gyar 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).
AZ AKcIÓBAN LEADHATÓ ANYAgOK: Tonerek, nyom-
tatópatronok, olajos felitatók, fáradtolaj, étolaj, oldószerek, 
hígítók, oldószeres és diszperziós festékek maradékai, haj-
tógázas flakonok (sprék), gyógyszerek, növényvédőszerek, 
higanytartalmú fénycsövek, izzók, lázmérők, mosószerek, 
háztartási vegyszerek, elemek, akkumulátorok, szennyezett 
csomagolási hulladék (pl.: kiürült festékes kannák műanyag, 
fém), monitorok, klímaberendezések, hűtőgépek, tévék, egyéb 
informatikai és távközlési berendezések, háztartási kisgépek.

Egy korábbi képviselő-testületi ülésen is fel-
merült, hogy az elmúlt szezonban volt-e szük-
ség kényszerkaszálásra vagy növényvédelmi 
bírság kiszabására. A polgármesteri hivataltól 
kapott tájékoztatás szerint az idei évben közel 
száz belterületi ingatlan esetében indult nö-
vényvédelmi eljárás, ezekből hetvenöt eset-
ben volt gyomnövénnyel fertőzött a terület, 
ebből mintegy negyven helyszínen allergén 
növény jelenlétét tapasztalták az ellenőrzések 
során. Ezekben az esetekben kötelező véde-
kezésről döntött a hatóság, és négy alkalom-
mal közérdekű védekezést rendeltek el.

A növényvédelmi bírság kiszabására az il-
letékes megyei kormányhivatal jogosult. Ed-
dig két esetben küldött a polgármesteri hiva-
tal ez iránti kérelmet a kormányhivatalnak, 
további két eljárás pedig folyamatban van.

Tizenhárom olyan esetet regisztráltak ed-
dig az idén, amikor allergén gyomot ugyan 
nem, de nagyon gazos, elhanyagolt területet 
találtak a Környezetvédelmi Osztály munka-
társai.

Sürgősen fel kell újítani 
a hűvösvölgyi feljáró faszerkezetét

Sok eljárás indult gyomnövények miatt

Tíz alkalommal szólítottak fel tulajdonost 
az ingatlan előtti közterület gyommentesí-
tésére, két esetben pedig összesen 110 ezer 
forint értékben volt szükség pénzbírság ki-
szabására, mert a felszólítást figyelmen kívül 
hagyták.

Minden külterületi ingatlan gyommente-
sítésével kapcsolatos eljárást a BFKH XI. Ke-
rületi Hivatala folytatja le. 

A hűvösvölgyi végállomás támfalának 
műszaki állapotával kapcsolatban a Pest-
hidegkúti Városrészi Önkormányzat 
(VÖK) képviselője már tavaly év végén 
beavatkozást, felújítást és ezzel kapcso-
latos tájékoztatást kért a BKV-tól, mivel 
a támfal elkezdett „hasasodni”. Bár ko-
rábban a támfal legfelső sorait visszabon-
tották, a beavatkozás csak átmenetileg 
oldotta meg a túlzott terhelésből adódó 
műszaki problémákat.

Miután kiderült, hogy a támfal és a lép-
csőfeljáró – amely korábban a BKK-hoz 
tartozott – ügyében a Budapest Közút Zrt. 
az illetékes, a II. Kerületi Önkormányzat 
azonnal továbbította a VÖK levelét a fővá-
rosi cég Híd- és Műtárgy Osztálya vezetőjé-
hez. Év elején közölték, hogy folyamatban 
van a támfal felújítására vonatkozó kivite-
lezői közbeszerzési eljárás. 

Október végére azonban aggasztó álla-
potba került a támfal lépcsős oldalfeljárója 
is a faszerkezet korhadása miatt. A II. Ke-
rületi Önkormányzat és a VÖK illetékesei 
telefonon és írásban is jelezték a Budapest 
Közút Zrt.-nek, hogy a függőben lévő kivi-
telezői közbeszerzési eljárástól függetlenül 
sürgős beavatkozásra van szükség.

A Budapest Közút Zrt. válaszában jelezte, 
hogy a lépcsők faszerkezetű korlátainak ja-
vításáról a fenntartási munkák keretében 

mihamarabb gondoskodni fognak. A tám-
fal javítására és egyéb munkálatokra kiírt 
újbóli közbeszerzési eljárás eredménye 
– tekintettel a téli időjárásra is – jövő ta-
vaszra várható.

A hűvösvölgyi támfal lépcsős oldalfeljárója a faszerkezet korhadása (és talán 
vandalizmus) miatt október végére aggasztó állapotba került. Az ügyben ille-
tékes fővárosi cégtől, a Budapest Közút Zrt.- től a II. Kerületi Önkormányzat 
sürgős beavatkozást kért.
 

A lépcső fakorlátjának javítását 
az illetékes Budapest Közút Zrt. mihamarabb 
megkezdi



2017/18 – november 4. KÖRNYEZETÜNK 11. OLDAL

A rendszerváltás után a budapesti 
kerületek rendre kialakították a 
maguk sajátos arculatát: minde-
nütt szerették volna, hogy a lakók 
magukénak érezzék szűkebb kör-
nyezetüket. Így választott 2000 
márciusában a II. kerület is cí-
mert magának. Mind a közön-
ségszavazatok, mind az akkori 
képviselő-testület szavazatainak 
többségét Péri József iparmű-
vész alkotása nyerte el. Azóta ez 
a kerület címere: zöld pajzsban 
három bükk és három kereszt. 
A heraldika nyelvén mondva ez 
azt jelenti, hogy a kerület sokszí-
nű hely, ahol jelentős történelmi 
hagyományok és egyházi intéz-
mények voltak és vannak.

A bükkfák ezüst törzsükkel, 
aranyló koronával, kiterjedt 
gyökérzettel szerepelnek a cí-
merben. Elsősorban a II. kerület 
zöld jellegét emelik ki, a környe-
ző erdők és a kertes házak sajátos 
hangulatát idézik meg. 

A bükk a heraldikában meg-
lehetősen ritka címerkép. Ha je-
lentését kutatjuk, leginkább a szi-
lárdságot, a stabilitást, bizonyos 
fennköltséget társíthatunk hozzá. 
Az idősebb bükkösök hangulata 
valóban ünnepélyes: mintha egy 
óriási oszlopcsarnokban járnánk. 
A sima, ezüstös, hosszú, egyenes 
törzs a katedrálisok világát idéz-
heti fel. Mint kerületi jelkép tehát 
a zöldövezet mellett erőt is sugall, 
gyökérzete pedig a hagyományok 
tiszteletéről árulkodik.

A Budai Polgár fákról szóló so-
rozatában megismerhettünk már 
cédrust és nyárfát, gesztenyéket, 

Bükkfa a határon

kőriseket és a narancseperfát is. 
Milyen szép volna, ha a kerület-
nek nemcsak a címerében, ha-
nem a valóságos területén is ta-
lálnánk hát évszázados bükkfákat, 
legalább hármat! De e tekintet-
ben ki kell ábrándítsuk az itt la-
kókat. Az az igazság, hogy igazán 
idős, tekintélyes példányok nagy 
számban nem nálunk, hanem a 
szomszédos XII. kerületben nő-
nek – például néhány évszázados 
fa pár méterre a két területet ha-
tároló Budakeszi úttól.

A bükk ugyanis jellemzően a 
magasabban fekvő területeket 
kedveli, általában a tengerszint 
felett hatszáz méteres magas-
ságban jelenik meg. Így már az is 
különleges, hogy a Normafán és 
környékén ilyen nagy számban 
nő, sőt egyes részeken uralkodó 
fafajta – ez egyrészt annak kö-
szönhető, hogy a hegynek sajátos 
mikroklímája van, másrészt pe-
dig annak, hogy a bükk nagyon jól 
felhasználható fafajta, tehát tuda-
tosan telepítették is a területre. 
Valószínűleg az elszórtan megta-
lálható idős fák az egykori faki-
termeléskor meghagyott egyedek, 
úgynevezett „hagyásfák” lehettek.

Bükkösünk tehát nincs, de szép 
példányai azért itt is, ott is fel-
bukkannak a kerületben. Talál-
kozhatunk egy szép növendékkel 
például a Hársakalja városrész-
ben vagy egy másikkal a Toroc-
kó téri játszótéren, és minden 
bizonnyal sokfelé ültették házak 
kertjébe is. A Külkerparkban és 
környékén is látni itt-ott tekin-
télyes bükkfákat.

És rábukkantunk igazi matuzsá-
lemekre is! Két idős, 150 év körüli 
bükkfa nő a Szépjuhászné közelé-
ben, az egykori budaszentlőrin-
ci pálos kolostor mellett. Az ősi 
romok közt ma is érezni egyfajta 
emelkedett hangulatot, a temp-
lom, mely fölé csak a kék ég borul, 
felszentelt hely. Az alapítás hétszáz 
éves múltjáról megemlékező táb-
la mögött kis ösvény vezet a több 
mint négy méter kerületű óriási fá-
hoz. A közelében rönkök, nagyjá-

Idén több lapszámunkban olvashattak a kerület különleges, idős 
fáiról és történetükről. Ezúttal kerületünk címernövényének 
eredtünk nyomába.
 

ból ötven méterre tőle az erdészeti 
központ felé pedig egy másik ha-
talmas példány áll – ez sajnos már 
kiszáradófélben van. – Valamikor 
sok volt ezekből, gyermekkorom 
óta a kedvenceim, de most már 
csak ez a kettő őrzi a kolostort – 
mondta ottjártunkkor egy helybéli. 

A sima, ezüstös törzs, a vastag, 
ég felé törekvő óriási fa valóban 
tiszteletet ébreszt: erdőben és cí-
merben egyaránt. 

VicZián ZSófia

A Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete 
terelő vadászatokat tervez a téli időszak-
ban, aminek fő célja a vadállomány lét-
számának csökkentése és szabályozása a 
XII. II. és III. kerület, valamint Budakeszi, 
Budaörs, Solymár és Nagykovácsi hatá-
rában lévő erdőkben. Ezzel együtt csök-
ken a lakott területre törő vadak száma 
és a jelenlétük okozta kellemetlenség.  
November első felétől február végéig 
rendszeresen folynak a vadászatok, me-
lyekre már hónapokkal korábban meg-
teszik az előkészületeket az erdészek. 

Az erdészet lapunkat arról is tájé-
koztatta, hogy a vadászatok konkrét 
helyszíne gyakran csak a megelőző  
napokon derül ki azért is, mert 
a társas vadászatok helyszíne 
és megtartása a vad aktuális 
tartózkodási helyétől, illetve 
mozgásától, valamint az 
időjárástól függ.

A Pilisi Parkerdő 
Zrt. nagy figyelmet 
fordít arra, hogy a 
kirándulni vágyók 

által leginkább kedvelt turistautakat 
lehetőleg ne zavarja a vadászat. Ugyan-
akkor bizonyos esetekben egy-egy utat 

és területet rövidebb-hosszabb ideig 
lezárhatnak. A korlátozásokról és 

a vadászatok pontos helyszínéről 
a Pilisi Parkerdő Zrt. honlapján 

(www.parkerdo.hu) a „Kor-
látozások” menüpontban 

található információ.
A társas vadásza-

tok (nagyvadterelés 
és apróvadhajtás) 

tervezett üteme: 2017. NOVEMBER 
9., 16., 23. és 30., valamint DECEM-
BER 7., 14., 21. és 30. Jövő évben 
JANUÁR 4., 11., 18. és 25., illetve 
FEBRUÁR 1., 8., 15. és 22.

Az erdészet arra kéri az erdőbe indu-
lókat, hogy az előzetesen jelzett vadá-
szati időpontok előtti napokon kísérjék 
figyelemmel a honlap hirdetményeit. 
Az érintett területeken a vadászat nap-
jára figyelmeztető táblákat helyeznek 
ki, a főbb turistautakat pedig szalaggal 
zárják el.

Vadászati terelések a téli hónapokban

A II. kerület címerének ün-
nepi változatában a pajzsot 
a Szent Korona díszíti és két 

oroszlán fogja közre, ami 
 Budát jelképezi és a főváros-

hoz tartozást is mutatja
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Anna: Ebben a nappaliban fogadták a bará-
taikat a szüleim, elképesztően izgalmas szellemi 
tér volt.

Katalin: Feri fiatal korában, amikor egy mű-
vésznek megjelent egy verse, akkor a többiek 
azonnal felkeresték. Emlékszem, ha beadott 
egy kéziratot a Szépirodalmi Könyvkiadóba, már 
aznap éjjel csörgött a telefon, „Ferikém, ez gyö-
nyörű!”. Mások eljöttek hozzánk, és itt, a nap-
paliban elemezték az új művet. 

Anna: Nemcsak költők és írók, hanem Marx 
György fizikustól Petrovics Emil zeneszerzőig 
sokan megfordultak nálunk. 

Hogy emlékszik vissza a vendégségekre? 
Anna: Eszter nővéremmel mindig kaptunk 

ajándékot, például egy tábla csokit, amit va-
csora előtt gyorsan meg is ettünk. Mi verssel, 
énekkel készültünk, de ha nem tartottunk elő-
adást, akkor is körbeforogtunk, megmutattuk, 
hogy repül a szoknyánk. Részei voltunk ennek 
a térnek. Nagyon sok egykori vendéget a bará-
tomnak tartok. Az esküvőmre – ami néhány hete 
volt – eljött Alexander Brody író, Csányi Vilmos 
etológus, Konok Tamás festőművész is, és a sort 
hosszan folytathatnám. Fontosak nekem.

Mikor költözött a férje a kerületbe?
Katalin: 1950-ben a Szemlőhegy utcában 

bérelt lakást első feleségével és más neves köl-
tőkkel, például Nagy Lászlóval és feleségével, 
Szécsi Margittal, Kormos Istvánnal. 1969-ben 
költözött a Mandula utcába. 1978. március 15-én 
ismertük meg egymást, amikor Kass János grafi-
kus barátjánál egy nagyobb baráti társaság gyűlt 
össze. Költő testvérem, Gutai Magda volt hivata-
los az eseményre, de nem ért rá, ezért én men-
tem. Feri még aznap megkérte a kezemet.

Korábban nem is találkozott vele személye-
sen?

Katalin: 1967-ben Ferenczy Béni szobrász 
temetésén láttam őt először, aztán az említett 
ünnepségen ültünk legközelebb egy asztalnál. 
Szóba került a nővérem tragikus életútja, kér-
dezgetett, és eljött az a pont, amikor úgy éreztem 
– ő pedig ezt csak a pillantásomból olvashatta ki 
–, hogy én már mások előtt erről nem szívesen 
beszélnék tovább. Azonnal elhallgatott, megér-
tette. Valami olyan összetartozás-élményt éltem 
akkor meg, amit azután minden egyes napon a 
házasságunk idején. Ettől kezdve már nemcsak 

dr. Kilián Katalin immunológus voltam, hanem 
szívvel-lélekkel Juhász Ferencné. 

Anna: És aztán amikor Mama ideköltözött, 
megduplázódtak az orvosi könyvek a polcon, 
mert édesapám polihisztor volt, akit minden 
érdekelt, és már megvoltak azok a könyvek, 
amikből az anyukám tanult. Mama az emberért 
dolgozott egy életen át orvosként, feleségként, 
anyaként is.

Katalin: A csontvelő-transzplantáció beindí-
tásában volt szerepem 1995-ben. Ferivel együtt 
arra jutottunk, ha Thomas Mann élne, erről 
írná a Varázshegyet. Amikor valaki átesett ezen 
a bonyolult beavatkozáson, akkor három hóna-
pot egy steril szobában kellett töltenie. Csak az 
orvosán keresztül tartotta a kapcsolatot a világ-
gal. Nemcsak a hematológiai és immunológiai 
betegségüket követtem végig, ha kérdeztek, me-
séltem a szobán kívüli életről, művészetről is. 

Milyen volt Buda a férje fiatal korában?
Katalin: Mindig a művészek élettere volt a II. 

kerület. Szerintem ez a mai napig így van. A Ró-
mer Flóris utcában lakott Márai Sándor, nem 
messze onnan Borsos Miklós szobrász – Feri-
ről is rajzolt egy portrét –, a Berkenye utcában 
élt Bibó István politikus, pár utcával feljebb a 
templomnál Weöres Sándorék. Régen olyan 
volt ez a városrész, mint egy falu. Feri sokat 
sétált a pulikutyájával. Egy kedves története az 
’50-es évekhez kapcsolódik, ebben az időben 
még sok helyen fával fűtöttek. Húsz mázsa fát 
rendelt, amit egy lovaskocsiról a Szemlőhegy 
utcai buszmegállóba hajigáltak. Odament, hogy 
hazahozza. Egyszer csak észrevett egy alakot, aki 
a ködből rajzolódott ki. Illyés Gyula volt az, aki 
épp a Józsefhegyi utca felől jött. Mint egy apa, 
rászólt Ferire, hogy „ez nem neked való!”. Fo-
gott egy zsákot, és elindult a lakásunkhoz. Vé-

gül ketten hordták fel az első emeleti teraszra a 
fát. Sok nagyszerű történet van erről a dombról, 
egész nap tudnék mesélni.

Hol születtek Juhász Ferenc művei?
Katalin: Annál az íróasztalnál. Mindig így 

tele volt, ahogy most, ő reggelente lepakolt és 
egy darab üres papír került rá. Az ablaka alatt 
állt egy körtefa, az ágak karéjában megbújt egy 
madárfészek. Sokszor figyelte a fiókákat. Ami-
kor Feri meghalt, az utána való tavaszon kidőlt 
a fa. Nagyon szerette a kertet, szőlőt metszett, 
tulipánt, rózsát és fát ültetett, volt cseresznye-, 
szilva-, sőt mandulafa is. 

A lányok nem zavarták őt az alkotásban?
Katalin: Iskolában voltak. Inkább ők méltat-

lankodtak, hogy Feri mindig nagyon korán kelt.
Anna: Hajnal ötkor a rádió és a kávéfőző 

hangjára ébredtünk. Papa Budapest mellett egy 
kis faluban, Bián született, és hozzászokott a 
koránkeléshez. Annak idején iskola előtt nap-
számba ment, fát és vizet hordott. 

Katalin: A rádióban viszont gyakran olyan ze-
néket hallgatott, amiket akkor a fiatalok. Mindig 
nyitott volt az új dolgokra.

Anna: Ez így van, tőle kaptuk az első Whitney 
Houston-kazettánkat is. Figyelt ránk. Másrészt 
ő egy teremtő ember volt, ezért is volt kíváncsi 
minden újdonságra. És azt is mondta, neki ál-
dás volt Mama és az új élet, amit velünk kapott. 
A mi négyes egységünk igazán erős volt, min-
dent megbeszéltünk egymással.

 Másfél éve hunyt el az édesapja. Nagyon 
megváltozott az életük?

Anna: Amíg Papus élt, ő is segített átbeszélni 
a témákat, kit hívjak meg egy-egy estre. Most 
Mamával készülök. És együtt dolgozunk azon is, 
hogy Papa életművét ne felejtsék el. Az egység 
megmaradt. 

A szüleimen kívül mindenki azt kérdezte,  minek foglalkozom irodalommal
A Mandula utcai lakásban Juhász Ferencné 
dr. Kilián Katalin nyitott ajtót. Azt kérdez-
te tőlem, tudom-e, hova jöttem. Igennel 
válaszoltam, tudtam, hogy Juhász Ferenc, 
a kétszeres Kossuth-díjas költő élt itt. De 
arra nem számítottam, hogy olyan otthonba 
lépek be, amelynek minden sarka kincseket 
rejt. Katalintól és Anna lányától, a népszerű 
Hadik Irodalmi Szalon alapítójától sok száz 
történetet kaptam ajándékba. Csodálatos 
könyvekről, különleges festményekről, ott-
honuk híres vendégeiről meséltek. A nap-
pali cserépkályhája mellett olyan világba 
csöppentem, amilyenekről Radnóti Miklós 
Gyarmati Fannija is mesélt naplóiban.
 

A legendás nappaliban
anya és lánya
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Katalin: Feri minden Hadik-estre elment. 
A legnagyobb emberi erő példája. 

Anna: Amikor meghalt, csináltak velem egy 
interjút, és a riporter azt kérdezte, egy ilyen idős 
embert miért „rángattunk” el, látszott, hogy 
megerőltetés volt ott ülnie az esteken. Pedig nem 
önzőségből ültettük oda, ott akart lenni. Mér-
hetetlen ereje volt, és a tiszteletét így fejezte ki.

És a szeretetét...
Anna: Pontosan. Aki szereti az irodalmat, 

olvashatott a nagyokról, például Ady életéről. 
A  legtöbb művész elvárta, hogy róluk szóljon 
minden. Papa ennél különlegesebb volt, apa-
ként is mindig jelen volt. Amikor írt egy verset, 
kijöttünk az ebédlőbe, meghallgattuk. De visz-
sza is kaptuk a figyelmet, homokvárat épített ve-
lünk, haláláig segítette a munkámat, a nővérem 
életének fontos eseményein ott volt, vigyázott 
a gyerekeire. Ez a kölcsönös tisztelet és szere-
tet nagyon ritka. Szerette a fiatalokat, gyakran 
jártak hozzánk pályájuk elején álló művészek, 
például Szálinger Balázs, Grecsó Krisztián, Ugron 
Zsolna. Az irodalmi estjeimen is sokszor beszélt 
velük, kíváncsi volt rájuk. 

Hogyan jutott el a Hadik Irodalmi Szalon 
megalapításáig?

Először Rómában, majd a Magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztők Egyesületénél dolgoz-
tam, sokat utaztam, szerettem. A hetedik év vége 
felé már elvágyódtam, hiányzott a pezsgés az éle-
temből. 2012-ben váltottam, elkezdtem az este-
ket szervezni. A szüleim rettenetesen aggódtak 
az anyagi biztonságom miatt. De nyilván Papát 
is féltették a szülei, amikor fogta a kabátját és 
bejelentette, hogy márpedig ő most felgyalogol 
Budapestre. Persze az én utam más, mint az övé, 
az viszont közös, hogy teszek azért, amit szere-
tek. 2010-ben kezdődött a Hadik, eleinte papír-
ról olvastam fel a mondandómat, izgultam. De a 
gyakorlatlanságom ellenére nagyon sok biztatást 
kaptam. A szüleim ijedelme is elmúlt, és csak a 
támogatás maradt.  

A siker titka, hogy egy híres ember lánya?
Természetesen szerencsésnek tartom ma-

gam, hogy az vagyok. Az sem titok, hogy mivel 
művészek között nőttem fel, sok kapcsolatot 
az édesapámnak köszönhetek. De esténként a 
színpadon már nem számít, hogy kinek a lá-
nya vagyok, csak az, hogyan készültem fel, és az, 

hogy jó kérdéseket tettem-e fel. Édesapámnak 
hála léphettem először az újranyílt New York 
kávéházba is, 2012-ben. Ekkor kezdtem el a 
vezetőkkel tárgyalni egy irodalmi sorozatról, 
felajánlották, csináljuk együtt, Papa új verses-
kötetének megjelenésére szerveztem estet, 190 
ember jött el. A Páholy azóta is működik. Ez-
után kerültem a Kieselbach Galériához és több 
könyvkiadóhoz is. 

A munkák közül a Hadik a legfontosabb?
Nemrég ugyanezt kérdeztem egy idősebb 

hölgytől, akinek éttermei vannak és a legismer-
tebb a Várban működik, onnan indult a pályája. 
De ő azt mondta, és ezzel egyetértek, hogy min-
dig a legfrissebb a főszereplő, mert azzal kell a 
legtöbbet foglalkozni. A Hadiknak persze szim-
bolikus jelentősége van, mert elsőként közvetí-
tette azt, amit vallok, hogy az irodalom fontos. 
A szüleimen kívül mindenki azt kérdezte, minek 
foglalkozom irodalommal, senki nem fog beülni 
rá. Korábban nem volt Budapesten ehhez ha-
sonló beszélgetősorozat, amin ilyen sok ember 
részt tud venni. 

Honnan volt a minta?
Itt, a nagyszobában és Rómában láttam ha-

sonlót, ugyan ott más volt a teremtő indu-
lat. Szőnyi Zsuzsa, egy emigrációban élő hölgy 
szervezte a lakásában a Triznya kocsmát. Én 
mindenkit szerettem volna megszólítani. Hoz-

záférhető rendezvényeken, érthető nyelven be-
szélgetünk irodalomról, kultúráról. 

Mit gondol, azok, akik nem olvasnak, miért 
fordultak el a könyvtől?

Én sokkal több kreatív gondolkodást vinnék 
be az irodalomoktatásba. Ma a tanár az órán le-
diktálja, hogy miről szól, mondjuk, a Toldi. Sze-
rintem így nem lehet olvasóközönséget nevelni. 
Másrészt, az olvasás egy magányos tevékenység. 
A  közösségben látom az erőt, ehhez viszont 
szükség van jól működő fórumokra. 

Ezért fontos, hogy a művészek maguk me-
séljenek az alkotásaikról?

Igen, és ha valaki látott egy elmerengő, ne-
vető Juhász Ferencet, akkor már szívesen fogja 
a boltban levenni a köteteit. A modern iroda-
lomelmélettel kicsit szembemegyek, de válla-
lom: szerintem fontos a szerző, mert út a közön-
séghez. És azt sem bánom, ha az illető népszerű. 
Idén Szabó Magdát ünnepeljük, száz éve szüle-
tett, a családom is ismerte őt. Sokan mondják, 
hogy lektűr, és ellene fordítják a népszerűségét, 
pedig tehetséges volt és azt is felismerte, hogy a 
közönség fontos. 

Mesélte, hogy gyerekkorában is szerepelt. 
A színészi pálya nem vonzotta? 

Az Áldás iskolában még népdalversenyeken 
indultam, de kamaszkoromban ez megváltozott. 
A gimnáziumban nehezen viseltem el az intri-
kákat és nem akartam olyanok előtt szerepelni, 
akik bántottak. 

Ma már ki mer állni sok száz ember elé is. 
Miért?

Mert erőt ad az, amiért küzdök, és persze 
tudom azt is, hogy a személyesség óriási erő. 
Az  üzenetem mindig ugyanaz: az irodalom, a 
Papám, a kultúra. Hiszem, hogy a könyvek segí-
tenek abban, hogy értékkel teljen meg az élet és 
otthon másképp nézzünk a szeretteinkre. A fér-
jemmel is szívesen szerepelek, büszke vagyok a 
harmonikus életünkre. Örülök, ha látják, hogy 
amiben felnőttem, azt próbálom a saját életem-
ben is megvalósítani. Nagyon fontos az összetar-
tozás és a hűség, és szeretném, ha ez újra divatos 
lehetne.  noVák ZSófi aliZ

A szüleimen kívül mindenki azt kérdezte,  minek foglalkozom irodalommal

Juhász Anna az édesapja építtette hintán

A Hadik Irodalmi Szalonban
Juhász Ferenc költő (1928–2015)
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pesti egyház nem értett egyet 
a törekvéssel, de végül az 
egyháztanács 1885. január 

17-i ülésén megválasztott öttagú 
bizottság indítványozta, hogy kér-
jenek a fővárostól telket templom, 
paplak és iskola létrehozására. 
Addig Szász Károly püspök Simon 
Ferenc segédlelkészt küldte ki a bu-
dai református gyülekezethez, lelki 
gondozásukat a várbeli evangélikus 
templomban végezte. Telekügyben 
viszont nem született megállapo-
dás, az egyháztanács az akkori Fa-
zekas teret (ma Szilágyi Dezső tér) 
választotta ki a célra, és kérvényezte 
ennek jóváhagyását, de a főváros ott 
vásárcsarnokot szándékozott építe-
ni. A közgyűlés 1889. június 19-én 
mégis úgy döntött, a második kerü-
leti téren megépülhet a templom, 
de paplak nélkül, az épület legyen 
monumentális, öt éven belül meg 
kell kezdeni az építkezést, és a ma-
radék telekrészt parkosítani kell.

Az egyháztanács 1890-ben nyílt 
pályázatot írt ki, eszerint a templo-
mot román, gótikus vagy „egyszerű 
renaissance stylben” kellett meg-
tervezni. Megszabták, hogy a „fűt-

A Fazekas tér temploma

hető és hatszáz ember befogadására 
alkalmas épület keltsen ünnepélyes 
hatást, vegye figyelembe a protestáns 
templomok jellegét, fenntartása ne 
legyen költséges, a karzaton orgo-
na elhelyezése szükséges, tartozzon 
hozzá sekrestye és az összes költség 
ne haladja meg a 90-100 ezer forin-
tot”. A megadott határidőig hárman 
pályáztak, a bírálóbizottság Pecz 
Samu „Pentagon” jeligéjű tervdo-
kumentációját találta a legjobbnak, 
mely betartotta az összes feltételt. 
1892 decemberében bízták meg az 
építészt a templom felépítésével, 
aki külön díjazás ellenében a mű-
vezetést is vállalta. A kivitelezésre 
a 103 ezer forintos ajánlatot tevő 
Majorossy Géza építőmester cé-
gét kérték fel, a munkálatokat Pecz 
Samu megbízásából Sándy Gyula 
ellenőrizte.

A neogótikus stílusú, ötszög 
alaprajzú, vörös nyerstéglából 
épült zömök templomtest öt mé-
ter mély alapon nyugszik. Az épü-
let tömegétől elválasztva álló 62 
méter magas tornyot hétméteres 
betonalapra emelték. A  csúcsos, 
gúla alakú tetőt többszínű mázas 

Zsolnay-cserepek fedik. A belső fa-
lakra a magas, csúcsíves nyílásokon 
és rózsaablakokon árad be a fény. 
Az építész a jellegzetes neogótikus 
szerkesztés szabályait a reformá-
tus liturgia igényeinek megfelelően 
használta fel: a belső tér ötszögű 
központ köré szerveződik, közép-
pontjában az Úrasztala áll, melyet 
tízszögű emelvényen helyeztek el, 
a posztamens alján az adományo-
zók nevével. A korlát mellvédjébe 
építették be az ugyancsak vörös 
márvány, bronzfedéllel ellátott 
keresztelőmedencét. Az Úraszta-
lát dr. Darányi Ignác adományoz-
ta és Hauszmann Sándor faragta. 
Az  ötszög oldalain elhelyezkedő 
szentélyszerű hajók falain egy-egy 
evangélista és Pál apostol írásaiból 
olvashatunk igéket. A berendezé-
sek és a bútorzat is Pecz Samu tervei 
alapján készültek.

A főbejárattal szemközti pillérre 
került az oszlopokon álló szószék, 
a fafaragású lépcsőkorlátot ugyan-
csak kőoszlopok tartják. A szószék 
kőfaragó munkáit Kauser és Tár-
sa, a szobrászati részeket Langer 
Ignác, a fafaragásokat Rupprich 
Károly készítette. A színes ablakok 
gróf Teleki Sándorné és családja, 
gróf Tisza Kálmán és Vida Józsefné, 
a szélkakas gróf Tisza Lajos költsé-
gén készült. 1895 nyarára elkészült 
a karzat, befejeződtek a bádogos-
munkák, Scholz Róbert hozzáfog-
hatott a templom kifestéséhez.

A templom harangjainak be-
szerzése szintén Pecz Samu feladata 
volt. A budapesti harangöntőktől 
kért árajánlatokat azonban drágál-
lotta, ezért az egyházközség jóvá-
hagyásával bronz helyett a bochumi 
acélgyártól rendelt „három össze-
hangolt harangot”. A  negyedik, 

kisebb harangot Borosnyai Oszkár 
és felesége, Rácz Hermina készít-
tette. (Mivel anyaguk hadi célra 
alkalmatlan, mindkét világháború 
rekvirálását túlélték.)

Az első lelkész, Haypál Benő 
beiktatására a templomavatási 
ceremónia során, 1896. március 
29-én, virágvasárnap került sor. 
A szertartást Szász Károly költő és 
műfordító, a dunamelléki refor-
mátus egyházkerület püspöke nyi-
totta meg. Ekkor a gótikus stílusú 
orgonaszekrény még üresen állt, 
a hangszer beszerzésére csak évek 
múlva jutott pénz, és a kapu vas-
rácsát is később készítette Schmel-
hegger Nándor.

A templomban több emlékeze-
tes esküvőt is tartottak. Itt kötött 
házasságot Ady Endre és Boncza 
Berta 1915. március 27-én Hay-
pál Benő lelkész előtt. Ifj. Horthy 
Miklóst és gróf Károlyi Consue-
lát 1927. augusztus 4-én Soltész 
Imre tábori püspök eskette össze, 
Horthy István és Edelsheim Gyu-
lai Ilona grófnő 1940. április 27-i 
egyházi esküvőjén dr. Ravasz László 
püspök vezette a szertartást.

Budapest ostroma idején a né-
met lovasság istállóként használta 
a templomot, kupolája beomlott, 
tetőszerkezetét szétlőtték, a to-
rony annyira megsérült, hogy az 
összeomlás fenyegette. 1950-re 
sikerült helyreállítani az épületet, 
1989–2014 között teljesen felújí-
tották, majd a Nemzeti Örökség 
Intézete történelmi emlékhellyé 
nyilvánította. A Budai Református 
Gyülekezet tagjai ma többségében 
az I. és II. kerületben élnek, a va-
sárnapi istentiszteleteket rendsze-
resen ötszázan látogatják.

VerraSZtó Gábor

Pest, Buda és Óbuda egyesítéséig a pesti 512 
és a budai 136 református polgár a Kálvin téri 
közös templomba járt, évtizedeken keresztül ez 
töltötte be az anyaegyház szerepét. A növekvő 
létszámú I. és II. kerületi reformátusok azon-
ban szükségesnek tartották egy leányegyház 
létrehozását. Óbudán volt ugyan protestáns 
templom, de szűkössége miatt nem tudták be-
fogadni őket, a Kálvin tér megközelítése pedig 
télen nehézkes volt számukra.

A



A reformációi emlékhéten, október 28-án szentelte fel Bence Imre, a Budai 
Evangélikus Egyházmegye esperese a Budavári Evangélikus Egyházközség 
felújított műemlék épületét, melyben lelkészlakás, vendégszobák és közösségi 
terem is található. Az  eseményen, mely a templomban hálaadó istentiszte-
lettel kezdődött, részt vett Láng Zsolt II. kerületi polgármester is. A Fortuna 
utcai épület felújítását három éve kezdték tervezni, a megvalósítás többek 
között a gyülekezeti tagok áldozatkészségének, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának, a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, a Vároltalmazó 
Alapítványnak, valamint az I. és a II. Kerületi Önkormányzatnak is köszön-
hető. A budavári evangélikus templom közösségéhez – elhelyezkedéséből 
adódóan – sok II. kerületi hívő tartozik.
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PASARéTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: NO-
VEMBER 10-én és 11-én 19.30-kor Ferences Triptichon, 
a ferencesek 1944-1954 közötti szolgálatát és a vértanúk 
életáldozatának körülményeit bemutató misztériumjáték 
és kiállítás. NOVEMBER 19-én a 18 órai szentmisében 
elhangzik Palestrina: Missa Papae Marcelli, az Istvánffy 
Kamarakórus előadásában (1026 Pasaréti út 137.).

ORSZÁgÚTI FERENcES TEMPLOM: NOVEMBER 
12-én 16.30-kor Monostori Ferenc orgonahangversenye. 
NOVEMBER 17-én egész napos szentségimádás a 7.30 
órai szentmise végétől 17.30-ig. NOVEMBER 18-án 
16.30-kor Requiem az elhunyt ferences tanárokért és 
diákokért (1024 Margit körút 23.).

PASARéTI REFORMÁTUS TEMPLOM: NOVEMBER 
10-én 18 órakor a Világ-egyetemi előadások keretében 
Juhász Erika szakközgazdász tart előadást Egy nyelvet 
beszélünk…? kommunikáció a generációk között címmel. 
NOVEMBER 11-én 10-16 óráig a Biblia Szövetség 
Egyesület őszi körzeti konferenciája. Bővebb informáci-
ó:www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).

cIMBALOM UTcAI MEgMARADÁS REFORMÁTUS 
TEMPLOM: NOVEMBER 15-én 18 órakor Bibliaóra, 
Megmaradás-est, témája reformációs örökségünk. Isten-
tisztelet és gyermek-istentisztelet vasárnaponként 10 és 
17 órakor, bibliaóra szerdánként 18 órakor, Baba-mama 
kör szerdánként 10 órakor. Elérhetőségek: dr. Mészárosné 
Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415, 326-5629, 
hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).

SZéPHALMI JéZUS SZÍVE-TEMPLOM (ÓFALU): (1028 
Kossuth Lajos utca 13.) és a PESTHIDEgKÚTI SARLÓS 
BOLDOgASSZONY-TEMPLOM (SZéPHALOM) (1028 
Templom köz 1.): a hétköznapi szentmisék Ófalun reggel 
7 órakor kezdődnek, utána zsolozsma, Széphalmon este 
6 órakor kezdődnek a szentmisék. Csütörtökönként 19 
órakor a széphalmi templom hittantermében felnőttek 
részére hitoktatás, utána közös szentségimádás.

SARLÓS BOLDOgASSZONY-TEMPLOM: a szentmisék 
hétfőtől szombatig 6.30-kor és 18 órakor, vasárnap 9, 10.30 
és 18 órakor kezdődnek (1023 Bécsi út 32.).

BUDAI gÖRÖgKATOLIKUS TEMPLOM: vasárna-
ponként 9, 11 és 17.30 órakor, hétköznapokon 17.30 
órakor végeznek Szent Liturgiát. NOVEMBER 21-én 
az Istenszülő Szűz Mária templomba vezetésének ünnepe, 
szentmisék 9 és 17.30 órakor kezdődnek. Irodai fogadóóra 
hétköznapokon 16.30-17.30 óra között, honlap: www.
gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.). gÖRÖg gÖDÖR: 
Keddenként 19 órakor az egyetemisták, 15.30-kor a közép-
iskolások részére hittan és közösségi alkalom (Pengő köz).

BUDAVÁRI EVANgéLIKUS TEMPLOM: NOVEM-
BER 8-án 19 órakor középgenerációs bibliaóra, téma: 
Az evangélium Isten ereje. NOVEMBER 12-én az 
istentiszteletek a szokott rendben kezdődnek, 18 órakor 
ifjúsági zenés istentisztelet, km. a Budavári Gospel Kórus. 
NOVEMBER 13-án 19 órakor a Budavári Evangélikus 
Szabadegyetem keretében Szabó András egyetemi tanár 
előadása Magyar diákok Wittenbergben címmel (1014 
Táncsics M. u. 28.).
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Események kerületünk templomaiban

Az eseményen a Pesthidegkúti Evangélikus 
Egyházközség, a Pesthidegkúti Református Egy-
házközség és a Solymári Református Egyházköz-
ség közösen emlékezett a reformáció elmúlt 500 
évére. A nagy számban jelen lévő hívek mellett 
az istentiszteleten részt vett Varga Mihály mi-
niszter, a II. és III. kerület országgyűlési kép-
viselője, Láng Zsolt polgármester, Ernyey László, 
az egyházi és karitatív szervezetek tanácsnoka és 
Csabai Péter VÖK-elöljáró is. 

Az istentiszteletet a három gyülekezet lelki-
pásztorai – Fodor Viktor, Kovács Gergely és Pász-
tor Antal – közösen tartották. Mint Fodor Vik-
tor evangélikus lelkipásztor igehirdetésében 
kiemelte: a reformáció ünnepe alapvetően 
Krisztus-ünnep: – mi evangélikusok és refor-
mátusok Luther és Kálvin, de elsősorban Krisz-
tus követői vagyunk – hangsúlyozta. 

Az esemény végén szeretetvendégség várt 
mindenkit, ahol meglepetésként Láng Zsolt 

Közös reformációünnep

„Erős vár a mi Istenünk” – énekelték kö-
zösen evangélikusok és reformátusok a 
pesthidegkúti evangélikus templomban a 
reformáció 500. évfordulóján tartott ün-
nepi istentiszteleten, október 31-én. 
 

Az idei Klebelsberg-díjat Fodor Viktor (középen) és 
Kovács Gergely (jobbra) lelkipásztor megosztva kapja

polgármester bejelentette a hidegkúti protes-
táns híveknek, hogy a Klebelsberg-díjat – amit 
a városrészi önkormányzat a pesthidegkúti köz-
élet egy-egy kiemelkedő alakjának adományoz – 
idén Kovács Gergely református és Fodor Viktor 
evangélikus lelkipásztor kapja megosztva.

A díjátadó gálára a Klebelsberg Kuno Hét ke-
retében, november 17-én 18 órakor kerül sor a 
Kultúrkúriában. Gratulálunk a díjazottaknak!  

Felszentelték a budavári evangélikusok műemlék épületét
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Máshogy működik egy rendi plébánia, mint 
egy egyházmegyés?
Lendvai Zalán plébános: – Ugyanúgy és egé-
szen máshogy. A lelkipásztori munka lényegé-
ben ugyanazokat a feladatokat jelenti. Ami más, 
hogy mi magunk is, tizenketten, közösségben 
élünk, ezért ez a plébánia életére is kihat. Mind-
annyian bekapcsolódunk a lelkipásztorkodás-
ba, így lehet hét szentmise nálunk vasárnap, a 
szombat estivel együtt nyolc, annak ellenére, 
hogy ketten vagyunk megbízva kifejezetten a 
plébániai feladatok ellátásával, a többieknek 
többnyire más feladatuk van. 

Mint plébános, milyen új feladatokat sze-
retne megvalósítani?

Bő két hónapja vagyok itt, a korántsem messzi 
Pasarétről érkeztem. A hely maga nem ismeret-
len számomra, itt voltam jelölt harminc évvel 
ezelőtt. De most nyáron nem azért kerültem ide, 
hogy megváltoztatva máshogy csináljak dolgo-
kat, hanem hogy a mindennapi feladatok közt a 
hívő közösséggel együttgondolkodva tegyem a 
dolgomat. Próbálom minél jobban megismer-
ni őket, menet közben majd minden kialakul. 
Korábban Szegeden, Szécsényben és Pasaréten 
voltam, ott is ezt az utat jártuk a hívő közösség-
gel együtt. 

Miben más egy budapesti kerületben dol-
gozni, mint másutt?

Annyiban semmiképp sem más, hogy itt is 
XXI. századi hús-vér emberek élnek, akik Istenre 
szomjaznak. A helyi hagyományokban, a közös-
ségek életében persze mindig vannak eltérések. 

Mi segíti a munkáját?
Elsősorban az, hogy nem magányos harcosok 

vagyunk, egy közösségben élek magam is. Más-
részt, ha a helyiekkel, az itt lévő plébániai kö-
zösséggel kialakul a kapcsolat, az is segíteni fog.

Mi vonzza az embereket a ferencesekhez?
Szerintem egyrészt az életközeli, jól érthető 

és tiszta ferences lelkiség, másrészt az a több 
évszázados hagyomány, amit egy közösség kép-
visel. Nem rajtam áll, én csak beleállok és hozzá-
teszek valamit.

Mi a házfőnök feladata?
Varga Kapisztrán házfőnök: – Még ah-
hoz kapcsolódnék, amit Zalán atya mondott: 
a sokszínűség is vonzza az embereket. A nyolc 
szentmise és pap közül ki-ki megtalálhatja a 
hozzá illőt. Visszatérve a kérdésre: a plébános 
egy munkaterületet irányít, ami papi funkció, a 
gvardián, a házfőnök, a szerzetesi közösség ve-
zetője, az egész közösség életét szervezi. Sokszor 
ez nem jelenik meg a külvilág számára. A testvé-

rekről való gondoskodást jelenti, hogy minden 
meglegyen, ami ahhoz kell, hogy normális em-
beri életet tudjanak élni, a munkájukat el tud-
ják látni, az idős testvérek pedig megkapják a 
szükséges gondoskodást. Hogy mindenkinek jó 
legyen hazajönni, mert otthonról lehet kimenni 
a világba. Ez egy természetes, életszerű feladat.

Ezelőtt hol dolgozott?
Esztergomban tanítottam történelem-latin 

szakos tanárként, a kollégiumot is vezettem 
nyolc évig, majd Pasaréten voltam hat évig ház-
főnök és a növendékekért felelős elöljáró. Szé-
csényben, ahol 450 éve van a noviciátus, noví-
cius magiszter voltam, Zalán atya pedig éppen 
akkoriban volt ott plébános. Itt a negyedik éve-
met kezdtem, most lettem házfőnök.

Lesznek változások?
Azt kell tenni, amit az élet kíván. Úgy látom, 

nagy lemaradásokban vagyunk. A  ház infra-
struktúrája elavult, néha olyan érzésem van, 
mintha a háború után megállt volna itt az idő. 
Sokan csak a plébániát látják, pedig ez a magyar-
országi ferencesek anyaháza, a rendtartomány 
központja is. A Magyar Ferences Könyvtár és 
Levéltár is itt található, mely méltatlan körül-
mények között van azokhoz az értékekhez ké-
pest, amik benne fellelhetőek. 

Mennyire függ egy hívő közösség az egyházi 
személyektől?

Az emberek magatartása lehet inspiráló és le-
húzó is, és ez fordítva is igaz. Ha egymást előre 
viszik, az nagyon szerencsés adottság. A Mar-
git körúti közösségbe olyan emberek járnak, 
akikben sok ötlet és elkötelezettség van. Sokat 
beszélgetünk velük, aztán mi is megbeszéljük 
egymás között az ötleteket. Ahogy Zalán atya is 
mondta, életszerűen alakulnak a tennivalók.

Mennyire van meg a Szent Ferenc-i hagyo-
mány és mennyire gyűrűzik be a modern élet 
a ferencesek életébe?

Ahol most beszélgetünk, ez egy több száz éves 
épület, de a szobában modern bútorok vannak. 
A szerzetesi élet keretei, hagyományai, meg-

Az elköteleződés ugyanolyan, mint a házasságnál
A Margit körúti ferences templom új plébá-
nosa Lendvai Zalán, a rendház új házfőnöke 
Varga Kapisztrán lett a nyár végén. Velük 
beszélgettünk a rendház és a plébánia életé-
ről. A magyarországi ferencesek száztízes lét-
számukkal a legnagyobb férfi rendek között 
vannak. A II. kerületben három templomuk 
– a Margit körúti, a Tövis utcai és a pasaréti 
– van, a negyedik a be nem fejezett Heinrich 
István úti Magyar Szentföld-templom lenne.
 

Lendvai Zalán
plébános

Varga Kapisztrán
házfőnök

tartó ereje az alapító lelki élményére és isten-
tapasztalatára nyúlnak vissza. Ez az alapélmény 
fellelhető a szerzetesi közösségben. Aztán hogy 
mi mikor, milyen eszközöket használunk, ko-
ronként változik. Van mobilunk, de a háromezer 
éves zsoltárokat imádkozzuk mindennap. Olyan 
is van, aki egy applikáció segítségével az okos-
telefonjáról imádkozza, mert mondjuk nem volt 
ideje elmenni a zsoltároskönyvéért. De az esz-
közt eszközként használjuk, nem célként. 

Miért lett ferences? Vagy előbb pap szeretett 
volna lenni?

Esztergomi ferences gimnáziumi diák voltam. 
Egy osztálytársammal, jó barátommal két sörben 
fogadtunk, hogy úgysem leszek pap vagy szerze-
tes. De amikor gimnazista koromban a kántor-

képzőt végeztem, több nyáron át a pasaréti rend-
házban laktam. Akkor láttam, hogy ez nem egy 
négy fal közé bezárt élet. A szerzetesek bevontak 
a mindennapjaikba, esténként nagyokat beszél-
gettünk, ne adj’ Isten kártyáztunk és hívtak a kö-
zös imádságra. Volt, hogy megkértek, ugorjak 
be hazafelé a Retek utcai pékségbe jó kenyé-
rért. Láttam azt a kiegyensúlyozott életet, ahol 
az ember jól érezheti magát, ahol mindennek 
van helye. Sokan sokfélét gondolnak a szerzetesi 
életről, pedig mi is hús-vér emberek vagyunk.

A családról le kell mondaniuk.
Fontos, hogy mit kapunk helyette. A  szer-

zetességre jelentkezőknél mindig megnézzük, 
amit ritkán kalkulálunk be, hogy megvan-e a 
természetfölötti indíttatása. Akinél ez kellő-
képpen erős, az képes arra, hogy szerzetesnek 
menjen. Az elköteleződés ugyanolyan, mint egy 
házasságnál. Akkor nem kezd „belógni” a képbe, 
hogy mit és kit hagytam ki, ha a szeretet megvan 
az iránt, aki mellett elköteleződtem. Ez a szerze-
tesség esetében is így van, azzal a különbséggel, 
hogy Isten nem megfoghatóan van mellettem, 
mint egy házastárs, viszont ez nem azt jelenti, 
hogy nem megtapasztalható. Aki mellett elkö-
teleződünk, azt többre kell értékelnünk, mint 
bárki mást. ZSoldoS SZilVia
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A szakmai zsűri döntése alapján a Nemzet-
gazdasági Minisztérium (NGM) fődíját Fabók 
Mancsi Bábszínháza kapta A háromágú tölgyfa 
tündére című előadásért. A zsűri indoklása sze-
rint a vásári bábjáték-tradíció megújításáért 
és életben tartásáért, a közönséggel való sze-
mélyes és élő kapcsolat kialakításáért nyerte 
el. Az NGM másik díját a Mesebolt Bábszín-
ház kapta Kirikou és a boszorkány című előadá-
sáért, annak gyönyörű képi világáért, egyedi 
bábhasználatáért.

A díjakat Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter nevében Riczkó Andrea, a II. Kerületi 
Önkormányzat képviselője adta át. Az  Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Ifjú ság politikáért 
és Esélyteremtésért Felelős Helyettes Állam-
titkárság egyik díját a Kerekasztal Színházi 
Nevelési Központ – Insite Drama kapta Az óri-
ás ölelése című előadás átütő színházi erejéért, 
a színészi játék közvetlenségéért. A  másikat a 
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház vehette át 

A Klebelsberg Kuno Hét programjaként két tudományos 
előadást is hallhatnak az érdeklődők a Klebelsberg Kul-
túrkúriában (1028 Templom utca 2–10.). Az előadások 
látogatása díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni a www.kulturkuria.hu oldalon lehet.

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 200 éve született Arany Já-
nosról. Az előadásban Arany János Szent László-ábrá-
zolásáról mesél.

NOVEMBER 15., 19.00: Pozitív válaszok Trianonra. 
Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kulturális politi-
kája – dr. habil. Ujváry Gábor, CSc történész, levéltáros, 
a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunka-
társa, kutatócsoport-vezető előadása.

Nehéz megérteni, mit is jelentett az 1920–30-as 
években Trianon traumája, hogy hogyan változtatta 
meg az Osztrák–Magyar Monarchia magyar értelmisé-
gének alapvetően pozitív, a töretlen fejlődésben hívő 
világképét. Miként vált a Magyar Királyság gazdasági, 
politikai és kulturális szerepének, birodalmon belüli 
fokozatos erősödésének örvendő szemlélet elkesere-
dett útkereséssé, mely a kommunizmustól, a paraszt-
állami álmoktól a turáni ősök kutatásán és az „egyedül 
vagyunk” nézeteken át a többnyire zavaros szélsőjobb-
oldali ideológiákig terjedt, és általában kizárólagos-
ságra tartott igényt.

Díjazták a legjobb gyermek- és ifjúsági előadásokat
Babaszínházat, bábszínházat, mesejátékot, 
ifjúsági színházi előadást, színházi nevelési 
előadást, beavató színházi előadást is látha-
tott a 9. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle 
közönsége október 9–15-ig a Marczibányi Téri 
Művelődési Központban. A szemle díjkiosztó 
diploma- és díjátadó ünnepségét október 
17-én tartották. A közelmúltban bemutatott 
gyermek- és ifjúsági színházi előadások leg-
javát felvonultató fesztivál fővédnöke Láng 
Zsolt, a II. kerület polgármestere volt.
 

a Nincsenapám, seanyám című ifjúsági színházi 
előadásáért. A produkció a gyermekbántalma-
zást és az iskolai élet ellentmondásait különle-
ges, a tragikum és a komikum között virtuózan 
billegő színházi nyelven ábrázolja.

A díjakat dr. Illés Boglárka helyettes államtit-
kár adta át. A II. Kerületi Önkormányzat díját a 
Kabóca Bábszínház nyerte el a Kodzsugukila, a 
boszorkány című előadásért, Danny Bain szín-
padi jelenlétéért, zene, hangszer és báb szerves 
egységben való elgondolásáért. A  díjat Riczkó 
Andrea képviselő adta át.

A  Magyar Teátrumi Társaság díját a debre-
ceni Csokonai Színház vehette át a Jeruzsálem 
című osztálytermi színházi nevelési előadásért 
Kis Domonkos Márktól, a társaság alelnökétől. 
A  Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház 
díját a Rév Színházi és Nevelési Társulatnak 
adták a Massza című előadásért. Az ASSITEJ 
Üveghegy díját a Mesebolt Bábszínház vehette 
át. A Marczibányi Téri Művelődési Központ pe-
dig – a zsűri ajánlása alapján – szemlediplomát 
és emléklapokat ajándékozott a magas szakmai 
színvonalon bemutatott előadásokért. nZSa

Irodalom és történelem

A Budai Polgár fotópályázatára olyan képeket várunk, amelyek a II. kerület szépségeit, sokszínűségét, értékeit, 
érdekességeit mutatják be. Műfaji megkötés nincs. Beküldési határidő minden hónap utolsó napja, legközelebb:  
NOVEMBER 30-án éjfél. Technikai tudnivalók: a képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre, 
min. 500 KB, max. 2 MB méretben (esetleg postán a Budai Polgár 1022 Bimbó út 1. címre, min. 10x15 cm-es 
méretben). Az (elektronikus) levélben feltétlenül írják meg a helyszínt, a kép címét, valamint a felvétel készítő-
jének nevét és lakcímét. Ugyanitt várunk, lehetőleg elektronikus formátumban archív képeket is a II. kerületről.

A HónAP FoTóJA Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

oKTóBEr

Az októberi Hónap fotója: Katona Emese – Temető utcai horgásztó
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

CSIRIBIRI 
MÁRTON-NAPI 
CSALÁDI DÉLUTÁN

november 11.
szombat 15.00-18.00

GŐGÖS GÚNÁR GEDEON
a Csodamalom Bábszínház előadása 
SZENT MÁRTONRÓL
az Aranyalma Páros mesetáncháza
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

november 17.
péntek 18.00

KLEBELSBERG 
KUNO HÉT 
DÍJÁTADÓ ÉS 
GÁLAMŰSOR
a Klebelsberg Kuno-díj 
ünnepélyes átadása
Házigazda: Dr. LÁNG ZSOLT 
polgármester, II. Kerületi Önkormányzat
Fővédnök: VARGA MIHÁLY nemzet-
gazdasági miniszter, Budapest 4-es számú 
választókerületének országgyűlési 
képviselője
A díjat átadja: Dr. CSABAI PÉTER elöljáró,  
Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
Közreműködik: MISZTRÁL EGYÜTTES
A belépés díjtalan, de előzetes 
regisztrációhoz kötött.

KOCSIS ISTVÁN: 
TÁRLAT AZ UTCÁN
az egri Gárdonyi Géza 
Színház előadása
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.

november 19.
vasárnap 19.00

 KIÁLLÍTÁSOK 
M GALÉRIA: NOVEMBER 12-ig: Húszéves az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és örmény önkormány-
zatai. NOVEMBER 14-30-ig: Találkozások. Bárány Terézia – grafikák és Koppány Attila – festmények. A kiállítást 
megnyitja NOVEMBER 14-én 18.00 órakor Feledy Balázs művészeti író (1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 28-ig: Meseváros Budapest. A főváros a gyermekkönyvek illusztrációi-
ban – csoportos tárlat (1028 Templom utca 2–10.).
A KSH KÖNYVTÁR folyosóján NOVEMBERBEN Vető Zsolt Öt szakasz című kiállítása tekinthető meg (1024 Keleti 
Károly utca 5.).

 ZENE 
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 18., 17.30: Évfordulók nyomában – a Hubay Emléktársaság ünnepi 
koncertje (1028 Templom utca 2–10.).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Csütörtök esténként 20 órától Guzsalyas csángó táncház. Mold-
vai és gyimesi táncház és tánctanfolyam. NOVEMBER 6., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub. NOVEMBER 7., 
21.00: Milonga nuevo. Argentintangó-parti modern és klasszikus tangózenékkel. NOVEMBER 19., 19.00: Gradus 
ad publicum II. Gordonkavalkád. Szerkesztő és házigazda: Eckhardt Gábor. Kemény Krisztina és tanítványainak 
gálahangversenye (1022 Marczibányi tér 5/a).
BARTÓK EMLÉKHÁZ: NOVEMBER 9., 18.00: Fantáziák világa – Fülei Balázs zongoraestje. Műsoron Haydn, Mozart 
és Schubert egy-egy fantáziája. NOVEMBER 11., 11.00: Cérnahangversenyek nagyóvodásoknak és általános isko-
lásoknak. Filmzenék találkozása a zongorával. Közreműködik a GlissanDuo, Turós Enikő és Antal Gábor zongora-
művész. A hangversenysorozat szervezője és háziasszonya Szalóczy Dóra zenetanár. NOVEMBER 25., 11.00: Legyen 
a zongorázás öröme mindenkié – Michel Sogny pedagógiai módszere, a tradicionális magyar zongoratanítás 40 
év tapasztalata itthon és külföldön. Szentpéteri Gabriella bemutató tanítása. NOVEMBER 26., 11.00: Az V. Nem-
zetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny gálahangversenye (1025 Csalán út 29.).

 SZÍNHÁZ 
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 10., 19.30: Messiások – a Kerekasztal Színház színész-drá-
matanár ösztöndíjasainak előadása (1022 Marczibányi tér 5/a).
JURÁNYI HÁZ: NOVEMBER 8., 19.00: Korrup Schőn. NOVEMBER 9., 19.00: Sömmi. NOVEMBER 9., 20.00: A szerelem 
zsoldosai. NOVEMBER 10., 15., 18.30: Szociopoly. NOVEMBER 10., 24., 19.00: Egyasszony. NOVEMBER 11., 11.00: A 
hét királyfi. NOVEMBER 12., 15.00 és NOVEMBER 13., 27., 28., 29., 20.00: Egy őrült naplója. NOVEMBER 8., 19.00: 
A néma tartomány. NOVEMBER 15., 19.00: Mellettünk (a Grecsó fivérek összművészeti estje). NOVEMBER 16., 
19.00: Garázsbanda. NOVEMBER 17., 20.00 és NOVEMBER 18., 19.00: O. márkiné. NOVEMBER 18., 18.00: A meg-
torlás napja. NOVEMBER 18., 20.00: Felülről az ibolyát. NOVEMBER 19., 19.00: Lefitymálva (1027 Jurányi u. 1.).
SPIRIT SZÍNHÁZ: NOVEMBER 8., 19.00 és NOVEMBER 19., 17.00: Országúton – a filmsiker színpadon. NOVEMBER 
9., 19.00: Play Strindberg – a Neue Bühne Budapest előadása. NOVEMBER 10., 19.00: Nagyon Nagy Ő. NOVEM-
BER 11., 16.30: Zéro – filmklub a színházban. NOVEMBER 11., 19.30: Die Mitschuldigen – a Neue Bühne Budapest 
vendégjátéka. NOVEMBER 12., 15.00: Az ajtó. NOVEMBER 13., 19.00: HétfőBűn – talkshow Gundel Takács Gáborral. 
NOVEMBER 14., 19.00: Equus. NOVEMBER 15., 19.00: Jövőre, veled, ugyanitt 2. NOVEMBER 16., 19.00: Inkább nem 
tenném. NOVEMBER 18., 17.00: Foltos ingem vesd a tűzbe – Meszléry Judit estje. NOVEMBER 18., 19.00: Zorba, 
a görög. NOVEMBER 20., 19.00: HétfőBűn talkshow – Bányai Gábor vendége: Gyurkovics Tamás író. NOVEMBER 
21., 19.00: Furcsa pár (női változat). NOVEMBER 22., 19.00: Nagyon Nagy Ő (1023 Árpád fejedelem útja 3–4.).

 KLUBOK 
BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: NOVEMBER 6. és 20., 17.00: Festőkör. NOVEMBER 7–9.: Ősz a Beregben. 
Háromnapos kirándulás Magyarország egyik legszebb vidékén Márton-napi libatorral. NOVEMBER 14.: A bel-
városi templom megtekintése vezetéssel. NOVEMBER 15.: Rodosz, a Johannita lovagok szigete. Útifilm vetítése 
a klubban. NOVEMBER 21.: Székesfehérvári kirándulás, múzeumlátogatás vezetéssel. NOVEMBER 23.: Névnapok 
ünnepe a klubban. 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: NOVEMBER 8., 14.30–16.30 között ingyenes jogsegélyszolgálat. NOVEMBER 10., 
19.00: Szentföldi képek – A jeruzsálemi Templom címmel Várnai Jakab OFM előadása. NOVEMBER 13., 19.30: Kájoni 
Szabadegyetem. Szent Márton és Assisi Szent Ferenc, a köpönyeges szentek címmel Sághy Marianne történész 
előadása. NOVEMBER 16., 20.15: Szülősuli. Gyermekvállalás és rendszerváltás – a család és társadalmi környezet 
(együtt?) hatása címmel Dávid Beáta szociológus előadása. NOVEMBER 17., 18.30: Kájoni Filmklub. NOVEMBER 
20., 19.30: Ferences Ifjúsági Kurzus. Az élet tisztelete a fogantatástól a természetes halálig címmel dr. Csépányi 
Gábor pap, orvos, teológus előadása (1026 Szilfa utca 4.). 
A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig a Thir-
ring Lajos-teremben. NOVEMBER 15., 17.00: Kerékgyártó István író beszélget Bán Magda szerkesztővel életéről, 
munkásságáról és műveiről a Szépírók Társasága és a KSH Könyvtár közös rendezvényén a Bibó István-teremben. 
NOVEMBER 23., 17.00: Kölcsey Ferenc Olvasókör. Nagy Zsolt Csaba (1945–1972) Szentjánosbogárnyi világ című 
verseskötetét dr. Nagy Attila olvasáskutató mutatja be a közönségnek a Bibó István-teremben (1024 Keleti Ká-
roly utca 5.).

 KIRÁNDULÁSOK 
TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: NOVEMBER 12.: Pilis. Tahi hídfő–Vízverés nyerge–Apátkúti-völgy–Visegrád. 
Találkozó 8.00, Batthyány tér, HÉV-pénztárak. NOVEMBER 19.: Pilis. Csobánka–Szentkút–Pilisszántó. Találkozó 
8.00, Batthyány tér, HÉV-pénztárak. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.
com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
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november 11. szombat 19.00 
KÉPZELT RIPORT  
EGY AMERIKAI 
POPFESZTIVÁLRÓL 
A Szindra Társulat előadása 
Zene: PRESSER GÁBOR 
Dalszöveg: ADAMIS ANNA 

november 12. vasárnap 19.30 
KÍSÉRTETEK  
MÁRPEDIG VANNAK 
NONSTOP IMPRO A SZINDRA TÁRSULATTAL 
Műsorvezető: FÖLDESSY MARGIT

november 8. szerda 19.30 
LYUKASÓRA PRÓZA
Résztvevők: 
Lackfi János moderátor 
Vörös István, Dragomán György, 
Szabó T. Anna

TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: NOVEMBER 12.: Pilis-hegység. Országos Kéktúra. Találkozó 8.00 óra, Nyugati pu. 
jegypénztár. Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630. NOVEMBER 19.: Gödöllői-dombság. Találkozó 8.00 óra, 
Keleti pu. jegypénztárnál. Túravezető Dobi Zoltán: (06 70) 347-0545. A túrák előtt telefonos jelentkezés szükséges.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 7., 19.00: Miért örök az örök város, Róma? Barangolás 
az ókori Rómában. Előadó: Bálint Bertalan építész, belsőépítész, képzőművész. NOVEMBER 14., 19.00: Maksa-
méta humorklub. Vendég: Galla Miklós. NOVEMBER 16., 18.30: Hősies zsiványok és botrányos királyok – a múlt 
leghírhedtebb lázadói és újítói. Történelmi előadás-sorozat. Előadó: Antalffy Péter történész. Európa botrányhőse 
és az egyház megmentője – Luxemburgi Zsigmond, a kalandor politikus (1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 7., 18.30: Művészettörténeti előadás – Jézus megkeresztelése és Keresz-
telő Szent János. NOVEMBER 14., 18.30: Iskola- és templomépítés Klebelsberg Kuno korában. Ludmann Mihály 
művészettörténész előadásai. NOVEMBER 16., 19.00: Utcák, terek, történelem – Pesthidegkút térképeken. Dr. 
Czaga Viktória helytörténész előadása (1028 Templom utca 2–10.).
BKIK SZÉKHÁZ: Kamarai előadások, kérdezz-felelek! NOVEMBER 14., 17.00: A klímaváltozás és következményei 
a Földön és hazánkban; Aktuális kérdések; Meddig huzigálhatjuk a Föld bajuszát? Hol a határ? Dr. Takács-Sánta 
András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi docense, humánökológiai szakigazgatója előadása a 
VII. emeleti Széchenyi-teremben (1016 Krisztina krt. 99., az előadás-sorozat ingyenes, de regisztráció szükséges: 
koordinacio@bkik.hu, tel.: 488-2116). 
KSH KÖNYVTÁR: NOVEMBER 7., 17.00: Reformáció és ökumené a XXI. században. Fabiny Tamás, az Északi Evan-
gélikus Egyházkerület püspökének előadása a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Bibó István-teremben 
(1024 Keleti Károly utca 5.).
SZENIOR AKADÉMIA: NOVEMBER 13., 17.00: Adásvételi, tartási és életjáradéki szerződések, avagy hogyan véde-
kezzünk az ingatlancsalók ellen idős korban? Dr. Néder Zoltán ingatlan- és végrehajtási szakjogász előadása. Az 
előadás létrejöttének támogatása: 500 Ft (Villányi úti Konferenciaközpont, 1114 Villányi út 11–13.).

 GYEREKEKNEK 
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 10., 14.30: Mazsola-bérlet: A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő 
barack – avagy Katinka kertje. A Magyar Népmese Színház előadása kisiskolásoknak. NOVEMBER 13., 10.00: 
Babaszínház: Kukucs. Első színházi élmény 0–3 éveseknek a Harlekin Bábszínház előadásában. NOVEMBER 17., 
9.00 és 10.30: Tádé-bérlet: A földimalac, aki semmiben sem volt biztos. A Mesebolt Bábszínház előadása (1028 
Templom utca 2–10.).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszóház. Minden szom-
baton 10.00–13.00-ig tűzzománckészítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. Minden vasárnap 
10.00–12.00: Kőketánc gyermektáncház. NOVEMBER 7., 10.00 és 11.00: Kaláka kicsiknek. Kreatív kézműves fog-
lalkozással, vendég a Kiscsoport. NOVEMBER 14., 10.00: Álomszövők. A Kabóca Bábszínház babaszínházi előadása 
0–3 éveseknek. NOVEMBER 15., 9.30: Belvárosi betyárok. Megzenésített mondókák, közös éneklés, hangszeris-
mertető és a Fejforgató című lemez különleges világa várja a kicsiket 1,5–7 éves korig (1022 Marczibányi tér 5/a).

 NYUGDÍJASOKNAK 
BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: NOVEMBER 8.: Látogatás a Klebelsberg Emlékházban. NOVEMBER 15.: 
Emlékezés Márton püspökre. NOVEMBER 22.: Az Országúti ferences templom bemutatása. NOVEMBER 29.: Is-
merkedés az Országos Szabó Ervin Könyvtár munkájával. Bővebb információ a 326-7830-as telefonon, ill. a toth-
buda@chello.hu e-mail-címen.
A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB NOVEMBER 10-én és 24-én 13.30-tól tartja következő klubnapját, ahol az ér-
deklődők tájékozódhatnak a további őszi programkínálatunkról. A Fazekas Klub vendége NOVEMBER 16-án 
17 órától Keleti György volt honvédelmi miniszter. Helyszín: 1027 Fazekas u. 19–23., fszt. Klubvezető: Besenyei 
Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com.
ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁR EGYESÜLET: Találkozunk NOVEMBER 15-én a Keleti Károly utcában, és meg-
hallgatjuk az anyanyelvi konferencia alelnökének a munkájukról szóló beszámolóját (1024 Keleti Károly u. 13/b).

Miért hasonlít egymásra az esztergomi Má-
ria Valéria híd és a komáromi Erzsébet híd? 
Mitől különleges a Szabadság híd? Mi kap-
csolja e hidakhoz az Operaházat vagy a Kele-
ti pályaudvart? Ezekre a kérdésekre is választ 
ad a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
Összeköttetések, az Összekötő vasúti hídtól a 
Szabadság hídig című új időszaki kiállítása, 
melynek az intézmény Ganz Ábrahám Ön-
tödei Gyűjteménye biztosít helyszínt. Az ok-
tóber 26-án nyílt időszaki kiállítás kettős 
évfordulóra emlékezik, hiszen az egyik legna-
gyobb magyar hídtervező, Feketeházy János 
a Lánchíd alapkőletételének évében, 175 éve 
született, és 90 éve hunyt el. A Ganz Ábrahám 

Összeköttetések az Öntödében

Öntödei Gyűjteményben MÁRCIUS 31-ig 
látható kiállításon eredeti hídelemek, nagy-
méretű hídmodellek, szemléltetőeszközök, 
fényképek és dokumentumok mutatják be az 
egyik legnagyobb magyar hidász életét és je-
lentősebb műveit (1027 Bem József u. 20.).
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Autók égtek a mélygarázsban
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Cégektől csaltak ki pénzt
A rendőrségre még tavaly augusztusban 
érkezett bejelentés egy cég tulajdonosá-
tól, hogy a nevében ismeretlen személyek 
pénzt csaltak ki. Az ügyben indult nyo-
mozás adatai szerint a 49 éves K. Attila, 
az 51 éves Sz. Szilárd, az 56 éves N. Eszter 
budapesti, a 46 éves P. Géza budaörsi és 
a 39 éves I. Renáta biatorbágyi lakos, va-
lamint egy apaji férfi az előző év első fe-
lében több internetes oldalt hozott létre, 
amelyekre különböző cégekről adatokat 
és információkat töltöttek fel szerződés 
nélkül reklám céljából. A négy férfi és 
a két nő ezekre az internetes oldalakra 
hivatkozva megkereste az ott reklámo-
zott cégeket és annak ellenértékét kérte, 
amivel a cégnek mintegy hétmillió forint 
kárt okozott.

A II. kerületi Rendőrkapitányság mun-
katársai az elkövetőket október 25-én 
és 26-án elfogták, majd gyanúsítottként 
hallgatták ki. Ellenük csalás miatt indult 
eljárás.
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Az elmúlt néhány évben – ha nem is nagymértékben, de – nőtt a személyi sérüléssel járó 
közlekedési balesetek száma városrészünkben. Az esetszám csökkentését célul kitűző 
II. kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködve lapunk hasábjain hívjuk fel a közle-
kedők figyelmét egy-egy veszélyesebb, vagy nagyobb körültekintést igénylő helyszínre.

Főleg a reggeli órákban jellemző, hogy az Ürömi utcán 
keresztül sokan közlekednek a Szépvölgyi út irányába. 
A lámpás csomópontban ugyanakkor csak lassan lehet 
átjutni, ami néhány sofőrt a kelleténél hamarább tesz 
türelmetlenné. A magukat másoknál leleményesebb-
nek gondolók ilyenkor gyakran döntenek úgy, hogy a 
sort megelőzik az egyirányú Ürömi közön keresztül a 
Szépvölgyi úton át, mert ebből az irányból több ideig 
tart a zöld jelzés a kereszteződésben.

A trükkös autósok azonban egy valamit elfelejtenek, 
mégpedig azt, hogy az Ürömi közből csak és kizáró-
lag jobbra, a Kolosy tér felé lehet kanyarodni. Nem 

véletlenül. Ahhoz, hogy valaki szabálytalanul balra 
kanyarodjon a forgalmas Szépvölgyi útra, két sávot 
és egy záróvonalat kell kereszteznie.

A számos szabálysértő már a környéken közlekedők 
figyelmét is felkeltette, olyannyira, hogy a rendőrségre 
egyre több jelzés érkezik a zavaró jelenségről. A II. 
kerületi Rendőrkapitányságon lapunkat arról tájékoz-
tatták, hogy a rendszeres szabálysértés miatt hama-
rosan ellenőrzéseket tartanak az érintett időszakban, 
hogy elejét vegyék a leleményes autósok szokásának. 
Akit rajtakapnak, hogy felfele, balra kanyarodik ki az 
Ürömi közből, az 50 ezer forintos bírságot kockáztat.

Előzzük meg a közlekedési baleseteket!

Ürömi köz: csak jobbra!

Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet ese-
tén a 107-es vagy a 112-es segélyhívó szá-
mot kell hívni.

(06 20) 329-9541

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

Két autó égett egy ház mélygarázsában a Fillér 
utcában október 24-én. A  tűzhöz a fővárosi 
hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, 
de a helyszínre ért három percen belül a Bu-
davár-Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületek tűzoltóautója is. A tűzoltók bejutását 
nehezítette, hogy áramellátás nélkül marad-
tak a kapuk. Az önkéntes tűzoltókat mindent 
elborító sűrű füst fogadta, ami a lépcsőházon 
át már a lakásokat is elárasztotta, a lakók pe-
dig az erkélyekről kértek segítséget. Az elsőd-
leges feladat az életmentés volt, így létra se-
gítségével a legkritikusabb helyről elsőként 
egy csecsemőt, majd három felnőttet men-
tettek ki, de a hivatásos tűzoltók is kihoztak 
négy felnőttet az épületből. A mélygarázsban 
égő gépjárműveket két habosított vízsugár-
ral eloltották, az utómunkálatokat porraloltó 
készülékekkel végezték el. A tűzeset kapcsán 
négy ember megsérült, őket a mentőszolgálat 
kórházba szállította. A tűz keletkezési okának 
megállapítására tűzvizsgálati eljárás indult.
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Nem árt tudni, hogy a budapesti kamarának 
számos ingyenes szolgáltatása van, amihez 
azok is térítésmentesen hozzájutnak, akik csak 
az évi ötezer forintos regisztrációs díjat fizetik 
meg, de önkéntes tagok nem akarnak lenni. 

Csoltó Gábor, a BKIK Ipari Tagozatának elnö-
ke az ingyenes szolgáltatások között a békélte-
tő testületi eljárást említette elsőként lapunk-
nak. Mint mondta, egyre nagyobb igény van rá, 
mert a szervezet a vitás ügyeket gyorsabban, 
olcsóbban és megfelelő jogbiztonsággal képes 
kezelni úgy, hogy az igazságszolgáltatás egyéb 
részeit is mentesíti a terhelés alól. 

Az ingyenes szolgáltatások között találjuk az 
adó-, a jogi, az építésügyi, a környezetvédelmi 
és a pályázati tanácsadást. Természetesen ezek 
csak az állandó szolgáltatások, de a tagozatok 
és az osztályok munkatársai szakterületükön 
minden érdeklődőnek szívesen adnak felvilá-
gosítást. A kis- és középvállalkozások az ország 
munkavállalói mintegy 70 százalékának ad-
nak kenyeret. Ezek a szervezetek azonban nem 
minden feladatra tudnak felkészülni. Ezért a 
BKIK fontosnak tartja, hogy a tanácsadói szol-
gálat a vállalkozók mindennapi problémáinak 
megoldásához segítséget nyújtson az egysze-

rűbb esetekben telefonon, a bonyolultabb 
ügyekben személyesen. 

További fontos szolgáltatása a kamarának a 
szakmai workshopok és továbbképzések. Több 
szakmában mestervizsgára felkészítő tanfo-
lyamot szervezünk és a mestervizsga letételét 
is megszervezzük, biztosítjuk. Szakmai verse-
nyeket rendezünk, s az új technológiákról is 
tartunk bemutatókat. Nem beszéltem még az 
okmányhitelesítésről és a Széchenyi Kártyá-
ról, ami szintén megkönnyíti a vállalkozások 
számára az ügyintézést, illetve a vállalkozásuk 
finanszírozását. A  Széchenyi Kártya hitel-
keretét ráadásul most emelte kétszeresére a 
kormány. Sok segítséget kapunk továbbá a ke-
rületi önkormányzatoktól a kamara kerületi 
tagcsoportjain keresztül – mondta el a Budai 
Polgárnak Csoltó Gábor. (X)

Édes kiegyezés néven összeállított 
süteménykollekcióval eleveníti fel a 
Monarchia tradicionális édességeit 
az 1867-es kiegyezés 150. évforduló-
jára a Magyar Cukrásziparosok Or-
szágos Ipartestülete.

A jelenkor legkiválóbb ma-
gyar cukrá-
szai – köztük 
Erdélyi Balázs 
mestercukrász 
– a Belle Épo-
que, vagyis a bol-
dog békeidők ízeit, 
zamatát zárták egy 
dobozba, összegyűjtve a 
századforduló cukrászati 

remekeit. Az Édes kiegyezés kollek-
ció hat desszertből áll, három magyar 
és három osztrák korabeli sütemény 
receptjeit aktualizálja, öltözteti mo-
dern köntösbe. A  receptek stan-
dardizáltak, a részt vevő cukrászdák 

kötelesek a leírás-
hoz és az előírt 
méretekhez al-
k a l m a z k o d n i . 
A  kollekciót no-
vember 8-tól le-

het megvásárolni, 
többek között a 

kerületi Frer cuk-
rászdában is (forrás: 
www.cukraszat.net).

HOL-MI-VÁSÁR A KULTÚRKÚRIÁBAN
Legközelebb NOVEMBER 11-ÉN, majd DE-
CEMBER 9-ÉN szombati napokon 9–12 óra között 
tartanak Pesthidegkúton bolhapiacot a Klebelsberg 
Kultúrkúria Vinotékájában (1028 Templom utca 
2–10.). Helyfoglalás 8 órától, az árusításhoz elő-
zetes bejelentkezés kell. Információ és jelentkezés 
Korsós Ferencnél, vonalas telefon: (06 26) 361-371, 
mobil: (06 30) 731-6181.

Kerületi vállalkozásoknak közel a megoldás
A megújuló Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) szakmai szervezeteivel a II. ke-
rületi vállalkozók helyben, székhelyükhöz, telephelyükhöz közel vagy a Krisztina körút 99. 
szám alatti központban könnyen felvehetik a kapcsolatot, ha bármilyen üzletmenettel kap-
csolatos információra, szakmai tanácsra van szükségük.

VÁLLALKOZÓI NAPOT tartanak NOVEMBER 
15-én 10 órától a BKIK központjában (Budapest I., 
Krisztina krt. 99., VII. em. Széchenyi terem), ahová 
várják a II. kerületi vállalkozásokat. A rendezvényen 
nemcsak kapcsolatfelvételre, hanem az igények 
meghallgatására is sor kerül.

Édes kiegyezés

A II. Kerületi Önkormányzat áprilistól ingyenes járatot 
indított a Bem tér–Rét utcai orvosi rendelő útvonalon. 
A kisbusz hétfőtől csütörtökig délelőttönként óránként 
közlekedik, és az útvonalán több megállóban megáll. 
A Bem térről az első járat 7.30-kor, az utolsó 10.30-kor 
indul. A Rét utcai rendelőtől visszafelé az első busz 8, az 
utolsó 11 órakor indul a Bem tér irányába, szintén óránként.

A buszt csak önálló közlekedési képességgel bíró, fer-
tőző betegségben nem szenvedő idős emberek vehetik 
igénybe. A buszra ajánlott előzetesen regisztrálni a (06 1) 
346-5479-es telefonon, vagy a rendelojarat@masodikke-
rulet.hu e-mail-címen, de bejelentkezés nélkül is fel lehet 
rá szállni. Amennyiben tele lenne a járat, az előzetesen 
regisztráltak természetesen előnyt élveznek.

Továbbra is közlekedik
a vízivárosi rendelőjárat

A Hotel Budapest (korábbi nevén Körszálló) egykori 
és jelenlegi munkatársai közös ünnepséget tartanak 
DECEMBER 28-án 15 órától a szálloda éttermé-
ben. Program: találkozás a régi és új ismerősökkel egy 
kötetlen állófogadás keretében, jubileumi köszöntő, 
édesség meglepetés, fotó, háznézés, szendvics, üdítő 
és némi nosztalgia. A rendezvényre a belépés a Danu-
bius szállodalánc ajánlata alapján 3500 Ft/fő, amit az 
érkezéskor készpénzben lehet fizetni. A szervezők kérik, 
hogy a megadott elérhetőségek valamelyikén regiszt-
ráljanak december 1-jéig a várható létszám kialakítása 
miatt: Eleőd Zoltán (06 20 973-4546, eleodz@hotmail.
com), Jablonszky Zoltán (06 30 319-3572, jablonika@
gmail.com), Katona Zsolt (06 30 676-2536, 889-4205, 
zsolt.katona@danubiushotels.com), Kerényi Péter (06 20 
958-9116, 376-8851, pekereny@freemail.hu).

Ötvenéves a Körszálló
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BELgYÓgYÁSZAT 
• cukorbetegség, elhízás, magas vérnyomás, 

szív- és érrendszeri betegségek kockázatának 

szűrése • testzsírmérés és dietetikai tanácsadás 

• vastagbélrákszűrés 

UROLÓgIA
• prosztataszűrés

NőgYÓgYÁSZAT
• méhnyakrákszűrés • emlővizsgálat • 

Mammográfiás szűrés a Kapás utcában 

(A mammográfiás szűrővizsgálatot 40 éves 

kortól végzik el azon hölgyeknek, akiknek az 

utolsó mammográfiás vizsgálata óta egy év 

eltelt. Valamennyi, vizsgálatra jelentkező hölgy 

hozza magával személyes dokumentumait, 

valamint mammográfiás előzményeit.)

gégéSZET 
• korai stádiumú daganatok felismerése 

• tanácsadás

TÜDőgYÓgYÁSZAT 
• légzésfunkciós vizsgálat • CO-mérés (főként 

dohányzók esetében fontos) • COPD-teszt 

(kérdőíves szűrés) 

SZEMéSZET
• zöld- és szürkehályogszűrés

PSZIcHOLÓgUS
• egyéni konzultáció lelki, érzelmi 

nehézségekkel (pl. stressz) kapcsolatban

BőRgYÓgYÁSZAT
• bőrdaganatszűrés

SZŰRéSI TANÁcSADÁS

EgéSZSégNAPOKAT

A SZŰRőVIZSgÁLATOK TERÜLETEI A KAPÁS éS A KÖZSégHÁZ UTcAI RENDELőKBEN:

Ön mennyire
egészséges?

kerületünk felnőtt lakosai számára.

Az Egészséges 
II. Kerületért 
prog ram keretében 
NOVEMBER 18-án 

a Községház utcai 
szakrendelő kertjében 

ismét nordicwalking- 

oktatást tart dr. Törös 

Edit reumatológus 
főorvos. A csoportok 

óránként indulnak: az első 9, az utolsó 12 órakor. Botokat 

biztosítanak, de az érdeklődők lehetőség szerint hozzák 

magukkal a sajátjukat.

Nordicwalking-oktatás

2017. NOVEMBER 11.
(szombat) 9-16 óráig II. Kerületi 

Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 

Kapás utcai szakrendelő 
(1027 Kapás u. 22.)

2017. NOVEMBER 18.
(szombat) 9-16 óráig Pesthidegkút, 

Községház utcai rendelő 
(1028 Községház u. 12.)

A Budapesti Szent Ferenc Kórház önkormányzatunkkal együttműködve egy 

harmadik szűrőnap keretében kardiológiai szűrést végez. Szűrővizsgálatok: 

kérdőíves szív- és érrendszeri kockázatfelmérés, szükséges vérvizsgálatok (éh-

gyomri vizsgálatot nem végeznek) INR, HbA1c gyorstesztekkel, BMI-index-szá-

mítás, EKG-vizsgálat és egyéb kiegészítő vizsgálatok, illetve COPD-szűrés és 

légzésfunkciós vizsgálat is lesz.

KARDIOLÓgIAI SZŰRéS

www.szentferenckorhaz.hu

2017. NOVEMBER 25-éN
(szombat) 9-16 óráig

a Szent Ferenc Kórházban
(1021 Széher út 71-73.)

A II. Kerületi Önkormányzat idén ősszel is

több helyszínen szervez díjmentes és önkéntes

A Községház és a Kapás utcai belgyógyászati 

szűrések alkalmával megállapított, 

magas kardiovaszkuláris rizikóval rendelkező 

páciensek célzott, kiegészítő szűrése.

2017. dEcEMBER 2.
(szombat) 9-16 óráig

Célzott, kiegészítő szűrés a 
Pulzus Központban

(1024 Fillér u. 4.)
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Vigyázat, itt a náthaszezon!
Magam is kétgyermekes anyuka vagyok, így pon-
tosan tudom, mennyi nehézséget okozhat egy 
család életében az őszi-téli náthaszezon. A Bu-
dagyöngye Gyógyszertár vezetőjeként az évnek 
ebben a szakában sok olyan hozzánk betérő vá-
sárlóval találkozom, aki meghűléses panaszokra 
kér tünetenyhítő gyógyszereket.

 Hogyan segít a gyógyszerész?
Mielőtt a megfázásra, náthára való szerek va-

lamelyikét ajánlanánk, általában megkérdezzük, 
milyen korú betegnek lesz a készítmény. Elvégre 
más lehet megfelelő egy kisgyereknek, és más 
egy felnőttnek. Megint más, ha egy több külön-
féle gyógyszert szedő idős embernek ajánlunk 
gyógyszert, akinek jobban kell kímélni a gyom-
rát, illetve akinél figyelembe kell venni az esetle-
ges gyógyszer-kölcsönhatásokat. A jó gyógysze-
rész odafigyel mindezekre, ezért mindenkinek 
azt javaslom, hogy mielőtt kiválaszt magának 
egy tévében látott, éppen „divatos” gyógyszert, 
inkább fogadja meg a reklámok végén elhang-
zó jó tanácsot és kérdezze meg kezelőorvosát és 
gyógyszerészét!

Így könnyebb elviselni a meghűlést
A náthát, megfázást egyébként legjobb kife-

küdni, hogy megússzuk a lehetséges szövődmé-
nyeket, de a kellemetlen tünetek (orrfolyás, orr-
dugulás, láz, köhögés) elviselését mindenképpen 
érdemes tünetenyhítő szerekkel megkönnyíteni. 
A mostani náthás időszakban sokan kérnek ná-
lunk orrcseppet, orrsprét, köhögés- és lázcsilla-
pító szereket, illetve torokfertőtlenítőket. Nép-
szerűek a forróitalporok, és az olyan komplex 

Győzzük le a náthát!
Tomcsányiné dr. Dobos 
Adél, a Budagyöngye 
Gyógyszertár vezetője 
nemcsak lapunk hasáb-
jain, hanem a patikában, 
személyesen is min-
denkinek szívesen ad 
tanácsot az egészséget 
érintő kérdésekben.
 

készítmények, amelyek egyszerre csökkentik a 
lázat, enyhítik az orrdugulást és javítják a köz-
érzetet. Utóbbiakat körültekintően alkalmazzuk: 
nem indokolt például velük egy időben az egyéb 
láz- és fájdalomcsillapítók szedése. Javasolt vi-
szont a különböző hatóanyag-tartalmú készít-
ményeket (például paracetamol és ibuprofen) 
felváltva szedni – akár egy napon belül is. 

Másik gyakori probléma az egy csoportba tar-
tozó készítmények együttes szedése. Például nem 
szabad bevenni egy Coldrex tablettát a megfá-
zásra, mellé egy Neo Citran-port forró italként, 
hozzá még egy Panadol vagy Rubophen tablettát 
a fájdalomra. Ugyanis mind a három gyógyszer 
hatóanyaga a paracetamol. Egyrészt teljesen fe-
lesleges, másrészt túladagolást okozhat, ami már 
veszélyes is.

Gyakori meghűléses tünet a köhögés. Fontos 
hogy beazonosítsuk, száraz vagy hurutos köhö-
géssel állunk-e szemben. A kétféle típusú prob-
lémát ugyanis más-más készítménnyel lehet 
hatékonyan kezelni: száraz köhögésre köhögés-
csillapítót, hurutosra köptetőt ajánlunk.

Vigyázzunk egészségünkre
Természetesen nem törvényszerű, hogy az 

aktuális őszi náthát minden családtag elkapja. 
Örömmel tapasztalom, hogy egyre több olyan 
vásárlónk van, aki nemcsak betegség idején 
tér be hozzánk, hanem azért is, mert a mostani 

vírusos időszakban szeretné megőrizni a saját 
és szerettei egészségét. A napi táplálkozással is 
sokféle vitamint és nyomelemet vihetünk be a 
szervezetünkbe, ám így év vége felé általában el-
kél a kiegészítés. 

Vitaminok, nyomelemek, 
immunerősítés

A C-vitamin pótlásáról sokan gondoskodnak a 
náthás időszakban. Kevesebben tudják viszont, 
hogy mennyire nagy szükségünk van ilyenkor 
a D-vitaminra, aminek a hiányában csökken 
az immunműködés. Télen nem ér bennünket 
elegendő napsütés, így a D-vitamin nem képes 
szintetizálódni a szervezetben, ezért kell pó-
tolni. A  nyomelemek közül különösen fontos 
a magnézium, mert hiányában gyakori fejfájás, 
idegrendszeri gyengeség, lábikragörcs jelent-
kezhet. Az ötven feletti korosztálynak a Koenzim 
Q10-et tudom még ajánlani, hiszen szedése ja-
vítja a sejtek energiatermelését, élénkíti az egész 
szervezetet. Mindenkinek segítünk megtalálni a 
számára ideális gyógyszert, jöjjenek hát be hoz-
zánk bátran! (X)

Ingyenes családi egészségnap a Millenárison

A rovat támogatója a megújult 
Budagyöngye gyógyszertár

1026 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 121. földszint, 

nyitva hétfőtől péntekig 8-19, 
szombaton 8-15 óráig.

Idén új helyszínen, a Millenáris B épületében 
(1024 Kis Rókus u. 16–20.) tartja az Egy 
Csepp Figyelem Alapítvány ingyenes családi 
egészségnapját, az Egy Csepp Világnapot 
NOVEMBER 12-én 10–18 óra között. Ze-
nészek, műsorvezetők és színészek is részt 
vesznek az Egy Cseppes Szúrópróbán, ahol 
nemcsak vércukorszintjüket mérhetik meg, 
hanem számos ingyenes szűrésre is vál-
lalkozhatnak. Az Egy Csepp Világnapon 
vidám programokról is gondoskodnak a 
szervezők, többek között fellép a Kolompos 
Együttes, Tóth Vera, a Talamba Ütőegyüttes, 
és előadást tart Szabó Gyuri bácsi, a bükki 
füvesember. Idén a számos híresség Erős 

Antónia vezetésével a programismertetésen 
és az értékes nyeremények kisorsolásán túl 
egy interaktív egészség-talkshow-ban is 
közreműködik.

Izgalmasnak ígérkezik a cukrászok és a 
gyerekek közös desszertkészítése is az Egy 
Csepp Konyhában. A családoknak foci, ugráló-
vár és gyermekfoglalkozások garantálják a 
kikapcsolódást. Megkóstolható lesz Magyar-
ország idei Cukormentes Tortája versenyének 
győztese, a Pöttyös Panni is. Lehet kóstolni az 
egészségpiacon, részt lehet venni a Nemzet-
közi Diabétesz Sétán, a tombola fődíja pedig 
egy kétszemélyes külföldi nyaralás lesz. Továb-
bi információk: www.egycseppvilagnap.hu.
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2017. november 18-án.
Lapzárta: keretes – november 8., apró – november 10.

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton 
történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16-ig. 
Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222.
Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig sza-
vanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 
megjelenéstől 10% kedvezmény. Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), 
készpénzfizetéssel rendezve.
online apróhirdetés-felvétel a nap 24 órájában:
ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/
Fizetési lehetőség: az interneten keresztül 
bankkártyával, vagy készpénzzel bármely bankfiókban, vagy banki utalással.

Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 316-3410-es számon, illetve a hirdetes@
budaipolgar.hu e-mailcímen. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft, 1/2 
170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old. 265 000 Ft, 
1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli.
Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 20%, 10-től 30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirde-
tésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények 
nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

 ÁLLÁS-MUNKA 
Az I. Sz. Gondozási Központ 1 fő gon-
dozót keres idősek nappali ellátásá-
ra határozott időre, és 1 fő gondozót 
házi segítségnyújtás területére hatá-
rozatlan időre, szociális gondozó és 
ápoló végzettséggel. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal lehet 2017. november 
30-ig, mely benyújtható postai úton az I. 
Sz. Gondozási Központ, 1027 Budapest, 
Bem József tér 2. címre, vagy elektronikus 
úton az egyesgondozasikozpont@gmail.
com e-mail-címre. További felvilágosítást 
(06 1) 212-5019-es telefonszámon adnak.

TAKARÍTÓT és KARBANTARTÓ-BE-
RENDEZŐT keresünk teljes munkaidő-
ben a Klebelsberg Kultúrkúriába (1028 
Budapest, Templom u. 2-10.). A fényké-
pes önéletrajzokat a som.laszlo@kultur-
kuria.hu; címre várjuk.

Megbízható, tapasztalt, munkájára 
igényes hölgy bejárónői munkát vállal. 
Tel.: 06 30 542-8338

HÁZIMUNKÁT, TAKARÍTÁST VÁLLA-
LOK REFERENCIÁVAL, FRISS NYUG-
DÍJAS. Tel.: 06 30 461-9873

NYUGDÍJAS HÖLGY BÁJOS SZOBÁT 
ADNA KISEBB HÁZIMUNKÁÉRT ÉS 
KUTYASÉTÁLTATÁSÉRT CSARÉBE A 
BEM RAKPARTON EGYETEMISTA 
SZOLID, MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁL-
HATÓ LÁNYNAK. bernardizsuzsa@
gmail.com TEL.: 06 30 932-1080

Az Amerikai Nemzetközi Iskola Nagy-
kovácsiban takarítókat keres rész- 
vagy teljes munkaidőre. Azonnali mun-
kakezdés! További információkért hív-
ja Németh Juditot: 06 30 274-5332. Az 
önéletrajzokat várjuk a hvass@aisb.
hu e-mail-címre. Tel.: 06 30 274-5332

Az Amerikai Nemzetközi Iskola szak-
képzett kertészt keres azonnali be-
lépéssel, teljes munkaidős munka-
körben. Kerti gépek használatában 
jártasság előny. Bővebb információ-
ért hívja Németh Juditot, tel.: 06 30 
274-5332. Az önéletrajzokat küldjék 
a hvass@aisb.hu e-mail-címre. Tel.: 
06 30 274-5332

A SZENT LUJZA SZERETETOTTHON 
SZOCIÁLIS GONDOZÓ, ÁPOLÓT KE-
RES AZONNALI BELÉPÉSSEL. ÉRDEK-
LŐDNI LEHET FÉNYKÉPES ÖNÉLET-
RAJZZAL A szentlujza@t-online.hu 
E-MAIL-CÍMEN VAGY A 466-5611-ES 
TELEFONSZÁMON.

 OKTATÁS 
REFERENCIÁVAL RENDELKEZŐ GYER-
MEKGONDOZÓ, TANÁR 0--8 ÉVES 
GYERMEKEK NEVELÉSÉT, FEJLESZTÉ-
SÉT VÁLLALJA, HÉTVÉGÉN IS. Tel.: 06 
30 281-9452
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL GYA-
KORLOTT DIPLOMÁS SZAKTANÁR 
EGYÉNILEG VIZSGÁKRA, FELVÉTE-
LIKRE FELKÉSZÍT, RENDSZEREZ. Tel.: 
06 30 749-2507
Anyanyelvi angoltanár több éves tapasz-
talattal nyelvórát vállal minden szinten, 
minden korosztálynak. Nyelvvizsgára 
felkészítés, üzleti angol, önéletrajz, pre-
zentáció. Extra: gitároktatás. paulsond-
rive@yahoo.com Tel.: 06 31 785-3840
Amerikaitól angolul gyorsan, beszéd-
centrikusan, minden szinten. Tel.: 06 70 
242-2611
MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA KOR-
REPETÁLÁS, FELVÉTELIRE FELKÉSZÍTÉS 
MINDEN SZINTEN, ÖNNÉL! Tel.: 06 70 
222-2257

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

Matematika-, fizikatanítás, korrepetá-
lás. Emelt szintű és középszintű érettsé-
gire, egyetemi, főiskolai tanulmányokra 
felkészítés.Több mint huszonöt éves gya-
korlat. E-mail: szakallk@freemail.hu Tel.: 
213-7747, 06 20 518-2808

Matematika-, fizikatanítás általános és 
középiskolásoknak, szaktanártól, refe-
renciákkal. Tel.: 06 30 461-8821

Matematika-, fizikatanítás általános 
és középiskolások részére szaktanártól! 
Házhoz megyek! Tel.: 06 20 959-0134

KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érett-
ségire, felvételire való felkészítés gya-
korlott középiskolai tanárnál. Tel.: 06 30 
264-5648

 INGATLAN 
GARÁZS kiadó (14 m²) a Bogár utca 
elején. Tel.: 06 30 282-6838

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

KERESEK eladó, vagy minimum egy évre 
bérelhető lakást. Tel.: 06 30 729-7546

A LOTZ KÁROLY UTCÁBAN MAGAS-
FÖLDSZINTI, 88 m²-ES, HÁROM SZO-
BÁS LAKÁS ELADÓ. ÁRA: 59 MILLIÓ 
FT. Tel.: 06 30 590-0954

Pasaréten II. emeleti, 142 m²-es tera-
szos, polgári lakás garázzsal tulajdo-
nostól eladó. Irányár: 95 M Ft. Tel.: 06 
30 438-9320

Többgenerációs, de irodának is al-
kalmas 400 m²-es ház eladó beltéri 
medencével, 100 m²-es terasszal 
csak 5 percre a Hűvösvölgyi úttól, 
zsákutca végén (II., Turul utca). Je-
lenleg ki van adva. Csend, jó levegő, 
nyolc szoba. Képet küldök. Ára: 116 
M Ft. Tel.: 06 20 960-0600

ADYLIGETEN 2050 m²-es építési 
telek jó infrastruktúrával, panorá-
mával tulajdonostól 46,5 M Ft-ért 
eladó. Tel.: 06 30 257-0257

ELADÓ BELSŐ ÓBUDÁN, TELJESKÖ-
RŰEN FELÚJÍTOTT HÁZBAN IGÉNYE-
SEN KIALAKÍTOTT 49 m²-ES LAKÁS. 
26 500 000 Ft. INGATLANOSOK KI-
ZÁRVA. Tel.: 06 20 508-5217

AZ ORLÓ UTCÁBAN 100 m²-ES, ÖT 
SZOBÁS, ÖRÖKPANORÁMÁS LAKÁS 
ELADÓ. ÁR 79 MILLIÓ. Tel.: 06 30 
590-0954

ELADOM ZÖLDÖVEZETI, LAKÓPARKI 
46 m²-ES LIFTES, PORTASZOLGÁLA-
TOS, PANORÁMÁS LAKÁSOM. Tel.: 
274-0141

A PIRAMIS INGATLANÜGYNÖKSÉG A 
BUDAI CSALÁDI HÁZAK ÉS NÍVÓS LA-
KÁSOK SPECIALISTÁJA. EGY BARÁT-
SÁGOS IRODA 27 éve a VEVŐKÉRT és 
ELADÓKÉRT! SZERETETTEL VÁRJUK 
MEGKERESÉSÉT: www.piramisingat-
lan.hu TEL.: 33-55-965

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat 
keres! Bízza ránk ingatlanát: igyek-
szünk gyorsan hozni a vevőt, jutalék 
3%, ügyvéd ingyenes, diplomás ügy-
nökök, külföldi vevők elérése. Isme-
rősének lakása eladó? Hívjon, Ön is 
jutalélot kap! Laurus Ingatlan. Tel.: 
06 20 960-0600

Apróhirdetések
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A BUDAHOUSE KERES IGÉNYES ÜGY-
FELEINEK ELADÓ, KIADÓ INGATLANO-
KAT KORREKT ÜGYINTÉZÉSSEL Tel.: 06 
30 494-3964

GOLFOZÓK! BEFEKTETŐK! COSTA 
DEL SOLON, MARBELLAI GOLFPA-
RADICSOMBAN ÚJ ÉPÍTKEZÉSEK 
KEZDŐDNEK, MELYEK ÉPÍTŐCÉG-
TŐL BANKHITELLEL MEGVÁSÁROL-
HATÓK. Tel.: 06 70 454-6127

 EGÉSZSÉGÜGY 
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, 
JAVÍTÁSA SORON KÍVÜL. FOG-
SZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ. MOZ-
GÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ 
MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. 
FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! 
TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN FOGTECH-
NIKUS MESTER, 1013 BP., KRISZ-
TINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30 
222-3016

Csontkovács-akupresszőr rendel a Szi-
lágyi Erzsébet fasor 51. alatt csütörtö-
könként 14--18 óráig. Idegbecsípődé-
sek, ízületi blokkok, porckorongsérvek, 
nyaki eredetű szédülések megszünte-
tése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Be-
jelentkezés alapján. Dr. Garzó Péter ter-
mészetgyógyász. Tel.: 06 30 945-8477

Masszírozást vállal Budaliget, Hideg-
kút, Máriaremete, Hűvösvölgy terüle-
teken 48 éves férfi. 8000 Ft/alkalom/
fő, kiszállással együtt. Tel.: 06 30 
9336-525

Izomletapadások, fej-, nyak- és 
hátfájdalmak kezelése, teljes test-
masszázs. Szakrendelőkben, a Fény u. 
10. alatti fodrászatban vagy az Ön ott-
honában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. 
Tel.: 06 20 595-3057

GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, talp- és 
testmasszázs otthonában. Tel.: 06 
30 206-4801

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

VADONATÚJ, TÖBBFUNKCIÓS, 
ELEKTROMOS MOTORRAL, TÁV-
IRÁNYÍTÓVAL KÖNNYEN MŰKÖD-
TETHETŐ BETEGÁGY, FELFEKVÉS EL-
LENI MATRACCAL, KEDVEZŐ ÁRON 
ELADÓ. Tel.: 06 30 590-0954

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

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

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

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK 
VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, 
vécétartályok cseréje, javítása. Anyag-
beszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉ-
CSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javí-
tása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. 
Tel.: 06 30 447-3603

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, 
KLÍMA-, KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL 
TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL – EN-
GEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. 
PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS GARAN-
CIÁVAL. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70 
258-0000

VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázá-
sok megszüntetése. Balázs János 
épületgépész technikus. Tel./fax: 
362-4050, 06 20 917-0697

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓ-
ZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZE-
RÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. 
II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 397-2458, 
06 30 933-3620

GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ 
vállalja: egyszerűsített gázkészü-
lék-csere (terv és meó nélkül), gáz-
készülékek műszeres bevizsgálása, 
beállítása, szénmonoxid mérése, 
gázszivárgás keresése, gázkészülé-
kek műszeres hatásfokmérése és 
optimális működés beállítása, ké-
ményhuzat vizsgálata, gázkészülék 
tisztítása, karbantartása, javítása, 
szerelése, fűtési rendszerek átvizs-
gálása, átmosása, beszabályozása. 
Hoffmann Ferenc üzemmérnök, gáz-
biztonsági felülvizsgáló, gázkészü-
lék-szerelő, épületgépész. Tel.: 06 
30 951-0467

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárí-
tástól a teljes felújításig. Petrás József 
villanyszerelő mester. Tel.: 246-9021. 
ELMŰ által minősített és ajánlott vál-
lalkozás. Tel.: 06 20 934-4664

Elektromos cserépkályha javítása, 
villanybojler, villanyszerelés, mérő-
hely kiépítése, EPH (érintésvédelem, 
tűzvédelem), javításokat vállalok. 
www.elektromoscserepkalyha.hu 
Tel.: 06 20 530-0344

VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, 
kapcsolók, lámpák cseréje garanci-
ával. Boda Zsolt villanyszerelő mes-
ter. Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363

 LAKÁS-SZERVIZ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, 
TAPÉTÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, 
-JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS, CSEMPÉZÉS, 
KŐMŰVES, LAKATOS, ASZTALOS 
MUNKÁK, VILLANYSZERELÉS, VÍZ-
SZERELÉS GARANCIÁVAL. HALÁSZ 
TIBOR. TEL.: 202-2505, 06 30 251-
3800

Festés 1200 Ft-tól, tapétázás 1500 
Ft-tól, külső hőszigetelés 3000 Ft-tól. 
Minőség, garancia! festoguru.weebly.
com Tel.: 06 70 250-9132

Festés, mázolás, tapétázás, kisebb 
munkák is, kőműves javítások. Kovács 
Gergely. Tel.: 06 30 568-6255

CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TE-
RASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍ-
TÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30 341-3423

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapu-
nyitó automatikák, zárszerelés, 
lakatosmunkák, kerítések. frima-
ri53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 
214-7442, 06 20 978-7429

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

ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablak-
doktor.hu 23 éve vállalom kedve-
ző árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, 
üvegezését, szigetelését garanciá-
val. A felmérés díjtalan! HORVÁTH 
ÁKOS. Tel.: 06 70 550-0269

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 
9500 Ft-tól, WC: 12 000 Ft-tól, kame-
rás csővizsgálat 14 000 Ft-tól. Tel.: 06 
70 250-9132

Asztalos és faipari munkák. Parket-
tázás. Tel.: 06 20 382-1234

 ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGI-
TÁLIS ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 
201 5368, 06 20 537-6281

Lapos TV-k, színes TV-k javítása 
mindennap. Tel.: 243-9462, 06 30 940-
1802, PAÁL FERENC.

COMPUTERKLINIKA: számítógép-ja-
vítás, karbantartás, vírusirtás, alkat-
rész-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, szúnyog-
háló, függönykarnis készítése, javítá-
sa. Redőnytokok szigetelése. Tel.: 356-
4840, 06 30 954-4894

REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSE-
RE RÖVID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, 
RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, 
KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, 06 20 
934-5728

 SZOLGÁLTATÁS 
Költöztetés, lomtalanítás, áruszál-
lítás, csomagolás, bútorszerelés. 
Ingyenes felmérés, fuvarvállalás. 
Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347, 06 
30 589-7542

KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZET-
KÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, 
ELÉRHETŐ ÁRON. www.herkulest-
rans.hu TEL.: 385-1802, 06 30 999-
8619

Magánházaknál éves, rendszeres nagy-
takarítást, ablaktisztítást vállalunk. 
Ha fáradt vagy elfoglalt, hívjon bizalom-
mal. Tel.: 06 70 284-3387

SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉMÉ-
NYEK BELSŐ MARÁSÁT, BÉLELÉSÉT 
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. TEL.: 
06 20 264-7752

Kőműves munkák, hideg, meleg 
burkolás, festés-mázolás, gipszkar-
tonozás közületnek is. E-mail: jo-
zsefbako1@gmail.com Tel.: 06 70 
563-0293

Bízza szakemberre, ne bízza a vé-
letlenre, szobafestő munkát vállal 
garanciával. Tel.: 06 30 913-8245

Kismamák, nagymamák! KOZME-
TIKA (szempilla-, szemöldökfestés, 
arcmasszázs, gyantázás), hajfestés, 
géllakozás otthonában. Tel.: 06 30 
206-4801

NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasa-
réti Fodrászszalonból) a Hűvösvöl-
gyi 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 MATY-
KÓ ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BO-
ROSNÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) a 
Pasaréti út 53. (Gábor Áron utca sa-
rok) alatti fodrászatban szeretettel 
várja régi és új vendégeit.

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

FAKIVÁGÁS, GALLYAZÁS, FASEBÉ-
SZET ALPINTECHNIKÁVAL, KOSA-
RASSAL, SZÁLLÍTÁSSAL. MESTER-
MUNKA 1988 ÓTA. GOND FERENC. 
Tel.: 06 30 977-1745

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGY-
BECSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐ-
NYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, 
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS 
DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938

A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vá-
sárol festményeket, régi pénzeket, kitün-
tetéseket, porcelán- és ezüsttárgyakat, 
bútorokat, könyveket, teljes hagyatékot. 
Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás, 
info@tallerantik.hu www.tallerantik.hu 
Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543

PAPÍRRÉGISÉG, KÉPESLAPOK, FO-
TÓK, 1945 ELŐTTI KÖNYVEK, JEL-
VÉNY, KITÜNTETÉS KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁSA, HELYSZÍNI KISZÁL-
LÁSSAL. Tel.: 06 70 609-9985



26. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

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

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL 
KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FEST-
MÉNYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYA-
KAT, PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, 
HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNYVE-
KET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜS-
TÖKET, SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, 
BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TELJES 
HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁL-
LÁSSAL. Tel.: 06 20 597-8280

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

Papír- és fémpénzt, bélyeget, képes-
lapot, papírrégiséget, régiségeket vá-
sárolunk és árverésre átveszünk. VI., 
Andrássy út 16. Nyitva: H-SZ: 10-17, 
Cs: 10-19. Tel.: 266-4154

Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
kisebb-nagyobb festményeket, ezüstö-
ket, porcelánokat, bronzokat, órákat, 
régi katonai kitüntetések tárgyait stb., 
teljes hagyatékot. herendi77@gmail.
com Tel.: 06 20 280-0151

 VÉTEL-ELADÁS 
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁ-
ROLOK DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL, 
PORCELÁNT, KERÁMIÁT, FEST-
MÉNYT, BÚTORT, ÓRÁKAT, BOROS-
TYÁNT, NUMIZMATIKÁT, SZŐNYE-
GET, TELJES HAGYATÉKOT, MŰSZA-
KI CIKKET, FÉNYKÉPEZŐGÉPEKET, 
OBJEKTÍVEKET. PINTÉR NIKOLETTA. 
TEL.: 466-8321, 06 30 973-4949
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT VÁ-
SÁROLUNK. INGYENES KISZÁLLÁS, 
AZONNALI FIZETÉS. TEL.: 06 20 
387-4140
Könyvek, könyvtárak, CD-k, DVD-k, 
hanglemezek, valamint papírrégiségek 
(plakátok, képeslapok, térképek) kész-
pénzes felvásárlása. Tel.: 266-3277, 06 
20 922-0001
Megvételre keresek kis és nagy 
HANGLEMEZEKET, MAGNÓKAZET-
TÁKAT. Tel.: 06 20 363-2050
Galériánkban arany-ezüst, borostyán 
felvásárlás akár gr. árban is! Vásáro-
lunk festményt, bútort, órákat, köny-
veket, hagyatékot lakáskiürítéssel! 
II., Fillér u. 1. Ez a hirdetés arany és 
borostyán eladása esetén 6000 Ft-ot 
ér önnek. Tel.: 06 20 229-0986
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűj-
teményem kiegészítésére magas áron 
vásárolok. Tel.: 325-6753

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉ-
GIT, ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT 
ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL. DÍJ-
TALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 
425-6437

 TÁRSKERESÉS 
Hölgyeim, figyelem! 61 éves sportos, 
egyedül maradt férfi keresi 47--55 
éves csinos, kulturált hölgy ismertsé-
gét hosszú távra. Tel.: 06 20 972-8372

Megismerkednék nyugdíjas, jólelkű úr-
ral, akivel szeretetben töltenénk el a 
további éveket. Tel.: 06 30 923-7423

NYUGDÍJAS, INTELLIGENS, CSINOS 
HÖLGY MEGISMERKEDNE NYUG-
DÍJAS, INTELLIGENS, MEGBÍZHATÓ 
ÚRRAL. Tel.: 06 70 341-6445

Találja meg társát, szabadidőpartne-
rét több mint 25 éve, hagyományos 
értékeken alapuló, sikeresen műkö-
dő társkereső irodámban. Klubesték, 
rendezvények, programok! Kiss Etelka, 
tel.: 269-4589.

 EGYÉB 
45 éves megbízható nő eltartá-
si vagy életjáradéki szerződést 
kötne ingatlanra idős személlyel. 
Havi fizetés és teljes ellátás fejé-
ben. Hívjon bizalommal. Tel.: 06 20 
229-0986

Megfelelő anyagi háttérrel rendelke-
ző, kulturált, egyedülálló fiatalember 
életjáradékot kötne. Hosszú távú be-
fektetés céljából, esetleg gondozást 
is vállal. Tel.: 06 70 492-6678

FIATAL, STABIL EGZISZTENCI-
ÁJÚ ÉRTELMISÉGI HÁZASPÁR 
ÉLETJÁRADÉKI VAGY ÖRÖKLÉSI 
SZERZŐDÉST KÖTNE. TEL.: 06 70 
252-4897

Kölcsönös szimpátia és tisztelet 
alapján eltartási szerződést kötnék 
ingatlanért. Tel.: 707-2806

Örökösödési szerződést kötne egye-
dül élő idős hölggyel lakásért (Vízi-
város terület) leinformálható, meg-
bízható hölgy gyermeke részére. Tel.: 
06 70 261-0721

FARMER DIVAT: Margit krt 69. Női, 
férfi téli nadrágok megérkeztek 
S--6XL méretig. Tel.: 212-4163

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: di-
vatos, egyedi, kézi kötött, hor-
golt ruhadarabok rendelésre, 
nagy fonalválasztékkal, hozott 
fonalból is. www.kotode.hu Tel.: 
356-6009

CSILLAG-
RENDSZER

FRANCIA
FOLYÓ

HALFAJTA
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SZEMCSE

... ÉS
JÚLIA

KÖLTŐ V.
(LÁSZLÓ)

ÖNKÍVÜLET

JÓD ... OLIVÉR
HUMORISTA

KISS ...
KATE
NÉMET
NÉVELŐ

NUMERO
RÖVIDEN

KÜZDŐ-
TÉR

BEETHOVEN
NYITÁNY

ELEMTÍPUS
AM. ÍRÓNŐ
JOYCE
CAROL

SZÖRNY

BAJOR
FESTŐ V.

... MAIL
LÉGIPOSTA

TOLNAI
HELYSÉG
... AD FEL-
BÁTORÍT

TILTÓ SZÓ

SUZUKI
TÍPUS

KILOLITER
RÖVIDEN
KÖZÉP-
SZERŰ

VERGILIUS
EPOSZA
NÉP

GIUNEABAN

LOCSOLÓ-
CSŐ

HÁTRÁL

... TIBOR
KENUS

PÁRDUC-
MACSKA

THAIFÖLDI
GK. JEL

TRÉFA

OLASZ
VÁROS

INDÍTÉK

... SALDANA
AM. SZÍN. NŐ

AIR INDIA

IDŐS
ROKON

NŐI NÉV

SUROLÓ-
SZER
JAPÁN
MŰFAJ

FURFANG

... DÓRA
SZÍNÉSZNŐ

... PLUS
ULTRA

TÜZEL

IDEGEN
ANNA

KOVÁTS ...
SZÍNÉSZNŐ

FRANCIA
TÁJ

... POETICA

ISMERETLEN
SZEMÉLY

FOSZTÓ-
KÉPZŐ

ATTÓL
KEZDVE
AMELY
SZEMÉLY

ÜNNEPLŐ

BORSODI
VÁROS

HATÁR-
SZAKASZ!

BÁNK ...
GYULLADÁS

FŰSZER

OROSZ
HELYESLÉS

KIEJTETT
BETŰ

BARNA ...
KÉTÉLTŰ
ÁLLAT

RÁDIÓ-
AKTÍV
ELEM

KALAMUS

ARANY
VEGYJELE

... GÁBOR
ÉNEKES

MEGA

BENIN
AUTÓJELE

NOMEN
NESCIO

E1

A rejtvény fő soraiban Hemingway gondolatát rejtet-
tük el. A 2017/16. számban megjelent rejtvény megfejtése: 
„A bölcs semmittevéssel foglalkozik”. A  helyes megfejtést 
beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 
az oázis Kertészet 5000 Ft. értékű vásárlási utal-
ványát nyerte. A  nyertesek: dr. Csete Ágnes, Liszt 
Beatrix és Szutor Ágnes. Gratulálunk, a nyereményeket 
postán küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár 
rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@
masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2017 november 18-ig.
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32 600
KöSzöNjüK!

www.facebook.com/budapest2
FACEBooKon A II. KErülET

ÁGYTOLLTISZTÍTÁS

Készít-Felújít!

Párnát Paplant Ágyneműt Függönyt Ruhát

+36 1 201 71 00
Budapest, II. ker. Erőd utca 14.
facebook.com/tollklinika 
tollklinika.hu







ÁGYTOLLTISZTÍTÁS

Készít-Felújít!

Párnát Paplant Ágyneműt Függönyt Ruhát

+36 1 201 71 00
Budapest, II. ker. Erőd utca 14.
facebook.com/tollklinika 
tollklinika.hu







ÁGYTOLLTISZTÍTÁS

Készít-Felújít!

Párnát Paplant Ágyneműt Függönyt Ruhát

+36 1 201 71 00
Budapest, II. ker. Erőd utca 14.
facebook.com/tollklinika 
tollklinika.hu







ÁGYTOLLTISZTÍTÁS

Készít-Felújít!

Párnát Paplant Ágyneműt Függönyt Ruhát

+36 1 201 71 00
Budapest, II. ker. Erőd utca 14.
facebook.com/tollklinika 
tollklinika.hu







INGYENES
FOGÁSZATI 
SZŰRÉSEK

KIVEHETŐ FOGSOR (1 DB) 
70.000 helyett 35.000 Ft

FOGSORJAVÍTÁS (MEGVÁRHATÓ) 
4.900 Ft

PORCELÁN KORONA 
28.000 Ft HELYETT 20.000 Ft

FOGKŐLEVÉTEL 7.200Ft

FOGORVOSI RENDELŐ 
AQUINCUM-DENTAL

1036 Budapest, Lajos u. 142.
Tel.: 250-5482

Várakozás nélkül, az ország 76 pontján kiváló audiológus 
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt!
Látogasson el hozzánk!

budagyöngye bevásárlóközpont tel.: 06 1 221 55 66
margit krt. 31-33. tel.: 06 1 336 02 98
amplifon.hu

ingyenes hAllásvizsgálAt és próbAhordás 
2017. november 6-tól 17-ig

kérjen időpontot most!

megbízhat 
bennünk

vizsgálAt
gondozás

szAkértelem

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

A teljes értékű éle t egyik feltétele a jó hallás.

Többen attól tar ta nak, hogy a
hallás  vizs   gálat után vég  ér  vé -
 nyesen be bizo  nyo so dik, hogy

való ban baj van a hallásukkal. Pedig a
panaszok nem szűnnek meg maguktól,
sőt rosszab bod hat is ez az álla pot,
ráadásul a hallás  csökkenés rányom -
hatja a bé lyegét az érintett családi – és
társasági életére is. 

Lehetetlen teljes értékű éle tet élni jó
hallás nélkül. Gondoljunk csak bele,
hogy ez az érzék szer vünk mennyi hasz -
nos információval lát el bennünket a
minket kö rül vevő világról. A hallás na -
gyon összetett folyamat, és a fül az egyik
legbonyo lul tabb szer vünk, amely a leve -
gőben terjedő rezgés hullá mo kat fogja
föl, majd azokat az agy felé továbbít ja,
ahol a hangjelek dekódolása zajlik. 
A hAllás csökkenés jelei
A halláscsökkenést leg gyak   rabban a
belső fülben található szőr  sejtek ká ro -
 sodása, illetve azok elhalása idézi elő. A

szőr sej tek köz  ve tí té sé vel jut el az infor-
máció az agyhoz, így azok sérülése ese -
tén a fül nem képes a hangokat
megfelelően ér zékelni. Ez leggyak -
rabban az idő sö dés fo lya  matának ter -
mé  sze tes részeként tör té nik meg. 

Ha Ön társaságban nehezen érti a be -
szédet, és gyak ran vissz a kérdez a
beszélgetés közben, illet ve nem a feltett
kér  désre vá laszol, már gya   na  kod hat,
hogy a hát tér ben hallás romlás állhat.

Amennyiben a kör nye zete is jelzi,
hogy a televíziót és a rá diót átlagon
felüli hangerővel hallgatja, illetve a
színház ban – bár    milyen kö zel is ül a szí -
né  szekhez – gon  dot okoz meg halla ni a
párbeszédet, itt az ideje, hogy tegyen lé -
pé seket az egész sége ér de kében.

A hallás vizsgálatra nem kell várni;
mindenki egyéni időpontot kap az
Ampli fonnál. Érde mes tehát most be je -
lent  kezni a cikk melletti hirdetésben
található telefonszámok egyikén.

Miért olyan 
nehéz elfogadni,
ha gond van 
a hallásunkkal?
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– Hatékony
   alakformálás!

– Minden
   korosztálynak!

– Elérhető áron!

tel:   30-539-3797Margit krt.  48.  1/9. 

PARKOLÁSI ELLENŐR
munkakörbe keres 

munkatársat
a II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Város-

üzemeltetési Igazgatóság 
Parkolási Osztálya. Bruttó 185 000 forin-

tos kezdő bérezés 
a 3 hónap próbaidő alatt, elérhető fizetés 

bruttó 240 000 forint+cafeteria. 
Jelentkezni a 

zsigmond.janos@masodikkerulet.hu 
e-mail-címen lehet 

fényképes önéletrajzzal. 
További információk a (06 20) 489-

4798-as telefonszámon.
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Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858

www.akupunktura-prof.hu

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.

Minden ami fogorvoslás
Több mint 20 éve, 
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

Altatásban is!

A Közkincs Egyesület kiemelten

közhasznú könyvterjesztésre vásárol
könyveket, könyvsorozatokat, könyvtárakat,

illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Lakáson és az alábbi könyves szekereinknél
is átveszünk könyveket:

II. Máriaremetei út, Bánffy György Emlékpark
X. Kőrösi Csoma Sándor sétány, Főposta mellett

XII. Csörsz u. 18., MOM Kulturális Központ bejárata mellett

Telefonszám: + 36 70/606-8107

Építőanyag kereskedés házhozszállítással!
Tel.: 376-5853

Nyitva: • hétfő-péntek: 7-16 • szombat: 7-12 • vasárnap zárva
Mész, beton, transport beton, tégla, sóder, homok, kulé- és gyöngykavics, termőföld, 

betonacél, szegélykő, térkő, vakolat, csemperagasztó. 
Cement és zsalukő kedvezményes áron!

Gépi földmunka, bontás, verőfejjel és szállítással is, tereprendezés,
alap-, és sáv-alapásás, árokásás.

1028 Pesthidegkút-Ófalu, Patakhegyi út 83-85.

Tankoljon olcsóbban, helyben!
Tel: 397-2523

Nyitva: • H–P: 6–19 h • SZO.: 6–16 h • vasárnap zárva
95-ös • Gázolaj • PB gáz • Telefon egyenleg feltöltés 

 • Autópálya matrica • Megyematrica •  Útdíj egyenlegfeltöltés 
• Bankkártyás fizetés 

November 15, 2017
Preschool and Primary School classe

(Grades 1-6)
9:00 am – 12:00 am

New building opening in 2018!

1021Hűvösvölgyi út 131.
Entrance: Alsó Völgy utca 26.
(06 1) 394-2968

Visit our classes
and meet our teachers
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Természettudományi 
Enciklopédia 16 kötet

Előzetés esetén 
a teljes sorozat ára: 

20.795 Ft.

2017. december 31-ig 

 kedvezmény 
Sixtus pedikűrre 

tartós lakkal

2017. nov. 1-15-ig 

villás reggeli, 
vagy ebéd 
menü mellé

2017. dec. 31-ig
  

minden 
szolgáltatás 

árából

2017. dec. 31-ig  

ajándék 

kávé -20%

minden termékre, 
kivéve 

az akciós termékeket! 

2017. nov. 31-ig.

-10 % 

-20%
kedvezmény 

Ünnepeljen velünk 
november 11-én 

 

2  éves a HÜVI! 

Pizza Forte, Bortársaság, Costa Coffee, Lipóti Pékség, Olivaloe, Zenstore, Ingatlan Buda, HÜVI Virág, Wok Point, 
Olivaloe, Kulcsmásolás, késélezés,cipőjavítás, ultrahangos ékszer tisztítás Rebecca's Bazaar Lakberendezés, dizájn

Beauty Box 
Kozmetika

Dió Gourmet   
A-List Salon 

& Spa 
Janikovszky Éva 

Könyvesbolt 
Ékszer óra üzlet

 

Gyerek- 
és női cipőkre

2017. dec. 31-ig
 

Illatszer-
Drogéria

Lemongarden 
Sörbár

 -10% Parker 

golyós tollakra

-20% Iskolatáskákra, 

tolltartókra, 
tornazsákokra, 

számológépekre
2017. dec. 23-ig.

HÜVI 
Papírbolt

 
minden ruhára 
és kiegészítőre

2017. november 30-ig.

ARCOBALENO
A stílusos női gardrób üzlete

-30 -50%

kedvezmény - 20 % 

NERO Leather 
& Accesoires

Wu2 Sampon:  799 Ft
  Ariel 28 db-os: 2249 Ft

DOVE és NIVEA
dezodor, spray: 599 Ft 

Mr. Muscle 
lefolyótisztító 1 l:  849 Ft

Bref 3x50 g 
WC illatosító: 849 Ft

-10% kedvezmény
Delirium Tremens 

Sörökre és Illy kávéra

 -20% kedvezmény
Napi születésnaposoknak, 

névnaposoknak
mindenre!

2017. november 30-ig

 Délelőtt gyerekeknek: 
kisállat simogató, fafaragás, 
agyagozás, könyvbemutató, 

főzőtanfolyam 

Este Halloween after party: 
fellép a Gentlemen együttes.

A pontos programról 
facebookon és weboldalunkon 

értesülhetsz:

Vidd magaddal a kuponokat 
és vásárolj akár

 -50% kedvezménnyel!

www.huvosvolgyhaz.hu
facebook.com/
        huviszolgaltatohaz

1028 Budapest, 
         Hidegkúti út 1.
info@huvosvolgyhaz.hu
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Kedves Budai Lakosok!

Dr. Baráth Gábor fogszakorvos 
vagyok, fogászati implantátumok 
beültetésével foglalkozom.

A Déli pályaudvarnál található 
rendelőmben, az Imperial Dental 
Fogászaton fogadom 
pácienseimet.

AZONNALI FIX FOGAK 

TITÁN IMPLANTÁTUMOKRA!

Altatás szakképzett aneszteziológiai háttérrel.

Ingyenes állapotfelmérés, kezelési terv 

és árajánlat készítés!

Elérhetőségek
Mobil: 06 30 924 4087
Telefon: 06 1 225 0055
E-mail: info@imperialdental.hu
Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39/B.
www.imperialdental.hu
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25 éves 
a GRoby
 

Margit körúti üzlete!

Szeretettel várjuk 
felújított üzletünkben 
a Margit krt. 48. szám alatt!

Széles választék, barátságos kiszolgálás!

-10%
ajándék

Ünnepeljen velünk!
2017. november 4-19. között  

3500 Ft feletti vásárlása végösszegéből 

10% kedvezményt adunk! 
A kedvezmény kizárólag Margit krt-i üzletünkben, a mellékelt 

kupon pénztárnál történő beváltásával vehető igénybe. -10% kedvezm
ény
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Aktuális ajánlatunk 2017.

november 4 - 18.

ez a jó méretarány!!!

CBA 
Milánó szelet

Aviko Sütnivaló 
Hasábburgonya 

10x10mm 750g
Burn energiaital

0,25l többféle

Új Palíni 
Toast sonkás szelet

1350
Ft/kg

Univer Mustár 
440g

Mesés friss tej
2,8% 1l

1190
Ft/kg

Az Ön igénye a Mi szenvedélyünk!
Ismerős termékek engedményes áron!

Mesés tejföl
20% 330g

239 Ft

724,24 Ft/kg

189 

Ft

399 Ft

532 Ft/kg

249 Ft

565,90 Ft/kg

Univer 
Ketchup 1 kg

599
Ft

Az akcióban résztvevő üzleteink:
1021 Bp., II. Hűvösvölgyi u. 135.**, 1024 Bp., II. Margit krt 50-52.  1026 Bp., II. Házmán u. 2.
Az akció érvényes a 1027 Bp., Margit krt. 1.** Príma üzletünkben is!
Az árengedmény százalékos mértéke a CBA Vörösvár Kft. üzleteinek eredeti fogyasztói árához viszonyítva van megadva.
* Az akciós újságban meghirdetett termékkategóriák fajtánként, illatokban és ízekben üzletenként eltérhetnek.
** Csak tálcás tőkehúst-baromhúst árusító üzleteink. *** Tőkehúst, baromhúst nem árusító üzletünk.
Az akció a készlet erejéig érvényes, esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

199 Ft

796 Ft/l

Milka Oreo szelet 
185g

449 Ft

2427,02 Ft/kg


