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Új iskola létesül a II. kerületben

Önálló épületbe költözik és gimnáziumi
tagozattal bővül a pesthidegkúti Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program,
amely jelenleg a Klebelsberg iskolában
nyolc évfolyamon, egy-egy osztállyal működik. A szülői közösség és a II. Kerületi
Önkormányzat kezdeményezésére a magyar kormány 3,6 milliárd forintot biztosít
a Völgy utca 20-22. alatti, több éve üresen
álló épületegyüttes felújítására – jelentette be Varga Mihály miniszter, a 4. számú
választókerület országgyűlési képviselője,
Láng Zsolt II. kerületi polgármester és Hajnissné Anda Éva, a Közép-Budai Tankerületi Központ igazgatója.

A II. kerületben közel harminc oktatási intézmény működik, és tekintettel a folyamatos fejlesztésekre és felújításokra, kerületünk méltán
lehet büszke magas színvonalú intézményhálózatára. Oktatási intézményeink közül kiemelkedik a hidegkúti Gyermekek Háza, amely 27
év alatt nemzetközi hírű, tévéstábok és az egész
országból érkező tanárok által folyamatosan látogatott intézmény lett. A Gyermekek Háza a
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium részeként, eredetileg önkormányzati, néhány éve pedig állami fenntartásban alternatív
iskolaként működik, az országban is egyedülálló
módon. Munkájukat saját fejlesztésű, akkreditált tantervük alapján végzik. A II. kerületben

utoljára 1995-ben épült új iskola, Pesthidegkúton a Községház utcában: szintén egyedülálló volt a keresztény ökumenikus értékrend és
gondolkodás jegyében működő önkormányzati
fenntartású Ökumenikus iskola megvalósulása.
A szülők és az önkormányzat kezdeményezésére, a kormány támogatásával a Gyermekek
Háza most a Völgy és az Ötvös János utca által
határolt épületegyüttesbe költözhet, a tervek
szerint már 2019 őszén. Az eredeti épületet
1974-ben adták át, akkor a SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézete kezdte meg
benne a működését. 2008 óta üresen áll, de az
elhagyatott szellemházat hamarosan gyerekzsivaj töltheti meg.
A II. Kerületi Önkormányzat vállalta az
épületegyüttes teljes körű felújításának és az
iskolai funkciók elhelyezésének építészeti
megoldását célzó koncepcióterv, valamint az
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és finanszírozását. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a 4. számú
választókerület országgyűlési képviselője a
kormány tavaly decemberi döntését ismertetve elmondta: – Nemcsak arról van szó, hogy
másik épületbe helyezünk át egy jól működő
programot, hanem arról is, hogy a jövőben az
alapfokú oktatás mellett megvalósul a középiskolai oktatás is. A Gyermekek Háza alternatív
program kerettantervét 2013-ban hagyták jóvá.
Ha valami jó, bevált és működik, azt folytatni
és támogatni kell – tette hozzá. – A tervek sze-

rint a 2019/2020-as tanév lehet az első, amit a
gyerekek már itt kezdhetnek meg. 4500 m2 újul
meg, tantermeket, speciális fejlesztőszobákat
alakítanak ki, a Klebelsberg iskolában pedig
ezzel párhuzamosan helyiségek szabadulnak
fel – emelte ki a miniszter.
Láng Zsolt polgármester azt hangsúlyozta,
hogy a II. kerületi iskolák és óvodák fejlesztése
mindig kiemelt feladat volt az önkormányzat
számára, aminek köszönhetően intézményrendszerünk az egyik legnagyobb kincsünk és
büszkeségünk lett.
(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

Ellátási Osztály

Igazgatási Osztály
Anyakönyvi ügyek

Igazgatási Osztály
Ipar- és kereskedelmi
ügyek

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)

hétfő: 13.30-18.00,
szerda: 8.00-16.30,
1024 Káplár utca 2/c-d,
péntek: 8.00-13.30,
100-as kapucsengő.
valamint minden páros
Tel.: 346-5700
pénteken 8.00-11.30E-mail: ellatas@masodikkerulet.hu
ig a Rezeda utca 10.
szám alatt.
hétfő: 13.30-18.00,
szerda: 8.00-16.30
sorszám szerint (kivéve: házassági szándék
bejelentése – csak
időpontra), kedd és
1024 Margit körút 7.
csütörtök: 8.00-12.00
(bejárat a Margit utca felől)
időpontra, péntek:
Tel.: 346-5521,
nincs félfogadás.
346-5631,
A II. kerület területén
346-5632,
történt még nem anya346-5633,
könyvezett haláleset346-5634
ügyekben: hétfő: 8.00E-mail:
12.00, 13.30-18.00,
igazgatas@masodikkerulet.hu
szerda: 8.00-16.30
sorszám szerint, kedd,
csütörtök: 8.00-12.00
sorszám szerint, péntek: 8.00-11.00 csak
temetési engedély
kiadása
1024 Margit körút 7.,
(bejárat a Margit utca felől).
hétfő: 13.30-18.00,
Tel.:
szerda: 8.00-16.30,
346-5519, 346-5525, 346-5536
péntek: 8.00-11.30
E-mail:
sorszám szerint
igazgatas@masodikkerulet.hu

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: 346-567
Fax.: 346-5649. Ingyenes zöldszám: (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 csütörtök: 9-17, szerda: 9-18,
péntek: 9-16

BUDAI POLGÁR
II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Közterületi bejelentés

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

II. Kerület Kártya1024 Keleti Károly u. 15/a
ügyintézés, Budai PolgárTel.: 315-3965
ba apróhirdetés feladása

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

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
Hétfő 7.00–17.00, kedd: 8.00–17.00,
Telefon: 896-2383
szerda: 8.00–20.00, csütörtök:
Kormányablak
Időpontfoglalás:
8.00–18.00, péntek: 8.00–14.00
Osztály
www.magyarorszag.hu Pénztár nyitvatartása: Hétfőtől
1024
Kormányzati ügyfélvocsütörtökig: 8.00–16.00, péntek:
Margit körút 47-49.
nal: 1818
8.00–12.00. A pénztár zárva tartása
alatt bankkártyával lehet fizetni
Hétfő 7.00–17.00, kedd: 8.00–17.00,
Kormányablak
Tel.: 896-3480
szerda: 8.00–20.00, csütörtök:
Pesthidegkút
Kormányzati ügyfélvo8.00–18.00, péntek: 8.00–14.00
1029 Bátori László u. 2. nal: 1818
Fizetés csak bankkártyával. Posta az
épületben.
Gyámhivatal
Általános információ
Hétfő: 13.30–18.00
és Hatósági Osztály és tájékoztatás:
Szerda: 8–16.30
1024 Margit körút
896-2457, 346-5750,
Péntek: 8–11.30
47-49.,
fax: 346-5751

Közérdekű információk
• 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.

• A tavaly kiadott parkolási engedélyek 2018. január 31-ig
voltak érvényesek. Az újakat kiváltani személyesen a Városrendészeti Osztály
Ügyfélszolgálatán (1024 Buday László u. 5/c) ügyfélfogadási időben lehet (hétfő:
13.30–18.00, szerda: 8.00–16.30, péntek: 8.00–11.30).
• 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.

• Okosan az okoseszközökről klub: okostelefonnal és táblagéppel
rendelkező idősebb II. kerületi lakosokat várnak a térítésmentes klubba, ahová február 23-ig lehet jelentkezni. Az Internet kortalanul tanfolyam folytatása a február
végén induló ingyenes Internetklub, ahol oktatás már nem folyik, egy tanár
azonban segít, amennyiben kérdés merül föl. Részletek az 5. oldalon olvashatók.
• Okostelefonos segélyhívórendszer: a II. Kerületi Önkormányzat
ingyenes alkalmazása baj esetén automatikusan riasztja a II. kerületi Városrendészet közterület-felügyeletének 24 órás ügyeletét. Az applikációt okostelefonokra
az App Store-ból vagy Google Play oldalról lehet letölteni HelpyNet néven.

• II. Kerület Kártya igénylése: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 1024
Keleti Károly u. 15/a, honlap: www.masodikkeruletkartya.hu, telefon: 599-9222,
e-mail: masodikkeruletkartya@vf2.hu.
• A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat szakorvosi rendelői: 1027 Kapás u. 22., telefon: 488-7522, e-mail: elojegyzes@kapas.hu.
1028 Községház utca 12., telefon: 376-5434.

• 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár: Széna Tér Patika,
1015 Széna tér 1., telefon: 225-7830; Déli Gyógyszertár 1123 Déli pályaudvar,
Kerengő aluljáró, telefon: 225-0602, február 1-jétől állandó ügyeletet is ellát.
A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató: Balaton Balázs (balaton.balazs@masodikkerulet.
hu). Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra (ludwig.dora@budaipolgar.hu). Szerkesztők: Szabó Gergely (szabo.gergely@budaipolgar.hu), Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu), Novák Zsófi Aliz (novak.zsofi@budaipolgar.hu).
Olvasószerkesztő, korrektor: Zsoldos Szilvia. Fotó: Soós Dániel, Budai Polgár archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó út
1–5., telefon: 336-1384, 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. Tördelés: Ravien Kft. Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 336-1384. A hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 2018.
február 24., lapzárta: 2018. február 14. Az apróhirdetések feladásának határideje: 2018. február 16.

Apróhirdetés-felvétel: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt., 1024 Keleti Károly u. 15/a,
tel.: 5999-222 (részletek lapunk apróhirdetési rovatában).

2018/2 – február 3.

KÉT HÉT

3. OLDAL

Alternatív gimnáziummal bővül a Gyermekek Háza

(Folytatás az első oldalról.)
2006 óta az önkormányzat közel 5 milliárd forint értékben hajtott végre az
intézmények fenntartásán túl bölcsődei, óvodai és iskolai bővítéseket, illetve
korszerűsítéseket. Az infrastrukturális
fejlesztéseket valódi értékké a közös
erőfeszítések tették, amelyek nyomán
egyedülálló intézmények születtek, mint
például a Gyermekek Háza.
– Eltérően Magyarország településeinek többségétől, kerületünkben hos�szú ideje folyamatosan nő a gyerekek
létszáma – emelte ki a kerület vezetője,
Láng Zsolt. – Az önkormányzat az iskolákat érintő új feladatellátási struktúrában továbbra is érez felelősséget, és
a lehetséges csatornákon keresztül továbbra is részt szeretne venni intézményei életében, ezért vállaltuk az Ötvös
János utcai épületegyüttes koncepcióterve, valamint az engedélyezési és ki-

viteli tervdokumentáció elkészíttetését
és finanszírozását.
Hajnissné Anda Éva a Közép-Budai
Tankerület igazgatója hangsúlyozta:
büszke arra, hogy 2013-ban, az új, állami iskolákat fenntartó rendszer megalakulásakor ő adhatta be engedélyezésre
a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó
Program kerettantervét. Elfogadása biztosítékot jelentett arra, hogy a kis iskolából kiváló, nemzetközileg is elismert
intézménnyé vált Gyermekek Háza olyan
iskolává alakuljon, ahol a tanárok és a
gyerekek is jól érzik magukat. Kiemelte: állami fenntartásban is működhet jól
egy alternatív iskola, erre kiváló példa a
Gyermekek Háza.
Az eseményen mások mellett részt
vett Dankó Virág alpolgármester, Kókayné
Lányi Marietta, a Gyermekek Háza programvezetője, Rósa Viktor, a Klebelsberg
iskola igazgatója, valamint a képviselő-testület számos tagja.
Ld

Az elkészült koncepciótervek alapján az épületben mintegy 4500 négyzetméteren a földszinten
kialakítanak egy étkezőteret melegítőkonyhával, az alsó és a felső tagozat részére tantermeket,
szaktantermeket, fejlesztőszobákat és csoportszobákat. A telek adottságai lehetővé teszik a térszín alatti bővítést, ahová tornaterem, illetve multifunkcionális rendezvénytér kerülhet. Szabadtéri
területeken alsó tagozatos, illetve felső tagozatos (és gimnazista) játszóudvart (150+700 m²),
parkolóhelyeket és többszintes zöldfelületet alakítanának ki.

Kókayné Lányi Marietta, a Gyermekek Háza programvezetője: – Nagyon megtisztelő
a felkérés, nagy pedagógiai kaland és
nagy lehetőség! Alapvetően szülői kezdeményezés volt, hogy legyen alternatív
középiskolai továbbtanulási lehetőség a
II. kerületben tanuló gyerekeknek állami
fenntartású iskola keretében. Nagyon
sokan ugyanis nem tudják vállalni az
alapítványi iskolák tandíját, emellett nagyon nagy a túljelentkezés
is. A kérés a fenntartónál értő fülekre talált, és mivel a Gyermekek Háza elég régóta működő és elismert alternatív program,
adta magát a lehetőség, hogy iskolánk bővülhetne gimnáziumi
tagozattal, a maga értékeit és szemléletét közvetítve. Komoly
feladat lesz a gimnáziumi program kidolgozása, de építhetünk
tapasztalatainkra, elveinket, módszereinket visszük tovább.
Emellett szakmai segítséget kapunk régóta működő alternatív
iskoláktól, valamint számítunk volt tanítványaink középiskolai
tapasztalataira is. Ők már megjárták a gimnáziumot, és tudják,
mire érdemes figyelni. Inkluzív középiskolát szeretnénk indítani,
tehát ugyanúgy, mint az alapozó szakaszunkban, minden osztályunkban fogadnánk sajátos nevelési igényű, sérült diákokat.
Öt évfolyamos gimnáziumot tervezünk, az első évet – hiszen
reményeink szerint más iskolákból is fognak hozzánk csatlakozni – közösségépítésre, az iskola értékeivel való ismerkedésre
és komoly nyelvtanulásra szánnánk, míg az utolsó év második
felében inkább az összegzésre, szintézisre helyeznénk a hangsúlyt.
Az építkezés ütemét nehéz kiszámítani, de nagyon szeretnénk,
ha a mostani hetedikeseink már maradni tudnának a gimnáziumban. Sajnos arra nincs lehetőség, hogy két elsős osztályt indítsunk
az alapozó programban, mert a terek ugyanúgy behatároltak,
de tudásunkat változatlanul szeretnénk továbbadni, hogy minél
több iskola használhassa módszereink egy részét.
Rósa Viktor, a Klebelsberg Kuno
Általános Iskola és Gimnázium igazgatója: – Mindig öröm, ha az oktatásra
szánnak forrást, Klebelsberg is ebben
hitt, és én is hiszem, hogy ez a jövő.
Örülök, ha egy jól működő iskola lehetőséget kap a bővülésre és a még jobb
működésre. Ezzel a Klebelsberg iskolában
nyolc tanterem szabadul fel, valamint egyéb helyiségek, mint például a fejlesztőszobák, így megoldódik az iskolát évek óta érintő
helyhiány. Természetesen vannak terveink: egy ekkora iskolai
sportcsarnokkal, a közelben lévő sportpályával és a hamarosan
megépülő uszodával talán érdemes elgondolkodni azon, hogy
sporttal foglalkozó részleg is indulhatna, emellett nagy álmunk,
hogy a gimnáziumban párhuzamos osztályunk is indulhasson.
Nyírő Martin, a Gyermekek Háza diákja: – Negyedik
osztályos vagyok a Gyermekek
Házában. Örülök a híreknek, mert
gimnáziumba is ide szeretnék
járni. Nagyon szeretem ezt az
iskolát, egyszerűen jó ott lenni!
Ez az a hely, ahol engem nem csúfolnak a méretem miatt, és ahol
jól érzem magam. Sok barátom
van, és úgy tudok itt tanulni, ami
számomra is megfelelő. Nagyon
boldog vagyok, hogy valóra válhat a költözés és a bővülés.
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Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési

Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök 2018. április 8-ra tűzte
ki az országgyűlési választások időpontját.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény alapján az
újonnan megalakuló parlamentben a képviselők száma 199 fő lehet, 106 országgyűlési
képviselőt egyéni választókerületben, 93-at
országos listán kell megválasztani.

A választások tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben rögzített garanciális elemek biztosítják.
Az alábbiakban a Helyi Választási Iroda ad
tájékoztatást a gyakran felmerülő kérdésekről. További kérdésekkel kapcsolatban az
alábbi elérhetőségek valamelyikén adnak további információt.
A Választási Iroda hivatali helyiségének címe: 1024 Budapest, Mechwart
liget 1., II. emelet 219. szoba (félfogadás
mindennap: 8–16 óra között, tel.: 346-5542, 3465493, 346-5437, 346-5500, 346-5508.
Az Értesítők megküldése

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018.
február 9-én a szavazóköri névjegyzéken
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a
választópolgár értesítési címére, ennek hiányban lakcímére 2018. február 19-ig kell
megküldeni.
Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet az alábbiak szerint:

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
• Braille-írással készült értesítő megküldése,
• könnyített formában megírt tájékoztatóanyag megküldése,
• akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
A választás kitűzése után kérhet mozgóurnát. A szavazólap kitöltésében a fogyatékossággal élő választópolgárt segítheti a választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs
jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két
tagja is segítségére lehet.
Mozgóurna igénylése:

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogvatartása miatt gátolt. Aki a mozgóurnát
más indokkal (pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése, kényelmi szempontok
miatt) kéri, annak kérését a HVI, illetve a
szavazatszámláló bizottság elutasítja.
Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2018. április 6-án (pénteken)

16.00 óráig attól a helyi választási irodától,
a szavazás napján 2018. április 8-án (vasárnap) 15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol
a választópolgár a névjegyzékében szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a
szavazókörben „hagyományos módon”
nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
Nemzetiségi regisztráció:

Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez
tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken tüntessék fel nemzetiségének megnevezését, továbbá azt, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként
kíván-e szavazni. A kérelemben a konkrét
nemzetiség megjelölése és az országgyűlési
választásra is kiterjedő hatály mellett arról is nyilatkoznia kell a polgárnak, hogy az
adott nemzetiséghez tartozik-e.
A választópolgár csak egy nemzetiség
tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, azonban lehetősége van arra, hogy
bármikor töröltesse nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, valamint
az országgyűlési választásra kiterjedő hatály
ügyében tett nyilatkozatát is bármikor módosíthatja.
A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon
• ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi
választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az
országos pártlistára) vagy
•
ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki
nemzetiségi regisztrációjának hatálya,
pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett).
Az elismert nemzetiségek Magyarországon: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel,
a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

Személyes adatok kiadására vonatkozó szabályok:

A jelöltek és a pártok a választópolgárok
megkeresése céljából megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét
és lakcímét. A választópolgároknak lehetőségük van arra, hogy megtiltsák adataik kampánycélú kiadását, továbbá lehetőségük van
arra is, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsák adataik kiadását.
Ha valaki nemzetiségi választópolgárként
regisztrál az országgyűlési választásokra, akkor a nemzetiségének országos önkormányzata mindenképpen megkapja a nevét és a
lakcímét az ajánlásgyűjtés elősegítése érdekében.
Települési szintű lakóhellyel rendelkezők szavazása:

Amennyiben a választópolgár települési
szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott
település kijelölt szavazókörében adhatja le
szavazatát. Amennyiben a választópolgár települési szintű lakcímmel sem rendelkezik,
akkor – bármely helyi választási irodától vagy
a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a
regisztrációját.
Külképviseleten történő szavazás

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri
névjegyékben szereplő, a szavazás napján
külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A külképviseleti névjegyékbe való
felvételre irányuló kérelemnek a népszavazás kitűzését követően, legkésőbb 2018.
március 31-én (szombaton) 16.00 óráig
kell megérkeznie a lakóhely szerint illetékes választási irodához. Ugyaneddig az
időpontig a külképviseleti névjegyzékbe
vett választópolgár módosíthatja korábbi
kérelmét, és ennek alapján a külföldön történő szavazására egy másik külképviseletet
jelölhet meg, illetve visszavonhatja koráb-

2018/2 – február 3.

választásokhoz
Szavazatszámlálókat várnak

A II. kerületi Választási Iroda a választási szervként
működő szavazatszámláló bizottságokba tagok,
illetve póttagok jelentkezését várja. A jelentkezők
közül a választás napján (április 8-án) részt vevő
tagokat (póttagokat) Budapest Főváros II. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg.
Azon választójogosultsággal rendelkező magyar
állampolgárok jelentkezését várjuk, akik kerületünk
állandó lakói.
Nem lehet a szavazatszámláló bizottság választott tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, állami
vezető, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik
választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel
szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint a
választáson induló jelölt.
Nem lehet a választási bizottság választott tagja
továbbá: párt tagja, a választókerületben jelöltet
állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben
induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti
központi államigazgatási szervvel, vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel
rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati, vagy más,
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy
sem, a közalkalmazott kivételével.
A jelentkezéseket a ronyai.eva@masodikkerulet.hu
e-mail-címen, (illetve a 346-5491-es telefonszámon)
fogadjuk 2018. február 9-én (péntek) 14.00 óráig.
dr. Szalai Tibor jegyző,

a Választási Iroda vezetője

bi kérelmét annak érdekében, hogy a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben
szavazhasson.
Átjelentkezés másik szavazókörbe
az országgyűlési választások idején:

Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják
be, akik a szavazás napján Magyarországon, de
a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen
kívánnak szavazni. A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási
irodában lehet intézni, legkésőbb a szavazást
megelőző péntek (2018. április 6-án) 16.00
óráig. A helyi választási iroda vezetője (vagyis
a jegyző) nem papíralapú igazolást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az
érintett szavazókör névjegyzékébe.
Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!
Jelöltajánlásra 2018. február 19.
és március 5. között van lehetőség.

Minden választópolgár, aki az adott választókerületben választójoggal rendelkezik, az az
ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat jelöltet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat,
egy jelölt viszont csak egy ajánlással támogatható. Az ajánlás nem vonható vissza.
A sikeres jelöltállításhoz 500 érvényes jelölés szükséges.

KÖZÉRDEKŰ

5. OLDAL

Okosan az okoseszközökről klub
Az önkormányzat újra meghirdeti az Okosan az
okoseszközökről klubot, ahol megfelelő szakember
segítségével a résztvevők kötetlenül, egyszerűen
tudják feltenni kérdéseiket az okostelefonokkal
és táblagépekkel kapcsolatban. A foglalkozásokon
oktatás nem folyik, a jelentkezők a gyakorlatban
felmerülő konkrét problémákra kapnak választ.
A klub ötfős csoportokkal indul, hogy minél inkább
személyre szabottan, a felmerülő igényeknek megfelelően történjen a válaszadás.
Kinek szól a klub?
A II. kerületben élő idősebb lakosoknak, akik már rendelkeznek okostelefonnal vagy táblagéppel. A klub
térítésmentes és regisztrációhoz kötött.

Hogyan kell jelentkezni?
Írásban az internet@masodikkerulet.hu e-mail-címen,
vagy telefonon a 346-5479-es számon, munkaidőben
a polgármesteri kabinet munkatársánál, Kun Katalinnál lehet jelentkezni.

Jelentkezési
határidő:
2018.
február 23.

Mikor és hol indul?
2018 februárjában a Marczibányi Téri Művelődési
Központban, a jelentkezésről bővebben telefonon
kaphatnak felvilágosítást.

Internetklub – lehetőség a gyakorlásra, találkozásra
Az Internet kortalanul tanfolyamon megszerzett tudásukat gyakorolhatják a résztvevők a Marczibányi téren tartott Internetklubokban. Az alkalmakon oktatás már nem
folyik, de ha kérdés merül fel, egy tanár
a résztvevők rendelkezésére áll. A klubot
keddenként 8–9.30 óráig azok látogathatják, akik elvégezték a kezdő és a haladó

tanfolyamot. Számítógépet a helyszínen
biztosítanak.
A február végén induló klubban a részvétel ingyenes, de feltétel az előzetes regisztráció. Jelentkezni folyamatosan lehet április végéig az internet@masodikkerulet.hu
e-mail-címen, vagy telefonon a 346-5479-es
számon munkaidőben.

A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJának nyitvatartása: hétfőtől péntekig 9–18 óráig. Telefonszám:
212-5030 (1024 Keleti Károly u. 13/b).
Ingyenes jogi tanácsadás a Fidesz II. kerületi szervezeténél. Időpont-egyeztetés nyitvatartási
időben a 212-5030-as számon.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024 Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelentkezéseket a (06 30) 961-8561-es
számon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/kdnpbp2. Ingyenes
jogi tanácsadás, minden hónap utolsó keddjén 16.00-18.00 között. Bejelentkezés nem szükséges.
Képviselői iroda: Varga Mihály (a 4-es számú választókerület országgyűlési képviselője) irodája hétfőn
15-18, szerdán 17-20, pénteken 9-13 óráig tart nyitva (1028 Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 355-8199).
Az MSZP II. Kerületi Szervezetének irodája hétfőn és csütörtökön 12-18 óra között, kedden,
szerdán és pénteken 10 és 16 óra között tart nyitva. Őrsi Gergely II. kerületi pártelnök és a Kerületünk az
otthonunk-frakció vezetője fogadóórát tart a 1027 Fazekas u. 19–23. szám alatti irodában. Előzetes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-es telefonszámon nyitvatartási időben. E-mail: bp02@mszp.hu, www.facebook.com/
mszp2. Ingyenes jogi és munkajogi tanácsadást tart az MSZP II. Kerületi Szervezete. Előzetes bejelentkezés
a 224-0090-es telefonszámon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
JOBBIK II. KERÜLET: fogadóóra minden hónap páratlan hetének csütörtökén 16-18 óráig a 1024 Keleti
Károly utca 8.-ban, páros hét csütörtökén 17-19 óra között a Széphalom vendéglőben (1028 Hidegkúti út
79.). Jogsegélyszolgálat: időpont-egyeztetés a (06 70) 638-6665-ös telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.
hu, Facebook: Jobbik Második Kerület).
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ önkormányzati képviselője, Kecskés Balázs minden hónap első hétfőjén
tart fogadóórát 16-18 óra között a Budai Demokrata Klubban, a 1126 Márvány utca 38. szám alatti irodában.
Akinek bármilyen kérése, problémája merül fel, kérik, hogy a 275-8186-os telefonszámon, vagy a budapest4@
dkp.hu e-mail-címen jelentkezzen.
Az éSzAk-budAI kISgAzdA poLgÁRI egYeSüLeT tisztelettel várja az érdeklődők jelentkezését.
E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 20) 976-2415.
TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi közös képviselőknek (1024 Mechwart liget 1.).
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Nem lennék dalszerző a magyar
Kovács Ákos énekes Arany János-estjére
minden jegy elkelt a Klebelsberg Kultúrkúriában. Már az is ritka, ha egy színész
szeret verset mondani, sokak szerint
ugyanis ehhez más tudás kell, mint egy
szerep megformálásához. Miért menne ez
pont egy zenésznek? A színpad eltűnt, a
nézőtér körülölelte azt a kis teret, ahová
a versmondó belépett. Arany művei pedig
életre keltek, megnevettettek, a filozofikus versek magukkal ragadtak. Kellemesen csalódtam. A gratulációk után Ákos
mesélt az est születéséről, sikeréről és
jövőbeni terveiről.

– Az előadás tavaly az Arany-emlékév támogatásával jött létre, a költő születésének
200. évfordulóján. A versekkel bejártam az
országot, de messzebbre is hívtak, Kanadába és Németországba, majd Nagyváradon,
Nagykárolyban és Nagyszalontán is játszottam. A költő szülőhelyének templomában a
fagyos hideg sem rettentette el a közönséget, majdnem ezren jöttek el. Amikor egy
fotelt kértem az előadáshoz, Arany János
karszékét hozták ki a múzeumból. Nagyon
sokat kaptam ezektől az estektől, igaz, sok
energiát is fektettem be. Hosszú elemző
munka előzte meg a próbákat, a Vörös Rébék egyetlen soráról órákig tudtunk vitatkozni a rendezővel. Neki köszönhető, hogy
ilyen egyszerű, eszköztelen formát kapott
az est. Eredetileg mást terveztem.
Milyennek képzelte?
– Korábban láttam Csőre Gábor előadásában a Toldit. Nagyon tetszett, volt benne minden, kivetítés, zenekar, Gábor kúszott-mászott a színpadon. Ilyen látványos
előadásban gondolkodtam magam is, de a
rendező, Szigethy Gábor tanár úr (irodalomtörténész – a szerk.) rávett, hogy inkább
bensőséges, vallomásszerű előadást hozzunk létre. Nem bántam meg.
Hogyan győzte meg?
– Bizonyos értelemben rendezhetetlen
vagyok, mert van kialakult világképem és
néhány rögeszmém is így ötvenhez közelítve, de egész életemben figyeltem az idősebb, tapasztaltabb mesterek véleményére. Voltak vitáink, itt nem késhegyig menő
harcokra kell gondolni, hiszen nem is tudnánk ilyen harmonikusan együttdolgozni,
ha nem hasonlóan látnánk a világot. A tanár úr tanított meg a versbeli figurákat láttatni, ezért nagyon hálás vagyok neki.
Ki válogatta a verseket?
– Jómagam, a záró tétel kivételével, amit
Szigethy Gábor hozott. Szubjektív válogatás
ez, a drámai hangvételűektől a derűsebbekig olyan művek kerültek a műsorba, amelyeket sokat mondtam, vagy mindig szerettem volna elmondani. A Gondviselésnek
tudom be, hogy ez a sokszínű anyag mégis

magyar

kultúra
napja
2018

egésszé áll össze. A keretet két hazafias vers
adja. Hány előadás foglalkozik ma ezzel a
témával? Pedig minden nagy, kanonizált
költőnk ab ovo hazafi volt, számukra nem
volt kérdés, hogy szeretni kell-e a hazát.
Nehéz volt ennyi verset megtanulnia?
– A tavalyi nyár ezzel telt. Amikor belekezdtem, azt hittem, a versek memorizálása lesz a legnehezebb. Csőrétől a Toldi
kapcsán én is megkérdeztem, hogy hogyan
tudta ezt a hatalmas anyagot megtanulni.
Annyit mondott, nem az a nehéz. Mostanra jöttem rá, mit értett ezalatt: az igazi
feladat minden este élővé tenni a versbéli
figurákat. Ezt rutinból nem lehet csinálni, minden alkalommal át kell forrósítani
magunkat, hogy életre keljen ez a rengeteg,
nagyon különböző karakter. A versmondás koncentrált jelenlétet igényel, nem is

vállaltam koncertfellépéseket tavaly. Sok
tekintetben nagy áldozat volt, de megérte,
rengeteget kaptam ettől a munkától.
Mi számít egy verses est kapcsán sikernek?
– Ha az emberek nem azzal mennek haza,
hogy „jaj, de ügyes ez az Ákos”, hanem azzal, hogy nem is tudtam, milyen sokszínű
költő Arany. Ez az est nem rólam szól, hanem róla. Ha a közönség ott nevet, ahol
én is nevetnék, ott csendesedik el, ahol
a próbákon képzeltük, és ha bennszakadó lélegzettel figyel, számomra ez a siker.
Szép jelzés az is, hogy Blaskó Péter elfogadta
a felkérésemet, ő szólal meg a hangbejátszásokon. Színésszé avatott Bőzsöny Ferenc
legendás rádióbemondó dicsérete, vagy
amikor Mécs Károly kollégájának szólított.
Szívmelengető volt.
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költészet nélkül
Több alkalommal is vállalt már színészi
feladatot. Ezek a tapasztalatok inspirálták az estet?
– Egykori gimnáziumi tanáraimnak hála,
több mint harminc éve mondok verseket.
Arany János balladáit a Fazekas gimnáziumban szerettem meg, izgalmas látásmódjuk ma is lenyűgöz. Hamarabb voltam
versmondó, mint énekes, és biztosan nem
lennék dalszerző a magyar költészet nélkül. Arany János A kép-mutogató, Faludy
György Óda a magyar nyelvhez vagy Radnóti Miklós Gyökér című verse nélkül nem
ülnék itt. A korábbi hasonló feladatok,
a Madách és a Nemzeti kínálta szerep,
a 2008-ban Krúdy novelláiból összeállított hangoskönyv, a Kaszás Attilával
készült közös verslemez tapasztalatai
valamilyen formában bizonyára benne
vannak a mostani Arany-estben is.
Sokféle műfaj van az irodalomban. Miért a vers?
– Ez a legtömörebb, legsűrűbb, legkitárulkozóbb, legőszintébb, legnyersebb,
legszabadabb megnyilvánulási forma.
A klasszikusokat szeretem, és valamennyire ismerem is, a kortárs líra kevésbé szólít
meg, de ezzel persze nem vitatom el, hogy
van, akinek sokat adhat. A gyerekeim is fogékonyak a versekre: a legkisebb lányom,
a nyolcéves Julcsi fejből elmondja az egész
Arany-est anyagát.
Április 6-án kerek születésnapja lesz.
Hogyan ünnepel?
– Ötven leszek, ráadásul ebből éppʼ harminc évet a színpadon töltöttem, így nem
is ünnepelhetek másképp, mint munká-

val. Tavaly áprilisban kértem időpontot a
Művészetek Palotájától, és izgultam, hogy
nem hirdetjük-e meg túl korán a koncertet. A Tavaszi Fesztivál jegyárusító szervere
összeomlott, mert annyian akartak egyszerre belépőt váltani. Negyedóra alatt lett
telt ház – az egy évvel későbbi időpontra!
Megkaptuk a rákövetkező napot is, meghirdettük, tíz perc alatt arra is elfogytak a
jegyek. Ez elképesztő dolog, a bizalomnak
olyan jele, amire nagyon büszke vagyok.
A jubileumi előadásból az érdeklődés nyomán turné lett, április és májusban 17 előadásunk lesz országszerte az Ákos50 című
produkcióval.
Mi következik azután?
– Nagyvonalakban 2019 végéig látom az
elfoglaltságaimat. Sok koncert vár rám,
rengeteg próba és hangszerelési munka,
de új dalok és kiadványok is. A dalok mellett verseket és elbeszéléseket is írtam az
elmúlt években, elképzelhető, hogy belátható időn belül ezek is megjelennek.
Van olyan terve, ami kerületünkhöz
kapcsolódik?
– Sokáig a családi házunkban kialakított
műhelyben dolgoztam, de a produkciónk
kinőtte ezeket a kereteket, így néhány éve
a kerületben épült fel az új hangstúdióm.
Emellett évek óta állandó próbahelyünk
a Klebelsberg Kultúrkúria: elsőként mi
kezdtünk itt próbálni a nagy turnék előtt,
azóta már sok zenész követi a példánkat.
Nemsokára ismét beköltözünk egy hónapra, és április első napjaiban – a Müpa-előadások előtt – itt tartjuk majd a főpróbakoncerteket.
NZSA

A magyar kultúra napján Ákos a II. kerületben lépett fel
A magyar kultúra napjára a II. Kerületi
Önkormányzat Kovács Ákos Kossuth-díjas
énekes verses Arany János-estjével emlé-

kezett a Klebelsberg Kultúrkúriában. Láng
Zsolt polgármester köszöntőjében elmondta, 1823. január 22-én tisztázta le Kölcsey
Ferenc a Himnusz kéziratát, erre a jeles
eseményre pedig méltó és izgalmas programmal kívántak emlékezni. Hozzáfűzte,
Ákos ezer szállal kötődik a kerülethez, Hidegkúthoz: gyermekei itt tanulnak, évek
óta a Kultúrkúriában készül koncertjeire,
és a közelmúltban kerületünkben épült
fel stúdiója. – Ákos verses estjével a világ
számtalan pontján fellépett már, öröm,
hogy most nálunk köszönthetjük – mondta
a polgármester. Végül Szerb Antal írót, irodalomtörténészt idézte, aki így írt Aranyról:
„Minden szál hozzá vezetett, és minden szál
tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a
sugárzási központja”. Az eseményen részt
vett Varga Mihály miniszter, országgyűlési
képviselő, Illés Boglárka helyettes államtitkár, valamint Biró Zsolt és Riczkó Andrea
önkormányzati képviselő is.

7. OLDAL

Kosztolányiról
a Marczibányi téren
Trokán Nóra

A magyar kultúra napja alkalmából január
22-én este a Marczibányi Téri Művelődési
Központ színpadán Nyáry Krisztián: Így
szerettek ők – Kosztolányi Dezső szerelmi
bonyodalmai címmel tartottak felolvasóestet. A telt házas előadásban fellépett
Kiss Mari, Trokán Nóra és Gyabronka József színművész, a darabot Réczei Tamás
rendezte.
A jeles nap alkalmából Rózsa György
műsorvezető emlékezett a Himnusz születésére. Mint mondta, Fassang Árpád
zongoraművész ötlete volt, hogy legyen
ez a nap a magyar kultúra napja, amit hivatalosan 1989 óta ünneplünk.
A műsort szervező II. Kerületi Önkormányzat képviseletében Biró Zsolt,
a Közoktatási, Közművelődési, Sport- és
Informatikai Bizottság elnöke üdvözölte a közönséget. Személyes élményekkel
tarkított köszöntőjében elmondta, hogy
himnuszunk sok más művel ellentétben
nem indulószerű vagy diadalmas, hanem
meghitt, bensőséges imádsága egy embernek és egy nemzetnek egyaránt. Emlékeztetett arra, hogy a Himnusz mellett
maga a magyar kultúra jelenti azt az erős
összekötő erőt, ami összefog és közösséggé
tesz bennünket. Az eseményen részt vett
Riczkó Andrea önkormányzati képviselő is.

Gyabronka
József

magyar

kultúra
napja
2018
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Elhunyt Dr. Ötvös László

Életének 89. évében elhunyt Prof. Dr. Ötvös
László Széchenyi-díjas vegyész, a szerves
kémia tudós kutatója, a hazai bioorganikus
kémia egyik megalapozója.

1929-ben született Pécsett. 1953-ban szerzett diplomát a Szegedi Tudományegyetemen, amelynek Szerveskémiai Intézetében
aspiráns, majd adjunktus volt. 1958-tól az
MTA Központi Kémiai Kutató Intézet osztályvezetője, majd tudományos igazgatóhelyettese és tanácsadója. 1960-ban megkapta a kémiai tudományok kandidátusa, majd
1966-ban a kémiai tudományok doktora fokozatot. 1966–68 között az MTA Sztereokémiai Kutatócsoport igazgatója. Tudományos
munkásságát 1952-ben kezdte. Kifejlesztette

a radioaktív vegyületek szerves
kémiáját Magyarországon. Felismerte a szénizotópokat tartalmazó csoportok kicserélődési
lehetőségeit, és ezzel bevezette a
csoportcsere fogalmát bizonyos
vegyületek előállítására. A szintetizált radioaktív vegyületeket a
hazai biokémiai, biológiai és orvosi kutatásokban alkalmazták.
Alapvető tudományos tevékenységet fejtett ki a hazai bioorganikus kémia
megteremtésében. 1975-től nukleozidok,
nukleotidok és nukleinsavak szintetikus
kémiai, bioorganikus és gyógyszerkutatási
területén dolgozott. Létrehozta a Hevizos néven forgalomba került, herpeszvírus okozta
megbetegedések elleni, világviszonylatban

is a leghatékonyabb készítményt. A szülővárosában létesített, nevét viselő alapítvány
kitüntetettjei közül többen értek el első helyezést nemzetközi
diákolimpiákon. Több mint 230
tudományos dolgozat, illetve 55
szabadalom szerzője vagy társzerzője. A Kiváló Feltaláló arany
fokozatot háromszor ítélték meg
számára. Számos kitüntetése
közül legjelentősebb a Széchenyi-díj, amelyet 1990-ben a kémikusok közül elsőként
vehetett át. 2012-ben a Magyar Köztársasági
Érdemrend Tiszti keresztjét is megkapta.
A közel hat évtizedet kerületünkben élt tudóst a II. kerületi Önkormányzat 2009-ben
II. Kerületért Emlékéremmel tüntette ki.

Láng Zsolt polgármester és Szalai Tibor jegyző is lerótta kegyeletét Dr. Ötvös László ravatalánál, akit Balog Zoltán lelkipásztor, az emberi erőforrások minisztere és Dr. Vinkler Péter kémikus, akadémiai tudóstárs búcsúztatott január 26-án az Óbudai Temetőben

A legendás Széna téri parancsnokra emlékeztek

Halálának 61. évfordulóján 1956-os szervezetek
tagjai, volt bajtársak emlékeztek az ’56-os forradalom és szabadságharc Széna téri harcosainak
egykori parancsnokára, Szabó Jánosra, a Lövőház
utca és a Fény utca sarkán álló házon elhelyezett
emléktáblájánál január 19-én. A Szabó bácsiként
ismert legendás forradalmárt a harcok leverését
követő megtorlások során 1957-ben ezen a napon
végezték ki.
Az emléktáblánál koszorút helyeztek el egykori
1956-os forradalmárok, akik magukkal hozták azt a
lyukas zászlót is, amit még a harcok idején szerzett a
Széna tériek számára volt parancsnokuk. A nemzeti
színű lobogót a közelmúltban elhunyt Kellner Lajos,
volt Medve utcai diák és Széna téri forradalmár 1956
novemberében Németországba menekítette és megőrizte. A rendszerváltást követően a zászló minden
nagyobb megemlékezésen ott volt, őrzését Schrötter
Tibor szintén Széna téri forradalmár vette át.
A II. Kerületi Önkormányzat képviseletében Biró
Zsolt, a Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottság elnöke tisztelgett Szabó János
emléke előtt.
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Rendhagyó történelemóra

Az Ökumenikus Általános Iskola nyolcadikos osztályai különleges történelemórával
emlékeztek meg a 450 évvel ezelőtt tartott
1568-as tordai országgyűlés azon határozatára, amely kimondta a vallásgyakorlás
szabadságát Erdélyben.

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke
idén Tordán jelentette be, kezdeményezi az
Országgyűlésben, hogy január 13-át nyilvánítsák a vallásszabadság emléknapjává. A leghíresebb tordai, 1568-as országgyűlést január 6. és
13. között tartották. Ezen hirdették ki – Európában elsőként – a vallásszabadságot, ami biztosította a katolikus, a lutheránus, a református és az unitárius vallás szabad gyakorlását és
terjesztését.
Az Ökumenikus iskola szellemiségéhez jól illeszkedő eseményről január 15-én rendhagyó
Mi történt Tordán 1568 januárjában?
A korabeli Erdélyben a különböző vallások együttélése évszázadok óta hagyományos volt. Erdély a
nyugati és keleti kereszténység határa volt, amelyet
a XVI. században a reformáció mindegyik hulláma
elért. Az ortodox vallású románokat kivéve, az 1550es évekre Erdély lakossága a lutheri reformációhoz
csatlakozott, még maga a fejedelem, Szapolyai János
Zsigmond is. Katolikusnak csak a Székelyföld egy
része és néhány főúri család maradt meg. 1557-ben,
majd 1564-ben az országgyűlés törvényben bevett
vallássá nyilvánította a lutheri evangélikus, majd
a református vallást, azaz a katolikussal azonos
jogokat biztosított számára. Emellett kimondták:
„A királyi városok, mezővárosok és a falvak bármelyik vallást követhessék, hitükön való prédikátort
tarthassanak, a velük ellenkezőt pedig elbocsájthassák.” Azaz: a települések maguk határozhatták
meg, hogy melyik egyház tanítását fogadják el, és
aki a választással nem értett egyet, elköltözhetett.
János Zsigmond fejedelem uralkodása alatt, 1568
januárjában, a Tordán tartott erdélyi országgyűlés
az unitárius vallást is egyenjogúsította, és az alábbi törvényt is hozta: „az hit istennek ajándéka, ez
hallásból lészön, mely hallás istennek igéje által
vagyon”. Ezzel Erdély a felekezeti béke földjévé
vált. Ahogy Illyés Gyula írta: „Az első vallástürelmi
törvényt Magyarországon szentesítették, ahogy az
a reformáció genfi emlékművén is megolvasható,
Bocskai fejedelem kőalakja mellett”. Benda Kálmán

történelemóra keretében emlékeztek meg a
meghívott előadók, Láng Zsolt polgármester és
Schaffhauser Franz professzor, az ELTE Doktori Iskolájának tanára, a Pethő Intézet korábbi
rektora.
Láng Zsolt polgármester a rendhagyó történelemórán emlékeztette a diákokat, hogy a
450 évvel ezelőtti tordai országgyűlésen – amit
egy katolikus templomban tartottak – az akkori
politikusok arra keresték a megoldást, hogyan
lehetne megóvni Erdélyt, amely kelet és nyugat
ütközőzónájában feküdt: – Azt a gondolatot veSzéchenyi-díjas történész pedig így ír ennek jelentőségéről:„A vallási türelem, a négy bevett vallást
biztosító rendelkezés mögött minden bizonnyal
politikai, társadalmi érdekek állottak. A két nagyhatalom közé ékelt kicsiny fejedelemség nem engedhette meg magának, hogy belső ellentétek utat
nyissanak a külső ellenség számára. Ugyanakkor
a tordai országgyűlésnek a hitről, mint Isten ajándékáról leírt szép mondata már előlegezi későbbi
évszázadok gondolkozását, mely a nemzeti vagy
politikai hovatartozástól függetleníti a vallást, és emberi jogként tisztel minden hitbeli meggyőződést”.
A középkori Európa nem ismerte a vallási türelmet.
A római katolikus egyház a tanaitól való minden
eltérést eretnekségnek bélyegzett. A modern értelemben vett vallási türelem csak a XVIII. század
végén született meg Európa nyugati felén a francia
forradalom nyilatkozatában az emberi jogokról.

Körösfői-Kriesch Aladár Az 1568-as tordai országgyűlés című festménye

tették fel, amelynek ma is van aktualitása, hogy
úgy lehet a közösséget előre vinni, ha békét
teremtünk, ha bizonyos keretek között engedünk szabadon gondolkodni, szabadon vallást
gyakorolni, ha közösségeink megválaszthatják,
hogyan akarják Istent szeretni és szolgálni.
A polgármester kiemelte: korszakalkotó, korát
messze megelőző volt, hogy a tordai országgyűlésen elfogadták a vallásszabadságról szóló törvényt, a következő ilyen politikai deklaráció a
francia forradalom idején született. – Nekünk,
magyaroknak ebben az állandó vitás, békétlen,
konfliktusokkal teli világban abban kellene elöl
járnunk, hogy létrehozzunk valamilyen megértését egymás között, egy közös szándék mellett,
ami Európa szívében a kereszténység. Ha ilyen
vezérlőelveink lennének, akkor Magyarország
is igazán erős lenne Európában, hiszen összefogva, békességben oda tudunk figyelni olyan
dolgokra, amelyek előreviszik társadalmunkat
– fűzte hozzá.
Az Ökumenikus iskola létrejötte nagyon jó
példa arra, mennyire egyedülálló és modern
gondolat volt akkoriban, ami mögé az önkormányzat is odaállt, azóta is támogatva az iskolát. Ez az iskola egy közös értékekre építő nyugalmas, befogadó közösség, amely megteremti
az előrelépéshez szükséges közeget: – Hiszek
abban, hogy ha az évtizedek kitermelnek olyan
felelős egyházi és politikai vezetőket, akik el
tudnak szakadni a napi vitáktól, problémáktól,
politikától, akkor mindig találunk olyan pontokat, melyekben elsők vagyunk, melyekkel
előbbre tudjuk vinni a világot. Mindenki a saját területén tegyen hozzá közös értékeinkhez,
de kerületi és országos szinten is fontos, hogy
ilyen gondolatok vezéreljenek mindannyiunkat
– emelte ki a polgármester.
Schaffhauser Franz professzor előadásában
a történelmi környezetet, folyamatokat és a tényeket mutatta be a diákoknak vetített képekkel
illusztrált előadásában. Kiemelte, hogy Erdély a
felekezeti béke földjévé és a vallási türelem jelképévé lett egész Európában 1568-ban.
Ld
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Mi lesz veled M0-s?

A közelmúltban több aggódó hangvételű levél érkezett az önkormányzathoz a Patakhegyi út környékéről, miután az önkormányzatnak előre
nem jelzett földmunkálatok kezdődtek egy magáningatlanon az egykori Rozmaring Mgtsz. területén. Többen tudni vélték, hogy a munkálatok az M0-s körgyűrű „bezárásával” állnak kapcsolatban. Szeretnénk
ezért hiteles tájékoztatást nyújtani az üggyel kapcsolatban.

Az M0-s autóút nyugati szektora,
vagyis a Budapestet körülvevő útgyűrű befejező, a 10. számú főúttól
az M1-es autópályáig tartó szakasza a közelmúltban újra a média
és a környéken élő polgárok figyelmének homlokterébe került
annak kapcsán, hogy a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.
közbeszerzést hirdetett az M0-s
autóút ezen szakaszára vonatkozóan.
A II. Kerületi Önkormányzat
mindent megtesz annak érdekében, hogy a helyi lakosokat ne
érintse majd hátrányosan az M0-s
autóút, amennyiben valóban bezárul a körgyűrű. Ennek érdekében Láng Zsolt polgármester 2017
végén levélben fordult Seszták
Miklóshoz, a NIF Zrt.-t felügyelő
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
vezetőjéhez, hogy az önkormányzat hiteles forrásból származó aktuális információkhoz jusson, és
részt vegyen a nyomvonal kialakításáról folytatott tárgyalásban,
konzultációs folyamatban.
A minisztérium tájékoztatása
szerint jelenleg előkészítési fá-

zisban van a projekt, vagyis közbeszerzési eljárás van folyamatban, amelynek tárgya: környezeti
hatástanulmány és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése,
mégpedig 2020-as határidővel.
Sajtóhírek szerint a közbeszerzés
eredménytelenül zárult, és a NIF
2018 első negyedévében új közbeszerzést fog kiírni.
Elfogadott nyomvonala tehát
nincs még az M0-s nyugati szektorának. A közbeszerzés nyertese a fent ismertetett előkészítési
projekt keretében fogja megkeresni az érintett településeket (így
a II. kerületet is), hogy a lehetséges nyomvonalakról konzultációt
folytassanak. Az önkormányzat –
a megfelelő időben, amint alkalma nyílik erre – természetesen be
fogja vonni az érintett és érdeklődő lakosságot is a folyamatba.
Az aggodalmat kiváltó földmunkák az egykori Rozmaring
Mgtsz. területén található magáningatlanon történnek. Konkrétan
a régi üvegházakat bontják el, az
aljzatbeton helyére pedig földet
hordanak, hogy feltöltsék a beton

elbontása után keletkező gödröket. A jelenleg érvényben lévő
szabályozás szerint a Patakhegyi
út felső oldala, tehát az egykori
Rozmaring területe mezőgazdasági besorolású terület, 0%-os beépíthetőséggel. Az önkormányzat
2006 ősze óta egyébként semmilyen belterületbe vonást, építési
paraméterbővítést nem engedélyezett a kerületben, ezen a téren
csak szigorítás történt.
A Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) és a Településszerke-

Tehergépjárművek Ófaluban
Minden közlekedésszabályozási, forgalomtechnikai kérdés fővárosi hatáskörbe
tartozik. Az önkormányzat nyomására
az ófalui körzetben kialakított 3,5 tonnás súlykorlátozás azt jelenti, hogy a
korlátozást meghaladó össztömegű
tehergépkocsik csak engedély birtokában hajthatnak be a területre (minden teherautónak egyedi behajtási
engedéllyel kell tehát rendelkeznie!).
A tehergépkocsik behajtási engedélyeit
a Budapest Közút Zrt. adja ki, a folya-

matba – egy formális véleményezésen
túl – gyakorlatilag semmilyen beleszólása nincs a kerületnek.
A Budapest Közúttal folytatott tárgyalások eredményeként ma már kizárólag időkorlátos behajtási engedélyeket adnak ki, csak hétköznap 9 és 15 óra
közötti időszakra. Ezen – immár korlátozott – időszakban, behajtási engedély
birtokában legálisan közlekednek a 3,5
tonna össztömeget meghaladó, akár 40
tonnás tehergépjárművek is.
A szabálytalanul, vagyis engedély
nélkül vagy az időkorlátot be nem
tartva közlekedő gépjárművezetőket
megpróbálják tetten érni és szankcionálni. A Hidegkúti Rendészeti Központ
munkatársai – véges kapacitásuk erejéig, sokszor még hétvégén is – kint
tartózkodnak a területen, és ellenőrzik
a tehergépjármű-forgalmat. Általánosságban elmondható, hogy az utóbbi
időben jelentősen csökkent az engedély

nélküli, vagy időkorláton kívül behajtó
teherautók száma, ami egyértelműen
a rendszeres önkormányzati ellenőrzéseknek köszönhető.
A súlykorlátozást meghaladó össztömegű tehergépkocsik ugyanakkor
komoly állagromlást okoznak a II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában
lévő utak burkolatában; zajhatásukkal,
szennyezőanyag-kibocsátásukkal és
az általuk keltett rezgéssel folyamatosan és jogosan váltva ki a lakosság
felháborodását. Láng Zsolt polgármester ezért további tárgyalásokat kezdeményezett a Budapest Közút Zrt.-vel.
Az önkormányzat szeretné elérni a
kiadott behajtási engedélyek számának
további korlátozását, a területre történő
behajtás felügyeletének elősegítésére
térfigyelő kamerák telepítését, és a
folyamatosan amortizálódó utcák felvételét a Budapest Közút útfelújítási
címlistájába.

zeti Terv (TSZT) infrastruktúra
függvényében ütemezetten igénybe vehető, változással érintett területként jelöli az egykori Rozmaring tulajdonú terület egy kisebb
részét (gyakorlatilag azt a részt,
ami már most is intenzív használatban van), vagyis feltételhez
köti fejlesztését. Ezek a feltételek:
a II. és III. kerületet összekötő Virágos-nyergi kapcsolat II. kerületi, felszíni szakaszának vagy az
M0-s gyűrű nyugati szektorának
megvalósulása.
A fővárosi fejlesztési elképzelésekben évtizedek óta szereplő
Virágos-nyergi úttal kapcsolatban
a II. Kerületi Önkormányzat korábban minden lehetséges fórumon tiltakozott, így a Patakhegyi
út vonala jelenleg nem szerepel a
fővárosi fejlesztési elképzelések
között. Az M0-s körgyűrű bezárása pedig, ha egyáltalán megtörténik, nem a közeljövőben
esedékes, a fentebb ismertetett
előkészítési fázis és a lehetséges nyomvonalakról folytatandó
konzultáció még hosszú évekig
húzódhat.
A polgármesteri hivatal mindent megtesz annak érdekében,
hogy szabályos mederben tartson
mindenféle építési tevékenységet, így a Városrendészeti Osztály
(az Épített Környezetért Felelős
Igazgatóság Településkép-védelmi és Építésügyi Osztályának bevonásával) fokozott ellenőrzést
tart a Patakhegyi út környékén
avégett, hogy ha kell, érvényt szerezzen a jogszabályoknak.
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Több mint száz vaddisznót fogtak be tavaly

Az erdészet módszere egyszerre biztonságos
és hatékony. A parkerdő munkatársai állatorvosok bevonásával dolgozták ki a technikát, amivel a lakott területhez közeli erdőkben, állatvédelmi szempontokat is szem előtt
tartva tudták csökkenteni a vadak létszámát.
Ami azért is jó hír, mert a II. kerületben is
gyakran okoznak károkat az ingatlanokon az
emberhez szokott, lakott területeket csoportosan látogató vaddisznók.
Az eljárás során az erdészek 3x3 méteres
rácsos ketrecet állítanak fel, amelyben csalétket helyeznek el. Az előkészület is komoly
munkát igényel, hiszen a szakembereknek
a helyszín kiválasztásához ismerniük kell az
állatok mozgását. Ehhez hetekkel korábban
elkezdik megfigyelni őket. Amikor a vaddisznó bejutott a csapdába és keresi az élelmet,
a ketrec ajtaja magától lecsukódik. A ketreceket minden hajnalban ellenőrzik, hogy
az állatok a lehető legkevesebb időt töltsék
a befogóban. A vaddisznókat a fővárostól és
a lakott területtől távol eső erdőségekben –
például a Gödöllői-dombságban vagy a Budai-hegység félreeső, zárt erdőtömbjeiben
– engedik szabadon. A PPZrt. arról tájékoztatott, hogy a befogás főleg a téli időszakban

Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Hatékony a Pilisi Parkerdő Zrt. (PPZrt.) vaddisznóbefogási programja. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az elmúlt egy
évben mintegy száz állatot szállítottak el a
lakott területek mellől.

hatékony, amikor már önállóan mozognak a
fiatal, tapasztalatlanabb állatok, akiket a kevesebb ennivaló miatt könnyebb a csapdába
csalogatni.
Kovács Ferenc, a Pilisi Parkerdő Zrt. budapesti erdőgondnoka arról számolt be, hogy
sajnos sok ketrecet megrongálnak, de gondot
okozhatnak a befogásban azok a kutyatartók
is, akik póráz nélkül engedik el az ebeket az

Turisztikai fejlesztések és játszótér Hűvösvölgyben

erdőben. A kutyák ugyanis elriaszthatják a
gondos munkával már odacsalogatott vadakat, vagy ingerelhetik a már ketrecben lévő
disznókat.
Az erdészetnél hozzátették: a befogás kutatási célokat is szolgál. Egyes vaddisznókra
GPS-nyomkövető nyakörvet helyeznek, ami
segít az állatok mozgásának és életterének
feltérképezésében.

Beteg fákat vágnak vissza

Tévesnek bizonyultak azok a felvetések, amelyek az elmúlt hetekben terjedtek el.
A természetet féltők közül néhányan már komolyabb, a zöldterületeket károsító fejlesztéseket vizionáltak a hűvösvölgyi Nagyréten, mivel az arra járók közül többen építési munkálatok előkészületeiről számoltak be. Lapunk megkérdezte a területet kezelő
Pilisi Parkerdő Zrt.-t, hogy milyen jellegű tevékenységnek lehettek szemtanúi a kedvelt
turistahelyet felkeresők.
Az erdészetnél felhívták a figyelmet arra, hogy a Nagyrét a Pilisi Parkerdő része, és
jelentős turisztikai hagyományokkal rendelkező természetvédelmi terület. A rétet kezelő erdőgazdaság 2018-ban a rét jellegének megőrzésével a turisztikai infrastruktúra
megújítását tervezi, többek között a meglévő berendezések, a futópálya és a kőzettani
tanösvény felújításával, valamint játszótér kialakításával.

A Pasaréti úton tizenhét beteg, odvas fa
visszavágását végzik el februárban. A műszeres vizsgálatok alapján elkészített szakvélemény megállapította, hogy a fák jelenlegi állapotukban balesetveszélyesek.
A veszélyelhárítási munkákat a kivitelező –
a forgalom lehetőség szerinti legkisebb zavarása végett – szombatonként végzi. A fák
visszavágását követően a korhadt, üreges
törzsek eltávolítására a Pasaréti út közeljövőben tervezett felújításával egy időben
kerítenek sor. A beruházást követően a fákat a kivágás közvetlen környezetében pótolják majd.

12. OLDAL
A többség még ma is úgy képzeli, hogy
megházasodik, gyerekei születnek és boldogan él, amíg meg nem hal. A történet
nem ilyen egyszerű, nincs olyan házasság,
együttélés, amelyben ne lennének csalódások, súrlódások. De ha valami elromlik,
az javítható. Mindig lehet segítséget kérni,
és mindkét fél felelős azért, hogy önmagán alakítson úgy, hogy az a másiknak
jobb legyen. A Házasság hete rendezvénysorozat kapcsán beszélgettünk a Szelényi
Zsolt–Szelényi Barbara házaspárral arról,
nekik mit jelent a házasság. Öt gyerekükből négyen a II. kerületi Szent Angéla
iskolába járnak, a legkisebb pedig a Kitaibel Pál Utcai Óvodába. Zsolt itt nőtt fel és
Barbarával is 12 évig a II. kerületben éltek.

Szelényi Zsolt: – A házasság – talán mondhatom kettőnk nevében is – számunkra azt
jelenti, hogy együtt messzebbre juthatunk.
Annak az életnek van igazán értelme, amit
nemcsak magunkért, hanem másokért is
élünk, és ez a házasságban elsősorban a társunk. Az ideális az, ha ebben viszonzásra is
találunk.
Szelényi Barbara: – A házasságban a személyiségünk is fejlődni tud, ha nem félünk
változni. Nem jó az embernek egyedül, mindenképp jó így együtt élni, megosztani örömet, fájdalmat.
Zsolt: – Nekünk, keresztények lévén, ennél
még sokkal többet is jelent. Van egy transzcendentális dimenziója is. Amikor 2001-ben
házasságot kötöttünk, úgy éreztük, hogy nemcsak ketten, hanem hárman léptünk szövetségre.
Barbara: – Igazi istenélményünk volt a
házasságkötésünk pillanatában, tényleg úgy
éreztük, hogy nem vagyunk egyedül. Ez a mai
napig kitart, a nehézségekben is.

HÁZASSÁG HETE

BUDAI POLGÁR

Együtt messzebbre

Tudatosan készültek a házasságra? Mert
azt egyetlen iskolában sem tanítják, hogyan
kell együtt élni. Mintákat viszont hozunk a
családból.
Zsolt: – Voltak jegyeskísérőink, a mi esetünkben a bátyámék, akik korábban kötöttek
házasságot, és már tagjai voltak a Családok
Jézusban Közösségnek. Két-három hetente
találkoztunk és konkrét tematika alapján átbeszéltük a dolgokat.
Barbara: – Bármiről szó eshetett, és segítettek abban, hogy mi Zsolttal mire szenteljünk nagyobb figyelmet. Nekik akkor már
három gyermekük volt, így a család dinami-

kájába is beleláthattunk. Ez jól kamatozott,
amikor aztán 2003-ban megszületett Zsombor, 2005-ben Bátor, 2007-ben Dalma, 2011ben Hajnal, 2014-ben pedig Tomor.
Barbara: – Elejétől fogva próbáltuk tudatosan építeni a kapcsolatunkat, amiben a kezdeti lelkesedés után voltak kudarcok, amikor rájöttünk, nem annyira könnyű alkalmazkodni,
van megbántódás, sértettség, igény arra, hogy
külön legyünk. Ezt még akkor tanultuk, amikor nem volt gyermekünk.
Zsolt: – A házasság egyfajta fejesugrás is,
modellezni nemigen lehet. Ám szerencsénk
volt, a mindennapi rutin kialakítása zökkenőmentes volt, a súrlódások később jöttek a
mélyebb dolgokban lévő különbségek miatt,
hogy például az egyikünk másmilyen, mint
amilyenre a másik vágyna.
Barbara: – Volt egy megtorpanásunk később, a harmadik gyermek születése után
is, mikor nyolcéves házasok lehettünk. Azt
éreztük, hogy egyre több a konfliktus, és nem
tudunk egyről a kettőre jutni. Akkor külső
segítséget kértünk egy pszichológustól, aki
segített átbillenni. A küzdelmek aztán az érzelmi változást is meghozták, a szerelmünk
újból lángolt.
A gyerekek számát is előre megbeszélték?
Zsolt: – Én előzetesen azt mondtam, hogy
legfeljebb három, Barbara pedig azt, hogy legalább három gyerekünk legyen. Mindig akkor
született a következő, amikor mindketten rá
tudtunk bólintani. És láthatjuk, ki győzött –
nevet. – De nem nyomásként vagy elvárásként
éltük meg. Megbeszéltük, hogy ha netán nem
lehetne gyermekünk, akkor is keresünk közös
hivatást.
Ha vannak konfliktusok, azok elsimításában segítség, hogy vannak gyerekek, vagy
nehezítik a helyzetet?

2018/2 – február 3.

juthatunk

HÁZASSÁG HETE

keknek, ahová P. Fekete András
Zsolt: – A gyerekek születéferences atya hívott el bense nem megoldás a problémákra.
nünket, Barbarát mint volt
Persze jelenthet nehézséget is,
diákját, engem pedig ministpéldául ha kialvatlan az anyuka,
ránsaként. Két évig udvaakkor kevesebb energia jut a hároltam Barbarának, két évig
zasság mindennapi ápolására.
jegyben jártunk, utána házaBarbara: – A kisbabák melsodtunk össze.
lett is igyekeztem Zsoltra figyelni,
Házasság hete
Mi az, amit fontosnak tarpróbáltunk kiszakadni itthonról,
február 11–18-ig
tanak, hogy átadják a gyerkettesben lenni, hogy megélhesmekeiknek?
sük, házaspár vagyunk, és aztán a
Barbara: – Az egyik a stílus,
gyerekekhez feltöltődve térjünk
vissza. Először első gyermekünk egy hónapos hogy miként szólunk egymáshoz; kedvesen, és
korában mentünk el pár órára. És bár Zsom- ne utasítva. A másik a bizalom, hogy ne feltébor végigsírta az estét, mégis meg tudtuk fo- telezzük a másikról, hogy rosszat akar nekünk,
galmazni, hogy nagy szükség van arra, hogy lehet, csak rossz napja van. Előfordul, hogy ha
kettesben legyünk; legyen az séta, vacsora, az egész nap terhét hazahozzuk és rázúdítjuk
színház, hangverseny, vagy futás a Margit-szi- a társunkra, undokok vagyunk egymással. Vigeten. De ha nem volt lehetőségünk elmenni, szont ha tudatosul bennünk, hogy ez nem neki
akkor csak annyit tettünk, hogy egy estére azt szól, és bocsánatot is tudunk kérni a tetejémondtuk, nincs munka, házimunka, hanem ben, még épül is a kapcsolatunk általa.
Zsolt: – Szóvá is tehetjük a másiknak, hogy
kibontunk egy bort vagy csak teázunk és beígy reagált, és nem visszavágunk vagy visszaszélgetünk.
Zsolt: – Ha a gyerekek nagyobbak, akkor fojtjuk. Ezt a kommunikációt, konfliktuskemár több napra is el lehet menni, most is el zelést is folyamatosan tanuljuk.
Barbara: – Sokszor jogosan érezzük, hogy
fogunk, ők pedig a nagymamával lesznek, és
a másik a hibás, mégis gesztust teszünk felé,
élvezik majd a kényeztetést.
Milyen a munkamegosztás egy ilyen nagy- nem eljátsszuk a megbántott felet. Inkább
odakészítjük neki a kávét, írunk egy sms-t,
családban?
Zsolt: – Semmiképp sem nevezném a mi- megtéve ezzel az első lépést.
Zsolt: – A párkapcsolat jobbá tételében az
énket klasszikusnak, Barbarában sok olyan
jellemvonás van – racionalitás, szervezett- akarati tényező elengedhetetlen. Ha ez mindség –, amit férfiakhoz szoktak társítani, ne- két félben megvan, lehet rá építeni. Az, hogy
kem sokszor nehezemre esik tervezni, sok- mit vesznek át a gyermekeink, nem kiszámítkal spontánabb vagyok. Nem véletlen, hogy ő ható: ami az egyiknél működik, az a másiknál
matematikatanár lett, én pedig nyelvszakokon nem. Igyekszünk jól nevelni, mégis valószínűleg sok hibát is elkövetünk, de egy határon
végeztem.
Barbara: – Alapvetően én viszem a háztar- túl – ezt jól kell érteni –, már nem vagyunk fetást, mert főállású anya vagyok, Zsolt pedig el- lelősek azért, hogy milyen emberek lesznek,
jár dolgozni, ugyanakkor szeret a konyhában mert ott vannak az egyéni döntéseik is. His�lenni, szívesen főz, akár hétvégén is. Meg- szük, hogy amit mi esetleg elrontunk, a Gondbeszélés dolga. Ez is tanulás volt, nem tudtam viselés kiigazítja.
Barbara: – Az esti ima remek alkalom arra,
egykönnyen elfogadni, hogy Zsolt nem mindenben tipikus férfi. Idővel rájöttem, hogy hogy egymásra is odafigyeljünk. Ott helye van
másfelől ennek megvannak a maga kincsei is. a dolgok kimondásának és a bocsánatkérésZsolt: – Sztereotípiáknak nem érdemes nek egyaránt. Nem az a baj, ha elesünk, hamegfelelni, az a jó egy házaspárnak, ami náluk nem az, ha nem állunk fel.
Zsolt: – A legtöbb, amit a gyerekeinknek
működik.
adhatunk, ha azt látják, hogy a szüleik szereMégis, hogyan találkoztak?
Zsolt: – Barbara a Városmajor utcában nőtt tik egymást, mert ez adja nekik a legnagyobb
fel, én pedig tőle tíz percre a Margit körúton, biztonságot.
Barbara: – Sokat segít, ha humorral temégis négyszáz kilométert kellett utaznunk
ahhoz, hogy megismerkedjünk. A plébánia kintünk a dolgokra; nem félünk az öniróniátábort szervezett Kárpátalján ottani gyere- tól sem, ami sok konfliktuson átsegít, elvéve
a dolgok élét. Ezt nem győzzük hangoztatni
azoknak a jegyespároknak sem, akik hozzánk
A Házasság hetéhez kapcsolódó
járnak nyolcszemközti felkészítésre. 2009 óta
programok: február 14., szerda 19.00:
ugyanis mi is a Családok Jézusban Közösségbe
Szerelmesek miséje (Országúti Ferences
tartozunk, ahová havonta eljárunk, hogy épülTemplom), február 15., csütörtök 19.30:
jünk a házasságunkban, és emellett igyekMi terem a családfán? – minták, szerepek,
szünk tenni is a házasságokért.
értékek, fények és árnyak egy házasságMit mondanak a leendő házasoknak?
ban – kétfelől. Előadó: Lothringer Éva
Barbara: – Hogy az út, amire most rálépnek
SSS, családterapeuta (Országúti Ferences
egy
csodálatos kaland kezdete.
Plébánia, 1024 Margit krt. 23.).
Zsoldos Szilvia
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Színházi lecke a színház
szerelmeseinek
FEBRUÁR 10-én 10 órától indul a Marczibányi Téri
Művelődési Központ és a Magyar Drámapedagógiai
Társaság közös rendezvénye, a Színházi lecke. A módszertani napot mindenkinek ajánlják, aki szereti
a színházat: gyerek- és diákszínjátszó csoportok
vezetőinek, rendezőknek; drámatanároknak; színházi neveléssel foglalkozóknak; független színházi
műhelyek munkatársainak; színház- és drámaszakos
hallgatóknak; művészeti iskolák tanárainak; színi
stúdiók tanulóinak; közművelődési szakembereknek;
szakmabeli és szakmán kívüli érdeklődőknek.
Program:
10.00–12.00-ig: A változásban lévő szerep – Pass
Andrea előadása és munkabemutatója. A tréningen
közreműködik Sztarenki Dóra színész
12.30–14.30-ig: „Tisztelt közönség, kulcsot te
találj” – elidegenítés-próba. A k2 Színház munkabemutatója Benkó Bence és Fábián Péter rendező
vezetésével. Közreműködő színészek: Boros Anna,
Horváth Szabolcs, Borsányi Dániel
15.00–16.30-ig: Jelen lenni – Vecsei H. Miklós
és ifj. Vidnyánszky Attila előadása és munkabemutatója
17.00–19.00-ig: Góbi-módszer – a táncnyelv
sajátos oktatása – Góbi Rita előadása és saját
élményű mozgástréningje
A nap moderátora Kaposi László drámatanár, rendező lesz. A rendezvény ideje alatt szakmai könyveket
és kiadványokat is lehet vásárolni. Részvételi díj:
3000 Ft, a Magyar Drámapedagógiai Társaság tagjainak: 1500 Ft. A program az NKA támogatásával
valósul meg. Bővebb információ a www.marczi.
hu oldalon található (1022 Marczibányi tér 5/a).

Harsányi Gábor
a Marczi Estek vendége

Havonta egy alkalommal, a Marczi Estek pódiumbeszélgetés-sorozatban különféle szakmák legkiválóbb
képviselőivel találkozhatnak a Marczibányi Téri
Művelődési Központ látogatói. A beszélgetéseket dr.
Zsebők Csaba történész, publicista vezeti, de természetesen a közönségnek is van lehetősége kérdezni.
FEBRUÁR 22-én 17.30 órai kezdettel a kétszeres
Jászai Mari-díjas színművész, író, drámaszerző, érdemes művész, Harsányi Gábor lesz a művelődési
központ vendége.
A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása szükséges. A jegyek átvehetők személyesen a
művelődési központ információs pultjánál. További
információt a 212-2820-as telefonszámon vagy az
informacio@marczi.hu e-mail-címen kaphatnak
(1022 Marczibányi tér 5/a).
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A házasság kemény munka

A nemzetközi Házasság hete rendezvénysorozat a házasság és a család értékeire hívja
fel a figyelmet. Erre már csak azért is szükség lehet, mert a házasságok fele végződik
válással, így egyre kevesebb az olyan szerencsés gyermek, aki teljes családban, vér
szerinti szüleivel nőhet fel. A II. kerületben élő, négy gyermeket nevelő mentálhigiénés
szakember és terapeuta Hinsenkamp Judit segítségével arra kerestünk választ, milyen
okok állnak a párkapcsolati válságok mögött, és mit lehet tenni megoldásukért.

– Az elmúlt évtizedekben a mi „nyugati” tár- vezet, kivéve, ha kárpótol minket a párunk
sadalmunkban erősen megváltoztak a férfi valamivel, amivel az egyensúly helyrebillen.
és női szerepek, ebből adódóan ezt a pár- Ha társunknak olyan hobbija van, ami tőkapcsolatok, házasságok is lekövetik, bár ki- lünk távol áll, engedjük, hadd űzze azt egyecsit lassabban. A patriarchális családmodell dül anélkül, hogy elégedetlenkednénk vele
mára valóban korszerűtlenné, sok esetben és lelkiismeret-furdalást keltenénk benne,
kezelhetetlenné vált. A párok egyenrangú amiért nélkülünk jól érzi magát. Ennek felkapcsolódásra törekszenek, ami egyértel- tétele a harmadik kulcsszó, a bizalom. A kölműen pozitív változás akkor is, ha a versen- csönös bizalom biztonságot jelent, amiben a
gés és a másik leuralása még a vérünkben párok elmondhatják egymásnak érzéseiket,
van. Azonban az egyik gyakori hiba, amibe elégedetlenségeiket, hiányérzetüket. Azonban nagyon fontos, hogy ezt hokönnyen beleesünk, ha párunkban
gyan kommunikáljuk. Ennek
nem azt az embert látjuk, aki
megtanulására minden klienő maga, hanem azt az ideált,
semnél nagy hangsúlyt fektetek.
akit látni szeretnénk. Ilyenkor
A jó szándék és az akár kölnem a másikkal kötjük össze az
csönös szeretet ellenére is
életünket, hanem a saját álmasok esetben kerül kátyúba a
inkkal. A problémák akkor jeházasság. Ilyenkor mit tehelentkeznek, amikor a szerelem
tünk?
csitulásával a meg nem valósult
Érdemes szakember segítálmainkat próbáljuk számon
Házasság hete ségét kérni. Nagyon hatékony
kérni társunkon, aki nem érti
február 11–18-ig
lehet a párterápia, azonban
elégedetlenségünk okát. Besokszor az is elég, ha az elégecsapva érezzük magunkat, pedig a csalódást a mi saját hamis elvárásaink detlen fél kér segítséget, mert a párkapcsolat
okozták. Ilyen helyzetben van, hogy a csaló- egy rendszer, és ha az egyik fél változik, az
dott fél a kapcsolatból való kilépést választja. magával hozza a másik változását is. Néha az
Bizonyára sok házasságot meg lehetne is elég, ha rávezetjük a klienst valódi igényeimenteni, ha a felek nem a másikra hara- nek felismerésére és segítünk neki ennek
gudnának, hanem belátnák saját felelős- kommunikálásában, megtanítjuk őt megélni és kifejezni érzéseit. Fontos továbbá a
ségüket is…
… és kommunikálnának egymással. A jó megbocsátás képességét elsajátítani – saját
házasság alappillére az őszinte kommuni- magunknak és a másiknak is, mert csak így
káció és az egyensúlyra való törekvés. Nem békülhetünk meg önmagunkkal. Ez pedig
szabad azt hinni, hogy ha a házasság meg- előfeltétele annak, hogy folyamatos, elváköttetett, onnantól már nincs teendőnk vele, rások nélküli szeretetben tudjunk kapcsocsak élünk boldogan. A házasság kemény lódni a másikhoz. Az azonban tény, hogy
munka. Egy jól működő kapcsolatban őszin- csak abban az esetben lehet megmenteni a
tének kell lenni – amennyire csak képesek kapcsolatot, ha azt mind a két fél akarja, és
vagyunk rá. Időt és figyelmet kell szánni a tenni is hajlandó ezért. De ilyen esetben jó
másikra, hogy valóban megismerhessük, és eséllyel kezdhetjük újra, akármekkora legyen
úgy tudjuk támogatni, ahogy az neki jó. Azzal is a probléma.
Sokak szerint azért ilyen magas a váláis tisztában kell lennünk, hogy bár a gyerek
valóban szerelmünk gyümölcse és a kap- sok száma, mert már nem kényszeríti össze
csolat beteljesedése, megérkezése egyálta- a párokat sem gazdasági sem erkölcsi ok.
lán nem könnyíti meg a helyzetet. Ő ugyanis Ehhez jön még az amúgy is rohanó tempójú
arra törekszik, hogy vele foglalkozzunk és és türelmetlen életvitel, aminek jelszava,
ne egymással. Érdemes már a kezdetektől hogy ne bíbelődj az elromlott dolgok javírendszeresen kialakítani egy kis saját időt – tásával, inkább cseréld le őket.
Nagyon különbözőek vagyunk, különböző
elfogadva külső segítséget –, amit kapcsolatunk ápolására fordíthatunk. Az is fontos egy háttérrel, igényekkel és értékekkel. Kétségjól működő párkapcsolathoz, hogy legyenek telen, hogy vannak, akik úgy mennek bele
közös élményeink, mindegy mi, sport, szín- egy kapcsolatba, hogy tart, ameddig tart;
ház vagy más, a lényeg, hogy az mind a két vele maradok, ameddig ez jó nekem. Mások
fél számára megfelelő program legyen. Ha számára – a vallásos közeg ezt erősíti – alapcsak a másik kedvéért megyünk bele olyan vető, hogy ki kell tartanom a másik mellett,
időtöltésbe, ami számunkra nem élvezetes, akinek hűséget esküdtem. Nem gondolom
az megint csak az egyensúly felborulásához tehát, hogy lejárt volna a házasságok ide-

je, csak azt, hogy nem könnyű felépíteni és
fenntartani egy jó házasságot. Sok energiát,
türelmet és állandó tanulást igényel.
És milyen jó lenne, ha a gyerekeinket
már az iskolában is felkészítenék erre,
ha tanulnának egy kis pszichológiát, önismeretet.
Ezzel nagyon egyetértek. Nagyon jó eszköz
ehhez a kisebbeknél a mese, a nagyobbaknál
a dráma. Sokat segítene, ha az iskolákban a
különböző korosztályoknak lennének drámafoglalkozásaik. Itt a résztvevők rendkívül
sokat tanulhatnak önmagukról, és a szerepjátékoknak köszönhetően a másik – szülő,
testvér, partner – helyzetét is sokkal nagyobb
empátiával élhetik át. Az ilyen csoportfoglalkozásokon megérthetjük, hogy nemcsak
a mi utunk és igazságunk az egyedül létező,
hanem számtalan út és igazság van. Anno,
mi magunk is azokért a pedagógusokért rajongtunk – mint ahogy a mostani gyerekek
is –, akik látják tanítványaikban az embert,
akik nyitottságra, gondolkodásra és elfogadásra nevelnek. Felnőttként is van lehetőség
önmagunk megismerésére és fejlesztésére,
akár csoportban, akár egyéni terápiában.
Szerintem nem annyira módszert, inkább
terapeutát érdemes választani, mert ha hiteles, bizalmat ébresztő egy szakember, akkor
a közös munka is eredményesebb. Nagyon
sok hatásos csoportos önismereti módszer
létezik már, például a különböző művészetterápiás csoportok, a pszichodráma vagy a
családállítás. Érdemes utánanézni, és az igazán gazdag kínálatból megtalálni a nekünk
megfelelőt, mert ez segíthet abban, hogy
elégedettebbnek és boldogabbnak érezzük
magunkat, és akkor a környezetünkben élők
is elégedettebbek és boldogabbak lesznek.
Péter Zsuzsanna

2018/2 – február 3.

AJÁNLÓ

15. OLDAL

Februárban indul a báli szezon
Budai Ferences Bál
Az országúti és a pasaréti ferences plébánia idén
is megrendezi hagyományos, közös farsangi bálját FEBRUÁR 10-én a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban (1025 Törökvész út 48–54).
16 órától a családok bálján jelmezbál, a Fonogram díjas Farkasházi Réka és a Tintanyúl
együttes gyerekkoncertje, tombola, arcfestés,
kézműves foglalkozás várja a családokat. 19.30tól a felnőttek bálján a nyitótáncot követően
élőzene és tánc, tombola, görög táncház, borkóstoló, teaház, játékbarlang vár minden plébániai hívőt és családot. Jegyek kaphatók a pasaréti és a Margit körúti plébánia portáján.

I. Budenz-bál
Február 24-én 19-től hajnali 2 óráig tart a
Klebersberg Kultúrkúriában (1028 Templom
u. 2-10.) a Budenz-bál. Műsorvezető: Winkler Nóra, fellépnek: Szulák Andrea, Sena Dagadu (Irie Maffia), Czupi Veronika (a Köztársaság
bandája), Tőkési Emese (operaénekes). Belépődíj: 8000 Ft, mely tartalmazza a kétfogásos
vacsorát és egy pohár pezsgőt. Támogatói jegy:
3000 Ft. A bál és a támogatói jegyek bevételét
az iskola udvarának fejlesztésére, ivókutak fel-

szerelésére fordítják. További információk az
iskola honlapján. Kapcsolat: lantosdora23@
gmail.com.

15. Budabál
A jubileumi Budabált, a Budai Református
Gyülekezet jótékonysági bálját FEBRUÁR 10én 19 órától tartják a Budavári Önkormányzat
épületében (I. Kapisztrán tér 1.). A bál védnökei dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, Gundel

Békebeli süteményekkel a dualizmus koráról

Halk valcer, vaníliaillat és porcukorfelhő fogadta a Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola tanulóit a hidegkúti Frer cukrászdában január 18-án. A boldog
békeidőket idéző – helyszínét tekintve mindenképpen – rendhagyó történelemóra
a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének kezdeményezésére jöhetett
létre. A tavaly meghirdetett programban a kiegyezés 150. évfordulója alkalmából egy
süteménykollekció megalkotására kértek fel magyar cukrászokat, de a hat darabból
álló édességválogatás arra is alkalmat kínált, hogy iskolákkal együttműködve a diákokhoz élményeken keresztül vigyék közelebb a dualizmus korát. Az Ökumenikus
iskola diákjai Kukorelly Eszter tanárnő rövid, a dualizmus korának előzményeit és
hatásait bemutató történelemórája után előbb megkóstolták a kollekció süteményeit,
majd Erdélyi Balázs, a cukrászda ifjú mestere megmutatta nekik a műhelyt, ahol
újraalkotta a kiegyezéskori Blaha Lujza-szeletet, és ahol a többi finomság is készül.
Az eseményen részt vett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési
képviselő, aki lapunknak elmondta, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium is támogatta a programot, hiszen az a szakképzés, a jó szakmai tudás fontosságára is
felhívta a figyelmet.

Takács Gábor műsorvezető és Illés Dávid esperes. Vendégeik azok a délvidéki, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai barátok, akiket az elmúlt
években támogattak. Program: nyitótánc (palotás), a Roll Dance Budapest Kerekesszékes
Kombi Táncegyüttes bemutatója, slágerek a
’60-as évekből, Tombola, Tabulatúra táncház,
fellép az „Illés” zenekar, valamint a Retroll
zenekar élőzenés báli bulija. Adományjegyek:
5000 Ft meleg vacsorával, 3000 Ft vacsora
nélkül, 1500 Ft 18 éves kor alatt. Továbbiak:
www.gyulekezet.hu.
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Varázslatos kerületünk´´
A hónap FOTÓJA

Foto´ pa´ lya´ zat a kerületrol

JANUÁR

Az év legjobban sikerült felvételei

2015-ben hirdettük
meg első alkalommal
egész éven át tartó fotópályázatunkat, amelyre olyan fényképeket
vártunk olvasóinktól,
amelyek a II. kerület
szépségeit, sokszínűségét, értékeit, érdekességeit mutatják be.
Hónapról hónapra sok
különleges fényképet

kaptunk – a legsikerültebbeket meg is jelentettük a Hónap fotója
címmel.
A tavalyi pályázat
2017. december 31-én
lezárult. A zsűri – Balaton Balázs, a Budai
Polgár Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója,
Olescher Tamás festőművész, a Vízivárosi

Kocsis Bálint – Idők (Retek utca)

FEBRUÁR

Galéria vezetője, Riczkó
Andrea iparművész, önkormányzati képviselő
és Soós Dániel, a Budai
Polgár fotóriportere –
meghozta döntését: az
első helyezést Babarczi Réka Kerületünk a
Margit híd felől című
felvétele nyerte el, a
második helyen Pamukné Makai Nóra
Hármashatár-hegyi
reptér című fényképe
végzett, a harmadik
helyezett pedig Némedi László Lukács fürdő
című fotója lett. Gratulálunk a győzteseknek!
Fo t ó p á l y á z a t u n k
folytatódik, továbbra is
várjuk a II. kerületről,
a II. kerületben készült
fényképeket a honapfotoja@gmail.com címre!

július

Balogh Artúr – Jégzajlás a Bem rakpartnál

március

SZEPTEMBER
Iván István – Raoul Wallenberg-emlékmű

Bedő Gyula – Naplementés edzés

Vincellér Éva – Mansfeld park

ÁPRILIS

JÚNIUS
Mártonffy András – Kidőlt fa az Oroszlán-sziklánál

Varga Bence Tamás – Naplemente a József-hegyi kilátónál

Katona Emese – Temet

2018/2 – február 3.
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I. helyezett
Babarczi Réka

Kerületünk a Margit híd felől

DECEMBER

III. helyezett

dr. Némedi László
Lukács fürdő

AUGUSZTUS

II. helyezett

Pamukné Makai Nóra
Hármashatár-hegyi reptér

MÁJUS

2018-ban

OKTÓBER

folytATJUK
PÁLYÁZATUNKAT!

Minden hónap utolsó napjáig
várjuk A II. KERÜLET ÉRTÉKEIRŐL, SZÉPSÉGEIRŐL készült fotókat a honapfotoja@gmail.com
e-mail-címre. A nyertes Hónap
fotói közül az év lezárultával
az I. helyezett 50 ezer, a II. 30
ezer, a III. pedig 20 ezer Ft értékű
Katona Gábor – Szivárvány

NOVEMBER

díjazásban részesül.
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KIÁLLÍTÁSOK

• M GALÉRIA: FEBRUÁR 7–28-ig: Tükröződés. Kovács-Gombos Dávid és Szávin László festőművész kiállítása.
Megnyitja FEBRUÁR 7-én 18.00 órakor dr. Gaul Emil egyetemi tanár, közreműködik: Cséry Zoltán zongorista,
zeneszerző (1022 Marczibányi tér 5/a).
• VÍZIVÁROSI GALÉRIA: FEBRUÁR 8–28-ig: Művészportrék. Asztalos Zsolt – multimédia, installáció (1027 Kapás
u. 55., www.vizivarosigaleria.hu).
• A KSH KÖNYVTÁR folyosóján FEBRUÁRBAN Demeter Attila Nosztalgia című kiállítása tekinthető meg (1024
Keleti Károly utca 5.).

ZENE

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: FEBRUÁR 7., 19.30: Duna Szimfonikus Zenekar újévi koncertje. Vezényel: Medveczky Ádám, zongorán közreműködik: Kocsis Krisztián. FEBRUÁR 16., 19.00: Grazioso Zeneszalon. Házigazda
Detvay M. Marcella, vendég Fejér András Liszt-díjas harsonaművész. Zongorán közreműködik Sarkady Katalin.
FEBRUÁR 17., 18.00: Echo II. koncert. Táncos-zenés mulatság (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Csütörtök esténként 20 órától Guzsalyas csángó táncház. Moldvai és
gyimesi táncház és tánctanfolyam. FEBRUÁR 11., 19.00: Neil Young Sétány klubkoncert (1022 Marczibányi tér 5/a).

SZÍNHÁZ

február 23.
péntek 19.00

KÖZELSÉG

irodalmi est

KATONA KLÁRI
írói létének vallomása
életről, megéléseinkről,
szeretésről

február 18.
vasárnap 16.00

PÁN PÉTER, AVAGY
A SOHASZIGET TITKA
a Harlekin Bábszínház
zenés előadása
Rendező: Halasi Dániel

február 14.
szerda 18.00

BUSÓJÁRÁS
Tám László Príma-díjas
fotóművész kiállítása

A vetítéssel egybekötött kiállítást megnyitja
Tóth József Füles fotóművész.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: FEBRUÁR 14., 16., 19.30: Kilátó – felnőtteknek szóló részvételi
színházi előadás a Kerekasztal Színházi Nevelési Központtal közös produkcióban. FEBRUÁR 17., 19.00: Képzelt
riport egy amerikai popfesztiválról – a Szindra Társulat előadása (1022 Marczibányi tér 5/a).
• ÁTRIUM: FEBRUÁR 7., 19.30: Igenis, miniszterelnök úr! FEBRUÁR 8., 9., 19.30: Frida. FEBRUÁR 11., 25., 15.00: A
félelem megeszi a lelket. FEBRUÁR 15., 19.30: Majdnem 20. FEBRUÁR 17., 15.00: II. Edward. FEBRUÁR 20., 19.30:
Így szerettek ők – Móricz Zsigmond. FEBRUÁR 21., 19.30: Vaknyugat. FEBRUÁR 22., 19.30: Igenis, miniszterelnök
úr! 100. előadás. FEBRUÁR 23., 19.00: Krizshow. Vendégek: Gálvölgyi János, Hajdu Steve. FEBRUÁR 24., 17.00 és
19.30: Egy, kettő, három (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: FEBRUÁR 7., 19.00: Bebújós. FEBRUÁR 8., 19.00: Az étkezés ártalmasságáról. FEBRUÁR 8., 20.00: Fear The Szaknévsor. FEBRUÁR 9., 19.30: A pitbull cselekedetei. FEBRUÁR 9., 24., 20.00: Leszámolás
velem. FEBRUÁR 10., 18.00: Cím nélkül (hajlék-kaland-játék). FEBRUÁR 11., 15.30 és 17.00: Kucok. FEBRUÁR 11.,
18.00 és 20.00: Steinerék 5. rész. FEBRUÁR 12., 19.00: Korrup schőn. FEBRUÁR 15., 19.00: A politikusok lelkivilága – Miközben rajtuk röhögünk, ők rajtunk röhögnek. FEBRUÁR 17., 19.00: Sömmi. FEBRUÁR 17., 20.00:
Radioaktív. FEBRUÁR 18., 19.00: Napraforgó. FEBRUÁR 19., 19.30: Menekülj okosan! – MigrAction. FEBRUÁR
21., 19.30: Négy fal között – avagy zárt ajtók, tárt lábak. FEBRUÁR 23., 19.00: A megtorlás napja. FEBRUÁR 24.,
19.00: Kérsz teát? Avagy miért olyan bonyolult a nem, ha szexről van szó? FEBRUÁR 25., 19.00: A szerelem zsoldosai. FEBRUÁR 26., 20.00: Stereo akt: védett férfiak kertje (1027 Jurányi u. 1-3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: FEBRUÁR 5., 25., 19.00 és FEBRUÁR 25., 15.00: Ne kérdezd, ki voltam – Szepes Mária. FEBRUÁR 6., 19.00: Lélek és Irodalom sorozat. Jóccaká’t, anya! FEBRUÁR 7., 17., 19.00: A fizikusok. FEBRUÁR 9., 19.00:
Mengele bőröndje – Josef M. két halála. FEBRUÁR 10., 17., 10.00: Szabadulószínház A fizikusok című előadáshoz. FEBRUÁR 10., 19.00: Closer (Közelebb). FEBRUÁR 11., 15.00 és 19.00: Száz év magány. FEBRUÁR 12., 19.00:
HétfőBűn talkshow – Gundel Takács Gáborral. FEBRUÁR 13., 19.00: Ölelj át! FEBRUÁR 14., 19.00: Országúton
(La strada) – a filmsiker színpadon. FEBRUÁR 15., 19.00: Skót mámor – az IISZT vendégjátéka. FEBRUÁR 16., 26.,
19.00: Equus. FEBRUÁR 18., 15.00 és 19.00: Az ajtó. FEBRUÁR 19., 19.00: Lélek és Irodalom sorozat. Szabó Magda: Agyigó – egy nő sorsa a XX. században, azaz Szabó Magda: az Ember. FEBRUÁR 20., 19.00: Nagyon Nagy Ő.
FEBRUÁR 21., 22., 19.00: Bernarda Alba háza – asszonyok drámája. FEBRUÁR 23., 19.00: Jövőre, veled, ugyanitt
2. (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

KLUBOK

• BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Diatverema aquarellek. Petőné Szentes Ilona, bécsi magyar festő kiállítása, amely az EMMI, a NEA és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg, és igen
sikeres volt. Eredménye meghívás a bécsi civil szervezettől két fő részére Bécsbe egy egy hónapos kiállításra a
festőkörünkből. FEBRUÁR 8.: Farsang. FEBRUÁR 9–11.: Falusi disznóvágás Zamárdiban, kedvezményes áron, utazás vonattal. FEBRUÁR 12. és 26.: Számítástechnika. FEBRUÁR 15.: Névnapok ünnepe a klubban, utána festőkőr.
FEBRUÁR 22.: Dr. Aradi Éva egyetemi tanár előadása a magyar őstörténetről. FEBRUÁR 27.: Egynapos felvidéki
kirándulás Lévára és környékére. Az egyesület részletes első negyedévi programja átvehető a klubnapokon,
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: FEBRUÁR 17., 18.00: Bolgár György újságíróval Bóta Gábor újságíró beszélget (1023
Frankel Leó út 49.).
• KÁJONI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ: FEBRUÁR 5., 19.00: Ferences alapozó. A Bevezetés a ferences lelkiségbe sorozat keretében Szent Ferenc istenképe címmel dr. Varga Kapisztrán OFM előadása. FEBRUÁR 6., 19.00: A Katolikusok és protestánsok beszélgetéssorozat második része, Kodácsy Tamás (református) és Kodácsy-Simon Eszter
(evangélikus) teológus házaspárral beszélget Bagyinszky Ágoston OFM. FEBRUÁR 9., 19.00: Szentföldi képek
sorozatban Várnai Jakab OFM előadása Mit rejtenek a Kusztódia kincstárai? Hogyan ápolják a ferencesek a
művészeti örökséget? Szellemi műhelyek a szentélyek körül címmel. FEBRUÁR 15., 20.15: Szülősuli Pécsi Ritával
Az érzelmileg is intelligens család címmel. FEBRUÁR 19., 19.30: Ferences Ifjúsági kurzus. Ferences növendékek
beszélgetése szerzetesi hivatásukról Miért lettem ferences? Miként lettem ferences? címmel. FEBRUÁR 23.,
18.00: A Passió nyomában, Ganczaugh Miklós festőművész kiállításának megnyitója. FEBRUÁR 26., 19.00: Kájoni
Szabadegyetem. Berhidai Piusz OFM előadása Szent Bonaventura – Zarándokút Istenbe, ismerkedés a középkori
ferences teológussal, misztikussal címmel (1025 Szilfa utca 4.).
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• A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig.
FEBRUÁR 8., 16.30: Beszélgetőklub. Kolozsvári Zsuzsanna: Gasztronómia Magyarországon. A programok
helyszíne a Thirring Lajos-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

GYEREKEKNEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: FEBRUÁR 18., 16.00: Pán Péter, avagy a Sohasziget titka – a Harlekin Bábszínház zenés előadása. FEBRUÁR 23., 9.00 és 10.30: Tádé-bérlet: Ebcsont és nyúlcipő – a Budaörsi Latinovits
Színház és a kecskeméti Ciróka Bábszínház közös előadása (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszóház. Minden
szombaton 10.00–13.00-ig tűzzománckészítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. Minden
vasárnap 10.00–12.00: Kőketánc gyermektáncház. FEBRUÁR 11., 15.00: Banyamosoda – bábos-énekes vásári
komédia 5–8 éves gyerekeknek. FEBRUÁR 17., 9.00–12.00: Babaholmibörze. FEBRUÁR 20., 10.00: Babaszínház
– Pici bonbon. A Góbi Rita Társulat táncjátéka 2–5 éveseknek (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KSH KÖNYVTÁR: FEBRUÁR 6., 16.00: Farsangi kézműves foglalkozás 4–10 éves gyermekeknek, ahol elkészíthetik saját, egyedi farsangi maszkjukat; olló, ragasztó, festék, ecset – és persze a könyvtárosok – segítségével. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezés: Bors Anikónál (06 1) 345-6339,
vagy aniko.bors@ksh.hu (1024 Keleti Károly u. 5., Bibó István-terem).

Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820 www.marczi.hu

NYUGDÍJASOKNAK

• BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 7.: Látogatás az Országos Evengélikus Múzeumban. FEBRUÁR 14.: Kirándulás Berkenyére. Február 21.: A belvárosi plébániatemplom bemutatása. FEBRUÁR 28.:
Ismerkedés a Földtani Intézet tevékenységével. További információ a 326-7830-as telefonon, ill. a tothbuda@
chello.hu e-mail-címen.
• A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB FEBRUÁR 9-én és 23-án 13.30-tól tartja klubnapjait, melyekre várja a régi
és az új érdeklődőket. Részletes programokról a klubnapokon lehet érdeklődni. Klubvezető Besenyei Zsófia,
besenyeizsofi@gmail.com (1027 Fazekas u. 19–23., fszt.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KLUBJA: FEBRUÁR 16., 15.00: Kréta, az ősi kultúra szigete.
Görög szigetek. 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).

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: FEBRUÁR 11., 18., és 25.: Budai-hegység. 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: FEBRUÁR 11.: Országos Kéktúra: Dorog–Piliscsév. Találkozó: 6.50, Nyugati
pu., pénztárak. Túravezető Dobi Zoltán: (06 70) 347-0545, (06 30) 855-4935. FEBRUÁR 18.: Budai-hegység.
Kiscelli parkerdő–felső Szép-völgy. Találkozó 9.00 óra, Nagyszombat utca (Katinyi mártírok parkja). Túravezető
Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904. FEBRUÁR 25.: Pilis. Találkozó 7.45-kor a Batthyány téri HÉV-pénztáraknál.
Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: FEBRUÁR 13., 18.30: Művészettörténet – Kálvária. Ludmann Mihály művészettörténész előadása. FEBRUÁR 18., 17.00: Portré plusz – Kondor Katalin beszélgetőműsora, vendég:
Prof. Dr. Bagdy Emőke. FEBRUÁR 22., 18.00: Gáspár Ferenc: Janus – könyvbemutató. Beszélgetőtárs: Bencsik
Gábor, gitározik és énekel a versek írója, Diószegi Szabó Pál, előadó: Sámi–Bolberitz Zsófia (1028 Templom
utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: FEBRUÁR 6., 19.00: Miért örök az örök város Róma? A reneszánsz és a barokk művészet. Előadó: Bálint Bertalan építész, belsőépítész, képzőművész. FEBRUÁR 7.,
19.00: Maksaméta humorklub. Vendég Nádas György Erzsébet-díjas és Karinthy-gyűrűs színész, humorista.
FEBRUÁR 15., 18.30: Hősies zsiványok és botrányos királyok – a múlt leghírhedtebb lázadói és újítói. Történelmi előadás-sorozat. Előadó: Antalffy Péter történész. Fáraónők – Kleopátra, Hatsepszut, avagy a lehetetlen
küldetés (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KSH KÖNYVTÁR: FEBRUÁR 14., 17.00: a Szépírók Társasága és a KSH Könyvtár Szépírók a KSH Könyvtárban elnevezésű közös rendezvénysorozatának vendége Nagy Gabriella író, a Litera.hu irodalmi portál főszerkesztője. FEBRUÁR 22., 17.00: a Kölcsey Ferenc Olvasókör, a Könyvtárellátó és a KSH Könyvtár vendége
Fenákel Judit író, újságíró. Beszélgetőpartnere Király Kató irodalomtanár, a Nyugdíjasok Budapesti Szervezete
irodalomkör vezetője. A programok helyszíne a Bibó István-terem (1024 Keleti Károly u. 5.).

TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: FEBRUÁR 18., 13.00–19.00: Népzenei kurzus – hangszer- és
énekoktatás. A részvétel feltétele az előzetes jelentkezés és időpont-egyeztetés. Jelentkezés, információ:
Vörös Juditnál a (06 20) 390-5775-ös számon vagy a voros.judit@marczi.hu címen. Minden hétfőn 19.00–22.00ig: Kreatív írás. Vezeti: Lackfi János József Attila- és Prima Primissima díjas író, költő. Jelentkezés, információ
Sipos Ildikótól: 212-2820; (06 30) 439-1070. FEBRUÁR 23., 18.00–20.00-ig: Irodalombarátok köre. Mai szemmel a régi irodalom: írók, költők – sorsok, művek tükrében. Műhelyvezető, információ: Dancsházi Hajnal
színművész, drámapedagógus (06 30) 242-7327 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: FEBRUÁR 14., 18.00: Zöldág Selyemfestő Műhely. FEBRUÁR 15., 10.00: Zöldág
Művészeti Műhely (1028 Templom utca 2–10.).

február 14.
szerda 19.30

LYUKASÓRA
PRÓZA
Résztvevők: LACKFI JÁNOS moderátor,
SZABÓ T. ANNA, KIS JUDIT ÁGNES,
VÖRÖS ISTVÁN

február 23.
péntek 19.30

BOR ÉS A LÁNYKA
PETŐFI, BALASSI, CSOKONAI,
GÁRDONYI BORDALAI
SZARKA GYULA ÉS ZENEKARA
ELŐADÁSÁBAN

ESSZENCIA BORSZÍNHÁZ
Zenés-irodalmi borkóstoló
100 percben –
gasztrokulturális élmények
a befogadás jegyében
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BUDAI POLGÁR

Földművelésügyi miniszter a II. kerületből

Január 24-én mutatták be a KSH Könyvtárban Fehér György történész, egyetemi tanár, a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum korábbi főigazgatója Darányi Ignác életéről írt könyvét.
A szerzővel a könyvtár munkatársa, Horváth Balázs beszélgetett.

A 2017 augusztusában megjelent kötet nemcsak az egykori miniszter teljes életútját dolgozza fel, de világos képet rajzol a XIX. század
végi és XX. század eleji magyarországi történelmi helyzetről és társadalmi mozgásokról is.
Az összesen négy kormányban tizenkét éven át dolgozott politikus megítélése a
szocializmus évei alatt inkább negatív volt,
holott nemcsak a magyar mezőgazdaság köszönhet sokat neki, de a mezőgazdaságban
élők szociális helyzetén is igyekezett javítani. A ’90-es években azután többen kutatták
munkásságát, konferenciát is szerveztek róla,
Fehér György pedig számos cikket és tanul-

Fehér György:
Darányi Ignác
élete (1849–
1927). Megjelent
2017-ben a Gondolat Kiadónál, a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és
a Földművelésügyi
Minisztérium támogatásával.
Ára: 3800 Ft.

Buborékok

Addig nyújtózkodj, míg a takaród ér! Mondani könnyű, megtartani nehéz. A valóság előbb
vagy utóbb kibújik a látszat leple alól. A történet főhősei, Solmay Ignác és neje, Szidónia
megkérdőjelezhetetlenül szeretik gyermekeiket, kívánják boldogságukat. De milyen
áron? Az asszony nagyvilági életvitelt fenntartva keresi fiai és eladósorban lévő lányai
számára a fényes partit, gyáva ura pedig erőn
felül igyekszik finanszírozni a pazar pompát
és szőnyeg alá söpörni a problémákat. Az almák sem esnek messze a fájuktól: a család
feltartóztathatatlanul sodródik a teljes összeomlás felé.
Csiky Gergely vígjátéka valódi önzéstörténet, mely bizonyítja: a csillogás pénz nélkül elhalványul, a szeretet belátás nélkül csak ártani
tud. A Buborékok ma éppen úgy elpattannak,
mint 130 évvel ezelőtt, pukkanásuk önfeledt
kacagásként visszhangzik a nézőtérről.

Csiky Gergely: Buborékok – a
nagyváradi Szigligeti Színház előadása FEBRUÁR 17-én, 19 órakor a
Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom utca 2–10). Az előadást Novák Eszter
rendezte. Jegyár: 3500 Ft.

mányt publikált, amelyeknek összefoglalója
a Darányi Ignác élete (1849–1927) című könyv.
A beszélgetés során Darányi személyiségéről, magánéletéről és pályájáról is sok érdekességet megtudhatott a hallgatóság. Darányi református vallású, anyai ágról nemesi
családba született, és már gyermekkora óta
érdeklődött a mezőgazdaság iránt. Pesten
végzett jogi tanulmányokat, eleinte jogászként, majd agrárszakemberként alapozta meg
későbbi politikai pályáját. A II. kerületiek
számára külön érdekesség, hogy 1881 és 1904
között kerületünk országgyűlési képviselője
volt a Szabadelvű Párt tagjaként.
Minisztersége alatt jelentős szociálpolitikai, valamint mezőgazdasági szaktörvények
születtek. Az előbbiek szabályozták a munkaadók és munkavállalók kötelezettségeit, javították a munkavállalók lakhatási és oktatási
lehetőségeit, ugyanakkor szigorúan szankcionálták, ha a munkavállaló baloldali szervezkedésben vett részt. Ezeket a törvényeket
sok kritika érte jobb- és baloldalról egyaránt.
Szaktörvényei egyértelműen a mezőgazdaság
és az állattenyésztés fejlesztését szolgálták.
Fellépett a borhamisítás ellen, törvényt hozott a filoxéra által elpusztított szőlők felújítására és az állatorvosi szolgálat államosítására
is. Ésszerű kompromisszumokra törekedett,
magatartása középutas és kiegyensúlyozó
volt, így irányította tárcáját is.
Magánemberként puritán, szorgalmas,
nagy munkabírású embert ismerhetünk meg
a könyvből, aki sohasem nősült meg, a munka volt az élete. Amellett, hogy jogászként és
agrárszakemberként is sikeresen dolgozott,
5000 holdnyi birtokon gazdálkodott és jelentős társadalmi munkát is végzett.
„Ordo et sollertia!” („Rend és jártasság!”) áll
a Darányi család címerén, és ez volt Darányi
Ignác életének is jelmondata.
PZS

Textilkiállítás
a Kultúrkúriában

Február 16. és március 7. között tekinthető meg WeaveArt címmel Penkala Éva
és Szittner Andrea textilművész kiállítása,
amit Landgráf Katalin textilművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja nyit meg
február 16-án 18 órakor.
– A textil az az igazán szép földi anyag,
ami technikájában őrzi a megszentelt földi
létezés legszebb szimbólumát, a keresztet
– ajánlja a kiállítást Zelnik József etnográfus, író, szimbólumkutató. – A láncfonal
függőlegesére – hogy soha ne felejtsük –
milliószor ismételve rákerül a vetülékfonal
vízszintese. A merőleges égi dimenzió a
vízszintes földivel örök szövetségre lép. Így
ebben a mátrixban az egymáshoz rendelt
értékek sorokba szerveződnek, ha az asszonyok szőnek (1028 Templom utca 2–10.).
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Imahét az emberi méltóságért

A Pesthidegkúti Evangélikus Templomban zárult az ökumenikus imahét,
amelynek keretében január 21–28. között pesthidegkúti templomokban jöttek össze a helyi keresztény közösségek
lelkipásztorai és hívei imádkozni a méltóságuktól megfosztott, rabszolgasorban
sínylődő embertársainkért. A nyitó alkalom egyben az üldözött keresztényekért
imádkozás napja is volt. Az egész világra
kiterjedő ökumenikus imahét segédanyagát a karibi keresztény testvérek állították össze. A zárónapon, január 28-án
Fodor Viktor evangélikus lelkész hirdetett
igét, az eseményen részt vett Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, a 4-es választókerület országgyűlési képviselője, a
II. Kerületi Önkormányzat nevében Láng
Zsolt polgármester, Ernyey László, az egyházi és karitatív szervezetek tanácsnoka,
Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi
Önkormányzat elöljárója, valamint Makra Krisztina önkormányzati képviselő.

Események kerületünk templomaiban

ORSZÁGÚTI FERECES TEMPLOM: FEBRUÁR
14-én hamvazószerdán 7.30, 10 és 18 órakor lesznek szentmisék. Ezen napon lesz a jegyesoktatás
első alkalma, és 19 órakor Szent Bálint vértanúra
emlékezve a szerelmesek miséje. FEBRUÁR 16án szentségimádási nap lesz a reggeli mise végétől
az esti zsolozsma kezdetéig, 17.30-ig. A Házasság
Hete keretében FEBRUÁR 15-én 19.30-kor a
Carceri-teremben Lothringer Éva SSS előadása Mi
terem a családfán? azaz minták, szerepek, értékek,
fények és árnyak egy házasságban – kétfelől címmel
(1024 Margit körút 23.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: istentisztelet minden vasárnap 8 és 10, csütörtökön 18
órakor. Gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és 10
órakor. A bibliaórák kedden 18 órakor kezdődnek.
FEBRUÁR 11-én 17 órakor szeretetvendégséggel
egybekötött hálaadó istentisztelet lesz megemlékezéssel a gyülekezet 80 éves múltjára. FEBRUÁR
17-én 10-15 óra között házaspáros csendesnap
lesz Öröm a házasságban címmel www.refpasaret.
hu, tel.: 356 4019 (1026 Torockó tér 1.).
MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOM:
vasárnaponként 17 órakor ifjúsági és hittanos családi istentisztelet. Szerdánként 10-12 óra között
baba-mama kör, 18 órakor bibliaóra. FEBRUÁR

4-én 10 órakor istentisztelet diakóniai szeretetszolgálattal. FEBRUÁR 11-én 10 órakor istentisztelet,
15-17 óra között farsangi játszóház. FEBRUÁR
18-án 10 órakor istentisztelet és az ötrészes felnőtt bibliaiskola első alkalma Kicsoda az ember?
címmel, igehirdető és előadó: Vadász Márta lelkipásztor-vallástanár. FEBRUÁR 25-én 10 órakor
ünnepi istentisztelet keretében megemlékezés lesz
Mátyás király születésének 575. évfordulójáról.
Közreműködik a Kecskés régizene-együttes. Megnyitják Váradiné Osváth Ilona keresztszemes kiállítását Magyar reneszánsz címmel. Elérhetőségek:
dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06
30) 289-9415 és 326-5629, hegedus.cimbalom@
gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).

PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM:
FEBRUÁR 11-én 8 és 10 órakor istentisztelet, a
házaspárok megáldása, szeretetvendégség, családi
bizonyságtétel. FEBRUÁR 18-án 8 és 10 órakor a
böjt első vasárnapján úrvacsorás istentisztelet. További információ: kg.hidegkut@t-online.hu, www.
refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, 397-4315 (1028
Hidegkúti út 64-66.).
PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOM:
istentisztelet vasárnaponként 9.30-kor. FEBRUÁR
11-én 17 órakor családi istentisztelet. FEBRUÁR
18-án 9.30-kor házassági áldás a házasság hete
alkalmából. A gyülekezet énekkarába várnak új jelentkezőket, próba minden kedden este 19.15-kor
(1028 Ördögárok u. 9.). Gyülekezeti terem: FEBRUÁR 7-én és 21-én 19 órakor felnőtt bibliaóra.
FEBRUÁR 24-én 16 órakor Könyvfaló Klub minden
korosztálynak. FEBRUÁR 25-én 11 órától gyülekezeti nap, témája Sitku Tibor: Ki a magyarok Istene?
pesthidegkut.lutheran.hu (1029 Zsíroshegyi út 47.).
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: FEBRUÁR 7.,
19.00: az idén itt házasulandó jegyesek első oktatása.

FEBRUÁR 11-én a 10.30 órai szentmisén a Werner
Alajos Kórus énekel a Lourdes-i jelenés évfordulója
alkalmából, illetve a húsz éve Máriaremetén szolgáló Esterházy László atya köszöntésére. FEBRUÁR
14., hamvazószerda a nagyböjt kezdete, szigorú
böjti nap (háromszori étkezés, hústilalom ez utóbbi
érvényes nagyböjt péntekjeire is). FEBRUÁR 16-án
17.30-kor keresztúti ájtatosság. FEBRUÁR 18-án
10.30-kor László atya hálaadó szentmisét mutat be
húszéves jubileuma alkalmából. Hétköznapokon 10
órától, vasárnaponként a 7.30 órai szentmise után
rózsafüzérima (1029 Templomkert u. 1.).

Budai Görögkatolikus templom: vasárnaponként 9, 11 (szolgál a templom kórusa) és 17.30
órakor, hétköznapokon 17.30 órakor szentliturgia.
A FEBRUÁR 12-én kezdődő nagyböjt szerdáin
és péntekjein 17.30-kor az előszenteltek liturgiáját végezik a templomi kórus szolgálatával. Irodai
fogadóóra: hétköznapokon 16.30-17.30 óra között.
Honlap: www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.).
BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: istentiszteletek vasárnaponként 9, 11 és 18 órakor.
FEBRUÁR 7-én 19 órakor a középgeneráció
interaktív alkalma, témája Sola Sciptura – én és a
Biblia. FEBRUÁR 12-én 19.00 órakor Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos
felügyelője, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója
tart előadást Protestantizmus és irodalom címmel
(1014 Táncsics M. u. 28.).
Frankel Leó úti zsinagóga: FEBRUÁR
8., 15., 22., 18.00: Frankel Baráti Kör. FEBRUÁR
9., 16., 23., 18.00: Kabalat Sabat – Szombatfogadó
istentisztelet. FEBRUÁR 10., 17., 24., 10.00:
Szombati istentisztelet. FEBRUÁR 11., 18., 25.,
10.00: Talmud Tóra. 17.00: BéBiYO. FEBRUÁR
28., 4.45: Eszter böjtje. 18.00: Erev Purim (1023
Frankel Leó út 49.).

Összeállította: Raduj Klára

PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: FEBRUÁR 10-én 10 órakor lelkinap a
betegek szentségét felvevők számára, gyónási lehetőség, rózsafüzérima, 12 órakor szentmise, a betegek
szentségének kiszolgáltatása. A lelkinapot vezeti
Keresztes Szilárd görögkatolikus püspök. FEBRUÁR 14-én, hamvazószerdán 18.45-kor zsolozsma,
szentségimádás, gyónási alkalom, katekézis a gyónás
szentségéről A feloldozás és elégtétel címmel (P. Peregrin). A nagyböjt péntekjein 17.20-kor keresztút
(1026 Pasaréti út 137.).
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Andersen Pest-Budán

Hans Christian Andersen (1805–1875) dán
költő, regény- és meseíró sokat utazott
Európában, és tulajdonképpen útirajzai hozták meg számára a külföldi népszerűséget.
Amikor 1841-ben végighajózta a Dunát,
Magyarországon is több helyütt megállt,
bejárta a mohácsi csatateret, Pesten, illetve
Budán pedig napokig elidőzött.

Az Egy költő bazárja című, bédekkerként is olvasható könyvében írja Andersen, hogy a hazánkban töltött júniusi napok a „szép nyári
Dániájára” emlékeztették:
„Micsoda kilátás! De hogy is lehetne szavakkal
lefesteni? Hogy volna érzékeltethető a napfény,
amelyben szemünk elé tárult e látvány? A pesti épületsor: a part mentén, mintha palota állna
palota mellett; milyen élet és mozgalmasság! Magyar gavallérok, kereskedők, görögök és zsidók,
katonák és parasztok csak úgy tolonganak. Éppen
Szent Medárd-napi vásár van. A túlsó parton, a
magas, pázsitzöld hegy lábánál, kisebb, tarka
házak sorakoznak; egy-két házsor már a hegy lejtőjén vonul fölfelé. Ez Buda, Magyarország fővárosa: a vár, a magyar Akropolis, fehér falaival a
zöldelő kertek fölé emelkedik. Hajóhíd köti össze a
két várost. Milyen tolongás, milyen lárma! A híd
meginog, amint a kocsik végiggördülnek rajta.”
Az 1440 bécsi lépés hosszúságú korabeli
pontonhíd a folyón sorakozó bárkákra fektetett deszkapallókból készült, mindkét végén egy-egy vámbódéval. A fiákerek azonban
megállás nélkül hajtottak át rajta, mivel minden nemes és polgár mentesült a fizetés alól,

ehhez pedig elég volt egy jobb kabátot viselni.
Andersen a vízivárosi vendéglőt, ahová betért
ebédelni, tágasnak, szépnek és szemérmetlenül drágának találta…
A dán író azt is megjegyezte, hogy a magyarok nagy rajongással beszéltek Széchenyiről,
és az ő képe díszítette a gőzhajó kajütjét is,
amivel érkezett.
„De mielőtt tovább utaznánk, még hadd tegyünk egy kis sétát a budai oldalon, Gül Baba
sírja felé a Császár-fürdő fölött. A török szentnek keletről hozunk üdvözletet, a vén Stambul-

ból, Mohammed zöld zászlajától. De ki fekszik
már odabenn, arcára borulva? Karimátlan, fehér
filzkalap borul a homlokára. […] egy dervis, aki
gyalog vándorolt el ide, hegyeken, pusztaságokon
keresztül, ide, egy idegen néphez, a keresztények
városához. Zarándokútja véget ért. Emlékül még
egy tarka fakardot akaszt a falra. […]
Este van. A nap, mint hatalmas, vörös korong
száll alá. Hallgatagon lépked Kelet fia a sírtól a
magas vár felé. […] Csend van a bástyán és csend
a sírkamrában, ahol Gül Baba szunnyad.”
Verrasztó Gábor

Ötvenéves a Körszálló

Több mint másfél százan köszöntötték a fél évszázados Körszállót. A december végén tartott születésnapi
ünnepségen az egykori és jelenlegi dolgozók közösen emlékeztek meg az 1967-ben megnyitott szállodára.
A hangulatos összejövetel egyik fénypontja a pesthidegkúti Frer cukrászdának a Körszálló képével díszített
tortakülönlegessége volt. Az épület, amely szilveszterkor volt éppen fél évszázados, Szrogh György tervei
alapján készült, jelenleg tizenöt szinten 280 szobája és kilenc apartmanja van.

Lapunk állandó szerzője, Verrasztó
Gábor író,
újságíró legújabb helytörténeti kötete, A félig
bevert szeg –
50 éves a Körszálló címmel
a júniusban
megrendezendő Ünnepi
Könyvhétre
jelenik meg. A sok képpel illusztrált,
160 oldalnyi kemény kötésű kötet limitált példányszámban készül, ezért
a szerző és kiadója, a Napkút Kiadó
arra kéri leendő olvasóit, hogy aki meg
szeretné venni a könyvet, jegyezze elő
a korszallo@gmail.com e-mail-címen.
Az előrendelőknek az 1990 forintos
bolti árból ötszáz forint kedvezményt
biztosítanak.
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Értékőrzők a Napraforgó utcában

Nemcsak városrészünk, hanem Európa egyik
ékköve a Napraforgó utcai kísérleti lakótelep,
amely 1931 óta csaknem eredeti állapotában
őrzi a kor modern stílusjegyeit. Az utcában
lakók egyesületet alapítottak, hogy gondozzák a neves építészek munkáit, és ismertté
tegyék a különleges hangulatú negyedet.

A Napraforgó utcában 22 családi,
illetve ikerház épült száz-száz négyszögölnyi
telkeken. Cél volt, hogy kis területen minél
élhetőbb otthonokat emeljenek németországi példák alapján. A villák tervezői:
Bierbauer Virgil, Fischer József, Gerlóczy
Gedeon, Hajós Alfréd, Kaffka Péter, Kertész K.
Róbert, Kozma Lajos, ifj. Masirevich György,
Münnich Aladár, Quittner Ervin, Vágó László,
Wälder Gyula, Weichinger Károly, Wellisch
Andor, valamint a dr. Barát Béla–Novák Ede,
a Hegedűs Ármin–Böhm Henrik, a Ligeti
Pál–Molnár Farkas és a Tauszig Béla–Róth
Zsigmond páros.

Megyeri Gábor és Groó Dóra (balra) egyesületi
tagokkal

Hangulatos és kedvelt kis park a házak között

– Például Bécsben és Stuttgartban is áll a
Bauhaus jegyében épült telep, de azok a háború alatt károkat szenvedtek, míg a II. kerületi
egybefüggő szigetet megkímélte az idő – emelte
ki Megyeri Gábor. – Az épületek már védettek,
és egy-két korábban végzett, nem túl szerencsés átalakítástól eltekintve megőrizték eredeti
formájukat. Civil szervezetünk célul tűzte ki azt
is, hogy felhívja a figyelmet a kor modern építészetére. Jövőre lesz százéves a Bauhaus irányzat
és eszme. Az évforduló alkalmából szeretnénk
csatlakozni külföldi programokhoz, és itthon is
méltó módon megemlékezni. Reméljük, hogy
találunk hozzá partnereket is.

A Hajós Alfréd-féle házat megépülése óta a
feleségem családja lakta, sőt, akkor még a terveket is egyeztetni tudták az építésszel, de van
olyan lakó is az utcában, aki már negyven éve,
közvetlen az első tulajdonostól vette meg villát.
Szintén itt lakik a házakat építő kivitelező egyik
távoli rokona is.
– Saját, gyerekkori emlékeim mellett, ahogy
elmélyedtünk az utcatörténelemben, úgy derültek ki további érdekességek, ezeket szeretnék összegyűjteni és elérhetővé tenni az érdeklődők számára – hangsúlyozta Groó Dóra.
– Sok dokumentum megvan a telepről, így az
első tulajdonosok adatai, a tervek, és fennmaradt a Tér és Forma építészeti lap száma, amely
az átadás után épületről épületre bemutatja a
Napraforgó utcai negyedet. Biztosak vagyunk
benne, hogy másoknak is van archív felvétele
vagy anyaga a házakról, az építészekről, vagy az
egykori lakókról. Köszönettel vennénk, ha erről írnának nekünk, vagy megosztanák velünk
ezeket az info@napraforgoutca.hu e-mail-címen. Az eredeti képekről és dokumentumokról
másolatot készítünk, hogy elérhetővé tegyük
majd őket az egyesület készülő honlapján.
Szabó Gergely

Forrás: Tér és Forma, 1931

Visszautasíthatatlan meghívásnak tett eleget
szerkesztőségünk, amikor a közelmúltban ellátogatott a Napraforgó utca egyik házába, amit
Hajós Alfréd neves építész és első magyar olimpiai bajnokunk tervezett. Nemcsak azért, mert
Groó Dóra és Megyeri Gábor otthona fantasztikus
időutazással ér fel, hanem mert részesei lehettünk egy frissen alakult értékőrző egyesület
első, hivatalos összejövetelének.
– Annyira új a szervezet, hogy épp csak megszáradt a pecsét a Napraforgó utcai Bauhaus
Egyesület bejegyzésén, maga az ötlet azonban
már régi, csak a szabadidő hiányzott a megvalósításhoz – mondta el lapunknak a megbeszélésen Megyeri Gábor alapító, aki maga is a
II. kerületben nőtt fel. – Feleségem születése
óta itt él, családja volt az első tulajdonosa ennek a háznak, így érthetően szívünkön viseljük
az utca és a környék sorsát. Mindketten cégvezetők voltunk, tudtuk, hogy nagy feladat egy
jól működő és aktív egyesület működtetése, de
nemrég nyugdíjba mentünk, így egy kicsit több
az időnk. Most hasznos szolgálatot, jó munkát végezhetünk a közösségért. Megosztottuk
ezt a gondolatunkat az utcában lakókkal, akik
támogatták az ötletet, és sokan csatlakoztak is
az egyesülethez, melynek fő célja, hogy segítségével ápoljuk a Bauhaus-irányzat és a kor
építészeti szellemiségében épült villanegyed
hagyományait, kulturális értékeit. Ehhez tartozik az is, hogy óvjuk az eredeti állapotot, szépítsük a környezetet és lehetőség szerint másokkal összefogva fejlesszük lakóhelyünket, ezáltal
gyarapítva kerületünket.
Az egyesület tagjai vallják, hogy együttműködve nemcsak megőrizhetik a II. kerület eme
különleges hangulatú szegletét, hanem a múltat jobban feltárva újabb részleteket tudhatnak
meg a közel kilencven éve épült negyed történetéről.

24. OLDAL

KÉKHÍREK

BUDAI POLGÁR

Trükkös tolvajokat fogtak el a rendőrök

A közelmúltban több trükkös bűnöző is
rendőrkézre került a II. kerületben. Szerencsére a lakosság is jobban figyel már az
átverésekre.

Álvillanyszerelők

Az elektromos művek dolgozójának adta ki magát két férfi, aki január 10-én napközben becsengetett a Hűvösvölgyi út egyik társasházába
egy idősebb hölgyhöz. A házigazda beengedte az
áramszolgáltató munkatársainak hitt személyeket, akik elterelték a sértett figyelmét és elloptak egy táskát, valamint karórákat és ékszereket
mintegy 70 ezer forint értékben, majd gyorsan
távoztak a lakásból. A trükkös tolvajokra azonban
már érkezésükkor felfigyeltek a BRFK Bűnügyi
Bevetési Osztály környéken szolgálatot teljesítő
rendőrei, akik elfogták a két személyt, és az ellopott értékeket megtalálták náluk.
Az ügyet felgöngyölítő II. kerületi Rendőrkapitányság házkutatást tartott a tolvajoknál,
amelynek során további értékekre bukkantak.
Kiderült, hogy más kerületben is követtek el lopást. Azt még vizsgálják, hogy további, hasonló
bűncselekményekkel összefüggésbe hozhatók-e
a hatóság előtt már ismert alakok.
Elfogták a trükkös tolvajok futárát

Telefonon keresztül megtévesztett személytől
akart átvenni egy futár egymillió forintnyi készpénzt január 10-én az esti órákban a Törökvész
úton. A rendőrség a helyszínen elfogta a 19 éves
férfit.
– A sértettől a régi, unokázós trükkel csalt ki
pénzt egy férfi és egy nő arra hivatkozva, hogy a
fiatal rokon balesetet szenvedett, egyben komoly
kárt is okozott, és ha nem téríti meg, akkor rendőrségi ügyet csinálnak az esetből, aminek nem

lesz jó vége – mondta el lapunknak Szemes Bettina
rendőr hadnagy, a II. kerületi Rendőrkapitányság Gazdaságvédelmi Alosztályának vezetője.
– A telefonon megtévesztett és megfenyegetett
nagyapa összeszedte a pénzt, és egy megbeszélt
helyen átadta az összegért küldött futárnak, akit
azonban már egy ideje követtek a rendőrök, mert
a nyomozók felfigyeltek ideges, gyanús viselkedésére.
Az elfogott, hajléktalan életmódot folytató
személy részben elismerte a bűncselekményt,
a telefonálókat viszont még keresik a rendőrök.
Az ügyet egy másik, hasonló esettel együtt vizsgálják.
A sértett volt a trükkösebb

Szerencsére mind kevesebben dőlnek be a trükkös csalók különböző fondorlatainak, a gyanús
telefonhívásokra inkább leteszik a kagylót, vagy
értesítik az esetről a rendőrséget – tájékoztat-

ta lapunkat Szemes Bettina rendőr hadnagy, a II.
kerületi Rendőrkapitányság Gazdaságvédelmi
Alosztályának vezetője.
– Van példa arra is, amikor a sértett trükkösebb volt a bűnözőknél. Január 11-én kora délután egy II. kerületi idősebb urat hívott vonalas
telefonon egy síró hangú férfi, aki az unokájának
adta ki magát. Elmondta, hogy valaki egy nagy
értékű csomagot bízott rá, de az eltűnt, ezért levágták az egyik ujját, kiverték a fogát, nem is tud
beszélni érthetően, és addig tartják fogva, amíg
nem fizet ki 80 ezer eurót.
A rendőr hadnagy elmondta, hogy az éber úr
már az elején gyanút fogott, hiszen ismerte ezt
a trükköt. Miközben beszéltek, mobiltelefonon
kapcsolatba lépett a családjával, és kiderült, hogy
mindenki épségben van. A rokonok értesítették
a rendőröket, akik időben érkeztek és elfogták
a sértett házánál várakozó csalókat, akik a pénz
átvételére érkeztek taxival.

Egy nyugdíjas teljes vagyonát meg akarta szerezni

Összeállította: Szabó Gergely

Gondozást és jó életkörülményeket kínált egy nő
egy II. kerületi nyugdíjas férfinak, azonban mindez csak ígéret maradt. A csaló ügyvédi segítséggel megszerezte a sértett lakását és pénzét.

Sokszereplős, csúnya esetet tárt nemrég a nyilvánosság elé a Zsaru Magazin. A történet két és fél éve
kezdődött, amikor egy 45 éves nő azzal keresett fel
egy férfit II. kerületi családi házában, hogy gyermeke szeretné használni a mellékhelyiséget. R. Tímea
előre eltervezte, hogy a Hűvösvölgyi út környékén
jó anyagi körülmények között, magányosan élő úr
bizalmába férkőzik. Ez olyannyira sikerült, hogy
az első látogatást követően összebarátkoztak. A nő
később azzal állt elő, hogy hosszú távra meghívja
magához Ceglédre a férfit, és gondoskodik róla.
A 65 éves sértett ezt elfogadta és vidékre költözött,
ahol a kezdeti szeretet hamar alábbhagyott. A nő
elvette a férfi telefonját és nem engedte, hogy bárki
mással kapcsolatot tarthasson, pedig távoli rokonai
már keresték. Lapunk úgy tudja, hogy a nyugdíjast
ez idő alatt eltűntként keresték a rendőrök.

Miközben a férfi egészségi állapota romlott, a nő
igyekezett mielőbb megszerezni a vagyonát. Ügyvédi segítséggel végrendelet készült, ahol a nő lett az
örökös, de a csaló még a férfi nyugdíját is megszerezte annak bankkártyájával. A nő türelmetlen lett,
ezért újabb ügyvédi és orvosi közreműködéssel,
tartási szerződéssel saját nevére íratta a Hűvösvölgyi úti ingatlan tulajdonjogát, a végrendelettel
pedig hozzájutott egy pesti lakás feléhez, ugyanis a
kisemmizett férfi időközben meghalt.
A rendőrségi nyomozás kiderítette, hogy a nőnek
szerepe volt a férfi egészségének leromlásában, így
halálában is, mert nem gondoskodott róla. A hatóság zár alá vette az értékes ingatlant, amit a nő
megpróbált eladni. Kiderült az is, hogy a végrendelet hamis, és a tartási szerződés dokumentumai
között is van, amit nem a férfi írt alá.
A nő ellen különösen nagy kárt okozó csalás,
gondozási kötelezettség elmulasztása és felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás miatt indult
eljárás, amelyben két ügyvédet és egy orvost is bűncselekményekkel gyanúsítanak. R. Tímea előzetes
letartóztatásba került.

Életet mentett
a parkolási ellenőr

A Bécsi út 8. szám előtt végzett
munkát január 23-án délután
16 óra körül Bajusz István, a
Városüzemeltetési Igazgatóság
Parkolási Osztályának parkolási
ellenőre, amikor arra lett figyelmes, hogy egy nő megpróbált a
villamos elé feküdni a sínekre. Az
öngyilkossági szándékot sikerült
megakadályoznia, és az illetőt –
aki ezt követően ismét megpróbált a vágányokhoz jutni – nem
engedte távozni a rendőrség és
a mentők kiérkezéséig. A mentők a nőt kórházba szállították.
Ez idő alatt két, 3-4 év körüli
gyermekére egy virágboltban
vigyáztak. Az önkormányzat
életmentő munkatársának segítséget nyújtottak a virágbolt
és egy közeli kávézó dolgozói.
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Terepszemlén bukott le a betörő

A II. kerület egyik kertvárosi részén járőröztek a rendőrök, amikor feltűnt nekik egy autó, amely komótosan járta az
utcákat január 10-én éjjel. A gépkocsit
megállították, a benne ülő két személyt
pedig intézkedés alá vonták. Ismét jó volt
a zseblopási alosztály nyomozóinak a
szimata, hiszen a jármű átvizsgálásakor
sapkát, kesztyűt, elemlámpát és más,
betöréshez használatos szerszámokat
találtak benne, de előkerült egy rádió
adóvevő is.
A rendőrök előállították a két férfit,
akik közül az egyiket egy korábbi bűncselekménnyel kapcsolatban már ismerték. Az illetőt azzal gyanúsították, hogy

még 2016-ban betörést követett el a
II. kerületben.
Az alapos ruházatátvizsgálásnál a
rendőrök megtalálták a 43 éves férfi
alsóneműjében az addig rejtegetett papír zsebkendő-csomagot, amelyben 19
darab zárfésűt leltek. Ezeket a speciális
szerszámokat betörők használják zárak
kinyitásához.
Az egyéb bűncselekmények miatt keresett férfit azzal is gyanúsítják, hogy a
VII. kerületben is elkövetett betörést, és
vizsgálják, hogy további, hasonló bűncselekményekkel összefüggésbe hozható-e.
A bűnöző előzetes letartóztatásban várja
ügye folytatását.

Jelentkezzen tűzoltónak!

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tűzoltói
és gépjárművezetői beosztásba. A beosztás betöltésének feltételei: magyar
állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 18 és 55 év közötti életkor, állandó belföldi lakhely, érettségi, gépjárművezető esetén: „C” kategóriás
jogosítvány, valamint a beosztás ellátásához szükséges egészségi, pszichikai,
fizikai alkalmasság, kifogástalan életvitel.
A beosztással járó illetmény és egyéb juttatások megállapítása a 2015. évi
XLII. törvény alapján: kiszámítható életpálya, évi 200 ezer forint cafeteriajuttatás, teljesítményjuttatás, egyenruházati ellátás.
Jelentkezéshez szükséges dokumentumok: önéletrajz, végzettséget igazoló
bizonyítvány, oklevél, személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági
igazolvány, adóigazolvány, tajkártya, valamint az esetleges vezetői engedély
másolata.
A jelentkezés regisztrációhoz kötött és folyamatos. A regisztrációs adatlap
elérhető a http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/regisztracio/19 oldalon.
További információt a tamasne.majszin@katved.gov.hu e-mail-címen vagy a
(06 1) 459-2300/93015-ös telefonszámon lehet kérni. Az önéletrajzokat az fki.
human@katved.gov.hu e-mail-címen fogadják. Saját e-mail-címüket a regisztrációs lapon pontosan kell megadniuk, mert arra küldik majd az értesítéseket.
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Látogatók a keresőből
A keresőoptimalizálási képzés folytatódik

A II. kerületi Vállalkozói Klub keretében februárban is várja a II. kerületi vállalkozókat Villányi Balázs online-marketing-szakértő.
A II. Kerületi Önkormányzat által támogatott képzéssorozat részeként a keresőoptimalizálással ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

– Az online-marketing területén a
keresőből érkező forgalom az egyik
legfontosabb vevőszerző lehetőség,
az ennek érdekében végzett tevékenységet pedig keresőoptimalizálásnak nevezzük – mondta el Villányi Balázs szakértő. – A vállalkozói
klub januári képzésén a honlapon
végzett keresőoptimalizálási beállításokkal foglalkoztunk, februárban pedig a linkgyűjtéssel, a külső
– honlapunkat erősítő – hivatkozások gyűjtésének fortélyaival ismertetem meg a résztvevőket.
Miért fontos ez a gyűjtőmunka?
A Google úgy gondolkodik, hogyha jó egy honlap, akkor arra sok link
mutat. Sok egyéb – a miénktől független – honlap „mond” róla véleményt. Ez alapvetően spontán folyamat, de a képzés arról szól, hogy
ezt a spontaneitást egy picit mi is
befolyásolni tudjuk.
Mekkora jelentősége van a honlapunkra mutató linkeknek?
Ezt nem lehet egyértelműen
meghatározni, de fontos tényező

az bizonyos. Arról van szó, hogy a
honlapunkra mutató linkek biztosítják a honlapunk beágyazottságát
a világhálóba. És enélkül nincs siker.
Kik vehetnek részt a képzésen?
Bárki. De természetesen annak
érdemes igazán eljönnie, akinek
van, vagy a közeljövőben lesz üzleti
célú honlapja.
Mi kell a részvételhez?
Egy laptop, mert a képzés egyben műhelymunka is. Tehát nemcsak elmondom és megmutatom, de
meg is valósíthatjuk első linkjeinek
megszerzését.
Lesz más képzés is a hónapban?
Egy alkalommal megismétlem a
januári képzést, ami a WordPress
honlap keresőoptimalizálási beállításokról szólt. Ez február 13-án,
kedden délelőtt lesz a Marczibányi
Téri Művelődési Központban. Valamint lesz Master Mind-kurzus
is, amiről részletesen a honlapon
olvashatnak az érdeklődők: http://
onlinemarketinges.hu/februar.

A FEJLŐDŐ II. KERÜLETÉRT

II. KERÜLETI VÁLLALKOZÓI KLUB

Ingyenes online-marketing-képzések két helyszínen!
Marczibányi Téri Művelődési Központ
(1022 Marczibányi tér 5/a)

Február 13., kedd 9-13 óráig
– Keresőoptimalizálás WordPress-honlapokon
Február 13., kedd 14-18 óráig – Linképítés
Február 16., péntek 9-13 óráig – Linképítés

Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

Február 14., szerda 9-13 óráig – Linképítés
Február 20., kedd 9-13 óráig – Linképítés
Február 20., kedd 14-17 óráig – Master Mind-csoport
Regisztráció az ingyenes képzésre: http://onlinemarketinges.hu/februar
További információk: Villányi Balázs, (06 30) 606-7843, e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu
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Egy mini, picurka kuckó
A Kis Rókus utcában sétálva egy kis bolt
előtti táblára lehet figyelmes a járókelő, rajta
a felirat: Minurka. A pici bolt mögött egy még
kisebb kuckó is található picurka székekkel
és játékokkal, mintha Hófehérke törpéinek
erdőszéli házikójába tévedt volna az ember.

A mini világ megálmodói, Tarnay Annamária és
Ábrahám Emőke többgyermekes édesanyák, akik
egy olyan közösségi helyet szerettek volna létrehozni, ahol minden a gyermekekről szól, őértük
van. Az elnevezés is „gyerekszáj”; Annamária
kisfiától származik, aki a mini és picurka szavakból alkotta meg a minurkát – nem is sejtve,
hogy Minurka egyszer csak új értelmet nyer és
önálló életre kel.
– A fenntarthatóság köré igyekszünk építeni
a Minurka programjait és termékeit – mondja
a főállásban olasztanárként dolgozó Annamária. – A bolt esetében ez azt jelenti, hogy bizományba vesszük be a jó állapotú, használt gyerekholmikat, amiket másoknak továbbadunk.
Emellett árulunk saját készítésű, illetve más
– főleg édesanyák – keze alól kikerült dizájntermékeket is, amelyek szintén újrahasznosított
alapanyagból készülnek.
Emőke enteriőrtervezőként dolgozott, majd
született három gyermeke. Akkor kezdett el
horgolni, és ma már nemcsak a maga és családja
örömére, hanem eladásra is készít pólófonalból
gyönyörű kosárkákat, puffokat, táskákat. Műhelye állandó jelleggel működik a Minurkában,
ahol nemcsak megcsodálhatjuk termékeit, de
tudományát másoknak is örömmel átadja.
– A varrótanfolyam elsődleges célja, hogy ne
kelljen kidobni ruhát, hanem át lehessen alakítani, meg lehessen javítani – magyarázza Emőke. – A bizományos koncepciónak is az állandó
körforgás a lényege: ami az egyik családban nem
kell, jól jöhet még a másikban.
– A másik fontos dolog, hogy a megmaradt
ruhákat, amiket nem sikerül eladnunk, ter-

mészetesen a tulajdonosokkal egyeztetve, rászoruló családokhoz juttatjuk el – fűzi hozzá
Annamária. – Nem segélyszervezeteken keresztül, ahol sajnos sokszor kétes, hogy hová
jutnak a ruhák, hanem a kerületi orvosi rendelőkkel és védőnőkkel együttműködve közvetlenül a családok kapják meg a jó állapotú
ruhaneműt.
Az újrahasznosítás a különböző témákban
felnőtteknek vagy gyerekeknek rendszeresen megrendezett workshopoknak is fontos
eleme. Itt többek között meg lehet tanulni a
könyvkötés, a mozaikozás, a horgolás és a varrás
alapjait. A gyerekek azonban nemcsak a kreatív kézműveskedésben követhetik fantáziájuk

szárnyalását. A Minurka állandó vendége Horváth Lili, a II. kerületben élő színművész, három
gyermek édesanyja, aki interaktív mesedélutánokon varázsolja el ifjú hallgatóságát.
A decemberben nyílt helynek máris kedvező a fogadtatása, ami nem is csoda, hiszen
barátságos hangulattal, magas színvonalú, jó
ízlést tükröző ruhákkal, játékokkal, könyvekkel,
használati tárgyakkal találkozhatnak a betérő
családok. A programok is vendégcsalogatóak:
a januárban zajlott nagy játékcserebere például
sok izgalmat és örömöt szerzett a gyerekeknek,
de Annamária és Emőke a felnőttekre is gondol,
és már tervezi egy Szülősuli elindítását.
Péter Zsuzsanna

programok a Minurkában: FEBRUÁR 9-én: Marcipánműhely – figurák, virágok készítése;
Horgoljunk! Felnőtt workshop. FEBRUÁR 10-én: Gingalló csokiműhely – trüffelkészítés. FEBRUÁR
16-án: varrótanfolyam gyerekeknek; Használd az agyad! Gondolkodtató játékok. FEBRUÁR 17én: Minden, ami papír alkotóműhely – könyvkötés gyerekeknek. FEBRUÁR 23-án: ásványékszer-készítés;
Nyomdakészítés, pólónyomás. Workshop gyerekeknek. FEBRUÁR 24-én: üveglencsés ékszerkészítés.
Továbbiak a Facebookon: Minurka.

Bejutottak az országos úszódöntőbe
Januárban tartották a 2017/18-as Diákolimpia
budapesti úszódöntőit, melyeken a kerületi iskolákban tanuló gyerekek eredményesen szerepeltek. Budapestet az I.–III. helyen
végzettek képviselik az országos döntőn
Hódmezővásárhelyen, a többi megyét a
győztesek.
Az Országos Diákolimpia úszódöntőjébe
jutottak a II. kerület képviseletében (zárójelben az iskola neve).
A kategória – igazolt versenyzők: • 50 m
gyors: I. korcsoport (kcs.) lány (2009-2010): 2.
Nagy Eszter (Csík), 3. Kropkó Jázmin (Fillér).
II. kcs. fiú (2007-2008) 3. Mihály Szabolcs
(Csík). • 50 m mell: I. kcs. lány 1. Nagy Eszter
(Csík), II. kcs. fiú: 2. Endrényi Zsigmond (Budenz). • 50 m hát: I. kcs. lány 2. Kropkó
Jázmin (Fillér). • 100 m gyors: III. kcs. lány

(2005-2006) 1. Gyurinovics Lili (Csik), V.-VI.
kcs. lány (1999-2002) 2. Szabó Inez (Csík),
3.Kiss Petra (Csík). • 100 m mell: III. kcs. lány
1. Takács Liliána (II. Rákóczi), 2. Mennich
Maja (Áldás) • 100 m hát: V.-VI. kcs. lány 2.
Fábián Nikoletta (Móricz). • 100 m pillangó:
III. kcs. lány: 2. Takács Liliána (II. Rákóczi), III.
kcs. fiú 2. Dénes Barnabás (Áldás), V.-VI. kcs.
lány: 1. Szabó Inez (Csík), 2. Labán Eszter (II.
Rákóczi). • 4x50 m gyors váltó: III. kcs. fiú: 2.
Áldás (Dénes Barnabás, Varga Előd Álmos,
Szentmihályi Ábel, Mihályi Máté)
B kategória – nem igazolt versenyzők: • 100
m gyors: IV. kcs. fiú (2003-2004) 1. Mészáros
Mátyás (Újlaki), 3. Kaya Deniz Rómeó (Csík),
V-VI. kcs. fiú 3. Kaiser Máté (Móricz) • 100 m
hát: IV. kcs. fiú 1. Mészáros Mátyás (Újlaki),
V.-VI. kcs. 3. Békési Roland (II. Rákóczi)
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Egylakásos ingatlanok is kérhetnek kéményellenőrzést

A fővárosi családiház-tulajdonosok 91 százaléka biztonsága érdekében továbbra is
igénybe szeretné venni a rendszeres kéményellenőrzést annak ellenére, hogy már
nem kötelező – hívta fel a figyelmet a Fővárosi
Kéményseprő-ipari Kft. (Főkétüsz Kft.) egy
tavaly decemberben végzett reprezentatív
kutatás alapján. A kéményseprő vállalatnál
hangsúlyozták, hogy az ellenőrzést kötelező
igénybe venni társasházi és lakásszövetkezeti ingatlanok, valamint gazdasági szervezetek tulajdonában lévő, vagy székhelyéül,
telephelyéül, fióktelepéül szolgáló ingatlanok
esetében. A törvénymódosítás ugyanakkor
megszüntette azoknak az egylakásos ingatlanoknak (döntően családi házak) a kötelező
kéményellenőrzését, melyek nem tartoznak
a fenti ingatlanok körébe.
Szintén újdonság, hogy az egylakásos ingatlanok esetében a tulajdonosok egyedi meg-

Fotó: MTI

Januártól változtak a kéményseprés szabályai: az egylakásos épületek tulajdonosai az
általuk használt tüzelő- és fűtőberendezés
fajtájától függően évente, vagy kétévente
továbbra is ingyenesen igényelhetik az
ellenőrzést, de a számukra megfelelő időpontot maguk kérhetik.

rendelés alapján, a jogszabályi feltételek betartása mellett ingyenesen igénybe vehetik
az ellenőrzést.
A Főkétüsz Kft. jelezte azt is, hogy az ellenőrzés iránti előzetes igény miatt a vállalat idén is előre fel fog ajánlani legalább egy
ellenőrzési időpontot a tulajdonos számára,
melynek során mindenféle adminisztratív
teher nélkül kérheti a szolgáltatást.
Amennyiben a tulajdonos nem él a felajánlott időpontban az önkéntes kéményellenőrzéssel, akkor kérheti máskorra a szemlét,

de ebben az esetben számolnia kell a hosszú,
akár 90 napos átfutási idővel.
A könnyebb tervezhetőség érdekében a Főkétüsz Kft. azt javasolja, hogy vegyék igénybe az ingyenes elektronikus értesítési formát, amivel az ellenőrzés előtt e-mailben és
SMS-ben tájékoztatják az időpontról a tulajdonost. Ehhez csupán a www.kemenysepro.
hu oldalon kell regisztrálni. Meg kell adni az
érintett címet vagy címeket, és az oldalon bejelentkezve bejelölni az elektronikus értesítésre vonatkozó igényt.

Lezárult az épületenergetikai korszerűsítés
a Szent Ferenc Kórházban

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium finanszírozásában, a
KEHOP-5.2.1-15-2015-00003
számú projekt keretében lezárult a Budapesti Szent Ferenc
Kórház újabb épületenergetikai
korszerűsítése, ami az energiahatékonyságot szolgálva magasabb komfortfokozatot biztosít
az intézményben.
A beruházáshoz a kórház 247
millió 569 ezer forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el,
melyből a Magyar Állam és az
Európai Unió támogatásával, a
Széchenyi 2020 keretében az
intézmény energetikai korszerűsítésnek következő állomását
valósította meg.
A Budapesti Szent Ferenc
Kórház a napi betegellátáshoz
minél professzionálisabb és
költséghatékonyabb megoldásokat kíván rendelni, aminek a
célja egyebek mellett az is, hogy
ezáltal fokozatosan mind több
beteg ellátására legyen lehetőség. E szemlélet jegyében, a fenti
pályázat keretében végezték el a
nyílászárócserét, a fűtési és a
HMV-előállító rendszer kor-

szerűsítését, az új hűtési rendszer és a napelemes rendszer
kialakítását.
A kórházban elmondták, hogy
a beruházás megkerülhetetlen
volt, mert az energetikai elvárások az elmúlt évtizedekben
jelentősen megváltoztak, a jelenlegi épület pedig ezeknek
már nem felelt meg. A tulajdonos-üzemeltető már korábban
két lépcsőben korszerűsítési

projekteket indított el, a jelenlegi pedig további előrelépés az
energiahatékonyság szempontjából.
Az eredeti terveknek megfelelően 2017 végén lezárult beruházástól azt várják, hogy ös�szességében az energiaköltségek
5-9 százaléka megspórolhatóvá
válik úgy, hogy közben magasabb komfortfokozatot biztosíthatnak.

Otthonápolás:
ingyenes tanfolyam
A kórházakban sokszor olyan betegeket is elhelyeznek, akiknek az
ellátása minimális tárgyi tudással és
szerető családi háttérrel otthonukban komfortosabban megoldható
lenne. Éppen ezért a II. Kerületi
Önkormányzattal együttműködve
a Budapesti Szent Ferenc Kórház
a Budán élő családoknak segítő,
támogató, rehabilitációs célokkal
újra elindítja egészségügyi programját, amellyel a családtagok házi
ellátásában kívánnak tömör és praktikus segítséget adni, a gyakorlatra
fókuszálva. Az oktatás tematikája: a
betegemelés technikái és technikai
eszközei, pelenkázás, toalett segédeszközök használata.
Az oktatás időpontja: FEBRUÁR
27., kedd 15-től 19 óráig. Helyszín:
Budapesti Szent Ferenc Kórház (1021
Széher út 73.). Az oktatásra jelentkezni Fábiánné Kiss Szilvia ápolási igazgatónál lehet, hétköznap
munkaidőben telefonon a (06 20)
310-4404-es számon vagy e-mailben
az apolig@szentferenckorhaz.hu
címen. Az érdeklődőket korlátozott
számban, előzetes jelentkezés alapján tudják fogadni.
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Budai polgárok a kerületből…

A Margit körút zajos forgatagában van egy békés kis sziget.
Az ide érkező mozogni vagy fogyni vágyó hölgyek testük
pozitív alakulásán túl mást is tapasztalnak: olyan helyet,
ahol lelkileg is feltöltődhetnek, ahol lehetőség van ellazulni, befelé figyelni, ahol társakra, barátokra is találhatnak. Ennek a mozgásstúdiónak a vezetője, de inkább
lelke és motorja Szilvási Anikó callanetics-oktató.
A mozgás az életem – fizikailag, lelkileg és mentálisan is szükségem van rá. A callaneticsben találtam meg azt a mozgásformát, ami
egyszerre jól megdolgoztat, ugyanakkor megnyugtat, segíti a koncentrációt, megtanítja uralni a testünket. Óriási ajándék, hogy azzal
foglalkozhatom, amit nagyon szeretek.
Húsz éve alakítottuk ki saját stúdiónkat, és van olyan vendégünk,
aki azóta is rendszeresen látogatja óráinkat. Sokféle ember megfordul itt, sokféle sorssal. Az alakformálás vagy a fittség elérésén túl
sokan lelki problémákra is keresnek nálunk enyhülést. Öröm látni,
ahogy a mozgás – és a támogató társaság – hatására a hölgyek megnyílnak, jobb kedvűvé válnak, szinte megfiatalodnak. A mozgás a
testi és a lelki egészséget egyaránt szolgáló örömforrás, és a közös
élménytől mindannyian feltöltődünk.
Ez a munka engem elfogadásra és alázatra tanít. Hozzánk tizenévestől nyolcvanasokig járnak nők különböző világnézettel, ízléssel, értékrenddel, de közös bennük a mozgás szeretete és az az
igény, hogy törődni kell magunkkal, és erre nem szabad sajnálni az
időt. Tudom, hogy sokan nehezen szánják rá magukat az első lépésre, mert tele vannak gátlással – van, aki a külseje, van, aki a kora
miatt bizonytalan. Ezért alakítottuk úgy ki a stúdiót, hogy mindenkinek hívogató és kellemes legyen. Nálunk mindig hangulatvilágítás van, gyertyafény, halk zene, az órák előtt és után lehet teázni,
beszélgetni.
Eleinte sokat aggódtam amiatt, hogy lesz-e elég vendégünk, meg
tudok-e élni ebből, de amióta elengedtem ezt a szorongást, szinte állandóan telt házas óráink vannak. Ma már úgy gondolom, az a
feladatom, hogy a magam eszközeivel segítsek másoknak elfogadni
önmagukat és szebbé varázsolni hétköznapjaikat.
Nem hiszek az újévi fogadalmakban, ahogy a fogyókúrában sem.
Hiszek viszont a folyamatos fejlődésben és abban, hogy szépen lassan kell elkezdenünk a változást a gondolkodásunkban és az életmódunkban, hogy harmóniában élhessünk önmagunkkal – ép testünkben ép lélekkel.

Szilvási Anikó

Lejegyezte: Péter Zsuzsanna

callanetics-oktató,
stúdióvezető
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Naptár II. kerületi képekkel

A II. Kerületi Önkormányzat kiadásában készült kerületi fotókkal illusztrált falinaptár
utolsó példányai február 20-ig 50% kedvezménnyel vásárolhatók meg a készlet
erejéig. Az impozáns képek a Budai Polgárban megjelent felvételek, melyek városrészünk legszebb helyszíneit örökítik meg. A 2018-as kalendárium eladásából befolyt
bevételt az önkormányzat jótékony célra fordítja. A falinaptárt a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. Ügyfélszolgálati Irodáján (1024 Keleti Károly u. 15/a) lehet megvásárolni
(hétfőn 9–20-ig, keddtől csütörtökig 9–18-ig, pénteken 9–16-ig. Ebédidő: 12–13-ig).

Budapest lehet a legjobb európai úti cél

A kilencedik éve zajló European Best Destination – „legjobb európai úti cél” szavazáson bárki szavazhat, és segíthet, hogy a húsz jelölt közül Budapest ne csak
a szívünkben, de a European Best Destination szavazásán is első helyre kerüljön.
Tavaly Porto szerezte meg az első helyet, az idei szavazás február 8-ig tart, és
hetente egyszer lehet egy IP-címről szavazni.
Szavazás: www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2018/

Emelkedik több szociális ellátás összege

Több szociális támogatás összege is emelkedik január 1-jétől. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős
államtitkársága MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az ápolási díj alapösszege
január 1-jétől ismét 5 százalékkal emelkedik, valamint a tartósan beteg gyermeküket legalább húsz éven át otthon ápolók számára új támogatási forma lesz
elérhető, mely kompenzációt nyújt azoknak, akik emiatt alacsonyabb összegű
nyugdíjat kapnának.
A tartós ápolást végzők időskori támogatása az ápolási díjjal együtt is folyósítható. A havi 50 ezer forintos összeget az a nyugdíjas kaphatja, aki gyermekét
legalább húsz éven át otthon gondozta, és ezalatt legalább egy évig emelt szintű
vagy kiemelt ápolási díjat kapott. A támogatást az öregségi nyugdíj ügyében illetékes
általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervnél, a járási hivatalnál kell igényelni.
A rászoruló idős személyek részére nyújtott időskorúak járadékának jövedelemhatára, valamint a normatív közgyógyellátás jövedelemhatára is 5 százalékkal
emelkedik, míg az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege
átlagosan 3 százalékkal nő.
Változik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági jövedelemhatára
is, mely az öregségi nyugdíjminimum 130-140 százalékáról 135-145 százalékára
emelkedik. A jövedelemhatár-emelés eredményeként még több szociálisan rászoruló gyermek válik jogosulttá a kedvezményre.

Üzlethelyiségek kiadók. A Fény Utcai Piac Kft. a Fény Utcai Piac
és Kereskedelmi Központ területén található üzlethelyiségei közül – profilbővítés keretében – öt darab üzlethelyiséghez keres bérlőt. A Fény Utcai Piac
és Kereskedelmi Központ két „klasszikus piaci szintjén” található III/15/A,
III/26., III/32., IV/01/A és IV/11. sz. üzlethelyiségek használatiprofil-lehetőségét kibővíti. A klasszikus élelmiszer-kereskedelmi funkciók mellett egyéb
szolgáltatási tevékenységre is lehetőséget biztosít a tulajdonos, melyek a
következők: cipőjavítás, kulcsmásolás, virágkereskedelem, konyhafelszerelés,
egyéb vegyes kiskereskedelem. Kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy személyesen a Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ Üzemeltetési Igazgatóságán
vagy a (06 1) 345-4112-es telefonszámon érdeklődjenek.
(X)
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Február – Tél végén is egészségesen!
A patika, ahová érdemes bejönni

Ússzuk meg a telet ép bőrrel!
Jócskán benne vagyunk még a télben, a fűtésszezonban. Bőrünk ilyenkor érzékenyebb, mivel a fűtött
szoba szárazabb levegője és a kinti hideg időjárás
egyaránt szárító hatású lehet. Különös figyelmet kell
fordítani a gyermekek bőrápolására, hiszen 3–5 éves
korig többségük küzd száraz bőrtünetekkel. Sokuknál
kialakul ekcéma, pedig a megfelelő mosakodószerek és
testápolók használatával ezt meg is lehetne előzni, és
elkerülhető lenne a szteroid tartalmú krémek használata.
A hipoallergén, „mindenmentes” dermokozmetikumok
tökéletes megoldást nyújthatnak a bőr védelmére, bármely korosztály részére. A Budagyöngye Gyógyszertár az
összes dermokozmetikum referenciapatikája, munkatársaink mindenkinek szívesen segítenek kiválasztani
a neki megfelelő bőrápoló készítményeket.
Óvjuk a légutakat!
A fűtött szoba száraz levegője a légutakat is szárítja.
Ha pedig az ilyentájt gyakori köhögéses tünetekkel küszködnénk, a száraz levegő a gyógyulást is megnehezíti.

Érdemes párásítani, illetve hasznos segítség lehet az
inhalátor használata. A gyerekes családoknak különösen
ajánlom, hogy szerezzenek be inhalátort, mert nagyon
hasznos segítség a köhögéses tünetek kezelésében.
Legnépszerűbbek a könnyen használható, kézi, ultrahangos inhalátorok, ezekbe akár sósvizes oldat vagy
gyógyszer is tölthető.
Orrtisztítás babáknak
Kisgyerekes szülőknek gyakran okoz fejtörést a náthás
babák aprócska orrának kitisztítása. Segíthet a porszívóhoz csatlakoztatható speciális babaorrszívó. A művelet
előtt érdemes tengervizes sós oldatot használni, amivel
fellazítjuk a bent rekedt váladékot, hogy azt minél kön�nyebb legyen kiporszívózni az orrjáratokból. Az akció
után – ha szükséges – fújhatunk a kisgyerek orrába
érszűkítő hatású, orrdugulást csökkentő orrsprét. Mivel
ezek szárítják a nyálkahártyát, valamint hozzászokást is
okozhatnak, lehetőség szerint napi egy-két alkalomnál
többször ne használjuk őket. Az „orrsziporszizás” terén
is tartsuk a mértéket, mert ha túl gyakran vetjük be ezt
az orrtisztítási módszert, az orrnyálkahártya kiszáradhat,
sérülékennyé válhat. Létezik már olyan orrszívó is, ami
egyben van a „porszívóval”, kicsi, hordozható és ami a
legfontosabb, hogy használata csendes, így a gyermek
talán kevésbé fog félni az orrszívástól.
Kisállat a családban
Előfordul, hogy a gyakori orrdugulást valamilyen allergia idézi elő. Ha kisállatot tartunk otthon, bizonyosodjuk
meg róla, hogy nem a házi kedvencünk szőre vagy tolla
okozza-e a tüneteket. Enyhébb esetekben segíthet a
gyakori kéz- és arcmosás, az állat simogatásának elke-
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rülése, illetve a gyógyszertárban recept nélkül kapható
allergiaellenes gyógyszerek. Ha kisgyerekes család tart
otthon kisállatot, a higiéniára különösen ügyeljünk!
Például alomtakarítás után mindig alaposan mossunk
kezet, és az alomtálca környékét is fertőtlenítsük, például
töröljük át a felületeket tisztítókendővel. Kutyaharapás,
cicakarmolás vagy egyéb, mégoly aprócskának tűnő hámsérülés esetén is mindig kérjük ki orvos tanácsát. A házi
patikánkban pedig mindig legyen kéznél sebfertőtlenítő,
sebkötöző felszerelés: ennek összeállításában a Budagyöngye Gyógyszertár munkatársai örömmel segítenek.
A rovat támogatója a megújult
Budagyöngye Gyógyszertár
1026 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 121. földszint,
nyitva hétfőtől péntekig 8-19, szombaton 8-15 óráig.
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A rejtvény fő soraiban Charlie Chaplin szavait rejtettük el.
A 2017/21. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Karácsony
nem az ész, hanem a szív ünnepe”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az Oázis
Kertészet 5000 Ft. értékű vásárlási utalványát nyerte.
A nyertesek: Horváth Szilvia, Pályi Zoltánné és Varga Lajosné. Gratulálunk, a nyereményeket postán küldjük ki. Várjuk
megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út
1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2018. február 24-ig.

PR-cikk

Tomcsányiné dr. Dobos
Adél, a Budagyöngye
Gyógyszertár vezetője
nemcsak lapunk hasábjain, hanem a patikában
személyesen is szívesen
ad tanácsot mindenkinek
az egészséget érintő kérdésekben.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA
Takarítónőt keresünk vasalással heti 8 órára.
Kétszemélyes háztartás a 61-es vonalán. Tel.:
06 30 981-8333
PARKOLÓŐRT KERESÜNK II. KERÜLETI AUTÓPARKOLÓBA. Tel.: 06 30 664-7329
A SZENT LUJZA SZERETETOTTHON SZOCIÁLIS GONDOZÓ, ÁPOLÓ MUNKATÁRSAT KERES
AZONNALI BELÉPÉSSEL. JELENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL A szentlujza@t-online.hu
E-MAIL-CÍMEN, VAGY A 466-5611-ES TELEFONSZÁMON LEHET.
II. kerületi fodrászatba keresek kozmetikust vagy
pedikűröst. Kallósné Erzsébet. Tel.: 06 30 949-5713
Takarítást és háztartási munkát vállal megbízható, leinformálható friss nyugdíjas nő. Tel.: 06 30
639-2668
Házaspár takarítást, gondnokságot, szakszerű kerti
karbantartó munkát vállal. Tel.: 06 30 639-2668

OKTATÁS

MATEMATIKA-, FIZIKA-, KÉMIATANÍTÁS, KOMPETENCIA-FELKÉSZÍTÉS MINDEN SZINTEN ÖNNÉL!
Tel.: 06 70 222-2257
Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 06
30 461-8821
Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolások részére szaktanártól! Házhoz megyek!
Tel.: 06 20 959-0134
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, felvételire való felkészítés gyakorlott középiskolai
tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

INGATLAN
ENERGETIKAI TANÚSÍTÁST VÁLLALOK, 24
ÓRÁN BELÜL, ÁFAMENTESEN. TEL.: 06 30
655-7825
Zsigmond téri 55 m²-es lakásomat kiadom. 130 000
Ft + rezsi. Tel.: 06 30 230-5428
Diplomaták és külföldi üzletemberek részére
keresek lakást, házat, ikerházat hosszú távú
bérlésre. Tel.: 06 30 924-7165

Nyugdíjas énektanárt keresek alapképzésre
és óvodai dalok tanítására a Hüviben. Tel.: 06
30 269-6154

MARGIT KÖRÚTRA NÉZŐ, 41 m²-es II. emeleti lakás jó hirdetési erkélyfelülettel irodának
vagy albérletnek kiadó. Tel.: 06 30 282-6838

B-KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ, GYAKORLATBÓL KIESETT, ILL. KEZDŐ
VEZETŐK TOVÁBBKÉPZÉSE HIVATÁSOS SZAKOKTATÓTÓL. TEL.: 06 20 268-3828

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

DIPLOMÁS NYELVTANÁRNŐ több éves külföldi
tapasztalattal NÉMET-, ANGOL-, FRANCIAOKTATÁST, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést
és társalgást vállal felnőtteknek és tanulóknak minden szinten. Tel.: 06 30 373-8069
Amerikaitól angolul gyorsan, beszédcentrikusan,
minden szinten. Tel.: 06 70 242-2611
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL GYAKORLOTT
DIPLOMÁS SZAKTANÁR EGYÉNILEG VIZSGÁKRA, FELVÉTELIKRE FELKÉSZÍT, RENDSZEREZ.
Tel.: 06 30 749-2507
Angoltanítás cégeknek, egyéneknek egyetemi oktató nyelvvizsgáztatótól. Gazdasági-üzleti szaknyelv, általános nyelv, tárgyalástechnika, prezentációs tréning, felkészítés nyelvvizsgákra. Tel.: 06
20 203-2887

75 millió forintig keresek 95–110 m²-es, min. három
szobás, nagy erkélyes, garázsos lakást (felújítandót). Tel.: 06 70 949-4013
A II., Felső Zöldmáli úton IV. emeleti, 63 m²-es,
2,5 szobás, panorámás, gyönyörűen felújított
lakás eladó. Irányár: 42,9 M Ft. Tel.: 06 20
932-5005
A II., Gábor Áron utcában panorámás, bruttó
126 m²-es, három szobás tetőtéri lakás gépkocsibeállóval eladó. Irányár: 78 M Ft. Tel.:
06 30 960-8862
A II., Pasaréti úton kilenc lakásos társasházban
90 m²-es, két erkélyes lakás tulajdonostól eladó.
Irányár: 59 M Ft. Kérem, ingatlanközvetítők ne keressenek. Tel.: 06 20 225-6866
A Pasaréten II. emeleti, 142 m²-es, Bauhaus jellegű lakás terasszal, garázzsal tulajdonostól eladó.
Irányár: 85 M Ft. Tel.: 06 30 438-9320

Hirdessen a

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton

történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16-ig.
Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222. 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 10% kedvezmény. A kedvezmények
nem vonhatók össze. Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), készpénzfizetéssel rendezve.
Online apróhirdetés-felvétel a nap
24 órájában: ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/
Fizetési lehetőség: az interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely
bankfiókban, vagy banki utalással.

Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 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 hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények
nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

Következő megjelenés: 2018. február 24-én.
Lapzárta: keretes – február 14., apró – február 16.

A II., Herman Ottó úton felújított házban 78
m²-es, három szobás, teraszos, felújított lakás
garázzsal vagy anélkül eladó. Irányár: 68 M Ft.
Tel.: 06 20 932-5005
A II., Hűvösvölgyi úton 104 m²-es luxuslakás
50 m²-es terasszal, két garázzsal eladó. Irányár: 110 M Ft. Tel.: 06 20 932-5005
Többgenerációs, de irodának is alkalmas 400
m²-es ház eladó beltéri medencével, 100 m²-es
terasszal csak 5 percre a Hűvösvölgyi úttól,
zsákutca végén (II., Turul utca). Jelenleg ki van
adva. Csend, jó levegő, nyolc szoba. Képet küldök. Ára: 116 M Ft. Tel.: 06 20 960-0600
A BUDAKESZI ÚTON 136 m²-ES, EMELETI LAKÁS EGY SZINTEN, KÉTLAKÁSOS VILLÁBAN 65
900 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70
523-1969

EGÉSZSÉGÜGY
Háziápoló ápolást, gondozást vállal. Hívjon bizalommal. Elérhetőségem: Tel.: 06 30 836-0731
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ.
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN
FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., KRISZTINA
KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30 222-3016
Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelőkben,
a Fény u. 10. alatti fodrászatban vagy az Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 20
595-3057

A II., Völgy utcában 1400 m²-es parkosított telken
300 m²-es, kétgenerációs, felújított családi ház 235
millió. Tel.: 06 20 967-5691

MASSZÁZS, TALPMASSZÁZS 48 ÉVES FÉRFI MAS�SZŐRTŐL KISZÁLLÁSSAL, MEGBESZÉLÉS SZERINT.
VÁROM MEGTISZTELŐ HÍVÁSÁT. TEL.: 06 30 9336525

A XII., Krisztina körúton Várra panorámás IV.
emeleti 55 m²-es, két szobás, jó állapotú, cirkófűtéses lakás eladó. Irányár: 37,5 M Ft. Tel.:
06 20 935-0018

WWW.KONCZKATA.HU SZEMÉLYRE SZABOTT,
KOMPLEX DIÉTA, EDZÉS ÉS TALPMASSZÁZS
PROGRAM ONLINE ÉS SZEMÉLYESEN. TEL.: 06
30 241-1013

XIII. SZENT ISTVÁN PARKNÁL, ÚJLIPÓTVÁROSBAN, elegáns BAUHAUS-HÁZ 46m2-es kétszobás, magasföldszinti, csöndes, PARKRA NÉZŐ,
lakása tulajdonostól eladó. 39,9 M. Ingatlanosok kizárva. Tel.: 06 20 509-8018 ADYLIGETEN
2050 m²-es építési telek jó infrastruktúrával,
panorámával tulajdonostól 46,5 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 30 257-0257

Újévi akció az Optol optikában a Kapás utcai orvosi rendelőben a bejárattól jobbra. Minden II.
kerületi polgár számára minden szemüvegkeretre
50%, lencsékre szintén 50% kedvezményt adunk
március 15-ig.

Nagykovácsiban 1170 m²-es telken 240 m²-es kétgenerációs új építésű családi ház 129 M Ft. Tel.:
06 20 967-5691
Budapesttől 1 kilométerre, Remeteszőlősön 720
m²-es építési telek 17 M Ft irányáron eladó. Tel.:
06 70 949-4013
INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat keres!
Bízza ránk ingatlanát: igyekszünk gyorsan
hozni a vevőt, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes,
diplomás ügynökök, külföldi vevők elérése. Ismerősének lakása eladó? Hívjon, Ön is jutalékot kap! Laurus Ingatlan, tel.: 06 20 960-0600.
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK
INGATLANA ELADÁSÁBAN? 15 ÉVES TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu
Tel.: 06 70 523-1969

VÍZ-GÁZ-VILLANY
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.:
402-4330, 06 20 491-5089
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. Szakszerűen, nagy tapasztalattal, bontás nélkül azonnal, garanciával. Tel.:
06 30 921-0948
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok cseréje,
javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK,
VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30 447-3603
VÍZSZERELÉS, CSAPJAVÍTÁS, WC-TARTÁLY CSERE ÉS JAVÍTÁS. A II. KERÜLETBEN INGYENES
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 315-2825

2018/2 – február 3.
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMAÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL,
KIVITELEZÉSSEL – ENGEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS
GARANCIÁVAL. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70
258-0000
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások megszüntetése. Balázs János épületgépész technikus. Tel./fax: 362-4050, 06 20 917-0697
GÁZ-VÍZ: JUNKERS, VAILLANT, BOSCH, FÉG STB.
KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN IS
GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 3593958, 06 30 933-3620
Tisztelt hölgyem, uram! Víz-, fűtésszerelés, duguláselhárítás garanciával, elérhető áron. Rózsa Sándor.
Tel.: 06 20 433-1628
Villanyszerelő-elektrikus (II. kerületi lakos), vállalkozó vállal felújítást, kivitelezést, hibaelhárítást, javítást. Kapcsoló, konnektor, lámpa, Fi-relé, bojler stb.
Kendrik Tamás. Kérem, hívjon! Tel.: 06 30 456-6557
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. Tel.:
246-9021. ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás. Tel.: 06 20 934-4664
VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS.
VILLANYBOJLER, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK SZERELÉSE, KÁBELEZÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06
20 546-6304
VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, kapcsolók, lámpák cseréje, garanciával. Boda Zsolt
villanyszerelő mester. Tel.: 200-9393, 06 30
333-6363

LAKÁS-SZERVIZ
Bádogos és tetőfedések, magas és lapos tetők
javítása 1986 óta, budai kisiparos. Tel.: 249-2664,
06 20 944-9015
KÉMÉNYBÉLELÉS, SZERELTKÉMÉNY-ÉPÍTÉS,
KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK BEKÖTÉSE, SZAKVÉLEMÉNY, ÜGYINTÉZÉS. Tel.: 06 30 680-6814
Szobafestést, mázolást, szennyvízcsatorna kiépítését, kisebb-nagyobb munkákat vállalok. Tel.: 06
70 539-9584
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES, LAKATOS, ASZTALOS
MUNKÁK, VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505,
06 30 251-3800
Festés 1500 Ft-tól, tapétázás 2000 Ft-tól, duguláselhárítás. Minőség, garancia! festoguru.weebly.
com Tel.: 06 70 250-9132
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30
341-3423
Zárszerviz vállal asztalos munkát, ajtók, ablakok, szekrények illesztését, zárcseréit, pántok,
zsanérok cseréjét, küszöbök készítését, szigetelését. Tel.: 251-9483, 06 20 381-6703
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, zárszerelés, lakatos munkák, kerítések. frimari53@gmail.com Urbanek. Tel.:
214-7442, 06 20 978-7429
AJTÓ-, ABLAKJAVÍTÁS! MINDEN FAJTA KAPCSOLT GERÉBTOKOS, BUKÓ-, NYÍLÓ-, TESSAUER
AJTÓK ÉS ABLAKOK TELJES KÖRŰ ÉS SZAKSZERŰ
JAVÍTÁSÁT ÉS SZIGETELÉSÉT VÁLLALOM! TÖBB
ÉVES, MAGAS SZINTŰ SZAKMAI TAPASZTALATTAL, 1 ÉV GARANCIÁVAL! TEL.: 06 70 590-1351
ASZTALOS-LAKATOS MUNKÁK. BÚTOROK,
AJTÓK, KAPUK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA, ZÁRSZERELÉS. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20
546-6304
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 12 000 Ft-tól,
WC: 18 000 Ft-tól,kamerás csővizsgálat 15 000
Ft-tól, festés-tapétázás. Tel.: 06 70 250-9132

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

ELEKTRONIKA

ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201 5368, 06 20
537-6281
TELEVÍZIÓK, RÁDIÓK, MAGNÓK, LEMEZLEJÁTSZÓK, HIFITORNYOK JAVÍTÁSA, SZERVIZELÉSE
HELYSZÍNEN. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
Lapos TV-k, színes TV-k javítása mindennap. Tel.:
243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL FERENC.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés
ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.:
06 30 857-2653

REDŐNY

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

Értékes festményért, gyűjteményért életjáradéki
szerződést kötne ügyvéd család úgy, hogy a vagyontárgy élete végéig az ön birtokában marad.
Készpénz vagy megállapodás szerint. Tel.: 06 30
822-8050

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

Egész évben számíthat ránk! A Louis galériát
tekintse meg az interneten. (35 éves gyakorlat). Készpénzért vásárolok: tört és fazonaranyat, ezüstöt, brilles ékszereket, kar-, zsebórákat, borostyánt, herendi porcelánt, festményt,
antik bútort, hagyatékot. Kérem, jöjjön el hozzánk, vagy hívjon bizalommal! Margit krt. 5153. Üzleti telefon: 316-3651, 06 30 944-7935.
Gyűjtők gyűjteményét vásárolom.

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

MŰGYŰJTÉS
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS
DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938

REDŐNYÖS MŰHELY gyárt, javít mindenfajta
redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzőt,
szúnyoghálót. II. Kerület Kártya elfogadóhely. Tel.:
370-4932

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

REDŐNYÖK (FA, MŰANYAG), GURTNICSERE.
BIZTONSÁGI RÁCSOK JAVÍTÁSA, SZERELÉSE,
KÉSZÍTÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT,
DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT,
HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT,
ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TELJES
HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.:
06 20 597-8280

TÁRSASHÁZAK
LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. METZ
MÁTÉ. Tel.: 06 20 349-5395
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETÉT KÖNYVELÉSSEL VÁLLALOM, KEDVEZŐ ÁRON. TÖBB MINT
10 ÉVES GYAKORLAT. TÁRSASHÁZVEZETŐI ÉS
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI KÉPESÍTÉS. HÍVJON
MÉG MA! DI POL IRÉN. Tel.: 06 20 312-7370

SZOLGÁLTATÁS

Háztartásvezetést, kis- és nagytakarítást, gondozást, eltartást, kutyasétáltatást vállalok. Tel.: 06
30 710-2265
LAKÁSTAKARÍTÁST VÁLLALUNK. HÍVJON BIZALOMMAL. ELÉRHETŐSÉG: Tel.: 06 30 836-0731
LÉPCSŐHÁZAK, IRODÁK TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. CSAPATUNK PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA 100%-OS GARANCIÁT
BIZTOSÍTUNK! TEL.: 06 30 455-1522
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés,
fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347,
06 30 589-7542
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, INGYENES
DOBOZOK. www.herkulestrans.hu TEL.: 3851802, 06 30 999-8619
Lomtalanítás, hagyaték, eladás előtti-utáni
ingatlanok lomtalanítása, visszautasítás nélkül mindent elszállítunk, díjtalanul is! Magyar
Imre. Tel.: 06 30 398-1597

31. OLDAL

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútorokat,
porcelánokat, KÖNYVEKET, kerámiákat, ezüsttárgyakat, csillárokat, lakberendezési tárgyakat. Teljes
hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 951-8307, 06
30 462-8883
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI
RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJTA RÉGI
BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET,
TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. TEL.: 06 20 322-2697, 06 20 494-5344
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Nyitva: H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 266-4154
19--20. századi magyar és külföldi művészek festményeit keressük megvételre készpénzért gyűjtők,
befektetők részére. Nemes Galéria, 1024 Szilágyi
Erzsébet fasor 3. E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu Mobil: 06 30 949-2900, 302-8696
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, PORCELÁNOKAT, BRONZOKAT, ANTIK ÓRÁKAT STB. TELJES
HAGYATÉKOT ELSŐ VEVŐKÉNT LEGMAGASABB
ÁRON. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. herendi77@gmail.
com Tel.: 06 20 280-0151

FACEBOOKON A II. KERÜLET

www.fa cebook .com/bu dapest2
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Köszönjük!

VÉTEL-ELADÁS
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753
Vásárolunk antik és retró dísztárgyakat, porcelánt, kerámiát, könyveket, bútort, festményt,
órát, bizsukat, lakástextilt, gyűjteményeket
stb. Hagyatékfelszámolás teljes ürítéssel is,
díjtalan kiszállás! Tel.: 06 30 703-0518
Könyveket, könyvtárakat (régit, újat) antikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással! Tel.: 06 20
425-6437
Készpénzes felvásárlás! Minden, ami antik, érdekel. Festmény, bútor, óra, porcelán, ezüst, rádió,
ékszer-bizsu. Tel.: 06 20 530-7467
Új állapotú menetrögzítő kamera (GoProHero4 session) eladó. Tel.: 06 30 658-8804

EGYÉB
ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉS. Jól kereső, nagy gyakorlattal és felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal pár életjáradéki szerződést kötne egyedülálló,
idős személlyel. Méltó, megbecsült, nyugodt életet
biztosítunk. Tel.: 06 20 443-0015
SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGRENDELŐIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG
12--17-IG. J. WIENNA BT., 1027 BP., VARSÁNYI IRÉN
U. 17. Tel.: 06 30 858-9499
Féltő, gondoskodó VIP-s tartási szeződést kötne idős személlyel budai értelmiségi házaspár.
Tel.: 06 30 277-6622
IDŐS SZEMÉLYT segítenék élete nehézségeiben.
Módját közösen döntenénk el. Tel.: 06 30 418-6663
FIATAL, STABIL EGZISZTENCIÁJÚ ÉRTELMISÉGI
HÁZASPÁR ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST KÖTNE. TEL.: 06 70 252-4897
Régi horgászfelszerelést: ABU, Dam, Shakespeare
stb. keresek megvételre. Tel.: 06 30 590-2571
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Divatos, egyedi,
kézi kötött, horgolt ruhadarabok rendelésre,
nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból is.
www.kotode.hu Tel.: 356-6009

A Közkincs Egyesület

„Mozgó Könyvek”

könyves szekereire, közhasznú
könyvterjesztés céljára vásárol
könyveket, házi könyvtárakat,
illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107

32. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

Könnyedén egészségeset!

KÓSTOLJÁK MEG GLUTÉNMENTES,
LAKTÓZMENTES, CUKORMENTES
ÉS VEGETÁRIÁNUS TERMÉKEINKET.

Jó hír!

CÍMÜNK:

Gyógyulás mellékhatások nélkül!

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12.
(Hegyvidék Központ);
1028 Budapest, Kossuth Lajos utca 1.

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.

VÁRJUK ÖNÖKET SZERETETTEL!

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

6.

mom sporT
ásványBÖrZe
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2018. február 24-25.

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

Nyitva: 10.00-19.00

Ásványok, ősmaradványok, drágakövek, meteoritok, illetve
ezekből készült dísztárgyak és ékszerek kiállítása és vására.
Interaktív földtudományos játszóház, Mobil Planetárium, Aranymosás,
Kreatív játszóházak, Ezoterikus szolgáltatások, „Egészségsziget”,
Szakmai előadások/Meditációk, Kisállat-simogató

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

www.asvanyborze.com

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy 2018. december 31-ig
ügyeletes gyógyszertár:

SZÉNA TÉR PATIKA
Tel: 225-7830
Cím: 1015 Budapest, Széna tér 1/A
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