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Ékszerdoboz a II. kerület szívében

Kerületünk egy elegáns és modern
kulturális helyszínnel gazdagodott,
a Nemzeti Táncszínház új épülete
február közepén nyitotta meg kapuit
a Millenáris Parkban. A 4,6 milliárd
forintos kulturális fejlesztés forrását a magyar állam biztosította. Az új
épületet Áder János köztársasági elnök adta át ünnepélyes gálaműsor
keretében, ami egyúttal a Budapest
Táncfesztivál megnyitója is volt.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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KÖZÉRDEKŰ

HIVATALI NYITVATARTÁS

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

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

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIHELYEZETt IRODÁI
Adóügyi Osztály

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

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

Ellátási Osztály

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

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

Igazgatási Osztály
Ipar- és kereskedelmi
ügyek,
Általános igazgatási ügyek

1021 Vadaskerti u. 13/a
Tel.: 346-5437,
E-mail: igazgatas@masodikkerulet.hu

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

Intézményirányítási Osztály

Környezetvédelmi
Osztály

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

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

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi közös képviselőknek (1024 Mechwart liget 1.).

II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Közterületi bejelentés

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

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

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

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
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

BUDAI POLGÁR

Tisztelt II. kerületi Polgárok!

A II. kerületi Választási Iroda a választási szervként működő szavazatszámláló bizottságokba tagok, illetve póttagok jelentkezését várja. A jelentkezők közül a választás
napján részt vevő tagokat (póttagokat) Budapest Főváros II. kerület Önkormányzatának
Képviselő-testülete választja meg.
Azon választójogosultsággal rendelkező magyar állampolgárok jelentkezését várjuk, akik kerületünk állandó lakói.
Nem lehet a szavazatszámláló bizottság választott tagja: a köztársasági elnök,
a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság vagy iroda
tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses
katona, valamint a választáson induló jelölt.
Nem lehet a választási bizottság választott tagja továbbá: párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölőszervezet tagja, a választókerületben induló jelölt
hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel, vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb
közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy
a közalkalmazott kivételével, illetve állami vezető.
A jelentkezéseket a magyarosi.szilvia@masodikkerulet.hu e-mail-címen, illetve a
(06 1) 346-5561-es telefonszámon fogadjuk 2018. március 22-én (péntek) 14 óráig.
dr. Szalai Tibor jegyző, a Választási Iroda vezetője

A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJának nyitvatartása: hétfőn és szerdán
10-18 óráig, kedden és csütörtökön 8-15 óráig, pénteken 9–14 óráig. Telefonszám:
(06 1) 212-5030 (1024 Keleti Károly u. 13/b).
Ingyenes jogi tanácsadás a Fidesz II. kerületi szervezeténél. Időpont-egyeztetés nyitvatartási időben a (06 1) 212-5030-as számon.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024 Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelentkezéseket a (06 30) 961-8561-es számon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web:
www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/kdnpbp2. Ingyenes jogi tanácsadás,
minden hónap utolsó keddjén 16.00-18.00 között. Bejelentkezés nem szükséges.
Képviselői iroda: Varga Mihály (a 4-es számú választókerület országgyűlési
képviselője) irodája hétfőn 12-16, szerdán 13-17, pénteken 9-13 óráig tart nyitva
(1028 Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 355-8199).
Az MSZP II. Kerületi Szervezetének irodája hétfőn és csütörtökön
12-18 óra között, valamint kedden, szerdán és pénteken 10-16 óráig tart nyitva. Őrsi
Gergely II. kerületi pártelnök és a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője fogadóórát tart a 1027 Fazekas u. 19–23. szám alatti irodában. Előzetes bejelentkezés a
(06 1) 224-0090-es telefonszámon nyitvatartási időben. E-mail: bp02@mszp.hu,
www.facebook.com/mszp2. Ingyenes jogi és munkajogi tanácsadást tart az MSZP
II. Kerületi Szervezete. Előzetes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-es telefonszámon.
Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
JOBBIK II. KERÜLET: fogadóóra minden hónap páratlan hetének csütörtökén
16-18 óráig a 1024 Keleti Károly utca 8.-ban, páros hét csütörtökén 17-19 óra
között a Gyertyás vendéglőben (1028 Hidegkúti út 172.). Jogsegélyszolgálat: időpont-egyeztetés a (06 70) 638-6665-ös telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.hu,
Facebook: Jobbik Második Kerület).
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ önkormányzati képviselője, Kecskés Balázs
minden hónap első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 óra között a Budai Demokrata
Klubban, a 1126 Márvány utca 38. szám alatti irodában. Akinek bármilyen kérése,
problémája merül fel, kérik, hogy a (06 1) 275-8186-os telefonszámon, vagy a budapest4@dkp.hu e-mail-címen jelentkezzen.
A Párbeszéd Magyarországért helyi képviselője Kovács Márton. Fogadóóra előzetes időpont-egyeztetést követően a (06 30) 573-9033-as telefonszámon.
Az éSzAk-budAI kISgAzdA poLgÁRI egYeSüLeT tisztelettel várja az
érdeklődők jelentkezését. E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 20) 976-2415.
A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató: Balaton Balázs (balaton.balazs@masodikkerulet.
hu). Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra (ludwig.dora@budaipolgar.hu). Szerkesztők: Szabó Gergely (szabo.gergely@
budaipolgar.hu), Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu), Novák Zsófi Aliz (novak.zsofi@budaipolgar.hu).
Olvasószerkesztő, korrektor: Zsoldos Szilvia. Fotó: Nagy Béla, Budai Polgár archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó út
1–5., telefon: 336-1384, 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. Tördelés: Ravien Kft. Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 336-1384. A hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Következő megjelenés:
2019. március 9., lapzárta: 2019. február 27. Az apróhirdetések feladásának határideje: 2019. február 29.
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Megnyílt a Nemzeti Táncszínház

(Folytatás az első oldalról.)

Az államfő köszöntőjében hangsúlyozta, a tánc közössége és
közönsége Magyarországon elég nagy és erős ahhoz, hogy ez
a művészeti ág ne csak „albérletben” legyen jelen a különféle
színpadokon, hanem saját otthonra találjon.
A mintegy hétezer négyzetméteres épületben egy 368 főt
befogadó nagyterem – oldalra mozgatható székrendszerű nézőtérrel –, egy 120 fős kisterem, két próbaterem, egy kamaraterem és egy hangstúdió található. A táncosok munkáját
a legmodernebb színháztechnika segíti. Ertl Péter, a színház
igazgatója elmondta, különleges, több rétegű fapadló került a
próbatermekbe, hogy kíméljék a táncosok ízületeit. Az előtérből a karzathoz egy impozáns főlépcső vezet, amely kisebb előadásokhoz nézőtérként is szolgálhat. Ez a tágas és napfényes
rész nyitott közösségi térként működik majd, ahová betérhetnek a park látogatói. A Nemzeti Táncszínház új épülete a ZDA
Zoboki Építésziroda tervei alapján készült el, befogadó otthona
lesz a teljes hazai és nemzetközi táncművészetnek.

A gálaműsor zárása

Fotó: Hlinka Zsolt

Lévai Anikó és Láng Zsolt polgármester

Fotó: Hlinka Zsolt

Az épület előcsarnoka a park látogatói számára is nyitott közösségi tér lesz

Természetes fény és többrétegű, ízületkímélő padlózat várja a táncosokat a próbateremben

A gálaestet különböző stílusú táncbemutatók színesítették
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ÖNKORMÁNYZAT
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A képviselő-testület ülésein
A képviselők a január 29-én tartott ülésen
elfogadták a fővárosi forrásmegosztásból
kerületünknek jutó 6,7 milliárd forintos
részesedést, valamint a közterületek rendjének megőrzése érdekében a rendőrség
többletszolgálatának idei finanszírozását is.

A költségvetésről
szavaztak
a képviselők

Napirend előtt
A Budai Irgalmasrendi Kórház bővítése miatt a környéken mintegy
ötven-hetven parkolóhelyet foglaltak el – jelezte Őrsi Gergely, a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője napirend előtti felszólalásában.
– Részletes kimutatást kérek arról, mely területen és milyen díj
fejében használják a parkolóhelyeket. Közlekedési táblákat is áthelyeztek, de ezt a felfestés már nem jelzi. Kérem, hogy a hivatal
ennek nézzen utána, valamint vizsgálja meg a parkolási engedélyekre vonatkozó díjfizetési kötelezettség elengedésének lehetőségét,
vagy új parkolási helyek kijelölését a környéken.
Láng Zsolt polgármester felkérte a Városrendészeti Osztályt a
kért adatok és információk összeállítására. Mint mondta, az újabb
parkolóhelyek kijelölésének lehetőségét is megvizsgálják.
Bodor Zoltán (Jobbik) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt. (FKF Zrt.) nem mindenhonnan szállítja
el időben a szelektív hulladékot, akár két-három hét késés is előfordult. – Az FKF Zrt. engem úgy tájékoztatott, hogy ez nem igaz,
a szállítás folyamatos. Kérdésem, hogy az önkormányzat kapott-e
érdemi választ az ügyben?
A képviselő elmondta azt is, hogy az M0-s autóút továbbépítéséről
tartott lakossági fórumokon elhangzott, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) megbízásából több útvonaltervet vizsgálnak,
és a tanulmányok alapján választják ki a legoptimálisabbat.
– Azt olvastam Varga Mihály miniszter úr Facebook-oldalán, hogy
az M1-es és Esztergom között épül új autópálya, így bezárulhat
a budapesti körgyűrű, de nem az eddig tervezett, a fővároshoz
közeli nyomvonalon. Elkészültek-e a hatástanulmányok, hogy a
beruházás a kormány által jóváhagyott nyomvonalon épülhessen
tovább? – kérdezte.
– Ősszel magam is tapasztaltam a szelektív hulladék elszállításának
problémáit – válaszolta Láng Zsolt polgármester. – A pesthidegkúti
esetet jeleztük az FKF Zrt.-nek, de érdemi választ még nem kaptunk.
Ha a probléma valós, akkor ismét szólunk a vállalatnak és intézkedési tervet kérünk tőlük – tette hozzá.
Dankó Virág alpolgármester az M0-s autóúttal kapcsolatban
elmondta, hogy a NIF Zrt. ígérete szerint addig nem döntenek a
nyomvonalról, amíg azt nem véleményezi a II. kerület.
Láng Zsolt azt hangsúlyozta, hogy az eddigi információk megnyugtatóak a II. kerületi, főként a pesthidegkúti és adyligeti lakók

Idén mintegy 6,7 milliárd forinttal részesedik a II. kerület a fővárosi önkormányzatot
és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megillető bevételekből. A képviselő-testület
döntésével tudomásul vette a tervezetet.
Arról is határozott a testület, hogy kerületünk az idei évre is megújítja a megállapodást
a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal. Ennek alapján a II. Kerületi Önkormányzat 33,4
millió forinttal finanszírozza a helyi közterületek megerősített rendőri ellenőrzését.
A rendőri többletszolgálat során városrészünk frekventált helyein közös autós és gyalogos járőrszolgálatot látnak el a rendőrök a
Városrendészet közterület-felügyelőivel.
számára: – Köszönet illeti Gulyás Gergely és Varga Mihály miniszter
urakat mint a körzet országgyűlési képviselőit, hogy hathatósan
képviselték a kormányon belül a II. kerületiek érdekeit.
Varga Előd Bendegúz képviselő (Kerületünk az otthonunk) elmondta, hogy az Áldás utcai iskola mellett működő észt nagykövetség előtt balesetveszélyes helyzetet teremtett az elmaradt
síkosságmentesítés.
– Az Áldás iskolával kapcsolatos probléma, hogy ősszel csőtörés
és dugulás történt, azóta csatornaszag terjeng az intézményben.
Többször jelezték ezt a Közép-Budai Tankerületi Központnak, de
mindössze egy feltárást végeztek.
A képviselő elmondta, hogy a Törökvész úti óvoda előtti útszakasz újra és újra megsüllyed, hiába javítják ki: – Tudom, hogy az
útszakasz fővárosi kezelésben van, de kérem az intézkedést, hogy
legyen rendesen kijavítva az útburkolat.
A polgármester válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy egy
diplomáciai testület épülete az adott ország területe, de a magyar
jogszabályok vonatkoznak az épülethez tartozó járda tisztántartására.
– Javaslom, hogy képviselő úrral együtt írjunk levelet a nagykövetnek a Külügyminisztériumon keresztül, felhívva a figyelmet
járdatakarítási kötelezettségükre. Az Áldás utcai iskola csatornaproblémájával kapcsolatban megkeressük a Közép-Budai Tankerületi
Központ vezetőjét, hogy találjanak megoldást, mert ez az állapot
egy iskolában nem engedhető meg.
A Törökvész út burkolatának süllyedése kapcsán Szalai Tibor jegyző
elmondta, hogy korábban fővárosi beruházásban és az Enviroduna
Kft. műszaki ellenőrzése mellett épült ott csatorna, de úgy tűnik,
hogy a talajt nem sikerült megfelelően visszatömöríteni. Az ügyben
a hivatal megkeresi a korábbi beruházót.
Tóth Csaba Róbert képviselő (LMP) szóvá tette, hogy a Mechwart
liget környékén a téli időszakban hagyományos sózással történt a
síkosságmentesítés. Érdeklődött, hogy az önkormányzat milyen
anyagot használ, mert jó lenne, ha környezetbarát szóróanyag
kerülne a járdákra.
Láng Zsolt polgármester jelezte, hogy nemcsak az önkormányzat
takarítja a járdákat, hanem a társasházak is, ezért elképzelhető,
hogy néhol az olcsóbb, hagyományos sót használják. Hangsúlyozta,
az önkormányzat nem sóval, hanem a drágább, ugyanakkor sokkal
környezetkímélőbb zeolitos keverékkel végzi a síkosságmentesítést.
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történt

A képviselők több ponton is módosítottak az önkormányzati lakások bérbeadását
szabályozó rendeleten. A változások között
szerepel, hogy a szociális lakások (Lajos utca
18-20.) tíz éve változatlan bérleti díja négyzetméterenként 480 forintra nő.
A testület úgy határozott, hogy részt vesz
a belügyminiszter által alapított Szolgáltató
Önkormányzat Díj elnevezésű pályázaton. Ezt
olyan települések nyerhetik el, ahol a kötelező, vagy önként vállalt feladatokat szolgáltató
szemléletben, példamutató módon látják el.
A képviselők úgy döntöttek, kezdeményezik,
hogy Magyarország miniszterelnöke a II. kerület jegyzőjének, Szalai Tibornak címzetes főjegyzői címet adományozzon a közel 15 évnyi,
kiemelkedő jegyzői munkájára tekintettel.
A képviselő-testület február 12-én tartott rendkívüli ülésén változtatási tilalmat
rendelt el a II. kerületben lévő 12400/5,
12400/6, 12400/7, 11663/35, 11663/40,
13696, 52754/1, 52754/2, 52754/5, 52754/6
és az 52754/7 helyrajzi számú ingatlanokra.

Elfogadták a II. kerület
költségvetését
A II. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete február 12-én kezdte
meg a II. Kerületi Önkormányzat
idei költségvetésének általános vitáját, a február 19-én tartott ülésén pedig elfogadta az idei büdzsét
27,4 milliárd forintos főösszeggel.
Az önkormányzat a feladatait a korábbi évekhez hasonlóan ebben az
évben is kötvénykibocsátás, illetve
hitelfelvétel nélkül végzi.
A képviselő-testület 14 igen, 2 nem
és 5 tartózkodás mellett fogadta el a
rendeletet. A kerület költségvetését
támogatta a Fidesz- és a KDNP-frakció, nemmel szavazott Kecskés Balázs
(Kerületünk az otthonunk-frakció)
és Tóth Csaba Róbert (LMP), tartózkodott Őrsi Gergely, Kovács Márton,
Varga Előd Bendegúz (mindhárman
Kerületünk az otthonunk-frakció),
valamint Hajdu Nóra (Együtt) és Bodor Zoltán (Jobbik).
A kerület 2019-es gazdálkodásáról és költségvetéséről a következő
lapszámunkban olvashatnak bővebb
információt.
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Újabb támogatás útépítésre

A II. Kerületi Önkormányzat – sikeres pályázatának köszönhetően – 146 millió forintnyi támogatást nyert a központi költségvetésből szilárd burkolat nélküli utak burkolattal történő
ellátására a Budapesti Útépítési Program keretében.
A Miniszterelnökség által megítélt vissza nem térítendő egyedi támogatásból 730 méternyi
útszakasz épülhet meg a II. kerület területén. Mivel az önkormányzat az érintett útszakaszokra
már építési engedéllyel rendelkezik, ezért a munkálatok a közbeszerzési eljárás lebonyolítása
után várhatóan már májusban elindulhatnak az alábbi szakaszokon: Mészégető utca (a Kadarka és Kövidinka u. között), Ördögárok szervizút (Ördögárok és Vezér u. között), Testvér
köz (Szabadság és Tárkony u. között), Mandula utca (a zsákutca végéig), Gerbera utca (53119
hrsz-től a Kőhegyi útig), Turul köz 19–23-ig, Kaptató utca 18-28-ig, Csejtei köz 5-7-ig.

Javában zajlik a kátyús útszakaszok felmérése

A II. Kerületi Önkormányzat 2019-ben is
mintegy 100 millió forintot fordít az utak
kátyúzására, a burkolati hibák gyors javítására. Miközben a hideg időszakban használható hideg aszfalttal a tél eleje óta ideiglenes jelleggel javítják a veszélyessé vált
kátyúkat, folyamatosan zajlik a problémás
helyszínek felmérése, hogy az önkormányzati utakról a melegebb időjárás beköszöntével a tartósabb megoldást kínáló meleg
aszfalttal eltüntethessék a tél nyomait.
A felmérést napi rendszerességgel végzik az önkormányzat útfelügyelői, az adatok nyilvántartására tavaly óta egy korszerű, számítógépes, térképet is tartalmazó
szoftvert alkalmaznak. Munkájukban nagy
segítséget jelentenek a lakossági bejelentések, amiket továbbra is be lehet küldeni
az önkormányzat honlapjáról is elérhető
online bejelentő segítségével (www.govcenter.hu/ekornyezet/) vagy e-mailben az
info@masodikkerulet.hu címre, de telefonon is lehet jelezni az önkormányzat Műszaki Osztályának a (06 1) 346-5492-es
telefonszámon.
Optimális időjárás esetén már február
második felében megkezdődhetnek a hibás útfelületek tartós javítását eredményező munkák. Eddig mintegy száz javítandó
kátyút mértek fel a kerületi kezelésben lévő

utakon, de a lista még folyamatosan bővül,
így a javítási munkák várhatóan április közepére fejeződnek be. Az önkormányzat
foglalkozik a fővárosi kezelésben lévő utak
állapotával is, folyamatosan gyűjti és továbbítja az azokkal kapcsolatban érkező bejelentéseket, és szorgalmazza az ottani javítások mihamarabbi megkezdését.
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Lobogózzuk fel a kerületet!

Újra nemzeti színű zászlókat adományoz az önkormányzat
Két éve – első meghirdetésekor – nagy sikert
aratott a társasházak és a családi házban élők
körében a II. Kerületi Önkormányzat akciója,
melynek keretében nemzeti színű zászlót és
zászlórudat adományozott az azt igénylőknek.
Közel ezerkétszázan éltek az ingyenes lehetőséggel, vállalva, hogy a zászlót állami és nemzeti ünnepeinken (március 15., augusztus
20. és október 23.) kitűzik lakóházuk falára.
Láng Zsolt polgármester lapunknak úgy nyilatkozott, két éve rengeteg pozitív visszajelzés érkezett hozzájuk, és elmondta, továbbra
is úgy gondolja, a házak fellobogózása segít
méltóképpen megemlékezni történelmünk
sorsfordító eseményeiről és nagyjainkról,
akik cselekedeteikkel és bátorságukkal generációk óta példaképül állnak minden magyar
előtt. Az önkormányzat vezetése ezért idén
ismét lehetőséget biztosít a kerületieknek a
zászlók igénylésére, akár a régi, elhasználódottak lecserélésére is, ezzel is hozzájárulva
az emlékezéshez, kerületünk ünnepélyesebbé
tételéhez – tette hozzá a polgármester.
A II. Kerületi Önkormányzat mindig is nagy
hangsúlyt fektetett arra, hogy nemzeti ünnepeinken méltóképpen emlékezhessünk.

Két éve közel ezerkétszázan igényeltek ingyenes zászlót az önkormányzattól

Az ünnepi programok mellett a lakóházak fellobogózásával is kifejezhetjük tiszteletünket.
Az önkormányzat ehhez szeretne segítséget

nyújtani idei zászlóakciójával mind a társasházak közösségeinek, mind a családi házak lakói
nak. Emlékezzünk méltóképpen hőseinkre!

Az ingyenes zászló és hozzá tartozó rúd igénylése

A II. Kerületi Önkormányzat vezetése nemzeti színű
zászlókat és hozzájuk tartozó rudakat adományoz
a kerületi lakóházak feldíszítéséhez. A háztulajdonosoknak, valamint a közös képviselőknek nem
kell mást tenniük, mint a lenti adatlap kitöltésével és visszaküldésével (papíron vagy e-mailen)
lakóházanként egy darab zászlót igényelni, ezt
követően pedig nemzeti ünnepeinken kitűzni
azt a lakóépület homlokzatára.
A zászlók igényléséhez a kitöltött
űrlapot szíveskedjenek 2019. március 7-én
csütörtökön, 12 óráig eljuttatni postán vagy

elektronikus formában a II. Kerületi Önkormányzat címére: 1277
Budapest 23. Pf.: 21., vagy a zaszlo@masodikkerulet.hu címre.
A zászlók átvétele március 8–29. között zajlik két helyszínen: 1.: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. (1024 Keleti
Károly u. 15/a, nyitvatartás a 2. oldalon). 2.: a pesthidegkúti
(1028, 1029) igénylők a nemzeti színű zászlókat a Klebelsberg
Kultúrkúriában (1028 Templom u. 2–10.) vehetik át a Kultúrkúria
nyitvatartási ideje alatt az információs pultnál. Az átvételről – az
e-mailbeli értesítés mellett – bővebb információkat olvashatnak
majd a Budai Polgár következő lapszámában, valamint a kerület
honlapján (www.masodikkerulet.hu) és Facebook-oldalán (II. kerület (Budapest)) is.

Nemzeti színű zászlót igénylő adatlap
(Név:)…………………………………………………………………………………………………………………………,
(Cím:)…………………………………………………………………………………………………………… alatti lakos,
mint a (cím:)………………………………………………………………..................... alatti lakóház tulajdonosa/bérlője/
a társasház közös képviselője (a megfelelő rész aláhúzandó) 1 db piros-fehér-zöld zászlót és rudat igényelek.
Telefon: ………………………………… E-mail-cím: ……………………………………………………………………………

Budapest, 2019. ........ ......

✂

..................................
igénylő aláírása

A hivatal belső GDPR-szabályzatának megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy az Ön adataihoz harmadik személy számára hozzáférést nem biztosít.
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Tehetünk saját biztonságunkért
Új programot hirdetett a kerület közbiztonsági alapítványa

A képviselő-testület tavaly év végén megújította a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány
kuratóriumát. A célokról és a feladatokról
Bucsek Gábor, a kuratórium új elnöke nyilatkozott a Budai Polgárnak.

– Az alapítvány fő tevékenysége a II. kerület
közbiztonságának erősítése. Feladatunk, hogy
az itt élő családok biztonságát, biztonságérzetét
növeljük. A célok megvalósítása során természetesen fontosnak tartom az együttműködést
a bűnüldöző szervekkel, a katasztrófavédelmi
hatósággal, de azt is, hogy a lakosság tevékeny
résztvevője és formálója legyen lakó-, vagy
munkahelyi környezete közbiztonságának.
Az alapítvány ezért továbbra is támogatni szeretné a kerület biztonságában már eddig is aktívan részt vevő polgárőr egyesületeket, illetve
segítené a lakosságot abban, hogy minél több
önszerveződő közösség jöjjön létre. Ki kell alakítani a lakosokban egy olyan tudatos hozzáállást, mely alapján fontosnak tartják a tevékeny
közreműködést.
Milyen programokat tervez idén az alapítvány?
Az idei szakmai programunk négy fő témacsoport köré épül. Az egyik a gyermekeink
biztonsága. Ennek keretében a nevelési intézményekkel és szakmai szervezetekkel, hatóságokkal együttműködve ismeretterjesztő,
felvilágosító előadásokat tartunk. Kiadványok
megjelentetését tervezzük a fiatalokat különösen veszélytető kockázatok, így például a kábítószer, valamint az internet veszélyeiről. Kampányunk célja, hogy a gyerekek életkoruknak
megfelelően olyan elméleti és gyakorlati tudásra tegyenek szert, amivel saját maguk is képesek felmérni a lehetséges veszélyhelyzeteket
és annak megfelelően cselekedni. Fontosnak
tartjuk, hogy a fiatalok nevelésében a család

mint alapsejt és a nevelési intézmények, mint
tágabb élettér olyan közös értékeket közvetítsenek, melyek elősegítik, hogy a jövő nemzedéke
nyugodt és biztonságos környezetben élhessen.
Külön témaként kezeljük az iskolán és a családon belüli erőszak kérdéskörét, melyben társul
hívjuk magunk mellé az oktatási intézményeket, rajtuk keresztül a szülőket. Szeretnénk kialakítani egy olyan felvilágosító és jelzőprogramot, amelybe az érintetteket már a kezdetektől
bevonjuk a speciális élethelyzetekhez igazodó
tematika mentén.
Az idősebb korosztály védelmében mit tudnak tenni?
Második fő témacsoportunk pont az idősebb
korosztályra leselkedő veszélyek csökkentése,

Hatékonyság és magas szakmai színvonal a megújuló alapítványban

Kerületünk közbiztonsági alapítványa az elmúlt eddig közel harmincéves tevékenysége alatt számtalan szakmai programot valósított meg és ért el kiemelkedő
eredményeket a lakossággal együttműködve.
– A II. Kerületi Önkormányzat célja az, hogy az alapítvány tevékenysége
az itt élő családok, lakosok javát szolgálja. Ennek egyik biztosítéka éppen az
új kuratóriumban és a kuratóriumi tagok szakmaiságában rejlik – mondta el
lapunknak Láng Zsolt polgármester.
– Elnöknek a sokak által ismert Bucsek Gábort választottuk. Az elmúlt
években a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatójaként, majd Budapest rendőrfőkapitányaként jelentős tapasztalatokat szerzett Budapest, azon belül a
II. kerület közbiztonságáról, közlekedésbiztonsági helyzetéről, bűnmegelőzési
struktúrájáról. Külön öröm, hogy az elnöki tisztséget olyan szakember tölti be,
aki korábban kerületünk rendőrkapitánya volt, így személyesen is jól ismeri a
kerületet és annak napi életét.
A polgármester hozzátette: a kuratórium tagja lett Ratatics Péter, a MOL Magyarország ügyvezetője, aki kerületi lakosként közvetlen rálátással bír a lakosságot érintő közbiztonsági kérdésekre, a fejlesztendő területekre.
Az alapítvány másik kurátora dr. Sánta Zsófia, aki az alapítványt létrehozó II. Kerületi Önkormányzatnál a jogi
igazgatói pozíciót tölti be, korábban pedig az Országgyűlés Rendészeti és Honvédelmi Bizottságában is dolgozott
szakértőként, így hatékonyan tudja segíteni az alapítványi célok magas szakmai szinten történő megvalósulását.

megelőzése. Ennek keretében személy- és vagyonvédelmi tanácsadásokat, bemutatókat tervezünk. Szeretnénk, hogy az idősebb korosztály
is rendelkezzen azokkal az ismeretekkel, melyek a harmadik évezred elején rendelkezésre
álló műszaki és technikai megoldások biztonságos és hatékony használatához szükségesek.
Célunk továbbá az is, hogy lehetőségeinkhez
mérten konkrét eszközökkel, felvilágosító oktatásokkal elősegítsük a műszaki és technikai
megoldások elterjedését.
A felelős állattartás népszerűsítése szintén
célja az alapítványnak.
Kiemelt jelentőséggel bír az állatvédelem,
a felelős állattartás témaköre. Tervezett programjaink célja, hogy a lakosok széles körben
megismerjék a felelős kisállat-, különösen az
ebtartás szabályait, azokat betartsák, betartásukat elősegítsék a közösség érdekében. De
ezen célok mellett legalább olyan fontos a katasztrófavédelem, az önkéntes tűzoltók munkájának támogatása is. Tervezzük tűzbalesetek,
tűzkárok megelőzését célzó oktatások tartását,
felvilágosító rendezvények szervezését is.
Milyen eszközei vannak az alapítványnak
a kábítószer elleni küzdelemben, ami napjainkban, sajnos, mind több fiatalt érint?
Az alapítvány határozott célkitűzése a kerületben működő kábítószerügyi egyeztető fórum
tevékenységének erősítése, feltételrendszerének további javítása, a lakosság széles körű bevonása abba a műhelymunkába, mely az új stratégiák kidolgozásával a fórum mozgatórugójává
válhat. A legfontosabb a prevenció, hiszen a
bajt legjobb megelőzni, a kezelés mindig nehezebb. A gyerekek és a fiatalok a legkiszolgáltatottabbak ebben a kérdésben, és kulcsszerepe
van annak, hogy mikor, milyen formában találkoznak először a kábítószer fogalmával.
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Megújul a műfüves pálya a sportközpontban

A Magyar Labdarúgó Szövetség és a II. Kerületi Önkormányzat együttműködésének
köszönhetően korszerűsítik a Panoráma
Sportközpont műfüves pályáját. A februárban induló munkálatok várhatóan március
végéig tartanak, így a sportolók és a kerületi lakosok már a tavaszi időszakban birtokba
vehetik a nagy népszerűségnek örvendő,
megújult sportpályát.

A Panoráma Sportközpont pályáját – felújítása után – a sportolók
és a lakosok már a tavaszi időszakban birtokba vehetik
Új forgalmi rendet vezettek be
a környéken élők igényeinek figyelembevételével

nálhatják a pályákat, és legkésőbb 22 óráig el is
kell hagyniuk a területet.
A kerületi sportlétesítmények esetében az
önkormányzat számára mindig fontos szempont a közösségi használat lehetőségeinek
megteremtése. Ezért megkezdődött a szabadidősportra fókuszáló beruházás tervezése, amit

az önkormányzat saját forrásból valósít meg.
A teniszpályák helyén kialakuló „közösségi
domboldalon” a tervek szerint játszótér, sí- és
kerékpáros ügyességi pálya és kültéri fitneszeszközök nyújtanak majd lehetőséget az egész
család számára a szabadidő hasznos és egészségtudatos eltöltésére.

Vigyázat! Megtévesztés!

A II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhívja
a figyelmet, hogy a Pesthidegkút-Ófalui térségben található
Patakhegyi út felső oldala (tehát az egykori Rozmaring terület)
mezőgazdasági besorolású, tehát 0%-os a beépíthetősége!
Ezzel szemben az utóbbi időben a valóságot hamis színben feltüntető ingatlanhirdetések jelennek meg, amelyek a
beépíthetőséggel kapcsolatban valótlan tényállítást tartalmaznak. Ezzel egyrészt sértik a II. Kerületi Önkormányzat jó
hírét, másrészt alkalmasak lehetnek arra, hogy akár komoly
anyagi károkozással járó módon megtévesszenek jóhiszemű
állampolgárokat.
2006 ősze óta semmilyen belterületbe vonás, építési paraméter-bővítés nem történt a II. kerületben, csak szigorítás! A jelenleg érvényben lévő szabályozás nem engedi meg a terület
beépítését, és Láng Zsolt polgármester és az önkormányzat
vezetése továbbra is elkötelezett ennek fenntartása mellett.

Illusztráció: Google

Az 1963-ban alapított komplexumot nemcsak
a labdarúgóutánpótlás-nevelésben részt vevő
fiatalok, hanem a környékbeli iskolák tanulói
és a helyi lakosok is előszeretettel használják.
Az önkormányzat ezért anyagilag is támogatja
a pálya felújítását: a képviselő-testület döntése értelmében vállalja a felújítás költségének
10 százalékos, mintegy 7,3 millió forintos önrészét. Az anyagi kötelezettségvállalás mellett
külön hangsúlyt fektet a környéken élők igényeinek felmérésére és figyelembevételére. A közlekedési nehézségek megoldására új forgalmi
rendet vezettek be: hétfőtől péntekig 16 és 20
óra között tilos a parkolás a Kolozsvári Tamás
utca 5–9. számmal szemben lévő utcai fronton
és a központ bejárata előtti „fordulóban”. A szabályok betartását nemcsak a Városrendészeti
Osztály munkatársai ellenőrzik rendszeresen,
hanem a sportközpont külön e célból alkalmazott biztonsági őre is segíti a forgalom irányítását. A pályafelújítást követően megkezdik a
beléptetőrendszer kialakítását is, miközben az
önkormányzat elkészíttette a Kolozsvári Tamás utcai parkoló teljes körű átalakításának és
korszerűsítésének terveit. Az építési munkákra ebben az esetben azonban várni kell, mert
még nincsenek meg a közeli építkezés illegális
rézsűkialakítása miatt végzett új talajmechanikai és állékonysági vizsgálatok eredményei.
A terület rendezésének véglegesített terveit az
önkormányzat az érintett lakókkal megismerteti. A lakók nyugalmát szolgálja a sportpálya új
bérleti rendje is, amit a városrész vezetésének
kérésére alakítottak át: a bérlők 21.30-ig hasz-
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Ne parkoljunk a zöldfelületekre!

Továbbra is fokozottan figyel a kerület
kiemelt védelem alatt álló zöldfelületeire
a II. kerületi Városrendészet. Van is miért,
hiszen továbbra is sokan teszik tönkre szabálytalan parkolással a növényzetet.

Közel két éve lépett életbe a II. Kerületi Önkormányzat zöldterületeket védő rendelete,
amely a társadalmi támogatottságra alapozva
foglalja össze a közösségi együttélés legalapvetőbb szabályait. Erre azért volt szükség,
mert a városrészünkben szabálytalanul parkoló járművek nem kímélték a zöldterületeket sem, a nemtörődöm sofőrök vagy motorkerékpárosok után a kerület számos pontján
idővel csak a letaposott fű, vagy az autók által
kijárt földsáv maradt.
A rendeletet tavaly kiegészítették egy melléklettel, ami azokat a helyszíneket jelöli,
ahol kiemelten figyelnek a szabálysértőkre.
– A helyzet egyes területeken jobb lett,
máshol viszont nem csökkent a zöldsávon
parkolók száma, ilyen helyszín például a
Bimbó út, az Alsó Törökvész, vagy a Törökvész út egyes szakasza – tájékoztatta lapunkat
Kalocsai Tímea, a városüzemeltetési igazgatói
feladatok ellátásával megbízott vezető. – Szeretnénk, ha minél előbb visszaszorulna ez a
magatartás, hogy a lepusztított területeken
idővel érdemes legyen ismét parkosítani.
Ennek érdekében továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a különösen védett helyszínek
ellenőrzésére és a szabálysértők szankcionálására. Természetesen ez nem jelenti azt,
hogy más tereken, utcákban ne lenne városrendészeti ellenőrzés akár a rendőrséggel
közös járőrszolgálatban – tette hozzá.

Kiemelten ellenőrzött zöldfelületek
Az Alsó Törökvész út 11-13. szám előtti zöldfelület, az Árpád fejedelem útja és az Üstökös utca találkozásában
lévő „zöldsziget”, a Cimbalom utca teljes szakaszán lévő zöldfelület, Elvis Presley park, a Frankel Leó út Zsigmond tér és Frankel Leó út 88. szám közötti szakaszán lévő zöldfelület, a Kavics utca 2-3. előtt lévő zöldfelület,
a Törökvész út Kapy utcai körforgalom és Nagybányai út közötti szakaszán lévő zöldfelület, a Törökvész út Pentelei Molnár utca és Gábor Áron utcai körforgalom közötti szakaszán lévő zöldfelület, a Törökvész út Törökvész
út 59/c és Őzgida utca közötti szakaszán lévő zöldfelület, a Törökvész út Törökvész út 77. (Pitypang utcától) és
Törökvész út 87–91. számig terjedő szakaszán lévő zöldfelület, a Trombitás út 29/a előtti zöldfelület, a Vérhalom
utca Szemlőhegy utca és Vérhalom tér közötti szakaszán lévő zöldfelület.

A bírságot ugyanakkor nem a Városrendészet, hanem a Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztálya szabja ki. Magánszemélyek esetében 5–50 ezer forint, jogi személy
tulajdonában lévő jármű esetében 50–200
ezer forint lehet a bírság összege. A Város-

rendészet közterület-felügyelői az első időszakban csak figyelmeztették a zöldfelületen
parkolókat, de a jó szónak kevés eredménye
volt. A hivatal a visszaesőket – mert sajnos
szép számmal vannak – mindig magasabb
összegre bírságolja.

Nem lesz repülőgépverseny a Víziváros felett

Lakossági jelzések alapján úgy határozott a főváros,
hogy nem engedélyezi a már hagyományos repülőgépversenyt a város közepén, így a Vízivárosban lakóknak
sem kell elviselniük a rendezvénnyel együtt járó zajt és a
forgalomkorlátozást.

Évről évre gondot okozott a vízivárosi lakóknak a Red Bull
Air Race repülőgépverseny. A nyaranta megrendezett sportesemény egyrészt jó reklámot jelentett az ország számára, de a
hangos futamokat és a hosszú idei tartó lezárásokat a Dunához
közel lakóknak kellett elviselniük.
A zajt és forgalmi korlátozásokat okozó verseny miatt
számos lakossági kérés és panasz érkezett a II. kerületi
Polgármesteri Hivatalhoz és Láng Zsolt polgármesterhez
is. A jelzéseket továbbították az illetékeseknek, valamint
egyeztetéseket kezdeményeztek a fővárosi önkormányzatnál. Végül a II. kerületi és az érintett lakosok kéréseire,
javaslataira is tekintettel február elején Tarlós István főpolgármester és a főváros vezetése úgy döntött, hogy idén
nyáron már nem engedélyezi a rendezvény megrendezését
Budapest belvárosában.
A repülősport szerelmeseinek sem kell lemondaniuk a versenyről, a legutolsó hírek szerint a Balatonnál rendezik meg.
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Kerületünkben is több helyszínen tartottak
Ferences bál
a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
Az Országúti és a Pasaréti Ferences Plébánia
a Móricz Zsigmond Gimnáziumban tartotta
hagyományos közös farsangi bálját. A mulatságon rengeteg vidám családi program várta a
kicsiket és a nagyokat: koncert, tánc, tombola, borkóstoló, arcfestés, kézműves program,
játékbarlang és teaház is volt. Az eseményen
Láng Zsolt polgármester, Varga Mihály miniszter, országgyűlési képviselő köszöntötte
a vendégeket.
A farsang jelmezversenyén idén is több mint
százan vettek részt, a győztesek értékes ajándékokat vihettek haza. A népszerű verseny
eredményeit a zsűri elnökei, dr. Törös Edit főorvos, Werner Ákos és Zsombor atya ismertették.
Hangsúlyozták, hogy mindenki nyertes, hiszen
a résztvevők egytől egyig ötletes és szép jelmezekkel készültek. A kicsik között a tűzoltójelmez, a nagyoknál a repülő szőnyegen közlekedő
Jázmin hercegnő lett az első helyezett. A zsűri
különdíját a rózsát osztó Árpád-házi Szent Er-

Láng Zsolt polgármester köszöntötte a vendégeket

XVII. Pesthidegkúti Polgári Farsangi Bál

Varga Mihály miniszter is köszöntötte
a pesthidegkúti bálozókat

Tizenhetedik alkalommal rendezte meg a
HÖLPP, azaz a Húsz Önkéntes, Lelkes Pesthidegkúti Polgár a Pesthidegkúti Polgári Körök
Szövetsége farsangi bálját, ezúttal a retró jegyében. A báli műsort megelőzően – amelyben mások mellett Hamar Éva operaénekes,
Dózsa László színművész és Murányi László
újságíró is fellépett – a rendezvény védnökei
köszöntötték a részvevőket. Elsőként Varga
Mihály pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő lépett a mikrofonhoz.
– A polgári hétköznapokhoz hozzátartoznak a polgári ünnepnapok – mondta, majd
köszönetét fejezte ki az immár tizenhét éves
hagyományra visszatekintő mulatság első
szervezőinek, illetve azoknak, akik a mai napig életben tartják a tradíciót, aminek lényege a közösség megtartása és a polgári értékek
ápolása.

Késő éjszakáig táncoltak az örökzöld slágerekre

Láng Zsolt polgármester stílusosan a retróból készült a bálra. Utánanézett, hogy mi
történt a világban, hazánkban és a II. kerületben ötven, illetve negyven éve. Ami
szűkebb pátriánkat illeti, éppen ötven éve,
1969 februárjában kezdték el építeni a Császár fürdő új szárnyát, amely az 1976-os átadáskor a Császár–Komjádi uszoda nevet
kapta. 1979-ből egy szomorú hírt emelt ki a
polgármester: ekkor hunyt el a magyar groteszk szülőatyja, Örkény István, aki 2012-ben
kerületünk posztumusz díszpolgára lett. Arról is megemlékezett, hogy 1969-ben Elvis
Presley, Bob Dylan, a Rolling Stones, a Beatles, Magyarországon az Illés, az Omega és a
Metró együttes adott ki új albumot, ’79-ben
pedig Tina Turner, az AC/DC, a Queen, és ebben az évben jelent meg Cseh Tamás és Bereményi Géza első közös lemeze is. A hetvenes
évek utolsó évében jelentkezett új koronggal
Koncz Zsuzsa, Kovács Kati, Máté Péter és Korda
György is.
A farsang fővédnöke, Kondor Katalin, illetve Bozzay Kató, a Pesthidegkúti Polgári Körök
Szövetségének elnöke is köszöntötte a bálozókat és a díszvendégeket, köztük Dankó Virág
alpolgármestert, Csabai Pétert, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljáróját,
Bakondi György miniszterelnöki főtanácsadót, valamint Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértőt.
A műsor, a közös éneklés és a vacsora elköltése után kezdetét vette a hajnalig tartó
mulatság, amelyen a hatvanas, hetvenes és
nyolcvanas évek legnagyobb slágereire rophatták a táncot a hidegkúti bálozók.
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télbúcsúztató, tavaszváró táncos mulatságot
zsébet kapta. A családos kategóriában az Egy
boszorka van, három fia van elnevezésű jelmez
lett az első. Láng Zsolt polgármester a Pasaréti
templom és a harangok, Varga Mihály miniszter
pedig az Egy pakli kártya családi produkciónak
adott át különdíjat. A farsangon a nyitó táncot
a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és
Gimnázium végzősei adták elő.

Több mint százan vettek részt a jelmezversenyen

A polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, öröm és jó érzés, hogy a kerület olyan
közösségeknek ad otthont, mint a ferences
családok összetartó közössége. Megjegyezte,
2019-ben nagy megmérettetés előtt állva
erőt ad számára, hogy azért dolgozhat, hogy
a kerület közösségei tovább erősödjenek és
gyarapodjanak.

A bálon részt vett továbbá Balsai István alkotmánybíró, Ernyey László, az egyházi és karitatív
szervezetek tanácsnoka, Frajka Félix ferences
szerzetes, Lendvai Zalán plébános, Dobszay
Benedek tartományfőnök, Hajnissné Anda Éva
tankerületi igazgató, valamint Biró Zsolt, Riczkó Andrea és Skublicsné Manninger Alexandra
önkormányzati képviselő is.
PZS – NZSA

A Szent Angéla Ferences Gimnázium végzőseinek nyitótánca

Régi farsangok Pesthidegkúton
A régi farsangok, bálok színhelye
a Kratzer vendéglő (1901)

őriz az 1950-ig önálló község
A Pesthidegkúti Helytörténeti Gyűjtemény értékes adatokat
forrásunk Helter Ferencagabb
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megvendégelték a zenekart is. Amikor pihent a zenekar, a papnak öltözött,

azaz a kolompot, amit a tehenekről levettek. A nők sírtak,
ájuldoztak, mily nagy kár, hogy meghalt, szegény bolond
– betakarták egy abrosszal, az volt a szemfödél (…) és
mindenki sorba ment, piszkálták a szegény elázottat. Tormát dugtak a takaró alá, kolbászt tettek a kezébe, végül
gyertyát gyújtottak és különböző tréfás dalokat énekeltek
Ádámról és Éváról, majd nagy sírás közepette a vállukra
vették a teknőt és kivitték a szegény bolondot. Így temették
a farsangot és a vidámságot. Szerdán a templomba mentek,
ahol a pap hamuval keresztet rajzolt a homlokukra: ember
porból vagy és porrá leszel, és egyszer visszatérsz a földbe.
Ezzel véget értek a vidám napok, jött a böjti időszak.
Zajos mulatság nem volt, a templomot látogatták a község
lakói.” – eddig tart Erzsi néni farsangról szóló tudósítása.
Amit a helytörténettel foglalkozó cikkíró hozzátehet,
az nem sok, de talán az újdonság erejével hat. Kutatásai
során ugyanis rátalált Bonomi Jenő etnográfus írására a
kakasütés szokását illetően.
A jeles néprajztudós tíz dunántúli német községet említ,
ahol a XIX-XX. század végén-elején gyakorolták a farsangi
kakasütést [Hau(n)khäimpfn], közöttük Pesthidegkúton,
az 1920-as évek végéig. Általában élő, nyakig földbe ásott
kakas fejét kellett leütni. Az állatkínzást elsőként az egyház
tiltotta meg, majd a hatóság, később az állatvédők. Községünkben azonban a szelídebb változat tartotta magát:
levágott kakast tettek egy cserépfazék alá a kocsmaudvaron.
Bekötött szemmel, bottal kellett eltalálni. Akinek nem sikerült, egy liter bort fizetett társainak, majd kiásták a kakast,
megfőzették és közösen elfogyasztották.
Pesthidegkútról mára eltűnt ez a szokás, ám országszerte,
megszelídülve, tovább él: kakas helyett lefelé fordított virágcserepet, üveget stb. kell a versenyzőknek egyetlen, jól
irányzott ütéssel eltalálni. A győztes, a legügyesebb legény
általában egy szép, felpántlikázott kakast kap jutalmul.

dr. Czaga Viktória helytörténész
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Kulturális központ és kiállítóhely a türbénél

Suna Selma Koçal török alkotóművész vezette körbe a tárlaton
Láng Zsolt polgármestert és Biró Zsolt bizottsági elnököt

Május végéig látogatható a GÜL BABA ART
rendezvénysorozat első kiállítása, amely
Suna Selma Koçal alkotóművész tradicionális ebru, cini, kaati és miniatűr festészeti technikákkal készült képzőművészeti
alkotásait mutatja be. A kiállítást Láng Zsolt
II. kerületi polgármester nyitotta meg.

Szalai István, a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány vezérigazgatója köszöntőjében kiemelte, hogy tavaly adta át a török és

a magyar miniszterelnök a felújított türbét,
amelyet a magyar állam által létrehozott alapítvány működtet és tart fenn, tölt meg kultúrával. Hozzátette: bíznak benne, hogy a
környékbeliek, a kerület, a főváros, a török
közösség és a turisták is élvezni fogják a csodálatos környezetet, és abban is, hogy a Gül
Baba Kulturális Központ és Kiállítóhely pezsgő kulturális helyszíne lesz a II. kerületnek.
Láng Zsolt polgármester hangsúlyozta: Gül
Baba síremléke történelmileg is nagyon fontos mind a törököknek, mind a magyarok-

nak. A törökök olyan nagy becsben tartották
ezt a sírkápolnát, hogy az 1699-es karlócai
békében a szultán megbízottai feltételként
szabták a budai síremlék fennmaradását.
A kormány segítségével 2018-ban felújított
türbe méltó helyszíne lett az emlékezésnek, ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy
ne csak emlékezzük, hanem a jövőbe nézve
egymás kultúráját ápoljuk, művészeit megismerjük.
A polgármester a megnyitót követő műhelyfoglalkozáson szintén kipróbálta az ebrut, amely a XV. századból származó hagyományos török művészeti technika, és röviden
vízfelszínen történő festésként, vagy márványozásként írható le.
L. D.
Gül Baba Kulturális Központ és Kiállítóhely,
1023 Mecset u. 14., bejárat a Türbe tér felől, nyitva keddtől vasárnapig 10–18 óráig, május 27-ig.

A megnyitót követően Láng Zsolt polgármester is kipróbálta az ebru technikát Szalai István társaságában

Az Ebru – a papírdíszítés művészete történelmi
folyamat során, könyvdíszítésből és a belső borítók, előzéklapok dekorálásából fejlődött önálló
művészeti ággá. Az ebru művészetének megvannak a különleges alapanyagai és a sajátos
szépsége. A festékek a természetből származnak.
Eloszlásukat a felszínen egy savas anyag segíti,
amely állati epéből származik. A tragantmézgával
besűrített vízen eloszlatott festék adja a papírokon
megjelenő mintákat. Napjainkban a márványozás
művészete egyre fontosabb szerepet nyer, mivel
különféle tárgyakon alkalmazzák. Az ebru művészete szerepel a török nemzeti értékek között, és
2014-ben felvették az UNESCO Szellemi Kulturális
Világörökség listájára is.
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Gyarmati Dezsővel is vízilabdázott Bud Spencer

Elérkezett a magyar Piedone-rajongók ideje,
február végén ugyanis a mozikba kerül az
olasz színészlegendáról, Bud Spencerről forgatott dokumentumfilm Piedone nyomában
címmel. Az alkotás rendezője, a II. kerületi
Király Levente mesélt lapunknak a színész különleges képességeiről és nápolyi hétköznapjairól. Bud Spencer – azaz Carlo Pedersoli –
hétszeres olasz úszóbajnokként és olimpikon
vízilabdázóként ismerte Gyarmati Dezsőt,
kerületünk díszpolgárát. Országa legfiatalabb
joghallgatója volt, feltaláló, egy rendkívül
éles eszű és jószívű polihisztor. A színész
2016-ban hunyt el, idén lenne 90 éves.

Magyarországon három generáció nőtt fel a
Piedone-filmeken, amelyek humora még ma
is időtálló. Bud Spencer, ahogy a filmjeiben,
úgy a való életben is mindig a jó oldalon állt, így
könnyű vele és nézeteivel azonosulni. Nem véletlen, hogy Németország után Magyarországon
szeretik a legtöbben.
Hogyan készült a film?
Több mint négy éven át, öt országban forgattunk nemcsak Bud Spencerrel, de egykori
sportolótársaival, színészkollégáival, barátaival, családtagjaival. Azokkal az emberekkel,
akik meghatározó szerepet játszottak az olasz
filmszínész életében és érdemi információkkal
tudtak szolgálni róla.
Mi volt az interjú apropója?
Eredetileg az volt a célom, hogy egy közös fotót készítsek gyerekkorom nagy kedvencével.
Mivel már akkor is az MTVA-nál dolgoztam,
úgy döntöttem, hogy ha sikerül összehoznom
a találkozót, akkor megörökítem a beszélgetésünket. A magam költségén utaztam ki hozzá,
és végül életem legemlékezetesebb interjúját
készítettem el vele.
Mitől volt a legemlékezetesebb?
Pont olyan őszinte és közvetlen volt, amilyen a filmjeiben. A saját lakásán fogadott, egy
római társasház harmadik emeletén. Amikor
megkérdeztem, hogy ránk tud-e szánni egy
órát, azt válaszolta, hogy éjfélig maradhatunk.
Így indult. Körbevezetett a lakásában, leült a
zongorához és eljátszotta a saját szerzeményeit.
Mint megtudtam, gitáron, orgonán és trombitán is játszott. Elképesztően érdekes dolgokat
mesélt az életéről.
Sportolói múltjáról lehetett hallani. Miben volt sikeres?
Hétszeres olasz úszóbajnok és elismert vízilabdázó volt, aki két olimpián is részt vett.
A margitszigeti medencében többször játszott
a magyarok ellen, ellenfele volt többek között
Gyarmati Dezső is. Emellett sikeres bokszoló,
autóversenyző és rögbijátékos volt. Egy igazi
polihisztor, aki hat nyelven beszélt. Az általános és a középiskolában annyira jól tanult, hogy
egy-egy osztályt ugrott, így 16 évesen Olaszország legfiatalabb joghallgatója lett, amit aztán
vegyészmérnöki és pszichológia szak követett.
Utóbbira lánya miatt iratkozott be, aki pszichológusnak készült, és akit segíteni szeretett

Király Levente rendező Carlo Pedersolival, azaz Bud Spencerrel a személyes találkozón

Carlo Pedersoli versenyzőként

volna a tanulmányaiban. Egy este alatt képes
volt megtanulni egy egész könyvet. Különleges képessége az egyetem oktatóinak is feltűnt,
ezért felkérték arra, hogy tartson órákat. Ekkor
már nyugdíjas volt.
Igaz, hogy feltalálóként is jegyzik?
Szent András néven óceánjáró hajót épített
egyik mérnök barátjával, de idős embereknek
feltalált olyan sétapálcát is, amely, ha megnyomtak rajta egy gombot, székké alakult. Kifejlesztett olyan fogkefét is, amit repülőgépeken
használtak. Különlegessége az volt, hogy gombnyomásra jött elő belőle a fogkrém. Nemcsak
a Piedone-filmekben, de a magánéletében is
támogatta a gyerekeket, saját textilüzemében
ruhákat tervezett nekik. Emellett filmes bevételeinek nagy részét jótékony célokra fordította.
1980-ban földrengés sújtotta hazáját, felszállt
a helikopterével és segélycsomagokat dobált a
bajbajutottaknak, mert pilótaengedélye is volt.
Hívő emberként nagyon sokakon segített.

Az elkészült film plakátja

Az olaszokra jellemző derűvel?
Tele volt életörömmel. Az életfilozófiája a
Futtetenne, magyarul: Ne törődj vele! Erről dalt
is írt. Azt vallotta, nem szabad engedni, hogy a
lényegtelen dolgok úrrá legyenek az emberen.
A hetvenes években Spanyolországban forgatott, amikor kiderült, hogy rákos. Amerikában
kezelték, majd elhatározta, hogy nem foglalkozik súlyos betegségével, mert biztos volt benne, hogy hosszabb életet szánt neki a Jóisten.
Visszautazott a Morcos misszionáriusok című
filmjének forgatásra és senkinek sem beszélt a
kezeléséről. Nagyokat evett, zenélt, nem uralta
el a depresszió. Amikor a következő kontrollvizsgálatra ment, már javult az állapota, később
teljesen meggyógyult. Abban hitt, hogy a jókedv
és a boldogság sok rosszat el tud mulasztani.
A Piedone nyomában című filmnek is ez az egyik
üzenete: élvezd azokat a nagyszerű dolgokat,
amiket az élet ad, és próbálj meg becsülettel,
vidáman élni, ahogyan azt ő tette.
NZSA
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„Végvárról végvárra” járva visszük és énekeljük a
Kilenc hónapos korától kerületünk lakója, és nincs olyan hangszer,
amit meg ne tudna szólaltatni. Muzsikáját közel negyven hanghordozó örökíti meg, mérnöki precizitása a kottaírásban is segíti, pedagógusvénáját a mai napig kamatoztatja. A Kaláka együttessel tavaly
novemberben kezdte meg az ötvenedik évadot, a Kultúrkúriában pedig tizenötödik éve házigazdája a Dalnokklubnak. A 2008-ban II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett Kossuth- és Prima Primissima díjas
muzsikus, Radványi Balázs a napokban ünnepelte születésnapját.

1966-ban első elektromos gitárjával

– 1951-ben költöztek a szüleim Budapestre, a Marczibányi tér közelébe. Ez a későbbiek szempontjából is
jó helynek bizonyult, hiszen közel
volt az iskola, a Lorántffy Zsuzsanna
Zenei Általános Iskola, ahová én is
és a Kaláka többi tagja is járt, valamint a térről elnevezett művelődési központ, a Kaláka klub állandó
helyszíne. A Fény utcai piacot is
korán megismertem, anyám mellett lelkes vásárló és cipelő voltam.
A Széna térhez is közel laktunk, így
az ’56-os események – bár akkor
még csak ötéves voltam – élénken élnek bennem: emlékszem
az óvóhelyen is hallható puskaropogásra és ágyúdörgésre, és arra,
ahogy apámmal megyünk kenyérért
a Retek utcába. A Mártírok útjai
(ma Margit körúti) zeneiskolába
jártam csellózni és énekelni, az
országúti ferences templomban
bérmálkoztam, az esküvőm pedig

a Keleti Károly utcában, a Krisztus
Király-templomban volt.
Az esküvő után költöztek Máriaremetére?
Vonzott a még zöldebb környezet, a kirándulás lehetősége – már
csak a gyermekeink miatt is, akik ott
jártak óvodába. Nagy élmény volt,
hogy részt vehettünk az ökumenikus
iskola alapításában. Néhányan, az
akkori óvodáskorú gyerekek szülei,
úgy éreztük, hogy másfajta iskolát
képzelnénk el gyermekeinknek, ez
hívta életre azt az azóta is egyedülálló iskolát.
Hamar bekapcsolódott az ottani
kulturális életbe?
A Dimitrov (ma Máriaremetei)
úton volt a Petőfi Művelődési Központ, amelynek a költő, Oláh János
volt az igazgatója. Tőle kaptam lehetőséget arra, hogy egy klub keretében
felléptethessem tanítványaimat, a
Krónikás Ének-zene Iskola végzett

Az eddig megjelent – összesen hét kötet – Kaláka-kották a Kaláka Zeneboltban, valamint a Rózsvölgyi és a Kodály Zoltán Zeneműboltban is kaphatók

gitáros-énekeseit, valamint még egy
ifjú, feltörekvő zenekart. Ez egészen addig működött, amíg meg nem
épült a Klebelsberg Kultúrkúria.
A volt tanítványokat beszippantotta a
Bem rakparti, egykori Tolcsvay klub,
aminek persze nehéz lett volna ellenállni, én pedig elhatároztam, hogy
az új művelődési központban már
zenészként folytatom a klubéletet.
Ez lett a Dalnokklub, amely idén
ősszel kezdi meg tizenötödik évadát,
és amelyben állandó társam Balog Péter gitárművész. Részben olyan fiatal
előadókat hívok vendégül, akiknek
ez bemutatkozási lehetőséget jelent,
illetve olyan zenekari muzsikusokat,
akik itt szólóban állhatnak közönség elé.
Kik voltak már a Dalnokklub
vendégei?
Lehetetlen mindenkit felsorolni.
De hadd említsek kitűnő és méltán
népszerű színművészeket: Mácsai
Pál, Oberfrank Pál, Cseke Péter, Rátóti
Zoltán – véletlenül csupa színházigazgató és II. kerület lakos – Mikó
István, Kautzky Armand, a hölgyek
közül Hűvösvölgyi Ildikó fogadta már
el a meghívásunkat. De járt már nálunk Ákos is, aki elektromos hangszereken játszva sportcsarnokokat
tölt meg, itt pedig egyedül egy szál
gitárral lépett a nézők elé, valamint
Hobo, akit elsősorban nem erről a
lírai oldaláról ismernek sokan, és
éppen ezért volt különleges, ahogy
József Attila, Pilinszky vagy Viszockij
verseit énekelte.
Önnek mit jelent a Dalnokklub?
Egy kísérleti terep, ahol kipróbálhatok új dolgokat, új társakat.

Olyan Kaláka-dalok is előkerülnek,
amelyeket ugyan lemezre vettünk,
de színpadon szinte sosem hangzanak el, olyan hatalmas már a repertoárunk. De talán a legfontosabb,
hogy a Kaláka munkáját szeretném
itt továbbéltetni, bizonyítani, hogy
dalra és versre szükség van.
Hány felvétellel büszkélkedhet?
1969-ben alakult meg a Kaláka,
de az első bakelitlemezünk csak
1977-ben jelent meg. Ezt azóta 34
lemez, kazetta, illetve CD követte. Ezenkívül is van néhány olyan
kiadvány, ahol önállóan vagy a tanítványaimmal szerepelek. Ha még
ezekhez hozzávesszük a Magyar népmesék száz epizódjának, valamint a
Magyar mondák és a Mesék Mátyás
királyról zenéit, tényleg elég szép
szám jön ki.
Ha már számokról esett szó: hány
hangszeren játszik?
Eredetileg csellózni tanultam,
de játszom gitáron, 12 húroson is,
mandolinon, mandolán, ukulelén,
cuatron, kalimbán, 9 húros tamburán, brácsán, bendzsón, dorombon.
Itt-ott már elterjedt, hogy különleges hangszereket is meg tudok szólaltatni. Így amikor Magyarországon
volt a párizsi Disneyland bevonuló
zenéjének felvétele, megkerestek,
hogy játsszam dombrán, ami egy
kazah húros hangszer, kicsit a balalajkára hasonlít. Szeretek edzésben
lenni ezekkel a ritkábban használt
hangszerekkel. Ha mondjuk a Kalákában kevesebb lehetőség nyílik
a mandolinozásra, akkor mandolinozom a Dalnokklubban, hogy ki
ne jöjjek a gyakorlatból.

2019/3 – február 23.
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Van kedvenc költője?
Sokáig Kosztolányi volt számomra
a legkedvesebb, későbbi életszakaszomban Szabó Lőrincet éreztem
közel magamhoz. Óriási megtiszteltetés volt Kányádi Sándor és Weöres
Sándor barátsága. Utóbbival úgy is
mondhatnám, hogy „egy fedél alatt”
laktunk, hiszen ő is a II. kerületben
élt. Mindig neki mutattuk meg először a verseire írt dalainkat. Egyszer
valamelyik versének egy szakaszát
átírta a kedvünkért, mert úgy érezte,
úgy jobban passzolna a zenére, de
olyan is volt, hogy adott egy listát
Ady-versekből, hogy ezeket lenne
érdemes megzenésíteni. A fiatal
költőkkel is jó kapcsolatunk van: a
Dalnokklubban már többször szerepelt Varró Dániel és Lackfi János is,
mindkettőjüktől kaptunk dedikált
kötetet, sőt ajánlást is, hogy melyik
versre komponálhatnánk muzsikát.
Nagyon kedvelem Mezey Katalint,
akivel több közös estünk is volt és
néhai férjét, Oláh Jánost, akinek
fájdalmasan szép búcsúzó verse, a
Nemlét dallama, terveink szerint
szerepelni fog az új Kaláka CD-n .
Ötven éve alakult meg a Kaláka
együttes. Ez egy házasságban már
aranylakodalomnak számít. Önök
hogyan ünneplik, hogyan viselik?
Az a titkunk, hogy van egy találmányunk Balassi Bálint és Tinódi Lantos Sebestyén nyomdokain:
„végvárról végvárra” járva visszük
és énekeljük a verseket. Szerencsére sokan voltak kíváncsiak rá,
és ez ma is így van. Generációk óta
négy földrészen érdeklődnek iránta
– hát, ezért nem lehet megunni. És
persze a rengeteg közös élmény és a
kialakult közös „szótár” is összeköt
bennünket: mi például kinti koncertre hideg ruhát, rangos eseményre
pedig cuccparádét viszünk.
Már benne járunk az általunk
jubileumi évadnak kigondolt koncertsorozatban, ahol az aktuálisan
legjobbnak tartott dalainkat játs�szuk. Nem nosztalgiázni akarunk,
hiszen ez egy élő és alkotó zenekar,
amely folyamatosan megújul. Az ötvenedik év is munkával fog telni, új
CD-felvételt is tervezünk. Az ünnepi
évad utolsó állomása a MÜPA lesz
novemberben. Délelőtt gyermekeknek, este felnőtteknek adunk
koncertet. Addigra már ki fog érlelődni, hogy mik lesznek azok a régi,
tőlünk jól ismert dalok és mik az
új szerzemények, amelyeket elvár,
és reményeink szerint megszeret
a közönség.
Péter Zsuzsanna
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Elhunyt Mansfeld László

Életének 74. évében elhunyt Mansfeld László, az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő kommunista megtorlás legfiatalabb mártírjának testvére, aki megannyi
szállal kötődött kerületünkhöz.
Mansfeld László gyerekkorát a II. kerületben töltötte, édesanyjával, nővérével és bátyjával egy
ideig a Kacsa utcában laktak, később költöztek
a Borbolya utcába. Itt élte át az 1956-os forradalom eseményeit is. Testvérének, Mansfeld Péternek kivégzésével kapcsolatban mindig szerette
volna megtudni az igazságot. A rendszerváltást
követően megtalálták bátyja jeltelen sírhelyét a
301-es parcellában, majd az évek során több száz
oldalnyi dokumentum birtokába jutott, amiből
végül kirajzolódtak a halálos ítélet előzményei.

Mansfeld László bátyjával és édesanyjával

Mansfeld László nagy hangsúlyt fektetett arra,
hogy megismertesse testvére és a forradalom történetét főleg a fiatalság körében, ezért munkája
mellett sokat járt előadásokat tartani iskolákba.
Rendszeresen részt vett a II. Kerületi Önkormányzat
1956-os megemlékezésein. A Mansfeld Péterről
elnevezett parkot 2008-ban Láng Zsolt polgármesterrel és Fónay Jenővel, a Politikai Foglyok Országos szövetségének volt elnökével együtt avatta
fel, majd 2016-ban ő vette át testvére posztumusz
díszpolgári kitüntetését az önkormányzattól.
Mansfeld Lászlótól február 15-én búcsúztak az
érdi temetőben. A II. Kerületi Önkormányzat nevében Némethy Béla képviselő, a Költségvetési,
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző
Bizottság elnöke helyezte el az emlékezés koszorúját.

2008-ban a Mansfeld Péter park avatásán
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CSIRIBIRI
TAVASZKÖSZÖNTŐ
CSALÁDI DÉLUTÁN
ÁKOMBÁKOM
a Makám együttes műsora
SZÉPENSZÓLÓ FÜTYÖRI
az Álomzug Társulás előadása
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
március 2.
szombat 15.00

NÁRAY ERIKA
és a BUDAPEST
JAZZ ORCHESTRA
Gyermekkoncert
rendhagyó tanórákhoz
a 8-14 éves korosztály
számára
március 8.
péntek 14.00

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 26-ig: A Budai Képzőművész Egyesület Víz című kiállítása. A kiállítást megnyitja MÁRCIUS 12-én 18 órakor Láng-Kovács Éva művészettörténész. Közreműködik Balogh Katalin
és a Kiss Zenede növendékei (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁRCIUS 6–27-ig: Álmok és ékszerek. Boglári-Soponyai
Andrea és Makra Gabriella ékszerkiállítása. A kiállítást bemutatja március 6-án 17.00 órakor Boglári-Soponyai
Andrea (1022 Marczibányi tér 5/a).
• A KSH KÖNYVTÁR folyosóján FEBRUÁRBAN Vető Zsolt fotóművész Pillanatnyi létezések című kiállítása,
MÁRCIUSBAN Csizmadia Klára selyemfestő kiállítása tekinthető meg (1024 Keleti Károly utca 5.).
• VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁRCIUS 6–27-ig: Művészcsaládok a II. kerületben. Sóváradi Valéria és Fabricius
Anna kiállítása, amit Fabricius Gábor nyit meg MÁRCIUS 6-án 18 órakor (1027 Kapás utca 55.).

ZENE

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 8., 19.00: Grazioso Zeneszalon. Házigazda Detvay Mária Marcella,
vendég Aradi Gizella író. MÁRCIUS 10., 11.00: Csengő bongó matiné – zenélő családikó. Mitől zong az ora? –
avagy hangszerbemutató mókásan. MÁRCIUS 10., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei. Monteverdi: Poppea
megkoronázása. A lille-i és a dijoni Operaház előadása felvételről. MÁRCIUS 10., 19.00: Dalnokklub. Házigazda
Radványi Balázs és Balog Péter, vendég: Sillye Jenő és barátai. MÁRCIUS 24., 18.00: Makám: Encián. Lemezbemutató koncert (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁRCIUS 4., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub. A koncerteket az indiai kultúráról, emberekről szóló film színesíti (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: MÁRCIUS 5., 18.00: Junior Prima díjasok hangversenysorozata. Varga Oszkár
(hegedű) és Borbély László (zongora) hangversenye. MÁRCIUS 8., 18.00: A nő színei. Megyesi Schwartz Lúcia
(mezzoszoprán) és Marczi Mariann (zongora) hangversenye. MÁRCIUS 9., 11.00: Cérnahangversenyek nagyóvodásoknak és általános iskolásoknak. Ősi zene Mongóliától a Kárpát-medencéig. A hangversenysorozat szervezője
és háziasszonya Szalóczy Dóra zenetanár. MÁRCIUS 25., 18.00: Ünnepi hangverseny Bartók Béla születésének
évfordulóján. Bartók és Szigeti. Bartók Béla és Szigeti József a washingtoni Library of Congressben, 1940. április
13-án adott koncertjének műsora. Fellép Falvay Attila (hegedű) és Fülei Balázs (zongora) (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁRCIUS 7., 19.00: A padlás – a Szindra Társulat előadása.
MÁRCIUS 9., 19.00: A kör négyszögesítése – a Szindra Társulat előadása. MÁRCIUS 9., 19.00: L›art pour L›art –
Mintha elvágták vol (1022 Marczibányi tér 5/a).
• ÁTRIUM: FEBRUÁR 25., 19.30: Vaknyugat. MÁRCIUS 1., 20.30: Egy, kettő, három. MÁRCIUS 4., 5., 19.30: Frida. MÁRCIUS 6., 19.30: Az öldöklés istene. MÁRCIUS 9., 18.00 és 20.30: A Krakken-művelet (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: FEBRUÁR 28., MÁRCIUS 1., 19.00: Don Juan visszatér. MÁRCIUS 2., 11.00:
Mese habbal: Lenka és Palkó. MÁRCIUS 2., 15.30 és 17.00: Kucok. MÁRCIUS 3., 19.00: Izland–Magyarország.
MÁRCIUS 4., 5., 19.00: Csáó – Stefanovics Angéla körberajzolja magát. MÁRCIUS 6., 19.00: Védett férfiak
kertje. MÁRCIUS 7., 20.00: Korrup schőn. MÁRCIUS 8., 18.30: Szociopoly. MÁRCIUS 8., 19.00: Egyasszony.
MÁRCIUS 9., 11.00: Micsoda csoda (GóleMese). MÁRCIUS 9., 10., 16.00 és 20.00: Egy őrült naplója. MÁRCIUS
10., 19.00: Gólyakalifa. MÁRCIUS 11., 17.00 és 20.00: Hurok. MÁRCIUS 11., 19.00: A szerelem zsoldosai. MÁRCIUS 11., 19.30: Mi és ők. MÁRCIUS 12., 19.00: Magyar nátha. MÁRCIUS 12., 20.00: A vezér. MÁRCIUS 13.,
19.00: Leszámolás velem (1027 Jurányi u. 1-3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: FEBRUÁR 25., 19.00 és MÁRCIUS 10.,19.30: Veszedelmes viszonyok. FEBRUÁR 26.,
MÁRCIUS 1., 4., 19.00: Dorian Gray. FEBRUÁR 27., 19.00 és MÁRCIUS 11.,19.00: Rémes születésnap. MÁRCIUS 3., 15.00 és 19.00: Száz év magány. MÁRCIUS 5.,19.00: Eszter hagyatéka. MÁRCIUS 7.,19.30: Örökké...
szabadon... MÁRCIUS 8., 9., 19.30: You Are More! – A jólléthez vezető út. Malchiner Péter sorozata. MÁRCIUS
10.,17.00: Mengele bőröndje – Josef M. két halála (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

KLUBOK

március 9.
szombat 17.30

Wass Albert:

A FUNTINELI
BOSZORKÁNY

Rendezte: Poór István
A film 180 perc, két részben.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

• BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: tájékoztatjuk a tagságot, hogy az éves beszámolót és alapszabályt
módosító közgyűlésünket március 11-én 15 órától tartjuk, az esetleges megismételt közgyűlés időpontja
március 14., 15.00, helyszín: 1027 Margit krt. 64/b, a Pártok és Civil Szervezetek Rendezvényhelyisége. FEBRUÁR 27.: A Makovecz Imre Emlékház meglátogatása, találkozó 14 órakor (1125 Városkúti út 2.). FEBRUÁR
28.: A mesés Perzsia. Bezuk Zsolt előadása vetítéssel 15.30-tól a klubban. Festőkör minden páratlan héten a klubdélutánt követően. Jóga minden szerdán reggel 8-tól. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit
krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: (06 1) 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.
MÁRCIUS 7., 16.30: Beszélgetőklub. Előadó Csizmadia Klára, a téma a színterápia hatása az életünkre. Az események helyszíne a Thirring Lajos-terem. (1024 Keleti Károly utca 5.).

GYEREKEKNEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 18., 10.00: Babaszínház: Csacsifogat. Kityi-kotyi, kityi-kotty, avagy
utazás a csacsifogaton. Első színházi élmény 1–4 éveseknek (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. MÁRCIUS 2., 15.00: Banyamosoda – bábos-énekes vásári komédia 5–8 éveseknek. A Láthatáron Csoport előadása (1022 Marczibányi tér 5/a).
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NYUGDÍJASOKNAK

• BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 27.: Látogatás a De La Motte-palotában. MÁRCIUS 6.:
A Ráth György-villa műkincseinek megtekintése. MÁRCIUS 13.: A Szent László-templom bemutatása. MÁRCIUS
20.: Kirándulás Fót környékére. Bővebb felvilágosítás a (06 30) 853-8905-ös számon, illetve a tothbuda@chello.hu
e-mail-címen kapható.
• A MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA: MÁRCIUS 1., 15.00: Moszkva.
Hamvai Zsuzsa, az Óbudai Gimnázium orosz-történelem-francia szakos tanárának ismeretterjesztő előadása. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: (06 1) 212-2820, (06 30) 439-1070
(1022 Marczibányi tér 5/a).
• A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB MÁRCIUS 8-án 14 órától tartja következő klubnapját, ahová várják az érdeklődőket (1027 Fazekas u. 19–23. fszt.).

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: gyalogtúrák: MÁRCIUS 3.: Pilis. Üröm, Csillaghegy. Találkozó 9 óra,
Árpád híd, Volán-pu. MÁRCIUS 10.: Biatorbágy, Sóskút. Találkozó 9 óra, Déli pu., pénztárak. További információ:
(06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: MÁRCIUS 3.: Esztergom. Találkozó 7.45, Nyugati pályaudvar, jegypénztárak.
Előzetes bejelentkezés szükséges. Túravezető Dobi Zoltán: (06 30) 855-4935. MÁRCIUS 10.: Római kori emlékek
Óbudán. Találkozó 9.00, Flórián tér, 1-es villamos megállója. Túravezető Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904. MÁRCIUS 15-17.: Balaton-felvidék Országos Kéktúra éjszaka. A túra megfelelő létszám, és időben történő jelentkezés
esetén, előleg befizetésével lesz megtartva. Túravezető Hegedűs Magdi: (06 70) 350-4024.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: Ludmann Mihály művészettörténész előadásai: MÁRCIUS 5., 18.30: Árpád-házi
Szent Erzsébet, valamint MÁRCIUS 19., 18.30: Az Árpád-ház női szentjei. MÁRCIUS 10., 17.00: Portré+. Kondor
Katalin vendége Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója, régész (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: FEBRUÁR 28., 18.30: Jeruzsálem eleste: fogság és túlélés
az újbabiloni birodalomban. Csodák, rejtélyek és katasztrófák – Történelmi fordulópontok a piramisoktól a maja
világvégéig, Antalffy Péter történész előadás-sorozata. MÁRCIUS 5., 19.00: Építészetről, képzőművészetről másképpen. Előadó: Bálint Bertalan építész, belsőépítész, képzőművész. MÁRCIUS 6., 19.00: Maksaméta humorklub.
Vendég Szikra László humorista. MÁRCIUS 7., 19.00: Marczi-estek. Nyáry Krisztián íróval, irodalomtörténésszel
Zsebők Csaba történész, publicista beszélget. MÁRCIUS 8., 19.30: Lyukasóra próza. Résztvevők: Lackfi János moderátor, Várady Szabolcs, Kiss Judit Ágnes, Vörös István (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: MÁRCIUS 23., 18.00: Cantata profana. Pap Gábor művészettörténész előadása
A belépés díjtalan (1025 Csalán út 29.).

A hónap FOTÓJA

CINI-CINI MUZSIKA
A Bóbita Bábszínház
babaszínházi előadása
Február 26. Kedd 10.00 és 11.00

KISKALÁSZ–SZÜLINAPI KONCERT
10.00 Kézműves játszóház
11.00 Kiskalász koncert
Március 9. Szombat 10.00

Foto´ pa´ lya´ zat a kerületro´´ l

január

KALÁKA KICSIKNEK

Kreatív kézműves foglalkozással
Március 5. Kedd 11.00

GINA ÉS FIDEL
Hajtó Krisztina – Hold a II. kerület felett

A Budai Polgár idei fotópályázatára is olyan képeket várunk, amelyek a II. kerület szépségeit, sokszínűségét, értékeit,
érdekességeit mutatják be. Beküldési határidő minden hónap utolsó napja, legközelebb: február 28-án éjfél. Az adott hónapban beküldött felvételek közül a zsűri által legjobbnak ítélt megjelenik a következő Budai Polgárban.
Az év lezárultával az I. helyezett 50 ezer, a II. 30 ezer, a III. pedig 20 ezer Ft értékű díjazásban részesül.
Technikai tudnivalók: a képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre.
(Bármely kép beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy azt a szerkesztőség megjelentethesse a Budai Polgár újságban, annak honlapján,
valamint a II. Kerületi Önkormányzat honlapján és Facebook-oldalán, kiadványaiban, a szerző nevének feltüntetésével.)

Dráma két részben
Március 2. Szombat 19.00

18. OLDAL

AJÁNLÓ

BUDAI POLGÁR

Sóvirág, Kucok és egyéb tünetek

A különleges, műfaji határokat nem ismerő
előadásairól híres Tünet Együttes tizenöt éve
színesíti a magyar színház- és táncművészet
palettáját. A Sóvirág, avagy a létezés eufóriája című előadásuk egy egyedülálló duett, két
nő – a kilencvenes éveiben járó Éva és a harmincas Emese – közös tánca és párbeszéde,
amelynek során kibontakozik életük, megismerhetjük sorsukat, szép és szörnyű emlékeiket, a múlt fájdalmait és a jelen örömeit.

Fotó: Mészáros Csaba

A társulat művészeti vezetője a kerületünkben élő Szabó Réka, aki eredetileg az ELTE TTK
matematika-számítástechnika szakán szerzett
diplomát, jelenleg társulatában táncosként, koreográfusként és rendezőként is tevékenykedik.
– Születésemtől fogva II. kerületi lakos vagyok,
itt jártam iskolába, először az Áldásba, később a
Móricz gimnáziumba. Szeretek itt élni, és ezért
volt nagy öröm számomra, hogy néhány éve már
a Tünet Együttes is itt, a kerületi Jurányi inkubátorházban talált otthonra, ami maga is egy
fantasztikus intézmény. A Tünet Együttes egy
független, kortárs előadó-művészeti társulat.
Azért nem mondok műfaji határokat, mert előadásaink nehezen besorolhatóak, táncosokkal,
színészekkel, zenészekkel, képzőművészekkel
és fénytervezőkkel dolgozunk együtt.
Több helyszínen is játszanak, a Sóvirág,
avagy a létezés eufóriája című darabot márciusban a Klebelsberg Kultúrkúria tűzte műsorára. Hogyan jött létre ez az előadás?
– Fahidi Évával a férjem révén szegről-végről rokonok vagyunk – mesélte a rendező. – Éva
lenyűgöző személyiség, az első perctől közel
éreztem magamhoz. Tudtam róla, hogy fiatal
lányként megjárta Auschwitzot, és azt is, hogy
zongoristának készült, és éppen a Zeneakadémiára felvételizett, amikor a történelem közbeszólt.
Később soha többé nem ült le a hangszerhez, viszont egész életében táncolt. Úgy mesélte, hogy
mivel nagymamája púpos volt, az édesanyja már
hároméves korában beíratta táncolni. Berczik
Sára módszerét tanulta, és ezt a mozgásformát
sosem hagyta abba. Hetven körül járt, amikor

Jelenet a Sóvirág című előadásból

Szabó Réka, a Tünet Együttes művészeti vezetője

én megismertem, 89 volt, amikor felkértem
a színpadi táncra és 90, amikor bemutattuk a
Sóvirágot. Éva most már elmúlt 93 éves, eddig
77-szer játszottuk el az előadást, de ő már a kezdetekkor azt mondta, hogy százötvenszer szeretné eljátszani.
Miért kérte fel a színpadi szereplésre?
Évára jellemző egy hihetetlenül mély, emberi
bölcsesség, tele van szeretettel és empátiával,
szellemileg abszolút friss és nyitott, folyamatosan gondolkodik az élet nagy kérdésein. Engem az foglalkoztatott, hogy mit lehet tanulni
a múltból, át lehet-e adni tapasztalatokat, mit
kezdjek én a magam traumamentes életével és
problémáival egy olyan sors mellett, mint amilyen Évának jutott. Miért van az, hogy ő annyira
tud örülni az életnek, és mi, a fiatalabb generáció tagjai sokszor nem tudjuk azt értékelni.
Az izgatott, hogy hol vannak a párbeszédnek a
lehetőségei és a korlátai. Éváról rögtön a kiváló
táncos, Cuhorka Emese jutott eszembe, mert sok
hasonlóságot éreztem kettejük között. Az egész
előadás a köztük zajló párbeszédre épül, miközben időnként egymás bőrébe is belebújnak és

partnerei, részesei lesznek egymás életének. Két
élet és két test áll párhuzamban egymással, és a
testen, a mozdulatokon keresztül gyönyörűen
átszűrődik a lélek. Éva és Emese kettőse olyan,
mintha egy egész életet egyben tapintanánk.
Hogyan került az előadás a Kultúrkúriába?
Régi kapcsolat fűz minket a hidegkúti művelődési központhoz. A Kucok, avagy játssz velünk
mesét című gyerekelőadásunkat – amely egyébként a Jurányiban szokott menni – a Klebelsberg
Kultúrkúria minden évben elhívja néhányszor.
Nagyon megszerették az ottani szervezők, és persze a gyerekek is ezt a szintén rendhagyó produkciót, ami egy 3–7 éveseknek szóló interaktív
színház és játszóház egyben. Nagyon örültünk,
amikor a Kultúrkúria felvetette, hogy más előadásunkat is szívesen vendégül látná.
Mi a legutóbbi produkciója a Tünetnek?
A címe: Burok, avagy a táguló idő összehúzódásai. Négy fantasztikus táncosnőt láthatunk a
színpadon, akik már szültek. Az előadás rengeteg humorral, öniróniával és személyes érzéssel, érzelemmel és történettel járja körbe a
szülés, születés témakörét. Bízom benne, hogy
a Burok nemcsak a nők érdeklődésére tarthat
számot, hiszen mindannyian, nők is, férfiak is
megszülettünk, és a szülés nemcsak az anyának
elementáris tapasztalás, ha egy férfi kíséri az
eseményeket, számára is az. Ilyenkor az ismeretlennel találkozunk, amire nem tudunk felkészülni. És az ismeretlennel való találkozás, az
attól való félelem egy mindannyiunkat mélyen
érintő, univerzális élmény.
Péter Zsuzsanna
Legközelebbi előadások: MÁRCIUS 11., 19.00: Sóvirág, avagy a létezés eufóriája a Klebelsberg Kultúrkúriában
(1028 Templom u. 2–10. ), jegyár 2000 Ft. MÁRCIUS 2., 15.30 és 17.00: Kucok, avagy játssz velünk
mesét a Jurányi Inkubátorházban (1027 Jurányi u.
1-3.), jegyár: 1200/1500 Ft. ÁPRILIS 30., 20.00:
Burok, avagy a táguló idő összehúzódásai a Trafóban (1094 Liliom u. 41.), jegyár 2400 Ft.
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Kiállítás nem csak férfiaknak

Ha a hetvenes években megkérdezték
volna, hogy ki a legszebb nő Magyarországon, a férfiak – de talán még a nők – többsége is minden bizonnyal Pataki Ágira,
vagy ahogy akkor emlegették, a fabulonos
Ágira szavazott volna. Róla és a korszak
más, szintén legendás fotómodelljeiről készült mintegy hatvan képből nyílt kiállítás
a Klebelsberg Kultúrkúriában.

A reklámfotókat a nem kevésbé legendás
fotográfus, Tóth József Füles készítette, aki a
megnyitó előtt különleges tárlatvezetésen
mesélt munkáiról. Ahogy a rá jellemző, kissé szarkasztikus humorral megjegyezte: Rákosi Mátyásnak köszönheti karrierjét, mert
ha a Rákosi-rendszer nem államosítja apja
kocsmáját, őbelőle kocsmáros lett volna, a
világ pedig sok kitűnő felvétellel lenne szegényebb.
Tóth József Füles a hatvanas évektől dolgozott az MTI-nél, ott tanulta ki a szakma
csínját-bínját. Plakátjain és reklámfotóin
tetten érhető sajátos világlátása és humora,
szellemes ötleteit ugyanakkor mindig egy jól
átgondolt koncepció alapján valósította meg.
Reklámfotósként közel negyven évig dolgozott, a digitális korban felhagyott ezzel a tevékenységgel, azóta könyveket készít. A mostani
tárlatot a lányok előtti tisztelgésnek nevezte,
akikről – a manökenek koronázatlan királynőjéről, Patz Dóriról, a Skála áruház bájos háziasszonyáról, Komjáthy Ágiról, az egykori szépségkirálynő Bálint Antóniáról, a tragikus sorsú
Lantos Piroskáról, a Metál Ladyként ismert
Bíró Icáról, vagy a később jogi diplomát szerzett
Sütő Enikőről – sok mindent mesélt. A mester
beavatta hallgatóságát néhány kulisszatitokba
is, így tudtuk meg, hogy a fotók helyszíne leginkább Füles lakása, kertje és pincéjében lévő
műterme volt, és a kellékek többsége is saját
forrásból származott.
– Nem először van szerencsém kiállítani a
Kultúrkúriában – nyilatkozta lapunknak. – Volt
már egy válogatás a középkori templomokat
ábrázoló fotóimból, illetve Magyarország műemlék hídjairól jelent meg könyvem, és annak
a képeiből is rendeztünk egy kiállítást. A hidak
később Brüsszelbe is elkerültek, velük nyílt
meg az európai magyar elnökség fél éve.
A mostani kiállításon kedvenc modelljeim szerepelnek, három generáció körülbelül harminc lánya. Az eredeti negatívokról
és diapozitívokról lettek kinagyítva a falakon
látható képek, mindenféle szöveg nélkül, hiszen a hangsúly itt nem a reklámon, a reklám
tárgyán, hanem a modelleken van. Szeretek
mindent, ami szép, és ezekből a tényleg gyönyörű lányokból is igyekeztem a legszebbet
kihozni.
Számomra a modellfotózás igazi kihívás volt.
Tulajdonképpen és eredetileg karikaturista
vagyok, a hatvanas évek első felében minden
budapesti lapnak rajzoltam karikatúrákat,
ott tanultam meg azt a fajta ötletelést, amit

Tóth József Füles és fotói
a Klebelsberg Kultúrkúriában

Füles mester a 70-80-as évek szupermodelljeinek gyűrűjében

azután a plakátjaimon tudtam kamatoztatni.
Nagy szerencsém volt, hogy az ötleteimre fogékony volt mind a megrendelő, mind a közönség. Mondok egy példát: termoszt kellett
reklámozni. Egy termoszról általában az jut
eszünkbe, hogy tél van, hideg, szeretnénk meleg teát inni. A képen tehát lehetne egy síelő
nő, aki a termoszból teát önt. Ez az, ami nekem sose jutott eszembe. Az én termoszképem
a következő: egy termosz, aminek a tetejére
rá van lógatva nagyapám zsebórája, mintha
egy hirdetőoszlop lenne, és mellette virágcsokorral a kezében, randevúra várva áll egy
fiatalember.
Nem tartom magam igazi modellfotósnak,
mert én mindig nagyon pontosan kitaláltam
előre, hogy mit szeretnék, és nagyon pontosan beállítottam a modelljeimet. Voltak olyan
kollégák, akik engedték izegni-mozogni a modelleket, és így lazább képek születtek. Abban
az időben azonban nem specializálódtunk,

csináltunk mindenfélét, nekem is volt lehetőségem divatfotókat készíteni – amikre ma
már kicsit szörnyülködve nézek.
Új szlogenem: már a saját könyökömön jövök ki – válaszolta Füles mester arra a kérdésemre, hogy mivel tölti manapság az idejét. – Már annyi mindent csináltam, hogy új
dologba nem kezdek. Elég az a lenyomat, amit
eddig hagytam: több mint háromszáz plakátot, több mint kétszáz falinaptárt és több mint
ezer újságcímlapot készítettem. Nagy öröm
számomra, hogy sorban nyílnak kiállításaim,
felkérnek előadásokra, és főleg, hogy együtt
lehetek két unokámmal, Rózával és Zsolttal.
Péter Zsuzsanna
MÁRCIUS 3-ig: Legendás fotómodellek
a XX. századból – Tóth József Füles
fotókiállítása a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 templom utca 2–10.).
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AJÁNLÓ

Hommage à Mednyánszky

BUDAI POLGÁR
A Börzsönytől a Himalájáig
Szendrő Szabolcs hegymászó és fotós páratlan
felvételeiből nyílik kiállítás a Török utcai könyvtárban. A megnyitón, FEBRUÁR 27-én 18 órakor,
Szendrő Szabolcs vetítéssel egybekötött előadást
tart, amelyre – akárcsak a kiállításra – a belépés
ingyenes. A képeket ÁPRILIS 24-ig lehet megtekinteni a könyvtárban (1023 Török u. 7-9.).

Budavári orgonaestek

Gánóczy Mária képei külön termet kaptak

Hommage à Mednyánszky, azaz Tisztelet Mednyánszkynak címmel nyílt kiállítás február közepén a Klebelsberg Kultúrkúriában. A tárlatra a Mednyánszky Társaság művészei hozták el
munkáikat a névadó festőművész halálának 100. évfordulója alkalmából.

A II. kerületi székhelyű társaságot 1990-ben
alapították azzal a céllal, hogy népszerűsítsék és közkinccsé tegyék a halhatatlan mester
életművét. A kortárs képzőművészeti egyesülethez szorosan kötődik kerületünk minden
bizonnyal a legtöbb művészt adó családja, a
Breznay család. Breznay József festőművész
2012-ben bekövetkezett haláláig volt a társaság elnöke, ezt a tisztséget ma fia, a szintén
festőművész Breznay András látja el. Gánóczy
Mária, Breznay József özvegye, valamint gyermekeik közül Lívia, Klára, Gábor, Pál és Sándor
szintén tagjai a társaságnak.
A kiállítást Cs. Tóth János művészeti író
nyitotta meg, aki első szavaival Mednyánszky Lászlóra emlékezett, majd röviden a tár-

Minden hónap első vasárnapján 18 órakor
orgonaszó csendül fel a Budavári Evangélikus Templomban. Budavár ékessége, hazánk
legnagyobb barokk orgonája 2017-ben eredeti tervek alapján épült meg. A különleges
hangszert megálmodója, a templom orgonistája, Bán István orgonaművész szólaltatja
meg. A belépés díjtalan, adományokat a sorozat fenntartására köszönettel fogadnak (1014
Táncsics Mihály u. 28.).

saság alapításának körülményeit, eddigi kiállításait és első elnökének, a Kossuth-díjas
festőművész Kurucz D. Istvánnak alakját
idézte fel. Bemutatta a tárlat műveit és művészeit, külön kiemelve a 92 éves Gánóczy
Máriát, aki egyedüliként több művel is szerepel a kiállításon.
A március 6-ig látogatható tárlaton
A. Bak Péter, Bálity J. András, Benkő Cs. Gyula, Breznay András, Breznay Pál, Füzes Gergely, Ifj. Durkó Zsolt, Galambos Tamás, Gánóczy Mária, Gyulai Líviusz, Hús Zoltán, Kecskés
András, Marton Muha Enikő, Nagy Előd, Pál
János, Siska-Szabó Hajnalka, Somos Gyula és Szmirnov Oleg munkái láthatók (1028
Templom utca 2–10.).
PZS

Ember a Holdról – Iski Kocsis Tibor kaleidoszkópja

A Vízivárosi Galériába lépve szinte mellbe
vágja a látogatót az a hatalmas, öt részből álló,
majdnem a teljes falat betöltő képsorozat, a
Luna, ami a Hold felszínét ábrázolja. A lehengerlő alkotás Iski Kocsis Tibor festőművész
munkája, akit az Apollo 17 1972-es űrutazása
ihletett. A művész 2015 és 2017 között készített szénrajzokat azon felvételek nyomán,
amelyek a több mint negyven évvel ezelőtti
űrutazás során készültek. A szénrajzok együttese először a Vízivárosi Galériában látható.
A monumentális alkotás mintegy ellenpontozásaképpen a szemközti falakon Iski Kocsis
Tibor egy másik, Törékenység című, kétszer hat
tagú műcsoportja is helyet kapott. A kisméretű ceruzarajz-sorozat az emberi kultúra történetének egy-egy jelenetét villantja fel.
A kiállítást Kukla Krisztián esztéta nyitotta meg, aki az alkotót a léptékváltások művészének nevezte. – Az a dimenzió, amivel
a tárlaton találkozunk, egyszerre kozmikus
és történeti – állította az esztéta, akitől azt is
megtudtuk, hogy a művész éppen abban az
évben született, amikor a megörökített űrex-

pedíció is zajlott. Mint mondta, a kiállításon
bemutatott holdbéli tájat, valamint a grafikai
sorozatot az emberi kultúra Iski Kocsis-féle
kaleidoszkópjaként is értelmezhetjük, és két
végletben – vagy nagyon szenvtelenül, vagy
nagyon szentimentálisan – szemlélhetjük.

A Vízivárosi Galériának a Művészportrék
sorozatban bemutatott tárlata február
28-ig, keddtől péntekig 13–18 óráig, szombaton 10–14 óráig látogatható (1027 Kapás
utca 55. www.vizivarosigaleria.hu).
Péter Zsuzsanna

2019/3 – február 23.

HITÉLET

Fontos pápai döntés született

Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé Mindszenty József
bíboros, esztergomi érsek, Magyarország egykori prímása hősies erényeinek elismerését. A Rómában tartózkodó
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a
hírre reagáló közleményében a következőket írta: „Fontos
lépés ez a boldoggá avatás felé, hiszen most már az imameghallgatások és csodák felülvizsgálata kezdődik. Ennek pozitív
eredménye megmutathatja, hogy Mindszenty bíboros személyére nemcsak úgy tekinthetünk, mint példaképünkre, hanem
hathatós közbenjárásával támogatni is tud minket.(...) Hos�szú évtizedek imádsága és munkája után különös kegyelem
számunkra egyházunk legfőbb hatóságának elismerése. Ezért
hálás köszönetet mondunk a Szentatyának és tovább imádkozunk, hogy tiszteletreméltó elődünket, aki minden szenvedést
vállalva, rettenthetetlen hűséggel szerette Istent, egyházunkat
és népünket, mielőbb a boldogok sorában ünnepelhessük.”
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Egyéni beszélgetések

A Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálat a II. kerületben két
helyszínen várja mindazokat, akik meghallgatásra és odafordulásra vágynak. A találkozók
térítésmentesek (más forrásból támogatott)
és több alkalommal, hosszabb kísérésre is
igénybe vehetők. Az elhangzottakra titoktartási
kötelezettség vonatkozik. Vallási és felekezeti
meggyőződésre való tekintet nélkül várják a
jelentkezőket.
Pasaréten a Kájoni János Közösségi Házban (1025 Szilfa u. 4.): előzetes bejelentkezés
szükséges telefonon vagy e-mailen: hétfőn
17-19-ig Turjányi Katalin (1-3 alkalmas kísérés,
pszichoterápiás szemlélettel) katalin.turjanyi@
gmail.com, (06 30) 478-5159, kedd 10-12-ig
Süttő Márta info@suttomarta.hu, (06 20) 413-

5427, péntek 8.30-10.30-ig Pigler Anna, anna@
pigler.hu (06 70) 324-5246.
Az országúti ferenceseknél a plébánia
földszintjén (1024 Margit krt. 23.): kedden
és csütörtökön előzetes bejelentkezés alapján,
szerdán előzetes bejelentkezés nélkül várják a beszélgetni vágyókat. Időpontok: kedd
17.30-19.30-ig Walter Júlia tanácsadó szakpszichológus (06 30) 478-1085, dorman.julia@
gmail.com; szerda 17-19-ig dr. Sarkady Kamilla
pszichológus, csütörtök 16.30-18.30-ig Andor
Katalin mentálhigiénés szakember, bibliodráma-vezető (06 20) 356-5511, andorkata@gmail.
com. Havonta egy alkalommal Portik-Lukács
Lóránd ferences pap, lelkigondozó fogadja a
beszélgetni vágyókat (bejelentkezés a Kapcsolat
oldalon) www.ferenceskilato.hu.

Események kerületünk templomaiban

KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ: FEBRUÁR 25-én 19 órakor
A katolikus világ ezer arca – kereszténység öt földészen (Brazília) címmel Daniel
Porto Figueiredo, a Shalom Közösség tagjának előadása, házigazda: Szodfridt Gábor. MÁRCIUS 4-én 19 órakor a Ferences Lelkiségi Kurzus keretében P. Berhidai
Piusz OFM előadása Szent Ferenc intelmei 4. címmel. MÁRCIUS 8-án 18.30
órakor filmklub (1025 Szilfa u. 4.).
Országúti ferences templom: MÁRCIUS 6., hamvazószerda, a szentmisék 7.30, 10 és 18 órakor kezdődnek, a szentmisék keretében hamvazás lesz.
Nagyböjt péntekjein 17.00 órakor a plébániai csoportok vezetésével keresztút.
MÁRCIUS 9-én 17 órakor és minden hónap második szombatján a kisgyermekeket (0–6 éves korig) és családjaikat várják ovis misére a templomba. MÁRCIUS
10-én, nagyböjt első vasárnapján minden szentmisén lesz hamvazás, 16.30-kor
nagyböjti hangverseny, Böhm: Vater unser im Himmelreich; Pergolesi: Stabat Mater,
km.: Ducza Nóra, Balogh Eszter; a Kapisztrán kamarakórus és zenekar, valamint Nagy
László Adrián orgonaművész. A műveket ismerteti és rövid homíliát mond P. Szoliva
Gábriel; vezényel: Lógó Tibor. MÁRCIUS 23-án a Családok Jézusban közösség
lelkinapot tart pároknak, akik hosszú ideje vágynak gyermekáldásra – információ
és előzetes jelentkezés: gyermekrevagyva@gmail.com (1024 Margit körút 23.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: MÁRCIUS 1-jén 18 órakor a
Világ-egyetemi sorozat keretében előadást tart Koczó József történész: A helvét
hitvallás Palócföldön (a református népesség története a térségben) címmel. Istentisztelet minden vasárnap 8 és 10 órakor (gyermek-istentisztelettel párhuzamosan)
és csütörtökön 18 órakor. Bibliaóra kedden 18 órakor. Bővebb információ: www.
refpasaret.hu, tel.: (06 1) 356- 4019 (1026 Torockó tér 1.).
CIMBLOM UTCAI REFORMÁTUS TEMPLOM: FEBRUÁR 27-én 18 órakor Az a Hang címmel jótékonysági koncert Szabó Magdi zongorista-énekessel,
műsoron Bach, Zorán, Chopin, Beethoven, Louis Armstrong és mások művei.
Az adománygyűjtés célja a felgyújtott Ráday Kollégium teológus hallgatóinak és a
tűzben elhunyt Farkas Zoltán családjának megsegítése. MÁRCIUS 3-án 10 és 17
órakor bibliavasárnapi istentisztelet, MÁRCIUS 10-én 10 órakor istentisztelet.
Bibliaóra: szerdán 18 órakor, konfirmációs óra vasárnap 11.30-kor. Elérhetőségek:
dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és (06 1) 326-5629,
hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM: MÁRCIUS 2-án 10–15.00
óra között diakóniai képzés a Gyülekezeti Teremben. Téma: Közösség hitben, közös-

ség szolgálatban. MÁRCIUS 10-én, nagyböjt első vasárnapján 8 és 10 órakor
úrvacsorás istentisztelet. MÁRCIUS 11-én 15.30-kor női bibliaóra. További információ: kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, (06
1) 397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).

MÁRIAREMETEI BAZILIKA: MÁRCIUS 1-jén elsőpénteken a 10.30 órai
szentmise végén Jézus Szíve-litánia, 20 órakor rózsafüzér a szabadtéri oltárnál.
MÁRCIUS 2-án elsőszombaton 10 órakor rózsafüzér, 10.30-kor szentmise. MÁRCIUS 3-án 16.30-tól szentségimádás. MÁRCIUS 6.: hamvazószerda, szigorú
böjti nap, a nagyböjti időszak kezdete (1029 Templomkert u. 1.).
PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: MÁRCIUS 10-én 17 órakor
családi istentisztelet. MÁRCIUS 8-án, 15-én és 22-én 18 órakor böjti sorozat.
pesthidegkut.lutheran.hu (1028 Ördögárok u. 9.).
Remetekertvárosi Szentlélek-templom: FEBRUÁR 25-én és
MÁRCIUS 4-én 18 órakor latin nyelvű szentmise a Szent József-kápolnában,
majd a Bibliakör találkozója 19 órától a plébánián, téma: Biblia és az Eucharisztia a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra történő felkészülés jegyében. FEBRUÁR
27-én az esti szentmisét követően szentségimádás. MÁRCIUS 6-án, hamvazószerdán, 18 órakor a magyar és francia ajkú hívek közös szentmiséje. Hamvazószerda
szigorú böjti nap. MÁRCIUS 8-án az esti szentmisét követően szentségimádás.
Gyóntatás mindennap a szentmisék környezetében (1028 Máriaremetei út 34.).
Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: MÁRCIUS 6-án, hamvazószerdán
és az azt követő vasárnap, MÁRCIUS 10-én a szentmiséken hamvazás. Miserend: hétköznap 6.30 és 18 órakor, vasárnap 9 (ifjúsági mise), 10.30 és 18 órakor.
Szentségimádás minden csütörtökön és első szombaton az esti szentmise után.
FEBRUÁR 27-én Szent Margit-vesperás és vasárnaponként 17.30-kor vesperás. Felnőttek előkészítése keresztelésre minden hétfőn 19 órakor, jegyesoktatás
minden szerdán 20 órakor. Plébániai iroda fogadóórái: hétfőn és pénteken 10–12
óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 16–18 óra között. További információ:
www.ujlakitemplom.hu (1023 Bécsi út 32.).
Budai Görögkatolikus templom: a MÁRCIUS 4-én kezdődő nagyböjtben szerdán és pénteken este az előszenteltek liturgiája, szerdán a templomi
kórus szolgálatával. Irodai fogadóóra: hétköznapokon 16.30–17.30-ig. www.
gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.). GÖRÖG GÖDÖR: keddenként 19 órakor az
egyetemisták, péntekenként 15.30-kor a középiskolások részére hittan és közösségi
alkalom. Hétfőnként délelőtt Baba-mama-klub várja a kicsiket és az édesanyákat.
(Pengő köz)
BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: FEBRUÁR 27-én 19 órakor a középgeneráció bibliaórája, felnőtt keresztségre, konfirmációra felkészítés. MÁRCIUS
3-án 16 órakor családos délután, kisgyermekes családok interaktív istentisztelete.
MÁRCIUS 9-én egyházmegyei hittanverseny. MÁRCIUS 10-én, böjt első
vasárnapján istentisztelet 18 órakor ifjúsági zenés istentisztelet, 19 órakor fiatal
házasok, házasságra készülők alkalma (1014 Táncsics M. u. 28.).

Összeállította: Raduj Klára

PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: MÁRCIUS 2-án elsőszombati rózsafüzérima. MÁRCIUS 3-án a 18 órai szentmisén Palestrina Missa
Illumina oculos című művét éneki az Istvánffy Kamarakórus. MÁRCIUS 6-án,
hamvazószerdán 18.45-kor bűnbánati este, katekézis, gyónási lehetőség, vezeti
Várnai Jakab OFM. MÁRCIUS 8-án 17.15-kor keresztút. Nagyböjt péntekjein
kötelező bűnbánati gyakorlat a hústilalom, a betegek más bűnbánati gyakorlattal
helyettesíthetik (1026 Pasaréti út 137.).
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KÖRNYEZETÜNK

BUDAI POLGÁR

Platán és tavirózsa – egy elfeledett park Budán

Képzeljenek el egy fővárosi parkot, amelyben százados platánok nőnek. Némelyik törzse akkora, hogy csak két-három ember ölelő karja érné körbe. Képzeljenek a gyönyörű
fák alá egy gőzölgő, meleg vizű tavacskát,
rajta tündérrózsákkal, hátterében pedig történelmi fürdőépületeket. Képzeljék el, hogy
a padokon ülve a Dunára, a Margit-szigetre
lehetne látni innen. Csodás összkép, és nem
pusztán elképzelni lehet, hisz van egy ilyen
hely a valóságban is, a mi kerületünkben:
a Szent Lukács Gyógyfürdő előtti park.

Az adottságai kiválóak, a terület mégis általában kihalt. Mintha nem is a nyüzsgő főváros
venné körül, hanem valahol egy félreeső, Monarchia-beli fürdőhelyen lenne, kissé elfeledve. A fák tövében nagy kupacokban gyűlik
a száraz őszi avar, az épületről pedig csendben
pereg a vakolat, sőt, néhol már az épületdíszek
is. Magányosan heverészik itt Tar István robusztus bronz nőalakja, kezében a lanttal.
A park háromszorosan is el van zárva a
folyóparttól: kétszer három sávon az Árpád
fejedelem útján dübörög a forgalom, mellette a HÉV sínjei futnak, azon túl pedig a
Slachta Margitról elnevezett rakpart. Pedig valamikor még szinte az egész területe a Duna medre volt: ha a Lukács fürdőről
készült első fényképeket nézzük, az épület
előtt csak egy keskeny sáv volt a folyóig,
szinte tükröződött a vízben. Csak utóbb, az
1800-as évek utolsó évtizedében töltötték
fel ezt a területet: nemcsak az árvízvédelem miatt, hanem azért is, mert ez teremtette meg az észak-déli közlekedés lehetőségét Budán. Hisz a Rózsadomb itt szinte a
Dunáig ér le, csak egy keskeny utat hagyva
a fürdőépületek és a szemközti szállodák, a
Malom-tó, az Irgalmasrendi kórház épületei, temploma közt.

Park a fürdő előtt 1937-ben, előtérben egy fiatal platánnal

Aki manapság a fürdőbe megy, az általában
erről a másik oldalról, a Frankel Leó út felől
közelíti meg az épületet. És a felújított ivócsarnok mögött szépen gondozott parkot is talál: a gyógyfürdő falainak védelmében néhány
éve elegáns vonalvezetésű és burkolatú sétányokat alakítottak ki örökzöld szigetekkel, virágágyásokkal. Itt is a parkbeliekkel egykorú,
tehát legalább 120-130 éves platánokat találunk, melyek talán éppen a gyógyfürdő épületrészeinek takarása miatt magasabbra nyúlnak,
mint kinti társaik. Ilyenkor, tél vége felé, amikor különösen is jólesik a legendás felhévízi
gyógyvíz melege, még leginkább csak a kis kert
macskái üldögélnek a szépen hámló fatörzsek
tövében, de jobb időben a padok megtelnek
beszélgető, sütkérező vendégekkel is.

Legalább 120-130 éves platánok a szépen gondozott belső parkban

Amikor a fürdő épült, ez természetes volt:
a kúrához hozzátartozott a parkban való
séta, beszélgetés, szemlélődés is. (Sőt, talán épp e társasági élet volt a fürdőkultúra
lényege.) A ma is látható fák (főleg platánok, illetve ostorfák) többségét a gyógyfürdő és gyógyszálló megépítése (1883) után
1897-ben telepítették. Az egykorú kerttervek virágágyások közt kanyargó sétányokat
mutatnak, és egy kis pavilon is szolgálta a
fürdővendégeket. Sínek már ekkor is voltak a Duna felőli oldalon, de alattuk, az itteni gőzhajóállomás felől át lehetett jönni,
egyéb forgalommal pedig nemigen kellett
számolni.
A Duna felőli park eredeti, 1897-es kialakításából ma már aligha látszik valami, csak
a platánok elhelyezkedéséből következtethetünk valamennyire egykori sétányainak vonalvezetésére. Többször áttervezték,
megújították: először 1935-ben, majd Csorna Antal tervei szerint 1958-ban. Ez utóbbi
átalakítás tulajdonképp máig megmaradt,
bár 1972-ben, a HÉV építésekor sajnos sok
szép növény elpusztult és a park is vesztett
a területéből. Utolsó nagyobb csinosítása a
’80-as években volt, de 2011-ben is történt
egy nagyobb rendezés itt, miután a park egy
része felvette Elvis Presley nevét. Különös
módon maradt itt valami a régmúltból: a
park kis sétányait ma is gázlámpák világítják be, melyek folyamatosan égnek.
A korábban Germanus Gyula orientalista
nyelvészről elnevezett, a főváros gondozásában lévő park – és a fürdő homlokzatának – rendezése még várat magára. Mégis érdemes egy kis kora tavaszi sétát tenni
erre, felfedezve ezt a különös, kissé elégikus
hangulatú zöldterületet, ahol mintha megállt volna az idő.
Viczián Zsófia

A második világháború végnapjaiban Budán
házról házra, néha visszavonulásra kényszerülve harcoltak egymással az orosz és a német
katonák. Egy SS-különítmény ekkor végezte
ki azt az öt fiatal, illegálisan leszerelt élsportolót, az öt „péksegédet”, akinek emlékét ma
márványtábla őrzi a Csalogány utcában.

A nyilas hatalom 1944. november 8-án elrendelte a 17 és 60 év közötti férfiak általános
mozgósítását Budapesten és vonzáskörzetében, hogy mindenáron védjék meg a fővárost
a közeledő orosz csapatok támadásától. Habl
Károly tartalékos repülő főhadnagy, a magyar
kajak-kenu sport egyik megteremtője a vízi
leventékből kisegítő karhatalmi sportszázadot
szervezett, feladatuk pedig saját hajóparkjuk
őrzése volt.
„Ez a század már nem esküdött fel Szálasira,
tulajdonképpen 44 decemberében […] teljes illegalitásba vonultunk. De a papírjaim, a pecsétjeim
azokban a zavaros időkben arra jók voltak, hogy
levelezzek az alakulatokkal […] Az én katonáim
nem is öltöztek egyenruhába, nem is kaszárnyában helyeztem el a századot, hanem csónakházakban” – nyilatkozta később Habl Károly a
Népsportnak.
Miután a szovjetek elfoglalták a Római-partot, Habl nyílt paranccsal feloszlatta századát,
de többségük továbbra is a sporttelepen rejtőzött. A sváb származású Balatoni (eredeti nevén Banholzer) Kamill kartonnyomó mester,
a kajak-kenu válogatott első szövetségi kapitánya, harmincszoros magyar bajnok azonban
jobb ötletnek tartotta, ha egykori szakosztályvezetője, Schléderer Alajos Margit körúti pékségében bújik el.

Balatoni Kamill harmincszoros magyar bajnok
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Az öt péksegéd

Fotó: Fortepan
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A Margit körút 16.-ban lévő pékség, ahonnan a „péksegédek” az óvóhelyre siettek

Oltai Vilmos villanyszerelő, aki ekkor már
segédként a sütödében dolgozott, nemcsak
barátját, Balatoni Kamillt, hanem három
kajakostársát (Kövér Miklóst, Nagymajtényi
Károlyt és Wesszely Jánost) is magával vitte
munkahelyére. Balatoni német felesége, Maria Schleute és mindössze néhány hónapos
kisfiuk a nő szüleihez utazott. A péksegédek
a bombázások alatt fehér köpenyben siettek
az óvóhelyre:
„A Margit körút 16-os számú házának pincéjében rémülten hallgatott mindenki. A pince men�nyezete és falai úgy remegtek, mintha földrengés

A mártír sportoló síremléke

lenne. […] Egyszerre csak megszűnt minden.
Mint amikor egy szörnyű vihar elül. Sokáig hallgatták a hosszú csendet. Hirtelen lépések hallatszottak az ajtó mögött. A vasajtó kitárult. A küszöb
előtt szovjet előőrsök álltak. Balatoni Kamill és
társai mondhatatlan boldogsággal szökkentek fel.
[…] A szovjet előőrsök azonban csak másnapig
időztek, mert parancs érkezett, hogy ideiglenesen
húzódjanak vissza. Nem sok idő múlva SS katonák viharoztak a pincébe. A pince meghúzódottjai elborzadva szemlélték, hogy közülük egy nő
ujjongva fogadja a németeket, majd bizalmasan
szót is vált velük […] Az egyik reggelen Balatoni
Kamillt, valamint három társát és egy ismeretlen kecskeméti fiatalembert (Oltait) elhurcoltak
a németek” – írta a korabeli sajtó.
Habl eltávozási parancsával ugyan igazolták magukat, de a lejárt papírok miatt katonaszökevényeknek minősültek és a statáriális
bíróság ítélete alapján másnap reggel, 1945.
február 7-én egy SS-különítmény fejlövéssel
kivégezte őket a Csalogány utcában, holttestüket pedig a vízművek pincéjébe dobta.
Május 21-én délután a Margit körúti ferences templom udvarán felravatalozott és beszentelt koporsók felett Kammermayer Oszkár, az Országos Magyar Kajak-kenu Szövetség
elnöke ezekkel a szavakkal búcsúztatta a hősi
halottakat:
„Sportbarátainkat Buda eleste előtt hat nappal
[…] besúgásra a német SS-alakulat embertelen
kegyetlenséggel meggyilkolta […]. A Vízművek
katonai parancsnoka a szerencsétlenek kihűlt
testét másnap a Csalogány és Iskola utca sarkán
levő romhalmazon ideiglenesen eltemette. Sajnos
csak most, három hónap elteltével sikerült igen
hosszas, küzdelmes és fáradságos utánjárással
kieszközölnöm, hogy a szerencsétlenül jártakat a
siralmas környezetből végre kihantolhassák, és a
megfelelő végtisztességben részesüljenek.”
Verrasztó Gábor
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Gallyazás az elektromos hálózat mentén
A fák sebkezeléséről az önkormányzat gondoskodik

Az ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából a II. kerületben gallyazási munkák
elvégzésére kerül sor a kisfeszültségű elektromos léghálózat mentén.
A munkálatok a tervek szerint február utolsó hetében kezdődnek Pesthidegkúton. A beavatkozással érintett közterületi fák sebkezelését az
önkormányzat végezteti el.

A villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény írja elő, hogy
az áramszolgáltató az elosztóhálózatot biztonságosan, a környezetvédelmi követelmények, valamint
az ellátásbiztonság figyelembevételével üzemeltesse. Ennek a
feladatnak része, hogy a közcélú
villamoshálózat mentén időnként
elvégezzék a növényzet gallyazását.
A II. kerület területén február utolsó hetében kezdik meg az
ELMŰ megbízásából a kisfeszültségű elektromos hálózat mentén
a légvezeték biztonsági övezetén
belüli, vagy annak már a közelében
lévő növényi részek visszavágását.
A II. kerület közterületein lévő fasorokban kb. 62 km hosszban fognak
mintegy 3000 darab fát meggallyazni. A beavatkozás előreláthatólag
három hónapot vesz igénybe.

A gallyak eltávolítása ugyanakkor nemcsak a közterületen
fontos, hanem a magántulajdonú
ingatlanokon belül is elkerülhetetlen, azonban ennek az elvégzése
a tulajdonos kötelessége. A vis�szavágás elvégzésére szórólapon
hívják fel az érintett házakban
lakók figyelmét. Amennyiben az
ingatlantulajdonos valamely okból nem tudja elvégezni a növényzet metszését, akkor azt az ELMŰ
alvállalkozója – térítés ellenében
– elvégzi. Az igényt a (06 20) 4291917-es telefonszámon, vagy a gabor.nyerges@gtsinvestment.hu
e-mail-címen lehet kérni Nyerges
Gábornál. Ebben az esetben a gal�lyazás elvégzéséhez lehetővé kell
tenni az ingatlanra történő bejutást. A szórólapos értesítésekkel
kapcsolatban az általános vissza-

A fák védelmében az önkormányzat sebkezelést végeztet
Az ELMŰ megbízása nem tartalmazza a gallyazott fák sebkezelését, így ezt az
önkormányzat – a fák egészségének megőrzése érdekében – csináltatja meg.
A gallyazást követően a tíz centiméteres átmérőt meghaladó ágak levágásából
adódó sebek kezelését a II. Kerületi Önkormányzat a fasorok fenntartását végző
szakcéggel végezteti majd el.

jelzéseket 8–15 óra között a (06
1) 238-4805-ös telefonszámon,
valamint az elmu@elmu.hu (Budai régióközpont a címzett) e-ma-

il-címre várják. Az ELMŰ Hálózati
Kft. a villamos hálózat biztonságos
üzemeltetése érdekében számít a
lakosság együttműködésére.

Idén is folytatódik a II. kerületi ágaprítási akció

Idén is lehet jelentkezni a II. Kerületi Önkormányzat ingyenes
ágaprítási szolgáltatására. A polgármesteri hivatallal szerződésben álló vállalkozó a helyszínen felaprítja a kerti munkálatok során keletkező ágakat, gallyakat.

A szolgáltatást jelentkezési sorrendben, a rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig tudják
biztosítani. Jelentkezni
ÁPRILIS 30-ig lehet a
www.komposztmester.
hu oldalon keresztül,
egy online űrlap kitöltésével. A II. Kerületi Önkormányzat a környezetbarát akcióval az apríték
helyben hasznosítását
(komposztálás, talajtakarás) kívánja támogatni. Ehhez edények biztosításával és szakmai
tanácsadással további
segítséget nyújt a Komposztáló Kerület Program (https://komposztmester.hu/ii-kerulet).
Fontos, hogy az ágaprításra előzetesen
regisztrált lakók a zöld-

hulladékot készítsék elő,
vagyis a levágott gallyakról a nagyobb oldalirányú
elágazásokat lemetszve,
az ágakat a vastagabb végükkel egy irányba rendezzék, hogy az ágaprító
a vastagabb ágvégződéseket könnyedén meg tudja
közelíteni, és az aprítógép garatjába tudja emelni (hosszában nem kell az
ágakat darabolni).
Szintén nagyon fontos,
hogy az aprításra kijelölt/
kiválasztott időpont előtt
legfeljebb egy-két nappal korábban helyezzék
csak ki az előkészített
ágakat az ingatlan elé.
Az idő előtti hulladékkirakás szabálysértésnek
minősül. Az egy címen
kikészíthető mennyiség
maximum 20 m3 (kb. 5

méter hosszú, 2 méter
széles, 2 méter magas
ághalom) lehet.
A jelentkezők az online
űrlap kitöltésekor részletes tájékoztatást kapnak a
szolgáltatás lebonyolításának rendjéről.
Akinek NINCS internet-hozzáférése, az
Eleőd-Faludy Gabriella
komposztálási programvezetőnél telefonon
is jelentkezhet a komposztvonalon: (06 30)
544-8778.
A szervezők kérik,
hogy az online jelentkezést részesítsék előnyben, mert a nagyszámú
érdeklődő telefonon
keresztül nehezen kezelhető, míg az online
felület bármikor szabadon elérhető!

Erdőgazdálkodás a Pilisi parkerdő területén. A Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatása szerint idén is végeznek erdőgazdálkodási tevékenységet
a budai erdőkben. Ennek alapját a miniszteri erdőtervrendelet nyomán az erdészeti hatóság által készített és jóváhagyott, tíz évre vonatkozó erdőterv képezi.
A tevékenység a természetvédelem alatt álló területeken a természetvédelem igényeinek megfelelően folyik. A II. kerület területén növedékfokozó és törzskiválasztó gyérítés, elegyarány-szabályozó tisztítás, valamint készletgondozó használat lesz. Idén 28 hektáron lesz erdőművelési munka, ami a folyamatban lévő
erdősítések ápolását (kapálás, sarlózás, sarjleverés, kaszálás stb.) jelenti. További tudnivalók a www.parkerdo.hu oldalon találhatók.
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Surranó kis árnyak

Mit tegyünk, ha róka merészkedik a közelünkbe?
Először sokan azt hiszik, kutyát vagy macskát láttak, de miután elsuhant, elkezdenek
gondolkodni, kié is lehetett az a hosszú,
vörös farok. Olvasóink jelezték, hogy valóban rókát láttak feltűnni a kerületben, ezért
megkérdeztük az önkormányzat Környezetvédelmi Osztályát, miért jönnek ezek az
erdei állatok a városba, és mit tegyünk, ha
megközelítik a lakóhelyünket.

Alkalmazkodtak az emberi
környezethez

– Kerületünkben igen gyakori a rókák jelenléte, tekintve, hogy az infrastruktúra fejlődése, a beépítettség és a lakott területek
terjeszkedése következtében a vadon élő állatok élettere erősen lecsökkent – tájékoztatta lapunkat Pogány Norbert, a II. kerületi
Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi
Osztályának vezetője. Közülük az ökológiai
szempontból generalistának – azaz széles
élőhelyhasználati és táplálkozási spektrummal rendelkezőnek – tekinthető fajok, mint
például a vaddisznó, az őz, a róka, a nyest
vagy a borz már hozzászoktak az ember közelségéhez, egyre kevésbé rettentik el őket az
emberi tevékenység okozta zajhatások. Ezért
a lakott, illetve a városba mélyen behúzódó,
esetenként elhanyagolt zöldterületen, telken
is megtelepedtek, általánosan előfordulnak.
A fent említett fajok őshonosak, jelenlétük
nem a túlszaporodásnak, hanem alkalmazkodóképességüknek, és az új élőhelyek meghódításának köszönhető.
A róka életmódja és táplálkozása remekül
alkalmazkodott az emberi környezethez. A településeken állandóan rendelkezésre álló rágcsálófajok, amelyek a róka fő zsákmányállatai,
ezenkívül a nem megfelelően tárolt hulladék
és a macskáknak, kutyáknak kitett eledel sokkal biztosabb és kényelmesebb táplálékforrás

a számára, mint amit az erdőn-mezőn képes
megszerezni magának. Képes megszokni az
ember közelségét, láthatóan félelem nélkül
mozog az utcákon és a kertekben.

Mit tegyünk és mit ne,
ha rókát látunk?

A fent leírtak tükrében elmondható: attól,
hogy egy róka nem szalad el azonnal, ha emberrel találkozik, nem azt jelenti, hogy veszett, jelenléte nem jelent fokozott kockázatot. A vele való kontaktust mindazonáltal
maximálisan kerülni kell, tilos megfogni! Ha
találkozunk vele, kellő távolságból hívjuk fel
magunkra a figyelmet, például tapssal, kiáltással, majd adjunk esélyt az állatnak (néhány másodpercet és elegendő teret, azaz ne
álljuk el a menekülés útját), hogy elmenjen.
Az egészséges róka, ha nem is esik kétségbe a
látványunktól, de biztos, hogy kitér előlünk,
igyekszik elkerülni a közeli találkozást.
Mi az, amit tehetünk annak érdekében,
hogy a róka ne szokjon a kertünkbe? Direkt
etetéssel ne csalogassuk be a lakott területre.
A képződő hulladékot (növényi, kommunális) megfelelő módon, zártan tároljuk, hogy
ne vonzza oda a rágcsálókat és ezáltal a rókákat. Háziállataink etetését követően az esetleges maradékot soha ne hagyjuk ott.

Budapest területén évek óta
nincsen veszettség

A rókák esetében általánosan ismert tény,
hogy a veszettség hordozói. Európai uniós
társfinanszírozással veszettségmentesítési
program zajlik a vörösróka-állományban,
melynek keretében évente kétszer (tavasszal
és ősszel) veszettség elleni vakcina tartalmú
csalétkeket helyeznek ki a rókák élőhelyén.
Ezáltal Budapest területén évek óta nincsen
veszettség, köszönhetően a vakcinázásnak,

mely a NÉBIH szervezésében zajlik. (Amen�nyiben többet szeretne megtudni a rókák
vakcinázásáról, a www.veszettsegmentesites.
hu oldalon talál bővebb információt, a NÉBIH
zöldszáma: (06 80) 263-244, itt lehet bejelentést tenni akkor is, ha olyan rókát vagy más
vadállatot látnak, amely hagyja magát megközelíteni, vagy éppen támadó magatartást
mutat, illetve, ha róka vagy más vadállat tetemét megtalálják.)
A veszettség a vakcinázás eredményeképpen egyre ritkábban fordul elő. Országosan
2015-ben csak egy denevérben, 2016-ban
egyetlen rókában, 2017-ben egy rókában és
két kecskében mutatták ki a vírust. Önkormányzatunk 2015 óta a II. kerület területén
csapdázással elfogott rókák esetében alkalmaz veszettségmonitoring-rendszert, amely
folyamat mind ez idáig negatív eredményeket
hozott.

A csapdázás nem feltétlenül
jelent megoldást

A nemkívánatos helyen megjelenő vagy esetleg kárt okozó kisragadozókat arra specializálódott kisállatbefogó szakemberek tudják
élvefogó csapdával megfogni és eltávolítani
a területről.
E feladat ellátása nem kötelező az önkormányzatoknak. Ennek ellenére a II. Kerületi
Önkormányzat igyekszik segítséget nyújtani a
lakosoknak, ezért szerződésben áll vadon élő
állatok befogását végző szakemberrel, viszont
befogás csak abban az esetben lehetséges, ha
az állat gyakran jelenik meg az adott területen, és ott a csapda biztonsággal elhelyezhető
(általában magánkertek).
A csapdát minden esetben az ingatlan tulajdonosának kell megvásárolnia (amen�nyiben a szakember szükségesnek tartja a
csapda alkalmazását), és naponta ellenőriznie. A csapda a róka befogását követően sem
haszontalan. Ennek élettani okai vannak. Ha
egy területről, territóriumból elvonunk egy
vagy akár több egyedet, ott űr keletkezik, amit
– ha a terület továbbra is háborítatlan marad
– nagy eséllyel egy másik egyed fog betölteni.
Ezt vákuumhatásnak is nevezik. Ezért a csapda folyamatos használatban kell, hogy legyen.
Az önkormányzat a következőket finanszírozza: • a csapda szakszerű beüzemelését • az
állat csapdából történő kivételét, elszállítását
• a veszettség laboratóriumi ellenőrzését •
a szakember valamennyi kiszállási díját • a
szakember munkadíját.
Amennyiben a fent leírtakat mérlegelve
úgy ítéli meg, hogy szükséges az ingatlana
környékén a róka csapdázása, abban az esetben egy rövid esetleírást, az ingatlan pontos
címét, a kapcsolattartó nevét, és telefonszámát e-mail-üzenetben küldje meg a Környezetvédelmi Osztály munkatársa részére az aliman.gabriella@masodikkerulet.hu címre.
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Rengeteg kábítószert találtak egy terjesztőnél

Egy régebbi, kábítószerrel kapcsolatos
ügyön dolgoztak a II. kerületi nyomozók,
amikor arra a következtetésre jutottak,
hogy a drogot a Duna-parti városban szerezte be az ügy egyik gyanúsítottja.
– Kollégáimmal felkerestük a helyszínt,
ahol a gyanú szerint a kábítószer adásvétele zajlott – mondta el lapunknak Szemes
Bettina rendőr főhadnagy, a II. kerületi
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának
megbízott vezetője. – Feltevésünk beigazolódott, hiszen január 20-án magunk
is szemtanúi voltunk annak, amikor egy
drogügylet lezajlott. A helyszínen elfogtuk
a vevőt és a helyi eladót is. A gyanúsítottaknál házkutatás zajlott, amely eredményeként a harmincéves váci kábítószer-kereskedő lakásában egy 25 literes kannában és
több kisebb edényben kábítószergyanús
folyadékot, a budapesti droghasználónál
pedig kábítószergyanús növényi származékot, tablettát és folyadékot találtak és foglaltak le kollégáim.

Fotók: police.hu

Váci drogkereskedőhöz vezették a nyomok
a II. kerületi rendőröket, akik a házkutatás
során több tíz liternyi drogot találtak a gyanúsítottnál.

A rendőr hadnagy elmondta, hogy az eladónál már ránézésre is nagy mennyiségben
állt a kábítószergyanús anyag, ezért értesítették a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot az
esetről. A hatóság nyomozói kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták a gyanúsítottakat, bűnügyi őrizetbe vették őket, majd
előterjesztést tettek letartóztatásukra, amit a
bíróság el is rendelt.
Szemes Bettina osztályvezető elmondta azt
is, hogy a műanyag kannában talált folyadék-

Nem érdekelte a tábla

ról bebizonyosodott, a „gina” néven ismert
kábítószert tartalmazza.
A gamma-hidroxibutirát (GHB) tartalmú
anyagot nemcsak a kábítószer-fogyasztók
használják saját célra, hanem bűnelkövetéshez is alkalmazzák. Elég belőle ugyanis néhány csepp valakinek az italába, és az illető
annyira elkábul, hogy képtelen lesz az ellenállásra, az emlékezetkiesése miatt pedig elfelejti, hogy pontosan mi történt vele, például
arra sem emlékszik, ha esetleg megerőszakolták, vagy kirabolták.

Elkapták a pesthidegkúti
besurranót

Rendőrkézre került az a férfi, aki az elmúlt hónapokban több alkalommal is pesthidegkúti házakba belopózva vitt el értékeket.

Egyes autósok a tiltó tábla ellenére megállnak a Gábor Áron utcában
a bevásárlóközponttal szemben. A Városrendészet közterület-felügyelői rendszeresen járőröznek, hogy elejét vegyék a balesetveszélyes
helyzetet teremtő parkolási szokásoknak. A képen látható gépjármű sofőr nélkül várakozott a sávban, és biztos ami biztos, még a
kormányzárat is felhelyezte.

A II. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai (KMB)
már ügyeleti mobiltelefonon is elérhetők a nap 24 órájában:
A telefon az éppen ügyeletben
lévő körzeti megbízottnál van. Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén továbbra is a 107-es vagy a 112-es segélyhívószámot kell tárcsázni.

(06 20) 329-9541.

A II. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói egy Pest megyei
településen fogták el azt a férfit, aki táskákat és pénztárcákat
lopott el lakásokból. A besurranó tolvaj kihasználta, hogy sokan nemhogy a lakásajtót, de még a kertkaput sem zárják be
maguk után, így a délutáni, kora esti órákban könnyen bejutott a házakba, hiszen csak meg kellett próbálnia lenyomni a
kilincseket. A csendben dolgozó bűnöző főként az előszobákból, kabátokból vitt el értékeket.
– Az egyik helyszínen egy kamera is működött, ennek felvételeit néztük végig kollégáimmal, és észrevettük rajta a tolvajt,
akit korábbi, hasonló bűncselekményei miatt már ismertünk
– tájékoztatta lapunkat Nádasdi Attila rendőr főtörzsőrmester. – Bankautomaták által készített képeket is beszereztünk,
miután a tettes a lopott kártyákkal pénzt próbált felvenni.
Miután beazonosítottuk, kerestük az ismert elérhetőségein,
de sehol sem találtuk. Körözést adtunk ki ellene. Érkezett is
lakossági bejelentés, hogy vélhetően hol tartózkodhat az illető
személy. A településen kollégáimmal további információkat
sikerült megtudnunk.
A rendőr nyomozó elmondta, hogy mind jobban szűkítették
azt a környéket, ahol a feltételezett tolvaj megtalálható lehetett, ennek eredményeként végül az utcán, egy kocsma közelében elfogták.
A férfi tavaly szeptemberben szabadult előzetes letartóztatásból, és egy kis szünetet tartva év végén ismét a tolvajlásból
próbálta fenntartani magát. Jelenleg ismét előzetesben várja
ügye folytatását.
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Segítsük a zöld rendszámos autók töltését

Hogy figyelmetlenségből, vagy a KRESZ változásainak nem ismeréséből, netán merő
nemtörődömségből állják-e el annyi alkalommal a zöld rendszámú autóknak fenntartott helyet az elektromos töltőállomásoknál,
az nem mindig egyértelmű, az viszont biztos, hogy a környezetbarát autózás látványos
térhódítása ellenére rendszeresen akadnak
olyanok, akik ezt megteszik, kellemetlen
helyzetbe hozva az áramot „tankolni” akaró autóstársakat. Az elektromos és a tölthető
akkumulátorú hibrid autók számával együtt
nő a töltőállomásoké is, figyeljünk és szokjuk
meg, hogy nem állunk be a helyükre, ha hagyományos rendszámú a járművünk.
A Városrendészet közterület-felügyelői
járőrözés közben továbbra is ellenőrzik a
töltőállomások mellett kialakított várakozóhelyeket, hogy azokat csak az arra jogosultak
használják-e. Aki nem parkolhatna ott, de
valamilyen okból mégis megteszi, az ugyanolyan szabálysértést követ el, mintha tilosban várakozna, így a bírság sem marad el.

Hagyományos rendszámú autóval nem kifizetődő a parkolás az elektromos töltőállomásoknál

Volvo az árokban
A Budapest Közút Zrt. kezelésében lévő Törökvész úton a Vend utca és a
Pusztaszeri körforgalom közötti szakaszon február 20-án megkezdték a csatorna megsüllyedt nyomvonalának helyreállítását. A kivitelező garanciális
helyreállítás keretében végzi el a szükséges munkálatokat. A burkolat teljes
helyreállítása több napot is igénybe vehet.

Az árokban kötött ki egy autó a Budakeszi úton február 3-án kora délután. A járművezetőt csak úgy lehetett kiszabadítani, hogy a mentéskor a Volvo karos�szériájának egyes elemeit feszítő-vágó berendezéssel
eltávolították. A II. kerületi hivatásos tűzoltók munkáját a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítette. A súlyos sérültet a mentők a helyszínen ellátták,
majd kórházba szállították.

Új vizesblokk a Fény utcai piacon

Az idei évre több felújítást is tervez a Fény Utcai Piac
Kft., hogy a vásárlók számára komfortosabbá tegyék
a kedvelt budai piacot. Első lépésként a kereskedelmi
központ nyilvános mellékhelyiségeinek számát növelték a duplájára, hiszen erre már régóta nagy igény
mutatkozott. Február elejére el is készült az új férfi
és női mosdó az első szinten. A második ütemben a II.
szinten lévő vizesblokkban újulnak meg a toalettek,
a munkálatokkal várhatóan február utolsó hetére elkészül a kivitelező.
A piac üzemeltetői egy másik, komolyabb beruházást
is terveznek még erre az évre: szélfogókat építenek
a főbejárat feletti homlokzatnál, hogy a vásárlótér a
hidegebb, szelesebb időben se legyen huzatos.

Fotó: Rózsadomb ÖTE

Útjavítás a Törökvész úton
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Segítség családi és iskolai
problémák esetén

A Család- és Gyermekjóléti Központ szociális munkásai a
kerületben működő óvodákkal, iskolákkal állnak kapcsolatban. Tanácsadással, információnyújtással segítik a nehezen
orvosolható problémák megoldását, céljuk, hogy megelőzzék
a gyermekek veszélyeztetettségét.
Iskolához köthető problémák – szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal,
nézeteltérés a pedagógusokkal, magatartási problémák
– esetén érdemes felkeresni a szociális segítőket, akik az
érintett tanulókkal beszélgetnek, támogatják őket a számukra
nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében. A szülő és a
pedagógus is kérheti, hogy megbeszélésükön vegyen részt
szociális segítő, de a szakember közvetíthet tanár-diák,
szülő-gyermek között is. A szociális munkások segítségét
szülők is kérhetik, tanácsadást tartanak számukra, javaslatot
tehetnek gyermeknevelési kérdésekben, segítenek a családi
nehézségek – szülők közötti konfliktus, anyagi nehézségek,
szenvedélybetegség – kezelésében.
A probléma jellegétől függően az óvodai és iskolai szociális
munkás kapcsolatot tart az érintett intézmény pszichológusával, fejlesztőpedagógusával, a védőnővel, a gyermek
óvónőjével, gondozójával és osztályfőnökével. A Család- és
Gyermekjóléti Központ szociális munkásai telefonos megkeresést követően is felveszik a kapcsolatot az érintettekkel,
hogy segítséget nyújtsanak, ha szükséges. A köznevelési
intézményekben kifüggesztik az óvodai és iskolai szociális
segítő nevét és elérhetőségét, valamint a központ honlapjáról
(www.csgyk02.hu) letölthető a szociális munkások területi
NZSA
elosztás szerinti elérhetősége.

Március 23. Szombat 19.00

Orosz-lengyel

ZONGORAEST

Vida Mónika Ruth koncertje

SZELÍDGESZ TENYE

BUDAI POLGÁR
pályázatI FELHÍVÁS

A Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) határozatlan
időre a jegyespárok részére polgári szertartáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítására kér
ajánlatot. Helye: 1024 Mechwart liget 1., Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem.
Elvégzendő feladat részletezése: 1. Fotó és videófelvételek készítése; 2. Zenei hanganyag biztosítása;
3. Pezsgő biztosítása, felszolgálása; 4. Állampolgársági szertartáshoz ajándék biztosítása; 5. Gyertya- vagy
homokceremónia biztosítása; 6. Szülőköszöntéshez szükséges kellékek biztosítása; 7. Csokor, menyasszonyi
csokor, virágdekoráció biztosítása; 8. Egyéb kérések esetében az anyakönyvvezetővel előre egyeztetni.
A pályázónak saját irodai helyiséget kell biztosítani a házasulandók fogadására. A pályázó a polgári szertartáshoz kapcsolódó feladatait a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében látja el. A pályázó feladatai
ellátása során köteles figyelembe venni a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőinek rendelkezéseit.
A pályázónak a pályázat beadásakor az alábbi dokumentumokat kell csatolni: • a pályázatban
részletezett feladatokat végző szakember végzettségét igazoló oklevél • a polgári szertartáshoz kapcsolódó
szolgáltatások pontos árakkal • céginformáció (igazolás a köztartozásról, cégismertető, referencialista) •
ajánlat a szertartás ideje alatt a hivatal által biztosított technikai eszközök és helyiség használatáért havonta fizetendő összegre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 4. A pályázat elbírálásának határideje:
2019. március 18.
A feladat az elbírálást követően a Polgármesteri Hivatallal kötött külön megállapodás alapján azonnal
ellátható. A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ: elektronikus úton az igazgatas@masodikkerulet.hu e-mail-címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni: „polgári szertartás”.
A benyújtott pályázatokat a jegyző által kijelölt háromtagú bizottság bírálja el. A bizottság által kiválasztott
pályázók személyes interjún vesznek részt. A bizottság fenntartja a jogot, hogy a számára összességében
legkedvezőbb ajánlatot fogadja el. A bizottság döntését a jegyző – mint a Polgármesteri Hivatal vezetője
– hagyja jóvá. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást legkésőbb az
elbírálást követő 15 napon belül. A bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot az eljárás
bármely szakaszában eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújtanak az
Igazgatási Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: (06 1) 346-5632, (06 1) 346-5633.
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A rejtvény fő soraiban Márai Sándor gondolatát rejtettünk el.
A 2019/1. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Ami egynek illik,
másikhoz nem passzol”. A helyes megfejtést beküldők közül három
kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert Vida
Mónika Ruth zongoraestjére, ami március 23-án 19.00 órakor
lesz a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A nyertesek: Büki
Péter, Soós Imréné és Szegő Ágnes. 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.
március 9-ig.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA
A Központi Statisztikai Hivatal számára készülő lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiztosokat keresünk Budapest kerületeibe.
Jelentkezni a hr@statek.hu e-mail-címen
lehet.
Az Amerikai Nemzetközi Iskola Nagykovácsiban részmunkaidős takarítót keres 4 vagy 6
órában. További információt a 06 30 2745332-es telefonszámon Német Judittól kérhet. Az önéletrajzokat várjuk a hvass@aisb.
hu e-mail-címre.
FODRÁSZT, MANIKŰRÖST azonnali kezdéssel keresek bejáratott, felújított szépségszalonba a II. kerületben, jó közlekedésű helyen.
Kiadó a fodrászati részleg teljes vagy fél
műszakra. Tel.: 06 30 202-1766
Pasaréti jól bevezetett, nagy vendégkörrel
rendelkező fodrászüzletünkbe kozmetikust
keresünk Tel.: 06 20 463-0495
Alkalmi munkatársat keresek hóeltakarítási
és kertgondozási munkákra a II., Zöldlomb
utca környékére. Nyugdíjas is lehet. Tel.: 06
20 951-8096

Hol-Mi-Vásár

Legközelebb MÁRCIUS 9-én
szombaton 9–12 óra között tartanak Pesthidegkúton bolhapiacot a Klebelsberg Kultúrkúria
Vinotékájában (1028 Templom
utca 2–10.). Helyfoglalás 8 órától, az árusításhoz előzetes bejelentkezés kell. Információ és
jelentkezés Korsós Ferencnél
8–12 és 15–19 óra között, vonalas (06 26) 361-371 vagy mobiltelefonon: (06 30) 731-6181.

Hajmosót (nyugdíjast) keresünk II., Pasaréti úti
fodrászüzletünkbe. Tel.: 06 20 463-0495
Női fodrászt keresünk II., Pasaréti úti fodrászüzletünkbe. Tel.: 06 20 463-0495
Megbízható, középkorú hölgy minőségi takarítást vállal, heti rendszerességgel. Tel.: 06 20
316-7708
A II. kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvodája márciusi felvétellel megbízható,
munkájára igényes takarítót keres. Határozatlan idejű szerződéssel nyolcórás munkavégzésre, márciusi felvétellel. Jelentkezni az ovoda.
szemlo@ecom.hu e-mail-címen vagy a (06 20)
289-9348-as telefonszámon 9-16 óráig lehet az
óvodavezetőnél.
A II. kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvodája azonnali felvétellel megbízható,
szorgalmas, munkájára igényes kertész-karbantartót keres határozatlan idejű szerződéssel négyórás munkavégzésre. Aktív nyugdíjast is szívesen látunk. Jelentkezni az ovoda.
szemlo@ecom.hu e-mail-címen vagy a (06 20)
289-9348-as telefonszámon 9-16 óráig lehet az
óvodavezetőnél.
A II. 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 Budapest Főváros II. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Völgy Utcai Ökumenikus
Óvodája azonnali felvétellel dajkát keres.
Jelentkezni az okuovi@okuovi.hu e-mail címen lehet.

OKTATÁS
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK TELJES
KÖRŰ KORREPETÁLÁSA, DIPLOMAMUNKÁK
SEGÍTÉSE. NAGY GYAKORLATTAL. HÁZHOZ
MEGYEK. Tel.: 06 70 431-1336
NÉMETOKTATÁS PÉNZÜGYI, SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI, ÉPÍTÉSI SZAKIRÁNYBAN IS. Tel.: 06 30
948-0955

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. március 9-én.
Lapzárta: keretes – február 27., apró – február 29.

A BALANCE BALETTISKOLA felvételt hirdet
3 éves kortól. Beiratkozás szerdán és pénteken 16.00-tól 17.00-ig, Erőd utca 16. Tel.:
06 20 356-1709
Általános iskolás gyerek mellé magántanárt
keresünk a II. kerületbe (német kéttannyelvű
iskola). Hétfőtől csütörtökig 14.00–16.00-ig.
Tel.: 06 30 231-8175
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL DIPLOMÁS
SZAKTANÁR EGYÉNILEG FELKÉSZÍT, RENDSZEREZ, NAGY TAPASZTALATTAL BEL-BUDÁN. Tel.: 06 30 749-2507
Amerikaitól angolul. Beszédcentrikus, egyéni,
gyors, legújabb módszer, minden szinten. Tel.:
06 70 242-2611
Angoloktatás diplomás tanártól minden szinten. A II. kerületben házhoz megyek. www.lerner.hu Tel.: 06 20 610-8355
Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.:
06 30 461-8821
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire,
felvételire való felkészítés gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

INGATLAN
GARÁZS hosszú távon a BOGÁR UTCÁBAN kiadó. Tel.: 06 30 445-5719
Herman Ottó úti kétszobás, bútorozott lakás
októberig kiadó. Tel.: 06 20 915-6824
Kiadó szoba lánynak, diáklánynak. Tel.: 06 30
835-5481
A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei
részére keres ELADÓ és kiadó ingatlanokat
azonnali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I.,
Batthyány utca 32. Tel.: 326-0618, 06 20
974-0571
A BakosLak Ingatlan KERES hosszú távra
KIADÓ igényes házat, ikerházat, sorházat
és lakásokat diplomata és külföldi ügyfelei és családjaik részére. Tel.: 326-0618,
06 20 974-0571

150 ezer forintig keresek kiadó lakást hosszú
távra, polgári környezetben. Tel.: 06 70 949-4013
KERESEK ELADÓ, VAGY MINIMUM EGY ÉVRE
BÉRELHETŐ LAKÁST. TEL.: 06 30 729-7546
KERESÜNK A II., III., XII. kerületben vagy Solymáron, Nagykovácsiban kiadó új vagy újszerű,
prémium minőségű vagy luxus, klímás villát
vagy családi házat két állásos garázzsal 10 000
euró/hó-ig. Bakoslak Ingatlan.Tel.: 326-0618,
06 20 974-0571
1-2 SZOBÁS LAKÁST VÁSÁROLNÉK TULAJDONOSTÓL A KERÜLETBEN. FELÚJÍTANDÓ
IS LEHET. TEL.: 06 70 610-3500
Eladó 1,5–2 szobás lakást keresek, akár azonnali kp-fizetéssel. Hitellel, közüzemi tartozással
terhelt, és felújítandó is érdekel! Tel.: 06 20
527-0601
A II., Rhédey utcában 84 m²-es + 10 m²-es erkélyes emeleti, cirkós lakás 67,5 M Ft-ért eladó.
Tel.: 06 30 279-0008
A II., Bimbó úton magasföldszinti, 52 m²-es,
kétszobás, kertre néző, felújítandó lakás 42 M
Ft. Tel.: 06 20 967-5691
A II., Völgy utcában 1420 m²-es telken kétgenerációs családi ház – kétszintes, hatszobás és
egy 91 m²-es, külön bejáratú, magasföldszinti
lakás dupla garázzsal, kocsibeállóval 245 M Ft.
Tel.: 06 20 967-5691
A II., Kuruclesi úton újabb házban emeleti, 104
m²-es, erkélyes, panorámás lakás 79,9 M Ft-ért
eladó. + 2 teremgarázshely. Tel.: 06 30 279-0008
A Gozsdu udvarban kétszobás emeleti lakás
teljes berendezéssel 60,9 M Ft-ért eladó. Tel.:
06 30 279-0008
Az Astoriánál jó állapotú épület V. emeletén
160 m²-es, öt szoba hallos, igényesen felújított,
dupla komfortos, két lakássá alakítható, panorámás lakás 158 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
A VIII., Rákóczi út közelében rendezett társasház IV. emeletén 210 m²-es, hatszobás, csendes,
napos, egyedi fűtésű lakás – irodának, rendelőnek is – 119 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

30. OLDAL

HIRDETÉS

Exkluzív üzletünk: Louis Galéria • II., Margit krt. 51–53.
Tel.: 316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu
(A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

Órákat készpénzért vásárolunk!

Törtarany
és fazonarany
felvásárlás!

I.W.C. SCHAFFHAUSEN
PATEK PHILIPPE
CARTIER
Acél: akár 250 000 Ft
Arany: akár 4 000 000 Ft Acél: akár 80 000 Ft
Acél: akár 2 000 000 Ft Arany: akár: 100 000 Ft Arany: akár 500 000 Ft

Bármilyen brilles ékszer, gyűrű, lánc,
fülbevaló, bross felvásárlás!
A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!
A XI., Villányi úton jó állapotú épületben III.
emeleti, 94 m²-es, két és fél szoba hallos, erkélyes, panorámás, felújítandó polgári lakás 54,9
M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-5691
Budakeszin, Makkosmárián 1100 m²-es építési
telek – gyümölcsfákkal, faházzal – 18 M Ft. Tel.:
06 20 967-5691
Leányfalun 686 m²-es saroktelek eladó. Ár:
nettó 14 M Ft. Tel.: 06 30 938-0141
Dr. Bíró Anna. Ingatlanközvetítés, ingatlankezelés. info@drbiroanna.hu, tel.: 06 70
505-9394, 06 70 383-5004
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
Teljes körű segítséget nyújtok, ha eladna
vagy venne lakást, házat. Megbízható, képzett és tapasztalt szakember várja hívását.
Tel.: 06 20 336-5320

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

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
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.:
402-4330, 06 20 491-5089
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMAÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL,
KIVITELEZÉSSEL. Tel.: 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
GÁZ-VÍZ: JUNKERS, VAILLANT, BOSCH,
FÉG STB. KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA. TARI ISTVÁN. TEL.: 06
20 456-6304

Villanyszerelő-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
VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS. VILLANYBOJLER, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK SZERELÉSE, KÁBELEZÉSE. TARI ISTVÁN.
Tel.: 06 20 546-6304

LAKÁS-SZERVIZ
ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, festés-mázolás, veszélyelhárítás, dryvitszigetelés,
bádogozás. Tel. 273-1857, 06 20 471-1870
Bádogos és tetőfedések, magas és lapos
tetők javítása 1986 óta, budai kisiparos.Tel.:
249-2664, 06 20 944-9015

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC, szőnyegpadló lerakása. Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998)
Csapó György. Tel.: 06 31 780-6430, 780-3732,
festesma.iwk.hu
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK,
JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.:
06 30 341-3423
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZERELÉSSEL. Zárak, kilicsek, pántok,
zsanérok cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, szigetelése. Tel.: 06 20 381-6703,
251-9483
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari53@gmail.com. Urbanek.
Tel.: 214-7442, 06 20 978-7429
Műanyag ajtó-ablak beépítése, zárjavítás, zárcsere. Védőrácsok kerítése. Redőny, reluxa szerelése. Tel.: 06 70 545-1869
ASZTALOS-LAKATOS MUNKÁK. BÚTOROK,
AJTÓK, KAPUK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA, ZÁRSZERELÉS. TARI ISTVÁN. Tel.:
06 20 546-6304
Asztalos, lakatos munkák készítésétől a legkisebb javításig. Hívjon bizalommal. Mindenre van megoldás. Tel.: 249-0329, 06 20
411-4349
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE, BELSŐ
MARÁSA TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL.
SZABÓ BALÁZS. TEL.: 06 20 264-7752
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád-WC 25 000
Ft-tól, kamerás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, festés-tapétázás. Tel.: 06 70 250-9132
BÚTORKÁRPITOZÁS. Újjávarázsoljuk régi bútorát, legyen szó antique, modern bútorról!
Nagy szövetválasztékkal, díjmentes felméréssel állunk rendelkezésére! Hívjon bizalommal!
Frank Csaba. Tel.: 06 30 945-3042
ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, kocsibeállók aszfaltburkolatának készítését
vállaljuk. Társasházaknak 27% kedvezménnyel. Tel.: 06 30 797-1037

ELEKTRONIKA

ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a legkisebb munkától tetőjavítást, építést, szigetelést 27% kedvezménnyel. Tel.: 06 30
318-2173

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

LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE,
bádogos-tetőfedő munkák. Tel.: 273-1857, 06
20 471-1870

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

Bádogos-tetőfedő-ácsmunkák. Javítástól generálkivitelezésig. Vízszigetelés lomelszállítással.
Tel.: 06 70 545-1869
Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, duguláselhárítás. Minőség, garancia! festoguru.
weebly.com Tel.: 06 70 250-9132
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZSZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KŐMŰVES
MUNKÁK GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR.
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800
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
Zernyi Patrik festést, kartonozást, kisebb-nagyobb kőműves munkákat vállalok. Tel.: 06 70
552-2499

SZÁMÍTÓGÉPSZERVIZ. Meghibásodott PC-k
és laptopok azonnali javítása, ingyenes kiszállással. Tel.: 06 30 830-4692

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
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN
MEGRENDELÉSHEZ! Tel.: 06 70 341-9489, 06
20 341-0043
REDŐNYÖK (FA-MŰANYAG), GURTNICSERE.
BIZTONSÁGI RÁCSOK JAVÍTÁSA, SZERELÉSE, KÉSZÍTÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20
546-6304

BUDAI POLGÁR
TÁRSASHÁZAK
Közös képviselet. Társasházkezelés -- Dr.
Bíró Anna info@drbiroanna.hu Tel.: 06 70
505-9394, 06 70 383-5004
Társasházak közös képviselete, üzemeltetése,
jogi környezet biztosítása szakembertől. Tel.:
06 20 520-0042
TÁRSASHÁZ-TAKARÍTÁS! TISZTELT KÖZÖS
KÉPVISELŐ, LÉPCSŐHÁZAK, LAKÓPARKOK
TAKARÍTÁSÁT VÁLLALOM. nemetandrasne00@gmail.com Tel.: 06 20 460-3740

SZOLGÁLTATÁS

ÚJ FODRÁSZAT NYÍLT a Hűvösvölgyi út és
a Bognár utca sarkán, a volt zöldséges helyén. KATONA PIROSKA (06 70 360-9943),
NAGY MAGDA (06 70 224-3725) és március
1-től MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 326-7071) és
BOROSNÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) is szeretettel várja régi és új vendégeit.
Nyugdíjas mérlegképes könyvelő vállalja bt-k,
kft-k könyvelését. Tel.: 06 30 363-1125, 325-5878
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés,
fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 9720347, 06 30 589-7542
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, INGYENES DOBOZOK. www.herkulestrans.hu
TEL.: 385-1802, 06 30 999-8619
ITT A FARSANG! A BULIK-BÁLOK IDŐSZAKA.
OPTIKÁNK, AMI A KAPÁS UTCAI SZAKRENDELŐBEN (A BEJÁRATI AJTÓTÓL JOBBRA AZ ELSŐ
AJTÓ) TALÁLHATÓ, INGYEN ADJA A HÖLGYEKNEK ÉS URAKNAK A KERETET, CSAK A LENCSÉT
ÉS A MUNKADÍJAT KELL MEGFIZETNI. MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK. OPTOL OPTIKA.
Mérlegképes könyvelő könyvelést vállal KFT-k,
BT-k, vállalkozók, társasházak részére. Kérésre
anyagért házhoz megyek. Tel.: 06 20 318-9335
Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre,
szobafestő munkát vállal garanciával. Tel.:
06 30 913-8245
Asztalos munkákat vállalunk, Budapesten
ingyenes felméréssel! Fő tevékenységünk
lapraszerelt bútorok készítése, szerelése.
Keressen bizalommal: 06 30 406-7517.
Weboldal: euasztalos.webnode.hu
Lomtalanítás! Hagyaték, ingatlan, pince,
padlás lomtalanítása-ürítése rövid határidővel, akár díjtalanul is! Magyar Imre. Tel.:
06 30 398-1597
LÉPCSŐHÁZAK, IRODÁK TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK HÓELTAKARÍTÁSSAL. CSAPATUNK PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN
MUNKÁJÁRA 100%-OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK! TEL.: 06 30 455-1522
FOTÓLABOR A KOLOSY ÜZLETHÁZBAN. FOTÓPOSZTER NYOMTATÁSA 20X30-TÓL 100X150
CM MÉRETBEN AZONNAL. MŰVÉSZI-VÁSZONKÉPEK VAKRÁMÁZVA, RÉGI FOTÓK
FELÚJÍTÁSA, RETUSÁLÁSA. IGAZOLVÁNYKÉP
KÉSZÍTÉSE AZONNAL. www.postershop.hu
NYITVA: H–P: 10–18 h. TEL.: 06 70 317-2358

KERT

KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öregkertek ifjítását, metszést, permetezést, fakivágást,
szállítást vállalok. Szilágyi Csaba. Tel.: 06 20
970-7506
Kert-, telek-, ingatlanfelújítás! Metszés,
permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés,
tereprendezés, kerítésépítés. Ingatlanok teljes
körű, köműves, szigetelési, festési, tetőjavítási
munkáinak elvégzése. Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.: 781-4021, 06 20 259-6319

2019/3 – február 23.
Szőcsi Dénes: kertépítés, kertgondozás, fakivágás, szállítás. Tel.: 06 30 784-6452
Kertápolás, kertépítés szakszerűen, kertésztechnikustól 26 év szakmai tapasztalattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 30 495-9862
KERT- ÉS FAGONDOZÁS, FAVÁGÁS, GALLYAPRÍTÁS. KERTÉSZMÉRNÖK-CSAPAT, HELYI
VÁLLALKOZÁS. www.greenarbor.hu Tel.: 06
30 907-5948

MŰGYŰJTÉS
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL.
A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket,
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út
12. Gyulai Tamás, info@tallerantik.hu www.
tallerantik.hu Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543
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

HIRDETÉS
Kastélyok berendezéséhez vásárolok kisebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, órákat, régi katonai
kitüntetések tárgyait stb., teljes hagyatékot.
Üzlet: IX., RÁDAY UTCA 6. herendi77@gmail.
com Tel.: 06 20 280-0151
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJTA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT,
ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT,
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN
KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. DÍJTALAN
ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 322-2697, 06
20 494-5344

VÉTEL-ELADÁS
HAGYATÉK, RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS! IGÉNY
SZERINT TELJES HAGYATÉKFELSZÁMOLÁS
LOMTALANÍTÁSSAL EGYBEKÖTVE IS. ELÉRHETŐSÉG. E-MAIL: imremagyar045@gmail.
com Tel.: 06 30 703-0518
ACCORD PIANINO ELADÓ A II. KERÜLETBEN. PÁNCÉLTŐKÉS, KERESZTHÚROS, 3 PEDÁLOS, JÓ ÁLLAPOTÚ, SZAKÉRTŐ ÁLTAL BEVIZSGÁLT. ÁRA 155 EZER FT. TEL.: 316-4256
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT, MŰTÁRGYAKAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437

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

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

RÉGI PÉNZT, ÉRMÉT, PLAKETTET, BÉLYEGET, KÉPESLAPOT VÁSÁROLOK. Tel.: 06 70
383-5004

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

Galériánkban arany-ezüst, borostyán
felvásárlás akár gr. árban is! Vásárolunk
festményt, bútort, órákat, könyveket,
hagyatékot lakáskiürítéssel! II., Fillér u.
1. Ez a hirdetés arany és borostyán eladása esetén 6000 Ft-t ér önnek. Tel.: 06
20 229-0986
GOPRO HERO4 SESSION autó fedélzeti kamera, IMPULSER mágnes-matrac eladó. Tel.: 06
30 658-8804
VESZEK KÉSZPÉNZÉRT hagyatékot, régiségeket, lakásfelszámolást kiürítéssel, lomtalanítással, értékbecsléssel. Hétvégén is.
Díjtalan kiszállással, megbízható felvásárló. L. Dániel. Tel.: 06 20 544-0027

TÁRSKERESÉS

31. OLDAL
Ha Ön szeretne kötni eltartási vagy életjáradéki
szerződést középkorú hölggyel, hívjon bizalommal. Tel.: 06 30 621-3857
Erkölcsi bizonyítvánnyal megbízható pár gondozást vállal szükség és egyedi igények szerint.
Idős hölggyel vagy úrral eltartási vagy életjáradéki szerződést kötne. Tel.: 06 30 171-7733
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
Féltő, gondoskodó tartási szeződést kötne
idős személlyel budai értelmiségi házaspár.
Tel.: 06 30 277-6622

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

45 éves megbízható nő eltartási, vagy
életjáradéki szerződést kötne ingatlanra
idős személlyel. Havi fizetés és teljes ellátás fejében. Hívjon bizalommal. Tel.: 06
20 229-0986

Fiatalos özvegyasszony komoly élettársi kapcsolatot keres, akár hozzám költözéssel. Tel.:
06 20 254-9303

Eltartási, ill. életjáradéki szerződést kötnék idős személlyel. Valamint vállalok
bevásárlást, főzést, takarítást, ápolást.
Hívjon bizalommal. Tel.: 06 20 932-0983

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
ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST KÖTNÉK ÜRES
TELEKRE, NYARALÓRA, KISEBB-NAGYOBB
LAKÁSRA, HÁZRA. ÜGYVÉD JELENLÉTÉBEN
KÖTŐDNEK SZERZŐDÉSEINK. TEL.: 06 30
905-8587

4 db tükrös mozaiklap, horgászbotok tartalékokkal, 3 db 2L-es ballonkannák, 2 db leander
fa eladók. Tel.: 06 30 835-5481
Lánygyermekem részére ott lakás nélkül 10 M
Ft-tal eltartási vagy életjáradéki szerződést
kötnék. Tel.: 06 30 258-4028
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, kézi
kötött, horgolt ruhadarabok rendelésre,
méretre, nagy fonalválasztékkal, hozott
fonalból is. www.kotode.hu Tel.: 356-6009

Ínysorvadása van?
Megoldjuk a problémáját!
Szeretettel várom Önöket 400m2 es Budai Magánrendelőmben
a Déli Pályaudvarnál. Ultramodern fogászatunkon egyéni kezelési
terv alapján megoldást nyújtunk minden fogászati problémára.
Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39/b Telefon: 061 225 00 55
E-mail: info@imperialdetal.hu Web: www.imperialdental.hu

32. OLDAL

HIRDETÉS

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Budai Központi Kézbesítő Postájára
(I.,II.,XII., kerületekbe)
rész- ( 2 vagy 4 óra) vagy teljes állásban,
rugalmas munkaidőbeosztással, akár alkalmi
foglalkoztatásban
levelek kézbesítésére

KÉZBESÍTŐ
munkatársakat keres
A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány,
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• ,,B” kategóriás jogosítvány.
Bérezés: megegyezés szerint.

BUDAI POLGÁR

FACEBOOKON
A II. KERÜLET

37 100

Köszönjük!

facebook.com/budapest2

A Közkincs Egyesület

„Mozgó Könyvek”

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

Telefon: 06 70 606-8107

Szükség esetén a hajnali munkakezdést is
biztosítani tudjuk

Üzlet: 1012 Budapest, Márvány u. 17.
Megközelíthetőség: Intransmas Irodaház
61-es villamossal
a Királyhágó utcai megállónál
Nyitva: K–P: 10–18, Szombat:10–15
A hirdetés
bemutatója 15% kedvezményre jogosult*
*A hirdetés 2019. 04. 15-ig tart és nem vonható össze más kedvezménnyel!

Jó hír!

A munkakör betölthető azonnal.
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Vörös Zoltánné,Tel: (30)772-1998
E-mail: Voeroes.Zoltanne@posta.hu
Cím: 1122 Budapest XII. Városmajor utca 35-37.

www.posta.hu

Exkluzív minőség – kedvező árak!

www.scarabeus-szonyeg.hu

Juttatások:
• pótlékok, ösztönzők,
• 6 hónap után cafetéria keret, munkaruha.

Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.
hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a
Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca
2-6., Cg:01-10-042463 adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@
posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett
pozíció – az álláspályázat időszakában felmerülő másik pozíció
– betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. Az
adatokat a Magyar Posta Zrt. a kiválasztási eljárás végéig
kezeli. Az állásra pályázó megkeresésre kerülhet az aktuálisan
betölthető egyéb pozíciókkal kapcsolatban is. Hozzájárulását
a jelentkező bármikor korlátozás nélkül visszavonhatja a 1540
Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mailcímen, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott
adatkezelés jogszerűségét.

SCARABEUS EGYIPTOMI
GÉPI SZŐNYEGEK

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

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

