
Új épületszárnnyal bővül 
a Szent Ferenc Kórház

Újabb II. kerületi egészségügyi 
fejlesztést jelentettek be decem-
ber 8-án: a Széher úti Szent Fe-
renc Kórház több mint három-
milliárd forintos támogatással 
százötven ágyas, komplex kar-
diológiai rehabilitációs szakkór-
házzá bővül a következő években. 
A  széles körű összefogás ered-
ményeként – kormányzati, ön-
kormányzati, egyházi és európai 
uniós támogatásból – megvaló-
suló új kórházi szárny alapkő-

letételén részt vett és beszédet 
mondott Láng Zsolt polgármester 
és Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter, a 4. számú választó-
kerület országgyűlési képvise-
lője is. 

Magyarországon vezető halá-
lokként tartják számon a kardio-
vaszkuláris betegségeket, hazánk 
ebben, sajnos, Európa élvonalába 
tartozik. A most induló beruhá-
zás, amelynek során egy új épü-
letszárnyat építenek és felújítják 

a régebbi kórházépületet is, egy 
újabb feltétel teljesülése ahhoz, 
hogy a magyarországi kardioló-
giai betegeknek növekedjen az 
élettartama, és hogy e téren fel-
zárkózzunk Nyugat-Európához. 
A  kardiológiai rehabilitáció te-
rületén a Budapesti Szent Fe-
renc Kórház Közép-Magyaror-
szág nagyságrendileg kétmillió 
fős lakosságát látja el, de egyházi 
kórházként az ország egész te-
rületéről érkeznek ide betegek. 

Teljes fejlesztési és bővítési ter-
vét az Egészséges Budapestért 
Programmal összhangban dol-
gozták ki, a beruházás első sza-
kasza várhatóan 2018-ra, a régi 
épület felújítása 2019-re várha-
tó. A beruházás végére egy százöt-
ven férőhelyes, egy- és kétágyas, 
fürdőszobás kórtermekkel és 
kétműszakos ambulanciával el-
látott modern kórház várja majd 
a II. kerületi betegeket is.

Folytatás a 3. oldalon.
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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

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
A két ünnep között 
zárva.

II. Kerület Kártya- 
ügyintézés,
Budai Polgárba 
apróhirdetés feladása

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

BUDAPEST FŐvároS KormánYHIvATAlA II. KErülETI HIvATAlA

Kormányablak 
Osztály
1024 
Margit körút 47-49.

Telefon: 896-2383 
Időpontfoglalás:
www.magyarorszag.hu
Kormányzati ügyfél-
vonal: 1818

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

Kormányablak 
Pest hi deg kút 
1029 Bátori László u. 2. 

Tel.: 896-3480
Kormányzati ügyfél-
vonal: 1818

Hétfő 7.00–17.00, kedd: 8.00–17.00, 
szerda: 8.00–20.00, csütörtök: 
8.00–18.00, péntek: 8.00–14.00 
Fizetés csak bankkártyával. Posta az 
épületben.

Gyámhivatal 
és Hatósági Osztály 
1024 Margit körút 
47-49.,

Általános információ 
és tájékoztatás: 
896-2457, 346-5750,
fax: 346-5751

Hétfő: 13.30–18.00
Szerda: 8–16.30
Péntek: 8–11.30

Év végi nyitvatartás a hivatalokban
II. KeRüLeTI PoLgÁRmeSTeRI HIVATAL
DEcEMBER 27. és DEcEMBER 29. között a Polgármesteri Hivatal zárva tart, 
de több hivatali egység ügyeleti rend szerint fogadja az ügyfeleket: • Az Igaz-
gatási Osztály kizárólag a II. kerület területén történt, még nem anyakönyvezett 
haláleset ügyében, temetési engedély kiadása céljából fogadja az ügyfeleket 
a 1024 Margit körút 7. szám alatt DEcEMBER 27., szerda 8.00-11.00, DE-
cEMBER 28., csütörtök 8.00-11.00, DEcEMBER 29., péntek 8.00-11.00 óra 
között. • Adóügyi osztály: DEcEMBER 28., csütörtök 8.00-13.00 óra között. • 
Ellátási osztály: munkanapokon 8.00-13.00 óra között. • Pénzügyi és Számviteli 
Osztály: DEcEMBER 28., csütörtök 8.00-14.00 óra között.
BudAPeST FőVÁRoS KoRmÁNYHIVATALA II. KeRüLeTI HIVATAL
(Margit körúti és Pesthidegkúti kormányablakok)
DEcEMBER 18., hétfő 7.00-17.00 óra között • DEcEMBER 19., kedd 8.00-
17.00 óra között • DEcEMBER 20., szerda 8.00-18.00 óra között • DEcEMBER 
21., csütörtök 8.00-18.00 óra között • DEcEMBER 22., péntek 8.00-12.00 óra 
között • DEcEMBER 25., hétfő – zárva • DEcEMBER 26., kedd – zárva • 
DEcEMBER 27., szerda 8.00-18.00 óra között • DEcEMBER 28., csütörtök 
8.00-18.00 óra között • DEcEMBER 29., péntek 8.00-12.00 óra között • 2018. 
JANUÁR 1., hétfő – zárva • 2018. JANUÁR 2., kedd 8.00-17.00 óra között.

• A II. KerületI ÖnKormányzAt honlApcíme: www.masodikkerulet.
hu, FB-oldala: II. kerület (Budapest), FB-csoportja: Budai Polgár, központi e-mail-címe: 
info@masodikkerulet.hu, központi telefonszáma: 346-5400. 
• Ingyenes rendelőI járAt a Rét utcai háziorvosi rendelőhöz: hétfőtől 
csütörtökig délelőttönként óránként 7.30 és 10.30 között a Bem tértől a Rét utcáig, 
több megállót érintve. A Rét utcából a Bem térre tartó járatok szintén óránként 
indulnak 8 és 11 óra között. A buszt csak önálló közlekedési képességgel bíró idős 
emberek vehetik igénybe. A két ünnep közötti munkanapokon is üzemel a járat.

KöZÉrDEKű InFormácIóK
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Százötven férőhelyes kardiológiai rehabilitációs 
szakkórház lesz a Széher úton

(Folytatás az 1. oldalról)

Az új szárny alapkőletételére december 
8-án került sor a Szent Ferenc Kórház ud-
varán. Az  ünnepségen beszédet mondott dr. 
Toldy-Schedel Emil, a kórház főigazgatója, az 
Egyházi Kórházak Szövetségének elnöke, aki 
elmondta: a kórházat törekvéseiben végig tá-
mogatta a II. Kerületi Önkormányzat, majd 
melléjük állt a kormány is. A  következő há-
rom év fejlesztései után százötven férőhelyes 
komplex ellátási egység fog működni, amely-
ben nemcsak infarktuson vagy szívműtéten 
átesett betegek rehabilitációját végzik, hanem 
kiépülnek majd olyan, hazánkban még nem el-
érhető speciális ellátási lehetőségek is, mint 
a transzplantált betegek, vagy a végstádiumú 
szívelégtelen betegek palliatív ellátása, amihez 
összesen több mint hárommilliárd forintos tá-
mogatást kapnak. 

Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere ki-
emelte, hogy az egészségügyért az elmúlt év-
tizedekben nagyon keveset tettek, napjainkra 
viszont elindult egy komoly kormányzati be-
ruházássorozat. Ennek több állomása van, már 
csak a II. kerületben is: a Szent Ferenc Kórház 
bővítése mellett az Irgalmasrendi Kórházat is 
fejlesztik, a Frankel Leó úti új egészségköz-
pontot az önkormányzat telkén a kormány 6,8 
milliárd forintos támogatásával építik, a Szent 
János Kórház fejlesztése – a napokban kapott 
fűtéskorszerűsítésre szánt kormányzati gyors-
segély mellett – pedig végre kiemelt szerepet 
kapott az Egészséges Budapest Programban.

A polgármester hozzáfűzte: együttműködé-
sük és közös gondolkodásuk a Szent Ferenc 
Kórházzal már korábban elkezdődött, együt-

tes munkájuk eredményeként adtak át a kórház 
udvarán a Szent Ferenc életét feldolgozó tema-
tikus játszóteret, vagy a betegek gyógyulását 
szolgáló erdei túraösvényt, emellett a kórház 
évről évre részt vesz a kerületi lakosok ingye-
nes szűrőprogramjaiban. Láng Zsolt szólt arról 
is, hogy a mostani fejlesztést az önkormányzat 
nyolcvanmillió forinttal támogatja, és a kórház 
új szárnyába – a meglévő kettő mellé – további 
két háziorvosi praxis költözik.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, 
Budapest 4. számú választókerületének or-
szággyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a 
Szent Ferenc Kórház most induló fejlesztése 
– a kormány 2,5 milliárd forintos támogatá-
sával – teljes összhangban van az Egészséges 
Budapest Programmal, amelynek keretében 
az ország központi régiójának huszonhat in-
tézménye újulhat meg. A  kormány számára 
a magyar egészségügy történetében páratlan 
fejlesztési program végrehajtását a kedvező 
gazdasági feltételek teszik lehetővé. Az eddigi 
vidéki kórházfejlesztések után most a főváros-
ra és környékére helyeződik a hangsúly: a kor-
mány a következő három évben hetvenmilliárd 
forintnyi forrást biztosít a fővárosban és agglo-

merációjában található kórházak fejlesztésére, 
amiből már az idén negyvenmilliárd forintot 
felhasználnak. Emlékeztetett a Szent János 
Kórházban, az ORFI-ban, az Irgalmasrendi 
Kórházban elindított beruházásokra, illetve 
az új II. kerületi szakrendelő megépítésére is. 
Példaként említette, hogy a Szent János Kór-
házban 1,4 milliárd forintos orvostechnológiai 
fejlesztés történik, aminek eredményeként az 
intézménynek lesz MR-berendezése is. Var-
ga Mihály kiemelte azt is, kerületi lakosként 
és választott képviselőként nagyon fontosnak 
tartja, hogy az itt élők magasabb szintű egész-
ségügyi ellátásban részesüljenek. 

Az ünnepélyes esemény végén Varga Mi-
hály, Láng Zsolt, Toldy-Schedel Emil, vala-
mint Miliczká M. Skolastika, a kórházat fenn-
tartó Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció 
regionális elöljárónője aláírta az alapkőletétel 
keretében a leendő épület időkapszulába ke-
rült látványtervét, Snell György esztergom-bu-
dapesti segédpüspök pedig megáldotta az 
alapkövet és Isten áldását kérte az építkezés 
lebonyolításához. 

A teljes beruházás széles körű összefogás 
eredménye: a magyar kormány 2,5 milliárdos 
támogatásából, ötszáz millió forintos európai 
uniós forrásból, a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium kétszáz millió forint összegű forrásából 
és a II. Kerületi Önkormányzat nyolcvanmillió 
forintos támogatásából valósul meg. Az Assisi 
Szent Ferenc Leányai Kongregáció ingatlan-
ja rendelkezésre bocsátásával teremtett szó 
szerint alapot a beruházásnak, amihez még 
további segítség a Magyar Katolikus Egyház 
támogatása, valamint számos magánszemély 
adománya.

Ld

A beruházás első üteméneK végére egy tÖbb mInt 1800 négyzetméter AlApte-
rületű új épülettel egészül KI A Kórház. Kétágyas, fürdőszobás kórtermeket alakítanak ki, így 
további negyven betegággyal bővül a jelenlegi épület befogadóképessége. Az új szárnyban képalkotó diagnosz-
tikai részleg (röntgen és UH), új szakrendelők, valamint rehabilitációs tornacsarnok épül, és négy családorvosi 
praxisnak is helyet ad majd. A beruházás második szakaszában kerül sor a régi épület teljes felújítására, itt 
is egy-, illetve kétágyas, fürdőszobás kórtermeket alakítanak ki, egy saját patika kezdi meg működését, és 
megújulnak a jelenlegi ambulancia szakrendelői és diagnosztikai egységei. A teljes fejlesztési program vé-
gén a kórház százötven férőhelyes fekvőrészleggel és kétműszakos ambulanciával kezdheti meg működését. 
A komplex betegellátás jegyében a kardiovaszkuláris betegek számára a kardiológia mellett a diabetológia, 
az endokrinológia, a dietetika, a reumatológia, a pszichológia, a gyógytorna mind helyben elérhető lesz.

A Szent Ferenc Kórház alapkőletétele 1936-ban
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A képviselő-testület döntése nyomán a 
II.  Kerületi Önkormányzat megvásárolja a 
Hidegkúti út 180. szám alatti telket a Spar 
Magyarország Kft.-től. A háromezer négy-
zetméternyi területű, Spar-telekként is-
mert ingatlant mintegy 220 millió forint 
összegért vette meg kerületünk. A telken a 
Klebelsberg Kultúrkúria számára alakíta-
nak ki parkolóhelyeket (további részletek 
az 5. oldalon).

A II. Kerületi Önkormányzat 1,3 millió 
forinttal támogatja a Járdányi Pál Alapít-
ványt. A  szervezet Járdányi Pál Erkel- és 
Kossuth-díjas zeneszerző, népzenekutató, 
a II. kerület posztumusz díszpolgára hagya-
tékát és életművét szeretné digitalizálni és 
archiválni. A  munkához tárolóanyagokra, 
számítógépre és programokra lesz szükség. 
Az összeget a polgármesteri és az alpolgár-
mesteri keretből biztosítják.

Az önkormányzat a polgármesteri keret-
ből 50 ezer forintnyi támogatást szavazott 
meg A Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány részére. A szervezet az összeget 
a Csángó Bál megrendezéséhez használ-
hatja fel.

A képviselő-testület ülésén történt
A képviselő-testület november 23-án tartott ülésén döntöttek alapítványi támogatások-
ról, valamint arról, hogy az önkormányzat megvásárolja a Klebelsberg Kultúrkúria mellet-
ti üres telket, melyen parkolót alakítanak ki.

NAPIReNd eLőTT
Napirend előtti hozzászólásában Őrsi Gergely frakcióvezető (Kerüle-
tünk az otthonunk) arról érdeklődött, hogy az előző képviselő-tes-
tületi ülésen elfogadott, reklámok és plakátok elhelyezéséről szóló 
rendelet végrehajtása hogyan alakul. Egyben statisztikai adatokkal 
számszerűsített összefoglalót kért a rendelet elfogadása óta eltelt 
egy hónap fejleményeiről.

– A Budai Napló megjelenésével kapcsolatban ismét elmondom, 
hogy felesleges, közpénzen folytatott kampánynak tartom, ugyan-
akkor, az abban olvasott egészségügyi fejlesztésnek valóban örülni 
lehet – mondta a képviselő.

Hozzátette, hogy ismeretei szerint a pesthidegkúti uszoda kivitele-
zéséről szóló árajánlatok felülmúlták az előzetesen becsült értéket.

– Érdeklődöm, hogy mindez milyen következményekkel jár a 
képviselő-testület munkáját tekintve, és az önerő a tervezett összeg 
marad-e, vagy emelni kell? – kérdezte. Szóvá tette azt is, hogy a 
Millenáris-Széllkapu-beruházás miatt áldatlan állapotok uralkodnak 
a Kis Rókus és a Fény utca környékén. 

– A munkálatok sártengerré változtatták az érintett útszakaszt, a 
teherautók a Kapás utcáig viszik a sarat, de sok por kerül a járdákra 
és a környéken lévő házakhoz. Kérésem, hogy a beruházó gon-
doskodjon a helyreállítási munkák elvégzéséről. Az önkormányzat 
addig a saját járdatisztító gépeit sűrűbben küldhetné a területre, 
a költségeket pedig a Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft. állhat-
ná – javasolta.

Őrsi Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy a sajtóból érte-
sültek egy természetkárosító túlépítkezésről. Véleménye szerint 
a kétszintű közigazgatás – kormányhivatal és önkormányzat – az 
építésügy területén nem működik jól.

Válaszában a polgármester a Budai Napló kiadvánnyal kapcsolatban 
hangsúlyozta, véleménye szerint egy megválasztott vezetésnek nem 
felesleges számot adnia arról, hogy a programja hol tart, sőt kí-
vánatos lenne minden szinten beszámolni az elvégzett munkáról 
ott, ahol választott tisztségviselők dolgoznak. 

Jelezte azt is, hogy a reklámrendelettel kapcsolatban felmerült 
kérdésekre Őrsi Gergely képviselő választ fog kapni a következő 
képviselő-testületi ülésen. A Millenáris bővítési munkálataival kap-

csolatban elmondta, hogy egy ekkora beruházást, mint a Széllka-
pu-projekt, nem lehet észrevétlenül megoldani.

– Egy azbeszttel teli, volt ipari minisztériumi épület helyén köz-
parkot és mélygarázst alakítanak ki, ami jó cél, azonban az épít-
kezés kellemetlenségekkel járhat. Egyetértek képviselő úrral, hogy 
orvosolni kell a problémát, amit a beruházó is igyekezett megtenni, 
slaggal mosták a teherautók kerekeit, de az esős időjárás nehezí-
tette a helyzetet. A járdatakarító gépek vélhetően károsodnának 
a nagyon sáros szakaszokon – mondta Láng Zsolt, majd felkérte 
Szalai Tibor jegyzőt, hogy jelezze a problémát a Millenáris Széll-
kapu Nonprofit Kft.-nek.

Dankó Virág alpolgármester a pesthidegkúti uszodával kapcso-
latban elmondta, a kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindult, az ajánlattételi szakasz lezárult, az árajánlatok az előre 
tervezettnél magasabbak. 

– A képviselő-testületnek akkor érdemes tárgyalni a továbbiak-
ról, ha a finanszírozási háttér biztosítva lesz – mondta az alpolgár-
mester. – Folyamatosan egyeztetünk arról, hogy miként lehet a 
projektbe többlet külső forrást bevonni. Arra törekszünk, hogy a 
kerület büdzséjét az eddig elfogadottakhoz képest érdemben ne 
érintse a beruházás.

Varga Előd Bendegúz (Kerületünk az Otthonunk) képviselő je-
lezte, hogy a Szépvölgyi út egy rövid szakasza balesetveszélyes, 
mert a Virág Benedek utca és az új körforgalom közötti szakaszon 
elkopott a felfestés. 

– Az Áldás utcai iskolánál pedig egy hónapja közművet fektet-
tek, de azóta sem állították helyre a járdát, a gyerekek sokáig az 
úttesten közlekedtek – emlékeztetett a képviselő. – Kérem, hogy 
a kivitelezőnél intézkedjenek a balesetveszélyes helyzet megszün-
tetése érdekében.

Láng Zsolt polgármester elmondta, egyetért abban, hogy a köz-
műszolgáltatók által végzett munkálatok utáni helyreállítások nem 
működnek problémamentesen. Az Áldás utcai iskolánál felmerült 
gondokat azonnal jelzik a kivitelezőnek. A Szépvölgyi út hiányzó 
útburkolati jelei pótlásának mielőbbi elvégzése érdekében a polgár-
mester felkérte a hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
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Összesen háromszázezer forint értékben vehettek át kertészeti utalványt azok a magánszemélyek és 
lakóközösségek, amelyek a II. Kerületi Önkormányzat Közterületek szépítése a II. kerületben elnevezésű 
pályázatának keretében különös figyelemmel szépítették és gondozták az ingatlanjaik előtti közterüle-
tet. Az indulók idén is kitettek magukért, a gyönyörű virágszigetek, cserjék és a karbantartott zöldfelü-
letek valóban a városrész javát szolgálják. Az önkormányzatnál remélik, hogy jövő nyáron még többen 
csatlakoznak majd az önkéntes közterület-szépítőkhöz

A FIdesz II. KerületI IrodájánAK 
nyItvAtArtásA: hétfőtől péntekig 
9–18 óráig. Telefonszám: 212-5030. 
December 20. és január 3. között zárva 
tart (1024 Keleti Károly u. 13/b). 

Ingyenes jogI tAnácsAdás a Fi-
desz 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 szá-
mon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web: 
www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.
com/kdnpbp2.

KépvIselőI IrodA: Varga Mihály (a 
4-es számú választókerület országgyű-
lési képviselője) irodája hétfőn 15-18, 
szerdán 17-20, pénteken 9-13 óráig tart 
nyitva. Az iroda a két ünnep között 
zárva tart (1028 Máriaremetei út 118., 
tel.: (06 20) 355-8199).

Az mszp II. KerületI szervezeténeK 
irodája 2017. december 18. és 2018. 
január 1. között zárva tart. Első ren-
des nyitvatartási nap: 2018. január 2., 
nyitás 12 órakor.

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@job-
bik02.hu, Facebook: Jobbik Második 
Kerület). 

A demoKrAtIKus KoAlícIó önkor-
mányzati képviselője, Kecskés Balázs 
minden hónap első hétfőjén tart fo-
gadóórát 16-18 óra között a Budai 
Demokrata Klubban, a 1126 Márvány 
utca 38. szám alatti irodában. Akinek 
bármilyen kérése, problémája merül 
fel, kérik, hogy a 275-8186-os telefon-
számon, vagy a budapest4@dkp.hu 
e-mail-címen jelentkezzen.

Az észAK-budAI KIsgAzdA pol-
gÁRI egYeSüLeT tisztelettel várja 
az érdeklődők jelentkezését. E-mail: 
kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 
20) 976-2415.

társAsházI tAnácsoK. Minden ked-
den 17 órától ingyenes jogi tanácsadás 
társasházi közös képviselőknek (1024 
Mechwart liget 1.).

Pesthidegkúton végleg elhessegethetik azt a 
régi, rossz álmot, amely szerint bevásárló-
központ épült volna a Klebelsberg Kultúr-
kúria melletti telken. A Hidegkúti út 180. 
szám alatt a tulajdonos Spar Magyarország 
Kft. még 2005-ben kezdett egy üzlet építé-
sébe, ám a II. kerületi Polgármesteri Hivatal 
még abban az évben szabálytalanságok miatt 
leállíttatta a munkálatokat, majd változta-
tási tilalmat rendelt el a területre. A helyiek 
aláírásgyűjtést követően megfellebbezték a 
jogerős építési engedélyt, ugyanakkor az üz-

Parkolót alakítanak ki az építési telken
Önkormányzati pénzből rendezik majd a környezetet

letlánc is jogi megoldást keresett, az ügy éve-
kig tartó peres vitába torkollt. A félbehagyott 
építkezés torzói sokáig kísértették az arra já-
rókat, végül lebontották a maradványokat és 
egy megállapodás értelmében azóta a Kultúr-
kúria használta parkolásra a telket.

Hosszú jogi procedúra és tárgyalások ered-
ményeképp a képviselő-testület novembe-
ri ülésén döntött arról, hogy a szóban for-
gó területet mintegy 220 millió forintért 
megvásárolja. A telekrendezést követően a 
területen parkolót alakítanak ki a Klebels-
berg Kultúrkúria látogatói számára. A ter-
vezés megkezdődött, az elképzelések szerint 
80-100 autónak jut majd hely a területen, 
amelynek a közlekedését és a csapadék-
víz-elvezetését is meg kell oldani. Szintén 
korszerűsítenék a művelődési központ régi 
parkolóját és annak világítását.

Közterület-szépítőket jutalmaztak

A Klebelsberg Kultúrkúria látogatói számá-
ra alakítanak ki parkolót a Hidegkúti út 180. 
alatti területen, miután a II. Kerületi Önkor-
mányzat mintegy 220 millió forintért megvá-
sárolja a Spar-telekként elhíresült ingatlant.
 

Kiscsordás Attila közös képviselő a Bécsi úti Zsigmond Udvar társasház 
nevében vette át a kertészeti utalványokat
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Bővülő játszóterek és parkok
Befejeződtek a bővítési és felújítási munkálatok a II. Kerületi Önkormány-
zat fenntartásában lévő zöldfelületeken és játszótereken. Az őszi beruhá-
zásokra 140 millió forintot fordított kerületünk.

vérhAlom tér: A legnagyobb fejlesztésen a Vérhalom téri játszótér esett 
át. A 60 millió forintból újonnan kialakított játszótérrész mellett sor került a régi 
hinták és a játszóvár lecserélésére, valamint egy új homokozó kialakítására is. 
A II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő első tematikus játszótérrész 
a tűzoltók munkájával ismereti meg a gyerekeket.

Fenyves pArK: Az átfogó fejlesztés során lecserélték az elöregedett kettős 
hintát, az alatta lévő gumiburkolatot korszerű, öntött gumira cserélték. A játszótér 
középső területe kevésbé árnyékos, ezért a bölcsődés játékkastélynál a gyerekeket 
árnyékoló napvitorla védi majd a nagy melegben.

cseppKő utcA: A játszótéren térkővel rakták ki a járdafelületet és felújították 
a lépcsőkarokat, de a terepet is rendezték. A Zöldkert utca felől rámpa épült. 
A sportpálya mellett ülőfalat emeltek, ami egyben a rézsűt is védi. A parkba új 
pingpongasztalokat, szemétgyűjtőket, ülőfalat és padokat telepítettek. A 3–8 éves 
korosztály számára mérleghinta épült. Kicserélték az ivókutat és szikkasztókkal 
oldották meg a felszíni vízelvezetést. A játszótér komfortjáról új padok és árnyé-
koló napvitorla gondoskodik. Az utcák felől, a kerítés mellett sövényt ültettek.

mArgIt pArK: A Margit parkban a 
kutyafuttató lejtős területét alacsony, lép-
csőzetesen kialakított rönktámfalakkal 
tagolták, a felület murvaburkolatot ka-
pott. A kutyafuttató területén lecserélték 
az agility-eszközöket és egy kutyavécét 
alakítottak ki. A parkban – kerületünkben 
elsőként – a felnőttek, a gyerekek és a 
kutyák számára egyaránt „elérhető” há-
romszintes, nyomógombos ivókút is helyet 
kapott. A felújítás keretében a kerítés és a 
kapuk is megújultak. A park lépcsőit bazalt-
kövekkel rakták ki, a pihenésre vágyók ott 
tartózkodását új székek és hulladékgyűjtők 
teszik kellemesebbé.

zsIgmond tér: Az elhasználódott játszóvár lecserélése mellett a téren új 
fitneszeszközök várják a sportolni vágyókat.

márIAremeteI templomKert: A nagy népszerűségnek örvendő játszótér egy 

rugós mérleghintával és egy rugós elefánttal bővült.

nAgy Imre tér: Egy rugós mérleghintával és egy rugós lovacskával bővült a játszó-

tér, valamint a lakosság igényeit figyelembe véve egy pingpongasztalt is kihelyeztek.

csAlán út: A Csalán út és a Csévi utca sarkán lévő, kis alapterületű játszótéren az 

igények alapján egy új, rugós mérleghintát és egy rugós elefánt játszóeszközt állítottak fel.
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Januártól válthatók ki a 2018. évi 
parkolási engedélyek

Lakossági engedélyek
Elektronikus úton 2018. JANUÁR 1. és JA-
NUÁR 26. között a https://ugyfelablak.maso-
dikkerulet.hu/login internetes oldalon intéz-
hető az engedélykiváltás. Egy e-mail-címről 
csak egy regisztráció lehetséges, a rendszer 
pedig csak az üzembentartó adatait fogadja el. 
Fontos tudni, hogy a jogosultságot ellenőrzik 
a Belügyminisztérium Nyilvántartások Veze-
téséért Felelős Helyettes Államtitkárság által 
kezelt nyilvántartási rendszerben, a II. kerületi 
Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály, illet-
ve a Parkolási Ügyfélszolgálat adatbázisában. 
Amennyiben adateltérést, gépjárműadó-tar-
tozást, vagy parkolási pótdíjtartozást állapíta-
nak meg, akkor a hiányosság megszüntetéséig 
az engedélyt nem adják ki. Kitétel, hogy a gép-
jármű tömege a 3500 kg-ot nem haladhatja 
meg és érvényes forgalmi engedéllyel kell ren-
delkeznie. Lejárt műszaki vizsgával rendelke-
ző, vagy forgalomból kivont járműre engedély 
nem adható ki. A  jogosultság ellenőrzése és a 
feltételek teljesítése esetén e-mailben adnak 
tájékoztatást az 1000 forintos eljárási költség 
megfizetésének menetéről. A befizetés megér-
kezése és feldolgozása után a várakozási enge-
délyt automatikusan kiadják vagy meghosszab-
bítják, amit a webes felületen lehet ellenőrizni. 
Ha nem utalják át az eljárási költséget, az enge-
dély státusza várakozó állapotban marad.

Személyesen 2018. JANUÁR 8. és JANUÁR 
19. között rendkívüli ügyfélfogadási időben, 
hétfőtől péntekig 8.00–12.00 és 13.00–18.00 
óra között lehet intézni a lakossági engedélye-
ket a Városrendészeti Osztály Ügyfélszolgála-
tán (1024 Buday László u. 5/c). 2018. január 
22-től rendes ügyfélfogadási időben zajlik az 
ügyintézés (hétfő: 13.30–18.00, szerda: 8.00–
16.30, péntek: 8.00–11.30).

A személyes ügyintézéshez szükség lesz az 
alábbi okmányok eredeti vagy másolt példá-

nyára: arcképes igazolvány (személyi igazol-
vány, útlevél, jogosítvány), lakcímigazolvány 
(állandó bejelentett lakcím a II. kerület fi-
zetőövezetében), mozgáskorlátozott személy 
esetében a mozgáskorlátozott-igazolvány be-
mutatása, érvényes forgalmi engedély (a ké-
relmező bejelentett tulajdonos-üzem ben tar-
tó vagy üzembentartó). 

Munkáltatótól kizárólagos használatba ka-
pott gépjárműre kért engedély esetén az aláb-
biakra is szükség van: igazolás a gépjármű ki-
zárólagos használatról (cégjegyzésre jogosult 
által aláírva), aláírási címpéldány, 30 napnál 
nem régebbi cégkivonat, lízingelt gépjármű 
esetén a lízingszerződés másolata, igazolás a 
munkáltató székhelye szerint illetékes önkor-
mányzattól, hogy a munkáltatónak gépjármű-
adó-tartozása nincs, meghatalmazott útján 
történő ügyintézés esetén meghatalmazás. 
A tartós lakásbérleti szerződéssel rendelkező 
engedélyesek esetében a várakozási engedély 
kiváltása vagy meghosszabbítása csak sze-
mélyesen intézhető. A  felsorolt okmányokon 
kívül szükséges az érvényes bérleti szerződés 
bemutatása, és a lakóhely szerint illetékes ön-
kormányzat által kiállított igazolás arról, hogy 
nincs gépjárműadó-tartozás.

A jogosultság ellenőrzése után – ha minden 
megfelelt – az ügyintéző által átadott egyedi 
befizetőazonosítóval ellátott postai csekken 
kell az 1000 forintos eljárási költséget meg-
fizetni.

A csekket nem kell az ügyfélszolgálatra 
visszavinni, a várakozási engedélyt automa-
tikusan kiadják vagy meghosszabbítják. Ha az 
eljárási költséget nem fizetik be, az engedély 
várakozó státuszú marad. A  mozgáskorláto-
zott-igazolvánnyal rendelkezőknek továbbra 
sem kell eljárási költséget fizetniük.

Gazdálkodói engedélyek
A gazdálkodói várakozási engedélyek kiváltása 
vagy meghosszabbítása kizárólag személyesen 
(írásban meghatalmazott megbízott útján is) 
történhet a Városrendészeti Osztály Ügyfél-
szolgálatán (1024 Buday László u. 5/c) 2018. 
JANUÁR 8. és JANUÁR 19. között rendkí-
vüli ügyfélfogadási időben hétfőtől péntekig 
8.00–12.00 és 13.00–18.00 óra között. 2018. 
JANUÁR 22-től rendes ügyfélfogadási időben 
zajlik az ügyintézés (hétfő: 13.30–18.00, szer-
da: 8.00–16.30, péntek: 800–11.30). 

Feltételek: 2000 forint eljárási költség 
megfizetése, 30 napnál nem régebbi cégki-
vonat másolata, aláírási címpéldány máso-
lata, érvényes forgalmi engedély, ha a II. ke-
rület várakozási övezetében csak telephellyel 
vagy fiókteleppel rendelkezik, úgy kell a nul-
lás gépjárműadó-igazolás, vagy a felmentést 
igazoló dokumentum bemutatása, lízingelt 
gépjármű esetén a lízingszerződés másolata, 
meghatalmazott útján történő ügyintézés ese-
tén meghatalmazás. A  várakozási engedélyek 
a kiadás vagy meghosszabbítás évét követő 
naptári év január 31-ig abban a zónában érvé-
nyesek, ahol a cég bejegyzett székhelye, telep-
helye vagy fióktelepe található.

Az idén kiadott engedélyek 2018. január 31-ig 
érvényesek. A II. kerületiek vagy az ügyfélab-
lakon keresztül, vagy személyesen intézhetik 
a lakossági parkolási engedélyek kiváltását. 
Az kaphat hozzájárulást, akinek nincs gép-
járműadó-, vagy a II. kerületben kiszabott 
pótdíjtartozása. A tudnivalókról a Városren-
dészet december 15-től levélben küld tájékoz-
tatást, amit érdemes figyelmesen átolvasni.
 

bővebb FelvIlágosítást a 346-
5678-as, illetve a 346-5679-es telefonszá-

mon adnak. A 2017-re kiadott engedélyek 
2018. január 31-ig érvényesek. A lakossági vára-
kozási engedélyek a kiadás vagy meghosszabbítás 
évét követő naptári év január 31-ig, az állandó lakó-
hely szerinti pontosan körülhatárolt zónában (Vízi-
város vagy Rózsadomb és környéke) érvényesek.

Ingyenes pArKolás Az ünnepeK AlAtt
Az ünnepek idején DEcEMBER 23-án, szom-
baton üzemkezdettől JANUÁR 1-jén üzem-
zárásig – a főváros legtöbb parkolási övezetéhez 
hasonlóan – kerületünkben sem kell várakozási 
díjat fizetni. Ez idő alatt, ha pénzt dobnak az 
automatákba, akkor január 2-től fog jegyet adni.
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Kellemes társaságban
a nélkülözhetetlen tudásért

NÉV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SZÜLETÉSI ÉV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAKcÍM (irányítószám, emelet és ajtó száma is): . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉRTESÍTÉSI cÍM (amennyiben eltér a lakcímtől): . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEZETÉKES TELEFON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOBILTELEFON:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-MAIL-cÍM:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A JELENTKEZŐ ALÁÍRÁSA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kérjük, nyomtatott nagybetűvel töltsék ki!
ezen A nyomtAtványon csAK Az ÖnKormányzAtI, 
Ingyenes tAnFolyAmrA jelentKezhetneK.

A jelentkezés dátuma: 2017. . .

Internet
kortalanul 2018





A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást Kun Katalintól 
kérhetnek a 346-5479-es telefonszámon munkaidőben vagy az inter-
net@masodikkerulet.hu e-mail-címen. Az önkormányzat munkatársa 
a tanfolyam indulása előtt minden jelentkezőt telefonon értesít.

2012 óta töretlen sikerrel zajlik az Internet kortalanul elnevezésű ingyenes 
számítógépes tanfolyam, amelyre a szervező II. Kerületi Önkormányzat ismét 
jelentkezési időszakot hirdet. A képzés az idősebb korosztályba tartozó ke-
rületi lakosok számára teszi lehetővé, hogy térítésmentesen ismerkedjenek 
meg a számítógép használatával a programban együttműködő oktatási és 
kulturális intézményekben.

mikor kezdődnek a tanfolyamok?
A 2018. február 12.-i héten
meddig tartanak?
12 hétig hetente 1,5 órás kurzusokkal
Jelentkezési határidő:
2018. január 31. (szerda)
A határidő lejárta után a jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.

A tanfolyamra jelentkezni lehet:
• Az alábbi jelentkezési lap kitöltésével és annak postai úton való 
eljuttatásával (Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgár-
mesteri Kabinet – Kun Katalin részére, 1277 Budapest 23, Pf. 21.
Jelige: Internet Kortalanul 2018) 
• E-mailben az internet@masodikkerulet.hu címen
• A II. kerület honlapján: www.masodikkerulet.hu
Azoknak, akik elvégezték az Internet Kortalanul tanfolyam kezdő kurzusát,
a folytatáshoz újra jelentkezniük nem kell!

2012 nyarán hirdette meg elő-
ször a II. Kerületi Önkormányzat 
az Internet kortalanul elnevezé-
sű számítógépes tanfolyamot 
városrészünk időskorú polgárai 
számára. Az  érdeklődés olyan 
nagynak bizonyult, hogy azóta is 
újabb és újabb csoportok indul-
nak, és ma már több ezerre te-
hető azok száma, akik elvégezték 
a kurzust. A program, népszerű-
ségére való tekintettel folytató-
dik, így a következő évben is lesz 
lehetőség megismerkedni a vir-
tuális világgal. 

A siker egyik titka, hogy az ok-
tatók olyan hasznos gyakorlati 
tudnivalókat igyekeznek átadni 
tanítványaiknak, amelyeket nap 
mint nap használhatnak. A másik 
fontos tényező, hogy az új isme-
retek elsajátítása mellett új kap-
csolatok is kialakulnak, barátsá-
gok szövődnek.

A 2017. évi tanfolyamok min-
denhol decemberben zárultak. 
Szerkesztőségünk a Marczibá-

nyi Téri Művelődési Központban 
járt, ahol az utolsó órán Csabai 
Péter, a Pesthidegkúti Városrészi 
Önkormányzat elöljárója adott át 
oklevelet minden résztvevőnek. 
Tiszteletét fejezte ki nekik, ami-
ért vállalták a számítógép-hasz-
nálat elsajátításának kihívását. 
Az  „egyszerre szörnyű és csodála-
tos” internetet egy óriási könyv-
tárhoz hasonlította, ahol egy-
részt minden könnyen, gyorsan 
megtalálható, másrészt azonban 
vigyáznunk kell, hogy nehogy té-
ves információkhoz jussunk. Bár 
a virtuális kapcsolat nem helyet-
tesítheti a valósat, az, hogy segít 
legyőzni a távolságot, sok család 
számára óriási dolog – tette hozzá 
az elöljáró. 

A tanfolyamokkal párhuza-
mosan az idei évtől két klubot 
is indított a II. Kerületi Önkor-
mányzat. Az  Okosan az okos-
eszközökről klub, illetve az In-
ternetklub 2018-ban szintén 
folytatódik. PZS

vAdócz erzsébet: – Mielőtt nyugdíjba vonultam, villamosmérnökként 
dolgoztam, de akkoriban még szó sem volt számítógépről. 
Nagyon hálás vagyok az önkormányzatnak ezért a tanfolya-
mért, és rettentően sajnálom, hogy vége. Jó lenne folytatni. 
Ma már nélkülözhetetlen az internet, én is ezen keresztül 
tartom a kapcsolatot sok ismerősömmel, de innen tájéko-
zódom is. Sajnos, az én számítógépem már nagyon öreg, de 
a telefonomon van internet. 

hucsKó pál: – Húsz éve vagyok nyugdíjas, azelőtt vil-
lamosmérnök, gépészmérnök, egyetemi tanár voltam. A mi 
korosztályunk életéből még kimaradt az internet, de én 
szerettem volna egy kicsit érteni hozzá, ezért jelentkeztem 
a tanfolyamra. Heti rendszerességgel használom a számító-
gépet, főleg levelezésre, információszerzésre. Nagy dolognak 
tartom, hogy az önkormányzat ingyenes tanfolyamot biztosít 
a nyugdíjasoknak. Sokan nem tudnának részt venni az órákon, ha fizetni kellene 
érte. Emellett alkalom nyílik arra, hogy egy kicsit összejöjjünk, beszélgessünk 
– ami a legjobban tud időskorban hiányozni.
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A hideg időszak beköszöntével ismét együtt gondoskodik a 
rászorulókról a II. Kerületi Önkormányzat és a Káldor Miklós 
Kollégium. A másfél évtizedes együttműködés keretében 
eddig több millió forint értékben, mintegy húszezer adag 
ételt osztottak ki a nélkülözőknek. Legutóbb december 
5-én délután várták a meleg ételre vágyókat a Széna téren. 
Ez alkalommal mintegy kétszáz adag betyárlevest főztek a 
kollégium konyháján, az ételt az önkéntes diákok kínálták 
Láng Zsolt polgármester segítségével. Az eseményen részt 
vett Singer János, a kollégium igazgatója és Legény Béla 
önkormányzati képviselő is. Az ételosztáshoz rendszere-
sen csatlakozik a Príma Pék pékség, ahonnan friss kenyér 
és péksütemény érkezik az egytálétel mellé.

Ünnepi jókívánságok

Gondoskodni a nélkülözőkről
Budai karácsony

Tisztelt II. kerületi lakótársunk! 
mi hiszünk abban, hogy akkor lehet igazán boldog a karácsony, ha erőnktől, lehetőségeink-

től függően mindannyian gondolunk azokra az embertársainkra is, akikre nincs, aki gon-
doljon. Ezért arra kérjük, hogy ha teheti, az év végén, karácsonykor szánjon ön is egy kis 
figyelmet a velünk élő elesettekre, szegénysorban élőkre, támogasson közvetetten, vagy 
közvetlenül egy arra rászoruló intézményt, vagy akár családot. Így lesz teljes az ünnep! 

mindenkinek békés, szeretetben eltöltött karácsonyi ünnepet kívánunk!
A Kerületünk az otthonunk frakció nevében: Őrsi Gergely frakcióvezető 

Békés, áldott karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben gazdag, 

boldog új esztendőt kívánunk 
a II. kerület minden lakójának! 

A Fidesz II. Kerületi Szervezete

Kívánom, hogy a karácsony 
minden budai polgár számára 

békében, meghittségben 
és szeretetben teljen, 

az új esztendő pedig sikerekben 
gazdag legyen!

Fónagy János országgyűlési képviselő, 
Budapest 3. sz. választókerület

Kedves II. kerületi Polgárok! 
Adjon az Úr 2018-ra reményteljes, 

békés új esztendőt! 
Szeretetben gazdag, 

áldott karácsonyi ünnepeket kíván
a KDNP II. Kerületi Szervezetének 

vezetősége és tagsága, 
valamint Kocsy Béla elnök

Tisztelt Budai Polgárok!
Áldott  karácsonyi ünnepeket 

és békés, boldog új esztendőt kívánok!

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter,

Budapest 4. sz. választókerületének 
országgyűlési képviselője

Tisztelt Budai Polgárok!
Áldott  karácsonyi ünnepeket 

és békés, boldog új esztendőt kívánok!g j

Varrrrrrrgggggggggggggggggggggggggga Mihály
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Az adventi időszakban vasárnaponként ingye-
nes családi programokkal várja az érdeklődőket 
a Mechwart ligetbe a II. Kerületi Önkormányzat. 
December 3-án meggyújtották az első gyertyát 
az adventi koszorún, és megérkezett a Mikulás. 
A polgármesteri hivatal előtt a Kiss Zenede nép-
zenei tagozata, a Ládafia Bábszínház, a Görömbő 
Kompánia és vándormuzsikusok szórakoztatták 
a közönséget. Az előadások alatt mesefogat szál-
lította a kicsiket, a télies időben pedig jólesett a 
meleg tea, a forralt bor és a kürtőskalács. Az ad-
venti koszorú első gyertyáját az ünneplő gyere-
kek körében Láng Zsolt polgármester gyújtotta 
meg, majd megérkezett a várva várt Mikulás.

A Berbencés Színház ismertette meg a gye-
rekeket a Luca-napi népszokásokkal december 
10-én a ligetben. A gyertyagyújtás előtt a Ma-
gyar Népmese Színház, a Maszk Bábszínház és 
vándormuzsikusok szórakoztatták a közönséget. 
A délutáni programot tűzzsonglőrök bemutató-
ja zárta. Az eseményen részt vett Kocsy Béla, az 
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 
elnöke is.

Adventi délutánok a Mechwart ligetben
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A II. Kerületi Önkormányzat és négy pesthidegkúti plébánia advent idején négy szombat 
délután 16 órától gyertyagyújtást tart a Bánffy György emlékparkban. Az első gyertyát 
december 2-án gyújtották meg közösen.

Karácsony előtti közös várakozás

A hagyományokhoz híven Mikulás-ünnepséget tartott 
a Cseppkő Gyermekotthon Központ december 4-én. 
A Cseppkő utcai intézményben a gyerekek szívet melen-
gető produkciókkal lepték meg a közönséget, amelynek 
soraiban ez alkalommal is számos támogató foglalt helyet. 
A vendégeket Herczeg Krisztián igazgató köszöntötte, 
aki kiemelte, hogy a támogatók szerepe nagyon fontos 
az otthon mindennapjaiban, hiszen a természetbeni 
felajánlásoktól az diákok utaztatásáig számos módon 
segítik a fiatalokat.

Az igazgató lapunknak elmondta, hogy példaértékű 
az is, ahogy a II. Kerületi Önkormányzat támogatja a 
gyermekotthont. Többek között rendezvényekre kapnak 
belépőjegyeket, a gyerekeket rendszeresen ajándékok-
kal lepik meg, valamint a II. kerület – egyedülálló mó-
don – ösztöndíjprogramján keresztül külön támogatja a 
gyermekotthon diákjait.

Az önkormányzat képviseletében Némethy Béla, a 
Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellen-
őrző Bizottság elnöke vett részt az ünnepségen, ahová 
nem érkezett üres kézzel: a gyerekeknek több doboznyi 
csokimikulással kedveskedett az önkormányzat.

Mikulásváró ünnepség 
a gyermekotthonban

December 6-án a II. kerületbe is megérke-
zett a Mikulás. Szerkesztőségünk a Labanc 
Úti Óvodában várta együtt a gyerekekkel a 
Nagyszakállút. A  kicsik már napok óta ké-
szülődtek a fontos eseményre: dalokat, ver-
seket tanultak, rajzokat készítettek. A  Mi-
kulás érkezését nagy izgalom előzte meg, 
ám amikor végre betoppant segítőjével és 
hatalmas puttonyával a várva várt vendég, a 
gyerekek egy kicsit megszeppenve köszön-
tötték. Annál nagyobb volt az öröm, amikor 
mindenki átvehette a finomságokkal teli 
ajándékcsomagot. A  Mikulás sem távozott 

Megjött a Mikulás a II. kerületi óvodákba is

üres kézzel, a gyerekek rajzokat és finom sü-
tiket készítettek neki.

A II. Kerületi Önkormányzat minden év-
ben igyekszik szebbé varázsolni a kerületi 
gyerekek ünnepét. Az  idén a Budai Advent 

Mikulás-napi rendezvényével együtt össze-
sen közel 6500 mikuláscsomagot osztottak 
szét a bölcsődés, óvodás és iskolás gyerekek 
között.

PZS
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2017 izgalmas, élményekben gazdag év volt szá-
momra, amelynek egyik kiemelkedő eseménye 
az afrikai utazásom volt. Meghívást kaptam 
a 60. Miss Ghána-választásra. Mivel Ghána 
idén ünnepelte függetlenségének hatva-
nadik évfordulóját, így minden alkalmat 
megragadtak, a szépségkirálynő-vá-
lasztást is, hogy igazán nagyszabású 
ünnepséget rendezzenek. Európából 
egyedüliként utaztam az afrikai or-
szágba, ahol nagy szeretettel fogadtak 
és nagyon sok mindent megmutattak. 
Accra, a főváros igazi nyüzsgő hely és 
persze sokkal fejlettebb, mint a kis falvak, 
ahol nagy a szegénység. Érdekes, nekem 
mégis úgy tűnt, mintha a ghánaiak mindig 
boldogok lennének.

Bár már átadtam a koronámat, a mai napig örömmel vállalok 
szerepet jótékonysági programokban. Ghánában sem volt ez 

másképp. Három helyre is ellátogattam Magyarország 
ghánai nagykövete feleségének kíséretében, ahová 

ajándékokat – játékokat, ruhát, édességet – vittem, 
és sokat meséltem Magyarországról. Az első iskolába 

olyan szegény gyerekek jártak, akiknek a szülei nem 
engedhetik meg maguknak, hogy taníttassák gyer-
mekeiket, a második egy árvaház és tanintézmény 
volt, a harmadik pedig fogyatékos gyermekek ott-
hona. Számomra ez utóbbi volt a legmegrázóbb: 
rengeteg gyerek volt különböző sérülésekkel, de 

jó volt látni, hogy sok önkéntes, köztük európaiak 
is segítik az intézmény lakóit. 
Sokat tanultam ezen az úton, például azt, hogy 

egészen pici dolgok is boldoggá tehetik az embert, 
és azt, hogy hálásnak kell lennünk mindazért, amit kap-

tunk, amink van. 

Hál’ isten-
nek, sok 
gyönyörű 
é l m é n y 
ért ebben 

az évben 
is, de talán 

az egyik legmeg-
hatóbb egy versmondóverseny, melyet 
ősszel immár 9. éve rendezett meg az 
Esztergomi Városi Könyvtár. A Váradi 
Eszter indította kezdeményezés tudo-
másom szerint egyedülálló, mert az 
ötven év felettieknek szól. Az ország 
legkülönbözőbb pontjairól, sőt már a 
határon túlról is érkeznek azok az amatőr 
versmondók, akik – vállalva az utazás 
fáradalmait, a fellépés izgalmát – három 
verssel készülnek, ebből a zsűri (ennek 
elnökeként veszek részt az eseményen) 
választja ki az elmondandót. Megindító 
és felemelő az a lelkes odaadás, ahogyan 
a résztvevők – többen rendszeresen, 
minden évben – felkészülnek és szaval-
nak. Jó látni és megtapasztalni, hogy 
az emberek így szeretik a verseket, és 
szeretik azokat megosztani másokkal! 
Ez minden évben igazán szívmelengető 
élmény. Nagyon örülök, hogy idén is 
részese lehettem.

Jó volt tudatosan vé-
gignézni az elmúlt 

évemen. Rengeteg 
ajándékra bukkan-
tam! Idegkisimító 
futásokra, közös-
ségépítő túrákra, 
önfeledt családi 

együttlétekre, belá-
tást és fejlődést hozó 

kudarcokra és megemelő 
sikerekre, bátorságra és kí-

sérletezésre ösztönző szakmai kihívásokra, értékes 
együttműködésekre. Az év mérföldköve a májusban 
megjelent Ébredéseim című önéletrajzi könyvem volt. 
Hálás vagyok a lehetőségért a Zazie Kiadónak. Fájdal-
masan értékes szembenézés volt ez önmagammal és 

életem egyik krízishelyzetével. A könyv rávilágított 
arra, hogy a veszteségem mennyi mindennel meg-
ajándékozott. Felszabadító érzés, hogy hatására sok 
kimondás, elengedés és elfogadás történt magamban 
és a családomban is. Mindez jobban elmélyítette az 
egymással való kapcsolatunkat. Nagyon féltem, ho-
gyan fogadják majd az olvasók a kíméletlen őszintesé-
gemet, de a visszajelzések megerősítettek abban, hogy 
coachként és trénerként sokat tehetek azért, hogy 
ügyfeleim szembe merjenek nézni a saját történe-
tükkel és ajándékuk bizalom, bátorság és önbecsülés 
lehessen. A lányom is sokat változott és változtatott 
rajtam ebben az évben. Nagy kihívás szülőként rea-
gálni ellenállásaira, lázadásaira, ugyanakkor inspiráló 
nap mint nap rácsodálkozni újabb érdeklődéseire, 
tudására, értékeire. Rá kell jönnöm, hogy ebben az 
évben minden napom karácsony volt!

Hamarosan véget ér a 2017-es 
esztendő. Ilyenkor szokás egy 
pillanatra hátranézni, összegez-
ni, hogy mit adott vagy mit vett 
el a mögöttünk álló év. Az alábbi 
összeállításban arra kértük „ked-
ves szomszédainkat”, hogy ezúttal 
csak a szépre emlékezzenek, azaz 
osszák meg olvasóinkkal, hogy mi 
volt számukra az idei év legkiemel-
kedőbb pillanata, legfontosabb 
eseménye.

Az év legkiemelkedőbb  pillanatai
Az év vége mindig egyfajta számvetés 
az ember számára. Mi történt meg 
abból, amit terveztünk, milyen örö-
meink és veszteségeink vannak. Hova 
fejlődött a munkánk, hogyan tovább. 
Habár minden évben elhatározom, 
hogy kevesebbet fogok dolgozni, még-
is – hála az irodalom erejének – egyre 
több feladat vár rám, így volt ez 2017-
ben is. Kedvenc kávéházaim mellett a 
Várkertben is elkezdtem dolgozni, ami 
nagy élmény és lehetőség. Foglalkoz-
tam programjaimon többek között 
Ady Endrével, Tamási Áronnal, Dsida 
Jenővel, Áprily Lajossal, A Pál utcai fi-
úkkal, Radnóti Miklóssal, Nemes-Nagy 
Ágnessel, Szabó Magdával. Micsoda 
gazdagság ez, ami nemcsak engem, 
de több ezer embert boldoggá tett! 
Beteljesült egy álom: háziasszonya 

lehettem a tradicio-
nális Anna-bálnak 
Balatonfüreden és 
az Erzsébet-bálnak 
Gödöllőn. Csodá-
latos  embereket 
ismertem meg a szín-
padon és a közönségben 
egyaránt.

Ami a legnagyobb élmény volt, az 
mégis az, hogy szeptember 23-án férj-
hez mentem. A nagy napból az egyik 
legfontosabb epizód ez volt:

11 óra 40 perc. Édesanyám, Kili-
án Katalin a Hilton lakosztályából a 
templomot nézi. Mióta egyedül van, 
sokat mereng és minden percben új 
világot teremt: egy világot, amiben a 
Költő még él. Én fehér ruhában állok, 
hátulról átölelem, és a fülébe súgom 

a verset, melyet az 
esküvője napján 
kapott, itt, ebben 
a szobában, kis 
papírra írva: „Elme-

gyünk ketten, megjö-
vünk ketten, elalszunk 

ketten, ébredünk ketten, 
dolgozunk ketten, majd játszunk 

ketten, éneklünk ketten, sírunk majd 
ketten, mindent csak ketten, meg-
halunk ketten, azt is csak ketten, ezt 
is csak ketten, mindent csak ketten, 
mindig csak ketten!” Belép a vőle-
gényem, elengedem Édesanyám, de 
együtt indulunk az autóhoz. A folyósón 
a bejárathoz jutva ez a pár sor vissz-
hangzik bennem, mintegy élet-igenlés, 
mintegy útravaló. Juhász Ferenc már 
nem él, de érzem, üzen nekem. 

Gelencsér Tímea – a Miss World Hungary 2016-os győztese

Bács Ferenc – színművész

Nagy Judit – újságíró, coach

Juhász Anna – irodalmár
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A 2017-es év legnagyobb feladata – és élménye – szá-
momra az Örkény Színház felújítása volt. Nézőterünket 
alakítottuk át több évtizedes várakozás után. Ennek a 
munkának volt találkozása a második kerülettel is: két 
hónapra elköltöztünk a Városmajori Színpadra, és sokan 
jöttek a kerületből, néhány olyan néző is, aki a Madách térig korábban nem 
merészkedett el. Egy ilyen munka, mint minden építkezés, sok váratlan akadályt 
hoz, mégis sikerült időben visszaköltöznünk a megújult, szebb és sokkal kényel-
mesebb nézőtérre.

Természetesen fontos ebben az évben Shakespeare IV. Henrikje: ezt az előadást 
rendeztem, nehéz és szép munka volt, mert egy roppant szerteágazó színműről 
van szó, két egész estés nagy darabról, amiket mi persze egy este játszunk. 

És végül, nézők elé került a Terápia harmadik évada, és ezzel elbúcsúztam 
ettől a nagyon szép munkától. 

Az újévi bécsi koncert varázslata után 
minden évben bekucorodom kedvenc 
fotelembe, és óévi naptáromat 
lapozgatva felidézem az 
elmúlt esztendő legem-
lékezetesebb esemé-
nyeit. Ám most, mi-
vel sürget a lapzárta, 
korábbra hozom az 
emlékidézést.

2017 első nagybe-
tűs bejegyzése: „jelölő-
zsűri-megbeszélés”. Meg-
tisztelő felkérést kaptam: ezentúl 
én javasoljak Érték díjra televíziós-rádiós 
kollégát. Máig ható szívmelengetés, 
hogy egy fantasztikus, univerzális kol-
légát, a mindenki által szeretett Nagy 
Gyurit jelöltem, az Ablak, a Hogy volt?!, 
a Főtér és tengernyi műsor szerkesz-
tő-műsorvezetőjét. A Story-gálán már 
gyógyíthatatlan betegen vette át az 
életművét elismerő díjat. Pár hónap múl-
va elment az égi televíziót szerkeszteni.

A tavasz sok televíziós meghívást 
hozott: Bagi-Nacsa show, Család-barát, 
Frizbi, 50 milliós játszma. Mindenütt 
nagyon kedvesen, tisztelettel fogadtak.

Ahogy megjött a jó idő, régi barátom-
mal, Miskolczi Miklós íróval, a Kiskegyed 
alapító főszerkesztőjével rákaptunk a 
Felvidékre. Régi magyar városok, vá-
rak és kastélyok – Trencsén, Késmárk, 
Lőcse, Dévény – dicső múltját kutatva. 
Szigorúan csak akkor utaztunk, amikor 
nem volt BL-meccs, mert a foci az szent 
dolog! És a Real megnyerte a bajnok-
ságot és a BL-t!

Örömöm búra váltott a hónap végén: 
epehólyag-gyulladás, kemény fájdal-
mak, végül műtét a Honvéd Kórházban. 
Fekete László főorvos úr a jól sikerült 
eltávolítás után megnyugtatott, hogy 
a jövőben nem teszek „epés” meg-

jegyzéseket. Levezetésül jött a diéta, a 
fogyás és a Balaton.

Szeptemberben tévés-pingpon-
gos barátaimmal elutaztunk 

egy kulturált (!) sörtúrára 
Csehországba. Česke Bu-
dejovice – Budweiser, 
Krumlov – Eggenberg, 
Plzen – Urquell, Prága – 
Staropramen – mindenütt 

a helyi specialitás a gyári 
sörözőben.

Ősszel a Magyar Torna Szö-
vetség újra megrendezte fiatalon el-
hunyt tornászbajnok feleségem, Kanyó 
Éva emlékversenyét. Nagyon megható 
és tiszteletreméltó, hogy Éviről 17 év 
óta minden évben megemlékeznek 
tornásztársai.

Októberben betöltöttem a 70. évemet. 
Nem akarom elhinni! Ráadásul még 
egy jubileum: 50 éve készítek televíziós 
műsorokat. Ebből az alkalomból a Duna 
Televízió megtisztelt egy „rózsagyuri 
50” című műsorral, felidézve 47 soro-
zatom, több ezer adásom pillanatait. 
Igazán jólesett.

Ám a legmeghatóbb születésnapi 
ajándékot a lányomtól kaptam! A szü-
letésnapi ünnepségen átnyújtott egy 
mappát, benne a következő szavakkal: 
„Édesapám, eddig Te segítettél meg-
valósítani az álmaimat, most én váltok 
valóra egyet a Te nagy álmaid közül”. 
A borítékban egy afrikai szafarira szóló 
utazási csekkel! És azután jött a még 
nagyobb ajándék: Csilla is velem jön 
Tanzániába és Zanzibárra! Nem szé-
gyellem: megkönnyeztem.

És most jöhet 2018! Jöhet Afrika és 
az új élmények!

Minden II. kerületi polgártársamnak 
álmokat valóra váltó új esztendőt kí-
vánok!

Az ünnepvárás egyik első és leg-
szebb állomása kerületünkben a 
már hagyományosnak mondható 
karácsonyi tárlat, amit tizenha-
todik alkalommal rendezett meg 
a Vízivárosi Galéria. Ezúttal a 
Magyar Kárpitművészek Egyesü-
letének negyvenöt művésze ho-
zott szebbnél szebb munkákat, és 
mutatta be őket a Víziók című ki-
állításon. A kiállítás alapját olyan 
művek adják, amelyek a Magyar 
Kárpitművészek Egyesületének a 
Pesti Vigadóban rendezett har-
madik nemzetközi kortárs tárla-
tán voltak láthatók idén tavasszal 
Apokalipszis vagy globális fenntart-
hatóság címmel.

A karácsonyi tárlatot Wehner 
Tibor művészettörténész nyitotta 
meg, aki rövid áttekintést adott 
az 1996-ban alakult egyesület 
munkásságáról, valamint a tava-
szi nemzetközi kiállításról. 

– A harmadik nemzetközi tár-
lat és a Víziók című kiállítás ma-
gyar művei már nem a mítosz, 
hanem a valóság, az apokalip-
szis fenyegetésével sodródó vagy 

szembenálló fenntartható fejlő-
dés igézetében születtek meg, és 
ennek következményeként elve-
szítették kinyilatkoztató és láto-
másokban fogalmazó jellegüket, 
és átléptek egy másik világba; a 
meditációéba, a szemlélődés, a 
termékeny tűnődés szférájába, 
ahol a végzetszerűség helyett az 
esélyek és a lehetőségek, a vá-
lasztások és a döntések dilemmái 
merülnek fel – összegezte a mű-
vészettörténész, aki ugyanakkor 
hangsúlyozta, hogy mindez nem 
változtat a katartikus befogadói 
élményen. 

A művek valóban nagyon szé-
pek, anyaguk és színviláguk me-
legséget, ünnepélyességet áraszt, 
tematikájuk ugyanakkor szokat-
lanul aktuális, izgalmas és elgon-
dolkodtató.

A Vízivárosi Galéria XVI. Ka-
rácsonyi Tárlata DECEMBER 
19-ig tekinthető meg keddtől 
péntekig 13-18 óráig, szombaton 
10-14 óráig (1027 Kapás u. 55., 
www.vizivarosigaleria.hu).

PZS

Az év legkiemelkedőbb  pillanatai

Rózsa György – műsorvezető, producer, televíziós szerkesztő

Mácsai Pál – az Örkény Színház igazgatója

Karácsonyi kárpitok
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Kitárt szívvel és szép énekkel köszöntötték 
a kerületünkben élő időseket

A II. Kerületi Önkormányzat mindig kiemelt 
figyelemmel fordult a kerületben élő idő-
sek felé. Már tizenkét éves hagyomány, hogy 
a hétköznapok gondoskodása mellett, az ün-
nepek közeledtével a kerület vezetői és képvi-
selői meglátogatják a nyugdíjasotthonokban 
lakókat és a gondozási központok ellátottjait. 
Az  önkormányzat nemcsak ajándékcsoma-
gokkal lepi meg ilyenkor az időseket, hanem 
ünnepi műsorral is kedveskedik nekik. Idén 
a Kiss Zenede művészeti iskola kórusa – Szücs 
Rozina, Dobos Melinda, Lengyel Kriszti, Sza-
lai Petra, Szücs Borbála, Csomortányi Márton, 
Bozsovics Eszter, Badó Hanna és Szekér Zsófia 
tanárnő – Nickl Noémi énekével, Deák Júlia 
klarinétjátékával és Tóth András zongorakísé-
retével varázsolt feledhetetlen adventi han-
gulatot a meglátogatott tizennégy helyszínen. 
A  kitárt szívű énekesek és zenészek jártak a 
Katolikus Karitász XXIII. János Szeretetott-
honaiban, a Nyugdíjas Pedagógusok Otthoná-
ban, a Senectus Idősek Otthonában, a Sarepta 
Budai Evangélikus Lelkész- és Szeretetottho-
nokban, a FÉBÉ Evangélikus és Diakonissza 
Anyaházban, az Időskorúak Árpád-házi Szent 
Erzsébet Szociális Otthonában, a Gond-
viselés Háza Gondozási Központ és Idősek 
Klubjában, az önkormányzat fenntartásában 
működő I., II., valamint a fennállásának 40. 
évfordulóját ünneplő III. Számú Gondozási 

Régi hagyomány, hogy a II. kerületben élő 
időseket ünnepi műsorral és ajándékcsoma-
gokkal köszönti az önkormányzat advent-
ben. Idén a Kiss Zenede Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékei jártak az idősotthonok-
ban és a gondozási központokban, hogy 
szeretetet és derűt ajándékozzanak énekük-
kel és zenéjükkel az ünnepek előtt.
 

Központban. A  Bem téri intézményben házi 
ünnepség keretében születésnapi tortával 
várták az ellátottakat és a vendégeket.

A Kiss Zenede kórusával az eseménye-
ken részt vett Láng Zsolt polgármester, Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter, ország-
gyűlési képviselő, Csabai Péter, a Pesthideg-
kúti Városrészi Önkormányzat elöljárója, 
valamint Skublicsné Manninger Alexandra, 
Makra Krisztina, Legény Béla, Némethy Béla, 
Gór Csaba, Biró Zsolt, Lánszki Regő, Riczkó And-
rea és Ernyey László képviselő.

SZeg

Láng Zsolt polgármester
köszöntője a Fillér utcai 
gondozási központban

Varga Mihály miniszter a pesthidegkúti 
önkormányzati képviselőkkel a Kazinczy utcai 
gondozási központban köszöntötte az időseket
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A kerület első gondozási központ-
ja 1977. december 23-án nyitotta 
meg kapuit a Bem téren egy negy-
ven férőhelyes Öregek Napközi 
Otthonaként, ahol idősek nappali 
ellátását, étkeztetést, majd később 
házi segítségnyújtást biztosítottak. 
Húsz évvel később tíz férőhelyes 
idősek átmeneti otthonát alakí-
tottak ki az intézményben, majd 
2005-től a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást is elérhetővé tet-
ték. Jelenleg 36 munkatárs bizto-
sítja az ellátást mintegy négyszáz 
embernek.

A gondozási központ megannyi 
állandó és alkalmi szolgáltatással 
áll a hozzá fordulók rendelkezé-
sére. Rendszeresek a közös kirán-
dulások és játékok, megünneplik a 
jeles napokat, miközben egészség-
ügyi és ismeretterjesztő előadá-
sokat hallgathatnak meg a tagok. 
Szerveznek zenés-táncos bálokat, 
gyakran látogatnak meg színházi, 
múzeumi és opera-előadásokat. 
Az intézményben elérhetővé tet-
ték többek között a csoportos tor-

nát, a masszázst, a fodrászt és a 
manikűr-pedikűr szolgáltatást is.

A gondozási központban a ke-
rek évforduló alkalmából decem-
ber 7-én ünnepséget tartottak, és 
nemcsak az ellátottakat és a mun-
katársakat látták vendégül, hanem 
az egykori dolgozókat is meginvi-
tálták. A  felszólalók a mikrofont 
egymásnak adva emlékeztek vissza 
az elmúlt évekre, évtizedekre.

Ünnepi köszöntőjében Bednárik 
Mónika intézményvezető azt hang-
súlyozta, hogy nagy változásoknak 
lehettünk tanúi az eltelt időben 
mind az intézményben, mind pe-
dig a szociális munka terén.

– Egy dolog nem változott, az 
pedig a szolgáltatásainkat ösz-
szefoglaló fogalom: a személyes 
gondoskodás. Két szó, ami össze-
foglalja munkánk lényegét. Olyan 
gondoskodást jelent, ami mögött 
érzelmek és készségek vannak, de 
jelenti többek között az odafigye-
lést, az empátiát, a bizalmat, a biz-
tonságot és a szeretetet, miközben 
a személyes jelleg azt jelzi, hogy 
minden ember egyedi, egyszeri és 
megismételhetetlen – emelte ki az 
intézményvezető.

Bednárik Mónika köszönetet 
mondott a fenntartó II. Kerületi 
Önkormányzatnak és minden-
kinek, aki lehetővé teszi, hogy 
anyagi és erkölcsi támogatásuk-

Az elmúlt negyven év alatt bővü-
lő szolgáltatásokkal, de állandó 
szeretettel, odaadással és gondos-
kodással állt a II. kerületi ellá-
tottak szolgálatában az I. Számú 
Gondozási Központ.
 

kal az intézmény megfelelhessen 
a feladatoknak.

Boldog születésnapot kívánva 
Láng Zsolt polgármester kiemel-
te, hogy az intézmény az itt dol-
gozóknak köszönhetően fejlődött 
és gyarapodott évről évre, mind a 
programokban, mind pedig a ta-
gok létszámában.

– Ez a gondozási központ meg 
tudja teremteni a mindennapi 
léthez szükséges feltételek mellett 
azt a többletet, ami miatt jó ide el-
járni, ismerősökkel beszélgetni, 

gÖnczI KAtAlIn „KIsKAtI”
Egyik ellátott 
t á r s a m m a l 
együtt én va-
gyok a legré-
gebbi tagja a 
Bem téri intéz-
ménynek. Már 
23 éve járok 
ide, bár korábban is innen vittem 
az ebédet. Ha sok is az új ember, 
de elmondható, hogy nagyon össze-
forrott a társaság. Amíg tudtam, 
a lehető legtöbb házi programon, 
kiránduláson részt vettem, de nya-
raltunk már együtt a Balatonon is.

Akik már eltávoztak, azok emléke 
nagyon fáj az ittmaradtaknak, de 
mindig szépen emlékezünk rájuk.

Négy évtizede az idősek szolgálatában
Alapítását ünnepelte a Bem téri gondozási központ

megosztani egymással az elmúlt 
időszak eseményeit, ezért alakul-
hatott ki itt sok jó kapcsolat és ba-
rátság az évtizedek során.

Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter, országgyűlési képvise-
lő szintén gratulált a kerek évfor-
dulóhoz. 

– Az intézmény legfontosabb 
értéke, hogy olyan kis közösség 
jött létre, amely az itt dolgozók 
és az ellátottak együttműködésén 
alapul. Kívánom, hogy a közösség 
épüljön tovább, legyenek aktív 
tagjai a Bem téri intézménynek. 

Láng Zsolt polgármester és Varga 
Mihály közösen vágta fel a 40. év-
fordulóra készített ünnepi tortát.

SZeg
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– A Marczibányi Téri Művelődési Központ, ahol 
a hangversenyt is rendezték, fontos helyszíne 
az életemnek, hiszen első budapesti önálló fel-
lépésem, a Szécsi Margit verseiből összeállított 
irodalmi est is ott volt. A művelődési központot 
sokáig volt évfolyamtársam, Szakall Judit vezette, 
ő hívott később rendszeresen rendezvényeikre.

Ezen a környéken él?
Hidegkúton lakom, amit nagyon szeretek. 

Csönd van és nyugalom, gyönyörű a környék, 
lehet kutyázni (mert kutya mindig kell, hogy le-
gyen): a remetei templomkertben gyakran te-
szünk sétát. Az egész kerület a kedvenc helyem 
– és most már a Kapás utcai rendelőintézet is, 
ahol dr. Törös Edit főorvos asszony jóvoltából 
a karácsonyi ünnepségeken is rendszeresen 
fellépek.

Műsorvezetőként és előadóművészként 
egyaránt rengeteget dolgozik. Hogy fér bele 
mindez az életébe?

Néha magam sem tudom. Állandó munkáim 
mellett sokfelé hívnak különböző rendezvé-
nyekre, irodalmi estekre. Ami állandó elfoglalt-
ságnak számít, az a Bartók rádió két komolyze-
nei műsora keddenként, illetve szombatonként, 
valamint a Kossuth rádió Déli Harangszó című 
ismertetőműsora, amit Bőzsöny Ferenc kollé-
gámtól örököltem meg néhány éve, és azóta na-
gyon a szívemhez nőtt. Négy évvel ezelőtt kért fel 
a Bonum nevű katolikus televízió, hogy legyek 
a hangja az adónak. Ott is mindennap dolgo-

zom, reggelente a Napindítóban elmondom a 
napi aktuális szent történetét, illetve egy verset. 
Nagy öröm számomra, hogy így évente legalább 
háromszázhatvanötször mondok verset.

Fontos szerepet játszik a hit az életében?
Mindig is fontos szerepet játszott. Édesapám 

görögkatolikus pap volt, de nem ez volt a dön-
tő, sőt! Amikor nyolcadik után Pannonhalmára 
akartak beíratni, minden erőmmel tiltakoztam 
ez ellen. Később, már felnőtt fejjel kezdtem egy-
re közelebb kerülni a valláshoz.

Milyen pályára készült?
Orvos szerettem volna lenni, de nem vettek 

fel az egyetemre. Akkor elmentem dolgozni egy 
szülészetre műtőssegédnek. Ott egy szörnyű 
eset annyira megrázott, hogy megértettem, ez a 
pálya nem nekem való. Feküdt bent egy veszé-

lyeztetett terhes kismama, aki mindenki mással 
ellentétben emberszámba vett, beszélgetett ve-
lem, kedves volt hozzám. A hosszú hónapok alatt 
szinte barátságba keveredtünk. Azután eljött a 
szülés ideje, és ő ebbe belehalt. Ezt egyszerűen 
nem tudtam feldolgozni, még a munkaidő végét 
se vártam meg, átöltöztem és eljöttem – örökre 
búcsút mondva az orvosi hivatásnak.

Az egészségügytől elég távol esik a média vi-
lága. Hogy csöppent bele?

A verseket mindig nagyon szerettem, közép-
iskolás koromtól rendszeresen indultam szava-
lóversenyeken, és mindig meg is nyertem őket. 
Versmondó szívesen lettem volna, bár pontosan 
tudtam, hogy ebből nem lehet megélni. Ezért el-
végeztem a népművelés-könyvtár, majd a ma-
gyar szakot is. Amikor elkezdtem előadóesteket 

Évente legalább háromszázhatvanötször  mondok verset
Hangját és arcát a hetvenes évek végén 
ismerte meg az ország, népszerűsége az-
óta is töretlen. Először a Jogi esetek című 
műsorban tűnt fel a televízió képernyőjén, 
de bemondóként, hírolvasóként és műsor-
vezetőként is számos műsorban láthatta a 
közönség, összetéveszthetetlen, kellemes 
baritonját pedig mind a mai napig hallhat-
juk a Bartók és a Kossuth rádióban. Mohai 
Gábor huszonkét éve kerületünk lakója, 
legutóbb a Törös Alapítvány novemberi jó-
tékonysági hangversenyén találkozhattak 
vele személyesen a II. kerületi polgárok.
 

Karácsonyi ünnepség 2016-ban a Kapás utcai rendelőintézetben Bobby kutyával
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tartani, elmentem a debreceni Csokonai Szín-
házba segédszínésznek – csak azért, hogy a ne-
vem mellett az előadóesteken ne az szerepeljen, 
hogy a Megyei Tanács könyvtárosa (ami akko-
riban voltam). Négy évet töltöttem ott. Az egyik 
darabban mikrofonba kellett beszélnem, és az 
egyik kolléganőm ezt hallva megjegyezte, olyan 
jó a hangom, miért nem megyek el a rádióba 
bemondónak. Teljesen lehetetlennek és elér-
hetetlennek tűnt ez akkor nekem, a vidéki fiú-
nak. De mit ad Isten, néhány hétre rá megjelent 
az újságban egy felhívás, hogy a Magyar Rádió 
bemondókat keres. Senkinek sem szóltam egy 
szót se, de úgy döntöttem, megpróbálom. Leg-
nagyobb megdöbbenésemre több ezren jelent-
keztek, és végül egyedül engem vettek fel.

Talán ez nem is csoda. Valóban rendkívüli 
orgánuma van. A szép beszéd szerencsés ado-
mány vagy hosszú tanulás eredménye?

Soha nem tanultam beszélni. Még Debrecen-
ből felutaztam egyszer a legendás beszédtanár-
hoz, Montágh Imréhez. Miután meghallgatott, 
azt mondta, hogy minden így jó, ahogy van, csak 
el ne rontsam. 

Ön tehát született bemondó.
Azt szoktam mondani, hogy a bemondói szak-

mát nekem találták ki. És nemcsak a hangom 
miatt, hanem mert alapvetően zárkózott ember 
vagyok, amolyan magányos farkas. A rádióban 
magamra zártam a stúdió ajtaját, az üvegfalon túl 
két hangmérnök volt, a televízióban pedig csak 
egy operatőrrel ültem szemben. Amíg mentek 
a műsorok, verseket olvasgattam és nagyon jól 
éreztem magam. Ez persze most már nem így 
van. A televízióban tíz évvel ezelőtt szinte egyik 
napról a másikra megszüntették ezt a szakmát. 
Huszonhét éven keresztül dolgoztam párhuza-
mosan a Magyar Televíziónál és a Magyar Rádi-
ónál. Az ismertséget és a népszerűséget a tele-
víziónak köszönhetem, a szívem mégis mindig 
a rádióhoz húzott. 

És a versekhez…
Volt egy csodálatos magyartanárom, Debre-

czeni Tibor, aki ma már kilencvenéves, de még 
mindig csodálatos szellemi frissességben él. 
Az első magyarórán elkezdte végigkérdezni az 
osztályt, hogy kinek ki a kedvenc költője. Sze-
rencsémre, rám csak a következő órán került 
sor, így volt még időm gondolkodni ezen. Ott-
hon levettem a Petőfi-összest, másnap pedig 
határozottan mondtam, hogy nekem Pető-
fi a kedvenc költőm. És ez valóban így is lett. 
Az első önálló estemet is Petőfi verseiből állí-
tottam össze, és a mai napig őt tartom a leg-
nagyobb magyar költőnek.

Kit szeret még olvasni, szavalni?
Be kell vallanom egy szörnyű butaságot. Ré-

gen, ha egy vers fölött női nevet láttam, egy-
szerűen továbblapoztam. Költő csak férfi lehet, 
gondoltam. Azután egyszer – kis késéssel – el-
mentem egy irodalmi estre, ahol meghallottam 
egy csodálatos verset. Mint kiderült, Szécsi 
Margit egyik költeménye volt. Akkor bemen-
tem a debreceni egyetemi könyvtárba, és elol-
vastam Szécsi Margit minden fellelhető írását, 
majd megszereztem összes kötetét. Összeállí-
tottam egy irodalmi estet, amit meg is tudtam 
neki mutatni. Itt lakott ő is a férjével, Nagy 
Lászlóval az Árpád fejedelem útján. Debre-
cenből jártam fel hozzájuk vonattal. Fantaszti-
kus élmény volt a közelükben lenni – bár Nagy 
Lászlóval sosem találkozhattam. Amikor fel-
mentem hozzájuk a negyedik emeleti lakásba, 
Margitka mindig azzal kezdte, hogy becsukta a 
szobaajtót, hogy „ne zavarjuk Lacikát”. Én pe-
dig majd’ megőrültem, hogy egy karnyújtás-
nyira ülök a XX. század egyik legnagyobb köl-
tőjétől, és mégsem találkozhatunk.

Kedveli a mai, kortárs költőket is?
Sokukat olvasom és kedvelem. Néhány év-

vel ezelőtt a Petőfi Irodalmi Múzeum rende-
zett egy irodalmi estet, ahová Radnóti-díjas 
költőket és Radnóti-díjas előadóművészeket 
hívtak meg. Ott ismertem meg Villányi Lász-
lót, aki Együtt című versét olvasta fel. Azon-
nal elkértem tőle a költeményt, mert másnap 
Debrecenbe utaztam egy keresztény-zsidó 
konferenciára, ahol felkértek verset monda-
ni. Ez a Villányi-vers pedig mintha pont erre 
az alkalomra készült volna. Röviden arról szól, 
hogy a költő mindig ugyanabba a kerékpár-

szervizbe viszi biciklijét, és az öreg mester egy 
ízben elnézést kér tőle, mert egy ideig zsidó-
nak gondolta: „…Nem tudok mit kezdeni a men-
tegetőzéssel,/valamiféle boldog mosoly készülődik 
bennem:/valaki tudatában együtt voltam Szerb 
Antallal,/Radnóti Miklóssal, Szép Ernővel, Ka-
rácsony Benővel,/Farkas Istvánnal, Vas István-
nal, közel az Istenhez” – írja Villányi. Azóta még 
sok versét megismertem, vele is jó barátságba 
keveredtem. A legutóbb megjelent CD is közös 
„gyermekünk”: Szerelmesének álmában is ád – 
Vivaldi naplójából – ez a címe. Ezen Villányi 
azonos című verseskötetének darabjait mon-
dom el, a zenét pedig Binder Károly szerezte. 
Fantasztikus, gyönyörű versek ezek! Villányi 
Vivaldi bőrébe bújva vall a szerelemről. 

Karácsonyi ajándéknak is nagyszerű! Ön 
hogyan tölti az ünnepeket?

A szenteste szűk családi körben telik, és az 
idén különösen nagy fényben, hiszen az utol-
só adventi gyertyát is a karácsonyfa gyertyái 
mellett, december 24-én gyújtjuk meg. Hogy 
pulyka, csirke, káposztaleves vagy hal kerül-e 
az ünnepi asztalra? Mindegy. Egy valami nem 
hiányozhat gyerekkorom óta: a mákos-mézes 
bobájka (egyes helyeken guba), de ez kizárólag 
az évnek ezen az egyetlen napján. És ami még 
állandó: a szenteste az éjféli misével ér véget. 
Ebből adódóan karácsony első napja az éjféli 
misével kezdődik. A karácsony nem a szeretet 
ünnepe – arra ott az egész év, illetve kellene, 
hogy ott legyen, de erről sajnos mindannyian 
hajlamosak vagyunk megfeledkezni –, kará-
csonykor Jézus születését ünnepeljük. Áldott 
karácsonyt kívánok mindenkinek!

Péter ZSuZSanna

Évente legalább háromszázhatvanötször  mondok verset

Karácsonyi orgonakoncert
DEcEMBER 29-én 19 órakor karácsonyi koncertet ad a rózsadombi Kapisztrán Szent János-templomban a 19 éves orgonista, Őri Gergely, 
aki idén másodszorra nyerte el az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíját. A templom orgo-
nája többféle hangzás kikísérletezésére ad lehetőséget a rajta játszóknak, ezáltal hitelesebben kalauzolja el a hallgatóságot az éppen 
megszólaló mű zenetörténeti korszakába. A kezdődő koncert műsora a francia barokktól egészen a kanadai kortárs zenéig nyúlik: 
felcsendülnek – többek között – Bach, Mendelssohn és Liszt karácsonyi hangulatú orgonaművei. A belépés díjtalan (1022 Törökvész út 11.).

Jogi esetek – az első tévés szereplés Dr. Törös Edittel a tavalyi jótékonysági hangversenyen
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Ünnepvárás a rendelőintézetben

A  Kapás karácsonyok állandó szervezője és 
rendezője, a II. Kerületért Emlékéremmel 
kitüntetett reumatológus főorvos, dr. Törös 
Edit idén is színvonalas műsort állított össze. 
Az eddigi szokásokat megtartva neves előadók 
és ifjú tehetségek varázsoltak ünnepi hangu-
latot a rendelőintézet falai közé. A  fellépő 
művészek mind visszatérő vendégei a kará-
csonyi rendezvényeknek: Dévai Nagy Kamilla 
és Beregszászi Olga dalokkal köszöntötte a kö-
zönséget, Mohai Gábor Fekete István Roráte 
című novelláját olvasta fel és Petőfi-verseket 
szavalt, Járdányi Gergely nagybőgőművész pe-
dig a Kodály-évre is emlékezve Kodály Magyar 
rondó című művét játszotta el.

A kulturális műsort követően a Kapás utcai 
rendelőintézet megjelent dolgozóit Láng Zsolt 
polgármester köszöntötte. Beszédében emlé-
keztetett arra, hogy ebben az évben végre több 
figyelem jutott az egészségügyre. Példaként 
említette a Budai Irgalmasrendi Kórházat és 
a Szent Ferenc Kórházat, melyek új szárnnyal 

A II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi 
Szolgálata karácsony közeledtével évről évre 
hangulatos ünnepséget rendez az intézet 
dolgozóinak, ahová a kerület vezetőit is 
vendégül hívják, és ahol átadják az Év rész-
lege elismerést is. Láng Zsolt polgármester, 
Dankó Virág alpolgármester és Szalai Tibor 
jegyző idén is részt vett az önkormányzat 
képviseletében a lélekemelő eseményen.
 

bővülhetnek, illetve azt, hogy az Egészséges 
Budapest Program keretében a Szent János 
Kórház és a Kútvölgyi kórház felújításával a 
budaiaknak korszerű egészségügyi intézmé-
nyeik lesznek. Szintén ennek a programnak 
köszönhető a II. kerület legnagyobb egészség-
ügyi fejlesztése, ami fontos mérföldkő lesz az 
itteniek ellátásában.

– Ha minden jól megy, három év múlva 
már nem a Kapás utcában, hanem a Frankel 

Leó úton igyekszünk a karácsonyi műsor-
ra – mondta Láng Zsolt, utalva arra a modern 
egészségügyi központra, ami a kormány tá-
mogatásával az önkormányzat Frankel Leó úti 
telkén épülhet majd fel.

Dr. Polák László, az intézet főigazgatója 
mindenekelőtt dr. Törös Editnek mondott 
köszönetet szervezői-rendezői munkájáért, 
majd a kerület vezetőinek egész éves erkölcsi 
és anyagi támogatásukért. Ebben az évben a 
fenntartó önkormányzat közel 500 millió fo-
rinttal járult hozzá az intézet beruházásaihoz 
és felújításaihoz, illetve mostanra az öt évvel 
ezelőtt megálmodott grandiózus terv, a Fran-
kel Leó úton létesítendő új szakrendelő meg-
valósítása is karnyújtásnyira került. 

– Ritka pillanat egy ember életében, hogy 
ilyen nagy munkának lehet részese, de éppen 
az ilyen kihívások adnak értelmet minden-
napjainknak – mondta Polák László.

A karácsonyi ünnepség ezúttal is, mint 
minden évben alkalmat adott arra, hogy a fő-
igazgató átadja az Év részlege címet, amelyben 
idén a kiemelkedő munkát végző tüdőgondo-
zó részesült. Az elismerést a részleg vezetője, 
a rendelőintézet orvosigazgatója, dr. Huszár 
Tamás vette át. PZS
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Kerületi orvosok
jószolgálati úton

Idén a Dr. Genersich Antal Alapítvány október 19–22. 
között rendezte meg hagyományos kárpátaljai tanul-
mányútját, amivel betekintést nyerhettek a térség 
magyar lakosságának életébe. Az utazásról dr. Karczub 
János és dr. Kocsmár Ildikó PhD hallgatók, valamint 
Sárdy Balázs orvostanhallgató számolt be, és meg-
köszönte a II. Kerületi Önkormányzatnak és Láng Zsolt 
polgármesternek azt a támogatást, mely lehetővé tette 
a tanulmányutat és a kárpátaljai diákok oktatását.

– Az alapítvány hallgatói díjának nyerteseivel és 
önkénteseivel a beregszászi járásban két magyar-
lakta faluban, Izsnyéte általános iskolájában és Gát 
középiskolájában egészségügyi előadásokat tartot-
tunk a diákoknak. A diákok többek között hasznos 
ismereteket szerezhettek az egészségnevelésről és 
a hőártalmak, balesetek esetén szükséges segítség-
nyújtásról. Az előadásokat gyakorlati oktatás követte, 
melynek témája az újraélesztés volt. A dr. Tankó Béla 
aneszteziológus által vezetett gyakorlathoz a derceni 
önkéntes tűzoltók AMBU-bábuit használtuk, melyeken 
a diákok egészen kisiskolásoktól a gimnazista kor-
osztályig nagy lelkesedéssel gyakoroltak, számottevő 
tapasztalatot szerezve ezzel a sürgősségi szituációk 
helyes kezelésében. A Gáti Kovács Vilmos Középiskola 
tanáraival folytatott beszélgetés során szó volt a 
kritikus mértékű tanárhiányról, valamint az ukrán 
nyelvtörvény lehetséges következményeiről. A Szoly-
vai Emlékparknál a Kárpátaljáról „málenkij robotra” 
elhurcolt magyarok tízezreire emlékeztünk. Beregszász 
nevezetességei után megnéztük a munkácsi várat, a 
huszti várromot és református templomot. Hazafelé 
a beregrákosi magyar református közösséggel talál-
koztunk, és részt vettünk az istentiszteleten, ami után 
Páll László, a Beregrákosi Református Egyházközség 
lelkésze fogadott bennünket. 

A résztvevők ezúton is köszönik a Dr. Genersich 
Antal Alapítványnak és önkénteseinek, dr. Tankó At-
tilának, dr. Tankó Bélának, Csüllögh Csillának, Sudár 
Mártának és Sárosi Sólyomnak, hogy részesei lehettek 
a tanulmányútnak. 

Az idén is jelentős termékadománnyal segíti a rászorulókat a Béres Alapítvány. Az immunrendszer fokozott 
védelmét biztosító felajánlás – melynek piaci értéke több mint ötvenmillió forint – már karácsonyra eljut a 
támogatottakhoz. A Béres Gyógyszergyár elsődleges kedvezményezettjei az idős, beteg emberek és a nehéz 
helyzetben lévő családok. A Béres Cseppeket Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke és a II. Kerületért Emlék-
éremmel kitüntetett Béres József, a gyógyszergyár elnöke adta át a rászorulókat segítő Magyar Katolikus 
Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Vöröskereszt, a 
Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége és a Magyar Református Szeretetszolgálat 
vezetőinek a vállalat székházában

A dr. genersIch AntAl AlA-
pítvány köszönettel fogad ado-

mányokat és 1%-felajánlásokat: Dr. 
Genersich Antal Alapítvány, 1026 Budapest, 
Tüske u. 7., titkár dr. Tankó Attila, a II. Kerü-
leti Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 
orvosa. Adószám: 19704726-1-41.

Több tízezer embernek segít a Béres

A Közbeszerzési Hatóság adventi adomány-
gyűjtésbe kezdett, hogy segítse a szászvárosi 
Szent Erzsébet Gyermekotthon rászoruló fia-
taljait, és szebbé tegye számukra az ünnepe-
ket. Az intézmény árva és hátrányos helyzetű 
gyermekeknek ad otthont, ahol tanításukkal 
vallási és erkölcsi nevelésüket is biztosítják. 
A  mindennapi élethez szükséges eszközeik 
és ruháik mind adományokból származnak. 
A  hatóság által tavaly hagyományteremtő 
szándékkal indított kezdeményezéshez idén 
is rengeteg munkatárs csatlakozott, alig egy 
hónap alatt tizenkét zsák ruha és cipő, közel 
nyolcvan liter tisztálkodási és tisztítószer, há-
rom zsák játék és egyéb, a mindennapi élethez 
szükséges adomány gyűlt össze. Az  adomá-
nyokat, melyeket a pasaréti ferences temp-
lom plébánosa, Kálmán Peregrin is megáldott, 
december 7-én adták át a gyermekotthonnak. 
Az akcióban a Közbeszerzési Hatóság munka-
társai mellett Gór Csaba önkormányzati kép-

viselő is részt vett. Az  adománygyűjtés mel-
lett abban is a hatóság segítségére volt, hogy 
segítette felvenniük a kapcsolatot a pasaréti 
templom közösségével, amellyel a jövőben is 
terveznek együttműködést. 

– Államigazgatási szervnél szolgálatot tel-
jesítő dolgozókként kötelességünknek érez-
zük, hogy egész évben segítsük az elesette-
ket, a rászorulókat – mondta el Rigó Csaba, a 
Közbeszerzési Hatóság elnöke. – Az adventi 
készülődés időszakában felemelő érzés segí-
teni a határon túli rászoruló gyermekeknek. 
Remélem, hogy ezzel sikerül számukra szebbé 
varázsolnunk a karácsonyt. A jövőben is sze-
retnénk hasonló gyűjtéseket szervezni, illetve 
önkéntes feladatokat vállalni a II. kerületben, 
ahol dolgozunk, legyen az játszóterek taka-
rítása, vagy az ott található játékok átfestése, 
hogy aktív, önzetlenül segítő tagjai lehessünk 
a közösségnek – áll a Közbeszerzési Hatóság 
közleményében.

Második alkalommal gyűjtött adventben adományokat a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Szent 
Erzsébet Gyermekotthonának a Közbeszerzési Hatóság, amelynek székhelye a II. kerületi Ria-
dó utcában van. A főleg tisztítószerből, ruhából és játékból álló adományokat december 7-én 
indították útnak kerületünkből Szászvárosba, ahol nagy örömmel fogadták a felajánlásokat.

Rászoruló gyerekek karácsonyára
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Ünnepi események a kerület templomaiban
pAsArétI szent AntAl-templom: DEcEMBER 
17-én a 18 órai szentmisén közreműködik a Szent Angéla 
Katolikus Iskola zenetagozatos osztályainak egyesített 
kórusa. DEcEMBER 24-én a szentmisék 7, 8.30, 10 
és 11.30 órakor kezdődnek (a 18 és 19.30 órai szentmise 
elmarad), gyóntatás 6.45 és 12 óra között folyamatosan 
lesz. Figyelem: az éjféli szentmisén való részvétel nem he-
lyettesíti a vasárnapi szentmisehallgatást! DEcEMBER 
24-én 15 és 16 órakor pásztorjáték, 19 órakor karácsonyi 
zsolozsma, 23 órakor éjjeli imaóra, éjfélkor szentmise. 
DEcEMBER 25-én a szentmisék 7, 8.30, 10, 11.30, 
18, és 19.30 órakor kezdődnek, a 11.30 órai szentmisén 
a Szent Antal Kórus Schubert G-dúr miséjét énekli, a 18 
órai szentmisén az Istvánffy kamarakórus előadásában 
Cristóbal de Morales Quaeramus cum pastoribus hangzik 
fel. DEcEMBER 26-án a szentmisék 7, 12 és 18 órakor 
kezdődnek. DEcEMBER 31.: Szent Család vasárnapja, a 
szentmisék 7, 8.30, 10, 11.30, 18 órakor kezdődnek, a 18 
órai szentmise év végi hálaadó szentmise, egyházközségi 
beszámolóval, Te Deum. 2018. JANUÁR 1-jén a szent-
misék 7, 8.30, 10, 11.30, 18, és 19.30 órakor kezdődnek 
(1026 Pasaréti út 137.).
országútI Ferences templom: DEcEMBER 
16-án a 18.00 órai szentmise után Saint-Saëns: Karácso-
nyi oratóriumát énekli a Kapisztrán Kórus. DEcEMBER 
17-én a szentmisék végén a hajléktalanokat ellátó Csak 
Egyet Szolgálat munkatársaival közösen adománygyűjtést 
tartanak, részletesen róluk a www.csakegyet.hu oldalon 
olvashatnak. Minden csütörtökön megrendezik a Ved-
dEgyütt! termelői vásárt, amelynek keretében lehetőség 
van online megrendeléssel jó minőségű, hazai terméket 
vásárolni. Rendelni a veddegyutt.hu oldalon lehet, átvételi 
pont a Tamás Alajos Ház parkolója (Rómer Flóris u. 4.). 
A forgalom 5%-át a kárpátaljai rászorulók étkeztetésére 
továbbítják (1024 Margit körút 23.).
pAsArétI reFormátus templom: DEcEMBER 
17-én 8 órakor istentisztelet, 10 órakor családi istentisz-
telet, melyre várják az iskolai hittanra járó gyermekeket és 
szüleiket. DEcEMBER 17-én 17 órakor, adventi zenés 
áhítat. DEcEMBER 24-én az istentiszteletek 8 és 10 
órakor kezdődnek. DEcEMBER 25-én istentisztelet 
8.30, 11 és 18 órakor úrvacsorai közösséggel (gyermek-
megőrzés és gyermek istentisztelet 8.30 és 11 órakor). 
DEcEMBER 26-án 10 órakor istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel. DEcEMBER 28-án az istentisztelet 18 
órakor kezdődik. DEcEMBER 31-én istentisztelet 16 és 
18 órakor 19 órától közös szilveszteri együttlét 23 óráig, 
23.30-kor úrvacsorai közösség. www.refpasaret.hu, tel.: 
356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
cImbAlom utcAI megmArAdás reFormátus 
templom: DEcEMBER 16-án és 17-én 15 órakor 
gyerekkarácsony, közreműködik a Cantores ecclesiae réz-
fúvós együttes. DEcEMBER 17-én 10 órakor énekes 
istentisztelet a Megmaradás Kórussal. DEcEMBER 20-án 
18 órakor adventi Megmaradás-est koncert, közreműködik 
Budai Lehel, Fodor Ferenc, Ravasz Veronika és Szücsi 
Balázs gitárművészek, Hegedűs Zsuzsanna énekművész. 
DEcEMBER 24-én 10 órakor istentisztelet, közremű-
ködik Hegedüs Zsuzsanna énekművész és Törökné Farkas 
Zsuzsa kántor. DEcEMBER 25-én és 26-án 10 órakor 
úrvacsorás istentisztelet. DEcEMBER 31-én 10 és 18 
órakor istentisztelet, 18.30-kor óévi zenés irodalmi est. 
2018. JANUÁR 1-jén 10 órakor istentisztelet (hege-
dus.cimbalom@gmail.com, 1025 Cimbalom u. 22–24.).
pesthIdegKútI reFormátus templom: DE-
cEMBER 17-én 8.00 órakor istentisztelet, 10 órakor 
családi karácsonyi istentisztelet ajándékozással, gye-

2018. JANUÁR 19-én 19.30-kor a Zeneaka-
démia  nagytermében Harcsa Veronika (ének), 
Gyémánt Bálint (gitár) és Razvaljajeva Anasztázia 
(hárfa) lép föl az autistákért rendezett Ferences 
Jótékonysági Esten. A hárfa-ének duó a száz éve 
elhunyt Debussy legszebb dalait öltözteti új köntös-
be. Az est védnöke: Herczegh Anita, a köztársasági 
elnök felesége. Jegyek a Zeneakadémián kaphatók, 
információ: www.zeneakademia.hu. 

Ferences jótékonysági est 
az autizmussal élőkért

rekműsorral. DEcEMBER 18-án 19 órakor adventi 
imaalkalom. DEcEMBER 21-én 18 órakor úrvacsorai 
előkészítő istentisztelet a gyülekezeti teremben. DEcEM-
BER 24-én 8 és 10 órakor adventi istentisztelet, 15.30 
és 16.00 óra között karácsonyesti áhítat. DEcEMBER 
25-én 8 és 10 órakor karácsonyi istentisztelet úrvacsorával. 
DEcEMBER 26-án 10 órakor karácsonyi istentisztelet 
úrvacsorával. DEcEMBER 31-én 8 és 10 órakor vigasz-
taló istentisztelet, melyre várják azokat, akik 2017-ben 
búcsúztak el szeretteiktől, 18 órakor óévi hálaadó isten-
tisztelet. 2018. JANUÁR 1-jén 10 órakor újévi hálaadó 
istentisztelet. DEcEMBER 22. és JANUÁR 2. között a 
szokásos hétközi gyülekezeti alkalmak és konfirmációs órák 
elmaradnak! További információ: kg.hidegkut@t-online.
hu, www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145 és 397-4315 
(1028 Hidegkúti út 64–66.).
pesthIdegKútI evAngélIKus templom: DE-
cEMBER 17-én 17.30 órakor adventi istentisztelet 
Szeverényi János országos missziói lelkész szolgálatával. 
DEcEMBER 24-én istentisztelet 9.30 órakor, szenteste 
14.30 órakor. DEcEMBER 25-én és 26-án 9.30-kor ka-
rácsonyi istentisztelet. DEcEMBER 31-én istentisztelet 
9.30-kor, óévi istentisztelet 18 órakor. JANUÁR 1-jén 
9.30-kor újévi istentisztelet, pesthidegkut.lutheran.hu 
(1028 Ördögárok u. 9.). 
márIAremeteI bAzIlIKA: DEcEMBER 24.: advent 
4. vasárnapja, egyben szenteste is. A szentmisék 7, 9 és 
10.30 órakor kezdődnek (ezen a napon a 12 és 18 órai 
szentmise elmarad), 16 órakor pásztorjáték, éjfélkor szent-
mise. DEcEMBER 25-én a szentmisék 9, 10.30, 12 és 
18 órakor lesznek, a 10.30 órai szentmisén közreműködik 
a Carmine Celebrat kórus Zimányi István vezényletével, 
a 12 órai szentmisén közreműködik a Werner Alajos kó-
rus Barlay Zsuzsa vezényletével. DEcEMBER 26-án a 
szentmisék 9 és 10.30 órakor kezdődnek. DEcEMBER 
31.: Szent Család ünnepe, 18 órakor év végi hálaadás. 
2018. JANUÁR 1-jén a szentmisék 9, 10.30 és 12 és 
18 órakor kezdődnek (1029 Templomkert u. 1.).
széphAlmI jézus szíve-templom: DEcEMBER 
16-án és 23-án 16 órakor a Bánffy parkban adventi 
gyertyagyújtás. DEcEMBER 16-án a18 órai szentmise 
után karácsonyra készülve zenés és verses áhítat lesz. 
DEcEMBER 19-én 19 órától bűnbánati liturgia szentség-
imádással. DEcEMBER 24-én 17 órától pásztorjáték 
gyerekeknek, felnőtteknek, 0 órakor éjféli szentmise. 
DEcEMBER 25-én szentmise 9 órakor, DEcEMBER 
26-án 18 órakor lesz. DEcEMBER 31-én 9 órakor év 
végi hálaadó szentmise (1028 Kossuth Lajos utca 13.)
pesthIdegKút-óFAlu sArlós boldogAsz-
szony-templom: DEcEMBER 21-én 19 órától 
bűnbánati liturgia szentségimádással. DEcEMBER 
24-én 15 órától pásztorjáték gyerekeknek, felnőttek-
nek. DEcEMBER 25-én a szentmisék 11 és 18 órakor 
kezdődnek. DEcEMBER 31-én a 11 órai szentmise 
keretében   a jubiláns házaspárok megáldása lesz, 18 
órakor év végi hálaadó  szentmise lesz Te Deummal (1028 
Templom köz 1.).
sArlós boldogAsszony-templom: DEcEMBER 
16-án a 18 órai szentmise után kb. 19 órakor karácsonyi 
hangverseny, énekel a Sarlós Boldogasszony kórus Török 
Andrea  karnagy vezetésével. További információ a www.
ujlakitemplom.hu oldalon (1023 Bécsi út 32.).
budAI gÖrÖgKAtolIKus templom: DEcEMBER 
22-én 8 órakor Királyi imaórák. DEcEMBER 24-én 8 
órakor utrenye, 9 és 11 órakor Szent Liturgia, 23 órakor 
csonka nagy alkonyati istentisztelet, esti zsolozsma, ut-

renye és kenyéráldás, 0 órakor éjféli Szent Liturgia. DE-
cEMBER 25-én 9 órakor Szent Liturgia és a gyermekek 
pásztorjátéka, 11 órakor Szent Liturgia, 17.30-kor Szent 
Liturgia, majd vecsernye. DEcEMBER 26-án 8.15-kor 
reggeli istentisztelet, 9 és 11 órakor Szent Liturgia, 17.30-
kor Szent Liturgia, majd vecsernye. DEcEMBER 27-én 
8 órakor reggeli istentisztelet, 9 órakor Szent Liturgia, 
17.30-kor Szent Liturgia, majd vecsernye. DEcEMBER 
31-én 8 órakor reggeli istentisztelet, 9 és 11 órakor Szent 
Liturgia, 17.30-kor Szent Liturgia, év végi hálaadás, majd 
vecsernye. JANUÁR 1-jén 8 órakor reggeli istentisztelet, 
9 és 11 órakor Szent Liturgia, 17.30-kor Szent Liturgia, 
majd vecsernye. 2018. JANUÁR 6-án 8 órakor regge-
li istentisztelet, 10.30 órakor érseki Szent Liturgia majd 
Duna-szentelés 12 órakor a Batthyány térnél, 17.30-kor 
Szent Liturgia, majd vecsernye (1027 Fő u. 88.).
budAvárI evAngélIKus templom: DEcEMBER 
19-én 18 órakor adventi zenés evangelizáció, közremű-
ködik Gadó Benedek csellón és Costanze Hirsch fuvolán. 
DEcEMBER 22-én 19.30-kor a La Caffettiera Stioppeta 
kamarakórus koncertje, vezényel Murányi Eszter. DEcEM-
BER 24-én 9 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással, a 11 
órai istentisztelet elmarad, 16 órakor szentesti istentisztelet 
úrvacsoraosztással, éjfélkor szentesti istentisztelet. DE-
cEMBER 25-én és az istentiszteletek 9, 11 és 18 órakor, 
DEcEMBER 26-án 9 és 11 órakor, DEcEMBER 31-én 
9, 11 és 18 órakor kezdődnek, 23.30-kor óévbúcsúsztató 
istentisztelet személyes áldással (1014 Táncsics M. u. 28.)
budAI reFormátus gyüleKezet: DEcEMBER 
22-én 18 órakor „Nékünk ez napon születék…” címmel 
jótékonysági adventi koncert a felvidéki gyülekezetek 
megsegítésére a Tabulatúra régizene-együttessel a temp-
lomban. Az előadás háziasszonya: Póka Éva, a zenekar 
hagyományos karácsonyi műsorának vendége: Gulyás 
Csilla hárfaművész, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola 
tanára. A gyülekezet Youtube-csatornáján az adventi 
időszakban napi áhítatokat is meg lehet tekinteni, illetve 
élőben is láthatók vagy visszanézhetőek az istentiszteletek. 
A mátraházi nyugdíjas csendeshét 2018. JANUÁR 8-12. 
között lesz, jelentkezési lapokat a főbejáratnál lehet kérni 
és e-mailben vagy személyesen a lelkészi hivatal részére 
lehet leadni december 20-ig. Istentisztelet minden vasár-
nap 10 órakor, könnyűzenés istentisztelet 18 órakor (1011 
Szilágyi Dezső tér 3.).
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Karácsonyi aprósütemények
A karácsonyhoz a fenyő-
illat mellett hozzátarto-
zik a fahéjas, narancsos, 
diós vagy mézes süte-
mények fenséges illata 
is. A  karácsony bizony 
nemcsak a szeretetről, 
Jézus és a Fény szüle-
téséről szól, hanem a jó 
ételekről, az együtt ké-
szített és együtt elköltött 
étkek öröméről is. 

Pechtol Zsolt, a Tor-
tavár tulajdonosa és 
cukrásza most olyan 
egészséges süteménye-
ket ajánl olvasóinknak, 
amelyeket könnyedén 
el lehet készíteni akár 
gyerekekkel együtt, és 
amelyeket bátran kí-
nálhatjuk cukorbe-
teg vendégeinknek is, 
amennyiben a mézet, 
illetve cukrot édesítő-
szerre (eritritre) cse-
réljük.

Egy híres íróról mindenki szívesen tud meg 
újabb „titkokat”. Ötvös Anna történész könyve 
ezúttal az írófeleségről, Matzner Ilonáról mesél, 
aki több mint hatvan éven át volt Márai Sándor 
hűséges társa. Kiderül, hogy miért írhatta róla 
férje, hogy „ritka és egyedülvaló lény”, aki „anyám, 
lányom, barátom, szeretőm, gyermekem volt”. Be-
mutatja Lola gyermekkorát, azt, hogy miképpen 
kapcsolódott össze az ő és a férje családja, olvas-
hatunk szülőhelyükről, Kassáról és az ott élők 
kulturális és társadalmi viszonyairól. A második 
világháború borzalmai a házaspár életét sem ke-
rülték el. A II. kerületben is éltek, egészen 1948 
nyaráig, amikor úgy döntöttek, hogy külföldre 
költöznek. Az emigrációban töltött nehéz, Lola 
számára sokszor magányos évekről is mesél a 
szerző. A könyvben 
szereplő különle-
ges fotók – ame-
lyeket egy régiség-
gyűjtő fedezett fel 
a szemétben – fel-
idézik Lola életé-
nek fontos pilla-
natait.

Ötvös Anna: 
Lola könyve – 
Kassától Márai 
Sándorig, Heli-
kon Kiadó 2017, 
ára: 3499 Ft.

Egy több szálon futó, lebilincselő tör-
ténet és egy számunkra, magyarok szá-
mára egzotikus, mégis ismerős helyszín. 
Már ezért is érdemes kézbe venni Bene-
dek Szabolcs A fiumei cápa című regényét. 
A  könyv azonban ennél többet nyújt az 
olvasónak. Egy sokszor visszasírt, rég 
letűnt világba, a „boldog békeidőkbe” 
kalauzol, ám az hamar kiderül – a főhős 
újságíró számára is –, hogy az I. világ-
háborút megelőző 
időszak Monarchi-
ája nem volt se kü-
lönösebben boldog, 
se békés. A  szerző 
olyan pontos leírást 
ad a kikötőváros-
ról, hogy szinte tal-
punk alatt érezzük a 
keskeny utcácskák 
macskaköveit, or-
runkban a kikötő 
illatát, fülünkben 
halljuk a tenger mo-
raját és a piac sok-
nyelvű zsivaját. 

Fikció és valóság 
keveredik a lapo-
kon, ahol a fiumei 
cápa mellett feltű-

nik a kivándorlókat Amerikába szállító 
Carpathia óceánjáró és – mintegy mel-
lékesen – olvashatunk a Titanic tragé-
diájáról is, de ugyanígy történelmi tény 
a pusztító szökőár és az olasz irredenták 
bombamerénylete is. 

A valós történelmi és földrajzi keretek 
között fordulatos cselekményű, krimi-
be illő események bontakoznak ki, nem 
nélkülözve a néhol erotikus, máshol már 

szinte horrorisztikusba 
hajló jeleneteket sem. 
Benedek Szabolcs len-
dületesen, a feszült-
séget végig fenntartva 
számol be a Noskó-ház 
tagjai és a vendéglős 
Antonio sorsáról, kö-
veti a rendíthetetlen 
pesti újságírót, Kovách 
Richárdot nyomozásá-
ban, miközben végig 
érzékeljük, hogy vala-
mi nagy katasztrófa kö-
zeleg…

Benedek Szabolcs: 
A  fiumei cápa, Heli-
kon Kiadó 2017, ára 
3299 Ft.

PZS

A fiumei cápa
Lola könyve

étcsoKIs-zAbpelyhes KeKsz
Hozzávalók: 125 g vaj, 125 g cukor, 1 egész tojás, 125 g zabpehely (apró sze-
mű), 150 g finomliszt, 1 tk. sütőpor, 20 dkg étcsokoládé (lehet diabetikus is).
Elkészítés: a csokoládét kicsi darabkákra törjük. A vajat a cukorral habos-
ra keverjük. Az összes hozzávalót összekeverjük, pici halmokat készítünk, 
amiket egy sütőpapírral bélelt tepsibe rakunk, és a tenyerükkel lelapítjuk 
őket. 180 fokon 20 percig sütjük a kekszeket.

KóKuszos-Almás vAgy máKos-Almás sütemény
Hozzávalók: 4 alma reszelve, 3 egész tojás, fél csomag sütőpor, 100 g 
kókuszreszelék, 5 evőkanál zabpehely (apró szemű), 2 evőkanál méz.
Elkészítés: a hozzávalókat jól elkeverjük, és 200 fokon 30 perc alatt 
készre sütjük, majd tetszőleges formára vágva tálaljuk. Ugyanezt el-
készíthetjük kókusz helyett mákkal is, akkor a 100 g kókuszreszelék 
helyett 100 g darált mákot teszünk a tésztába
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Amikor 1882. december 16-án Kodály Zoltán 
Kecskeméten megszületett, Arany János már 
két hónapja halott volt. Valóságosan tehát 
soha nem találkozhattak (még úgy sem, mint 
Molnár Ferenccel, aki fölé állítólag kedvtel-
ve hajolt az idős költő, amikor margitszigeti 
sétája során meglátta babakocsijában fe-
küdni). De sokáig még életük színterei sem 
voltak közösek – Arany nagyon keveset járt 
Budán, ha hajóra szállt, csak a szigetig ment; 
Kodály viszont itt lelt először igazán otthon-
ra kerületünkben, a Szemlő-hegy oldalában. 

Mégis nagyon sok közös van bennük. Ezt 
maga Kodály is így gondolta, hisz több, a té-
mával foglalkozó tanulmány megemlíti, hogy 
már 25 évesen ezt írta szerelmének, későbbi 
feleségének: „Arany János az én doppelgän-

Egymás árnyékaként: Arany János és  Kodály Zoltán
Vége felé közeledik az Arany János-emlék-
év, melyben a költő születésének 200. év-
fordulójára emlékezünk. 2017 ugyanakkor 
Kodály-év is (volt), a zeneszerző születésé-
nek 135., halálának 50. évfordulója alkalmá-
ból. Kerületünkben különösen fontosnak 
tartjuk a Kodályra való emlékezést, hisz itt 
élt, iskolát neveztek el róla és a II. kerület 
posztumusz díszpolgára is. De vajon mi köti 
össze e két nagy formátumú alkotót?

gerem és előrevetett árnyékom sokban, vagy én 
neki árnyéka – mindegy.” Hogy miért érez-
hette hasonmásának? Talán mert mind a 
ketten a népi kultúrával fog-
lalkoztak, és abban találták 
meg azt a kincset, azt az ala-
pot és azokat a gyökereket, 
melyekből aztán a saját alko-
tói világuk is felépülhetett. 

Arany János számára ez a 
kincs maga a nyelv volt, illet-
ve azok a folklór alkotások, 
amelyek ezen az egyszerű, 
régi nyelven szólaltak meg: 
mondák, mesék, történe-
tek és dalok. Ő nem azt látta 
bennük, amit sok kortárs – 
nem a műveletlen parasztok 
nehezen érthető, alacsony 
színvonalú, olykor alpári 
stílusú mendemondáinak 
tartotta őket, hanem csiszolatlan gyémán-
tok, amelyekből valódi drágakő faragható. 
Nem úgy, ha lemásoljuk a formáját, vagy ha 
levágjuk róla azt, ami az úri ízlést sérti, ha-

nem úgy, hogy értő kézzel csiszolva annak 
lényegi, belső ragyogását mutatjuk meg.

Kodály hasonló kézzel nyúlt a magyar és 
kárpát-medencei zenei 
hagyományhoz. Gyűjtő-
útjain egyszerű embere-
ket kért meg, énekeljenek 
neki. Nagy megtiszteltetés 
volt ez a falusiaknak: egy 
városról jött, úri ruhás, ta-
nult férfi éppen az ő dala-
ikra kíváncsi! Az újdonság 
a helyzetben az volt, hogy 
Kodály is legalább annyi-
ra megtisztelve érezte ma-
gát, hisz felismerte, ezek 
az egyszerű emberek éppen 
valami felbecsülhetetlen 
értékű, ősi tudást osztanak 
meg vele, amelyet évszáza-
dok csiszoltak ilyenné. 

Arany nem próbált meg műnépmesét vagy 
műmondát írni, mint ahogy Kodály sem mű-
népdalokat szerzett: erre ott voltak a pántli-
kás népszínművek vagy az édes-bús népies 

Az 1952-ben Kodály Zoltán és Gyulai 
Ágost jegyzeteivel kiadott Arany János 
népdalgyűjteménye, amelyet legtöbb-
ször csak „daloskönyvként” emlegetnek, 
ma már nem csak nyomtatásban érhető 
el. A költő halálának – és Kodály szüle-
tésének – 130. évfordulójára készült el 
Dsupin Pál és Csergő-Herczeg László CD-je, 
melyen e kötet anyagából válogatnak. 
A dalokkal azóta sokfelé koncerteztek 
is a Kárpát-medencében. A  zenészek 
mellett idén ősszel egy hortobágyi pásztor, 
Németi János is segített autentikusan 

megszólaltatni az Arany által lejegyzett 
ekkori dallamokat, amelyek közt van 
ballada, boros és szerelmes dalok, de 
ugyanúgy találhatunk dalbetéteket, Rá-
kóczi-dallamot és német dalokat is.

Arany János népszerűsítésében múlha-
tatlan érdeme van a II. Kerületért Emlék-
érmes Kaláka együttesnek is, amely az idei 
emlékévben számos helyen szólaltatta 
meg verseit, illetve néhány dalt azok kö-
zül is, melyeket egykori, nagy gonddal 
összeállított gyűjteményébe maga a költő 
jegyzett le. 
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Egymás árnyékaként: Arany János és  Kodály Zoltán
műdalok. Ők mindketten egyfelől a gyűjtött 
anyagot rendezték, adták közre, másfelől 
pedig a maguk művészetébe építve valami 
egészen új értéket is teremtettek belőle. 
Ilyen értelemben tehát valóban doppelgän-
gerek, azaz hasonmások voltak.

Kodályt a háború után, 1946-ban a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnökévé vá-
lasztották, ezt a tisztséget 1949-ig töltötte 
be. Az Akadémiához már jóval korábban is 
fűzte viszony: 1930 és 1940 közt a Néptudo-
mányi Bizottság meghívott tagjaként részt 
vett a népzenei összkiadás koncepciójának 
kidolgozásában, 1940 után pedig, az emig-
ráló Bartók helyébe lépve az összkiadás elő-
készítését irányította. 1953-ban ő alapította 
a MTA Népzenekutató Csoportját, amelynek 
haláláig igazgatója is volt. Ez a helyszín is 
kapcsot jelentett számára Arannyal, ahogy 
maga is megfogalmazta a II. világháború 
után: „Sohasem tudtam elfogódottság nélkül 
belépni az épületbe. Már az épület is a szellem-
nek a mindennapi élet változásai felett lebegő 
függetlenségét lehelte. Nagyjaink nyoma min-
denütt, az ő hangjukat itták be, verték vissza 
a falak. S ha néha az udvaron messziről meg-
láttam egy öreg akadémikust, pillanatra meg-
álltam: nem lép-e melléje Arany János titoknok 
úr, a botos és kalapos...”

Kodály konkrétan is foglalkozott az Arany 
János-i hagyománnyal. 1952-ben, a költő 
halálának 70. évfordulója alkalmából saj-
tó alá rendezte Arany János dallamgyűj-
teményét. „Keletkezéséről ennyit tudunk” – 
mondta róla, az évforduló kapcsán tartott 
akadémiai emlékülésen, ahol a kötetet is 
ismertette: „mikor Bartalus 1872-ben népdal-
gyűjtésre indult, Aranytól és fiától is feljegyzett 
néhány dalt: kéziratos gyűjtőkönyve elején az 
első hat szám után azt jegyezte be, hogy »Arany 
János (illetve Arany László) után.« Nem tudjuk 
pontosan, de valószínű, hogy ezeket Aranyék 
mondták tollba. Úgy látszik, Arany később 
jobbnak gondolta, hogy ő maga írja le, amit 
tud. Így írta össze gyűjteményét, alkalmasint 
először egyes cédulákra, majd némi rendezés 
után egyfolytában letisztázta egy előre össze-
fűzött kottafüzetbe.” 

Kodály kivételes lehetőséget látott abban, 
hogy közreadja Arany János egykori gyűjte-
ményét. Nemcsak azért tartotta jelentősnek, 
mert ebből a korból nagyon kevés gyűjte-
mény ismeretes, és pláne olyan nem, amely 
egy-egy személy dalkincsét összesítené, 
hanem azért is, mert Arany nem gyűjtő volt, 
hanem benne élt a hagyományban, belülről 
ismerte azt. Meg azért is, mert a dalkincs-
ből Kodály felismerhetőnek tartotta, hogy 
miképpen jutott el Arany János a magyaros 
verselés megújításáig, és hogyan teremtett a 
népdal zenei alapot verselméletéhez.

A vers nem teljes dallam nélkül – ezt val-
lotta Kodály. És, ha Arany János hallotta vol-
na, valószínűleg rábiccentett volna egyet. 

VicZián ZSófia

– Csaknem tíz éve járok a Hidegkúti úti nappali 
otthonba, ahol az évek során rengeteget tanul-
tam, fejlődtem, és az intézmény által olyan he-
lyekre jutottam el, olyan feladatokban vehetek 
részt, amelyek újabb és újabb kihívásokra kész-
tetnek. A Fogyatékossággal Élők és Segítőik Or-
szágos Érdekvédelmi Szövetségénél  (ÉFOÉSZ) 
dolgozom, de a napi munka mellett részt veszek 
a hazai értelmi fogyatékosok élethelyzetének 
javításában is.

Mit tehet egy II. kerületi nappali intéz-
mény ellátottja az országban élő társaiért?

Nagyon is sokat. Az ÉNO-ban nagyon magas 
színvonalú az ellátás, az önkormányzat pedig 
minden igényt igyekszik kielégíteni. Lehe-
tőségünk van közös kirándulásra, nyaralásra, 
művészeti és kreatív foglalkozásra, nyelvtanu-
lásra, tornára és tánctanulásra is. Bánlaki Já-
nosné intézményvezető már 2002 óta tanítja az 
önérvényesítést, ami minden fogyatékkal élő-
nek hasznára van. Ennek segítségével léptem 
mind előbbre magam is, és ismertem meg a fo-
gyatékkal élők problémáit, a támogató szerve-
zetek munkáját, a támogató döntéshozatal, vagy 
a könnyen érthető kommunikáció szerepét.

Mit takarnak ezek a fogalmak?
Az önérvényesítés-foglalkozásokon elsőként 

magunknak kellett megtanulnunk jogainkat és 
kötelességeinket. Lényege, hogy a „semmit ró-
lunk nélkülünk”-elv alapján ne dönthessenek 
rólunk a belegyezésünk nélkül. Magyarorszá-
gon mintegy hetvenezer ember él gondnokság 
alatt. Legtöbbjük nem kezelhet pénzt, nem 
közlekedhet önállóan, nem köthet saját maga 
szerződést, holott képes lenne rá. Az ÉNO sok-
éves munkájának is szerepe volt abban, hogy 
2014-ben az ÉFOÉSZ célt ért, és a támogató 
döntéshozatal a polgári törvénykönyv része lett. 
A velünk kapcsolatos döntések előtt kikérjük a 
támogató személy – családtag, barát vagy szak-
ember – véleményét egy-egy ügyben, de a dön-
tő szót mi magunk mondjuk ki. A gondnokságot 
felváltotta ez az új, hivatalos jogi forma. Sajnos 
még kevesen élnek vele.

Szeretnék az egyik legsikeresebb
ember lenni az országban

Világszerte december 3-án tartják a fogyatékkal élő emberek világnapját. Ez alkalomból a 
II. Kerületi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonának (ÉNO) régi tagja, Ber-
cse László beszélt az elmúlt évek eredményeiről, saját munkájáról és terveiről.

A könnyen érthető kommunikáció a másik 
fontos terület, amivel foglalkozom. Ez nemcsak 
az értelmi fogyatékosokat érinti, hanem a kis-
gyerekeket, vagy az idős korosztályt is. Lényege, 
hogy a bonyolult, például hivatali nyelvezetet 
könnyen érthetővé tegyük. A hétköznapi kom-
munikációban kerülni kellene például a római 
számokat, az idegen szavakat, a zsúfolt sorokat, 
és ki kell szűrni a felesleges információkat, 
hogy a lényeg megmaradjon. Ennek szabályait 
az Inclusion Europe fogyatékosügyi szervezet 
dolgozta ki kilenc országgal együtt, részese volt 
az ÉFOÉSZ is.

Hogyan csatlakozott a programokhoz?
Elsősorban a tudatos önképzésre fektettem 

nagy hangsúlyt. Irodai asszisztensként kerültem 
az ÉFOÉSZ-hoz, ahol később megválasztottak 
társelnöknek, idén pedig Prágában tagja let-
tem az Európai Önérvényesítő Bizottság elnök-
ségének. Az érdekérvényesítés fontos része az 
életemnek. Társaimat képviseltem már a Parla-
mentben, illetve az ország számos településén, 
jártam konferencián Berlinben, Brüsszelben, 
Rómában, Portugáliában és Svájcban is. Haza-
térve szakértőkkel átbeszéljük a tapasztalatain-
kat. A támogató döntéshozatalról érzékenyítő 
programot tartottunk a rendőrségnek, munka-
ügyi központok szakembereinek, a bíróságon és 
a közigazgatásban dolgozóknak, valamint kép-
zést tartunk a szegedi gyógypedagógus-képző 
intézet hallgatóinak. A könnyen érthető kom-
munikációval foglalkozó Path ways-projektben 
is részt vettem, a mesterképzést elvégezve már 
oktathatom is csoportoknak.

Életcélja a fogyatékkal élők támogatása?
Mindenképpen. Idővel szeretnék a fogyaté-

kosügyi szakpolitikában dolgozni, és az egyik 
legsikeresebb fogyatékos ember lenni az or-
szágban. Jó lenne elérni azt is, hogy a fogya-
tékos emberek közül minél többen munká-
hoz jussanak, mert az nagyon fontos az önálló 
életvitelhez. Azok közé tartozom, akik nemcsak 
kérni szeretnének, hanem tenni, dolgozni az 
ügyünkért, magunkért. SZeg
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Képzeljünk magunk elé egy, a középkor óta 
meglévő útvonalat, amely szépen követve az 
Ördög-árok vonalát, a budai hegyek felé ka-
nyarog. Egyik oldalán árnyas park, a Város-
major, amely már 1785 óta lényegében köz-
park. Másik oldalán az elegáns Olasz fasor 
(korábban Retek utca), majd Szilágyi Erzsé-

A kör négyszögesítése

bet fasor szép századfordulós bérházai sora-
koznak, illetve a Pasaréti úti elágazástól kert-
városi villák sora kezdődik. Milyen épület 
való ide? – tehetjük fel a kérdést.

Arra, hogy ilyen, bizonyára a 60-as évek-
ben is kevesen tippeltek. Egy óriási, hat-
vannégy méter magas, csúszó zsaluzatos 
betonépítmény, amely a jobbmódú külföldi 
turistákat célozza, étteremmel, bárral, kilá-
tóterasszal. Egy harminc méter átmérőjű be-
tonhenger, és egy ahhoz kapcsolódó széles, 
lapos, lépcsőzetes téglalap.

De ez lett, és a környékbeliek már bizonyá-
ra megszokták Szrogh György alkotását. Ta-

Hotel Budapest néven kevesen tudnák be-
azonosítani, de ha azt mondjuk, a Körszálló, 
úgy már sokan ismerik. E kitörölhetetlenül a 
hatvanas évekhez kötődő budai épület idén 
szilveszterkor lesz éppen fél évszázados.
 

lán meg is szerették, hisz kicsit olyan, mint 
egy világítótorony. Vagy mint egy nagy dobo-
zos üdítő. De legalábbis egy különleges alakú 
építmény, és nem csupán egy magas beton-
ház. Eredetileg Floridáról nevezték volna el, 
aztán mégis Hotel Budapest lett, de minden-
ki Körszálló néven ismeri. Tizenkilenc szin-
ten 280 szobája van.

Ha építészetileg nézzük, jól jelez egy határ-
pontot a város szerkezetében: eddig belvá-
rosias a beépítés, a házak többemeletesek, 
összeérnek. Innentől pedig kertvárosias: 
alacsonyabb, különálló, kertes villák követ-
keznek. Aki ide megérkezik, azt érezheti, már 
kiért a városból, a zöldben van – és főleg ezt 
érezhette a megnyitásakor, amikor még sok-
kal kevésbé volt beépítve a budai hegyvidék. 

Felhőkarcoló, de mégse, mert gömböly-
ded. Forogni azért nem forog, mint a berlini 
Alexanderplatz tornyán a büfé – pedig sokan 
a kortársak közül ezt is remélték építésekor. 
Az sem igaz, amit híreszteltek róla, hogy cik-
kely alaprajzúak volnának a szobái. Tetejéről 
viszont régen is, most is fantasztikus pano-
ráma nyílik a városra. Eredetileg koktélokat 
és különlegesebb külföldi röviditalokat is 
árusító kilátóterasz volt itt, de később be-
építették, ma már csak a nagy üvegablakokon 
keresztül élvezhetik a vendégek a panorá-
mát. Forgalmával a kezdetektől nem volt baj, 
a nyugatiak szemében is vonzó szállodának 
számított. Ma a külföldi turisták inkább vi-
szonylag alacsony áraiért és jó elhelyezkedé-
séért szeretik, parkolójában mindig állnak 
buszok. 

Az épület többször átesett már felújításon, 
de, akarva vagy akaratlanul, még mindig van 
bizonyos „retró” bája. Növényzettel benőtt 
előterasza és a „csárda” felirat még a ’80-as 
éveket idézi, és odabenn is mintha haszná-
latban volnának az eredeti bőrfotelek. A Kör-
szálló idén szilveszterkor ünnepli 50. szüle-
tésnapját. V. ZS.

50 éves
a Körszálló
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A kőművesek 1897 nyarán fogtak hozzá az ala-
pozáshoz, az épület már őszre állt, de belső 
kiképzése még egy évig eltartott, így a Hubay 
család csak 1898. október elején költözhetett 
be. A palota, melynek hátsó homlokzata a Fő 
utcára nézett, teljesen Hubay Jenő elképzelé-
sei szerint készült. Az összekötő szárny első 
emeletén próbaszobát és fehér zenetermet 
alakítottak ki házi hangversenyek céljára fali-
karokkal, velencei csillárokkal, a bécsi Bösen-
dorfer cég tulajdonosa pedig tisztelete jeléül 
fehér zongorát ajándékozott Hubaynak, aki 
egyedülálló műkincsgyűjteményének néhány 
darabjával díszítette a termet.

Rendszeresen tartottak a hazai kulturális 
élet kiemelkedő eseményeinek számító ze-
nés, irodalmi és egyéb művészeti esteket, ahol 
állami és egyházi vezetők, arisztokraták, dip-
lomaták és a szellemi élet kiválóságai egyaránt 
megjelentek. A vasárnapi rendezvényeket az 
1920-as évektől zenedélutánoknak nevezték, 
ezek többségét a rádió is közvetítette. Hubay 
a kor leghíresebb magyar és külföldi muzsi-
kusait léptette fel, ugyanakkor pályakezdő, 
fiatal zenészeknek is lehetőséget biztosított a 
bemutatkozásra. Nem titkolta azt a szándékát 
sem, hogy szeretett volna a zene segítségével 
kapcsolatot teremteni a politikusok és a mű-
vészek között.

Hubay, pedáns ember lévén minden szám-
lát, elismervényt, koncertjegyet gondosan 
megőrzött. Egy 1934. április végi estélyre 22 
darab zsúrkenyeret, tíz üveg rajnai rizlinget, 
két üveg vermutot, barack- és cseresznyepá-
linkát rendelt Czájlik Lajos Margit körúti bolt-
jából, és még új öltönyt is csináltatott százöt-
ven pengőért.

Hubay Jenő 78 éves korában, 1937. már-
cius 12-én halt meg a Városházán, amikor egy 
megbeszélés közben szívszélhűdést kapott. 
Holttestét az esti órákban átszállították saját 
palotájába, majd az Operaház előcsarnokában 
ravatalozták fel. A hangversenyek megszűntek, 
de két év múlva özvegye újraindította a prog-
ramokat, az utolsó koncertet 1944 őszén adták 
a súlyos beteg Hubayné Cebrian Róza grófnő 
tiszteletére.

A front közeledtével a család a zeneterem-
ben és a szalonokban helyezte el értékesebb 
festményeit, szőnyegeit és bútorait, mivel az 
épület közepén lévő helyiségek védettebb-
nek számítottak, mint a Dunára vagy a Fő ut-
cára néző szobák. Hubay fiai, Andor és Tibor 
a pincében zsidó származású menekülteket 
bújtattak és a Vöröskeresztnek is biztosítot-
tak raktárakat.

Hubay Jenő budai palotája
Eisenstädter Mór és Eisenstädter Julia hites-
társak 1896-ban adták el Margit rakpart 11. 
szám alatti ingatlanukat Hubay Jenőnek. 
A hegedűművész a lebontott ház helyére 
három-, illetve részben négyemeletes palo-
tát építtetett, a tervezés és a kivitelezés is 
Wagner Marcell (Peterek és Wagner Építő-
mesterek cég) munkája volt.
 

A ház rakpart felőli oldalát 1945. február 
8-án bombatalálat érte, a homlokzat beom-
lott, a főbejárat és az utcai szobák elpusztultak. 
A  világháború után a palotát államosították, 
megmaradt részeiből bérlakásokat alakítottak 
ki, a dísztermeket pedig irodaként használták. 
A  Duna-parti rész 1990-ig foghíjtelek volt, 
majd itt épült fel Budapest egyik első magán-
szállodája, a Hotel Victoria.

Tulajdonosa, a Pálmai család 2007-ben 
megvásárolta a Hubay-palota első emeleti he-

lyiségeit: a 150 főnyi közönség befogadására 
alkalmas zenetermet, a két szalont és a fából 
épített lépcsőházat. Az  egy év alatt korhűen 
felújított rész (az intarziás parkettát újragyár-
tották, Róth Miksa üvegablakait és a cserép-
kályhákat restaurálták) visszanyerte eredeti 
funkcióját, így a Hubay Jenő Zeneterem ismét 
várja a zene- és kultúrakedvelőket, de eskü-
vőknek, kiállításoknak és exkluzív rendezvé-
nyeknek is otthont ad.

VerraSZtó gábor

Hubay Jenő egykori zeneterme közel egy évtizede
várja felújítva a kultúrakedvelőket

Hubay, pedáns ember 
lévén minden számlát 

megőrzött, még
a százötven pengős 

új öltönyéről 
szólót is

A palota Fő utcai homlokzata
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Édesapja, Passuth László történeti és mű-
vészeti könyveket is írt. Miatta választotta a 
művészettörténészi pályát?

Igen, noha engem mindig is a művészettör-
ténet más szelete érdekelt, mint őt. Édesapám 
elsősorban a régebbi korok művészetét kutat-
ta, én pedig a huszadik századi képzőművé-
szetet. Hamar beleszerettem ebbe a világba. 
Gyerekkoromban vasárnap délelőttönként 
a Szépművészeti Múzeumban nézelődtünk 
apámmal, ameddig édesanyám főzött. Nem 
volt belépő, sok család járt oda. Kamaszként 
minden ellen lázadtam, de a művészet ellen 
soha. Nemrég előkerült egy napló, amit 15 
évesen írtam. Legnagyobb meglepetésemre 
azt olvastam benne: „Művészettörténész szeret-
nék lenni, de ez nyilván nem fog sikerülni, mert 
úgysem vesznek fel az egyetemre”. 

Így történt?
Első alkalommal, 1955-ben politikai okok-

ból utasítottak el, édesapám könyvei hét éven 
át be voltak tiltva. Dolgoztam egy évet, hogy 
ajánlást szerezzek. Az  Országos Széchényi 
Könyvtár könyvkötőműhelyébe kerültem 
gyakornokfélének. Nem szerettem, viszont 
kaptam egy ajánlólevelet könyvtár szakra, és 
1956-ban fel is vettek. Kitört a forradalom, 
később nyitott ki az egyetem. A szakomért 
különösebben nem lelkesedtem. Nemsokára 
megalakult a művészettörténet tanszék és egy 
formális vizsga után átvettek.

Voltak meghatározó mesterei?
Például Vayer Lajos professzor, aki rene-

szánszspecialista volt, kitűnő szakember. 
Bár modern művészetet nem tanulhattam 
az egyetemen, megbecsültem, hogy minden 
időmet tanulással tölthettem, hála a szü-
leimnek. Sok évfolyamtársam kényszerből 
„lottózott”, hogy pénzt keressen. Na, nem 
játszottak, hanem nekik kellett éjszakánként 
összeszámolni a szelvényeket. 1961-ben öten 
végeztünk a szakon. Az utolsó évben a Nyolcak 
csoport történetét dolgoztam fel, és ezután az 
egész pályámat nagyrészt meghatározta a tízes 
évek magyar avantgárdja. 

Mi fogta meg a huszadik században? 
Mindig az érdekelt, ami újat keresett, kí-

sérletezett és a korábbiakhoz képest változást 
akart, illetve a különböző kapcsolatrendsze-
rek. Meg vagyok győződve róla, hogy nem ér-
demes úgy magyar művészettel foglalkozni, 
hogy az ember ne próbálja azt nemzetközi 

Passuth Krisztinát nemrég tüntették ki 
Moholy-Nagy-díjjal, ennek apropóján ta-
lálkoztunk II. kerületi otthonában. Már 
gyerekkorában eldöntötte, hogy művészet-
történész lesz. Ha a kiállítását bezáratták, 
addig küzdött, amíg ki nem nyittatta. 
Mesélt híres művészbarátairól is. Franciaor-
szágban a Pompidou központban dolgo-
zott, Párizs Város Modern Múzeumában 
könyvtárat hozott létre. A mai napig tanít, 
ír és kiállítást rendez. 
 

kontextusba helyezni. Persze kivételek lehet-
nek, mondjuk a zseniális tehetségű Balázs Já-
nos festő, aki egy kis faluban élt és sose dugta 
ki az orrát, de ez nagyon ritka. 

Az egyetem után el tudott helyezkedni?
Felvettek a Művészettörténeti Dokumentá-

ciós Központba, ahol régi magyar térképekkel 
foglalkoztam. Nem épp a specialitásom, de 
örültem, hogy beírták a személyi igazolvá-
nyomba. Akkoriban sok razziát tartottak, a 
fiatalabb lányokat azonnal elvitték a presz-
szóból, ha nem szerepelt semmi a papírjaik-
ban. Egy véletlen folytán a Nemzeti Galériába 
kerültem, helyettesíthettem valakit, később 
pedig állást ajánlottak a nyilvántartási osztá-
lyon. Magángyűjteményeket, védett képeket 
kellett ellenőriznünk. 

Nem lehetett hálás feladat...
Sokan nagy utálattal fogadtak minket. Meg-

ismertem viszont a hazai műgyűjteményeket, 
sok kincset láttam. Egyszer egy nagyon gazdag 
családnál jártunk, védett Koszta-képek vol-
tak a tulajdonukban. Más csodákat is őriztek, 
Toulouse-Lautrec-plakátok díszítették a falat, 
a szekretereken pedig XVII. századi augsbur-
gi kelyhek és ékszerek álltak. Óvatlanul meg-
dicsértem a plakátokat, megrémültek, hogy 
be fogom jelenteni őket, ezért rávágták, hogy 
mind hamis. Az is kínos helyzet volt, amikor 
az ellenőrzésen barátságból megmutattak el-
rejtett műveket azzal, hogy tartsam titokban. 
Szerencsére ez nem okozott problémát. 

Kiállításrendezéskor nagy előny lehet, ha 
tudja, hol található egy-egy remekmű.

A magángyűjtők nem feltétlenül akar-
ták kiállítani a képeiket. Viszont, amikor 
1965-ben kiállítást rendeztem a Nyolcak-
ból, sokan kerestek fel igazi kuriózumokkal. 
Egyébként nem volt egyszerű megrendezni. 
A Magyar Nemzeti Galéria nem akarta be-
fogadni, a székesfehérvári múzeum annál 

inkább. Amikor képeket gyűjtöttem hozzá, 
elkerültem egy idős műkritikushoz, Hevesy 
Ivánhoz. Nyomorúságos körülmények között 
lakott egy kicsi szobában, ami régi szekré-
nyekkel volt tele. Az egyik mögül előhúzott 
egy nagy Uitz Béla-képet – róla festette – és 
még másik két értékes alkotást. Mondtam, 
hogy kellenek a kiállításra. Annyit válaszolt, 
vihetem. Ma ez elképzelhetetlen lenne és 
nem is vállalkoznék rá. 

Hogy szállította el?
Este volt, hónom alá csaptam őket, felszáll-

tam a 11-es buszra és hazahoztam. Nem fog-
tam fel, hogy ha valaki elvenné tőlem, az bor-
zasztó veszteség lenne. Ma, ha valaki elvisz egy 
képet, először is ír egy átvételi elismervényt, 
ez, hogy úgy mondjam a „jó napot!”.

Más különleges kiállítást is rendezett ak-
koriban?

Egy évvel később, 1966 nyarán szerveztem  
egy Vajda Lajos-kiállítást. Politikai botrány 
lett belőle. A kiállítás a Ferenczy Múzeumban 
nyílt meg, az épület egy kis térre néz, ami a 
megnyitón megtelt emberekkel, sok autó is 
odaállt. Eljött a kiállításra az izraeli nagykö-
vet. Mindez éppen a hatnapos háború előtt 
történt – ami 1967. június 5-én vette kezde-
tét Izrael és arab államok között –, a követet 
nem sokkal később utasították ki. Beidéztek 
és őrületesen letoltak. 

Mivel vádolták?
Azt mondták Vajda kései műveire, hogy 

„ezek a nagy fekete gubancok a népi demokráci-
ánk ellen irányulnak”. Vajda 1941-ben mun-
kaszolgálatos volt, nem is dolgozott már, ab-
ban az évben halt meg. Azt kérdezték, honnan 
lehetett ezt tudni. Mondtam, hogy ki van írva 
az ajtóra. Szerintük az nem látszott eléggé. 
Bezárták. Elmentem Aczél Györgyhöz (a Ká-
dár-korszakban a kulturális élet irányítója). 
Nem ismertem, de a telefonkönyvben sze-

Nem hiszem, hogy a művészettörténettel  megváltom a világot, de ez érdekel!
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repelt a telefonszáma. A hivatalába hívatott. 
Látszólag nem értette, mit akarok, azt mond-
ta, semmi köze Vajdához. Mondtam, hogy ha 
vele nem is volt igazán jóban, de a legjobb ba-
rátjával, Bálint Endrével igen, ugyanabban az 
árvaházban nőttek fel. Azzal zárult a beszélge-
tés, hogy a kiállítás nem rá tartozik, de három 
nap után mégis kinyitották. 

Nagy merészség volt felkeresni.
Bárki megtehette, de sokan lusták voltak 

küzdeni. Később is kerültem nehéz helyzet-
be, amikor már a Szépművészeti Múzeumban 
dolgoztam. Azt a feladatot kaptam, hogy a 
külföldre szakadt, emigráns művészek mun-
káiból rendezzek kiállítást. Életemben ekkora 
munkám nem volt, és nem is vágynék rá még 
egyszer. Itthon többnyire „doboz kiállítások” 
voltak, készen kaptuk az anyagot. Úgy kellett 
gyűjtenem, hogy se internet, se mobil nem 
segített. Festőket kérdeztem meg, milyen 
franciaországi magyar művészeket ismernek. 
Sikerült egy meghalt művésznek is levelet ír-
nom, nagyon kínos volt. De aztán sorra je-
lentkeztek a festők, sokan a maguk költségén 
küldték el művüket a Szépművészetibe. Már 
kezdett összeállni a kiállítás anyaga, amikor 
behívattak a minisztériumba, mert feljelen-
tettek a magyar művészek. 

Miért orroltak meg önre?
Képtelenségnek tartották, hogy olyan fes-

tőket is ki akarok állítani, akik ’56-os disszi-
densek, és bántotta őket, hogy azoknak szabad 
absztraktot festeni, nekik meg nem. Botrány 
lett, le akarták fújni az egészet. Mérges let-
tem, mert sokat dolgoztam vele. 

Hogyan mentette meg?
Több helyen is próbálkoztam, de süket fü-

lekre találtam, a munkahelyem például azt 
mondták, örüljek neki, hogy egy munkával 
kevesebb. 1970-ben, életemben másodszor 
és utoljára, felhívtam Aczélt. Jóváhagyta, 

hogy megrendezzem a kiállítást, csak nem a 
Szépművészetiben, hanem a Műcsarnokban, 
aminek akkor sokkal kisebb volt a presztízse. 
Örültem, mert a Műcsarnoknak annyira lo-
gikus és tiszta a felépítése, a három hajó és az 
apszis, hogy szerintem ma is az egyik legjobb 
kiállítótér. 

Mi lett a disszidensekkel?
Mielőtt elindultam volna, kaptam egy te-

lefont. A korszakra jellemzően a fontos dön-
tések telefonon hangzottak el, hogy ne ma-
radjon írásos nyomuk. Közölték, azoknak a 
művét nem hozhatom haza, akik ’56-ban vagy 
azután disszidáltak.

Sokáig Franciaországban élt. Hogy ke-
rült oda?

1977-ben utaztam ki. A Centre Pompidou 
modern művészeti központot egy évvel ko-
rábban nyitották meg, és egy nagy nemzetkö-
zi kiállítást terveztek. Először a Párizs–Berlin, 
majd a Párizs–Moszkva tárlat rendezésében 
vettem részt. A legforróbb területre kerültem, 
fantasztikus tapasztalat volt. A kiállítás német 
főrendezője ismerte Magyarországot, utána is 
támogatott, cikket írtam, filmet készítettem. 
Minimális pénzt kerestem, de a legjobb he-
lyen voltam. Millió érdekes emberrel ismer-
kedtem meg és azt kell mondanom, hogy nem 
igaz az az előítélet, hogy a franciák kellemet-
lenek, velem segítőkészek voltak. 

Elfogadták a kelet-európai diplomáját?
Á, dehogy. Elmentem az egyetemre a kis-

doktorimmal, úgy dobtak ki, hogy a lábam 
sem érte a földet. Azt mondták, maximum egy 
érettséginek felel meg. A kollégák javasolták, 
hogy kérjem egy francia professzor támoga-
tását és csináljam meg az úgynevezett állam-
doktorátust. Akit ajánlottak, Jean Laude az 
egyik legjobb szakember volt. Sikerült, pedig 
nagyon nehéz volt, és akkor már Párizs Város 
Modern Múzeumában dolgoztam. Ott a sem-

miből hoztam létre egy könyvtárat. Később 
kiállításokat rendezhettem és könyvem is 
jelent meg. Végül azért jöttem haza, mert ér-
dekelt, ami itthon a nyolcvanas-kilencvenes 
évek fordulóján történt. Ezenkívül nem jöt-
tem ki a főnökömmel.

Budapestre jött haza?
Ide, a II. kerületbe, mindig ez volt az ott-

honom. Szeretem. A kerület varázsa a termé-
szettel való kapcsolatából fakad. Csoda, hogy 
a város közepéből pár perc alatt az erdőben 
találhatja magát az ember. Kedvencem a Gül 
Baba utca, örülök, hogy felújítják. A  Bolyai 
utca platánsorát mindig szerettem, ahogy a 
Lövőház utcát is. Örülnék, ha a Keleti Károly 
utca és más utcák is sétálóutcává alakulnának. 
Nagyon szeretem a Vízivárosi Galériát és jó-
nak tartanám, ha sokkal több barátságos, ká-
vézós galériánk lenne.

Hogyan alakult itthon az élete?
Szerencsém volt, mert új pályára találtam. 

Bár két tanári diplomám is volt, addig nem 
tanítottam. Amikor megjöttem, meghirdet-
tek egy állást a Művészettörténeti Intézetben. 
Jelentkeztem, és felvettek tanszékvezetőnek. 
Tizenkét évig csináltam, és annyira megsze-
rettem, hogy bár elmúltam nyolcvan, a mai 
napig szemináriumokat tartok. 

Mit szeret benne?
Okos tanítványaim vannak, sokakkal ba-

ráti kapcsolat alakult ki. Úgy érzem, eltűnik 
a korkülönbség, amikor beszélgetünk. Most 
épp az egyik tanítványom tízkilós könyvét ol-
vasom, meg fogom nekik mondani, hogy ezt 
hagyják abba, kisebb méretben kell gondol-
kodni, nem normális, hogy ne lehessen egy 
könyvet felemelni. 

Neves művészeket ismert. Mesélne ró-
luk?

Bálint Endrétől édesapám vett képet, így 
támogattuk, miután hazajött az emigráci-
óból. Ország Lilivel nagyon jóban voltam. 
A bábszínházban dolgozott, ahol gimnazis-
taként én is megfordultam, mert édesanyám 
bábokat varrt ott. Bródy Verát szintén onnan 
ismertem, ő tervezte Misi Mókus bábját és 
Anna Mark is ott dolgozott, mai napig bará-
tok vagyunk.

Mivel foglalkozik most?
Találtam magamnak egy szobrásznak in-

duló műgyűjtőt, Brummer Józsefet, aki Zom-
boron született 1883-ban. Gyerekkorában 
kétszer megbuktatták, ehhez képest később 
Rodintől tanult, és úgy halt meg, hogy a New 
York-i Metropolitan Múzeum saját halottjá-
nak tekintette. Gyűjtőként felfedezte a törzsi 
művészet szépségét. Emellett a Szentendrei 
Múzeumban éppen egy Vajda-kiállítást ké-
szítünk elő. Nagy örömmel csinálom. Nem 
hiszem, hogy megváltom a világot, sőt azt 
sem hiszem, hogy a művészettörténettel meg 
lehetne váltani. Biztosan vannak ennél száz-
szorta fontosabb dolgok is az életben, de en-
gem ez érdekel.

noVáK ZSófi aLiZ

Nem hiszem, hogy a művészettörténettel  megváltom a világot, de ez érdekel!

Kerületi otthonuk kertjében 
Passuth Krisztina (balra) és barátnője Szülei, Békésy Lola és Passuth László a tavaszi kertben
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Színházbérlet
2018 tél-tavasz

február 17. szombat 19.00

Csiky Gergely: 
BUBORÉKOK
Szigligeti Színház, Nagyvárad
rendező: Novák Eszter
jegyár: 3500 Ft

március

Tom Schulman: 
HOLT KÖLTŐK 
TÁRSASÁGA
Veszprémi Petőfi Színház
rendező: Funtek Frigyes
jegyár: 4000 Ft

április

William Shakespeare: 
RÓMEÓ ÉS JÚLIA
Komáromi Jókai Színház
rendező: Martin Huba
jegyár: 3500 Ft

május

Michael Frayn:
FÜGGÖNYT FEL!
Katona József Színház, Kecskemét
rendező: Szente Vajk
jegyár: 3200 Ft

június

Pataki Éva: 
NŐKBŐL IS 
MEGÁRT A SOK
Manna produkció
rendező: Cseh Judit
jegyár: 2800 Ft

A bérlet ára: 15 000 Ft
A műsor- és időpontváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

 KIÁLLÍTÁSOK 
M GALÉRIA: DEcEMBER 20-ig: Dreamland – Greenland. Jonas Jens Brogaard és Jesper Kunuk Egede fotókiállítása. 
JANUÁR 10–29-ig: Farkas György festőművész emlékkiállítása. Megnyitó: január 10., 18.00 óra (1022 Marczibá-
nyi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: JANUÁR 13-ig: Élet-Mű – Jel-Kép. Aba Béla tervezőgrafikus kiállítása. JANUÁR 14-
ig: Karácsonyi kaleidoszkóp – Kerényi Zoltán fotókiállítása (1028 Templom utca 2–10.).
VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JANUÁR 10–31-ig: Művészek a II. kerületben. Bukta Norbert festőművész kiállítása (1027 
Kapás u. 55., www.vizivarosigaleria.hu).
A KSH KÖNYVTÁR folyosóján DEcEMBERBEN Gebora István „Színbiózis” című kiállítása tekinthető meg (1024 
Keleti Károly utca 5.).

 ZENE 
MARcZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Csütörtök esténként 20 órától Guzsalyas csángó táncház. Moldvai és 
gyimesi táncház és tánctanfolyam. DEcEMBER 25., 19.00: Karácsonyi Kaláka – akusztikus koncert felnőtteknek. 
Vendég: Szalóki Ági és Major Gábor. JANUÁR 8., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub (1022 Marczibányi tér 5/a).
BARLANGTERASZ – PÁL SÖRÖZŐ, a Pál-völgyi barlang bejáratánál: DEcEMBER 22., 18.00: Canis Major – az első 
Szatmárnémeti Utcazene Fesztivál nyertesei a kedvenc dalaikból válogatnak, a bluestól Britney-ig. DEcEMBER 
23., 20.00: Ellas Duo. Ágnes és Réka többek között Chavela Vargas mexikói énekesnő dalait és a saját szerzemé-
nyeiket is elhozzák. DEcEMBER 29., 18.00: Valami swing előszilveszter. Gypsy jazz és powerswing Django Rein-
hardt nyomában. DEcEMBER 30., 20.00: Link Zenekar. Dalok, melyekben az alternatív rock és a progresszív jazz 
ötvöződik. A koncertek ingyenesek (1025 Szépvölgyi út 162.).

 SZÍNHÁZ 
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: DEcEMBER 19., 19.00: Dunai Ferenc: A nadrág – a Karinthy Színház előadása (1028 
Templom utca 2–10.).
JURÁNYI HÁZ: JANUÁR 3., 22., 20.00 és JANUÁR 4., 21., 16.00 és 20.00: Egy őrült naplója. JANUÁR 4., 19.00: El-
hanyagolt férfiszépségek – szkeccsparádé testhasználattal. JANUÁR 5., 24., 19.00: Az étkezés ártalmasságáról. 
JANUÁR 5., 20.00: Bebújós. JANUÁR 6., 11.00: Téli Mesék. JANUÁR 6., 25., 19.00: Egyasszony. JANUÁR 6., 20.00: 
Négy fal között – avagy zárt ajtók, tárt lábak. JANUÁR 7., 19.00: Spiró György: Árpád-ház. JANUÁR 9., 19.00: 40! 
avagy véges élet. JANUÁR 9., 19.30: A Vezér. JANUÁR 9., 31., 20.00: Leszámolás Velem. JANUÁR 10., 19.00: Le-
fitymálva. JANUÁR 11., 19.00: Sömmi. JANUÁR 12., 19.00 és JANUÁR 25., 18.30: Szociopoly. JANUÁR 13., 11.00: 
GóleMese, avagy így ment a rabbi hohmecolni! JANUÁR 13., 20.00: Fear the Szaknévsor. JANUÁR 14., 15.30 és 
17.00: Kucok (1027 Jurányi u. 1.).
SPIRIT SZÍNHÁZ: DEcEMBER 20., JANUÁR 6., 19.00: Mengele bőröndje – Josef M. két halála. DEcEMBER 21., 22., 
JANUÁR 5., 8., 10., 19.00: Az ajtó. DEcEMBER 25., 15.00 és 19.00 és JANUÁR 12., 19.00: Ölelj át! DEcEMBER 26., 
28., 29., 30., 11.00: Micimackó. DEcEMBER 26., 15.00 és 19.00 és DEcEMBER 27., JANUÁR 3., 19.00: Ne kérdezd, 
ki voltam – Szepes Mária. DEcEMBER 27., 31., 11.00: Szép magyar népmesék. DEcEMBER 28., 19.00: Szenesnek 
áll a világ. DEcEMBER 29., 19.00: Closer (Közelebb). DEcEMBER 30., 17.00: Szeretetkönyv – Müller Péter könyve 
színpadon. DEcEMBER 30. és JANUÁR 9., 19.00: Egerek és emberek. DEcEMBER 31., 17.00, 21.00 és JANUÁR 7., 
15.00 és 19.00: Jövőre, veled, ugyanitt. JANUÁR 1., 19.00: Nagyon Nagy Ő. JANUÁR 2., 19.00: Országúton (La 
strada) – a filmsiker színpadon. JANUÁR 6., 16.00: Lélek és Irodalom sorozat. Agyigó – egy nő sorsa a XX. század-
ban, azaz Szabó Magda: az Ember. JANUÁR 6., 19.00 és JANUÁR 7., 17.00: Száz év magány. JANUÁR 13., 16.00: 
Lélek és Irodalom sorozat. Jóccakát, anya! (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: JANUÁR 2., 18.30: Olajfák hegyén. Ludmann Mihály művészettörténész előadása 
(1028 Templom utca 2–10.).
MARcZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: JANUÁR 4., 18.30: Hősies zsiványok és botrányos királyok – a múlt 
leghírhedtebb lázadói és újítói. Történelmi előadás-sorozat. Előadó: Antalffy Péter történész. Mózes és a Fáraó 
– az Ószövetség, Egyiptom és Hollywood. JANUÁR 9., 19.00: Miért örök az örök város, Róma? A reneszánsz és a 
barokk művészet III. Előadó Bálint Bertalan építész, belsőépítész, képzőművész. JANUÁR 10., 19.00: Maksaméta 
humorklub. Vendég Ihos József előadóművész, kabarészerző, humorista (1022 Marczibányi tér 5/a).
KSH KÖNYVTÁR: JANUÁR 17., 17.00: a Szépírók Társasága és a KSH Könyvtár Szépírók a KSH Könyvtárban elne-
vezésű közös rendezvénysorozatának következő vendégei Jász Attila és Tóth Imre. Helyszín: Bibó István-terem 
(1024 Keleti Károly u. 5.). 

Négy férfi – az idős apa, két felnőtt 
fia és idős testvére – évek óta élnek 
egy londoni házban anya nélkül, nő 
nélkül. Majd váratlanul megjelenik az 
Amerikában élő harmadik fivér fiatal 
feleségével... Mulatságos, borzalmas, 
szentimentális, vicces, fájdalmas pil-
lanatoknak lehetünk tanúi – sírni és 
persze nevetni kell.

hArold pInter: hAzAtérés – a sal-
gótarjáni Zenthe Ferenc Színház elő-

adása, JANUÁR 12., 19.00. Az előadás 
elnyerte a 2016. évi Vidéki Színházak Fesz-
tiválja fesztiváldíját. Főszerepben: Mikó Ist-
ván, rendezte: Gyuriska János. Jegyár: 2800 
Ft (Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Templom 
utca 2–10.).

Hazatérés 
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január 13. szombat 11.00 

CSUDATÁSKA
Szeretettel várjuk a kisgyermekes  
családokat interaktív koncertünkre.

Hajni – ének, ritmushangszerek, tánc
Sophia – hegedű, ének
Zsolt – gitár, ének, szájharmonika

Belépő gyermek és felnőtt  
vendégek számára  
egységesen: 1100 Ft

január 17. szerda 19.30

LYUKASÓRA  
PRÓZA

Résztvevők: Lackfi János moderátor,  
Szabó T. Anna, Dragomán György,  

Nyáry Krisztián

Belépő: 1000 Ft

 KLUBOK 
BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: DEcEMBER 28. – JANUÁR 2-ig: Szilveszter Székelyföldön. Autóbusszal, fél-
panzióval, szilveszteri vacsorával, műsorral, kirándulásokkal, lovasszánnal rendkívül kedvezményes áron. Részletes 
program a klubban átvehető, illetve kérésre e-mailben. JANUÁR 11-én a 2018. évi program első negyedévének 
ismertetése. Támogatók: az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti 
Együttműködési Alap. Minden kedves olvasónknak meghitt karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Klubnapok 
minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla 
alatt. Tel.: 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
BUDAI MIcVE KLUB: JANUÁR 13., 18.00: Bóta Gábor újságíró beszélget a közismert szociológussal, publicistá-
val, Vásárhelyi Máriával, aki izgalmasan, szemléletesen beszél a médiáról, politikáról, társadalmi folyamatokról 
(1023 Frankel Leó út 49.).
A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig. JANU-
ÁR 11., 16.30: Beszélgetőklub. Az új év első előadója és témája: Rácz Györgyi: Gyógyító hangok. A programok 
helyszíne a Thirring Lajos-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

 GYEREKEKNEK 
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: DEcEMBER 18., 10.00: Babaszínház: Síppal-dobbal. Első színházi élmény 0–3 éve-
seknek a Vaskakas Bábszínház előadásában (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. DEcEMBER 19., 10.00: Izeg-mozog! A Kezeslábas Családi Bábszínház 
csecsemőszínházi előadása 0-3 éves korig (1022 Marczibányi tér 5/a).

 NYUGDÍJASOKNAK 
BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: DEcEMBER 12-től téli szünet. További információ a 326-7830-as telefonon, 
ill. a tothbuda@chello.hu e-mail-címen.
MARcZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KLUBJA: JANUÁR 5., 15.00: Rodosz, a lovagok szigete. Az Utazás a 
nagyvilágban című sorozatban Bezuk Zsolt utazási filmje. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz 
kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: 212-2820, (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
NEFELEJcS NYUGDÍJASKLUB: Nagyon boldog karácsonyt és boldog új évet kíván minden egyes tagjának a Ne-
felejcs Nyugdíjasklub nevében Besenyei Zsófia klubvezető. Találkozunk JANUÁR 12-én 13.30-kor az új év első 
klubnapján! Helyszín: 1027 Fazekas u. 19–23., fszt.

 KIRÁNDULÁSOK 
TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: JANUÁR 7.: Nagybányai út – Fenyőgyöngye. Találkozó 9.00 óra, Batthyány 
tér, 11-es busz megállója. JANUÁR 14.: Normafa – Hűvösvölgy. Találkozó 9.00 óra, Széll Kálmán tér, metrókijárat. 
További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: JANUÁR 7.: Budai-hegység. Útvonal a helyszínen eldöntve. Találkozó 9.00 óra, 
Széll Kálmán tér. Túravezető Hegedűs Magdi: (06 70) 350-4024. JANUÁR 14.: Budai-hegység. Nagykovácsi. Talál-
kozó 9.00 óra, Széll Kálmán tér, metrókijárat. Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630.

A Klebelsberg Kultúrkúria Mesterkoncertek 
és fiatal művészek sorozatában február elején 
a Duna Szimfonikus Zenekar újévi koncertjét 
hallgathatja meg a közönség. 

A hangverseny egyben két generáció ki-
emelkedő művészének, a Kossuth-, Liszt 
Ferenc- és Prima Primissima díjas karmes-
ternek, Medveczky Ádámnak és az egyik legígé-
retesebb fiatal zongoristának, Kocsis Krisztián-
nak a találkozása.

Kocsis Krisztián műsora akár névjegy is le-
hetne: a kihívást és minőséget kereső, a könnyű 
siker lehetőségét elvető, széles látókörű, elmé-
lyült muzsikusszemélyiségé. A koncert idején 
épp csak betölti huszadik életévét, de – min-
den bizonnyal édesapjának, Kocsis Zoltánnak 
is köszönhetően – olyan gazdag szakmai múlt és 
komoly koncertrutin áll mögötte, mintha már 

tíz éve lenne a pályán. Zeneakadémiai ta-

Varázslatos koncertélmény karácsonyra
nulmányait 2015-ben kezdte, egy évvel később 
zeneszerzés szakra is felvették, és szintén 2016-
ban jutott be egyetlen magyar versenyzőként a 
Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny dön-
tőjébe, a legjobb hat közé; teljesítményét hét 
különdíjjal jutalmazták, amelyek között számos 
koncertfelkérés is szerepelt.

A dunA szImFonIKus zeneKAr újévI Koncertje, FEBRUÁR 7., 19.30. Műsor: Brahms: 
2. (B-dúr) zongoraverseny, op. 83 és Borogyin: 2. (h-moll) szimfónia. Vezényel: Med-

veczky Ádám Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima díjas karmester, közreműködik 
Kocsis Krisztián. Jegyár: 2800 Ft (Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Templom utca 2–10.).
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– Közel húsz éve élek Hűvösvölgy-
ben, és nagy öröm számomra, 
hogy néhány hónapja a munka-
helyem is a II. kerületben van. 
Szintén a kerületben élt haláláig 
dr. Szabóki Ferenc, a kardiológia, 
ezen belül az echocardiographia 
kiváló szakembere, aki főnököm 
volt a MÁV Kórházban. Nagyon so-
kat tanultam tőle. A MÁV kórházi 
évek után Zuglóban, a Hermina úti 
szakrendelőben helyezkedtem el, 
és közben folyamatosan figyeltem, 
hogy mikor nyílik lehetőség, hogy 
szűkebb hazámban folytathassam 
munkámat. 

Miért a kardiológiát választot-
ta szakterületének?

Eredetileg a belgyógyászatot 
választottam, mert az az egész 
embert átfogó tudományterület. 
Amikor azután a MÁV Kórház 
kardiológiai osztályára kerültem, 
az ottani kollégák és az ott folyó 
munka fordított végérvényesen e 
terület felé. 

Az orvostudományt és azon belül 
a belgyógyászatot ma már sok rész-
tudományra osztották szét – ami 
nagyon jó dolog, hiszen egy-egy 
részterületnek is óriási ismeret-
anyaga van, ugyanakkor soha nem 
szabad megfeledkezni arról, hogy 

szervezetünkben minden min-
dennel összefügg, nem szabad 
csak egy szervet, csak egy kiemelt 
részt nézni, mindig rá kell, hogy 
pillantsunk az egészre is. Néha 
a tünetek sem egyértelműek. Ha 
egy beteg mellkasi fájdalmakkal 
jelentkezik, akkor először is meg-
vizsgáljuk, hogy kardiológiai hát-
tere van-e a panasznak. Ha nincs, 
akkor tudnunk kell, hogy például 
a nagyon gyakran előforduló ref-
lux vagy a túlzott számítógép- és 
egérhasználattól kialakult gerinc-
problémák okozzák-e a hasonló 
tüneteket.

Az orvosi hivatás egyik legne-
hezebb része, hogy mindig min-
den eshetőséggel számolni kell.

Valóban így van. De azért sok 
szépséget is rejt. A  pályaválasz-
tástól kezdve engem mindig a se-

gítő szándék motivált. A gyógyítás 
öröm – ezt éreztem a MÁV Kórház-
ban is, ahol az intenzív osztályon 
akut életmentést végeztünk, és itt 
is, a járóbeteg-ellátásban, ahol a 
kezelésekkel és tanácsadással az 
életminőséget tudjuk javítani. 

Életünk minőségéért mi ma-
gunk is tehetünk.

És tennünk is kell. Fiatalkorban 
nagy szerepe van a megelőzésnek. 
Ha azután mégis kialakul valami-
lyen kardiovaszkuláris probléma, 
fontos, hogy ne hanyagoljuk el. 
A  szükséges gyógyszeres kezelés 
mellett életmódunkon is sokszor 
változtatni kell. Az  egészséges 
életmód jellemzőit ma már szinte 
mindenki tudja, betartani azon-
ban nem is olyan egyszerű őket. 

Mi a legfontosabb tényezője az 
egészséges életmódnak?

A rendszeres mozgás. Szeren-
csére azt tapasztalom, hogy ma 
már az idősebb korosztály is be-
merészkedik a különböző tor-
natermekbe – akár csoportos 
mozgásórákra, akár edzőtermi 
gépeket használni. Ha valakinek 
sikerül beépíteni mindenapjai-
ba a mozgást, hamar érezni fogja 
pozitív hatásait testileg és lel-
kileg egyaránt, hiszen a mozgás 
az egyik legjobb stresszoldó is 
egyben. Egy jól felépített jógaó-
ra például nemcsak átmozgatja 
az összes izmot úgy, hogy közben 
kíméli az ízületeket, de fejleszti az 
egyensúlyérzéket is, ami csökken-
ti az időskori elesés kockázatát. De 
ha csak annyit teszünk, hogy két 
buszmegállót gyalog sétálunk le, 
már hozzájárultunk egészségünk 
megőrzéséhez. 

Mindig a segítő szándék  motivált2017 májusában vette át dr. 
Mizik Rita kardiológus főorvos 
a Fillér utcai Pulzus Központ ve-
zetését elődjétől, a II. Kerületért 
Emlékéremmel kitüntetett dr. 
Hankóczy Judittól. A II. kerü-
letben élő intézményvezetőt új 
munkájának eddigi tapasztala-
tairól, a megelőzés és az egész-
séges életmód fontosságáról, 
valamint az önkormányzat in-
gyenes szűrőnapjának tanulsá-
gairól kérdeztük. 
 

– Tizenharmadik al-
kalommal rendezte 
meg az Egészségügyi 
Szolgálat a II. Kerületi 
Önkormányzat támo-
gatásával az immár 
h a g y o m á n y o s n a k 
mondható egészség-
ügyi szűrőnapokat – 

mondta el lapunk érdeklődésére dr. Huszár Tamás, 
a II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgála-
tának orvosigazgatója. – A szűréseken összesen 378 
kerületi lakos jelent meg, és vette igénybe az ingyenes 
szakorvosi vizsgálatokat. A vizsgálatok orvosi szak-
mánként a leggyakoribb betegségek korai felismeré-

sére és ellenőrzésére irányultak: a belgyógyászaton 
magasvérnyomás-betegség, anyagcsere-betegségek, 
szív- és érrendszeri betegségek rizikófaktorainak kikér-
dezéses szűrése, vizsgálata, vércukor és koleszterin-
szint-vizsgálat, ehhez kapcsolódó diétás tanácsadás 
történt. Azok számára, akiknél a szív- és érrendszeri 
betegség fennállásának fokozott kockázatára derült 
fény, december 2-án került sor a további, részletes 
kardiológiai szűrővizsgálatra a Pulzus központban. 
A Községház utcai rendelő kertjében – a hűvösre 
fordult idő és a szemerkélő eső ellenére is – lehető-
ség volt a nordic walking-oktatáson való részvételre.

A lakosság évről évre egyre növekvő érdeklődéssel 
fordul a szűrőprogram felé, sokan évente visszatérő 
vendégei a szakorvosi vizsgálatoknak. A Kapás utcá-

ban 211-en, míg a Községház utcában 167-en vettek 
részt az egyes vizsgálatokon – melyek során összesen 
1315 vizsgálat történt. A Pulzus központban végzett 
szűrésen 16 lakos teljes körű kardiológiai szűrővizs-
gálatát végezték el. A szűrések során alkalom nyílt 
nemcsak a betegségekről, hanem számos, az egyén 
egészségét érintő egyéb kérdésekről is szót ejteni, 
tanácsot és bátorítást adni. Az önkormányzat 2011-
ben indított kezdeményezése évente két alkalommal 
nyújt lehetőséget az idősebb generációk mellett a 
fiatalabb és középkorú, mindennapjaiban leterhelt 
korosztályok számára is, hogy szabadidejükben, kö-
töttségek nélkül vegyék igénybe a betegségek korai 
felismerését, az egészség helyreállítását és megőrzését 
célzó szűrővizsgálatokat. 

dr. Mizik Rita, a Pulzus Központ
részlegvezető főorvosa

Évről évre nő a szűrőnapokon résztvevők száma
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Mindig a segítő szándék  motivált

A koleszterininfo.reblog.hu weboldalon 
bárki számra elérhető országos kolesz-
terintérkép adatai szerint Magyarország 
átlagos összkoleszterinszintje jelenleg 5.07 
mmol/l. Ez az adat arról árulkodik, hogy a 
magyar lakosság valamivel egészségesebb, 
mint húsz évvel ezelőtt, és az átlagos 
összkoleszterinszintje összességében a 
kívánatos egészségügyi határértéken (5,2 
mmol/l) belül található. Ugyanakkor me-
gyékre, településekre és korcsoportokra 
lebontva az adatok már korántsem any-

nyira kedvezőek. Dr. Reiber Isván főorvos, a székesfehérvári Szent 
György Kórház Belgyógyászati Osztálya anyagcsererészlegének 
vezetője szerint kifejezetten jó, 4,8-as értéket láthatunk a koleszte-
rintérképen a főváros II. kerületében a teljes lakosság tekintetében. 
– Ez országos viszonylatban is jó adat, és bőven az egészségügyi 
határérték alatt van. Ha azonban a II. kerületi 40-50 éveseket néz-
zük, akkor az összkoleszterinszintje ennek a korcsoportnak már 
sokkal magasabb, és az egészséges határ felett található. Feltétlenül 
érdemes e korosztály tagjainak komolyabb figyelmet szentelnie a 
koleszterinszintjére, és pontosan megméretnie, hogy milyen a jó és 
rossz koleszterin aránya a szervezetében. Már önmagában az is egy 
fontos lépés lenne az egészségük karbantartásában, ha tisztába ke-
rülnének a saját koleszterinértékükkel. Ez az alapja ugyanis annak, 
hogy – ha szükséges – orvosi rendelések alapján változtassanak az 
életvitelükön – mondta a főorvos.

– A változás az étrend módosítása mel-
lett abból is áll, hogy szakítunk mozgás-
szegény életmódunkkal – emelte ki Hegyi 
Csaba, a máriaremetei Highlander Club 
funkcionális trénere, oktatója. – Ameny-
nyiben korábban nem mozogtunk rend-
szeresen, óvatosan kell elkezdeni minden 
testmozgást, és fontos, hogy figyeljük, 
miként reagál a testünk a fizikai erő-
feszítésekre. Érdemes kezdetben futás 
helyett élénk tempójú, hosszabb időtar-
tamú sétákkal kezdeni. Jó motivációs 

tényező, és kellőképpen hatékonyságnövelő, ha az ember egy 
olyan smart-rendszerrel edz, ahol mindent nyomon tud követni. 
Így mindig tisztában lehetünk fizikai állóképességünk fejlődésével. 
A rosszkoleszterinszint leginkább az elhízottakat és az idősebb kor-
osztályt érinti, nekik feltétlenül a saját testsúlyos mozgásformákat 
javaslom. Jelenleg is foglalkozom magas koleszterinszinttel ren-
delkező emberekkel. Esetükben a TRX és a Core-edzéstípus jöhet 
szóba, amennyiben a szabad levegőn töltött séta már nem kellemes 
az időjárás miatt. Mindkét edzésformát ajánlom egészségmegőr-
zési és terápiás céllal is – mondta Hegyi Csaba.

Megmérték Magyarország 
koleszterinszintjét

Többéves munkát követően mintegy két és félmillió anonim 
vérvételi adat alapján idén novemberre elkészült magyar-
ország koleszterintérképe, amely lakóhely, életkor és nemek 
szerint csoportosítva mutatja be, hogyan is áll jelenleg ha-
zánk lakosságának koleszterinszintje. 

A dohányzás is jelentős rizikó-
faktor, de mintha az utóbbi évek 
dohányzásellenes kampánya kö-
vetkeztében csökkent volna a do-
hányosok száma.

Ez így van, és a csökkenés érzé-
kelhető is a kardiovaszkuláris be-
tegségek előfordulásában. A tüdő-
betegségek szempontjából sajnos 
nem látszódik a pozitív tendencia, 
itt ugyanis a dohányzás mellett a 
levegő szennyezettsége is oka a 
problémák kialakulásának. 

Az egészség megőrzésének har-
madik pillére az étkezés. Az egész-
séges táplálkozásról is sokat lehet 
hallani, olvasni, és ma már ott 
tartunk, hogy nagyjából tisztában 
vagyunk azzal, hogyan is kellene 
táplálkoznunk, és legalább a lelki-
ismeretünk rossz, ha mégsem tart-
juk be a helyes étkezési szokáso-
kat. Magyarországon még mindig 
nagyon sok az elhízott és túlsúlyos 
ember, és sajnálatos módon egyre 
több köztük a fiatal és a gyermek.

Fél éve vezeti a Pulzus közpon-
tot. Milyenek az eddigi tapaszta-
latai?

Hankóczy főorvos asszonytól egy 
nagyon jól szervezett, jól műkö-
dő intézményt vehettem át, és ezt 
igyekszünk megtartani – amihez 
a betegek és a háziorvosok segít-
ségére is szükségünk van. Ez egy 
beutalóköteles szakrendelés, és 
ahhoz, hogy ne kelljen senkinek 
sokáig várakoznia, fontos, hogy a 
pácienseknek legyen időpontjuk, 
illetve, ha nem tudnak az adott idő-
pontban megjelenni a rendelésen, 
akkor minél hamarabb mondják le 
azt. A másik fontos tudnivaló, hogy 
ez az intézmény nem alkalmas az 
akut problémák ellátására. Hirte-

len rosszullét esetén mentőt vagy 
ügyeletet kell hívni, hogy minél 
hamarabb megfelelő ellátást kap-
jon a beteg. 

A II. Kerületi Önkormányzat 
évente kétszer ingyenes szűrőna-
pot szervez, az akcióban a Pulzus 
központ is részt vesz.

Nagyon jó kezdeményezésnek 
tartom, hiszen ezzel a jó egész-
ségben lévő lakosok figyelmét 
(is) felhívjuk, hogy foglalkozniuk 
kell egészségükkel. Azonban nem 
is olyan egyszerű ezeket az em-
bereket megszólítani. A  megelő-
zés szempontjából legfontosabb 
30-60 év közötti korosztály tagjai 
közül kevesebben éltek a lehető-
séggel, jellemzően az idősek, il-
letve azok jöttek el a szűrésekre, 
akiknek már valamilyen ismert 
problémájuk van. Természetesen 
őket is szívesen fogadjuk, azonban 
a hétvégi szűrőnapok elsősorban 
nem nekik szólnak. Ha valakinek a 
családjában előfordul szív- és ér-
rendszeri megbetegedés, feltétle-
nül ajánlott részt venni a szűrésen, 
mert bár ezek döntően civilizációs 
betegségek, a hajlam örökölhető.

Ön mit tesz egészségének meg-
óvásáért?

Említettem a mozgás fon-
tosságát. Én is igyekszem sokat 
gyalogolni, sétálni, különböző 
mozgásórákat látogatok. Szeren-
csére szűkebb lakókörnyezetem 
is sétára csábító, de nagyon közel 
áll a szívemhez  Nyék és Csatárka 
városrész vagy az Apáthy-szikla. 
Stresszoldónak pedig zenét hall-
gatok szívesen, férjemmel gyakran 
látogatunk komolyzenei hangver-
senyeket.

Péter ZSuZSanna

Az érdeklődők számára a térkép mellett szakértői hozzászólások, 
javaslatok és gyakorlatias életmódtanácsok is olvashatóak a téma 

kapcsán a koleszterininfo.reblog.hu oldalon. A térkép szerkesztői re-
mélik, mindezek arra sarkallják majd az oldal látogatóit, hogy komolyabban 
foglalkozzanak saját életmódjukkal és táplálkozásukkal, és minél nagyobb 
számban vegyenek részt koleszterin-szűrővizsgálaton.
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Bizonyosan sok II. kerületi szülő 
ismeri a Szent János Kórház fiatal 
szakorvosát, dr. Kőnig Róbertet, 
aki már óvodáskorában eldöntöt-
te, hogy sebész lesz. Ha baj van, el-
sőként a gyereket nyugtatja meg, 
utána jöhet minden más. A  biza-
lom elnyerésében az ajándék já-
tékok is segítik, de mint kiderült, 
néha muszáj minden eszközt be-
vetnie. A külföldön is dolgozó or-
vos szerint nincs nagy különbség 
egy angol és egy magyar kórház el-
látása között, viszont az orvos-be-
teg kommunikációban igen. Ab-
ban van még hova fejlődnünk. 
A kulcsszó a kedvesség...

A családomban több orvos is van, édes-
anyám gyermekorvos. Négyévesen dön-
töttem el, hogy sebész leszek. Akkor még 
Udo doktor és a Feketeerdő Klinika ins-
pirált, de nyilván a szüleim is támogat-
ták az ambíciómat. Az  egyetemen hamar 
rájöttem, hogy a felnőttekkel nem szí-
vesen foglalkozom és negyedévesen már 
gyermeksebészetet tanultam. Engem arra 
tanítottak, hogy a munkának szórakozás-
nak kell lennie, mert nagyon sokáig fogom 
csinálni. Azon szerencsések közé tarto-
zom, akik szerelmesek a munkájukba.

Mona Tamás főorvos úr hozott át a Ma-
darászból a János kórházba, negyedik éve 
dolgozom itt. Leggyakrabban kisebb-na-
gyobb esések után érkeznek az osztályra. 
Sok a fej- és felső végtagi sérülés, hasfá-
jás, fiús problémák. Ezért is tartok a meg-
előzéséről gyakran előadást cégeknek, 
baba-mama kluboknak, vagy a médiában. 
Ebből regényt lehetne írni, de ha csak pá-
rat kiemelhetek, elsőgyerekesnek mindig 
elmondom, hogy a baba sosem fog szólni, 
hogy ma fog elkezdeni kúszni. A  komoly 
balesetek 5-6 óra körül történnek, mert a 
gyerekek addigra elfáradnak. Meg kell ta-
nítani esni őket. Fontos a sport és sporto-
láskor a védőeszközök használata. 

A gyerekekben szeretem, hogy nem ha-
zudnak és nem hisztiznek. Utóbbival biz-
tos vitatkoznának páran, de azt gondolom, 
hogy a félelemből fakadó frusztráltság 
nem az. Egy gyerek a pillanatban él, nem 
érti, miért van a kórházban. A kicsik jó ta-
nítómesterek, abban a rövid időben, amíg 
találkozunk, igyekszem minden jóságot 
ellesni tőlük. A szülők kitalált félelmeinek 
az eloszlatását nehézségnek élem meg. 
Nekem az a fontos, hogy a gyerek megért-
se, mi miért fog történni, és ha ő megérti, 
akkor biztosan a szülő is. Az  a legfonto-

sabb, hogy a gyerek meg tudjon nyugodni, 
érezze, minden róla szól. 

Van egy hároméves srác, akivel régóta ha-
dakozunk. Az  alkarját kellett operálnom, 
csúnya törése volt. A műtét óta a szülei már 
előre bocsánatot kérnek tőlem, amikor jön-
nek kontrollra, mert ahogy meglát, ordít. 
Próbáltam vizsgálni kórteremben, folyo-
són, sőt a játszótéren is, de teljesen mind-
egy volt. A szülei azt állítják, otthon csak jót 
mond rólam, a kórházban viszont sikítva 
tiltakozik. Egyszer tudtam vele tűzszünetet 
kötni, egy piros versenyautó segített. De a 
második vizsgálaton már lepörögtem róla, 
hiába volt a zsebemben a kisautó. 

Mostanában használtjáték-bizniszt foly-
tatok az ambulancián, ezzel sok folyamatot 
meg tudok gyorsítani, könnyebben elnye-
rem a bizalmat. Magyarországon alá-fölé-
rendeltségi viszony jellemzi az orvos-beteg 
kapcsolatot. Én ezt nem szeretem, mert ha 
nem tudok partneri kapcsolatot kialakítani 
a gyerekekkel, szülőkkel, akkor egyszerűen 
nem lesz bizalmi kapcsolatunk.

Az y-generáció tagjaként a techniká-
ba belenőttem. Nem esik nehezemre 
két vizsgálat között válaszolni egy szülői 
sms-re, üzenetre. De vacsora közben is 
ránézhetek a mobilra, a feleségem jól tűri, 
ő is a gyerekekért dolgozik, óvónő. Kisko-
romban nem szerettem, ha anyukám fel-
vette a telefont, mert már azt is tragédiá-
nak élte meg, ha csöngött. Nekem jó érzés, 
ha tőlem kérnek tanácsot, vagy azért hív-
nak, mert én kellek egy műtéthez. 

Sokakkal a közösségi oldalamon tartom 
a kapcsolatot. Bátorítok mindenkit, hogy 
ha nem égetően sürgős, akkor oda írja-
nak. Minden este válaszolok a kérdések-
re, és örömmel olvasom a visszajelzéseket 
is. A  pozitívak természetesen jólesnek. 
Sok fényképes beszámolót kapok, nem-
rég küldtek egy videót is. A  kislánynak a 
combcsontját operáltam pár éve, a felvé-
telen balettozott. 

A barátaimmal tudatosan nem beszé-
lek a munkámról. Hamar rájöttem, hogy 
egy cukormázas pontig mindenki kíváncsi 
rá, de ha a traumákról, szenvedésről esik 
szó, az már bántó is lehet. Egy nehéz nap 
után sem panaszkodom, hetekkel később 
beszélek csak róla. Nem akarok senki-
re plusz terheket tenni. Nincs receptem a 
fájdalmak elviselésére, de egy rendelőben 
nőttem fel, a feldolgozást már ott meg-
tanultam. Tudom, hogy azért dolgozom, 
hogy meggyógyítsam, aki hozzám jött. Ha 
erre nincs mód, akkor az egészséghez leg-
közelebbi állapotot kell elérnem a lehető 
leggyorsabban és legkevesebb fájdalom-
mal. A gyerekek egyébként nagyon kemé-
nyek, 95 százalékban meggyógyulnak, a 
többi eset valóban tragédia.

Külföldön is dolgozom, Angliában. 
Az  ellátás minőségében nincs nagy kü-
lönbség, viszont a beteg-orvos kommu-
nikáció évezredekkel fejlettebb. Sokat 
tanultam arról, hogyan érdemes a gyere-
kekkel és a szülőkkel bánni. A legnagyobb 
különbség a kedvesség.
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Budai polgárok a kerületből…

Dr. Kőnig Róbert
gyermeksebész
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cím Helyrajzi szám Terület 
(m2) megnevezés Bruttó induló 

ár (Ft)

Mészégető utca 7. 51776 998 beépítetlen terület 38 400 000 

Kondor út 11696/1 2514 beépítetlen terület 155 000 000

Kondor út 11696/2 2515 beépítetlen terület 155 000 000

A II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, 
az alábbiakban felsorolt ingatlanok tulajdonjogának nyilvános, egy-
fordulós versenytárgyaláson történő értékesítésére.

A pályázati dokumentáció megvételére 2018. január 15-én 14.00 
óráig van lehetőség. A pályázati dokumentáció megvásárolható (10 
000 Ft+27% áfa/darab) a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyon-
hasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (1024 Mechwart 
liget 1., III. emelet 308.).

A pályázati dokumentáció mellékletét képező regisztrációs lap be-
adásának határideje: 2018. január 15., 15.00 óra. A versenytárgyalás 
időpontja: 2018. január 18.

IngATlAnPálYáZAT

A versenytárgyAlássAl KApcsolAtos KérdéseKre 
a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály 
munkatársai személyesen ügyfélfogadási időben a polgár-

mesteri hivatalban (1024 Mechwart liget l., III. emelet 308.), 
vagy telefonon a (06 1) 346-5498-as és a (06 1) 346-5559-es szá-
mon válaszolnak.

A II. Kerületi Önkormányzat kiadásában egy-egy szép, a kerületről 
készült fotóval díszített falinaptár készült. Az impozáns képek a 
Budai Polgárban megjelent felvételek, melyek városrészünk leg-
szebb helyszíneit örökítik meg. A 2018-as kalendárium eladásából 
befolyt bevételt az önkormányzat jótékony célra fordítja. A fali-
naptárt a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. Ügyfélszolgálati Irodáján 
(1024 Keleti Károly u. 15/a) lehet megvásárolni 2000 forintos áron 
(hétfőn 9-20-ig, keddtől csütörtökig 9-18-ig, pénteken 9-16-ig. 
Ebédidő: 12-13-ig. A két ünnep között zárva).

Naptár II. kerületi képekkel 
– jótékony célra 

Az első háztartásokban már 2017 
őszétől élvezhetik a Telekom ügy-
felei a még gyorsabb internetet, 
idén karácsonyra pedig – a tervek 
szerint – több mint 4 ezer újabb 
háztartás számára válik elérhe-
tővé a kerületben a szupergyors 
internethálózat. A  munkálatok 
befejeztével fokozatosan egyre 
nagyobb területeken válik elérhe-
tővé az új hálózat, 2018 folyamán 
további több mint 10 ezer kerületi 
otthonba jut el.

A korszerű szélessávú infra-
struktúra kínálta előnyökből a 
helyi vállalkozások is profitálnak, 
hiszen gyorsabbá, rugalmasab-
bá válik működésük, javul a ver-
senyképességük. Dessewffy Gábor, 
a Margit körúti Bagett Mechwart 
pékség ügyvezető igazgatója. Üz-
lete nemrég a legjobb 10 street 
food-étkezde közé került. 

Vendégei ingyenesen hasz-
nálhatják a netet, ezért szívesen 

Ingyen net a kakaós csiga mellé

térnek be hozzájuk a munkába 
indulók, hiszen reggelizés köz-
ben az e-mailjeiket is megvála-
szolhatják.

–Feleségemmel vezetjük a bol-
tot, amit két éve nyitottunk meg 
és hál’ istennek nagyon jó a for-
galma. Korábban is élelmiszerrel 
foglalkoztunk, de az előző vállal-
kozásunk nem volt ilyen sikeres. 
Most egymásnak adják a kilincset 
a vendégek, sok a törzsvendégünk, 
akiket már névről ismerünk. An-
nak ellenére választanak ilyen so-
kan minket, hogy a közelünkben 
más pékség is működik.

Minek köszönhető, hogy a II. 
kerület legfelkapottabb reggeli-
zőhelyei közé tartoznak?

Kávéitalokat, szendvicseket, 
francia péksüteményeket, ebéd-
időben pedig leveseket, burri-
tókat és salátákat is kínálunk el-
vitelre vagy helyben fogyasztásra. 
Azt, hogy most is telt házasak va-

gyunk, nemcsak a minőségi étel-
kínálatnak, hanem a családias 
hangulatnak és a tudatos marke-
tingtevékenységnek is köszön-
hetjük. Szinte kizárólag online 
felületeken, elsősorban közös-
ségi oldalakon reklámozzuk ma-
gunkat.

A gyorsabb internetet tudják 
hasznosítani?

Természetesen nagyon örülünk 
neki, a sikerünk múlik rajta, hi-
szen a bolt üzemeltetésének elen-

gedhetetlen része. Ahogy említet-
tem, napról napra online tesszük 
közzé kínálatunkat és akcióinkat, 
de az ingyenes wifi-szolgáltatás is 
fontos, növeli a népszerűségünket 
a vásárlóink körében, hiszen javít 
a komfortérzetükön, ha a telefon-
jukon ellenőrizhetik leveleiket. 
És mint ahogy azt most is láthat-
ja, olyan is van, aki magával hozza 
laptopját, és amíg elfogyasztja az 
ebédjét, addig is dolgozik.

(x)

Folytatódik a Telekom újgenerációs vezetékes hálózatfejlesztése a 
II. kerületben, hamarosan összesen több mint 14 ezer újabb budai 
háztartás lakosai élvezhetik majd az új hálózat előnyeit, a gyorsabb 
internetet vagy éppen az interaktív TV-szolgáltatást.
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2018. január 13-án.
Lapzárta: keretes – január 3., apró – január 5.

2018-ra január 2-től lehet apróhirdetéseket feladni.

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. A két ünnep között zárva.
Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként 
+170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 
10% kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények 
nem vonhatók össze. Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), készpénz-
fizetéssel 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 336-1383-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 
Alkalmi munkatársat keresek hóeltakarításra 
a II., Zöldlomb utca környékére. Tel.: 06 20 
951-8096

A SZENT LUJZA SZERETETOTTHON SZOCIÁ-
LIS GONDOZÓ, ÁPOLÓ MUNKATÁRSAT KE-
RES AZONNALI BELÉPÉSSEL. JELENTKEZNI 
FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL A szentluj-
za@t-online.hu-N VAGY A 466-5611-ES 
TELEFONSZÁMON LEHET.

 OKTATÁS 
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL GYAKOR-
LOTT DIPLOMÁS SZAKTANÁR EGYÉNILEG 
VIZSGÁKRA, FELVÉTELIKRE FELKÉSZÍT, 
RENDSZEREZ. Tel.: 06 30 749-2507

Angoloktatás diplomás tanártól minden szin-
ten. A II. kerületben házhoz megyek. www.
lerner.hu Tel.: 06 20 610-8355

Amerikaitól angolul gyorsan, beszédcentri-
kusan, minden szinten. Tel.: 06 70 242-2611

MATEMATIKA-, FIZIKA-, KÉMIATANÍTÁS, 
KOMPETENCIA-FELKÉSZÍTÉS, MINDEN SZIN-
TEN ÖNNÉL! Tel.: 06 70 222-2257

Matematika-, fizikatanítás általános és közép-
iskolásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 
06 30 461-8821

KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, 
felvételire való felkészítés gyakorlott közép-
iskolai tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

 INGATLAN 
Garázs kiadó. 1021 Budapest, Tárogató út 81. 
Tel.: 200-7969

A RÓZSADOMBON HAT SZOBÁS, DUPLA 
GARÁZSOS, KÜLÖN KERTES, PANORÁMÁS 
IKERHÁZFÉL TULAJDONOSTÓL BÉRBEADÓ. 
ÁR: 480 EZER FT/HÓ + REZSI. Tel.: 06 70 
369-3468

Felújítandó lakást keresek megvételre Buda-
pesten. Visnyei István. Tel.: 06 20 980-7570

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

A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei 
részére keres ELADÓ és kiadó ingatlano-
kat azonnali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, 
I., Batthyány utca 32. Tel.: 326-0618, 06 
20 974-0571

Közös képviselők, tulajdonosok, FIGYELEM! 
Saját célra keresek tetőtér-beépítéshez tető-
teret vagy lapos tetőt. Tel.: 06 30 297-7825

A II., Kapás utcában újszerű liftes ház IV. eme-
letén világos, csendes, 148 m²-es, nappali + 
három hálószobás, erkélyes, dupla komfortos 
lakás teremgarázshellyel 135 millió forintos 
irányáron eladó. Tel.: 06 20 974-0571

II., DUNÁTÓL 2 PERCRE, A BEM TÉRNÉL, 
csöndes FÁS UTCÁBAN, szép BAUHA-
US-HÁZBAN 31 m²-es magasföldszinti GAR-
ZONLAKÁS TULAJDONOSTÓL eladó. 21 M Ft. 
Ingatlanosok kizárva. Tel.: 06 20 331-3702

Zöldmálon négylakásos társaház II. emeleti 
140 m²-es, panorámás, belső kétszintes, pent-
house teraszos, amerikai konyhás, három há-
lószobás, két fürdőszobás, két kocsi részére 
garázsos lakás 99,9 millió forintért eladó. Tel.: 
06 20 974-0571

RÓZSADOMB-ZÖLDMÁL HATÁRÁN, CSEN-
DES ZSÁKUTCÁBAN ELADÓ FELÚJÍTOTT 
91,3 m²-ES, 3,5 SZOBÁS, II. EMELETI LU-
XUSLAKÁS PANORÁMÁVAL A LÁTÓHEGY-
RE, HÁRMASHATÁRHEGYRE, DUNÁRA, KÜ-
LÖN TÁROLÓVAL, GARÁZZSAL. IRÁNYÁR: 
89,5 M Ft. OTPIP FŐ U.49. ingatlan.com 
24246153 Tel.: 06 30 510-9830

A II., Vérhalom csendes utcájában 320 m²-es 
négy szintes, panorámás, akadálymentesített, 
liftes családi villa két autós garázzsal 320 mil-
lió forintért eladó. Tel.: 06 20 974-0571

A II., Pasaréten csendes utcában háromlakásos 
teraszházban 140 m²-es világos, magasföld-
szinti nagy teraszos és kertkapcsolatos, négy 
szobás, dupla komfortos lakás 127 millió + a 
két beállós garázs 6 millió forintért eladó. Tel.: 
06 20 974-0571

Több generációs, de irodának is alkalmas 
400 m²-es ház eladó beltéri medencével, 
100 m²-es terasszal csak 5 percre a Hű-
vösvölgyi úttól, zsákutca végén (II., Turul 
utca). Jelenleg ki van adva. Csend, jó le-
vegő, nyolc szoba. Képet küldök. Ára: 116 
M Ft. Tel.: 06 20 960-0600

A II., Völgy utcában 1400 m²-es parkosított tel-
ken 280 m²-es, két generációs, felújított családi 
ház 235 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

A II., Hűvösvölgyben gyönyörű zöldövezetben 
három szintes, több generációs impozáns 500 
m²-es családi villa két beállós garázzsal 350 
millió forintért eladó. Ősfás pázsitos kert. Tel.: 
06 20 974-0571

Nagykovácsiban két generációs, 140 m²-es 
négy szobás és 78 m²-es három szobás lakás-
sal új építésű családi ház 1170 m²-es telken 
139 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

A XII., Márvány utcában magasföldszinti 76 
m²-es, frissen felújított két szobás, két fürdő-
szobás lakás 45,6 millió forintért eladó. Tel.: 
06 20 974-0571

A XIII., ÚJLIPÓTVÁROS, Pozsonyi út, SZENT 
ISTVÁN PARKNÁL elegáns BAUHAUS-HÁZ 
46 m²-es két szobás, magasföldszinti, 
csöndes, PARKRA NÉZŐ lakása tulajdonos-
tól eladó. 39 M Ft. Ingatlanosok kizárva. 
Tel.: 06 20 509-8018

A PIRAMIS INGATLANÜGYNÖKSÉG A BU-
DAI CSALÁDI HÁZAK ÉS NÍVÓS LAKÁSOK 
SPECIALISTÁJA. EGY BARÁTSÁGOS IRODA 
27 éve a VEVŐKÉRT és ELADÓKÉRT! SZE-
RETETTEL VÁRJUK MEGKERESÉSÉT: www.
piramisingatlan.hu Tel.: 33-55-965

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat ke-
res! Bízza ránk ingatlanát: igyekszünk 
gyorsan hozni a vevőt, jutalék 3%, ügy-
véd ingyenes, diplomás ügynökök, külföldi 
vevők elérése. Ismerősének lakása eladó? 
Hívjon, Ön is jutalékot kap! Laurus Ingat-
lan. Tel.: 06 20 960-0600

Passau, Bajorerdő területén, klimatikus 
üdülőhelyen 53 m²-es + 6 m² erkélyes, két 

szobás, örökpanorámás ap. lakás komplet-
ten berendezve eladó 12,3 M Ft-ért. Uszo-
da, szauna, lift van, sípályák közelében. 
Tel.: 06 30 678-3720

 EGÉSZSÉGÜGY 
Háziápoló ápolást, gondozást vállal. Hív-
jon bizalommal. Elérhetőségem: tel.: 06 
30 836-0731.

A MARGIT HÍD KÖRNYÉKÉN 90 ÉVES NŐ 
MELLÉ HETENTE HÁROMSZOR 24 ÓRÁS 
SEGÍTŐT KERESÜNK. Tel.: 06 20 944-3111

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA 
SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFE-
HÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ 
HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. 
FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ 
HŰVÖS KATALIN FOGTECHNIKUS MESTER, 
1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 
06 30 222-3016

Dr. Lőrik Gábor ortopéd-traumatológus fő-
orvos magánrendelése csütörtökön 14–18 óra 
között, II., Medve u. 30. Bejelentkezés: tel.: 06 
70 703-1470.

Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szak-
rendelőkben, a Fény u. 10. alatti fodrászatban 
vagy az Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógy-
masszőr. Tel.: 06 20 595-3057

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

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-sze-
relés, ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 
402-4330, 06 20 491-5089

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORS-
SZOLGÁLAT. Korszerű gépi tisztítás nagy 
tapasztalattal, bontás nélkül azonnal, ga-
ranciával. Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948

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

Apróhirdetések



2017/21 – december 14. HIRDETÉS 35. OLDAL

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐ-
TELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok 
cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 
30 655-8074

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

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA-, 
KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KI-
VITELEZÉSSEL – ENGEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉ-
ZÉSEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS GARAN-
CIÁVAL. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70 258-0000

VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások 
megszüntetése. Balázs János épületgé-
pész technikus. Tel./fax: 362-4050, 06 20 
917-0697

Tisztelt hölgyem, uram! Víz-, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás garanciával, elérhető áron. 
Rózsa Sándor. Tel.: 06 20 433-1628

GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ vállal-
ja: egyszerűsített gázkészülék-csere (terv 
és meó nélkül), gázkészülékek műszeres 
bevizsgálása, beállítása, szén-monoxid 
mérése, gázszivárgás keresése, gázké-
szülékek műszeres hatásfokmérése és 
optimális működés beállítása, kémény-
huzat vizsgálata, gázkészülék tisztítása, 
karbantartása, javítása, szerelése, fűtési 
rendszerek átvizsgálása, átmosása, be-
szabályozása. Hoffmann Ferenc üzem-
mérnök, gázbiztonsági felülvizsgáló, gáz-
készülék-szerelő, épületgépész. Tel.: 06 
30 951-0467

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF 
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉT-
VÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 
5/B. TEL.: 397-2458, 06 30 933-3620

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

VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, kap-
csolók, lámpák cseréje garanciával. Boda 
Zsolt villanyszerelő mester. Tel.: 200-9393, 
06 30 333-6363

 LAKÁS-SZERVIZ 
ENERGETIKAI TANÚSÍTÁST VÁLLALOK, 24 
ÓRÁN BELÜL, ÁFAMENTESEN. TEL.: 06 30 
655-7825

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁ-
ZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSI-
SZOLÁS, CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES, LAKATOS, 
ASZTALOS MUNKÁK, VILLANYSZERELÉS, 
VÍZSZERELÉS GARANCIÁVAL. HALÁSZ TI-
BOR. TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800

LÉPCSŐHÁZAK, IRODÁK TELJES KÖRŰ TA-
KARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. CSAPATUNK PRE-
CÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA 100%-
OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK! TEL.: 06 30 
455-1522

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

Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burko-
lás, festés, tapétázás, zománcozás, víz-, gáz-, 
villanyszerelés, laminált parketta lerakása és 
teljes lakástakarítás. Tel.: 06 30 516-1612

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

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó au-
tomatikák, zárszerelés, lakatos munkák, 
kerítések. frimari53@gmail.com. Urbanek. 
Tel.: 214-7442, 06 20 978-7429

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

ABLAKJAVÍTÁS: www.ajtoablakdoktor.hu 
23 éve vállalom kedvező árakon ablakok, 
ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, 
festését, üvegezését, szigetelését garanci-
ával. A felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. 
Tel.: 06 70 550-0269

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

 HÁZTARTÁSI GÉPEK 
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓ-
GÉPEK JAVÍTÁSA RÖVID HATÁRIDŐVEL, 
GARANCIÁVAL. BIRÓ ISTVÁN. TEL.: 06 20 
937-8110

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

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

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, 
bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06 30 857-2653

 REDŐNY 
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, 
függönykarnis készítése, javítása. Redőny-
tokok szigetelése. Tel.: 356-4840, 06 30 
954-4894

REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖ-
VID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, 
SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 
410-7924, 06 20 934-5728

 SZOLGÁLTATÁS 
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes fel-
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 
972-0347, 06 30 589-7542

KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, ELÉRHETŐ 
ÁRON. www.herkulestrans.hu TEL.: 385-
1802, 06 30 999-8619

Magánházaknál éves, rendszeres nagytaka-
rítást, ablaktisztítást vállalunk. Ha fáradt 
vagy elfoglalt, hívjon bizalommal.  Tel.: 06 70 
284-3387

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

Kismamák, nagymamák! KOZMETIKA 
(szempilla-, szemöldökfestés, arcmasszázs, 
gyantázás), hajfestés, géllakozás otthoná-
ban. Tel.: 06 30 206-4801

Sors-elemzés. Bejelentkezés: munkaidőben, a 
06 20 405-3458-as telefonszámon.

Egyen a Margitkertben Budán a Margit utcá-
ban. Mindennap cigányzene H – CS.: 17–22-ig, 
P – Vas.: 12–20-ig. Klasszikus magyar ételek. 
Rendezvényekre külön terem. Halászlérendelés 
karácsonyra elvitelre 800 Ft-tól. Jelentkezni de-
cember 20-ig. Tel.: 326-0862, 06 30 657-8353

Szilveszterezzen a Margitkert étteremben a 
Margit u. 15.-ben. All inklusive étel-ital fo-
gyasztás, cigányzene, disco, svédasztal. Elő-
foglalás dec. 20-ig 16 000 Ft/fő. Tel.: 326-0862, 
06 30 657-8353

NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti 
Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi út és a 
Szerb Antal utca sarkán lévő fodrászatban 
szeretettel várja régi és új vendégeit. Tel.: 
06 70 224-3725, 274-2451

A Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ ILDI-
KÓ (06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖTYI 
(06 20 251-7171) a Pasaréti út 53. (Gábor 
Áron utca sarok) alatti fodrászatban sze-
retettel várja régi és új vendégeit.

 TÁRSASHÁZAK 
LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. 
METZ MÁTÉ. Tel.: 06 20 349-5395

 KERT 
FAKIVÁGÁS, GALLYAZÁS, FASEBÉSZET AL-
PINTECHNIKÁVAL, KOSARASSAL, SZÁLLÍ-
TÁSSAL. MESTERMUNKA 1988 ÓTA. GOND 
FERENC. Tel.: 06 30 977-1745

Fakivágás, fagondozás kerületi vállalko-
zástól, zöldhulladék aprítása, szállítása, 
tuskómarás. Boda János okl. kertész-
mérnök, www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 
907-5948

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

 MŰGYŰJTÉS 
A VISNYEI GALÉRIA FESTMÉNYT, RÉGISÉGET, 
HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRJE FOTÓ ALAPJÁN 
ÁRAJÁNLATUNKAT! www.visnyei.hu TEL.: 06 
20 980-7570

PAPÍRRÉGISÉG, KÉPESLAPOK, FOTÓK, 1945 
ELŐTTI KÖNYVEK, JELVÉNY, KITÜNTETÉS 
KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁSA, HELYSZÍNI 
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 70 609-9985

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

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

Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Nyitva: 
H–SZ.: 10–17, Cs.: 10–19-ig. Tel.: 266-4154

Kastélyok berendezéséhez vásárolok ki-
sebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, órákat, régi katonai 
kitüntetések tárgyait stb., teljes hagyatékot. 
herendi77@gmail.com Tel.: 06 20 280-0151

A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALAT-
TI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJ-
TA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, 
ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, 
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BO-
ROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN 
KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. TEL.: 06 
20-322-2697, 06 20 494-5344

Decemberben 
minden szombaton 

és vasárnap
meghosszabbított ünnepi nyitva tartás 
a Budagyöngye Bevásárlóközpontban

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.



36. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

 VÉTEL-ELADÁS 
Vásárolunk antik és retró dísztárgyakat, 
porcelánt, kerámiát, könyveket, bútort, 
festményt, órát, bizsukat, lakástextilt, 
gyűjteményeket stb.! Hagyatékfelszámo-
lás teljes ürítéssel is, díjtalan kiszállás! 
Tel.: 06 30 703-0518

MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁROLOK DÍJ-
TALAN KISZÁLLÁSSAL, PORCELÁNT, KERÁMI-
ÁT, FESTMÉNYT, BÚTORT, ÓRÁKAT, BOROS-
TYÁNT, NUMIZMATIKÁT, SZŐNYEGET, TELJES 
HAGYATÉKOT, MŰSZAKI CIKKET, FÉNYKÉPE-
ZŐGÉPEKET, OBJEKTÍVEKET. PINTÉR NIKO-
LETTA. TEL.: 466-8321, 06 30 973-4949

Megvételre keresek kis és nagy HANG-
LEMEZEKET, MAGNÓKAZETTÁKAT. Telefon-
szám: 06 20 363-2050.

KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok. 
Tel.: 325-6753

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, 
ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT ANTIKVÁRIU-
MUNK VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁS-
SAL. Tel.: 06 20 425-6437

 TÁRSKERESÉS 
Keresem budapesti 70-en felüli diplomás úr 
ismeretségét jó programokhoz és beszélge-
tésekhez, ünnepi hangulathoz. Özvegy, ápolt, 
rendezett körülmények között élő, szőke, kö-
zépmagas hölgy vagyok. Együttlakás nélkül. 
Tel.: 06 30 477-7138

Találja meg társát, szabadidőpartnerét több 
mint 25 éve, hagyományos értékeken alapuló, 
sikeresen működő társkereső irodámban. Klub-
esték, rendezvények, programok! Kiss Etelka, 
tel.: 269-4589.

 EGYÉB 
SENIOR MENTOR, SEGÍTŐ KÍSÉRET MOZ-
GÁS- ÉS KULTÚRPROGRAMOKHOZ AKÁR 
SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL, GYÓGYTORNA, BE-
SZÉLGETŐTÁRS. MEGBÍZHATÓ, VIDÁM, DIP-
LOMÁS: ...HOGY LEGYEN JÓ ÉLNI! JUDIT 
SELFNESS MENTOR. KÉREM, HÍVJON: TEL.: 
06 70 406-5835

FIATAL, STABIL EGZISZTENCIÁJÚ ÉRTELMISÉ-
GI HÁZASPÁR ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST 
KÖTNE. TEL.: 06 70 252-4897

Féltő, gondoskodó tartási szeződést kötne 
idős személlyel budai értelmiségi házaspár. 
Tel.: 06 30 277-6622

ELTARTÁSI, ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne kö-
zépkorú házaspár kölcsönös szimpátia alapján 
budapesti lakásért, házért. Kp + életjáradék. Tel.: 
06 30 432-4004

SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK GENE-
RÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGRENDELŐIT. 
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFŐTŐL PÉN-
TEKIG 12–17-IG. J. WIENNA BT., 1027 BP., VAR-
SÁNYI IRÉN U. 17. Tel.: 06 30 858-9499

Buda legnívósabb szalonja várja 60 év feletti 
urak és hölgyek jelentkezését. A 30-as évek bol-
dog békeidejét szeretnénk feleleveníteni. Kizáró-
lag nívós diplomás emberekkel. Tel.: 200-2300

Bridzspartnereket keres egyetemi tanár. Há-
zaspárokat is. A II. kerületben. Tel.: 200-2300

Kártyapartnereket keresek!! 60–70 éves hölgyek 
és urak jelentkezését várom!!! Csak este: tel.: 
06 70 341-6445.

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Divatos, 
egyedi, kézi kötött, horgolt ruhadarabok 
rendelésre, nagy fonalválasztékkal, hozott 
fonalból is. www.kotode.hu Tel.: 356-6009

www.marczi.hu
Marczibányi Téri 

Művelődési Központ

 JANUÁR 20. szombat 19.00

KÉPZELT 
RIPORT 
EGY AMERIKAI 
POPFESZTIVÁLRÓL
A SZINDRA TÁRSULAT ELŐADÁSA
Zene: PRESSER GÁBOR
Dalszöveg: ADAMIS ANNA
Rendező: FÖLDESSY MARGIT

AKADÉ-
KOSKODIK

FEJÉR
MEGYEI
VÁROS

VISZONY-
LAGOS

TAMÁSI ...
ÍRÓ VOLT ÁTRUHÁZ

CSAPADÉK

BEÉNEKEL
NANO-
MÉTER

KŐPÉNZEK
SZIGETE

VAS
VEGYJELE

IBSEN
MŰVE

OPTIKAI
ÜZEM
VOLT

BALKÁNI
NÉP

LENGYEL
TÁNC

KUDARC

CSÁD
VÁROS
HEVESI
HELYSÉG

RENDBEN
VAN

DUNÁNTÚLI
HELYSÉG

SZŐRMÉS

JORDÁNIA
FŐVÁROSA

ÉGTÁJ
RÖVIDEN

ÜZLET

... FRANCO
KÖLTŐNŐ V.

MEGDORGÁL

... MILAN
SPORTKLUB

LE VELE

ALGÉRIA
AUTÓJELE

ELŐTAG:
VÉGSŐ

RICSAJ

BÁNYA-
VÁGAT

OROSZ SZÉ-
NABOGLYA

SZINTÉN

DIÉTÁS
ÜDÍTŐITAL

BALTI NÉP

HORROR
ALAK

VÍZPARTI
NÖVÉNY

SPANYOL
NŐI NÉV
TÜZET
SZÜNTET

NEWTON

VOLT-
AMPER RÖV.

SZŐLŐT
MŰVEL
... FIRTH
SZÍNÉSZ

KNOCK
OUT

VÉS

BUDAI
FÜRDŐ
NAUMOV
TÁRSA

FÖLDET
ÉR

NÉVUTÓ
RÖVIDEN
ELBA

CSEH NEVE

SZERELEM
ANGOLUL

DEHOGY

ANNYI
MINT

RÖVIDEN

AKADÁLY

PÁN
HANGSZER

FÉL
ICCE!

... VEGAS

KALAUZ
NÉLKÜLI

... PAZ

MORZE-
HANG

OKOSKODÓ
NÉZŐ

ÜVEG

TROMBITA
HANG

TÁRSA
RÖVIDEN
SZIKES
ÁLLÓVÍZ

RÓMAI 50

SZIBÉRIAI
FOLYÓ

OLASZ
VÁROS

... DEREK
FILM-
SZTÁR

UTALVÁNY

Z

Z

1

2
A rejtvény fő soraiban Müller Péter szavait rejtettük el. A 2017/19. 
számban megjelent rejtvény megfejtése: „A kártyavár nemcsak ászokból 
áll”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsol-
tuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a Képzelt riport egy amerikai 
popfesztiválról című előadásra, ami január 20-án 19.00 órakor lesz 
a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A nyertesek: Derecskei 
Andrea, Köcse Béla és Székely Márton. Gratulálunk, a nyereményeket 
személyesen, az előadás előtt fél órával a művelődési központ informáci-
ós kollégáinál, a nevük bemondásával vehetik át. Várjuk megfejtései-
ket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsu-
zsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2018. január 13-ig.

Svédmasszázs
Talpmasszázs
Nyirokmasszázs 
Jász Andrea
www.jaszandrea-masszazs.oldalunk.hu

+36 30/319 0991
1026 Budapest, Júlia utca 5.

Boldog ünnepeket kívánok 
régi és új vendégeimnek!
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Őstermelők kínálnak 
zalai fenyőfát december 8-tól

a Marczibányi téren. 
Naponta 7 és 19 óra között 
lehet válogatni a különféle 

fajtákból.

FENYŐVÁSÁR
A MARCZIBÁNYI TÉREN

Zalai fenyők

www.buda i - c a l l ane t i c s . hu

– Hatékony
   alakformálás!

– Minden
   korosztálynak!

– Elérhető áron!

tel:   30-539-3797Margit krt.  48.  1/9. 
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KÓSTOLJÁK MEG GLUTÉNMENTES, 
LAKTÓZMENTES, CUKORMENTES  
ÉS VEGETÁRIÁNUS TERMÉKEINKET.

CÍMÜNK:  
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. 

(Hegyvidék Központ);  
1028 Budapest, Kossuth Lajos utca 1.

VÁRJUK ÖNÖKET SZERETETTEL!

Könnyedén egészségeset!

PP_FF_hirdetes_97x133.indd   1 30/11/17   13:05

Építőanyag kereskedés házhozszállítással!
Tel.: 376-5853

Nyitva: • hétfő-péntek: 7-16 • szombat: 7-12 • vasárnap zárva

Mész, beton, transport beton, tégla, sóder, homok, 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 • Bankkártyás fizetés 

Ezúton kívánunk Önöknek
és kedves családjuknak áldott, békés karácsonyt,

örömökben és sikerekben gazdag új esztendot!˝

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.

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
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ÜNNEPI NYITVATARTÁS
DECEMBER 24.

* Az ettől eltérő nyitvatartások 
az üzletek portáljain 
feltűntetésre kerültek.

ÁLTALÁNOS NYITVATARTÁS*  9.00 – 13.00
Moyo Virág  7.00 – 13.00
SPAR  8.00 – 12.00
BENU Patika  8.00 – 12.00
Szerelmünk Gyümölcse – Zöldség  8.00 – 13.00
Történetek a Spájzból – Delikátesz  8.00 – 13.00
dm – Drogerie Markt  9.00 – 13.00
Süti  9.00 – 14.00
Foodcourt éttermek  10.00 – 14.00
Thai Masszázs  10.00 – 14.00

DECEMBER 31.
ÁLTALÁNOS NYITVATARTÁS*  10.00 – 14.00
Moyo Virág  7.00 – 14.00
SPAR  8.00 – 14.00
dm – Drogerie Markt  9.00 – 14.00
BENU Patika  8.00 – 13.00
Süti  9.00 – 14.00
Szerelmünk Gyümölcse – Zöldség  9.00 – 14.00
Történetek a Spájzból – Delikátesz  9.00 – 14.00
Petit Pain francia pékség  9.00 – 14.00
Thai Masszázs  10.00 – 17.00

2018. JANUÁR 1.
ZÁRVA

DECEMBER 25.
ZÁRVA

DECEMBER 26.
ZÁRVA

1026 Budapest, Gábor Áron utca 74.
Telefon: (+36 1) 391 5998

www.rozsakert.hu
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