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Tervek és lehetőségek
Újévi interjú Láng Zsolt polgármesterrel

Boldog új évet polgármester úr! Hogyan teltek az ünnepek?
Azt hiszem úgy, ahogyan a legtöbb kisgyermekes apának. Az adventi időszak ma már sajnos
kevésbé szól az ünnepre való felkészülésről, a
ráhangolódásról, sokkal inkább a megfeszített
munkáról. Így gyakran „beesünk” a karácsonyfa
alá. Szerencsére két kisfiam őszinte lelkesedése
és boldogsága végül pillanatok alatt képes elhozni a karácsony csodáját. Nekik, feleségemnek
és szüleimnek köszönhetően békés és szerető
légkörben, a mindennapok feszültségétől kicsit
eltávolodhattam ezen a néhány napon. A szilvesztert barátokkal közösen töltöttük, az év első
napján pedig Haydn A teremtés című oratóriumát hallgathattam meg a Müpában, ami lelki
feltöltődést is adott az új esztendőben előttem
álló feladatokhoz.
Szokott újévi fogadalmat tenni?
A szó megszokott értelmében nem. Ám az év
utolsó napjaiban mindig megszületik bennem a
hátrahagyott időszak összegzése, amelynek vannak tapasztalatai. Ezeket igyekszem beépíteni a
gondolkodásomba, döntéseimbe, ez pedig évről
évre a megújulást is jelenti. Fontosnak tartom,
hogy mindig képesek legyünk fejlődni és újat
tanulni, és sosem szabad felhagynunk az erre
való törekvéssel.
Megosztana velünk néhányat ezekből az
összegző gondolatokból?
Szívesen, bár ez az esztendő kicsit rendhagyó
volt. Az új év egyben a jelenlegi választási ciklus
lezárását is jelenti, így a múlt eseményei most
tágabb idősíkon is foglalkoztattak. Önkéntelenül felidéződött bennem, honnan indultunk
tizenkét évvel ezelőtt, és akár emberileg, akár
szakmailag hová jutottunk el ez idő alatt.
A két dimenziót – mármint az emberit és a
szakmait – ennyire különállónak tartja?
Abban az értelemben természetesen nem,
hogy döntéseinket alapvetően határozza meg
emberi beállítódásunk, neveltetésünk, világnézetünk, a közösséghez tartozás tudata. Közelíthetünk ugyanakkor másképp is. Míg szakmai
síkon elmondható, hogy tudásunk az idő múlásával gyarapodik és fejlődésünk állandó, emberileg ez sokkal bonyolultabb. Tapasztalásaink,
élményeink hatására folyamatosan változunk,
ám ez nem mindig jelent egyértelmű fejlődést.
Időnként inkább hullámzásnak érezzük. Mindez
természetes, és így van mindannyiunkkal. Fontos azonban annak értékelése, hogy összességében merre tartunk. Máskülönben könnyen
előfordul, hogy bennragadunk egy-egy csaló-

dásban, elveszítjük motivációnkat és nem ves�szük észre, mennyi újdonság és lehetőség vesz
körül bennünket.
Milyen eredményre jutott? Elégedett a hátrahagyott tizenkét évvel?
Erős bennem a maximalizmus, így ritkán érzem magam valóban elégedettnek. Igyekszem
azonban racionálisan megítélni eredményeinket. Azt hiszem, minden kisebb-nagyobb hiba
és tévedés ellenére sincsen okunk a szégyenkezésre. 2006-ban egy adóssággal és működési
hiánnyal küzdő kerületet vettem át elődömtől,
ahol még az alapszolgáltatások terén is komoly
hiányosságokkal kellett szembesülni. Első
éveink a „tűzoltásról” szóltak. Kevesen látták,
mekkora küzdelmet vívtunk azért, hogy akár
a gyermekellátás, akár az egészségügy, akár a
szociális ellátás területén biztosítani tudjuk a
szükséges kapacitásokat és a megfelelő körülményeket. Talán ma már nehéz visszaemlékezni
közterületeink állapotára: a Széna téren vagy a
Hűvösvölgyi végállomásnál álló bódévárosra,
a dugóban pöfögő autókkal teli Lövőház utcára, a régi Mechwart ligetre. Vagy épp arra, hogy
kábítószeresek és hajléktalanok sajátítottak ki
olyan épületeket, mint a mai Marczibányi téri
sportpálya lelátója, a Rét utcai rendelő vagy a Hidegkúti Rendészeti Központ Rezeda utcai székhelye. Teendőnk tehát volt bőven, miközben a
gazdasági válság beköszöntével mozgásterünk
drasztikusan leszűkült. Mégis talpon tudtunk
maradni, sőt, meg tudtunk indulni egy akkor
még mérsékelt, de állandó fejlődési pályán.

Ma könnyebbnek érzi a munkáját, mint
azokban az években?
Könnyebbnek nem, de mindenképp másnak. A lehetőségek hiánya és az azonnali megoldást igénylő feladatok intenzív munkára
kényszerítettek, de nem adtak valódi mozgásteret. Rengeteget tanultunk, és számos problémát megoldottunk, de nem nevezném azt
kreatív időszaknak. Valójában azokat a dolgokat tudtuk stabilizálni és elindítani, amelyeket
az itt élők természetes adottságnak vesznek.
Azt, hogy legyen működő orvosi ügyelet és óvodai férőhely minden kisgyermeknek, hogy a
segítségre szoruló családok, idősek megkapják
a szükséges támogató szolgáltatásokat, hogy
legyen élő városrendészeti jelenlét a közterületeken és még sorolhatnám.Mindez talán
nem tűnik különösebb érdemnek. Pedig óriási
munka van mögötte, és párhuzamosan megindultak a jelentős fejlesztések is. Bel-Buda
rekonstrukciója, a bódévárosok felszámolása,
közterületi és intézményi beruházások sora.
Bevallom, most visszatekintve néha nem is
értem, honnan volt hitünk a körülmények ellenére belevágni egyes projektekbe.
Úgy érti, volt, hogy nem cselekedtek megfontoltan?
Nem. A kezdetektől fogva alapelvünk volt,
hogy csak olyat vállalunk, ami nem veszélyezteti a II. kerület hosszú távú stabilitását és nem
tesz aránytalan terhet a jövőjére.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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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
Ipar- és kereskedelmi
ügyek,
Általános igazgatási ügyek

Intézményirányítási Osztály

Környezetvédelmi
Osztály

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

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

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

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

1021 Vadaskerti u. 13/a
Tel.: 346-5437,
E-mail: igazgatas@masodikkerulet.hu
1024 Margit krt. 15-17., II/1,
(20-as kapukód).
Tel.: 346-5770
E-mail: intezmenyiranyitas@
masodikkerulet.hu
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
hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-16.30, péntek:
8.00-11.30
hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-16.30, péntek:
8.00-11.30

Városrendészeti
Osztály
Ügyfélszolgálat

1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
hétfő: 13.30-18.00, szerPanaszbejelentés: 346-5679
Fax.: 346-5649. Ingyenes zöldszám: (06 da: 8.00-16.30, péntek:
80) 204-965
8.00-11.30
E-mail:
kozterulet@masodikkerulet.hu

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

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

FOGADÓÓRÁK
Dr. Láng Zsolt
polgármester

Kormányablak
Osztály
1024
Margit körút 47-49.

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

Hétfő 7–17, kedd: 8–17, szerda:
8–20, csütörtök: 8–18, péntek: 8–14
Pénztár nyitvatartása: Hétfőtől csütörtökig: 8–16, péntek: 8–12.

Kormányablak
Pesthidegkút
1029 Bátori László u. 2.

Tel.: 896-3480
Kormányzati
ügyfélvonal: 1818

Hétfő 7–17, kedd: 8–17, szerda:
8–20, csütörtök: 8–18, péntek: 8–14.
Fizetés csak bankkártyával. Posta az
épületben.

Hatósági Osztály I-II.
1024 Margit körút 47-49.,

Tel.: 896-2457, e-mail: hatosag@02kh.bfkh.gov.hu

Hétfő: 13.30–18, szerda: 8–16.30,
péntek: 8–11.30

Gyámügyi és igazságügyi
Osztály
1027 Horvát utca 14-24.,
CBC Irodaház. Levelezési cím:
1024 Margit krt. 47-49. (1538
Bp., Pf.: 523)

Tel.: 896-2450,
fax: 237-4885,
e-mail:
gyamugy@02kh.bfkh.gov.hu

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

előzetes időpont-egyeztetés:
346-5400

Dankó Virág

előzetes időpont-egyeztetés:
alpolgármester, a 10. vk. megválasztott képviselője 346-5400

Dr. Biró Zsolt

a 8. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*

Bodor Zoltán

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 70) 638-6665

Jobbik, listás

Dr. Csabai Péter

a 12. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

Ernyey László

a 1. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

Dr. Gór Csaba

a 9. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

Dr. Hajdu Nóra
Együtt, listás

Kaposi Péter

a 3. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

Kecskés Balázs

Kerületünk az otthonunk-frakció, listás

Kocsy Béla

a 2. vk. megválasztott képviselője, KDNP-frakció

Kovács Márton

Kerületünk az otthonunk-frakció, listás

Lánszki Regő

a 7. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

Legény Béla

a 11. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

Makra Krisztina

a 13. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

Némethy Béla

Polgármesteri Hivatal
210. szoba
Mechwart liget 1.

Polgármesteri Hivatal
210. szoba
Mechwart liget 1.

Fidesz II. kerületi Iroda
Keleti Károly u. 13/b
Jobbik II. kerületi Iroda
Keleti Károly utca 8.

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház
Máriaremetei út 37.
vagy egyeztetés szerint

előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. kerületi Iroda
Keleti Károly u. 13/b

előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve
(06 20) 480-4365

Fidesz II. kerületi Iroda
Keleti Károly u. 13/b

előzetes időpont-egyeztetés:
hajdunoradr@gmail.com
előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. kerületi Iroda
Keleti Károly u. 13/b

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 768-5099
előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*
előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 573-9033
előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*,
illetve (06 20) 571-0694

Fidesz II. kerületi Iroda
Keleti Károly u. 13/b

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 560-5596
előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*
előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. kerületi Iroda
Keleti Károly u. 13/b

előzetes időpont-egyeztetés:
224-0090

MSZP II. kerületi Iroda
Fazekas u. 19–23.

az 5. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. kerületi Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Skublicsné
Manninger Alexandra

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 20) 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház
Máriaremetei út 37.

minden hónap első hétfőjén
17-19 óráig. Tel.: (06 70)
224-4178, e-mail: bp1212@
lehetmas.hu

Csárdi Antal országgyűlési
képviselő irodája (I. Fő utca 9.),
vagy egyeztetés után más
helyszínen

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 560-3905, 224-0090

MSZP II. kerületi Iroda
Fazekas u. 19–23.

előzetes időpont-egyeztetés:
346-5429

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

a 4. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

Őrsi Gergely

Kerületünk az otthonunk-frakció, listás

Riczkó Andrea

a 14. vk. megválasztott képviselője, KDNP-frakció

Tóth Csaba Róbert
LMP, listás

Dr. Varga Előd Bendegúz

a 6. vk. megválasztott képviselője, Kerületünk az
otthonunk-frakció

Dr. Szalai Tibor
jegyző

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
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2019/1 – január 12.

INTERJÚ

(Folytatás az első oldalról.)

az okoz elégedettséget, ha a munkámnak látható eredménye van. Ugyanakkor be kell látnom,
feladatomnak az is része, hogy ezeket az eredményeket mások is minél teljesebben megismerjék. Ebben próbálok fejlődni.
Ez is az újévi elhatározások közé tartozik?
Igen.
Kicsit elkalandoztunk a régmúltban és a
gondolatok világában. Ha mégis össze kellene
foglalnia a közelmúlt eseményeit, mit emelne
ki belőle?
Elsősorban azt, hogy összevetve a felidézett
kezdeti évekkel, ma már egészen más környezetben dolgozunk, mint a kezdetekkor. Ma a
II. kerület mindkét országgyűlési képviselőjét
a magyar kormány legmeghatározóbb miniszterei között tarthatjuk számon. Az ennek köszönhetően tapasztalt kormányzati támogatás
megnyitotta az utat ahhoz, hogy több dimenzióban tervezhessünk és gondolkodhassunk.
Elsődleges feladatunk persze továbbra is az,
hogy az önkormányzati léptékben kezelendő
és kezelhető feladatokat saját erőnkből megoldjuk, ám ez kiegészült azzal a lehetőséggel,
hogy a saját kereteinken túlmutató, a közösség számára azonban általunk fontosnak ítélt
projekteket ajánljunk a kormány – vagy épp a
kerületünk fejlődését szintén szem előtt tartó
főpolgármester és a főváros – figyelmébe. Ha
ezek részünkről szakmailag jól előkészített és
kellően megalapozott kezdeményezések voltak, eddig minden esetben megkapták a támogatást. Így indulhattak meg az elmúlt években
olyan nagyberuházások, mint a Gyarmati Dezső
Uszoda vagy az új szakrendelő építése a Frankel
Leó úton. De a jó együttműködés és a helyi igények jelzése életre hívott olyan projekteket is,
mint Gül Baba türbéjének rekonstrukciója és
környezetrendezése, park és mélygarázs építése az egykori Ipari Minisztérium épületének
helyén, vagy a Széna tér megújításának megkezdése. És amit talán a legfontosabbnak tartok:
soha nem látott mértékű fejlesztések indultak
meg a kerületi egészségügyi intézményekben.
A 2018-as év egyik legjobban várt bejelentése az
volt, hogy megmarad és végre megújul a Szent
János Kórház, így korszerű és színvonalas ellátásra számíthatunk mind a felnőtt-, mind a
gyermekellátás terén.
Mit jelent mindez az önkormányzat számára?
Elsősorban azt, hogy kötelező feladataink
teljesítése mellett érdemben betölthetünk egy
olyan koordinációs szerepet, amely az önkormányzatiság egyik legnagyobb értéke. Jó példa

Mégis mertünk nagyokat is álmodni, mert hittük, hogy elkötelezett munkával és kitartással
előbb-utóbb nehéz terepen is célt lehet érni.
Volt, hogy a sors vagy a Gondviselés ezt azonnal jutalmazta, volt, hogy éveket kellett várni a
megvalósulásra. De minden elért eredményben közös, hogy egyszer valamikor egy elhatározásból született. És ehhez az elhatározáshoz
sok esetben komoly hit és bátorság kellett.
Mi adta a hátteret ahhoz, hogy ez meglegyen?
Mindenekelőtt a kerület szeretete. Itt születtem, itt éltem egész életemben, itt szeretném
felnevelni a gyermekeimet. Rengeteget kaptam
életem során attól a közegtől, amely körülvett.
Nagy adománynak érzem, hogy tudásommal,
képességeimmel most azt a közösséget szolgálhatom, amely gyökereket adott. Szeretném ezt a
szolgálatot legjobb tudásom szerint teljesíteni.
Ön szerint ezt mások is érzik?
Nem tudom. Ez már az emberi léleknek ahhoz a hullámzásához tartozik, amit korábban
említettem. Annak idején úgy gondoltam, az
emberek olyannak látnak bennünket, amilyenek vagyunk. Ezt a fajta idealizmusomat az évek
során elveszítettem. Ma már tisztában vagyok
azzal, hogy egészen más a személyes ismeretség, mint az, amikor pozíciókhoz és politikai
klisékhez kapcsolódó természetes sztereotípiák
szűrőjén át ítélnek meg bennünket. Ezt a szűrőt
persze feladatunk alakítani, de úgy érzem, az
általános közhangulat egyre jobban befolyásolja
megítélésünket, és évről évre kisebb a szerepe annak, hogyan is dolgozunk valójában. Ezt
néha nehéz elfogadni. Én az a típus vagyok, aki
hisz az adott szó erejében, és tartom kimondott vállalásaimat. Talán ezért bánt annyira az
az óriási bizalmatlanság, amit egyre többször
tapasztalok. Tizenkét évvel ezelőtt megígértem
például, hogy amíg én felelek ezért, nem lesznek belterületbe vonások a II. kerületben. Nem
is voltak. Mégis rendre kapok olyan – egyébként
minden valós alapot nélkülöző – támadásokat,
hogy lakóparképítések előkészítésében segédkezik az önkormányzat.
Azt azért nem gondolja, hogy valójában
mindegy is, mit csinál?
Nem, semmiképpen. Úgy érzem azonban, ma
már kevés csupán az érdemi munkával foglalkozni. Legalább akkora energiát kell fektetni
abba, hogy megmutassuk annak minden részletét. Az öncélú politikai nyilatkozatok, viták,
műbalhék mindig távol álltak tőlem. Számomra
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erre az M0-s nyugati szektorának kérdésköre.
Ez egy országos, sőt európai léptékű projekt,
amelybe azonban önkormányzatunk szerepvállalásával lehetett bekapcsolni a helyi érdekeket.
A megszülető végső tervek nincsenek meg, de
abban biztosak lehetünk, hogy minden érintett
ismeri a II. kerület lakosságának szempontjait.
Csak olyan megoldás kerülhet a döntéshozók
elé, amely megnyugtató választ ad az általunk
feltett kérdésekre.
A jó együttműködés az erőforrások bővülésével is jár?
Természetesen. Egyrészt a már említett nagyberuházások kormányzati finanszírozása révén,
másrészt a korábban gyakran kerületi forrásból
megvalósított „égető” fővárosi és kormányzati
feladatok helyett egyre jobban koncentrálhatunk saját, jogszabályokban is rögzített teendőinkre. Talán egyetértünk abban, hogy a kerület
egyik legnagyobb problémája az utak állapota.
Míg korábban örültünk, ha egy-egy évben sikerült 250-300 millió forintot biztosítanunk
felújításukra, ma már ez a szám stabilan egymilliárd forint körül van. Persze így is van még
teendő bőven, ám egészen más ütemben haladunk a hiányosságok felszámolásával.
Milyen konkrét célkitűzései vannak a 2019es évre?
Mindenekelőtt a folyamatban lévő projektek
befejezése, és a 2014–2019 közé tett vállalásaink
teljesítése. Ezzel párhuzamosan azon jövőkép
megalkotása a 2024-ig terjedő időszakra, amely
az azonnali és elengedhetetlen feladatok mellett fókuszba helyezheti mindazt az egyediséget és értéket, amelytől különlegesnek érezzük
kerületünket, és ami miatt szeretünk itt élni.
Sokat dolgoztunk azért az elmúlt több mint egy
évtizedben, hogy ide eljussunk. Most előttünk a
lehetőség és a felelősség, hogy a legjobbat építsük az eddig lehelyezett stabil alapokra.
Érez magában lelkesedést és motivációt
mindehhez?
Igen, olyan ez, mint felküzdeni magunkat egy
hegytetőre. Sokáig csak kapaszkodunk és nem
látunk mást magunk előtt, csak az erdő soron
következő fáját. De hajt a tudat, hogy egyszer
felérünk, és megpillanthatjuk magunk előtt a
kilátást. A kaptató vége felé már sokszor fáradtak
vagyunk, de a cél vonzereje mindig ad újabb és
újabb energiát. Én is így vagyok most ezzel. Látom, hogy sok még az elvárás és a feladat. De tudom, honnan hová jutottunk el, és a megtett
út minden percét értékelem. Tele vagyok még
tervekkel, és vonzanak az eddigi munkánknak
köszönhetően megnyíló lehetőségek.

Javaslatok díszpolgári és II. Kerületért Emlékérem kitüntetésre

A kerület polgárai javaslatot tehetnek arra, hogy idén
a képviselő-testület kinek adományozzon díszpolgári
címet és II. Kerületért Emlékérmet.
A Budapest Főváros II. Kerület díszpolgára, posztumusz díszpolgára cím adományozható annak a
magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki életművével,

kiemelkedő munkásságával a kerületben vagy országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést
szerzett, továbbá emberi magatartása alapján köztiszteletben áll, valamint hozzájárult a kerület jó hírnevének
öregbítéséhez, elismerésre méltó hagyományainak
gazdagításához. A II. Kerületért Emlékérem azoknak

a személyeknek, illetve személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományozható,
akik vagy amelyek a kerület fejlesztésében a társadalmi,
szociális, kulturális és gazdasági élet bármely területén
kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén
a kerület értékeit növelő maradandó eredményt értek el.

A javaslatokat rövid indoklással együtt február 28-ig a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztályának
címezhetik: 1024 Budapest, Mechwart liget 1., vagy a racz.edit@masodikkerulet.hu címre küldhetik.
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Iskolabusz-mintaprogram indul idén a

Fürjes Balázs államtitkár, Láng Zsolt polgármester, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, a 3. vk. országgyűlési képviselője, valamint Varga Mihály
pénzügyminiszter, a 4. vk. országgyűlési képviselője a decemberi sajtótájékoztatón

Kerületünkben indul a fővárosi
iskolabusz-mintaprogram, a
teszt 2019-ben kezdődik – jelentette be sajtótájékoztatón
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Varga
Mihály pénzügyminiszter, Fürjes
Balázs államtitkár és Láng Zsolt
II. kerületi polgármester.

Városrészünk számos olyan
adottsággal rendelkezik, amely
ideálissá teszi a program sikeres
lebonyolítása szempontjából:
15 állami fenntartású iskola mellett számos egyházi és magániskola is működik, az iskolás gyerekek létszáma meghaladja a tízezer
főt. Mintegy 8600 gyermek jár a
Klebelsberg Központ által fenntartott iskolákba, ebből 5100-an
rendelkeznek II. kerületi állandó
lakcímmel. A számok is mutatják,
az agglomerációból és a szomszédos kerületekből is számos gyermek érkezik kerületünkbe, ezzel
párhuzamosan a reggeli és délutáni csúcsidőszakban növekszik
az átmenő forgalom.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, országgyűlési képviselő azt emelte ki a
sajtótájékoztatón, hogy a II. kerületben is szeretnék a szülők
biztonságosan, kiszámíthatóan
iskolába juttatni gyermekeiket.

– A kerületben élők életminőségét nagyban befolyásolják a reggeli és délutáni torlódások, a gépkocsik száma folyamatosan nő, az
utak áteresztőképessége viszont
kevés a forgalom elvezetéséhez. A
Láng Zsolt polgármester irányításával 2019-ben induló fővárosi
iskolabusz-mintaprogramnak
két kiemelt célja van: a családok
és a tanulók terheit csökkentve
biztonságos megoldást találjon a
gyerekek iskolába szállítására, valamint segítségével csökkenjen a
forgalom és a környezetet terhelő
káros hatás a városban. Javulhat
az iskolák elérhetősége, ezért az
iskolabusz-hálózat elindítását a
kormány is támogatja – tette hozzá Gulyás Gergely.
A miniszter azt is hangsúlyozta,
hogy a kormány a Volán-társaságok
bevonásával 2019 januárjától iskolabuszrendszert tesztel egy kecskeméti és egy debreceni tankerület 13
ezer diákjának részvételével.
A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy fővárosi szinten a II. kerület talán az egyik legalkalmasabb
helyszín egy ilyen program kidolgozásához, hiszen található benne
kertvárosi és belvárosi lakóövezet, de nagy kiterjedésű agglomeráció is körbeveszi, ahonnan
sokan járnak be az iskolákba.
Varga Mihály pénzügyminiszter,
országgyűlési képviselő beszámolt

a II. kerületben állami támogatásokkal zajló iskola- és óvodafejlesztésekről. Hangsúlyozta, hogy
az önkormányzat jelentősen kiveszi a részét a beruházásokból, ami
akár jó példa lehet más települések számára is, hogy miként lehet
a helyi források és állami pénzek
összekötésével felújításokat, beruházásokat megvalósítani.
– A magyar buszgyártás van abban a helyzetben, hogy az iskola-

busz-program számára a buszok
legyártását és szállítását vállalni
tudja – mondta a miniszter. –
Három nagy buszgyártó cégünk
exportra és a hazai piacra is termel, de más hazai vállalat is be tud
kapcsolódni a termelésbe.
Fürjes Balázs Budapestért és a
fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a főváros fejlesztési
tervében kiemelt téma a család-

A reggeli és kora esti dugók, valamint a velük járó légszennyezettség
csökkenését is várják az iskolabuszprogram bevezetésétől

2019/1 – január 12.

kerületünkben

barát Budapest, amelynek szerves
része az iskolabuszprogram.
– A reggeli gépjárműforgalom egy része abból fakad, hogy
a gyerekeket autóval elviszik az
iskolába. A programmal a szülők
munkába jutása is egyszerűsödhet, rövidülhet. A mintaprogram
a II. kerületi tapasztalatok alapján az egész fővárosra kiterjeszthető lesz.
Az államtitkár elmondta azt is,
hogy pontos számokat a közösségi tervezés lezárultával lehet
mondani.
– A II. kerület teremti meg az
összeköttetést az északnyugati
agglomeráció és a belváros között, és bár mindent megtettünk
a kritikus csomópontok áteresztőképességének és biztonságának
növelése érdekében, a kerület
domborzati és településszerkezeti adottságai miatt az itt áthaladó és egyre bővülő autóforgalom kinőtte a rendelkezésre álló
infrastruktúra kereteit – emelte
ki Láng Zsolt II. kerületi polgármester. – Ha javítani szeretnénk
a kerületben élők életminőségét, a reggeli és a délutáni órákban megjelenő ingázó forgalom
okozta terhelés csökkentésére a
megoldást a forgalomcsökkentés
jelentheti. Erre kínál lehetőséget
az iskolabuszprogram.
Láng Zsolt polgármester
vázolta a budapesti iskolabusz-mintaprogrammal kapcsolatos elképzeléseket. Az iskolabusz-hálózatnak elsősorban
biztonságosnak kell lennie, e
szempontoknak meg kell jelen-
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nie a gépjárművek állapotában,
valamint a sofőrök, az útvonalak,
illetve a fel- és leszállási helyek
kiválasztásában is. Fontos szempont a családbarát megoldások
használata, vagyis a rendszernek
rugalmasnak kell lennie, hogy a
legváltozatosabb igényű családok
életét érdemben meg tudja kön�nyíteni. A megbízhatóság mellett
kiemelt szempont még az is, hogy
környezetbarát legyen: csökkentse a városi forgalom okozta zaj- és
levegőszennyezést, ezért alapvetően elektromos járművekre tervezik alapozni a rendszert.
– A forgalomcsökkentési hatással együtt így igen jelentős
mértékben mérsékelhetjük a
kerületre nehezedő környezeti
terhelést – emelte ki Láng Zsolt.
Az iskolabusz-hálózatot a közösségi szempontokat figyelembe
véve fejlesztik: feltérképezik és
megszólítják a szakmai partnereket, az előkészítésbe bevonják
az oktatási intézményeket és a
családokat.
Az ütemterv szerint 2019 I. és
II. negyedévében a szakmai partnerek feltérképezése és bevonása
mellett kérdőíves kutatásokat végeznek a kerületben iskoláskorú
gyerekeket nevelő családok körében az utazási szokásokról. 2019
III. és IV. negyedévében néhány
intézményben kísérleti jelleggel
bevezetik az iskolabusz-szolgáltatást, majd egy év múlva az egész
II. kerületben. A teljes fővárosi
iskolabusz-hálózat kiépítése 2021
őszétől kezdődhet meg.
Ld-SzG
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Sikeres évet zárt az Idősügyi Tanács
A Szociálpolitikai Kerekasztal tavaly december elején tartott
ülésén az Idősügyi Tanács 2018-ban megvalósított programjairól, a GDPR-rendeletről, a helyi kábítószer-probléma kezeléséről, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Programról esett szó.
A kerekasztal ülésen az Idősügyi Tanács évente beszámol
munkájáról, a tanács tavaly márciusban fogadta el éves munkaprogramját. Kitűzött célja volt, hogy a már népszerű rendezvények folytatódjanak, és új programokat is hirdessenek. Mint
megállapították, a tavalyi év kiemelkedő volt mind a rendezvények számában, mind az új egészségügyi, kulturális, sport- és
szabadidős programok megvalósításában. Tavaly a tanács égisze
alatt olyan programok is létrejöttek, melyeknek megvalósítását
civil vagy egyházi személy vállalta magára. A példaértékű kezdeményezőket személyesen köszöntötték az ülésen, remélve,
hogy jövőre is folytatják az értékes munkát. Kocsy Béla képviselő
köszönetet mondott Lengyel Donát káplánnak, aki a Templomi
séták rendezvénysorozat életrehívója volt. Ötvös Zoltán osztályvezető az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület II. kerületi szervezetének képviselőjét, Gyurkáné Urbán Esztert köszöntötte, aki
időseket oktatott angol nyelvre.
Az ülésen bejelentették, hogy elkészült a kerület új, öt évre
szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programja, melyről egy rövid ös�szegzés hangzott el Fábik Gabriella osztályvezető, esélyegyenlőségi referens előadásában, majd megalakult a programért
felelős fórum. Karsainé Kovács Judit nemzetközi adatvédelmi
tisztviselő Engem is érint? Közérthetően a GDPR-rendeletről címmel tartott előadást. Az előadó arra hívta fel a figyelmet, hogy
mire kell különösen ügyelni, ha a személyi adatainkat kérik.
Az ülésen részt vett többek között Biró Zsolt és Riczkó Andrea
önkormányzati képviselő, Vargáné Luketics Gabriella humánszolgáltatási igazgató, valamint az Idősügyi Tanács és a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai.

Az idősek számára indított ingyenes Receptklub alkalmait szakképzett
dietetikusok tartják, az elkészített egészséges menüt a jelenlévők közösen elfogyaszthatják
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A képviselő-testület ülésén történt

A tavalyi év utolsó képviselő-testületi ülését
december 18-án tartották. A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy írja alá a Fővárosi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodást a Közösségi Liget megvalósítása
című TÉR_KÖZ 2018-as városrehabilitációs
pályázatához kapcsolódóan. A főváros pályázatával olyan fejlesztéseket támogat, amelyekben
az önkormányzat a közterület vagy közösségi
használatra átadott terület fejlesztését a helyi
közösség bevonásával valósítja meg. Kerületünk a pesthidegkúti Pokorny József Sport- és
Szabadidőközpont, valamint a szomszédságában
épülő Gyarmati Dezső Uszoda kiegészítéseként
alakítana ki közösségi ligetet a területen. A Fővárosi Közgyűlés a pályázatunkat 300 millió forint összegű támogatásban részesítette.
A képviselők döntöttek arról, hogy az önkormányzat 15 millió forint támogatást nyújt az
Aprónép Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére
szervezetnek. A forrásból a Szent János Kórház
és Észak-budai Egyesített Kórházak Gyermekés Ifjúságpszichiátriai Rehabilitációs Osztályának kérelme alapján az Ali utca 14. szám alatti intézmény udvarán lévő, használaton kívüli
melléképületet újítanák fel, hogy helyet adhasson élményterápiás foglalkozások számára.
Napirend előtt. Napirend előtti
hozzászólásában Őrsi Gergely, a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője
felszólalásában elsőként a Bem téri
Radetzky-laktanya épületének sorsáról érdeklődött, mert, mint mondta, a
hírek szerint a kormány megvásárolja
az ingatlant.
– A kerületben több gyalogátkelőhely
felfestése alig látszik, például a Hidegkúti
úton a Klebelsberg Kultúrkúriánál lévő,
vagy a Stop Shop bevásárlóközpont előtt.
Kérem, hogy a hivatal jelezze a problémát az illetékes Budapest Közút Zrt.-nek
– mondta el a képviselő, aki felhívta a
figyelmet a Margit körút és a Keleti Károly
utca sarkán álló, egykor büféként üzemelt
két bódéra is: – Olyan köztisztasági állapotok uralkodnak a lepusztult építmények
körül, ami elfogadhatatlan.
A képviselő jelezte, hogy lakossági
észrevételeket kaptak a Kolozsvári Tamás
utcai sportpálya környékén élőktől, miszerint a telep használata alkalmanként
zavaró számukra.
– Kérdés, hogy a behajtási tilalom
ellenére az ott lakók be tudnak-e majd
hajtani saját ingatlanjaikhoz. A hétvégi,
az esti és nem kerületi rendezvényeket
szabályozni kell.
Láng Zsolt polgármester válaszában
a volt Radetzky-laktanya épületével
kapcsolatban elmondta, hogy nincs tudomása az ingatlan állami tulajdonba
kerüléséről.
– A zebrák közül sok valóban elkopott,
ezért újrafestésük igényét folyamatosan

A testület elfogadta a II. kerületi Idősügyi
Tanács beszámolóját, annak tavaly végzett tevékenységéről. A tanács célja többek között,
hogy a kerületben élő idősek számára hasznos információkat nyújtson, rendezvényeket
és programokat szervezzen, és kapcsolatot
tartson a helyi idősügyi szervezetekkel, egyházakkal.
Januártól változott a védőnői körzetek utcajegyzéke a 2-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es,

jelezzük a fővárosnak, valamint a Budapest Közút Zrt.-nek. Volt már példa
rá, hogy az önkormányzat saját maga
végeztette el az újrafestést, mert annyira
veszélyessé vált az elkopott zebra miatti
közlekedés.
A polgármester a bódékkal kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy a polgármesteri hivatal megtette azokat a
lépéseket, amelyek alapján – a remények
szerint január végére – eltűntethetnék az
elhanyagolt üzleteket.
A Kolozsvári Tamás utcai sportpálya
ügyében Dankó Virág alpolgármester
adott tájékoztatást.
– A létesítmény 1963 óta lát el sportcélú feladatokat, a pálya környékén élő lakókkal pedig hosszú évek óta folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. A sporttelepet
ezres nagyságrendben használják kerületi
gyermekek és felnőttek, a kihasználtsága
nő. A lakókkal egyeztetve régóta nincsenek hangosított és céges rendezvények a
pályán, az önkormányzati intézmények
pedig ritkán tartanak programot, azt is
minimális hangosítással. Az esti nyitvatartást korábban korlátoztuk, a parkoló
átépítése folyamatban van, amivel számos forgalomtechnikai probléma rendeződhet, a lakosság szabad közlekedése
pedig mindig elsőbbséget élvez.
Tóth Csaba Róbert (LMP) képviselő
jelezte, hogy a Mechwart ligeti parkolónál az őszi avargyűjtéskor rendszeresen
elfoglalnak 2-3 parkolóhelyet, valamint
arról érdeklődött, hogy a parkoló felújítását tervezi-e az önkormányzat.

10-es 11-es és a 15-ös körzetben. A testület azért döntött a módosításról, mert egyes
körzetekben aránytalan volt a gondozottak
létszáma. Az érintett szülőket a védőnők tájékoztatják a változásokról, a körzetlista megtekinthető az önkormányzat honlapján: www.
masodikkerulet.hu/intezmenyek.
A képviselők elfogadták a II. Kerületi Önkormányzat következő öt évre vonatkozó Helyi
Esélyegyenlőségi Programját.

– Kérdésem az is, hogy a Margit körút–Keleti Károly utcai buszmegállónál,
valamint szemközt, a Kormányhivatal II.
Kerületi Hivatala előtti területen tervez-e
az önkormányzat fát ültetni?
Dankó Virág alpolgármester felhívta a
figyelmet, hogy a Mechwart ligeti parkoló
rendbetétele a 2018-2019-es útépítési
csomagban szerepel.
Szalai Tibor jegyző elmondta, hogy a
kérdéses területen a járdaszakasz alatt
a sűrű közműhálózat miatt nem lehet
fákat ültetni. A hivatal ettől függetlenül
megvizsgálja növények kiültetésének
lehetőségét.
Varga Előd Bendegúz (Kerületünk az
otthonunk-frakció) képviselő felszólalásában elmondta, hogy a kormányhivatal
Margit körúti épületénél két-három hónapja lezárták a járdát egy szalaggal,
azóta nem történt semmi.
– Sokéves gyakorlat, hogy az ünnepek előtt és alatt a Mammut környékén
városrendészek és rendőrök járőröztek,
de most nem láttam ilyesmit. A Fény utcában, a Millenárisnál és a Lövőház utcában
is sok a szabálytalanul parkoló autó.
A képviselő rámutatott arra is, hogy
a kerületben több helyen nem végezték el a járdák síkosságmentesítését a
tulajdonosok.
– Valóban sok a szabálytalan autós az
adventi időszakban annak ellenére, hogy
a városrendészek folyamatosan járják a
közterületeket és büntetik a kirívó szabálytalanságot – tette hozzá Láng Zsolt
polgármester.

Bodor Zoltán (Jobbik) képviselő elmondta, hogy a Magyar Közlöny friss
információi szerint levették a műemléki
védelmet a Radetzky-laktanya épületéről.
– Törökvész úti lakók korábban parkolási problémákkal és a tervezett bicikliúttal kapcsolatos kérdésekkel kerestek
meg, ezúton is köszönöm a válaszokat
a hivataltól. Kérem, ha a kerékpárút új
tervei elkészülnek, akkor azokat osszák
majd meg az ott lakókkal.
Bodor Zoltán képviselő azt is felvetette: ha a kerületünknek van rendelete
a zöldfelületek védelméről, akkor azt
próbálja is következetesen betartatni,
mert a zöldterületen parkolással a még
kialakuló növényzetet is tönkreteszik.
– Hosszú türelmi időt adtunk, de már
elkezdték a zöldterületre parkoló autók
bírságolását a városrendészek – válaszolta a polgármester.
Elmondta azt is, hogy a II. kerület a
kerékpárutak kialakításakor a legbiztonságosabb megoldásra törekszik, ezért olyan
sávot terveznek, ami elválik a gyalogos- és
közutaktól.
– A Radetzky-laktanya hátsó részéről lekerült a védettség, de a világörökség-panoráma miatt a teljes homlokzat
védelem alatt áll – tette hozzá Láng Zsolt
polgármester.
Ernyey László, a Fidesz-frakció vezetője
arra hívta fel a figyelmet, hogy az adventi
időszakban nemcsak a Mammut környékén tarthatatlan a közlekedési és parkolási
helyzet, hanem a Keleti Károly utcánál és
a Margit körút mentén is.

2019/1 – január 12.

ALBERTINÉ KURUCZ ÉVA: – Bár már kicsit
tudtam kezelni a gépet,
kezdő tanfolyamra iratkoztam be. Nem bántam meg,
mert rengeteg újdonságot
tanultam. Nagyon jó társaság jött össze, nem is volt
lemorzsolódás, az oktató
okosan és végtelen türelemmel tanított minket. Szinte mindennap leülök
a gép elé, leginkább levelezésre, az unokákkal való
kapcsolattartásra használom.

ÖNKORMÁNYZAT
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Jó társaság, hasznos tudás

2012 nyarán hirdette meg először a II. Kerületi
Önkormányzat az Internet kortalanul elnevezésű számítógépes tanfolyamot városrészünk
időskorú polgárai részére. Az érdeklődés olyan
nagynak bizonyult, hogy azóta újabb és újabb
csoportok indulnak, és ma már több ezerre tehető azok száma, akik elvégezték a kurzust.
A 2018. évi tanfolyamok mindenhol decemberben zárultak. Szerkesztőségünk a

Marczibányi Téri Művelődési Központban
járt, ahol a kezdő csoport utolsó óráján Riczkó Andrea önkormányzati képviselő adott át
oklevelet minden résztvevőnek.
A program népszerűségére való tekintettel a
tanfolyam folytatódik, így idén február közepétől ismét van lehetőség (lásd alább) közelebbről megismerni a virtuális világot.
PZS

PESTHY LÁSZLÓ: – Ma
már nem lehet boldogulni
internet nélkül, muszáj lépést
tartani a modern világgal,
ezért jelentkeztem. Meg vagyok elégedve a kurzussal, és
szeretném folytatni. Remek
tanárnőnk volt, nagyon jól
magyarázott, mindent megértettünk. Élnek külföldön
rokonaink, velük sokkal egyszerűbb így a kapcsolattartás. Nagyon okos ötlet volt a II. Kerületi Önkormányzattól, hogy ingyenes internetes tanfolyamokat
indított, ezúton is köszönjük szépen!

Internet kortalanul

és

Okosan az okoseszközökről

A II. Kerületi Önkormányzat idén is meghirdeti az Internet kortalanul, illetve
az Okosan az okoseszközökről elnevezésű ingyenes képzését az idősebb
korosztályba tartozó kerületi lakosok számára. Mindkét tanfolyam 2019. február
12,
18-i héten indul és május közepéig tart. Az Internet kortalanul összesen
ezésre.
megrend
kerül
al
alkalomm
6
pedig
ről
zközök
az Okosan az okoses

Jelentkezési határidő mindkét tanfolyam esetében: 2019. február 8., 12 óra. Jelentkezni kizárólag írásban lehet az alábbi módokon. 1. A lenti je-

lentkezési lap kivágásával és olvasható kitöltésével, majd postára adásával (Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Kabinet – Kun Katalin
részére, Budapest 23. Pf. 21., 1277. Jelige: Internet Kortalanul, vagy Okosan

tanfolyamok

saz okoseszközökről). 2. Személyesen a jelentkezési lap leadásával a Polgárme
ési
teri Hivatal portáján (1024 Mechwart liget 1.). 3. Űrlap formájában – a jelentkez
elap kitölthető a www.masodikkerulet.hu honlapcímen. 4. Az internet@masodikk
rulet.hu e-mail-címen. Minden esetben valamely telefonszám megadása kötelező.
k
A jelentkezésekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást Kun Katalintól kérhetne
kerulet.
a 346-5479-es telefonszámon munkaidőben vagy az internet@masodik
előtt
hu e-mail-címen. Az önkormányzat munkatársa a tanfolyamok indulása
jeA
minden jelentkezővel felveszi a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.
jea
lentkezési határidők lejárta után nincs mód regisztrálni a tanfolyamokra
lentkezőket!

JELENTKEZÉSI LAP az INTERNET KORTALANUL, vagy AZ OKOSAN AZ OKOSESZKÖZÖKRŐL TANFOLYAMRA
A jelentkezés dátuma:
I. Jelentekezem az Internet kortalanul tanfolyamra
II. Jelentekezem az OKOSAN AZ OKOSESZKÖZÖKRŐL tanfolyamra

2019.

.
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Kérjük, nyomtatott nagybetűvel töltsék ki! Ezen a nyomtatványon csak az önkormányzati, ingyenes tanfolyamokra
jelentkezhetnek. A két tanfolyamra külön-külön, illetve egyszerre is lehet jelentkezni.
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KÖRNYEZETÜNK

BUDAI POLGÁR

Kerületszerte több mint száz

Bővítette a kutyaürülék-gyűjtő
edények hálózatát a II. Kerületi
Önkormányzat. Városrészünkben
az év elejére már több mint száz
helyszínen lehet az erre szolgáló kukákba dobni a négylábú kedvencek
után marad ürüléket. Idén folytatódik a régebbi típusú gyűjtőedények
cseréje és újak kihelyezése.
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KARÁCSONY

BUDAI POLGÁR

Hogy még szebb legyen az ünnep...

Feldíszített karácsonyfa, finom uzsonna és gyönyörűen
becsomagolt ajándékok várták a polgármesteri hivatal
aulájában advent harmadik vasárnapján azokat a kerületi diákokat, akiket iskolájuk javaslata alapján közös
ünneplésre hívott a II. Kerületi Önkormányzat. Immár
többéves hagyomány, hogy a kisdiákok előzőleg megírt
kívánságait, álmait – a Jézuska és az angyalok segítségével – Láng Zsolt polgármester és kollégái igyekeznek
valóra váltani, ezzel is szebbé varázsolva az ünnepet
számukra. Róka Szabolcs Tinódi-lant díjas énekmondó,
népzenész kedves és karácsonyra hangoló műsora után
meggyújtották az adventi koszorú harmadik gyertyáját.
Az ajándékokat ezúttal is Láng Zsolt polgármester adta
át, amelyeket a gyerekek egyszerre bontottak ki nagy
izgalom és öröm közepette. Társasjátékot, könyvet,
legót, bölcsőt, babát, szánkót, babaházat, játékautót,
titkos naplót, könyvutalványt, korongozó és festőkészletet és még sok más ajándékot kértek és kaptak a diákok, akik az ünnepség után részt vehettek a Mechwart
ligetben az adventi programon is, ami teljessé tette a
karácsony előtti utolsó hét ünnepváró hangulatát.

hónap FOTÓJA
Kerületi ADEC
EMBER

totó

A karácsonyi számunkban megjelent KERÜLETI TOTÓ megfejtése:
BOLDOG ÜNNEPEKET! A helyes
megfejtést beküldők közül három
kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki
a Budai Polgár ajándékcsomagját
nyerte. A nyertesek: Adorján Judit,
Bélai Istvánné és Pratte György.
Gratulálunk, a nyereményeket
személyesen vehetik át szerkesztőségünkben: 1022 Bimbó út 1.
Kérjük, mielőtt befáradnának, hívják a 336-1384-es telefonszámot,
hogy megbeszélhessük az átvétel
időpontját.

Következő lapszámunkban a 2018-as
év nyertes fotóit
megjelentetjük és
eredményt hirdetünk. A hónap fotója pályázat idén
is folytatódik. Beküldési határidő minden hónap utolsó napja,
legközelebb:
január 31-én
éjfél. A képeket a
honapfotoja@gmail.
com e-mail-címre digitálisan várjuk.

´´
Foto´ pa´ lya´ zat a kerületrol

A decemberi hónap fotója: Hadnagy Zsolt – Medve utca
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Ünnepre hangolódás a rendelőintézetben

Huszonötödik karácsonyi ünnepségét
tartotta december 13-án a II. Kerületi
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata.
Akárcsak az első rendezvénynek, úgy a
mostaninak is szervezője és háziasszonya
a II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett reumatológus főorvos, dr. Törös Edit
volt, aki zongoristaként is állandó közreműködője az adventi műsoroknak.

A főorvos asszony ez alkalommal a huszonöt
évvel ezelőtti első Kapás utcai karácsony, illetve az első betlehemezés történetét elevenítette
fel. Mint megtudtuk, a világon elsőként Assisi
Szent Ferenc állított fel betlehemet 1223-ban
az olaszországi Greccióban.
Az emelkedett hangulatú délutánokon minden évben részt vesznek a kerület vezetői,
ezúttal Dankó Virág alpolgármester és Szalai
Tibor jegyző képviselte a fenntartó önkormányzatot. Az előző évek hagyományait követve a mostani karácsonyi koncerten is neves
előadók és ifjú tehetségek varázsoltak ünnepi
hangulatot a rendelőintézet falai közé.
Visszatérő művészként köszönthették az
egészségügyi dolgozók Dévai Nagy Kamillát,
aki éppen ötven éve, 1968. november 10én lépett először színpadra, a II. Kerületért
Emlékéremmel és Budapest díjjal kitüntetett
Járdányi Gergely Liszt Ferenc-díjas nagybőgőművészt, akit a szintén II. Kerületért Emlékérmes Déri András, az Operaház karnagya kísért
zongorán, valamint Mohai Gábor Radnóti- és
Kazinczy-díjas előadóművészt, aki – mint elárulta – szintén jubilált: éppen negyven évvel
ezelőtt kezdett el dolgozni a Magyar Rádióban.
Első alkalommal, de annál nagyobb sikerrel
lépett fel a Kapisztrán Kórus Kamarakórusa,
akárcsak a Járdányi Pál Zeneiskola három fuvolistából álló kis együttese, valamint hallhattuk a rendkívül tehetséges, tizenhárom éves
Stahl Zsigmond csellójátékát.
Dr. Polák László, az egészségügyi szolgálat
főigazgatója ünnepi beszédében külön kiemelte, hogy Törös főorvos asszony a Magyar

Dankó Virág alpolgármester köszöntötte a II. kerületi egészségügyi dolgozókat

Asszonyok Érdekszövetségének Parlamentben
tartott XIV. Kárpát-medencei Asszonytalálkozóján Arany Búzaszem díjban részesült, illetve
a Magyar Perfúziósok Társasága Kossuth Zsuzsanna-emlékérmet és emléklapot adományozott Egressy Máriának, a Pulzus Egészségügyi Központ szakdolgozójának.
Dankó Virág alpolgármester köszöntőjében
elmondta, a II. kerület legnagyobb egészségügyi fejlesztése valósul meg a következő években: a jelenleg szétszórt, egymástól távol eső
telephelyeken működő egészségügyi szakellátás a Frankel Leó út 80-82. szám alatti telken
megépülő új, integrált szakrendelőbe költözhet, jelenleg a kivitelezési tervezés zajlik, ami
már a kivitelezést megelőző utolsó állomás.
A karácsonyi ünnepség arra is minden évben alkalmat ad, hogy a főigazgató átadja Az év
részlege címet, amelyben 2018-ban a különösen kiemelkedő munkát végző betegirányítási
részleg munkatársai részesültek.
PZS

Dévai Nagy Kamilla, Törös Edit és Mohai Gábor

Járdányi Gergely Liszt Ferenc-díjas
nagybőgőművész

A betegirányítási részleg dolgozói
Polák László főigazgatóval
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Zenés, táncos előadás a kerületben élőknek

A II. Kerületi Önkormányzat karácsonyi ajándékul a Kiss Zenede Alapfokú Művészeti
Iskola és Szakgimnázium produkcióját adta
mindazoknak, akik decemberben kulturális
programra vágytak. Az ingyenes előadást a
Marczibányi Téri Művelődési Központban láthatták az érdeklődők. Az eseményen Dankó
Virág alpolgármester mondott köszöntőt.

Évről évre kulturális programokkal – hangversennyel, színházi előadással – lepi meg a
II. Kerületi Önkormányzat a kerületben élőket decemberben. – Az önkormányzatnak
számos olyan kötelező feladata van, amely
nem lehet választás kérdése, azonban fontosnak tartja, hogy jusson energia más rendezvényekre is, olyan kulturális eseményekre
például, amilyen a mostani alkalom – hangsúlyozta Dankó Virág alpolgármester köszöntőjében a Marczibányi Téri Művelődési Központban december 12-én. Mint mondta, 88
ezren élnek a kerületben, rengeteg család évtizedek óta kötődik a városrészhez, számos
kerületi lakónak már a dédszülei is itt laktak.
Megjegyezte, másrészt vannak, akik nemrég
költöztek ide, és öröm tőlük azt hallani, hogy
olyasmit találtak nálunk, ami miatt különleges a városrészben élni, és amiért szívesen
eresztenek itt gyökeret. Az alpolgármester
szerint a kerületieket értékes kulturális közeg
veszi körül, az önkormányzat számára pedig
kiemelten fontos, hogy minden korosztály

megtalálja az őt megszólító művészeti programot. – Különösen szeretjük az időseknek
szóló programokat, rengeteg kreativitás jelenik meg bennük. Engem a nagymamám nevelt fel. Generációja bölcsességre, türelemre
képes nevelni, és értő figyelemmel ajándékoz
meg minket, fiatalabbakat. Az idősebbeknek
szervezett Internet kortalanul tanfolyamon
dolgozó kollégák, vagy a főzőiskola szervezői
is azt érzik, hogy nemcsak adnak, hanem a
résztvevőktől nagyon sok értékes pillanatot
kapnak munkájuk során – fogalmazott. Emlékeztetett arra, hogy idén a II. Kerületi Önkormányzat ismét elnyerte a Családbarát Ön-

kormányzat díjat, megjegyezte, a pályázatban
hangsúlyozták, hogy a család nem csupán két
szülőt jelent, hanem az idősebb generációkat
is, ez ad a következő nemzedékeknek biztonságot, amire lehet építkezni. – A Kiss Zenede
produkciója köszönet az önök támogatásáért,
hálásak vagyunk azért, hogy minden programunkat szeretettel fogadják – zárta beszédét
az alpolgármester. Az ünnepi előadáson táncos és zenés produkciókat láthatott a közönség. A rendezvényen Kissné Szűcs Marianna,
az iskolát fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke is részt vett.
NZSA

Évzáró ünnepséget tartott a Rákóczi Szövetség

December 17-én a Marczibányi Téri Művelődési Központban tartotta karácsonyi
ünnepségét a II. kerületi székhelyű, a határon túl élő magyarokat támogató és a
közelmúltban Duna díjjal kitüntetett Rákóczi Szövetség. Az ünnepségen, amelynek
keretében képekben és számokban idézték fel az elmúlt év eseményeit, részt vett
Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere is.
Elsőként Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter köszöntötte a
közönséget. Mint mondta, a szövetség támogatása a politika oldaláról nemcsak
lehetőség, hanem kötelezettség is, hiszen a magyar állam a határon túli magyarokért
is felelősséget érez. Elismerő szavakkal értékelte a szövetség több mint negyed évszázados tevékenységét, amelynek fő célja mindig is az volt, hogy a kapcsolattartás
magyarok és magyarok között határoktól függetlenül zökkenőmentes lehessen.
Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke köszöntötte a
szövetség leköszönő elnökét, Halzl Józsefet, akit ugyanakkor örökös tiszteletbeli
elnökké is választottak, és aki a napokban ünnepelte 85. születésnapját, valamint

Láng Zsolt, Csáky Csongor és Gulyás Gergely

az újonnan megválasztott elnököt, a korábbi főtitkárt, Csáky Csongort. Nekik is és
a szövetség minden dolgozójának megköszönte a 2019-ben immár harminc éve
végzett, a határainkon túl élő magyarok támogatásáért folytatott munkát. Mint
mondta, kiváltságos embernek érzi magát, amiért része lehet ennek a közösségnek, és amiért magyar embernek született.
A Rákóczi Szövetség Diaszpóra Programja keretében decemberben százharminc,
a diaszpórában élő magyar fiatalt látott vendégül. Az Argentínából, Brazíliából,
Új-Zélandról, Dél-Afrikából, az Egyesült Államokból és Ausztráliából érkező magyar gyökerű diákok az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó kulturális programokon
vehettek részt. A karácsonyi ünnepségre mindössze három nap alatt állítottak
össze műsort, amelyet nagy sikerrel mutattak be a művelődési központ színpadán.
Az esemény zárásaként a 2018-ban megválasztott elnök, Csáky Csongor mondott köszönetet az év során kapott támogatásért.

PZS

A magyar gyökerű diákok előadása
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Karácsony a családok
átmeneti otthonaiban
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Gyertyagyújtás és karácsony
Hidegkúton

Az átmeneti otthonok azt a célt szolgálják, hogy a nehéz helyzetbe került családok együtt tudjanak maradni, s az adventi időszak megadhatta számukra azt a hitet és reményt, hogy egyszer
saját otthonukban ünnepelhessenek. A II. Kerületi Önkormányzat a Családok évében különösen fontosnak tartotta azt is, hogy
gondoljon az ideiglenesen itt élőkre.

Adventben szombat délutánonként a Bánffy György emlékparkban a hidegkúti plébániák és a II. Kerületi Önkormányzat szervezésében közös gyertyagyújtást, éneklést és agapét tartottak, amelyeken a VÖK tagjai mellett
részt vett Láng Zsolt polgármester és Varga Mihály miniszter, országgyűlési
képviselő is

A családok átmeneti otthonának fenntartása, illetve ellátási
szerződéssel történő biztosítása a hatályos jogszabályok
alapján kötelező feladata az
önkormányzatnak. Az óbudai
és az erdőkertesi intézménybe
kerülés okai leggyakrabban a
lakhatás elvesztése, bántalmazás, munkanélkülivé válás volt.
Az adventi időszakban egy
kerületi család, illetve egy anya
gyermekével volt lakója az intézményeknek, melyeknek
a II. Kerületi Önkormányzat
anyagi támogatást nyújt a kerületi családok ellátásához, de
a december 20-án, illetve 23án, a Családok évében megtartott ünnepségekhez karácsonyi
meglepetésként egy-egy „égig
érő” fenyőfával, a feldíszítéséhez elegendő szaloncukorral,
valamint mákos és diós bejglivel kedveskedett az átmeneti
intézmények lakóinak.
Az intézmények vezetői elmondták, hogy ők és a lakók is
örültek az ajándékoknak, mert
szeretik az ünnepet intézményi
körülmények között is emlékezetessé tenni.
– Otthonunk régi hagyománya a karácsony közös megélése, amikor lakóink, a munkatársak, gyerekek és felnőttek
együtt ünnepelnek – mondta lapunknak Takács Imre, az
erdőkertesi intézmény vezető-

je. – A készülődés már novemberben elkezdődött a karácsonyi műsor összeállításával és
betanulásával. A felnőttek különféle táncokat gyakoroltak, a
gyerekek csacsacsázni tanultak,
és versmondással készültek egy
hónapon át. Az ünnepi menü
közös sütés-főzéssel készült.
Az intézmény munkatársai a
fenntartó által biztosított alapanyagokból a családokkal együtt
készítették az ételeket és a süteményeket. A lakók örömmel fogadták Láng Zsolt polgármester
ajándékát, a fenyőfát, amely alá
odakerültek a gyermekeknek
szánt ajándékok. Az ünnepségre meghívtuk önkéntes segítőinket is, akik az év során folyamatos segítséget nyújtanak
lakóink számára – tette hozzá
Takács Imre.

A Hidegkúti Nyugdíjasklub évadzáró karácsonyi ünnepségét december 13-án
tartotta a Máriaremetei úti Közösségi Házban. A meghitt hangulatú eseményen Csabai Péter VÖK-elöljáró és Makra Krisztina képviselő is részt vett

A II. Kerületi Német Önkormányzat decemberben megtartotta hagyományos karácsonyi ünnepségét a Kultúrkúriában. A rendezvényt megelőzően
Dézsi Jánosné elnök az éves közmeghallgatás keretében adott tájékoztatást
a Német Önkormányzat 2018-ban megvalósított programjairól, a karácsonyi
műsor után pedig megvendégelték a szereplőket és a nézőket. Az eseményen
a II. Kerületi Önkormányzatot Csabai Péter VÖK-elöljáró képviselte
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Egyre többen mennek el az ingyenes
A II. Kerületi Önkormányzat 2011 óta évente
két alkalommal – tavasszal és ősszel – rendez a
lakosok számára önkéntes, díjmentes szűrővizsgálatokat biztosító egészségnapot. A szűrésekre tavaly szeptember 29-én a Községház
utcai telephelyen, november 17-én a Kapás
utcában került sor, december 8-án a Pulzus
Központban pedig a részletesebb szívkivizsgálásra továbbküldött II. kerületieket fogadták.

Több mint ötszázan
jelentkeztek a vizsgálatokra
– Szűrővizsgálatainkkal a kezdetektől alapvető
célkitűzésként
határoztuk meg
a nagy lakosságszámot érintő
krónikus, súlyos
betegségek korai
felismerését, kiegészítve a résztdr. Nyilas Zsuzsanna
vevők egészségügyi felvilágosító tanácsadásával, étkezési
és életmódbeli kérdések megválaszolásával
– nyilatkozta lapunknak dr. Nyilas Zsuzsanna, a II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának orvosigazgatója. – Törekvéseink szárba szökkentek, tavaly ősszel 394
fő, idén már 503 fő vette igénybe ingyenes
szűrőprogram-ajánlatainkat. A lebonyolítás
adminisztrációjának csökkentése érdekében a lakosoknak előzetesen betegirányító nyomtatványokat, székletvér-kimutatás
vizsgálatára szolgáló teszteket tartalmazó
„egységcsomagokat” készítettünk, amelyekből az őket érdeklő szűréseket tetszés szerint
kiválaszthatták. A jelentkezőket mind a két
helyszínen asszisztencia fogadta és irányította, kiosztották a kérdőíveket és alapvető
információkat nyújtottak a további vizsgálatok eléréséhez. Az előző három év szervezéséhez hasonlóan célzott kardiovaszkuláris
rizikófelmérő lapot is tartalmazott a csomag,
amelynek kitöltése alapján a lakosokat a belgyógyászati alapvizsgálat után és szakorvosi
javaslat kíséretében a Pulzus Központba várták vissza december 8-án a komplex, műszeres szív- és érrendszeri szűrésre.
Az emlődaganatok korai felismerésének
fontosságát hangsúlyozva 2017 óta mammográfiás diagnosztikával is bővítettük a választható vizsgálatok körét. Magyarországon 45
év alatt ez a szűrés fizetésköteles, viszont a
szűrőnapokon már minden negyven év feletti nő számára ingyenesen elérhetővé tettük.
A rákos megbetegedések korai felismerésében a nőgyógyászat, urológia, fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat, székletvér-kimutatás
és mammográfiai diagnosztika állt rendelkezésre. A nőgyógyászaton méhnyakrákszűrés és citológiai mintavétel történt, az

urológiai részleg prosztatarákszűrést végzett. A gégészeten a rejtett szájüregi és gégedaganatok irányába történt szakorvosi
vizsgálat. A bőrgyógyászati vizsgálat során a
napjainkban egyre gyakoribb bőrrákok korai
stádiumban történő kimutatását célzó műszeres szűrővizsgálat történt. A legnagyobb
számú érdeklődés a rákszűrés területén a
vastagbéldaganatok szűrése (székletvér-kimutatás) iránt mutatkozott.
A belgyógyászaton a magasvérnyomás-betegség, vércukor- és koleszterinszint-vizsgálat, szív- és érrendszeri rizikófaktorok
szűrése történt. A szemészeten elsősorban
zöldhályog és időskori szürkehályog szűrése zajlott. A tüdőgyógyászaton dohányzás
okozta ártalmak felderítését, többek között
légzésfunkció mérését végezték. A Kapás
utcai és a Községház utcai telephelyen pszichológus várta az élethelyzeti problémákkal
és testi zavarokkal is esetlegesen együtt járó
lelki zavarokkal jelentkező lakosokat.
A különböző szakrendeléseken feltárt
kóros elváltozásokat a kollégák részletesen
dokumentálták, az ambuláns lapokat a páciensek részére átadták, és minden esetben
felhívták figyelmüket a teendőkre, szükség
szerint visszahívták őket további kivizsgálásra, kezelésre.
Most is népszerű volt a nordicwalking-oktatás, ez alkalommal a Kapás utcai szűrőnapon fogadtunk 48 érdeklődőt, főként az idős
korosztályból.
Az egészségnapokon, a korábbi évek tapasztalatához hasonlatosan, idén ősszel is a
nők jelentkeztek többen a vizsgálatra, a három helyszínen 318 hölgy és 182 férfi vett
részt, és zömmel az idősebb korosztály élt
a szűrőnapok kínálta lehetőséggel. Elégedettek lehetünk azonban, mivel idén ősszel
a Kapás utcai szűrőnapon a szűrések több

mint tíz százalékát a 25-50 év közötti korosztály tette ki, a Községház utcai szűrőnapon
ugyanez az arány kilenc százalék volt. Felhívnám a figyelmet, hogy a betegség megelőzésével, illetve a betegségek korai felismerésével, a korán megkezdett kezeléssel,
életmódváltással a legtöbb egészségnyereség
ebben az aktív korosztályban érhető el. Erőfeszítéseket teszünk a népszerűsítésre, és
itt is szeretném hangsúlyozni és kérni, hogy
a fiatalabb korosztály, egészsége megóvása
érdekében, a jövőben is minél nagyobb
számban vegye igénybe az ingyenes szűrővizsgálatokat.

A betegség
nem megy szabadságra

Az ingyenes
szűrőnapokon elvégzett vizsgálatok
köre folyamatosan
bővül. A legutóbbi alkalommal
újdonság volt az
úgynevezett InBody-gépes szűrővizsgálat, amellyel
testtömegindex-,
dr. Mosonyi Júlia
testfolyadéktartalom- és izomtömeg-meghatározást végeztek
a belgyógyászat szakorvosai.
– Ez az eljárás képes bioimpedancia alapján megállapítani a testben lévő folyadékok
arányát – magyarázta érdeklődésünkre dr.
Mosonyi Júlia részlegvezető főorvos az új vizsgálat lényegét. – Ez azért fontos, mert a kívülről látható zsírszövet nem mindig arányos
a szervekben lévő zsírszövettel – márpedig
ez utóbbi mennyisége jelent rizikótényezőt
a szívbetegségek szempontjából. A vizsgálat

A gégészeten a rejtett szájüregi és gégedaganatok szűrését végezték
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Ingyenes
online-marketingképzések idén is

Folytatódnak az önkormányzat által
támogatott II. kerületi Vállalkozói Klub
online-marketing-képzései. A helyi vállalkozásokat segítő kurzusokat Villányi
Balázs online-marketing-tanácsadó tartja.

A belgyógyászaton a magasvérnyomás-betegség, vércukor- és koleszterinszint-vizsgálat, szív- és érrendszeri rizikófaktorok szűrése történt

során a készülék elektromos impulzusok segítségével végzi el a testtömegindex-, testfolyadéktartalom- és izomtömeg-meghatározást. Az eljárás teljesen fájdalommentes, a
páciens egy elektródát fog a kezében, illetve
a meztelen sarkával érinti a gépet, amely így
képes megmérni a folyadékok áramlását a
szervezetben. A műszert béreltük az őszi
egészségnapokra, de hamarosan saját gépe
is lesz osztályunknak, így az eljárás és ezáltal
a pontosabb diagnózis mindenkor elérhető
lesz betegeink számára.
Az elhízás, a túlsúly sajnos népbetegség,
ami sok egyéb betegség előidézője is lehet.
Jó hír azonban, hogy a zsírtömeg aránya
megfelelő diétával és szükség esetén életmódváltással, több testmozgás beiktatásával csökkenthető. A diétával kapcsolatban
hangsúlyoznám, hogy ne üljünk fel a csodaszerekről szóló álhíreknek. Változatosan és
mértékkel kell étkezni, fontos, hogy a diétára szoruló számolja a bevitt kalóriákat.
Ne kampányszerűen essünk neki a fogyókúrának, sokkal célravezetőbb, ha úgy sikerül kialakítani táplálkozási szokásainkat,
hogy az hosszú távon is betartható legyen.
Az egészséges táplálkozás nem luxus, bár
kétségtelenül drágább, mintha csak grízes
tésztát vagy zsíros kenyeret ennénk. De egy
kis odafigyeléssel és kreativitással, például
ha rántás helyett a főzeléket saját anyagával sűrítjük, ha tejföl helyett kefirt vagy
joghurtot használunk, sütemény helyett a
szezonális zöldségeket és gyümölcsöket es�szük, megoldható a kalóriák csökkentése és
a hasznos tápanyagok, vitaminok növelése.
A II. kerületiek általános egészségi állapotáról a főorvos elmondta, hogy városrészünkben is sokaknál kimutatható a magasabb vérnyomás, vércukorszint és testsúly.
– Javaslom, hogy vegyenek részt az ingyenes

szűrővizsgálatokon, hiszen nem mindenki érzi meg, hogy esetleg magasabb a vérnyomása. A belgyógyászati szűréseken kívül
egyéb vizsgálatokra is lehet jelentkezni, így
pontos képet kaphatunk egészségi állapotunkról. Tapasztalataim szerint a II. kerületiek foglalkoznak egészségükkel, ami nagyon jó, még akkor is, ha ezzel kapcsolatban
más forrásokból, például az internetről is
igyekeznek információt szerezni. Ezeket az
ismereteket szívesen megbeszéljük pácienseinkkel, az azonban nem szerencsés, ha valaki ezek alapján felülbírálja orvosát.
A nemrég lezajlott, sok családban bőséges gasztronómiai élményekben is gazdag ünnepek kapcsán Mosonyi Júlia úgy
fogalmazott, hogy az egészséges emberek
számára természetesen megengedhető az
alkalmankénti túlfogyasztás. Azonban, ha
valaki tisztában van azzal, hogy valamilyen
területen veszélyeztetett, akkor az ünnepek sem adhatnak felmentést a tudatos és
elővigyázatos táplálkozás alól – a betegség
sajnos nem megy szabadságra. Akinek nem
sikerült tartania a mértéket, annak sem javasol a főorvos teljes koplalást, de egy kis
savanyúság, több zöldség és gyümölcs beiktatásával, gyógyteák fogyasztásával meg
lehet nyugtatni a háborgó gyomrot.
Dr. Mosonyi Júliát nemcsak munkahelye
köti a II. kerülethez, mintegy huszonöt éve
városrészünk lakója, s mint mondta, nagyon szeret itt élni, hiszen lakókörnyezete
csendes és békés, lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra és feltöltődésre. Jó érzéssel
tölti el, hogy a buszon vagy vásárlás közben
az üzletekben rendszeresen találkozik pácienseivel. A doktornő maga is sokat tesz
egészségéért, rendszeresen mozog és vesz
részt egészségügyi szűréseken.
Összeállította: Péter Zsuzsanna

A II. Kerületi Vállalkozói Klub keretében tavaly szeptemberben honlapkészítő képzés indult, amelyen a
résztvevők a WordPress-rendszerrel készült weboldalak
megvalósításának alapjait sajátíthatták el.
– Nagy volt az érdeklődés, több mint hetvenen
vettek és vesznek részt a kurzuson. Januártól is az
üzleti célú honlapok köré szerveződnek a képzések,
de ezeken már nem csak azok tudnak részt venni,
akik szeptemberben velünk kezdtek. A képzéseknek
ugyanakkor olyan a tematikája, hogy akinek már
van – elsősorban wordpresses – honlapja, annak
érdemes jelentkeznie.
Villányi Balázs elmondta, hogy januárban „A honlapunk GDPR-megfeleltetése”, „A feliratkozó űrlap
honlapunkba illesztése” és „A honlapunk mobil
nézetének kialakítása” lesz a téma.
– Ezek a képzések nyitottak a II. kerületiek számára,
de elsősorban azoknak lesz hasznos, akik wordpresses
honlappal rendelkeznek, kezelni tudják az admin
felületét, valamint el is tudják végezni a megfelelő
beállításokat. A képzéseken ugyanis mindenki a saját
laptopján dolgozik, így a fenti témákat nemcsak megmutatom, hanem közösen el is végezzük a teendőket.
A képzést két helyszínen összesen öt alkalommal ismétlik meg mindhárom témát érintve, de az
online-marketing-szakértő egy blogbejegyzésíró
műhelyt is szervez. További információk és jelentkezés a http://onlinemarketinges.hu/januar oldalon.

Helyszínek és időpontok
Marczibányi Téri
Művelődési Központ
(1022 Marczibányi tér 5/a)

Január 15., kedd 14–18 óráig
– GDPR, űrlap, mobil
Január 22., kedd 9–13 óráig
– GDPR, űrlap, mobil
Január 22., kedd 14–18 óráig
– GDPR, űrlap, mobil

Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

Január 17., csütörtök 9–13 óráig
– GDPR, űrlap, mobil
Január 17., csütörtök 14–18 óráig – blogírás
Január 23., szerda 9–13 óráig
– GDPR, űrlap, mobil

Regisztráció az ingyenes képzésre:
http://onlinemarketinges.hu/januar
További információk:
Villányi Balázs, (06 30) 606-7843,
e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu
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Fotó: Mátyus László

Kerületieket is díjaztak a jászolpályázaton

Hermann János iparművész és a Csik Ferenc iskola Brummogó Bábszakkörének munkáját is
díjazták a 25. Betlehemi jászol című országos
pályázaton, amelyet a Magyar Kézművességért Alapítvány (AMKA) hirdetett meg. Az ünnepélyes díjátadón Riczkó Andrea képviselő
adta át a kerületi nyertesek ajándékait a Duna
Palota színháztermében december 11-én.

A Magyar Kézművességért Alapítvány (AMKA)
25. Betlehemi jászol című országos pályázatára
hivatásos és amatőr művészek jelentkezhet-

tek, Jézus születéséhez és az adventi, karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves,
népművészeti, képző- és iparművészeti alkotásokkal, melyek természetes alapanyagok
felhasználásával készülhettek. A pályázaton
II. kerületi alkotókat is díjaztak, sárgabarackmagból készített medáljaival szerepelt a
miniatűr-faragó, Hermann János. A II. kerületi
Csik iskola – Vámosiné Vitáris Márta pedagógus vezetésével működő – Brummogó Bábszakköre pedig az Egy kosárnyi szeretet – Mit
rejt a kiskosár? című alkotásával nyert díjat.
Az alkotást alsó tagozatos diákok készítették.

Biztonságról és környezetvédelemről is
szó esett az Ökumenikus Iskola témanapjain

A Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola diákjai a november közepén tartott Biztonság
témanapon neves vendégek, szülők közreműködésével
beszélgettek arról, hogy mit jelent számukra a pénzügyi,
lelki és testi biztonság. A különleges rendezvényen
rendőrök felügyelete mellett próbálhatták ki a gyerekek az iskola területén kialakított nehezített kerékpáros
KRESZ-pályát, és szakember segítségével eséstechnikát
is gyakorolhattak. A foglalkozásokon szó esett arról,
mennyi „véletlennek” kell egybeesnie ahhoz, hogy

tömegkatasztrófához vezessenek az emberi mulasztások. Az ezt követő, december 15-én megrendezett
témanapon pályaorientációról (különböző szakmákról:
például cipőkészítésről, bányászatról, vízgazdálkodásról),
valamint természeti környezetünk fenntarthatóságáról
hallhattak előadásokat az ökus gyerekek. Sokan vélték
úgy, hogy nem tehetnek a globális felmelegedés ellen.
Az előadásokból azonban kiderült, hogy apró változtatásokkal minden család tehet azért, hogy bolygónk
továbbra is élhető maradjon.

Parafadugókból készült bábjaikkal a csodákkal teli betlehemi jelenetet keltették életre.
A nyertes pályaműveket a Duna Palotában és
a veszprémi várban mutatták be.
Az 1994 óta működő AMKA a természetes
anyagokat felhasználó, népművészeti vagy
iparművészeti jellegű egyedi termékeket előállító kézművesekkel, kihalófélben lévő szakmák, mesterségek képviselőivel foglalkozik.
Céljuk a tárgykultúra szerves részét képező
kézművesség hagyományainak megőrzése,
ápolása és továbbvitele, értékeinek bemutatása, népszerűsítése.
NZSA

Gratulálunk
a sportembernek!

A II. kerületben élő Deák Imre, aki idén tölti be
85. életévét, tavaly vehette át gyémántdiplomáját
abból az alkalomból, hogy hatvan éve végzett
testnevelő tanárként a Magyar Testnevelési
Főiskolán. Sikeres felvételéhez az atlétikában
elért eredményei segítették hozzá. Diplomamunkáját a síelés új technikája témakörében írta,
és pedagógusi tevékenysége mellett részt vett
a Magyar Síszövetség munkájában nemzetközi
síbírói képesítést is szerezve. Tanított középiskolában, dolgozott az Országos Testnevelési
és Sporthivatalban és a Diáksport Szövetségnél.
2017-ben feleségével együtt régi, nagy értékű
könyveket adományozott a felújított Klebelsberg-kastély könyvtára számára.
A II. kerületi TSK beszámolója a személyi jövedelemadó 1 százalékának közcélú felhasználásáról
A Budapest II. kerületi Területi Természetbarát Sportkör
javára a 2018-ban a személyi jövedelemadó 1%-ának
felajánlásával juttatott 28 955 Ft-ot a sportkör az alapító
okiratban foglalt célok szerinti tevékenységének megfelelően
sportrendezvényekre, kulturális célokra, anyagvásárlásra
használta fel. A felajánlásokat ezúton is köszönik, és kérik,
hogy fenti céljaik megvalósítása érdekében a jövőben is
támogassák a sportkört.
Dobi Zoltán, a II. kerületi TSK elnöke

2019/1 – január 12.

HITÉLET

2019. évi ökumenikus imahét Pesthidegkúton
Időpont
Január 20., vasárnap 16.30
Január 21., hétfő 18.00
Január 22., kedd 18.00
Január 23., szerda 18.00

Helyszín
Taizéi imaest a Werner Kórus és a Pesthidegkúti Evangélikus Kórus közös énekével (Ökumenikus Általános Iskola, Községház u.10.).
Közös imádság
(evangélikus templom, Ördögárok u. 9.)
Széphalmi katolikus templom
(Kossuth L. u. 13.)
Közreműködik a bazilika Werner Kórusa
(máriaremetei bazilika, Templomkert u. 1.)

Január 24., csütörtök 18.00

Ófalu katolikus templom (Templom u. 9.)

Január 25., péntek 18.00

Református templom (Hidegkúti út 64-66.)

Január 26., szombat 18.00
Január 27., vasárnap 16.00

17. OLDAL

Vízkereszt ünnepén

Január 6-án, a II. kerületi Fő utcai görögkatolikus egyházközség híveinek jelenlétében Kocsis Fülöp érsek-metropolita megszentelte a
Duna vizét a Batthyány téren. Az ünnephez három jelentés társul: a
napkeleti bölcsek eljövetele, Jézus megkeresztelése, illetve csodatétele a kánai menyegzőn. Vízkereszttel zárul a karácsonyi ünnepkör,
és kezdődik a farsang időszaka.

Szociális Testvérek kápolnája
(Ördögárok u. 7.)
Ökumenikus Általános Iskola
(Községház u. 10.)

Nyelvkönyvek ingyen

Nyelvkönyveket kínálnak ingyen a városmajori kistemplomban
(1122 Csaba u. 5.). Az idegen nyelvű könyvek vásárára JANUÁR
19-én, szombaton 15–18 óra között kerül sor.

PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: január 13-án a
10 órai szentmisében a 2018-ban
megkereszteltek megáldása. Január 27.: a közös jegyesoktatásra való jelentkezés határideje.
paspleb@gmail.com (1026 Pasaréti út 137.).
KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ: január 14-én 19 órakor a Ferences Lelkiségi Kurzus
keretében P. Varga Kapisztrán
OFM előadása Az éneklő Szent
Ferenc címmel. Január 17-én
20.15 órakor Serdül a kölök! –
Szülősuli Pécsi Ritával. Január
19-én 16 órakor Esti hangulat –
zene, dal, költészet. Nagy Zoltán
színművész, Pitti Katalin Liszt-díjas, érdemes művész operaénekes
és Soltész Enikő zongoraművész
estje (1025 Szilfa u. 4.).
Országúti Ferences templom:
Január 12-én 17 órakor, majd
minden hónap 2. szombatján a
kisgyermekeket – karonülőket, totyogókat, ovisokat – és családjaikat várják az ovis misére. Január
12-én a 18 órai szentmisén a Szent
Angéla Kórus énekel, a mise után
a kárpátaljai nagyszőlősi Szent
József Magyar Nyelvű Óvoda és
Bölcsőde javára gyűjtenek adományokat. Január 16-án 19.30-kor:
autista gyerekek támogatására
rendezett Ferences Jótékonysá-

gi Est a Zeneakadémián, jegyek
ott és a budai ferences templom
portáján kaphatók. Január 18-án
8-17.30-ig szentségimádás. Január
27-én 17.30-kor közös imádság
az ökumenikus imanyolcad keretében (1024 Margit körút 23.).

PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS
TEMPLOM: január 13-án 17 órakor családi istentisztelet (1028
Ördögárok u. 9.) pesthidegkut.
lutheran.hu.
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: január 23-án 18 órakor az ökumenikus imahét máriaremetei imaalkalmán közreműködik a Werner
Kórus Barlay Zsuzsa vezényletével.
(1029 Templomkert u. 1.).
Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: miserend: hétköznap 6.30,
18, vasárnap 9 (ifjúsági mise),
10.30, 18 óra. Szentségimádás:
minden csütörtökön és elsőszombaton az esti szentmise után.
Szent Margit-vesperás minden
hónap 27-én 17.30-kor, vesperás
minden vasárnap 17.30-kor, laudes minden pénteken 7 órakor.
Felnőtt hittan (felnőttek előkészítése keresztelésre) minden hétfőn
19 órakor, jegyesoktatás minden
szerdán 20 órakor. Plébániai iroda
(1023 Bécsi út 32.) fogadóórái:
hétfőn és pénteken 10-12 óra,
kedden, szerdán és csütörtökön

16-18 óra között. További információ a www.ujlakitemplom.hu
oldalon (1023 Bécsi út 32.).

Királyhágó-melléki Református
Egyházkerület püspöke (1014
Táncsics M. u. 28.).

Margit-sziget: január 20án 11 órakor a romoknál felállított szabadtéri oltárnál Szent
Margit-ünnepi szentmisét mond
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.

Buda Szíve Baptista Gyülekezet: JANUÁR 20-án 10.30-kor
istentisztelet, vele egy időben
bibliaóra a gyermekek részére.
Elérhetőség: Fülöp Áron lelkipásztor budaszive@gmail.com
(1022 Marczibányi tér 3., Merek
előadóterem).

Budai Görögkatolikus templom: vasárnapokon 9, 11 és 17.30
órakor, hétköznapokon 17.30kor van Szent Liturgia. Január 25-én 18 órától ökumenikus
istentisztelet. GÖRÖG GÖDÖR:
keddenként 19 órakor az egyetemisták részére, péntekenként
15.30-kor a középiskolások részére hittan és közösségi alkalom
(Pengő köz). Irodai fogadóóra:
hétköznapokon 16.30-17.30 óra
között. Honlap: www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.).
BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: január 14-én 19 órakor
a Budavári Evangélikus Szabadegyetemen előadást tart ifj. Bibó
István művészettörténész, iskolaigazgató Édesapám és 1956
címmel. Január 16-án 19 órakor
interaktív bibliaóra a középgeneráció számára Jézus tanít: Kik
a boldogok? címmel. Január
27-én a 18 órai istentiszteleten igét hirdet Csűry István, a

Budai Micve Klub: január 12én 18.00: Bíró Eszter színművésszel
és Födő Sándor Fodó zeneszerzővel beszélget Bóta Gábor. Január
16-án 18.00: A szerelem és válás
250 éves története a zsidó életben – dr. Fenyves Katalin előadása. Jelentkezni a baratikor2017@
gmail.com e-mail-címen lehet.
Január 20-án 18.00: KLUBEST,
a Maraton életre-halálra című
amerikai kémtörténet vetítése.
Január 23-án 18 órától Elaludt
az Isten – Kamenyec Podolszk –
Moldova Ágnes filmjének vetítése. Jelentkezni a baratikor2017@
gmail.com e-mail-címen lehet.
Január 27-én 15.30-tól a Gólem
Színház vendégjátéka – Szakácskönyv a túlélésért. A jegyek csak
elővételben vásárolhatók meg a
Micve Klubban, összesen 44 db
eladható jegy van.

Összeállította: Raduj Klára

Események kerületünk templomaiban
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KIÁLLÍTÁSOK

a Duna Szimfonikus
Zenekar újévi koncertje
KÖZREMŰKÖDIK:

FARKAS GÁBOR (zongora)
BARÁTI KRISTÓF (hegedű)

A „sors”-döntő homlok-csók
VEZÉNYEL: Baráti Kristóf
A koncert a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

január 19.
szombat 20.00

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: FEBRUÁR 3-ig: Képzettársítások. Halász Gyula, Kőműves Kata és Sándor
László közös fotókiállítása (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: JANUÁR 27-ig: Cseh–magyar fotókiállítás (1022 Marczibányi tér 5/a).
• A KSH KÖNYVTÁR folyosóján JANUÁRBAN Karger Barbara festőművész kiállítása (1024 Keleti Károly
utca 5.).
• VÍZIVÁROSI GALÉRIA: JANUÁR 31-ig: Az Emlékkiállítások sorozatban: Tóth Menyhért 115. – festmények,
grafikák (1027 Kapás utca 55.).

ZENE

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: JANUÁR 19., 18.00: Echo II. koncert. Táncos-zenés mulatság (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: JANUÁR 17., 19.00: Guzsalyas csángó táncház. Téli este
a Guzsalyasban. JANUÁR 19., 16.00: Rost Andrea áriaestje. Zongorán kísér Harazdy Miklós zongoraművész.
FEBRUÁR 4., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub. A koncerteket az indiai kultúráról, emberekről szóló film
színesíti (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: JANUÁR 18., 18.00: A trió dimenziói. Az Auer Trió hangversenye. 1808 – Önkifejezés hármasban. JANUÁR 29., 18.00: MVM-koncertek – Junior Prima díjasok hangversenysorozata. Balogh
Tamás dzsessz-zongoraestje (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: JANUÁR 15., 19.00: William Goldman: Tortúra. A Karinthy Színház előadása. 18 éven aluliaknak nem ajánlott. JANUÁR 25., 19.00: Tizennyolc. Az Udvari Kamaraszínház előadása
(1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: JANUÁR 18.,19.00: A padlás. JANUÁR 19., 19.00: A kör
négyszögesítése. A Szindra Társulat előadásai. JANUÁR 26., 19.30: Hógolyó. Nonstop impro a Szindra Társulattal. Műsorvezető: Földessy Margit (1022 Marczibányi tér 5/a).

január 16.
szerda 18.00

ÉLETAKARÁS
Fekete Edit grafikusművész
életmű-kiállítása
A kiállítást megnyitja Faludy Judit
művészettörténész január 16-án szerdán
18 órakor. Közreműködik Havas Judit
előadóművészés a Klezmerész együttes.
Díjtalanul látogatható február 10-ig
naponta 10-18 óráig.

január 19.
szombat 15.00

KUCOK
JÁTSSZ VELÜNK
MESÉT!

Interaktív meseszínház
a Tünet együttes
tagjainak közreműködésével
3-7 éves gyerekeknek
Rendező:
Szabó Réka

KLUBOK

• BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: JANUÁR 15., 19.30: Julianna Avdejeva zongoraestje a MÜPA-ban kedvezményes áron. JANUÁR 17.: I. negyedévi programtervezet megbeszélése, társalgás, élménycsere. JANUÁR 22.: látogatás a Szépművészeti Múzeumban, vezetővel, találkozás az előcsarnokban 13.30-kor.
JANUÁR 24.: klubdélután, tagdíjfizetés, jelentkezés a programokra. JANUÁR 29.: Várkert Bazár: Csernus
Tibor alkotásai, látogatás vezetéssel. JANUÁR 31.: Puccini remekműveiből válogat Simonffy György karnagy.
Számítástechnikai foglalkozások január 21-től minden második hétfőn 18 órától. Kedvezményes árú jegyek a
Nemzeti Színházba, az Új Színházba, az Erkel Színházba, valamint kedvezményes árú koncertbelépők a Jakobi
Koncert támogatásával. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett
balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
• A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig.
Az esemény helyszíne a Thirring Lajos-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

GYEREKEKNEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: JANUÁR 18., 14.30: Mazsola-bérlet: A császár új ruhája. A Mesebolt Bábszínház előadása kisiskolásoknak. JANUÁR 25., 9.00., 10.30: Tádé-bérlet: Moha és Páfrány. A Griff Bábszínház
előadása óvodásoknak. JANUÁR 26., 15.30: Diafilmek délutánja. FEBRUÁR 2., 15.00: Farsangoló családi délután. Az ördög három aranyhajszála a Pupetta Társulás előadásában, a Kolompos együttes farsangi mulatsága,
kézműves játszóház (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: minden kedden 17.30–20.30-ig és minden szombaton
10.00–13.00-ig: tűzzománckészítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. Minden szombaton
10.30–12.00-ig: Motolla játszóház. Minden vasárnap 10.00–12.00-ig: Kőketánc gyermektáncház. JANUÁR 15.,
10.00: Kézzel-lábbal – a Griff Bábszínház babaszínházi előadása 0–4 éveseknek (1022 Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

• BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: a klub legközelebbi összejövetelét JANUÁR 15-én tartja. Bővebb
felvilágosítás a (06 30) 853-8905-ös számon, illetve a tothbuda@chello.hu e-mail-címen kapható.
• A MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA: JANUÁR 18., 15.00: Korfu – Gerald Durell kedvenc szigete. FEBRUÁR 1., 15.00: Irán, a mesés Perzsia az iszlám forradalom árnyékában. Bezuk
Zsolt utazási filmje. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó:
212-2820, (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB: minden kedves érdeklődőt várunk következő klubnapunkon, JANUÁR 25én (pénteken) 14 órakor. Klubvezető: Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com (1027 Fazekas u. 19-23. fszt.).
• AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezete: JANUÁR 16-án 16.00: a Keleti
Károly utcában vendég Monspart Sarolta. JANUÁR 23., 9.45: találkozás a Széll Kálmán téren a 16-os induló
végállomásánál. Program: OSZK Corvina-kiállítás vezetéssel (1024 Keleti Károly utca 13/b).

KIRÁNDULÁSOK

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: gyalogtúrák: JANUÁR 20.: Budai Vár, várbarlang és Sziklakórház.
Találkozás 9.30, Széll Kálmán tér, metró. JANUÁR 27.: Budai-hegység. Nagykovácsi–Biatorbágy (vasútállomás).
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Találkozás 9.00, Széll Kálmán tér, metró. FEBRUÁR 3.: Szemlő-hegyi-barlang–Pál-völgyi-barlang–Kiscelli Múzeum. Találkozás 9.00, Batthyány tér, 11-es busz. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: JANUÁR 20.: Budai-hegység. Hűvösvölgy–Fenyőgyöngye. Találkozó
9.00, Széll Kálmán tér, metrókijárat. Túravezető Hegedűs Antalné Magdi: (06 70) 350-4024. JANUÁR 27.: Budai-hegység. Nagy-Hárs-hegy–Farkasrét. Találkozó 9.00, Széll Kálmán tér, metrókijárat. Túravezető Horváth Zoltán: (06 20) 399-4779.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: JANUÁR 22., 18.30: Szent Ágnes és Szent Sebestyén. Ludmann Mihály
művészettörténész előadása. JANUÁR 31., 18.00: Murányi László: Kiáltó sorok. A könyvet Korényi Zoltán mutatja be (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: JANUÁR 15., 19.00: Miért örök az Örök Város, Róma? A
San Marco-kolostor építészeti és képzőművészeti elemzése. Előadó Bálint Bertalan építész, belsőépítész, képzőművész. Csodák, rejtélyek és katasztrófák – Történelmi fordulópontok a piramisoktól a maja világvégéig. Antalffy Péter történész előadás-sorozata: JANUÁR 17., 18.30: Angkor és az őserdei birodalom, JANUÁR 31.,
18.30: Királyok völgye – szent titkok és szentségtörő sírrablók. JANUÁR 24., 17.30: Marczi-estek. Lackfi János
József Attila- és Prima Primissima díjas íróval, költővel Zsebők Csaba történész, publicista beszélget. FEBRUÁR
5., 19.30: Lyukasóra próza. Résztvevők: Nyáry Krisztián moderátor, Hevesi Judit, Molnár Krisztina Rita, Kőrizs
Imre (1022 Marczibányi tér 5/a).
• MURMO SZAKPSZICHOLÓGIAI ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS KÖZPONT: JANUÁR 18., 18.30–20.00: A tematikus szülői klub keretében: Kamaszok az online társasjátékok bűvkörében. Pap Erika klinikai szakpszichológus előadása a Pro Juventa Alapítvány szervezésében. Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: a Murmo Facebook-oldalán az eseménynél, vagy a pro.juventa.alapitvany@gmail.com e-mail-címen,
megjelölve a résztvevők létszámát (1123 Győri út 2/c II. 3.).

TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK

január 20. vasárnap 19.00
február 15. péntek 19.00

GINA ÉS FIDEL dráma két részben
Szereplők: Fésűs Nelly és Árpa Attila

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: JANUÁR 25., 18.00: Irodalombarátok köre. Mai szemmel
a régi irodalom: írók, költők – sorsok, művek tükrében. Műhelyvezető, információ: Dancsházi Hajnal színművész,
drámapedagógus (06 30) 242-7327. FEBRUÁR 4. – MÁJUS 27-ig minden hétfőn 19.00–22.00-ig: Kreatív írás.
Vezeti: Lackfi János József Attila- és Prima Primissima díjas író, költő. Jelentkezés, információ: Sipos Ildikónál a
212-2820-as és a (06 30) 439-1070-es számon.
• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: JANUÁR 23., 18.30: Szépítő természet műhely. Bőrünk természetes megóvása natúrkozmetikumokkal, szépítő- és tisztálkodószerek. JANUÁR 30., 18.30: Gyógynövényklub. Az immunrendszer erősítése és egészségünk védelme gyógynövényekkel (1028 Templom utca 2–10.).

Ady-esttel köszöntik a magyar kultúra napját

A magyar kultúra napját köszöntve január 22-én Szugyiczky István, aki ehhez az istenien istentelen
19 órai kezdettel Bogdán Zsolt színművész Függök
kísérlethez megtalálta az erdélyi színjátszás egyik
ezen a zord élet-párkányon című Ady-estjét
legkiemelkedőbb tehetségű színművészét, a
hallgathatja meg a Klebelsberg Kultúrkétszeres Uniter- és Jászai Mari-díjas érdemagyar
kúria közönsége.
mes művészt, a kolozsvári társulat tagját,
Az összeállítás megkísérli egy elBogdán Zsoltot.
ra
kultú
lentmondásos ember fiatalon elgurult
Ezzel a méltán sikeres előadással tisznapja
életét hetven percbe sűríteni, a hol
telik meg és várják szeretettel az alkotók
szerethető, hol elviselhetetlen, nyugtaa Klebelsberg Kultúrkúriába az irodalmat
2019
lan és szenvedő Ady Endrét megmutatni.
és költészetet kedvelő közönséget. A belépés
Az est a Szatmárnémeti Északi Színház
díjtalan és regisztrációhoz kötött: regisztrálni
Harag György Társulata és a Kolozsvári Állami
a Kultúrkúria honlapján lehet: www.kulturkuria.hu
Magyar Színház közös produkciója, szerkesztője (1028 Templom utca 2–10.).

Kezdő informatika-tanfolyam Pesthidegkúton

Februártól újra indul Pesthidegkút és vonzáskörzetében
élő nyugdíjasok részére kezdő informatika-tanfolyam.
A tematika széles skálán mozog, mint például levelezés,
bankolás, keresés a világhálón, ügyintézés, rendelés, vásárlás. Ezenkívül konzultáció keretében lehetőség nyílik

egyedi kérdések, kérések megbeszélésére, ismeretek
felújítására, valamint újabb számítógépes technikák
megismerésére. Információ kérhető Wenzon Gusztávtól
a (06-20) 325-1414-es számon, vagy a polgar.maria@
gmail.com e-mail-címen.

A humor a legjobb gyógyszer

JANUÁR 16-án 19.00 órai kezdettel ismét várja vendégeit a Maksaméta Humorklub, amelynek vendége
ezúttal Dolák-Saly Róbert előadóművész, humorista lesz. A humorista általában egyedül dolgozik, mint egy
bérgyilkos, pedig alapvetően társas lény. Ezt bizonyítja Maksa Zoltán, aki havonta jelentkező klubkabaréjában
olyan kollégákat mutat be, akiket ő is kedvel, s akik szakmai-emberi kvalitásaikkal már bizonyítottak, vagy újgenerációsként most szeretnének bizonyítani a közönségnek. Önnek is jár egy kis lazítás, vegyen magához egy
adagot a legcsodálatosabb gyógyszerből, a humorból! Belépő: 1000 Ft (1022 Marczibányi tér 5/a).

január 26. szombat 19.00

UTAZÁS A NÉPDALOK
SZÁRNYÁN
KOVÁCS NÓRI INTERAKTÍV
GYERMEKKONCERTJE

január 27. vasárnap 19.00

GRADUS AD PUBLICUM
REMEKMŰVÉSZEK
MOLDOVÁNYI ANDRÁS ÉS ZENÉSZ
BARÁTAI HANGVERSENYE

február 1. péntek 19.00

KÉPZELT RIPORT EGY
AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL

A Szindra Társulat előadása
Zene: PRESSER GÁBOR
Dalszöveg: ADAMIS ANNA
Rendező: FÖLDESSY MARGIT

marczi.hu
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KÉKHÍREK

BUDAI POLGÁR

Elismerés a II. kerületi rendőröknek

December 20-án a Rómer Flóris utcai épületben tartott ünnepélyes állománygyűlésen
adták át a II. Kerületi Önkormányzat jutalmait, valamint Az év rendőre kitüntetést,
amelyet ezúttal Szerb Rita Anita rendőr
hadnagy, főnyomozó vehetett át.

Szerb Rita Anita rendőr hadnagy, főnyomozó kapta kollégái javaslata alapján Az év rendőre elismerést

hetvenhárom munkatársát jutalmazták, és
átadták az év rendőrének járó kupát is. A kitüntető címet a kollégák javaslata alapján
idén Szerb Rita Anita rendőr hadnagy, főnyomozó nyerte el.
– Nagyon meglepett és meghatott a díj –
nyilatkozta lapunknak a kitüntetett rendőrnő. – Nem gondoltam volna, hogy engem
választanak a kollégák, ez nagy elismerés,
ami sokat jelent számomra. Nem könnyű
összeegyeztetni a családot és a munkát, nekem főleg nem, mert hajlamos vagyok belemerülni a feladatokba, és ilyenkor késő estig bent vagyok – és ennek persze nem örül
a kisfiam. Ha nyomon vagyok, nem tudok
leállni. A munkatársaim is tudják, hogy ha
valahol még ég a villany vagy egy iroda még
bezáratlan maradt, az én vagyok. Nagyon

Elektromos autót kellett oltani

jólesik, hogy észrevették és ezzel a kitüntetéssel elismerték a befektetett energiákat és
pluszórákat. Nem készültem gyerekkoromtól
rendőrnek, bár az iskolában már a tanáraim
mondták a szüleimnek, szörnyű, hogy nem
lehet leállítani a kérdéseimet. Mindent meg
akartam érteni, mindennek utána akartam
járni, és persze nagyon szerettem a bűnügyi sorozatokat. Eredetileg pénzügy szakos
közgazdászként végeztem, majd kaptam egy
főelőadói állásajánlatot a BRFK-nál. El is
mentem, és kiderült, hogy van egy diplomásoknak hirdetett átképzési program, ebben
én is részt vettem. Így lettem rendőrtiszt, és
nem bántam meg. Óriási élmény és egyben
nagy hajtóerő megfejteni az eseteket, rájönni, hogy ki az elkövető.
Péter Zsuzsanna

Fotó: Rózsadomb ÖTE

Gondoskodjunk
a járdák takarításáról!

Füstölni kezdett, végül kigyulladt egy dobozos szállítóautó január 3-án délután a Verseghy Ferenc utcában. Az esethez a II. kerületi hivatásos tűzoltók mellett a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltóit is riasztották. Az égő kocsit porral oltó készülékekkel, valamint egy vízsugárral oltották el. Személyi sérülés nem történt. A tűzeset érdekessége, hogy az áruszállító
már bőven nem volt fiatal jármű, de a típus azon kevesek közé tartozott, amelyet már eleve
elektromos hajtással szereltek össze a gyárban. Az elektromos autók oltása és a bennük rekedtek mentése speciális szaktudást igényel.

A Városrendészet közterület-felügyelői telente
gyakran hívják fel egy-egy ház lakóinak vagy
kezelőjének figyelmét a hóeltakarításra vagy a
síkosságmentesítésre ott, ahol a munka elmaradt.
A takarítatlan járdák gyakran okoznak sérüléseket, a balesettel járó következményeket pedig a
lakónak, a társasháznak kell viselnie, csakúgy,
mint a takarítatlan járda miatt kirótt bírságot.
A házak előtti járdaszakasz – valamint a kerékpárút, a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy
kiépítetlen terület – tisztításáról, télen a hóeltakarításról és a csúszásmentesítésről az érintett
ingatlanok tulajdonosainak, kezelőjének vagy
használójának kell gondoskodni. A hó elseprését
és a csúszásmentesítő anyag kiszórását már reggelre el kell végezni, és ha szükséges, napközben
többször is meg kell ismételni a takarítást.

Összeállította: Szabó Gergely és Péter Zsuzsanna

Az ünnepségen részt vett Láng Zsolt polgármester, Szalai Tibor jegyző, Seres Ernő rendőr alezredes, a II. kerület rendőrkapitánya,
valamint Bucsek Gábor korábbi budapesti
rendőrfőkapitány. Láng Zsolt köszöntőjében
elmondta, hogy a II. Kerületi Önkormányzat
és a II. kerületi Rendőrkapitányság közötti együttműködés hosszú évek óta töretlen.
Megköszönte az évről évre kimagasló eredményekkel végzett munkát, és örömét fejezte ki, amiért a rendőrök feladatvégzésével
kapcsolatos lakossági visszajelzések szintén
pozitívak. Kiemelte, hogy az önkormányzat
– önként vállalt feladatként – az elmúlt négy
évben közel 20 millió forinttal támogatta a
rendőrkapitányságot a Budapest II. Kerületi
Közbiztonsági Alapítványon keresztül. Az alapítvány munkájának hatékonyabbá tétele érdekében bevezetett változtatások egyikeként
jelentette be, hogy Bucsek Gábort, aki Seres
Ernőt megelőzően a II. kerület rendőrkapitánya volt, 2018. december 1-jétől az alapítvány
kuratóriumának elnökévé választották.
A II. kerületi Rendőrkapitányság vezetője,
Seres Ernő beszédében a II. kerületi rendőrök összetartását hangsúlyozta; azt, hogy
bárhol és bármilyen munkában is vegyenek
részt, együtt, egymást segítve védik azokat a
törvényeket, amelyekre felesküdtek. A jól
működő közösséget jelzi az is, hogy szinte folyamatosan jelentkeznek olyanok, akik szívesen csatlakoznának a csapathoz. A közbiztonsági alapítványon keresztül a kapitányság
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Hagyjunk helyet a zöld rendszámos autóknak!

Örömteli, hogy a II. kerületben is mind több
töltőállomás épül az elektromos meghajtású autók számára, de még jobb lenne, ha a
szabálytalan sofőrök nem foglalnák el a zöld
rendszámos járműveknek fenntartott várakozóhelyeket. A Városrendészet figyelmet fordít
a töltőállomásoknál kialakított parkolóhelyekre, és bírságot ró ki a szabálysértőkre.

Az elektromos és hibrid autózás mind nagyobb
teret hódít magának a közlekedésben. A környezetbarát üzemű járművek elterjedésének
hozadéka az is, hogy a városokban mind több
elektromos töltőállomást helyeznek üzembe.
A töltőberendezések mellett az akkumulátoros
járművek részére parkolóhelyeket is kijelöltek,
amiket a töltés idejére használhatnak. De csak
az arra jogosult autók. Ezek könnyen felismerhetők zöld rendszámukról.
A II. kerületben is naponta állnak sorba az
elektromos hajtású autók azért, hogy akkumulátorukat feltöltsék. Feltéve, ha hozzáférnek a
töltőberendezéshez azoktól a kocsiktól, amelyek a szabad parkolóhelyet látva, vagy csak egyszerű figyelmetlenségből elfoglalják a környezetbarát járművek részére fenntartott területet.
A töltőlehetőség biztosítása végett a Városrendészet közterület-felügyelői rendszeresen
ellenőrzik a töltőberendezések mellett kijelölt
várakozóhelyeket, és bírságot rónak ki azokra a
járművekre, amelyek a közlekedési szabályoknak ellentmondva elfoglalják a zöld rendszámos
autók helyét.
– Számos lakossági bejelentés érkezett
hozzánk az elmúlt időszakban, hogy városré-

szünkben hiába áll rendelkezésre mind több
gyorstöltő, ha azokat a szabálytalanul parkolók miatt nem lehet használni – mondta el
lapunknak a városüzemeltetési igazgatói feladatok ellátásával megbízott Kalocsai Tímea. –
Aki jogosulatlanul elfoglalja a töltőállomások
mellett kijelölt várakozóhelyeket, ugyanolyan
közlekedési szabálysértést követ el, mintha
például a tilosban várakozna. Városrendészeink fokozottan ellenőrzik az elektromos töltők
melletti várakozóhelyeket, és bírságot szabnak
ki, ha olyan autó foglalja a helyet, amely nem
parkolhatna ott.
A jobb levegőjű város érdekében a II. Kerületi
Önkormányzat is támogatja a töltőállomások
telepítését. Elektromos töltőállomás üzemel,

vagy beüzemelés előtt ál a Csatárka út 49.-nél,
az Árpád fejedelem útja 12.-nél, a Harcsa utca
2.-ben, a Gábor Áron utca 74-76.-nál, a Frankel
Leó út 27. és 53. számnál, a Marczibányi téren,
a Kis Rókus utcában a Millenárison, a Mammut I. és II. bevásárlóközpontban, a Lövőház
utcában, a Budagyöngye bevásárlóközpontban, az OMV – Szilágyi Erzsébet fasor 53.-ban,
a Rózsakert bevásárlóközpontban, a Szabadság
utca 22-26.-nál, a Mechwart ligetben, a Fény
utcában, a Kelemen László utcában és Bánffy
György emlékparkban. Telepítés előtt állnak a
töltők a Ganz utca 11-13. alatt, a Keleti Károly
utca 37.-nél, a Vérhalom téren, a Pusztaszeri út
59.-nél, a Kossuth Lajos utca 4.-nél, valamint
az Ürömi utca 57.-nél.

Interneten keresztül is kiválthatók a parkolási engedélyek

A tavaly kiadott engedélyek idén január 31-ig érvényesek. A lakossági parkolási engedélyek kiváltását az ügyfélablakon keresztül vagy személyesen lehet intézni.

Bővebb felvilágosítást a (06 1) 346-5678-as, illetve a (06 1)
346-5679-es telefonszámon adnak. A lakossági várakozási engedélyek
a kiadás vagy meghosszabbítás évét követő naptári év január 31-ig, az
állandó lakóhely szerinti pontosan körülhatárolt zónában (Víziváros vagy Rózsadomb és környéke) érvényesek. A 2018-ra kiadott engedélyeket 2019. január
31-ig lehet használni. Részletes tájékoztatás a parkolási engedélyekről a www.
masodikkerulet.hu/varosrendeszet/hirek/parkeng.html oldalon.

Lakossági engedélyek
Amennyiben az adatellenőrzéskor eltérést, gépjárműadó-tartozást, vagy parkolásipótdíj-tartozást állapítanak meg,
akkor a hiányosság megszüntetéséig az
engedélyt nem adják ki. Kitétel, hogy
a gépjármű tömege a 3500 kg-ot ne
haladja meg és érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezzen. Lejárt műszaki
vizsgával rendelkező, vagy forgalomból
kivont járműre engedély nem adható ki.
A feltételek teljesítése esetén e-mailben
adnak tájékoztatást az 1000 forintos
eljárási költség megfizetésének menetéről. A befizetés megérkezése és
feldolgozása után a várakozási engedélyt automatikusan kiadják vagy meghosszabbítják, amit a webes felületen
lehet ellenőrizni. Ha nem utalják át az
eljárási költséget, az engedély státusza
várakozó állapotban marad.
Elektronikus úton a https://ugyfelablak.masodikkerulet.hu/login internetes
oldalon intézhető az engedélykiváltás.
Egy e-mail-címről csak egy regisztráció

lehetséges, a rendszer pedig csak az
üzembentartó adatait fogadja el.
Személyesen JANUÁR 18-ig rendkívüli
ügyfélfogadási időben, hétfőtől péntekig
8.00–12.00 és 13.00–18.00 óra között
lehet intézni a lakossági engedélyeket a
Városrendészeti Osztály Ügyfélszolgálatán (1024 Buday László u. 5/c). JANUÁR
21-től rendes ügyfélfogadási időben
zajlik az ügyintézés (hétfő: 13.30–18.00,
szerda: 8.00–16.30, péntek: 8.00–11.30).

Gazdálkodói engedélyek
A gazdálkodói várakozási engedélyek kiváltása vagy meghosszabbítása kizárólag
személyesen (írásban meghatalmazott
megbízott útján is) történhet a Városrendészeti Osztály Ügyfélszolgálatán (1024
Buday László u. 5/c) JANUÁR 18-ig rendkívüli ügyfélfogadási időben hétfőtől
péntekig 8.00–12.00 és 13.00–18.00
óra között. JANUÁR 21-től rendes ügyfélfogadási időben zajlik az ügyintézés
(hétfő: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.30,
péntek: 8.00–11.30).
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KÖZÉRDEKŰ

BUDAI POLGÁR

Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA
Gyakorlott, megbízható, nem dohányzó
hölgy takarítást, vasalást vállal családoknál
heti rendszerességgel. Tel.: 06 30 254-0862
8 lakásos társasház takarítására számlaképes takarítót keresünk a II. kerületben. Tel.:
06 30 905-3445
HÓELTAKARÍTÁSRA SEGÍTSÉGET KERESEK A
TÁLTOS UTCÁBA. NYUGDÍJAS IS LEHET. TEL.:
06 30 931-4490
Nappali idősgondozást vállal megbízható, tapasztalt hölgy. Tel.: 201-1158,
06 30 970-9215
A II/A kerületben működő könyvelőiroda
bérszámfejtésben és TB-ügyintézésben
gyakorlattal, számviteli és informatikai
alapismeretekkel rendelkező szakképzett,
részidős munkatársat keres. Kapcsolat:
controll-r@t-online.hu Tel.: 06 30 2009664
A II. Kerületi Önkormányzat Völgy Utcai
Ökumenikus Óvodája azonnali felvétellel
óvodapedagógust keres. Agilis, szükség
szerint váltott műszakot is vállaló nyugdíjas kolléganőt is szeretettel várunk.
Jelentkezni az okuovi@okuovi.hu e-mail
címen lehet.
A II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Völgy Utcai Ökumenikus Óvodája
azonnal felvétellel dajkát keres. Jelentkezni
az okuovi@okuovi.hu e-mail címen lehet.

OKTATÁS

NÉMETOKTATÁS PÉNZÜGYI, SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI, ÉPÍTÉSI SZAKIRÁNYBAN IS. Tel.:
06 30 948-0955
ANGOL NYELVTANÍTÁS fordítótól. Házhozmenetellel. 1 óra 4000 Ft, 2 óra 6000 Ft. Dr.
Kemenesi Zsuzsanna. Tel.: 06 30 184-9164
MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA kompetenciára, érettségire felkészítés. Minden szinten
Önnél. Tel.: 06 70 222-2257

INGATLAN
A Bimbó út elején teremgarázsban gépkocsiállóhely kiadó. Tel.: 06 30 507-2160
Garázs kiadó az Endrődi utca és a Bimbó
út sarkánál. Tel.: 06 20 537-5268
GARÁZS hosszú távon a BOGÁR UTCÁBAN
kiadó. Tel.: 06 30 445-5719
DIPLOMATÁK ÉS KÜLFÖLDI ÜZLETEMBEREK RÉSZÉRE KERESEK LAKÁST, HÁZAT,
IKERHÁZAT HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLÉSRE.
TEL.: 06 30 924-7165
KERESEK ELADÓ, VAGY MINIMUM EGY
ÉVRE BÉRELHETŐ LAKÁST. TEL.: 06 30 7297546
Magánszemély kp. fizetéssel max. I. emeleti,
napos, 1 + 2 félszobás, garázsos/autóbeállóval rendelkező lakást vásárolna Törökvészen
vagy környékén. Ingatlanosok ne hívjanak.
Tel.: 06 20 336-5320
A Trombitás úton hatlakásos társasházban
eladó egy igény szerint felújítandó 112 m²-es
négyszobás lakás + 41 m²-es garázs. Tel.: 06
20 560-3450
RÓMAIFÜRDŐN STÍLUSOS MAGASTETŐS
HÁZBAN 70 m²-ES, EMELETI, NAPSÜTÖTTE
LAKÁS 43 900 000 Ft. www.budaihegyek.
hu Tel.: 06 70 523-1969
Leányfalun 686 m²-es saroktelek eladó.
Ár: nettó 14 millió. Tel.: 06 30 938-0141
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

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 9-16ig. Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222. Apróhirdetési áraink: lakossági: 10
szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700
Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 10% kedvezmény, 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: 2019. február 2-án.
Lapzárta: keretes – január 23., apró – január 25.

VÍZ-GÁZ-VILLANY
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30
447-3603
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok
cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06
30 655-8074
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL – ENGEDÉLYEK,
EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS, PRECÍZ
KIVITELEZÉS GARANCIÁVAL. TEL.: 06 20
923-3109, 06 70 258-0000
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA
5/B. TEL.: 359-3958, 06 30 933-3620
Villanyszerlő-elektrikus vállal hibaelhárítást,
javítást, kisebb átalakítást (kapcsoló, konnektor, lámpa, elosztószekrény, FI-relé stb.).
Kendrik Tamás egyéni vállalkozó, II. kerületi
lakos. Köszönöm hívását! Tel.: 06 30 456-6557
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. ELMŰ ügyintézés. Tel.: 246-9021, 06
20 934-4664
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS,
KAPCSOLÓK, LÁMPÁK CSERÉJE, GARANCIÁVAL. BODA ZSOLT VILLANYSZERELŐ
MESTER. Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363

LAKÁS-SZERVIZ

Lomtalanítás! Hagyaték, ingatlan, pince,
padlás lomtalanítása, ürítése rövid határidővel, akár díjtalanul is! Magyar Imre.
Tel.: 06 30 398-1597
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZSZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KŐMŰVES
MUNKÁK GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR.
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800

Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, duguláselhárítás. Minőség, garancia! festoguru.
weebly.com Tel.: 06 70 250-9132
Lakásfelújítás: Festés (egészségügyi, tisztasági). Mázolás, parkettacsiszolás. Víz-, gáz-,
villanyszerelés szakemberekkel. Tel.: 06 20
945-5473, 06 30 499-1814
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák is,
kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: 06 30
568-6255
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád-WC: 25 000
Ft-tól,kamerás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, festés, tapétázás. Tel.: 06 70 250-9132

ELEKTRONIKA

ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS
ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK TEL.: 201-5368,
06 20 537-6281
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal!
Tel.: 06 30 857-2653

REDŐNY

Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása. Redőnytokok
szigetelése. Tel.: 356-4840, 06 30 954-4894
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖVID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA,
SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.:
410-7924, 06 20 934-5728

TÁRSASHÁZAK

II. KERÜLETI TÁRSASHÁZKEZELŐ. BÍZZA
TÁRSASHÁZÁT HIVATÁSOS KÖZÖS KÉPVISELŐRE, AKI ELEGET TESZ A 2019. ÉVBEN
VÁLTOZÓ TÁRSASHÁZI TÖRVÉNYNEK. TEL.:
06 30 408-7064, gundihaz@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

LÉPCSŐHÁZAK, IRODÁK TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK HÓELTAKARÍTÁSSAL. CSAPATUNK PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN
MUNKÁJÁRA 100%-OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK! TEL.: 06 30 455-1522

2019/1 – január 12.

HIRDETÉS

Nyugdíjas mérlegképes könyvelő vállalja bt-ék,
kft-ék könyvelését. Tel.: 06 30 363-1125, 3255878
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés,
fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 9720347, 06 30 589-7542
NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi út és a Szerb
Antal utca sarkán lévő fodrászatban szeretettel várja régi és új vendégeit. Tel.:06
70 224-3725, 274-2451
A Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖTYI
(06 20 251-7171) a Pasaréti út 53. (Gábor
Áron utca sarok) alatti fodrászatban szeretettel várja régi és új vendégeit.

MŰGYŰJTÉS

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

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

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

EGYÉB

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

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, kézi
kötött, horgolt ruhadarabok rendelésre,
méretre, nagy fonalválasztékkal, hozott
fonalból is. www.kotode.hu, tel.: 356-6009

NÉGYSZÖGESÍTÉSE
A SZINDRA TÁRSULAT ELŐADÁSA
Rendező: FÖLDESSY MARGIT

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

Telefon: 06 70 606-8107

Hanglemezeket keresek magas áron. Tel.: 06
30 346-7378, 335-5164

Disznótorhoz való dolgok eladók: üst, bogrács,
hurkatöltő, perzselőpisztoly, szapuló, nagy keverőkanál, boncolóasztal, butángáz. Tel.: 06
30 835-5481

A KÖR

„Mozgó Könyvek”

HAGYATÉK, RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS! IGÉNY
SZERINT TELJES HAGYATÉKFELSZÁMOLÁS
LOMTALANÍTÁSSAL EGYBEKÖTVE IS. ELÉRHETŐSÉG: E-MAIL: imremagyar045@gmail.
com TEL.: 06 30 703-0518

MAGÁNYOS? VAGY CSAK ROSSZ ANYAGI
HELYZETBEN VAN? VAGY ELTARTÁSRA SZORUL? ÉLETJÁRADÉKI, ILLETVE ELTARTÁSI
SZERZŐDÉST KÖTNÉK HÖLGYEKKEL, ILLETVE
URAKKAL EGYARÁNT. HÍVJON BIZALOMMAL!
Tel.: 06 30 517-4580

 JANUÁR 19. szombat 19.00

A Közkincs Egyesület

Polgári antikvárium könyvet, könyvtárakat, képeslapot, papírrégiséget vásárol azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással.
www.ahely.hu Tel.: 06 1 787-2853, 06 30
692-4138

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

VÉTEL-ELADÁS
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NYÍLT NAP ÉS FELVÉTEL
A BAÁR–MADAS ISKOLÁBAN
A Baár–Madas Református Gimnázium és Általános
Iskola felvételt hirdet elsősorban református
vallású gyerekek számára a 2019 őszén induló általános iskola
első osztályába.
Az iskoláról és a felvétel részleteiről tájékoztatást adunk a
nyílt napon, amelyet 2019. FEBRUÁR 6-án, szerdán 7.40 órai
kezdettel tartunk a jelentkezők szüleinek.
A jelentkezéshez szükséges adatlap letölthető az iskola honlapjáról, illetve beszerezhető az iskola portáján és a nagyobb budapesti és főváros környéki református gyülekezetek lelkészi hivatalában. Az iskola címe: 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3.
Az adatlap beküldési határideje: 2019. FEBRUÁR 18.
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Marczibányi Téri
Művelődési Központ
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www.marczi.hu

SZINTÉN

INDIÁN
TÖRZS

TOMPA
SÁNDOR

A rejtvény fő soraiban Thomas Mann szavait rejtettünk el.
A 2018/20. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A jó juh nem
béget sokat, de sok gyapjat ad”. A helyes megfejtést beküldők közül
három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert
A kör négyszögesítése című előadásra, ami január 19-én 19.00
órakor lesz a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A nyertesek:
Lenkefi Ágnes, Sárosiné Surányi Barbara és Szigeti Hajni. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen, az előadás előtt fél órával
a művelődési központ információs kollégáinál, a nevük bemondásával vehetik át. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”,
1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu
címre legkésőbb 2019. február 2-ig.

24. OLDAL

HIRDETÉS

II. kerületi közös képviselet és társasházkezelés
FIGYELEM! Változások a közös képviseletekre vonatkozó
törvényi előírásokban 2019 januártól.

BUDAI POLGÁR

raktárt keresünk!

Szolgáltatásaink:
•
•
•
•
•
•
•
•

24 órás vészhelyzeti elérhetőség
Teljes körű könyvelés az új törvényi előírás szerint
Hatékony kintlévőség-kezelés
Műszaki problémák kezelése – Gondnoki házfelügyelet
Társasház teljes körű üzemeltetése
Felújítási munkák előkészítése, lebonyolítása, felügyelete
Alapító Okirat és SZMSZ elkészítése, karbantartása
Jogi problémák megoldása

Elérhetőség: 06 30 382-9778

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

Számunkra a nagy tervek, nagy változások évének ígérkezik. Maradjatok velünk, olvassátok a leveleinket, kövessétek a Facebook
és az Instagram oldalunkat, hogy a továbbiakban se maradjatok
le semmiről. A nagy tervek megvalósításához keressük a tökéletes raktárhelyiségünket. Ismérvei legalább 120-150nm területű.
A 11. kerületben, a 22. kerületben, Budaörsön vagy Törökbálinton található. Ha tudtok a fentieknek megfelelő helyiségről, mely
bérlőjét keresi, kérlek kössetek össze bennünket.

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

S O K S Z Í N Ű S É G

radovin

grand radovin

1126 Budapest, Böszörményi út 18.

grand pannónia

borkereskedés

1136 Budapest, Pannónia u. 17/b

grand hidegkút

www.radovin.hu

E M B E R KÖ Z P O N T Ú S ÁG

1028 Budapest, Hidegkúti út 71.

grand gazdagrét

1118 Budapest, Rétköz utca 5.

K I VÁ LÓ S ÁG

N Y Í LT NA P 2019. január 26-án, szombaton 9-12 óráig

Több mint 50 éve, hogy iskolánk megnyitotta kapuit Budapesten. Iskolánkban negyven különböző nemzetiség van
jelen. Célunk, hogy a jövő állampolgárait neveljük, akik majd hazájukban az élet minden területén készek lesznek
aktív szerepet vállalni. Látogassanak el hozzánk nyílt napunkra, és ismerjék meg személyesen azt az inspiráló
közeget, amelyben a francia iskola több mint 700, 3-18 éves korú diákja tanul. Sok szeretettel várjuk Önöket!

Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
Budapest, II. kerület, Máriaremetei út 193-199.
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