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Átadták a II. kerület új uszodáját
Több évtizedes álom vált valóra Pesthidegkúton

Hitelfelvétel nélkül épített uszodát Pesthidegkúton a II. Kerületi Önkormányzat. A Gyarmati Dezső Uszoda két benti és egy kültéri medencével várja a sportolni vágyókat október 1-jétől. A lakossági igényeket és az iskolai, óvodai úszásoktatást egyaránt szolgáló uszodát szeptember 28-án neves sportolók részvételével, bemutató vízilabda-mérkőzéssel avatták fel. A Máriaremetei út 224. alatti sportlétesítményt a
háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóról, a nemzet sportolójáról, a II. kerület díszpolgáráról, Gyarmati Dezsőről nevezték el.

A kerület polgármestere, Láng Zsolt a megnyitón tartott beszédében azt hangsúlyozta, hogy több évtizedes
igény, sokéves tervezés és egy másfél éven át tartó,
rengeteg kihívással járó építkezés eredményeként,
közös erővel váltottak valóra egy álmot.
– A Gyarmati Dezső Uszoda nemcsak sportlétesítmény, hanem az összefogás és a felelős önkormányzati
munka jelképe is. A kormány, a Magyar Vízilabda Szövetség, az önkormányzat, magyar és külföldi nagy- és
kisvállalatok, de mindenekelőtt az itt élő erős és
összetartó közösség kitartásának és segítségének az
eredménye – mutatott rá. Hozzátette, a városrész fejlesztései nem a látványberuházásokról, hanem az itt
élők számára legfontosabb dolgokról szólnak.
Láng Zsolt elmondta azt is, hogy az elmúlt évtizedekben szinte minden választási időszakban csaknem
minden jelölt megígérte az uszoda megépítését.
– Én ezt nem tettem, mert az önkormányzat akkori anyagi helyzete és a gazdasági feltételek mellett
felelőtlenség és a biztos eladósodáshoz vezető út lett
volna megépíteni és üzemeltetni egy ekkora sportlétesítményt. Mára a II. Kerületi Önkormányzat stabil gazdálkodása, a nemzetgazdasági helyzet, a tao-rendszer
stabil működése megteremtette a lehetőséget a sportlétesítmény megvalósításához. Mindezt eladósodás és
hitelfelvétel nélkül.
A polgármester jelezte, hogy a fejlesztések folytatódnak. A tervek szerint jövőre az úszócsarnokot
összekötik a szomszédos Pokorny József Sport- és
Szabadidőközponttal, amivel létrehozzák Budapest
legnagyobb és legszínvonalasabb közösségi és sportterét 7,5 hektáron.
(Folytatás a 2-3. oldalon.)
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Hitelfelvétel nélkül épített uszodát
Gyarmati Andrea olimpiai ezüstérmes
és többszörös Európa-bajnok magyar úszó,
Gyarmati Dezső leánya: – Szép és fontos ez a mai
nap, nagyon büszke vagyok az uszodára, biztosan
én is sokat járok majd ide. Sajnálom, hogy apu már
nem lehet itt. Ha továbbra is lesznek jó úszó- és
vízilabda-eredményeink a világversenyeken, akkor
sokan döntenek majd úgy, hogy elviszik a gyerekeiket sportolni, hátha ők is sikeresek lesznek. Az a
szülő, aki komolyan sportoltatja a gyerekét, nagy
áldozatot vállal. Itt a lehetőség már adva van, ráadásul remek körülmények között.

(Folytatás az első oldalról.)

Gyarmati Dezső lányai,
Eszter és Andrea

Wladár Sándor olimpiai bajnok úszó, a Magyar
Úszó Szövetség elnöke:
– Az elmúlt időszak legszebb
olyan uszodáját adták ma
át, amelyik a szabadidő- és
a versenysporthoz egyaránt
tökéletes. Átlátható terek, jó
kiszolgálóhelyiségek, remek helyszín. Ide jó bejönni!
II. kerületi lakosként külön elismerésemet fejezem ki
mindenkinek, aki részt vett a felépítésében. Aki ide
belép, tudjon róla, hogy a mozgás nevű gyógyszer
létezik, mindenkit biztatok az úszásra.

A megnyitón részt vett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, a II. és XII.
kerület országgyűlési képviselője is, aki elmondta, hogy a II. kerület a sport területén
is fejlődik, emellett zajlik az orvosi rendelők,
az utak és a játszóterek felújítása, a parkok
gondozása. Az uszoda szomszédságában működik a francia iskola, amellyel kapcsolatban
a miniszter megemlítette azt is, hogy a francia
cégek a tao-támogatásból jelentős mértékben
járultak hozzá az uszoda felépítéséhez.
A beruházáshoz mintegy 4,9 milliárd forintos céges tao-felajánlásra nyílt lehetőség, de az önkormányzat vezetése jelentős
központi költségvetési támogatást is tudott
szerezni. A magyar kormány az előkészítő
munkálatokra 500 millió forintos vissza nem
térítendő központi költségvetési támogatást
nyújtott, majd a teljes uszodatömb környezetének rendezésére további 1 milliárd forintot
biztosított. A II. kerület – a mintegy 1 milliárd forint értékű uszodatelek felajánlásán

Az első sorban: Szilágyi Liliána, Kárpáti György és Rózsa György

túl – a beruházáshoz szükséges fennmaradó
részt önerőből finanszírozta. Az építkezés
2018 márciusában kezdődhetett el.
Az avatóünnepségen Varga Mihály pénzügyminiszter, a II. és III. kerület országgyűlési
képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a
II. Kerületi Önkormányzat nagyon sokat vállalt az elmúlt években, hogy saját erőforrásaiból megvalósíthassa terveit, amelyekhez a
kormány örömmel társult.
– Az ország gazdasági teljesítménye lehetővé teszi, hogy az ehhez hasonló beruházások
megvalósuljanak, és nem szabad elfelejteni
azt sem, hogy a II. kerületben folyamatosan
emelkedik a gyerekek száma, ezért a városrész
bölcsődei és óvodai intézményrendszerét is
folyamatosan bővítik.
A Pesthidegkúton most átadott sportlétesítményben 51,5x25 méteres versenymedence épült, ezt két 25x25 méteres vízfelületre
oszthatják, amivel ki tudják szolgálni a lakossági úszásigényeket és az iskolai, óvodai
úszásoktatást, illetve a vízilabda-utánpótlás
edzéseit. A nagy medencét ezerfős lelátó ve-

20x10 méteres, 32 fokos vízhőmérsékletű
tanmedence várja a legkisebbeket
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Az uszoda névadója, Gyarmati Dezső
1927. október 23-án született. Játékosként öt olimpián képviselte hazánkat,
háromszor aranyérmet
nyert csapatával. Kétszeres
Európa- és sokszoros magyar bajnok. Edzőként irányítása alatt a válogatott
többek között 1973-ban világbajnok, 1974-ben és
1977-ben Európa-bajnok, 1976-ban olimpiai bajnok lett. Számos magas kitüntetésben részesült.
A nemzet sportolója, a Magyar Vízilabda Szövetség
tiszteletbeli elnöke, a Császár–Komjádi Uszoda
ʼ90-es évekbeli újjászületésének támogatója volt.
A II. kerület díszpolgára negyven évig volt városrészünk lakója, 2013. augusztus 18-án hunyt el.

Láng Zsolt polgármester Pascale Andréani francia nagykövet asszonnyal. Az eseményen részt vett mások
mellett Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok úszó is

szi körbe. Épült egy tanmedence, valamint egy
téliesíthető, vízilabda-mérkőzések rendezésére is alkalmas 33x20 méteres kültéri medence. A létesítményben büfé és hamarosan
fitneszterem is várja majd a vendégeket.
Az uszoda főbejárata a Máriaremetei út felől érhető el. Összesen 178 parkolóhelyet és
53 kerékpártárolót alakítottak ki, rendezték
közvetlen környezetét, mert cél volt biztonságos megközelíthetősége és a forgalom csillapítása is. A Máriaremetei úton a Bölény
utcánál gyalogátkelőhely létesült, az uszoda
előtti buszmegállót a főbejárathoz illeszkedve áthelyezték. A létesítménnyel szemben, a
Máriaremetei út páratlan oldalán egybefüggő
járda vezet a francia iskolától a Bölény utcáig.
Az uszodatömböt határoló utcákban forgalomcsillapító küszöbök épültek, és mindezt
gyalogjárda fogja körbe.
A Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség
küldöttjeként Keveházi László nyugalmazott
esperes, a Pesthidegkúti Református Egyházközség képviseletében Nagy Dávid lelkész,
valamint a pesthidekúti katolikus egyházközségek nevében Esterházy László kanonok,
a máriaremetei bazilika plébánosa mondott
áldást, illetve szentelte fel a Gyarmati Dezső
Uszodát.
Az ünnepségen jelen voltak többek között
Gyarmati Dezső háromszoros olimpiai baj-

nok vízilabdázó hozzátartozói, dr. Gyarmati
Andrea, Gyarmati Eszter, Szilágyi Liliána és
Hesz Máté, továbbá Kárpáti György, a Nemzet
Sportolója címmel kitüntetett háromszoros
olimpiai bajnok vízilabdázó, Schmitt Pál, a
Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke, volt államfő, Dala Tamás, a Nemzeti
Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ vezetője, Bíró Attila, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Darnyi Tamás
négyszeres olimpiai bajnok úszó, Wladár
Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, Kósz Zoltán olimpiai- és
Európa-bajnok vízilabdázó, valamint Pascale Andréani francia nagykövet.
A szalagátvágásra rendhagyó módon került
sor, ugyanis Gulyás Gergely és Varga Mihály
miniszter, Láng Zsolt polgármester, Gyarmati
Dezső lányai és Andréani nagykövet asszony
mellett az új létesítmény szakmai vezetői,
a lakosság képviselői, és azoknak az intézményeknek a vezetői is a szalag mögé álltak,
akiknek az uszoda elsősorban épült.
Az avatón megemlékeztek a létesítmény
névadójáról, Gyarmati Dezsőről, valamint
levetítettek egy rövidfilmet az uszoda építésének elmúlt másfél évéről.
(Az uszoda átadásáról további képek és
részletek a www.masodikkerulet.hu oldalon.)

A téliesíthető, vízilabda-mérkőzések rendezésére is alkalmas
33x20 méteres kültéri medence

Kárpáti György
háromszoros olimpiai
bajnok vízilabdázó, a
nemzet sportolója: – Nagyon örülök a névadásnak,
hiszen nemcsak játékostársam, hanem mondhatni a legjobb barátom volt
Dezső. Az uszodának fontos feladata lesz az
utánpótlásképzésben, hiszen a hazai vízilabda
szempontjából nélkülözhetetlen a fiatalok nevelése. Ezáltal nemcsak helyi szinten lehet fontos
szerepe kerületünk uszodájának, hanem a magyar
sporton belül is.
Dankó Virág alpolgármester: – Nehézségekkel és
hullámvölgyekkel teli munka eredménye ez, de azon
vagyunk, hogy az apróbb
hiányosságokat mielőbb kijavítsuk és elmondhassuk:
kerületünk egyik büszkesége
lett az új uszoda. Beleadtuk szívünket-lelkünket,
hogy elkészüljön, az volt a célunk, hogy ez az
intézmény a helyieket szolgálja, és aki belép ide,
az biztonságban és otthonosan érezze magát.
Drávucz Rita világ- és
Európa-bajnok vízilabdázó, az uszoda vezetője:
– Nagy szeretettel várjuk a
helyieket, akik az építkezés
alatt is folyamatosan érdeklődtek, és nagyon várták a
nyitást. A lakosságnak a
nyitvatartás ideje alatt minden percben biztosítva
lesz az úszási lehetőség, és nagyon sok gyereket
is várunk. Kiváló edzőket és munkatársakat választottunk, komoly szaktudással állunk mindenki
rendelkezésére. Jó hír, hogy a II. kerületiek kedvezményes (2000 Ft-os) 2 órás jegyek megváltásával
egész nap igénybe vehetik az uszodát ez év végéig.
Tervezzük még a közeljövőben egy fitneszterem
átadását, illetve a fejlesztés II. ütemében szaunapark kiépítését is.
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Több ezren álltak rajthoz a huszadik,

Vukovári Panna, a Szabó Lőrinc Két
Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa: – A nyolcadikosaim
futnak idén, de minden évben elkísérem
a diákjaimat. A tanári kar java itt van
már, mindig igyekszünk buzdítani tanítványainkat és jó példát mutatni nekik.
Labán Gábor tanár, a II. kerületi Testnevelő Tanári Munkaközösség vezetője:
– Már húsz évvel ezelőtt az első Kaptatón
is ott voltam,
és ezen a jubileumi futóversenyen is
örömmel veszek részt. Ez
egy folyamatosan fejlődő és
javuló, nagyon
jó csoportos
esemény, több ezer résztvevővel. Minden versenynek vannak kezdeti hibái,
de ma már túlzás nélkül mondhatom,
hogy a Kaptató hibátlan rendezvény lett.
A szervezők nemcsak a versenyzők, hanem a hozzátartozók (nagyszülők, szülők,
testvérek) igényeit is figyelembe veszik.
A helyszín változott az évek során, a Millenáris ideális otthonává vált a versenynek.
A diákok nagyon várták és örültek a zöld
színű pólónak, amit a jubileumi futás
végén kaptak. Az esemény a testnevelő
tanárok ünnepe is, az iskolai tantervben
a szeptember és az október az atlétikáról
szól, így a kerületi iskolások fel tudnak
készülni, pont ezen a környéken szoktunk
velük futni. A Kaptató a gyerekek és a
családok egészségét szolgálja.

Pribitek Gábor és édesapja: – A II. kerületi Addetur iskolában tanulok. Látássérültként apukámmal jöttem a futásra, ő
vezetett, egy kendő volt a csuklójára kötve,
azt fogtam futás közben. Nagyon szeretek futni, hétvégenként szoktam edzeni.
Tegnap a Spar Budapest Maratonon 10
kilométert futottam és jól sikerült a mai
Kaptató is. Tavaly is lefutottam és jövőre
is szeretnék részt venni rajta.
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jubileumi futóversenyen
Kádár Orsolya és kétéves kishúga, Johanna
A családi futamban az első férfiak mögött kön�nyedén, kézen fogva futott be Orsolya és a pici
Johanna. A magas fiatal lány elárulta, hogy Johannával még nem lehetett volna végigfutni a távot,
így ők csak az utolsó rövid szakaszon csatlakoztak
be, de így is nagyon élvezték a futást.
– Nagyon jól érezzük itt magunkat, szeretjük a
futást és a sportokat. Én kosárlabdázom, heti öt
edzésem van, így nem jelentett volna nagy kihívást
a táv. Johanna is sokat és szívesen mozog, szerintem nagyobb korában ő is sportoló lesz.
Pálinkás László, a kerekesszékes futam nyertese: – Mindig itt vagyok a II. Kerületi Kaptatón,
de most először sikerült elsőként célba érnem.
Persze ez nem az én érdemem, nagyon jó kerekesszékem van, nemrég kaptam. A verseny előtt
nem edzettem, de a környéket jól ismerem, szinte
naponta bejárom. A sportot és a versenyeket is
nagyon szeretem, paralimpiai sportoló vagyok egy
a pétanque-hoz hasonló játékban, a bocciában.

1
2019

DICSŐSÉGFAL

Szívből gratulálunk

a II. Kerületi Kaptató győzteseinek!
6. kcs. fiúk
Kiss
Gergely

6. kcs. lányok
Labán
Eszter
II. Rákóczi
Ferenc
Gimnázium

Csik iskola

5. kcs. lányok
Varga
Bianka

5. kcs. fiúk
Zilahi
Márton

Csik iskola

Csik iskola

4. kcs. lányok
Jánosi
Virág

4. kcs. fiúk
Kropkó
Márton

Csik iskola

Pitypang iskola

3. kcs. lányok
Keresztes
Cynthia

3. kcs. fiúk
Komáromi
Barnabás

Csik iskola

Csik iskola

2. kcs. fiúk
Kropkó
Ábel

2. kcs. lányok
Kropkó
Jázmin

Fillér iskola

Fillér iskola

1. kcs. lányok
Potzta
Panka

1. kcs. fiúk
Bucskó
Zétény

Szabó Lőrinc
iskola

Szabó Lőrinc
iskola

Férfiak
Boross
Gábor

Nők
Jánosi
Lilla

A további helyezettek névsora

a www.masodikkerulet.hu
oldalon található
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Megújult a Temető utcai közösségi tér

Az egykor szebb napokat látott parkot nagyon megviselték az utóbbi évtizedek. Az önkormányzat néhány évvel ezelőtt saját kezelésébe vette vissza a kis tavat, amely mára
ismét békés és kulturált horgászparadicsom
lett. Ebben az évben pedig sor kerülhetett a
játszótér és a park felújítására is. A közösségi
teret az önkormányzat nevében Dankó Virág
alpolgármester adta át a hidegkúti családoknak, gyerekeknek október 4-én.

A Temető utcai közösségi téren teljeskörűen
megújult az alsó és a felső sportpálya is. A felső aszfaltos terület modern gumiburkolatot
kapott, amin foci-, kosár- és tengópályát
alakítottak ki. Az alsó, gazos focipálya helyén
street workout-eszközöket, vagyis saját testsúlyos edzést lehetővé tévő fitneszeszközöket,
pingpong- és teqballasztalt helyeztek el. Újratelepítették a csúszdákat is a felső sportpálya feletti meredek domboldalra.
Felújították, homokozóval és közvilágítással látták el a kicsik játszóterét. A park alsó,
tóhoz közeli területén létesítettek egy pétanque-pályát pihenőpadokkal, és kialakítottak egy piknikezőterületet kiülőhelyekkel.
A parkban lévő növényzetet teljes mértékben
megőrizték, sőt, új növényeket ültettek el.
Megőrizték a környékbeliek kedvelt szánkódombját is.
A felújított horgásztó, a pihenő-piknikező
terület, a különböző sportfunkciók, a szánkódomb és a játszótér így együtt új gyöngyszemmé varázsolja ezt a területet, ahová az egész
család, az apró kisgyerekektől a nagyszülőkig
úgy tud majd kimenni, hogy mindenki talál
a maga számára alkalmatosságot a szabadidő
hasznos eltöltésére, vagyis alkalmat teremt a
családoknak az örömteli együttlétre.
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Hamarosan elkészül a Zsigmond téri KRESZ-park

Már csak a felfestés és néhány simítás
hiányzik ahhoz, hogy elkészüljön a
Zsigmond téren a gyerek KRESZ-park,
amit kismotorral, futóbiciklivel, rollerrel és gyermek kerékpárral is lehet
majd használni. A pálya elsősorban
tanulási célokat szolgál, a tervezők
ügyeltek arra, hogy minél többféle
közlekedési helyzetet bemutassanak,
amivel a gyerekek elsajátíthatnak
néhány KRESZ-szabályt. A nemrég
kibővített játszótéren a KRESZ-pálya
színesíti tovább a park kínálatát. Szintén méltán népszerű kerületünkben
a Fenyves parkban (Nagy Lajos tér)
működő KRESZ-pálya. A legkisebb
korosztálynak hasonló tematikájú
pálya készült a Mechwart ligeti Kicsik
játszóterén.

Nagycsoportosok ismerkedhettek
a vadon élő állatokkal

A II. Kerületi Önkormányzat elkötelezetten segít abban, hogy
gyermekeinkből a természetet
tisztelő, szerető, környezetükre
odafigyelő felnőttek váljanak,
akik majd mindezen értékek
megőrzését átadják utódaiknak.
Ennek érdekében – összefogva
a Szigethalmi Családi Vadaspark
és Vadmentő Központtal, amely
az országban egyedülálló tevékenységet folytató létesítmény
– Láng Zsolt polgármester támo-

gatásával több mint ezer kerületi
óvodás látogathatta meg a magyar vidék és a magyarországi erdők állatvilágát bemutató parkot.
A szeptemberben indult program során a gyerekek szakvezetés
segítségével ismerhették meg a
vadon élő állatokat természetes
élőhelyükön, birtokba vehették
az erdei játszóteret és erdei kisvasúttal utazhatták körbe a parkot. A program teljes költségét az
önkormányzat állta.

Folytatódik
a Szülők Akadémiája
A II. Kerületi Önkormányzat ingyenes előadás-sorozata
A sorozat korábban már meghirdetett alkalma (október 17.,
dr. Vekerdy Tamás) betegség miatt elmarad.
További előadások: November 7. 17 órától – dr. Fodor Szilvia:
Tehetséggondozás vagy túlterhelés?
December 5. 17 órától – dr. Falus András: Egészségtudatosság – nevelés és epigenetika. Helyszín a KSH Könyvtár
Thirring Lajos-terme (1024 Keleti Károly utca 5.).
Figyelem, változás az előző félévhez képest! A terem
befogadóképessége és az előadások alatt rendelkezésre álló
gyermekfelügyelet miatt előzetes regisztráció szükséges, amit
a huszar.eszter@masodikkerulet.hu e-mail-címen, vagy a (06 1)
346-5503-as telefonszámon tehetnek meg.

Az őszi évad első előadását szeptember 24-én dr. Magyar Lóránt orvos,
teológus, mentálhigiénés szakember, egyetemi oktató tartotta Ég veled
aggódás! (vagy mégse…?) címmel
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Elkészült az új óvoda Pesthidegkúton
Hamarosan a gyerekek is birtokba vehetik

A II. Kerületi Önkormányzat a Kadarka és
a Szabadság utca sarkán álló telkén új,
száz férőhelyes óvodát épített, amely a
Hidegkúti út 220. alatti óvodát váltja ki.
Már a bútorozás zajlik, a kicsik hamarosan használatba vehetik a négy új csoportszobát, a fejlesztőszobát és az udvari
játszóteret is.

Fotók: Dénes György, Nagy Béla

A II. kerület a családosok körében az egyik legnépszerűbb városrész, és bár az önkormányzat
az elmúlt évtizedben már 750 új hellyel bővítette
óvodai hálózatát, a férőhelyek számának további
növelését is szolgálja a Kadarka utcai új épület.
A Hidegkúti út 220. szám alatti, rossz adottságú telken álló jelenlegi épület helyett immár
egy alkalmas helyszínen, a Kadarka utca 1–3.
(Szabadság u. 43.) alatt épült új óvoda, mely
hamarosan a környékbeli kisgyermekes családok
rendelkezésére áll. A megépítéséhez szükséges
telket az önkormányzat biztosította, az óvodát
saját forrásból működteti majd. Az üzemeltetési
költségek az eddigieknél jóval alacsonyabbak
lesznek, hiszen az új épületben megújulóenergia(napenergia) és csapadékvíz-hasznosítás valósul
meg, illetve jobb levegőjű lesz az új környezet,
ami a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont,
valamint a nemrég megnyitott uszoda területével határos. A Kadarka utcai óvoda hasznos
alapterülete 1167 m2, az új épületben részleges
pince, földszint és emelet van.
A beruházás költségeinek ötven százalékát a
II. Kerületi Önkormányzat saját forrásból biztosította, a fennmaradó részt az európai uniós
Széchenyi 2020 fejlesztési program Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
pályázati keretéből finanszírozták.
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Minden, ami sport,
mozgás és egészség

Idén már hatodik alkalommal rendezett
sportparádét a Hidegkúti Családi Iránytű
Egyesület és a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont a II. Kerületi Önkormányzat
és a HungaroControl Zrt. támogatásával.
A szeptember 14-i egész napos rendezvényre a napsütéses melegben már délelőtt
is nagyon sokan kilátogattak. A szabadidőközpontban megrendezett ingyenes sportparádé a hidegkútiak és a környékbeliek
hagyományos és nagy tömegeket megmozgató sportágválasztója, amihez a már
harmadik alkalommal kapcsolódó ingyenes
egészségügyi szűrést az önkormányzat biztosította. A napot a tombolahúzás zárta,
melyen értékes nyereményeket sorsoltak
ki, köztük egy kerékpárt. A szelvények
megvásárlásából befolyt összeget idén
is jótékony célra, a SOTE II. Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika Intenzív Koraszülött
Osztályának támogatására ajánlották fel,
amit a rendezvény zárásaként képviselőjük
nagy örömmel vett át.
Az eseményen részt vett Láng Zsolt
polgármester és Dankó Virág alpolgármester is. A szervező Hidegkúti Családi
Iránytű Egyesület elnöke, Kovács Ágnes
mindenkinek köszönetet mondott, aki részt
vett a közös munkában.

A Közösségi Téren különféle sportágakat próbálhattak ki mind a gyerekek,
mind a felnőttek

A színpadon színes sport- és táncbemutatók váltották egymást, képünkön
a Szépvölgyi Judo SE
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Huszonöt éves a II. Kerületi UFC

Huszonöt évvel ezelőtt két futballrajongó fiatalember elhatározta,
hogy az óvodás és kisiskolás gyerekeknek is elviszi a labdarúgás
örömét. Markóczy Csaba és Szeltner Norbert kitelepülő délutáni
játékos focisulijából mára egy olyan nagy taglétszámú, sikeres klub
lett, amelyben kis túlzással szinte minden II. kerületi fiúgyermek
megfordult már, és amely eredményesen szerepel hazai és külföldi
tornákon egyaránt.

A II. Kerületi Utánpótlás Futball
Club (UFC) október 4-én ünnepelte fennállásának negyedszázados jubileumát tavasszal
megújult telepén, a Panoráma
Sportközpontban. Az eseményre összegyűlt vendégeket, köztük Láng Zsolt polgármestert és
Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét Szeltner
Norbert klubelnök köszöntötte,
aki az UFC negyedszázados történetét is felidézte. A sikerek
és eredmények mellett legfontosabbnak azt nevezte, hogy a
klubban tehetségtől függetlenül mindenki játszhat, és hogy
az ott focizó gyerekek szüleikkel
és edzőikkel igazi közösséget
alkotnak. Céljuk, hogy a gyerekekkel megszerettessék a spor-

tot és kiválasszák a tehetségeket,
akiket azután felsőbb szintre segítenek.
Láng Zsolt az utóbbi évek
fejlesztéseiről szólt, amiknek
eredményeképpen ma Budapest, de talán az egész ország
legszebb fekvésű sportpályáján
ünnepelhetünk. Hozzátette, már
csak a klubház szorul felújításra,
aminek finanszírozásáról máris
tárgyalásokat kezdett az MLSZ
elnökével. A polgármester születésnapi ajándékot is hozott a
jubileumra: egy olyan focilabdát adott át az UFC elnökének,
amit 2008-ban a legnagyobb
volumenű beruházás alkalmából tartott avatóünnepségen az
akkor jelen volt két nagy legenda, Grosics Gyula és Buzánszky

A jubileumi tortát Markóczy Csaba klubigazgató osztotta a gyerekeknek

Sporttematikájú játszótér, fitneszpark és
panoráma sétaút is készül a sportközpontban.
A II. Kerületi Önkormányzat idén 140 millió forintot fordított a Kolozsvári Tamás utcai Panoráma
Sportközpont fejlesztésére. Felújította a nagypálya burkolatát az MLSZ támogatásával, továbbá
a műfüves labdarúgópályák mellé épített egy
sporttematikájú játszóteret és egy fitneszparkot,
valamint egy – a kisgyerekektől az idősekig bárki
által használható – panoráma sétautat kilátóteraszokkal, ahonnan gyönyörködni lehet a fővárosi kilátásban, de követhetőek lesznek onnan a meccsek
és a gyerekfoglalkozások is. Továbbá folyamatban
van az elektronikus beléptetőrendszer kialakítása.

Szeltner Norbert klubelnök, Csányi Sándor MLSZ-elnök
és Láng Zsolt polgármester

Jenő, valamint Mészöly Kálmán,
a magyar labdarúgó-válogatott
egykori szövetségi kapitánya
dedikált.
Csányi Sándor – bevallása
szerint – most először jött el egy
klub születésnapjára, mert mint
mondta, úgy hallotta, hogy kiváló szakmai munka zajlik itt, és jó
helyre kerül az MLSZ és a II. Kerületi Önkormányzat támogatása. Hivatkozott egy felmérésre,
amely szerint a magyar foci
problémája a nem igazán magas szintű utánpótlás-nevelés,
amin változtatni kell, és amire
az UFC nagyon jó példával szolgál. Külön köszönetet mondott
a II. kerület polgármesterének,
amiért megőrizte sportcélokra
ezt a rendkívül szép helyen fekvő
területet, hiszen az elmúlt évtizedekben csak Budapesten több
mint ezer pálya tűnt el. Igaz, az
utóbbi néhány évben sokat javult a helyzet, mert ugyanennyi
új pályát létesítettek, több mint
háromszázat megújítottak, és a
labdarúgó gyermekek száma is

egyre nő. Az MLSZ elnöke ötven
focilabdával ajándékozta meg a
jubiláló sportklubot.
Az esemény alkalmat adott
díjak átadására is. Az UFC Hűségérem elnevezésű díjjal a
klubban öt, tíz, illetve tizenöt éve futballozókat ismerik el.
Az UFC amatőr felnőtt csapata,
amely a tavalyi szezonban veretlenül nyerte meg a Budapest-bajnokság IV. osztályát,
Csányi Sándortól vehetett át
kupát. Az Én is az UFC-ben focizom elnevezésű rajzpályázatot a
legfiatalabb sportolóknak írták
ki, ennek eredményhirdetése és
díjátadása is az esemény része
volt, amelynek zárásaként egy,
a klub színeiben pompázó, háromszintes tortát is felvágtak és
kiosztottak a játékosok között.
(A II. Kerületi Utánpótlás Futball Club két alapítójával, Szeltner Norbert klubelnökkel és
Markóczy Csaba klubigazgatóval
lapunk következő számában olvashatnak interjút.)
Péter Zsuzsanna
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Családi főzőklub a felújított tankonyhában

Karfiolpizza és húsos palacsintatorta készítésével indult el a II. Kerületi Önkormányzat első
családos főzőtanfolyama szeptember 25-én az Újlaki Általános Iskola 4,3 millió forintból felújított tankonyhájában. A Kisa Judit dietetikus vezetésével elkészített kétféle gluténmentes ételt
a résztvevők együtt fogyasztották el a kétórás főzés után.

Kerületünkben már több mint négy éve fut
nagy sikerrel az Iskolában fő az egészség elnevezésű főzőtanfolyam a gyerekeknek és a
Receptklubra is folyamatosan jelentkezik az
idősebb korosztály. Szeptember 25-én elindult a Családi főzőklub, kifejezetten családosok számára. A helyszín ezúttal az Újlaki Általános Iskola felújított tankonyhája,
amit aznap avattak fel. A megújult konyhában Gábor Áron igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd Láng Zsolt polgármester
elmondta, hogy a Budapesten szinte egyedülálló II. kerületi kezdeményezés az EMMI
figyelmét is felkeltette. A családos tanfolyamon is az egészséges és kímélő táplálkozás
került a középpontba, amiben dietetikus
segít, hogy ne legyen túl időigényes. – Ez
a 4,3 millió forintból megújult helyiség lehetőséget biztosít arra, hogy segíthessünk

a családoknak az egészséges étkezés, a környezettudatosság kialakításában.
– Az élménypedagógiáról sokat beszélünk, de legalább ilyen fontos, hogy
az egészséget jelentő alapvető dolgokat
megízleljük, kezünkbe vegyük, élvezzük.
A szokások megváltoztatásához elköteleződés és jókedv szükséges. Az egészséges
étkezés kultúráját megtanítani óriási dolog
– mondta Szigeti Szabolcs, az EMMI egészségügyi gazdálkodásért és intézményfelügyeletért felelős helyettes államtitkára.
Kisa Judit dietetikus a jelenlévők érdeklődésére beszélt az első alkalomról. – Diétás, gluténmentes ételeket főzünk. Minden
elő van készítve, hogy a kisgyerekek miatt
a családok időben hazaérjenek. A kurzusok
szerdánként lesznek, mindenki két alkalommal vehet részt a kétórás tanfolyamon,

Matók Viktor: – Az önkormányzatnál dolgozó ismerősömtől értesültem a lehetőségről
és ismeretbővítési
céllal jöttem. Szeretek a konyhában
tüsténkedni, a reggeliről és a vacsoráról én szoktam gondoskodni a családnak. Szeretem elkészíteni a tojásos és
az egytálételeket. Két gyerekünk van,
öt- és hétévesek, az ebédfelelős a feleségem, de ha több időm lenne, abba
is besegítenék.
Petrov Ferdinánd: – A feleségem
beszélt rá, hogy
jöjjünk el, főzzünk
együtt. Amúgy tudok főzni, egyszerűen megosztjuk
otthon ezt a feladatot, mert főzni kell,
talán gyakrabban is
kellene. A gyerekeink kicsik, 3 és fél,
valamint egyévesek, így most a feleségem főz többet. A családnak nincs
külön nagy kedvence, szerencsére jó
evő a két kisfiam. És annak is örülök,
hogy van ismerős itt a szülők között,
jó társaságban fog telni ez a két óra.

hogy a második alkalom tematikája a kérdések és igények alapján készülhessen.
A tankonyha átadóján mások mellett jelen
volt még Hajnissné Anda Éva, a Közép-budai
Tankerületi Központ igazgatója, Harsányi
Kornélia kerületi tiszti főorvos, Ötvös Zoltán
osztályvezető és Füzi Rita, a BFKH Budapest
II. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztály
egészségnevelője.
Öt órától a családoké lett a terep, többen
gyerekekkel érkeztek, a legkisebbeket gyermekmegőrző várta. A kézmosást követően
mindenki kötényt kötött és csapatmunka
keretében belevágott a diétás menü elkészítésébe. Az új tepsiket, tűzhelyeket és
mosogatógépeket ők avathatták fel. A környezettudatosság jegyében külön gyűjtötték
a zöldhulladékot, mely az iskola kertjében
lévő komposztálóba került. A kézi mosogatáshoz is környezetbarát szereket használhattak, és arra is ügyeltek a szervezők, hogy
a mosogatógép-tabletta foszfátmentes legyen.
Zsoldos Szilvia
A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni folyamatosan
lehet Huszár Eszternél a huszar.
eszter@masodikkerulet.hu e-mail-címen vagy a (06 1) 346-5503-as számon.
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Közlekedni autó nélkül is lehet

Idén is csatlakozott az Európai Mobilitási
Hét programjaihoz a II. Kerületi Önkormányzat. Az autómentes nap alkalmából szeptember 20-án a reggeli és délelőtti órákban
ajándékokkal és ingyenes kerékpárszervizzel várták az érdeklődőket.

A biciklivel vagy rollerral közlekedőket – a
Kelemen László utca és a Hűvösvölgyi út találkozásánál, valamint a Retek utcában a Fény
utcai piacnál – ajándékkal várták az önkormányzat munkatársai, valamint a képviselő-testület tagjai: Biró Zsolt, Ernyey László, Gór
Csaba, Legény Béla és Riczkó Andrea.
A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) két szerelője, Csap László és
Csap Gábor a piacnál az ingyenes alap-szervizszolgáltatás keretében többek között állapotfelmérést, fék- és váltóbeállítást végzett a
hozzájuk fordulók járgányán.
A Nagy Imre téri KRESZ-parkban két héten
keresztül II. kerületi önkormányzati óvodák
nagycsoportos gyerekeit várták az oktatók, és
az intézmények bukósisakokat kaptak a mobilitási hét keretében.

Ne hagyjuk tavaszra a kerékpár átnézetését!

A két szerelő, Csap László és testvére, Gábor
elmondta, hogy főként a fékeket és a váltókat kellett beállítaniuk, de akinek nem volt
csengője vagy lámpája, annak a biztonság
jegyében ajándékoztak egyet. Mint mondták, szerencsére egyre többen jönnek rá,
hogy autó nélkül – kerékpárral – is lehet
közlekedni.
– A legfontosabb, hogy a fékrendszer jól
működjön. Sokan ritkán, vagy csak tavasszal,
a kerékpáros szezon kezdetén végeztetik el
a karbantartást a biciklijükön, pedig jobb
nem halogatni a hibák kijavítását, mert csak
további alkatrészek mennek tönkre és a végén sokba kerül a szerviz. Ellenőriztessük
rendszeresen a kerékpárt!

A világ élvonalában a II. kerületi férfiak várható élettartama
Budapesten a II. kerületben a legmagasabb a várható élettartam a férfiak és a nők körében egyaránt. A városrészünkben 2016 és 2018 között született leánygyermekek közel
83, míg a fiúk kereken 80 évig élhetnek majd a számítások
szerint, és a mutatók folyamatosan javulnak.
Ha a II. kerület önálló ország lenne, akkor a születéskor várható élettartam világranglistáján a férfiak beférnének a tíz legjobb közé – állapította meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján a
24.hu. A cikk megállapításai szerint a 2016–2018 között itt született
fiúgyermekek életkilátásai az Új-Zélandon, Szingapúrban és Hollandiában világra jövő újszülöttekével egyenlőek, ami a fővárosi átlag
75 événél öt évvel magasabb. 2010-ben még 77,5 év volt ugyanez a
számadat a II. kerületben (az átlag pedig körülbelül 73 év); a növekedés szintén az egyik legjobb eredményt jelenti Budapesten. A lista
élén városrészünk mögött a XII., az V. és az I. kerület áll.
A nők esetében szintén az élen áll a II. kerület: a 2016–2018-ban
született leánygyermekek a számítások szerint 82,8 évig élnek majd,

miközben a fővárosi átlag valamivel 80 év fölött van. 2010-ben ez
az adat még csak 81,7 volt városrészünkben, míg a budapesti átlag
alig haladta meg a 79 évet. A KSH számításai szerint hasonlóan jók
a kilátásaik az I. kerületi (82,8 év), a XII. és az V. kerületi (82 év)
lánycsecsemőknek.
A cikk magyarázatot is keresett a jelenségre. Molnár László, a GKI
Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója, illetve Wéber András, a KSH
Népszámlálási és Népesedési Statisztikai Főosztályának szakértője
egyetértett abban, hogy az eltérő jövedelemszint mellett az emberek
egészségügyhöz való viszonya a sarkalatos kérdés. A vagyoni helyzet
összefügg az iskolázottsággal, az pedig az életmódbeli kérdésekkel –
az egészséges táplálkozással –, az egészségtudatosság szintjével (pl.
jár-e valaki szűrővizsgálatokra, igénybe vesz-e rövidebb várólistás
magán egészségügyi szolgáltatásokat). Ezért van az, hogy ha kerületi bontásban megnézzük az iskolázottsági szintet, akkor nagyon
hasonló mintázatot kapunk, mint a születéskor várható élettartam
esetében – írja a 24.hu.
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Jelentősen csökkenhet a környezet terhelése
a II. kerületi iskolabuszprogrammal

Az egyik egyértelmű eredmény, hogy a megkérdezett II. kerületi szülők háromnegyede
igénybe venné az iskolabusz-szolgáltatást,
további 9 százalék pedig bizonyos feltételek
mellett. Számukra a legfontosabb szempontok: a gyermekek biztonsága, a késések és a
stressz elkerülése, illetve a jobb időbeosztás.
– Az iskolabuszprogram melletti legfontosabb érv világosan kirajzolódik a kutatásból: az
itt élők túlnyomó többsége szerint minden lehetséges eszközt meg kell ragadnunk a II. kerület forgalmi terhelésének csökkentése, a városrész fenntarthatósága érdekében – fogalmazott
Láng Zsolt polgármester, aki szerint a forgalom
mérséklése mellett a program kiemelt célja a
gyermekek biztonságának növelése, valamint a
környezeti terhelés csökkentése. – A koncepció
kidolgozása során a II. Kerületi Önkormányzat
négy fő szempontra helyezi a hangsúlyt: az iskolabusz-hálózat legyen biztonságos és családbarát, működjön megbízhatóan, alkalmazzon
környezetbarát megoldásokat és jelenjenek
meg benne a közösségi szempontok – emelte
ki a polgármester.

Illusztráció

Mintegy kétezer II. kerületi szülő vett részt
abban a nyár eleji közvélemény-kutatásban,
amit az önkormányzat megbízásából a Corvinus Egyetem szakemberei végeztek. A szülői igények kérdőíves felmérése több olyan
egyértelmű eredményt is hozott, amiből már
kezd kirajzolódni a II. kerületi mintaprogram.

A válaszadók többsége jelentős problémaforrásnak tartja a reggeli csúcsforgalmat,
valamint a parkolási nehézségeket. A szülők
18 százaléka kizárólag azért ül autóba, hogy
iskolába vigye a gyerekét, utána rögtön hazamegy, és további 10 százalék valamilyen szabadidős tevékenységgel, vagy bevásárlással
köti össze a fuvart, ha már úgyis úton van.
A válaszadók 42 százaléka az autós közlekedést a nagy távolság, valamint a rossz tömegközlekedési lehetőségek miatt választja.
Mindez azt jelenti, hogy az iskolabuszprogram érezhetően mérsékelné a városrész forgalmi és környezeti terhelését.
A felmérésből az is kiderült, hogy a szülők
fele reggel és délután is igényelné a szolgáltatást, 36 százaléknak a reggeli, 13 százaléknak
pedig a délutáni járat lenne nagyobb segítség.

A kutatás két lehetőséget jelölt meg: a gyűjtőpontos járatot, amikor az arra kijelölt buszmegállókban veszi föl a gyerekeket a busz, illetve a háztól házig szállítást. Utóbbit kicsit
többen (52 százalék) támogatják még úgy is,
ha ez magasabb térítési összeget jelentene.
A többség nagyságrendileg havonta 5-10 ezer
forint közötti összeget fizetne az iskolabuszért, a szolgáltatás részleteitől függően.
A projekt szakmai egyeztetésekkel, közlekedésmérnökök és más közúti közlekedési
szakemberek bevonásával folytatódik, illetve
az iskolák és a pedagógusok szempontjainak
feltérképezésével folytatódik. Ezt követheti majd az első kísérleti járatok bevezetése a
II. kerületben, később pedig ebből indulhat
ki – a kormány döntésének megfelelően – egy
későbbi, országos iskolabuszprogram is.

Díjazták a környezetszépítők munkáját

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is elismerte a II. Kerületi Önkormányzat azoknak a
lakóknak és lakóközösségeknek a munkáját,
akik virágok, cserjék kiültetésével különös
figyelmet fordítanak az ingatlanuk előtti közterületek rendszeres szépítésére és
gondozására.
Láng Zsolt polgármester a hivatalban
gratulált a „Közterületek szépítése a II.
kerületben” nevű pályázaton sikeresen
résztvevőknek.
– Ezzel a pályázattal, valamint az iskolák és civil szervezetek számára évről évre
meghirdetett Fogadj örökbe egy közterületet
nevű programmal önkormányzatunk célja

az, hogy támogassuk azok munkáját, akik
sokat tesznek a tulajdonosi szemlélet átformálásáért, a szebb, élhetőbb környezetért
– mondta a polgármester az ünnepségen,
ahol megtekinthetőek voltak a 22 nyertes
pályázó kis kertjeinek fényképei. – Köszönet
jár azoknak, akik a 87 ezer lelket számláló
kerületben vállalják a feladatot. A felelősségünk nagy, mert át kell tudnunk adni ezt
a szemléletet a következő generációknak.
A díjazottak többek között a gondozott
terület nagyságától és a munka mértékétől
függően 15 ezer és 80 ezer forint közötti
értékben vehettek át kertészeti vásárlási
utalványt.

Kerkuska
Sándor
közös képviselő:
– A Margit körút
69. és 71. előtti
terület évről évre
szépül a lakók és
a lenti virágbolt
összefogásával.
Szerencsére jó a
kapcsolat a két
ház között, ami
Keneseiné Méhes Irén, Kerkuska Sándor
segíti a közterület
és Poros Anna
rendben tartását,
újabb növények kiültetését. A lakók rendszeresen locsolják, gondozzák a területet, szedik mások után a szemetet.
Márki Lajos: – Tíz éve gondozom az utcai kis
kertünket a Vérhalom utca 41. szám előtt. Büszkeségünk a három méter magas kannavirág-sor. A többi
növényhez hasonlóan saját komposzttal és lótrágyával
javítom a földjét, a napi száz liter víz kilocsolását 3600
literes esővíztartályból oldjuk meg.
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Átfogó közbiztonsági fejlesztés a kerületben

Digitális alapokra helyezi és bővíti a térfigyelő rendszert az önkormányzat. A fejlesztés részeként megújul a Buday László utcai
térfigyelő központ, korszerűbbekre cserélik
a meglévő kamerákat és újabb tizenkét
helyszínen helyeznek ki kamerát.

Átfogó közbiztonsági fejlesztés zajlik kerületünkben. Az önkormányzat ennek részeként
felújítja a Városrendészet Buday László utcai
térfigyelő központját – beleértve az épületet is
–, a Rezeda utcai Hidegkúti Rendészeti Központban üzemelő alközpont műszaki rendszerét, a teljes adatátviteli hálózatot digitális
rendszerré alakítják át, továbbá kicserélik a
kamerákat és tizenkettővel bővítik a meglévő,
jelenleg harminc kamerából álló hálózatot.
Pesthidegkúton újabb kamerákat helyeznek ki a Nagykovácsi út–Dámvad utca, a Rézsű utca–Táltos utca, a Határ utca–Rézsű utca,
a Csatlós utca–Ördögárok utca, a Nagykovácsi
út–Szép Juhászné út–Nagyrét utca, valamint a
Határ utca–Nagyrét utca találkozásánál. A belső városrészben ezentúl a Kapy utca–Törökvész út–Csatárka utca, a Kuruclesi út–Budenz
út, a Csalogány utca–Bem rakpart, a Horvát
utca–Fazekas utca–Kacsa utca, illetve a Zsigmond tér és a Pasaréti tér rendjét is kamerák
figyelik.
– Ez az eddigi legnagyobb bővítés és a legátfogóbb modernizációs fejlesztés, amellyel
városrészünk számos forgalmas pontját tes�szük biztonságosabbá – mondta a beruházás
kapcsán a polgármester. Láng Zsolt hangsúlyozta, hogy a térfigyelő rendszer az október
közepéig tartó felújítási munkálatok alatt is
folyamatosan üzemel.

A hagyományos eszközök mellett az önkormányzat rendhagyó módszereket is bevetett az itt élők biztonságának növelése
érdekében: az elsők között kezdte el alkalmazni a HelpyNet okosmegoldást, amely a
II. kerületiek számára nemcsak kényelmesebb ügyintézést, de probléma, baj esetén
gyorsabb segítségnyújtást tesz lehetővé.

Ez különösen az idősek és egyedülállók számára nyújt nagyobb biztonságot. Az ingyenesen letölthető mobilapplikáció összeköti
a felhasználót a háttérben működő szervezetekkel, így a városrendészettel is, illetve
riasztás, bejelentés esetén azonnali rendőri vagy egészségügyi segítséget nyújthat 24
órában.

Megújult a II. kerület portálja

Egyszerűbb, gyorsabb, egyértelműbb tájékozódási és ügyintézési lehetőséget nyújt a kerület lakosainak a II. Kerületi Önkormányzat

új portálja. A fejlesztés része annak a korszerűsítésnek, amely még 2017-ben a polgármesteri hivatal struktúrájának átalakításával

kezdődött. Ezt követte a hatékonyabb és kényelmesebb ügyfélfogadást biztosító, a Margit
utca 2-4. szám alatt működő Központi Ügyfélszolgálat átadása nyár elején.
A fejlesztésekhez kapcsolódik a honlap arculatának teljes megújítása, dizájnjának szebbé és átláthatóbbá tétele, az eligazodás grafikákkal való segítése. Új funkciók is elérhetőek
az oldalon, így a honlap interaktív térképe,
amelyen megtalálhatóak a kerületi parkolók,
sportolási lehetőségek, zöldövezetek, közintézmények. Az interaktív térképek folyamatosan frissülnek. A portálon keresztül elérhető
a II. kerület Facebook-oldala is.
Nyitóoldalán a legfrissebb híreket olvashatják a látogatók, az aktuális cikkek közül a
legfontosabbak nagy képpel az oldal tetején
találhatóak. Az önkormányzat megújult honlapja különböző eszközökön – asztali számítógépen, laptopon, táblagépen, mobiltelefonon
– is kényelmesen használható.
Aki a korábbi, archív anyagokat keresi, az a
régi oldalt elérheti a http://archiv.masodikkerulet.hu oldalon.
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Átvette címzetes főjegyzői címét
kerületünk hivatalvezetője

Szeptember 30-án ünnepélyes keretek között vehette át
dr. Szalai Tibor, a II. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzője
címzetes főjegyzői címét a Belügyminisztériumban.

A megtisztelő címet Orbán
Viktor miniszterelnök adományozta tartósan kiemelkedő szakmai tevékenysége
elismeréséül kerületünk
jegyzőjének, aki ezt Pogácsás
Tibor önkormányzati államtitkártól vehette át. Ilyen
elismerésben Szalai Tibor
mellett még Százhalombatta jegyzője, Turbucz Sándor
részesült.
A díjátadásra a helyi önkormányzatok napja alkalmából rendezett belügyminisztériumi ünnepségen
került sor, ahol az államtitkár elmondta, hogy az
Országgyűlés 2000-ben

nyilvánította a helyi önkormányzatok napjává szeptember 30-át annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a
napon tartották a rendszerváltás helyhatósági választásának első fordulóját.
Pogácsás Tibor beszélt az
önkormányzatiság jelentőségéről, megemlítve azt is,
hogy a küszöbön álló választások tétje az, hogy az
emberek hogyan ítélik meg
a polgármesterek és az önkormányzati képviselők
munkáját.
Az ünnepségen közreműködött a Katasztrófavédelem
Központi Zenekara. PZS

Dr. Szalai Tibornak Pogácsás Tibor államtitkár adta át a kitüntetést

A képviselő-testület ülésén történt

Megtartotta az elmúlt ötéves önkormányzati
ciklus utolsó képviselő-testületi ülését a II.
Kerületi Önkormányzat szeptember 24-én.
Láng Zsolt polgármester köszönetet mondott azoknak a képviselőtársainak – Hajdu
Nóra, Lánszki Regő és Skublicsné Manninger
Alexandra –, akik biztosan nem folytatják
munkájukat az október 13-i választások után.

A képviselők az ülésen póttagokat választottak a II. kerületben működő szavazatszámláló
bizottságokba.
Arról is döntés született, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyar Kézilabda Szövetség komplex sportcsarnok- és
tornaterem-felújítási programjára. Sikeres
pályázat esetén a Klebelsberg Kuno Általános
Iskola és Gimnázium sportcsarnokát újítanák
fel. A II. kerület egyben kötelezettséget vállal
arra, hogy a jövő évi költségvetésben biztosítja
a megvalósításhoz szükséges forrás önrészét,
azaz a teljes beruházási költség 30%-át (maximum bruttó 130 millió forintot).
A II. Kerületi Önkormányzat és a Pilisi
Parkerdő Zrt. együttműködésével újult meg
idén nyáron a Görgényi út végén lévő erdei
Macis játszótér és környezete. A felek hos�szabb távú együttműködésről állapodtak meg,
amelynek célja a kerületi lakosság életkörülményeinek javítása, a helyi erdők megóvásának elősegítése, a közös munka kiszélesítése.
Az önkormányzat a támogatási szerződésben vállalja, hogy bruttó 4,5 millió forint
összegű éves fenntartási támogatást biztosít az erdészet részére. Az összegből az erdei

játszótér és a tágabb környezetében található
városi erdő fenntartását, ezáltal a kerület lakosainak egészséges életmódját támogatják.
Az együttműködés rámutat arra, hogy a természeti értékek megőrzése a városi erdőkre
jellemző magas látogatottsági szint és az erdővel szemben megfogalmazott igények mellett
csak célzott fejlesztésekkel és a társadalom
zöldtudatának erősítésével valósítható meg.
Továbbra is biztosítja a II. Kerületi Önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, amire évről évre a kapacitásokat
meghaladó igény mutatkozik. A kerületben
jelenleg 24 órában 80 darab készülék üzemel
a gondozottaknál.
A tervek szerint október közepétől a 25 helyett már 30 területi védőnői körzet működik
a II. kerületben. A képviselő-testület döntött

a körzethatárok módosításáról, amire a megnövekedett gyermeklétszám és az ezzel járó
védőnői többletmunka miatt volt szükség.
A körzetváltozásban érintett gyermekes szülőket a védőnők tájékoztatják az újdonságokról,
de hamarosan elérhetőek az ezzel kapcsolatos
információk az önkormányzat (www.masodikkerulet.hu) és a II. Kerületi Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálatának honlapján (www.
kapas.hu).
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Budakeszi közigazgatási területén kiépítendő
autóbuszsáv kialakítása és P+R parkolóhelyek
létesítése, valamint a Budapest II.-XII. kerület Budakeszi útnak és budakeszi Fő utcának,
a Budaörsi útnak és térségének csapadékvíz-elvezetése célú tanulmánytervek elkészítéséhez bruttó 3 millió forinttal járul hozzá.
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Október – Idôsek hónapja
Köszöntő

„John Anderson, szivem, John
kezdetben, valaha
hajad koromsötét volt,
s a homlokod sima.
Ráncos ma homlokod, John,
hajad leng deresen,
de áldás ősz fejedre,
John Anderson, szivem (…)”

Az emberi élet ívének, a nemzedékek láncolatának, az élet körforgásának szép összefoglalása a fiatalon elhunyt skót költő (1759-1796),
Robert Burns verse, melynek fordítását a II. kerületben élt Szabó
Lőrinc készítette.
Szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni városrészünk időseinek azért, hogy előttünk járnak, hogy életükkel példát mutatnak, a
bölcsességet, titkaikat, tapasztalataikat átadják a fiatalabb nemzedékeknek, arra tanítanak bennünket, hogy az élet – legyen bár ősz
vagy sötét a hajunk – lehet mindig derűs és értékes.
Dr. Láng Zsolt polgármester

Kortalanul kreatív
– az alkotás nincs korhoz kötve

Nagy érdeklődés mellett negyedik alkalommal rendezte meg az önkormányzat Idősügyi Tanácsa a 60 év feletti, II. kerületi amatőr művészek számára a Kortalanul kreatív
képző-, ipar- és népművészeti tárlatát.

A szeptember 20-án tartott megnyitón Láng
Zsolt polgármester köszönetet mondott azért,
hogy évről évre egyre több alkotó pályázik
nívós munkákkal, valamint azért is, hogy nagyon sokan értékelik és vesznek részt a II. Kerületi Idősügyi Tanács egyéb programjain,
amelyeket nagy odafigyeléssel és szeretettel
szerveznek. A Kortalanul kreatív tárlaton
sokféle, különleges technikával készült művet
– olajfestményeket, akvarelleket, grafikákat,
gobelin hímzéssel és gyöngyből készült képeket, szobrokat – állítottak ki a Klebelsberg
Kultúrkúria Barbakán termében. Az alkotók

elismerő oklevelet és színházjegyeket vehettek át a polgármestertől. Az eseményen Masa
Anita operaénekes adott elő operarészleteket
és Neumark Zoltán zongorázott. A megnyitón
részt vett többek között Riczkó Andrea képviselő, az Idősügyi Tanács tagja és Vargáné Luketics Gabriella, a Humánszolgáltatási Igazgatóság vezetője is. A több mint hatvan amatőr
művész munkái szeptember 29-ig voltak láthatóak.
NZSA

Ingyenes kerületi
programok időseknek
Ki nyer ma? Játék és muzsika 70 percben a
Marczin. Október 8-án, kedden 16.30 órai
kezdettel zenés irodalmi estet tartanak neves
színművészek, és zongoradarabokat, operaáriákat, dalokat játszanak zenei életünk legjobbjai.
Közben versre és muzsikára vonatkozó kérdések
hangzanak el, a helyes válaszokkal pedig még
ajándékokat is lehet nyerni. A vetélkedővel párosuló művészeti estet Czigány György vezeti.
Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ
(1022 Marczibányi tér 5/a.). Közreműködik: Szalóczy Pál előadóművész, Pánczél Éva operaénekes
és Neumark Zoltán zongoraművész. A vetélkedő
védnöke: Láng Zsolt polgármester. Rendező: a II.
Kerületi Önkormányzat Idősügyi Tanácsa. A belépés
díjtalan, de regisztrációs jegy váltása szükséges.
A jegyek átvehetők személyesen a művelődési
központ információs pultjánál. Információ: (06 1)
212-2820, informacio@marczi.hu, www.marczi.
hu. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Retró táncklub. Október 24-én 14
és 16 óra között ismét táncklubot tartanak az I.
Számú Gondozási Központban (1027 Bem József
tér 2.), a II. Kerületi Idősügyi Tanács szervezésében.
Kazinczy filmklub. Október 31-én
13 órakor a II. Kerületi Idősügyi Tanács szervezésében ingyenes filmvetítést tartanak a Kazinczy
Filmklub keretein belül. Ez alkalommal Charlton
Heston és Sophia Loren főszereplésével az El Cid
című olasz–amerikai történelmi kalandfilmet játs�szák. Helyszín: 1028 Kazinczy u. 47.
Főzzünk egészségesen! Vegyen részt
Ön is a II. Kerületi Önkormányzat idősek számára
indított főzőklubjában, a Receptklubban, melyet
szakképzett dietetikusok tartanak. A foglalkozások
helyszíne a Törökvész Úti Általános Iskola tankonyhája (1025 Törökvész út 67-69.). A részvétel
ingyenes, de a helyek korlátozott száma miatt
regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a receptklub@
masodikkerulet.hu, illetve a (06 1) 346 5503-as
telefonszámon lehet.
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Gálaműsorral zárult az Internet kortalanul
A díjátadón laptopot nyertek

Díjátadó gálaünnepséggel ért véget az idei Internet kortalanul nevű informatikai tanfolyam a Marczibányi Téri Művelődési Központban szeptember 24-én.

Dr. Hidasi Istvánné:
– Sose volt ekkora szerencsém, nagyon örülök a nyereménynek, de a legjobban a
tanfolyamnak, mert nagyon
sokat tanultam. Nem volt
még számítógépem, most már a családtagokkal
is fogok tudni e-mailt váltani.
Dr. Bokros Sándor: – Köszönettel tartozunk azoknak, akik megszervezték a tanfolyamot
és azoknak a tanároknak
is, akik türelemmel és szakértelemmel oktattak minket.
Nagyon hálás vagyok nekik.
Dr. Pásztor Józsefné: – Elvégeztem
a haladó tanfolyamot is, mert szerettem volna
fejlődni. Fontos, hogy informálódjunk, az internettel pedig a világ minden pontjára
eljutunk és a barátokkal is
könnyebb programot szervezni a segítségével.
Dr. Szecsei Kálmánné: – Nagyon örülök
a notebooknak, még soha nem nyertem semmit.
Csak rémlett, hogy a 36-os
szám az enyém, de amikor
felolvasták, alig hittem el.
Előkerestem a szelvényt a
táskámból, aztán percek teltek el mire felfogtam, hogy
tényleg én nyertem.

Jó szó, megbecsülés, tisztelet

A II. Kerületi Önkormányzat által biztosított
ingyenes tanfolyamot 2012 óta eddig közel
3500 időskorú végezte el. Láng Zsolt polgármester köszöntőjében elmondta, nagyon
örül, hogy a tanfolyamra évről évre egyre
többen jelentkeznek, és annak is, hogy hasonló népszerűségnek örvend az Okosan az
okoseszközökről is, amely egy adott tematika alapján vezeti végig a résztvevőket okostelefonjuk, táblagépük hasznos funkcióin.
Hozzátette, lakossági megkeresések alapján
a tavaszi tervek között szerepel a Windows
10 operációs rendszer oktatása is. – Egy-egy
ilyen tanfolyam felgyorsítja a mindennapokat, hiszen segít a kapcsolattartásban,
megkönnyíti az ügyintézést és a programszervezést is, közösségek alakulhatnak ki –
hangsúlyozta, és mindenkit arra biztatott,
hogy jelentkezzen az új és ingyenes önkor-

Jeles napokon szokás az ünnepelteket, érintetteket meglepni valamivel, s olykor még meg is kérdezik, hogy mit
szeretnének. Az idősek világnapja apropóján, mint a
80-on túliak egyike, végiggondoltam, hogy mit is kívánhatunk mi – mai szófordulattal –, szépkorúak.
Bár a szó eredetije szerint ez a nagyszülők, dédszülők,
majd az ükapák, ükanyák elődeire, a bőven több mint
százévesek korosztályára illene. Ne legyünk kicsinyesek,
hiszen nem az elnevezés, hanem a valóban „szép kor”
lenne a fontos, de ez sok mindentől függ. Ilyen az egészség, a biztonság és az anyagi gondok nemléte. Azonban
én egyszerűbb, mindenki által megteremthető apróságokra gondolok, mint például a jó szó, a megbecsülés,
a tisztelet.
A régmúltban a vének, a bölcsek tanácsa volt a közösségek irányítója. Na, persze, ez már nem lehet a most-világban trendi. Azért még vannak, és nem is kevesen,
akik tapasztalataikkal, tudásukkal előbbre vihetnék a
világot ma is. Lehet, hogy lelassultunk, itt fáj, ott fáj, s

Dolhai Attila és Vágó Zsuzsi Zenés
utazás címmel adott műsort

mányzati tanfolyamokra és egyéb programokra. Az Internet kortalanul tanfolyam
résztvevői közül négy szerencsés nyertes notebookkal gazdagodott. Az ünnepség Dolhai
Attila és Vágó Zsuzsi Zenés utazás című műsorával folytatódott, majd egy állófogadással
ért véget.
NZSA

néha el-el felejtjük ismerőseink nevét is, de a nyugdíjaskorúak általában nem szellemileg leépült férfiak és nők,
sőt szívesen tornáztatnák szürkeállományukat. Ha már
a férfi és a nő fogalmak is említésre kerültek, szavakkal is lehet sérteni. Például ha a hírekben azt mondják,
hogy a hatvanvalahány éves apóka/anyóka áttotyogott
az úttesten, vagy a balesetekben eleve kihangsúlyozzák
az idős kort, holott lehet, hogy abban a fiatalabb volt a
hibás stb. Az üzletekben is néni/bácsi a megszólítás az
uram/hölgyem helyett, s még jó, ha nem vén satrafázzák
le az embert, az egyéb megnevezésekről, mint például a
„nyugger” nem is beszélve.
Nem babusgatást, csupán udvariasságot és tiszteletet
szeretnénk. Ha a mai aktív korúak ezt elfelejtik a családban, a közéletben, bárhol, akkor ne csodálkozzanak
majd, ha velük is így fognak bánni utódaik. Az Idősek
Világnapja akkor ér valamit, ha minden napon megbecsüljük az előttünk járókat, s így az „őszidő” is valóban
Pintér Emőke
szép kor lehet számukra.

Helytörténeti séta
a Széchenyi-hegyen

Miért lett közkedvelt hely a századelőn a
Széchenyi-hegy? Milyen extrém sportot
űztek ott? Hol voltak a legjobb vendéglők?
Luxus volt-e nyaralni egy örökpanorámás
üdülő-szállóban? Ezekre a kérdésekre kaphat választ, aki részt vesz a II. kerületi
Idősügyi Tanács OKTÓBER 17-én 10
órakor induló helytörténeti sétáján. Találkozó a Széchenyi-hegyen, a fogaskerekű felső végállomásánál (gyermekvasút).
A mintegy 60-90 perces sétát Kapovits
Réka okleveles építészmérnök vezeti.
Eső esetén a séta elmarad. A program
térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz
kötött. A csoport létszáma maximum 20
fő. Jelentkezni a seta@masodikkerulet.hu
e-mail-címen (név, e-mail-cím, telefonszám
megadásával) lehet.
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Október – Idôsek hónapja
Kerek évforduló

19. 09. 19., azaz 1919. szeptember 19-én
született Katona Mihályné Mille Ilona
Aradon, akit a Katolikus Szeretetszolgálat
XXIII. János Otthonában köszöntöttek századik születésnapja alkalmából. Lakótársai
versekkel, énekekkel készültek a jeles alkalomra, a II. Kerületi Önkormányzat nevében
pedig Csabai Péter VÖK-elöljáró gratulált
az ünnepeltnek.

Ilonka néni jó egészségnek örvend, a mai napig
ellátja magát, szemüveg nélkül olvas, rendszeresen versel és szépen énekel, még az iskolában tanultakra is emlékszik. Az otthonban
főnixmadárnak nevezik, mert nagy túlélő. Lánya elmesélése alapján nem jutott neki kön�nyű élet. Miután elcsatolták a területeket, soha
nem látta viszont az édesapját, édesanyját pedig pár hónapos korában elvesztette. Első házasságából három lánya született, az egyiket az
ostrom alatt, bombázások közepette, egyedül
szülte meg. Elveszítette a férjét, ezért mindig
dolgozott, hogy eltarthassa a családját. Az ötvenes években azért nem kapott segítséget, mert
nem volt hajlandó belépni a pártba. Csak a gyerekeiért lett sztahanovista, ő maga sokat éhezett, nem volt pénze téli cipőre sem. Második
házasságából született egy kései lánya, őt férjével együtt nevelte fel. Első gyerekei már igen
idősek, egyiküket el is temette, de a család az
utóbbi évtizedeket széppé varázsolta számára.
Örök fájdalma volt, hogy úgy érezte, árvasága
egész életén át tartott, mert hosszú élete során
sorban elveszítette szeretteit. Sok mindent
elfelejtett, de imádkozni nem. – Isten mindig mellettem volt – mondta. Négy lányától
hét unokája, hét dédunokája és egy ükunokája
született.
zsz

Lapzártánkkor kaptuk a hírt, hogy Ilonka néni
szeptember 23-án, férje születésnapján elköltözött
az élők sorából.

Ünnep a Nyugdíjas Pedagógus Otthonban

Az idősek október 1-jei világnapja alkalmából rendeztek ünnepséget Máriaremetén a
Nyugdíjas Pedagógus Otthonban, ahol Láng
Zsolt polgármester köszöntötte a 95. születésnapját október 1-jén ünneplő Egervölgyi
Józsefnét, illetve gyémánt diplomát vehetett
át Erhardt Tiborné.
Az ünnepség kezdetén dr. Fürjes Gergely
intézményvezető köszöntötte a megjelenteket. Láng Zsolt polgármester elmondta, nagyon sok mindenkinek van már ünnepnapja
a mentőápolóktól a köztisztviselőkig, de az
idősek világnapja kiemelten fontos. – Az év
ezen napján kicsit megállva mindenki végiggondolhatja, hogy az ő családjában hogy vannak a szülők, nagyszülők, dédszülők. Ez a nap
ugyan elsősorban az időseké, mégis ugyanígy
szól a fiatalabbakról, rólunk, arról, hogy mi
hogyan bánunk az időseinkkel.
Ezután oklevéllel és virágcsokorral köszöntötte fel Egervölgyi Józsefné Máriát, aki 43
éven át pedagógusként dolgozott Makláron,
1994-től Jászberényben a magyar népdalkincs megőrzésén fáradozott egészen 90 éves
koráig, és több népdalkórus vezetője volt.
Munkásságát díjakkal is elismerték. 95. szü-

letésnapján két gyermeke, három unokája, öt
dédunokája is köszöntötte.
A gyémánt diplomás tanárnőnek, Erhardt
Tiborné Margitnak Makra Krisztina képviselő
és Fürjes Gergely gratulált, és adta át neki az
oklevelet. Az ünnepségen jelen volt Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke és Csabai Péter VÖK-elöljáró is.

BUDAI POLGÁR

Századik születésnapja
alkalmából köszöntötték

Virágcsokorral és emléklappal köszöntötte Riczkó Andrea képviselő a
II. Kerületi Önkormányzat nevében
Molnár Lászlóné Erzsi nénit 100. születésnapján.
Családja körében ünnepelte századik
születésnapját Erzsi néni, aki ötven
évvel ezelőtt költözött férjével a II.
kerületi otthonába. – Sokáig a VIII.
kerületben éltem a férjemmel. Akkor
költöztünk ide, amikor hallottuk, hogy
Budán építkezések indultak. Békében
éltünk itt együtt, a férjem már sajnos
nem él. Nagyon szerettük mindig ezt
a II. kerületi emeleti lakást, gyönyörű
a Duna-parti kilátás és a Margit-sziget
látványa – magyarázta. Mesélt gyerekkoráról is, mint mondta, a Nógrád
megyei Szécsényben született, hárman
voltak lánytestvérek, ő volt a legkisebb,
mindannyian bejárós egyházi iskolában, apácáknál tanultak. Édesapja
szerelő volt, édesanyjuk varrónőként
dolgozott, később Pesten varrodája is
volt, sokat tanult tőle. – Mindig szerettem a gépnél ülni. Elkezdtem dolgozni, majd a Fehérnemű gyárban
főművezető lettem. Nagyon sokat dolgoztam, még külföldön is, Egyiptomban és Vietnámban, betanítottam az
ottaniakat – mesélte. Mint mondta, a
mai napig nagyon szereti a zenét és
televíziót is néz. – Ennyi idősen már
egy kicsit lusta vagyok, de azért még
takarítok, lejárok vásárolni és főzni is
szoktam – mondta. Hozzátette, húslevest, rántott húst, kacsaszárnyat,
oldalast is csinál, mindig azt, amit a
gyerekek szeretnek. Elmondta még,
hogy szomszédai nagyon kedvesek, jó
barátságban van velük. A születésnap
alkalmából Ausztráliában élő unokaöccse, unokája, dédunokája, Németországból unokahúga és családja is
hazalátogatott Erzsi nénihez.
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Egy tiszta ember – emléktábla Bitskey Tibornak

A Nemzeti Színház és a MASZK Országos Színészegyesület kezdeményezésére emléktáblát
avattak Bitskey Tibor pasaréti otthonának falán szeptember 21-én. Bitskey Tibor Kossuthés Jászai Mari-díjas színművész, a nemzet színésze, a II. kerület díszpolgára szeptember
20-án lett volna kilencvenéves.

Az emléktáblát, Stremeny
Géza szobrászművész alkotását, Láng Zsolt II. kerületi
polgármester és Balázs Péter
színművész, színházigazgató
leplezte le

A megjelenteket Flament Krisztina, a Nemzeti
Színház vezérigazgatói asszisztense köszöntötte és elmondta, hogy törekvésük szerint a
nemzet színészeinek és kimagasló színészegyéniségeinek a MASZK-kal közösen emléktáblákat állítanak. Ennek első állomása a Bitskey Tibor egykori otthonának falán avatandó
emlékmű. A művészhez fűződő személyes élményét is megosztotta. – Amikor 2002-ben
a Nemzeti Színházhoz kerültem, elkezdtem
áttanulmányozni a szereposztásokat, és láttam, hogy a stúdiószínpadon a Caligula helytartójában Mécs Károly és Tordy Géza fog szerepelni, a nyitóelőadásban pedig Bitskey Tibor.
Arra gondoltam, milyen szerencsés is vagyok,
hogy a három „Baradlay testvért” egy színházban láthatom.
Hegedűs D. Géza, a MASZK Országos Színészegyesület elnöke első találkozását idézte
fel Bitskey Tiborral. – Gyerekként számomra
nagy fölfedezés volt, amikor Ibrányban filmen
láthattam, nevét nagyon hamar megjegyeztem. Később számtalanszor voltam partnere
rádió- és szinkronstúdiókban is. Őrzöm a
hangját, az emlékét, ma is itt van előttem ez
a sugárzó, férfias, bátor, morális igazságot
hordozó, tiszta ember. Büszke vagyok, hogy
az emlékét megidézhettem.
Utolsó színigazgatója Balázs Péter, a Szolnoki Szigligeti Színház vezetője volt. – Először
főiskolásként találkoztam vele a Blaha Lujza
téri Nemzeti színpadán, majd a Vígszínházban is egy színpadon játszottunk, és nagy
büszkeséggel töltött el, mikor 2007-ben elfogadta felkérésemet, és a szolnoki színház

Bitskey Tibor Rákoskeresztúron született
1929. szeptember 20-án.
A Színművészeti Akadémiát 1953-ban végezte
el, 1959–1964 között a
Nemzeti Színház, 1964–
1974 között a Vígszínház
tagja volt. 1974–1996
között a Thália, illetve
az Arizona Színház vezető művésze. Filmekben
is maradandót alkotott. A Kőszívű ember fiai, az
Egri csillagok vagy az Egy magyar nábob óriási
ismertséget hozott számára. Kitüntetései: Magyar
Érdemrend középkeresztje, A Nemzet Színésze,
Kossuth-díj, kétszeres Jászai Mari-díjas érdemes
művész. A II. kerületben a Torockó köz 2.-ben
lakott, emléktábláját is itt helyezték el.

Ruttkai Évával 1955-ben az Egy pikoló világosban

Hegedűs D. Géza, a MASZK elnöke
első találkozását is felidézte Bitskey
Tiborral

tagja lett kilenc évig, haláláig. Egy hatalmas
ívű, színházi és filmfőszerepekkel ékesített
pálya utolsó műremekeit teremtette meg itt,
melyek részei voltak egy rendkívüli képességekkel rendelkező színművész hatalmas repertoárjának. Orgánuma, humora, anekdotái,
tisztessége magával ragadta a fiatalokat is.
Bitskey Tibor emléktábláját, Stremeny Géza
szobrászművész alkotását éppen a magyar
dráma napján, szeptember 21-én leplezte le
Láng Zsolt II. kerületi polgármester és Balázs
Péter színművész, majd koszorút helyezett
el Láng Zsolt, a MASZK nevében Hegedűs D.
Géza és a Nemzeti Színház képviselői, Szabó
Ágnes és Kulcsár Edit.
Zs. Sz.

Bitskey Tibor Bujtor Istvánnal A kőszívű
ember fiai 1965-ös filmváltozatának farkaskaland jelenetében. Lent Mécs Károllyal
ugyanebben a filmben
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Megújult iskolai tornatermek

Az idei tanévben már felújított tornateremben sportolhatnak az Áldás Utcai Általános
Iskola diákjai. Az elkészült termet szeptember 19-én torna- és kosárlabda-bemutatóval,
valamint közös gimnasztikával adták át.

Az átadóünnepségen részt vett Láng Zsolt
polgármester, Némethy Béla, az önkormányzat Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottságának elnöke,
Ötvös Zoltán, a Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási osztályának vezetője, Hajnissné Anda Éva, a Közép-Budai
Tankerületi Központ igazgatója, valamint
Csapó Ildikó, a tankerület gazdasági igazgatóhelyettese.
Láng Zsolt köszöntőjében elmondta, hogy a
II. Kerületi Önkormányzat 2007 óta 1,2 milliárd forintot fordított sportfejlesztésekre,
köztük az Áldás iskola Szemlőhegy utca és
Rómer Flóris utca sarkánál 2015-ben kialakított sportudvarára, illetve legutóbb, a Kodály iskola szeptember 13-án átadott kültéri
sportpályájára. Az Áldás belső tornaterme
meglehetősen rossz állapotú volt, ugyanakkor a műemléki kötöttségek megnehezítették
a korszerű, mai igényeknek megfelelő felújítását. A polgármester hangsúlyozta: igaz,
hogy az önkormányzat már nem fenntartója
a kerületi iskoláknak, de az ide járó gyerekek
a „mi gyerekeink”, fontos, hogy megfelelő
körülmények között tudjanak tanulni, sportolni. Ezért az önkormányzat minden évben
százmillió forintot ad a tankerületnek a II. kerületi iskolák felújítási munkáira.
A tornaterem korszerűsítése nyolcvanmillió forintba került, a legfontosabb változás
a régi, rossz állapotú padló új sportpadlóval
való felváltása volt – aminek eredményét az
emeleten elhelyezkedő tornaterem alatt lévő
osztályok is élvezik.
Hajnissné Anda Éva is a padlócsere jelentőségét hangsúlyozta. Mint mondta, korábban a
testnevelőktől és a szülőktől is érkeztek panaszok, hiszen nemcsak a labda útját változtatta
meg sokszor egy-egy kiálló parketta, de több
gyereknek is kibicsaklott miatta a bokája.
A terem a testnevelés órák megtartása mellett alkalmas lesz arra, hogy helyet adjon na-

Az önkormányzat támogatásával megújult a tornaterem
az Áldás Utcai Általános Iskolában...
...és a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban is

gyobb szabású rendezvényeknek, tanulmányi
versenyeknek is.
Kruchió Mária, az Áldás Utcai Általános
Iskola igazgatója örömének adott hangot
az elkészült tornaterem kapcsán. Felidézte,
hogy az Áldásban korábban testnevelés-tagozat működött, de ma is pezsgő sportélet
folyik az iskola falain belül és kívül, ami a
gyerekek sportban elért eredményein is
meglátszik.

A II. Kerületi Önkormányzat támogatásával elkészült tornaterem és kültéri sportudvar együtt már lehetővé teszi, hogy a diákok
jó körülmények között, élvezettel töltsék el
a mindennapos testnevelés órákat. Az avatóünnepségen – szalagátvágás helyett – a
közönség is megmozgathatta izmait egy néhány perces, könnyű gyakorlatsorral, majd
megtekinthették a diákok torna- és kosárlabda-bemutatóját.
PZS

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat
A II. Kerületi Önkormányzat az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve meghirdeti a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi pályázati fordulóját.
A pályázaton részt vehet minden szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgató („A” típusú pályázat),
valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatal („B” típusú pályázat), akinek állandó lakóhelye a
II. kerületben van, és családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300%-át, jelenleg 85 500 Ft-ot.

A pályázati felhívás elérhető: www.masodikkerulet.
hu/hirdetotabla/palyazatok
Figyelem! A pályázati adatok feltöltéséhez egyszeri
regisztráció szükséges a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerben, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben történő
véglegesítést követően kinyomtatva, aláírva az alábbi címre kell benyújtani: II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálat (1024
Budapest, Margit u.2-4., telefon: (06 1) 346 5600.

A pályázati rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019.
november 5. (kedd 15 óra).

A pályázattal kapcsolatban b ő v e b b i n f o r m á c i ó a
(06 1) 346 5779-es telefonszámon
vagy a gottfriedne.tomka.fruzsina@masodikkerulet.hu címen kérhető.
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Elkészült a sportpálya a Fenyves utcában

A szülők és a II. Kerületi Önkormányzat támogatásával újul meg a Szabó Lőrinc iskola Fenyves utcai tagintézményének udvara. A részét
képező korszerű sportpályát már október 4-én
birtokba vehették a gyerekek, de tervezik a
sportpálya melletti terület felújítását is.

Az elmúlt tanév végén rendezte meg a Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és
Gimnázium az Óriás Lóci Pikniket azzal a céllal, hogy az adományokból az iskola alapítványa fontos fejlesztéseket, beruházásokat valósíthasson meg. A Jam Session együttes,
Charlie és Frenreisz Károly nyár eleji fellépésén
befolyt felajánlásokat a Fenyves utcai iskola
udvarának felújítására fordítják.
Szintén az iskola modernizálásának része, hogy a II. Kerületi Önkormányzat a Közép-budai Tankerületi Központtal együttműködve felújította a sportpályát. Az avatáson a
résztvevőket köszöntve T. Zuggó Tünde, az intézmény igazgatója arra emlékeztetett, amikor
még csak álmodtak a megújult udvarról, és arról, hogy azon játszhatnak a gyerekek.
– Ez mára valósággá vált, köszönhetően az
együttműködésnek – mondta az igazgató, aki
Széchenyi Istvánt idézve – „Egynek mindent
nehéz, soknak semmi sem lehetetlen” – utalt az
összefogás erejére.
Az önkormányzat az elmúlt években a tankerületi központnak biztosított száz-száz millió forint támogatáson keresztül támogatja a
kerületi alap- és középfokú oktatási intéz-

mények karbantartását, felújítását, amelynek
során több sportinfrastrukturális fejlesztés is
megvalósult.
Ebből az összegből újulhatott meg a Fenyves utcai iskola sportpályája 13 millió forint
ráfordítással.
– A II. kerületben – mintegy tíz éve – olyan
gazdasági helyzetet teremtettünk, amivel
minden évben komoly összeget fordíthatunk
a sportberuházásokra – mondta Láng Zsolt
polgármester. – Csaknem az összes iskolai
sportpályát korszerű burkolattal láttuk el,
uszodát, sportcentrumot építettünk játszó-

Cserkészetre várják a gyerekeket

Szereted a természetet? Nyáron erdőben sátrazni, tábortűz körül
ülni, kirándulni és korcsolyázni? Szeretsz énekelni, kézműveskedni, színjátszani? Szeretnél egy életre szóló közösségbe tartozni?
Több száz cserkésszel együtt táborozni?
Ha igen, csatlakozz a Margit körúti 4. BIK cserkészcsapathoz,
ahol ilyen és ehhez hasonló élmények várnak rád!
Várjuk 2–6. osztályos lányok és fiúk jelentkezését a bikcsapat@
gmail.com e-mail-címen vagy az alábbi telefonszámokon: Hanti Sára (06 20) 290-8076, Jánosa Bence (06 70) 418-0861. Keress
minket a Facebookon és az Instagramon is: ww.facebook.com/
bikcscs, instagram.com/bik_csapat.

terekkel, fitneszparkokkal és közösségi terekkel, hogy az itt lakók jól érezzék magukat.
Már nem az önkormányzat feladata az iskolák
fenntartása, de felelősséget érzünk a helyi intézményekben tanuló diákokért.
A polgármester emlékeztetett arra az ígéretére, miszerint megduplázzák a támogatói
koncerten összegyűlt ötmillió forintot. A kiegészült összegből a sportpálya melletti területet újítanák fel együttműködésben az iskolával, a szülői közösséggel.
Hajnissné Anda Éva, a Közép-budai Tankerületi Központ igazgatója beszédében azt hangsúlyozta, hogy az önkormányzattal nagyon jó
a munkakapcsolat, amire jó példa a gyerekek
által most birtokba vett sportpálya. – Elismeréssel kell szólni az iskola és a gyerekek iránt
felelősséget érző szülői közösségről is, amelynek fontos szerepe volt a fejlesztésben – tette
hozzá. A tankerületi igazgató elmondta, hogy a
pálya már negyedik generációs akrilborítású,
ami garantálja a jó minőséget.
Erről bizonyosodhattak meg a Fillér és a
Szabó Lőrinc iskola diákjai, valamint a szülők, akik a táncbemutatón, illetve a játékos
sportversenyeken már kipróbálhatták az új,
többfunkciós pályát. Az eseményen mások
mellett részt vett Gór Csaba és Biró Zsolt önkormányzati képviselő is.
SZEG

Leendő elsősöknek

A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium várja a leendő első
osztályosokat és szüleiket MedveVár játszóházába szombatonként
9–11 óra között. Időpontok: október 19., november 23., február
15. és március 21. Sok játék, sportolási lehetőség, kézműves foglalkozás, néptánc, bábelőadás, 4. évfolyamos diákok Márton-napi
játéka, angol és német nyelvű foglalkozás vár a gyerekekre. Nyílt
órák: október 15-én és 16-án 7.45–9.30-ig (1. és 2. óra). Az első
órát a leendő elsős tanító tartja, utána lehetőség nyílik rövid
ismerkedésre, beszélgetésre az órát tartó pedagógussal. Kérik,
hogy részvételi szándékukat jelezzék a medvevar@csikferenc.hu
e-mail-címen.

22. OLDAL

KULTÚRA

BUDAI POLGÁR

Kerületünk pezsgő kulturális életének egyik
új ékköve a Gül Baba Kulturális Központ

Tavalyi megnyitása óta több mint 32 ezren
látogatták meg a Gül Baba türbét és a hozzá
tartozó virágzó kertet, köztük több százan tárlatvezetés, több tucat osztály pedig
rendhagyó történelemóra keretében. Ennek
a sikeres egy évnek szinte a megkoronázása
volt az első Gül Baba Kulturális Fesztivál
szeptember 20–22. között.

A II. kerület egyik színvonalas és különleges
hangulatú kulturális és közösségi tere lett a
2018-ben megújult türbe és annak tágabb környezete. A központ egyéves fennállását az I. Gül
Baba Kulturális Fesztivállal ünnepelték, amit
a II. kerület vezetője, Láng Zsolt polgármester
nyitott meg Menzer Tamás államtitkár és Szalai
István vezérigazgató társaságában.
– II. kerületiként hozzá vagyunk szokva, hogy
a változatos, színvonalas kulturális és szabadidős programokhoz nem is kell kimozdulni a
kerületből, hiszen itt minden elérhető: színház, koncert, kiállítás, tanfolyam, színjátszó
kör, táncklub, múzeum, emlékház, bábszínház,
országos és nemzetközi fesztiválok – programok minden korosztálynak és kulturális terek
a feltörekvő kortárs tehetségeknek – emelte ki
Láng Zsolt. – Ez a sokszínűség, a kreatív energiák felszabadulása olyan érték, amit az önkormányzat nemcsak megőrizni, de gyarapítani is
szeretne: – Már jó ideje együttgondolkozunk
a kultúra teremtőivel, kiemelten támogatjuk a
közösségi kezdeményezéseket, az egyes városrészek, sőt, akár egy-egy utca lakóinak, vendéglátósainak ötleteit, programjavaslatait – mondta. – A II. kerület kulturális pezsgésének egyik
új ékköve Gül Baba közel ötszáz éves síremléke,
benne az egyéves születésnapját ünneplő Gül

Baba Kulturális Központtal. A páratlan szépségű műemlék jelentősége nemcsak történelmi,
hanem művészeti és szakrális vonatkozású is,
hiszen a török és magyar nép összefogásával, a
II. Kerületi Önkormányzat támogatásával újult
meg környezetével együtt, új kapcsolódási pontokat teremtve a két nép között – tette hozzá a
polgármester.
Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország
nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára azt hangsúlyozta az esemény megnyitóján,
hogy minél jobban ápoljuk kulturális örökségeinket, annál erősebbek vagyunk a jelenben és
annál sikeresebbek leszünk a jövőben.
A háromnapos eseményen számos program
zajlott több helyszínen. Hagyományos oszmán-török és magyar népművészeti, valamint
kortárs művészeti programok, tudományos

előadások, élményfestés és gyerekeknek szóló
rendezvények várták az érdeklődőket, emellett
fellépett többek között Berecz András, az Arasinda és a Talamba együttes, valamint Agócs Gergely
és a Fonó Együttes is.
Ld

Irodalmi előadással ünnepelték az idősek világnapját

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek
világnapjává. Ebből az alkalomból ingyenes előadással ajándékozta
meg a II. Kerületi Önkormányzat a kerületi nyugdíjasokat október
4-én. A Marczibányi Téri Művelődési Központban Dévai Nagy
Kamilla Liszt-díjas, érdemes művész és Mohai Gábor Radnóti- és
Kazinczy-díjas előadóművész Mese a virágról című zenés irodalmi
előadását láthatta a közönség.
Az eseményen az önkormányzat nevében Némethy Béla képviselő
köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta, a polgármester nevében
is köszönetet mond azért, hogy elfogadták a meghívást, hiszen az
önkormányzat fontosnak tartja, hogy a II. kerület egy élő közösséget
jelentsen, aminek a szépkorúak is aktív résztvevői. – Önkormányzatunk minden évben megrendezi a szűrőnapokat, különféle kulturális
programokat, mint a helytörténeti séták, az őszi hajókirándulás, a
tánc- és főzőtanfolyamok, vagy a nagy népszerűségnek örvendő,
közösségformáló Internet kortalanul tanfolyamokat – mondta el
a képviselő. Ezt követően Nagy László, Ady Endre és Petőfi Sándor
verseivel vette kezdetét az irodalmi délután.
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Istentől kaptam ajándékba a hangomat

A Törös Alapítvány 2011 immár hatodik
jótékonysági koncertjének sztárfellépője
a vietnami születésű, de tavaly magyar
állampolgárságot kapott ifjú tenorista,
Ninh Duc Hoang Long lesz, akit a Virtuózok című televíziós tehetségkutató műsor
negyedik szériájában ismert meg és zárt
szívébe a magyar közönség.

A fiatal vietnami énekes tavaly nyáron volt
vendége a Kapás utcai rendelőintézet Semmelweis-napi ünnepségének, ahová tanára, Kiss
B. Atilla Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes
kísérte el. Mester és tanítványa akkor Erkel
Ferenc Bánk bán című operájából a Hazám,
hazám kezdetű áriát adta elő, amit a közönség
felállva, szűnni nem akaró vastapssal jutalmazott. A csodálatos előadás hallatán és a siker
láttán dr. Törös Edit reumatológus főorvos hívta
meg az ifjú művészt az októberi hangversenyre.
– Eddig még nem sok jótékonysági koncertre kértek fel, de ha hívtak, szívesen mentem – nyilatkozta érdeklődésünkre Ninh Duc
Hoang Long. – Úgy gondolom, hogy azért lettem énekes, mert Istentől kaptam ajándékba a
hangomat, és természetesnek tartom, hogy ezt
az isteni ajándékot továbbadjam másoknak.
Nemrég Aradon voltunk az Operaház társulatával meglátogatni Böjte Csaba alapítványát. Le
a kalappal előtte, aki sok száz gyereknek segített már. A mostani világunkban minél több
ilyen jószívű emberre lenne szükség.
A koncert bevételéből a II. kerület egészségügyi ellátását kívánják javítani. Fontosnak
tartja a segítségnyújtásnak ezt a formáját?
A betegeknek szomorú a sorsuk; fájdalmaik
vannak, fáradtak, stresszesek. Mi, művészek
nem tudunk úgy segíteni, mint az orvosok,
de nagy boldogság, hogy a hangunkkal vagy

a muzsikánkkal vidámabbá tehetjük őket, és
örömet szerezhetünk nekik. Úgy gondolom,
hogy a gyógyszerek után a második legfontosabb dolog a betegeknek a zene.
Lépett már fel a Duna Szimfonikus zenekarral, illetve a japán karmesterrel, Kanai
Toshifumival?
Eddig még nem volt lehetőségem ezzel a
kitűnő zenekarral és Kanai Toshifumi maestróval fellépni. De tudom, hogy nagyon híresek, és várom, hogy velük énekelhessek.
Mit hallhatunk öntől a hangversenyen?
A koncerten Donizetti Szerelmi bájitalából
Nemorino románcát és Leoncavallo Mattinata című művét fogom előadni. Én leginkább

a belcanto repertoárra koncentrálok, mint
Bellini, Rossini, Donizetti. Szeretem Puccinit is, és a magyar zeneszerzők közül Erkel
Ferenc és Lehár Ferenc a két kedvencem.
Mennyire ismeri kerületünket?
Amikor lakást kerestünk, szerettem volna
itt lakni, de sajnos nem sikerült a II. kerületben lakást vennem. Szeretem ezt a kerületet,
amikor itt járok, úgy érzem, mintha egy másik városban lennék, mert itt minden olyan
nyugodt, zöld és békés. Szoktunk járni piknikezni a Rózsadombra és a Hűvösvölgybe.
Remélem, sok II. kerületinek szerezhetünk
szép perceket a hangversennyel.

Péter Zsuzsanna

A Törös Alapítvány 2011 hatodik jótékonysági hangversenye a II. kerület egészségéért

DUNA SZIMFONIKUS ZENEKAR
2019. október 18., péntek 18.00

Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A)
Fellépnek:
Ninh Duc Hoang Long – tenor
Balogh Ádám – zongoraművész
Vezényel: Kanai Toshifumi (Japán)
Művészeti vezető: Szklenár Ferenc
Műsorvezető: Mohai Gábor
Fővédnök: Dr. Láng Zsolt polgármester
Védnökök: Béres Klára és Dubrovay László
Szervező: Törös Alapítvány 2011

Műsoron
Rossini: A sevillai borbély – nyitány
Donizetti: Szerelmi bájital – Nemorino áriája
Leoncavallo: Mattinata, op. 5
Beethoven: Holdfény szonáta – I. tétel
Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny
Helyfoglalás érkezési sorrendben.

A 3000 Ft és 5000 Ft-os támogatói jegyek – melyek egyben belépőként is szolgálnak a hangversenyre – az alábbi helyszíneken vásárolhatók meg személyesen: Marczibányi Téri Művelődési Központ, Klebelsberg Kultúrkúria, II. Kerületi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete Igazgatói titkárság (Kapás utca 22., 1. emelet), Mozgásszervi Rehabilitációs Központ (Henger utca 1.) Kizárólag 5000 Ft-os támogatói jegyek vásárolhatók
személyesen az Interticket hálózat értékesítési pontjain, jegyirodáiban, elektronikusan a www.jegy.hu weboldalán. Adományokat köszönettel elfogadunk a következő számlaszámra: OTP Bank 11702036-20721419.
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Többrekeszes ékszerdoboz a Kultúrkúriában

Szeptember végén nyílt meg a kortárs ötvösművészet legjelentősebb országos tárlata, a XII.
Ötvösművészeti Biennálé a Klebelsberg Kultúrkúriában, ahol közel ötven alkotó műve látható
ékszerektől a plasztikákig, érmektől a szobrokig, használati tárgyakig. A kiállítást az Ars Sacra
rendezvénysorozat keretében rendezték meg, de a szakrális művek mellett a seregszemle a száz
éve elhunyt Ady Endrére is emlékezik.

A II. Kerületi Önkormányzat díját Biró Zsolt adta át
Nemesi Attilának

Nemesi Attila Úton című alkotása

A kiállítás vendégeit Hefkó Mihály, a Nemzeti
Kulturális Alap iparművészeti tagozatának elnöke köszöntötte, a tárlatot Keppel Márton művészettörténész nyitotta meg.
– A XII. Ötvösművészeti Biennálé olyan
keresztmetszetet kínál a közönség számára,
amely a szakmának és művészeti ágnak a teljes
spektrumával világítja meg az ötvösség komplex
tartalmát, a műfajok és technikák különbözőségének párhuzamos egyidejűségével – hangsúlyozta. Elmondta azt is, hogy az ötvösművé-

szeti biennálénak immár hetedik alkalommal
ad otthont a Klebelsberg Kultúrkúria, amelynek kiállítóterme három hétre többrekeszes
ékszerdobozzá lényegül át, amelyben a nézelődő szempárok a sokféleség tarka kavalkádjában
csaponghatnak.
A biennálé – hagyományaihoz híven – szakmai díjak átadására is alkalmat teremtett.
A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti
és Tervezőművészeti tagozatának díját Kertész
Géza, a Magyar Képzőművészek és Iparművé-

A XII. Ötvösművészeti Biennále október 11-ig, hétköznap 8–20 óráig, hétvégén
10–18 óráig tekinthető meg a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom utca 2–10.). Kiállító
iparművészek: B. Laborcz Flóra, Balogh Mihály, Balázs Marianna, Bartl Dóra, Bicsár Vendel, Czinder
Tünde, Dávid Attila Norbert, Doncsev Antoni, Gelley Kristóf, Gera Noémi, Gombos István, Fazekas István,
Fördős László, Hajdu László, Hernádi Paula, J. Szalay Edit, Jajesnica Róbert, Kálmán László, Katona Katalin,
Kaubek Péter, Kertész Géza, Király Fanni, Kocsor Eszter Sára, Kótai József, Kovács Erzsébet, Kurucz Erzsébet, Küzdi András, Laczák Géza, Mile-Tóth Judit, Molnár Éva, Muharos Lajos, Nemesi Attila, Oláh Sándor,
fj. Palkó József, Rozsnyay Béla, Schuszter István, Serbakow Tibor, Sisa József, Sor Júlia, Szilágyi Ildikó, ifj.
Szlávics László, Tóth Zoltán, Varga Péter, Vágási Tamás, Veres Éva, Vincze Zita, Zidarics Ilona, Zoltán Győző.

Máriaremetei piaci napok
Gazdapiaci napok lesznek a Cserkészház kertjében (1028
Hímes u. 3.) OKTÓBER 12-én és 26-án, szombati napokon
7.00–11.30 óráig. Az érdeklődők igazi piaci hangulatban,
a kínálóasztal mellett jót beszélgetve, gazdag áruválasztékból válogathatnak. Vásárlás közben gondoljunk
arra, hogy aki hazai agrárterméket vásárol, az a hazai
gazdacsaládokat segíti, és jó minőségű, ismert eredetű
élelmiszert tehet családja asztalára.
Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában
Legközelebb OKTÓBER 19-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 óra és 15–19 óra között, vonalas telefon: (06 26)
361-371, mobil: (06 30) 731-6181.

szek Szövetségének díját Bartl Dóra, a Szent Eligiusz-díjat pedig Fördős László vehette át. A II.
Kerületi Önkormányzat díját Biró Zsolt, a Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai
Bizottság elnöke nyújtotta át Nemesi Attilának.
Nemesi Attila ötvösművész kerületünk lakója, és mint mondta, nagy öröm volt számára az
önkormányzat elismerése.
– Ha jól emlékszem, eddig mind a tizenkét
biennálén részt vettem – válaszolta kérdésünkre a művész. – A kétévenkénti bemutatkozási
lehetőség mindig nyújt inspirációt, törekszünk
arra, hogy friss művek kerüljenek a közönség
elé. Bár a tárlat valamilyen tematikához szokott
kötődni, ez természetesen semmilyen kényszert nem jelent a művészeknek. Az Úton című
munkám például ezúttal nem kapcsolódik sem
a szakrális témához, sem Adyhoz. Nem is volna jó, ha minden kiállító ugyanazt járná körül,
hiszen az már egy tematikus kiállítás volna, és
nem biennálé. Számunkra ez az esemény egyben találkozási lehetőség, ahol gondolatokat
cserélhetünk és megnézhetjük, ki hol tart.
1974-ben költöztem szüleimmel a II. kerületbe, a Bem József utcába, jelenlegi lakóhelyemen, Máriaremetén 1983 óta élek. Nagyon szeretem ezt a környéket, a csendjét és nyugalmát,
ami az alkotótevékenységet is segíti.
PZS

Emléktáblát avattak a 79 éves korában tavaly elhunyt Hencze Tamás Kossuth-díjas
érdemes művész, a Széchenyi Művészeti Akadémia tagjának tiszteletére egykori otthonánál, a
Pengő utca 11-13. számú ház falán. A szeptember 29-i ünnepségen családtagjai, tisztelői mellett
a II. Kerületi Önkormányzat nevében jelen volt Ötvös Zoltán, az Intézményirányítási Osztály
vezetője és Biró Zsolt, a Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottság elnöke.
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Újra csapra verték a söröshordót Hidegkúton

Vidám hangulatban vette kezdetét szeptember 20-án a III. Pesthidegkúti Sörfesztivál,
amely egész hétvégén sörökkel, finom falatokkal, zenével és tánccal várta az érdeklődőket a Klebelsberg Kultúrkúria udvarán
felállított sátorban.

A II. Kerületi Önkormányzat, a II. Kerületi
Német Önkormányzat és a Kultúrkúria szervezésében harmadik alkalommal megrendezett sörfesztivál házigazdája Láng Zsolt polgármester volt. – Amikor először megrendeztük a
háromnapos mulatságot, abban bíztunk, hogy
lesz folytatása, nagyon örülök, hogy mára már
hagyománnyá vált a fesztivál – fogalmazott köszöntőjében. Hozzátette, a sörfesztiválra meghívást kapott a kerület testvérvárosa, Mosbach
is. Tavaly volt húszéves a kapcsolatfelvétel, akkor a város delegációja is részt vett a fesztiválon, idén önkormányzati teendőik miatt nem
tudtak eljönni. A pesthidegkúti német hagyományok jelképeként a fesztivál nyitónapján
Láng Zsolt polgármester Varga Mihály pénzügyminiszterrel, országgyűlési képviselővel
közösen vert csapra egy söröshordót. A sörfesztiválon idén is felléptek hagyományőrző
előadók, például a Die Werischwarer Teufel
harmonikaduó, a Szári Drei Fúvószenekar, valamint a Pesthidegkúti Német Dalkör is, amely
fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte.

Az eseményen a polgármester virágcsokorral
köszönte meg Dézsiné Überhardt Katalinnak, a
II. Kerületi Német Önkormányzat elnökének
munkáját. Mint mondta, a német önkormányzat évről évre számos nívós programot szervez
a kerületben: megemlékezéseket, versenye-

ket, sváb bált, német napot. Az eseményen
részt vett Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója, valamint Makra Krisztina és Riczkó Andrea önkormányzati
képviselő is.
NZSA
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BUDAI POLGÁR

KIÁLLÍTÁSOK

október 28.
hétfő 19.00

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: OKTÓBER 13-ig: A Nagy Vízen innen és túl – Nyíri Zsolt fotográfiái (1028
Templom utca 2–10.).
• VÍZIVÁROSI GALÉRIA: OKTÓBER 11-ig: Ars Sacra – Fényt hozzon… Művészcsaládok. Bohus Zoltán (üvegplasztika), Lugossy Mária (üvegplasztika, grafika), Bohus Réka (elektrográfia, digitális nyomat, fotó) és Bohus
Áron (érmeplasztika, relief, nyomat) munkái (1027 Kapás utca 55).
• A KSH KÖNYVTÁR folyosóján OKTÓBERBEN Antal Irén festőművész kiállítása tekinthető meg (1024 Keleti
Károly u. 5.).

ZENE

A. P. Csehov:

VÁNYA BÁCSI – dráma
a Dunaújvárosi Bartók Béla
Kamaraszínház és a Váci
Dunakanyar Színház előadása
Rendező: Yaroslav Fedoryshyn
a Belaya Vezha
Nemzetközi Színházi Fesztivál
FŐDÍJÁNAK nyertese
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával kerül bemutatásra.

október 24.
csütörtök 19.00

AZ ÉJSZAKA
CSODÁI

Tánc, tüll, tablet
a Tünet Együttes előadása
Rendező-koreográfus: Szabó Réka

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: OKTÓBER 25., 19.00: Grazioso Zeneszalon. Meghívott vendégek a Benedekfi testvérek, házigazda Detvay Mária Marcella. OKTÓBER 26., 18.00: Echo II. koncert. OKTÓBER 27., 17.00:
Hangutazás és hangfürdő. Stresszoldó kikapcsolódás Bársony Bálinttal 14 éves kortól. OKTÓBER 27., 19.00:
Dalnokklub – versek, dallamok, gondolatok. Házigazda Radványi Balázs és Balog Péter, vendég a Strófa trió
(1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: OKTÓBER 7., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub. A koncerteket az indiai kultúráról, emberekről szóló film színesíti. OKTÓBER 13., 19.00: Gradus ad publicum. Dömötör Máté zongorahangversenye. Közreműködik: Szovák Kitti Mónika – gordonka. Házigazda, sorozatszerkesztő:
Eckhardt Gábor. OKTÓBER 17., 19.00: Guzsalyas csángó táncház – szüreti bál (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BARTÓK EMLÉKHÁZ: OKTÓBER 8., 18.00: MVM Koncertek. Junior Prima díjasok hangversenysorozata. Dolfin Balázs csellóestje. Zongorán közreműködik Berecz Mihály. OKTÓBER 19., 18.00: Az új generáció – Palojtay
János zongoraestje (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: OKTÓBER 11., 19.00: Fejes Endre–Presser Gábor: Jó estét
nyár, jó estét szerelem. A Szindra Társulat előadása. Rendező: Földessy Margit. OKTÓBER 12., 19.30: Hihetetlen
történetek – Nonstop impro a Szindra Társulattal. Műsorvezető: Földessy Margit. OKTÓBER 16., 19.00: Lackfi
János: Hinták – a Zsámbéki Színházi Bázis produkciója. OKTÓBER 19., 11.00: Presser Gábor–Sztevanovity Dusán–Horváth Péter: A padlás. A Szindra Társulat előadása. Rendező: Földessy Margit (1022 Marczibányi tér 5/a).
• ÁTRIUM: OKTÓBER 14., 15., 19.30: Egy, kettő, három. OKTÓBER 17., 19.00: Marslakók. Vendég: Bánffy
Eszter. OKTÓBER 19., 20., 19.30: A félelem megeszi a lelket. OKTÓBER 22., 19.30 és OKTÓBER 23., 15.00 és
19.30: 12 dühös ember (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: OKTÓBER 10., 16., 19.00: Csáó – Stefanovics Angéla körberajzolja magát. OKTÓBER 12., 19.00: 40! Avagy véges élet. OKTÓBER 12., 20.00: Garázsbanda. OKTÓBER 13., 15.00: Hurok.
OKTÓBER 14., 19.00: Gólyakalifa. OKTÓBER 15., 19.00: A szerelem zsoldosai. OKTÓBER 15., 20.00: Benne
vagy. OKTÓBER 18., 19.00: Az étkezés ártalmasságáról. OKTÓBER 19., 19.00: „Nyomorult nőszemélyek” – női
vértanú szentek modern krónikája. OKTÓBER 20., 20.00: A vezér. OKTÓBER 21., 19.00: A csatorna. OKTÓBER
21., 20.00: Pira – Bella. OKTÓBER 22., 19.00: A pitbull cselekedetei (1027 Jurányi utca 1–3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: OKTÓBER 8., 19.00: Kitaszított. OKTÓBER 9., 24., 19.30: Már nem ott élek – egy indián
naplója. OKTÓBER 10., 23., 19.00: A londoni lakosztály. OKTÓBER 11., 19.00: Akit Biffnek hívtak – emlékek
egy kihúzott életből. OKTÓBER 13., 15.00 és 19.00: Karamazov fivérek. OKTÓBER 14., 19.00: Agyatlan karácsony. OKTÓBER 15., 19.00: Eszter hagyatéka. OKTÓBER 15., 19.30: Sodrásban. OKTÓBER 17., 19., 19.30: 152
lépés Auschwitz felé. OKTÓBER 18., 19.30: Novecento. OKTÓBER 20., 19.30: Gina és Fidel – premier. OKTÓBER 21., 19.00: Bernarda Alba háza. OKTÓBER 22., 19.00: Szexpedíció. OKTÓBER 24., 19.00: A plafonon túl
(1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

KLUBOK

•

A BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET továbbra is tartalmas programokkal várja az érdeklődőket.

OKTÓBER 8-9.: Autóbuszos kirándulás az Aggteleki Nemzeti Parkba, városnézés Miskolcon, Miskolctapolcai
barlangfürdő meglátogatása. Kétnapos, látványos program a KKSI támogatásával. OKTÓBER 10.: Klubdélután.

október 18.
péntek 18.00

FEDŐ ÉS FEDETT

Matzon Ákos Munkácsydíjas festőművész
kiállítás-megnyitója

A kiállítást megnyitja
Szegedy-Maszák Zsuzsanna művészettörténész 2019. október 18-án pénteken
18 órakor.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Jelentkezés a november 26-i bécsi múzeumlátogatásra (csokigyári látogatással édesítve), este 19.30-tól Balázs
János koncertje a Zeneakadémián. OKTÓBER 11.: Magyarkút. Egész napos kirándulás vonattal. OKTÓBER 17.:
Klubdélután, jelentkezés a győri, a nyíregyházi és kecskeméti kiállításra (vonatos kirándulások). OKTÓBER 18.:
Fehérvári László ny. nagykövet, az ELTE arab tanszéke vendégtanárának előadása Az iszlám fénykora címmel
– kultúra, tudomány, orvoslás. 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. A
résztvevők a jól bevált játékok mellett minden alkalommal egy-egy új játékkal is megismerkedhetnek. OKTÓBER 10., 17.00: Beszélgetőklub. Az előadónk és a téma: Keszler Ágnes: 40 felett stílusosan. A rendezvények a
Thirring Lajos teremben lesznek (1024 Keleti Károly utca 5.).

GYEREKEKNEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: OKTÓBER 18., 9.30 és 10.45: Tádé-bérlet: Babaróka – a Ciróka Bábszínház
előadása óvodásoknak. OKTÓBER 18., 14.30: Mazsola-bérlet: Szerencsének szerencséje. A Magyar Népmese
Színház előadása kisiskolásoknak. OKTÓBER 21., 10.00: Babaszínház: Nem, nem, hanem. Első színházi élmény
a Vaskakas Bábszínház előadásában 0–3 éves korig (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszóház. Minden szombaton 10.30–12.00-ig tűzzománckészítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól (1022 Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: OKTÓBER 18., 15.00: Tenerife, az örök tavasz szigete.
Az Utazás a nagyvilágban című sorozatban Bezuk Zsolt filmje. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: (06 1) 212-2820, (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 11-én, pénteken 14 órától klubnap, OKTÓBER 18-án, pénteken
13.30-tól örömtánc a Fazekas utca 19-23. földszintjén. Tartja: Timár Zsuzsa táncoktató. Szeretettel várják az érdeklődőket! Érdeklődni a besenyeizsofi@gmail.com címen lehet (1027 Fazekas u. 19–23. fszt.).
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• BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 9.: Ócsa–Apostag buszos kirándulás. OKTÓBER 16.:
Erdei séta a Szép Juhásznétól a Hárs-hegyi kilátóig. OKTÓBER 30.: Börzsöny–Királyrét utazás vonattal. További
információ telefonon: (06 70) 615-9964 vagy e-mailben: budainapsugar20@gmail.com.

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: Gyalogtúrák: OKTÓBER 12.: Pilis. Piliscsaba, Piliscsév. Találkozó
8.00 óra, Nyugati pu., pénztárak. OKTÓBER 19.: Pilis. Csobánka, Pilisszántó. Találkozó 8.00 óra, Batthyány tér,
HÉV-pénztárak. OKTÓBER 26.: Pilisszentlászló, Pilisszentkereszt. Találkozó 8.00 óra, Batthyány tér, HÉV-pénztárak. További információ: (06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: OKTÓBER 12–15.: Mátra vagy Zselic hegység. Túravezető Hegedűs Antalné Magdi: (06 70) 350-4024. OKTÓBER 27. Budai-hegység, gombatúra. Hűvösvölgy, Zugliget. Találkozó 9 óra,
Széll Kálmán tér, metrókijáratnál. Túravezető Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: Genius loci – Firenze. Ludmann Mihály új művészettörténeti sorozata. OKTÓBER 15., 18.30: Firenze építészete a XV. században. OKTÓBER 29., 18.30: A reneszánsz képzőművészet születése (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: OKTÓBER 14., 18.30: Beatles – Gimesy Péter művészettörténész rocktörténeti előadás-sorozata. OKTÓBER 15., 19.30: Lyukasóra próza. Résztvevők: Nyáry Krisztián
moderátor, Szabó T. Anna, Dragomán György, Vörös István. OKTÓBER 17., 18.30: Thot és Hermész – Trükk,
tudás, mágia az ókori Egyiptomban. Istenek, démonok, mágusok. Szent titkok és természetfölötti rejtélyek a
történelemben – Antalffy Péter történész történelmi előadás-sorozata (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERG EMLÉKHÁZ: OKTÓBER 16., 17.30: Az ismeretlen reformer. IV. Károly uralkodása 1916–1918.
Dr. Ligeti Dávid PhD, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos munkatársának előadása. OKTÓBER 28., 17.30: Vissza az Aranykorba! Neoklasszicizmus az 1920-as évek magyar művészetében. A „Trianon
után – háború előtt” című előadás-sorozat. Dr. Bellák Gábor művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria
munkatársának előadása. Az előadások, amelyeket a V4 Építészeti Alapítvány rendez, ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni a v4@v4fund.archi címen vagy a (06 70) 389-8720-as telefonszámon lehet (1028
Templom utca 12–14.).

www.marczi.hu
Marczibányi Téri Művelődési Központ

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A

Tel.: (06 1) 212-2820, marczi@marczi.hu

október 11. péntek 19.00
Fejes Endre – Presser Gábor

JÓ ESTÉT NYÁR,
JÓ ESTÉT SZERELEM

a Szindra Társulat előadása
Rendező: FÖLDESSY MARGIT

TANFOLYAMOK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: OKTÓBER 9., 18.30: Szépítő Természet Műhely. Bőrünk természetes megóvása natúrkozmetikumokkal, szépítő és tisztálkodási szerek. OKTÓBER 16., 18.30: Kertbarát és Természetbarát Fórum. A természet megóvása, a növények természetes ápolása egészségünk megőrzése érdekében. OKTÓBER 26., 11.00: Ecoprint – fonalfestés (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: minden hétfőn 19.00–22.00-ig: Kreatív írás. A tanfolyamot
vezeti: Lackfi János József Attila- és Prima Primissima-díjas író, költő. Jelentkezés, információ: Sipos Ildikó: (06 1)
212-2820; (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).

A hónap FOTÓJA

´´
Foto´ pa´ lya´ zat a kerületrol

SZEPTEMBER

október 14. hétfő 18.30

BEATLES

Gimesy Péter művészettörténész
rocktörténeti előadássorozata

október 16. szerda 19.00
LACKFI JÁNOS:
Négyesi Klára – Király fürdő
A Budai Polgár fotópályázatára olyan képeket várunk, amelyek a II. kerület szépségeit, sokszínűségét, értékeit, érdekességeit mutatják be. Beküldési határidő minden hónap utolsó napja, legközelebb: október 31-én
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.

HINTÁK

A ZSÁMBÉKI SZÍNHÁZI BÁZIS
PRODUKCIÓJA
Játsszák: Peremartoni Krisztina,
Soltész Bözse
Rendező: Galgóczy Judit

28. OLDAL

KÉT HÉT

BUDAI POLGÁR

Kormorán-koncerttel zárult a Templomkerti esték

Ki szívét osztja szét címmel adott nagy sikerű koncertet a Kormorán együttes a máriaremetei templomkert szabadtéri oltáránál. És
mivel szeptember 28-án már jócskán az őszben jártunk, a szentmisét követően sötétben
és hűvösben kezdődött az előadás, a hangulat
viszont át- és felmelegítette a résztvevőket.
A Templomkerti esték-sorozat idei zárásaként fellépett együttes koncertje előtt Láng
Zsolt polgármester, az est fővédnöke köszöntőjében elmondta, hogy ez az esemény volt a
Templomkerti esték 13 éve alatt épp a hetvenedik. – A jótékonysági rendezvénysorozat,
melynek adományait a máriaremetei bazilika
javára ajánlják fel, tizenhárom éve fonódik
össze a kerület életével. Egy Kormorán-koncerttel indult, akkor is esett, és most is csöpörgött, amikor az idei évad zárásaként megint ők
lépnek fel. Köszönöm mindenkinek, aki közreműködött az esték létrejöttében, melyek már
nemcsak II. kerületi, hanem fővárosi szintű
kulturális programmá nőtték ki magukat.
Schmitt Pálné Makray Katalin, az est háziasszonya köszönetet mondott az idén fél éven
át tartó Templomkerti esték programsorozat

házigazdájának, Esterházy László kanonok plébánosnak, valamint Varga Mihály pénzügyminiszternek, országgyűlési képviselőnek, Láng
Zsolt II. kerületi polgármesternek és Schmitt
Pál volt köztársasági elnöknek támogató se-

gítségükért. A Kormorán együttes Makray Katalinnak a Kormorán örökös tagja oklevelet is
átnyújtotta, és a népszerű slágerek és ismert
népdalfeldolgozások mellett egy dalt neki
ajánlva játszottak el.
zsz

Budai polgárok a kerületből...
– Alföldi lány vagyok, szőnyeggel 14 éves korom óta foglalkozom. Nagyon szeretem a fonalakat, a textileket, mindig van a zsebemben egy
kis anyagdarab, amit morzsolhatok. Elsőre felvettek a szegedi kisképzőbe, azután az Iparművészeti Egyetem ipariszövő–szőnyeg szakára. Miután lediplomáztam, lakástextileztem, varrtam és hímeztem,
mert arra volt kereslet. Majd a ’90-es évek közepén megkeresett egy
szerb cég. Egy számomra még új, úgynevezett hand-tufting (tűzött)
technológiával gyártottak szőnyegeket, és mindezt Magyarországon.
Megörültem, hogy újra szőnyeggel foglalkozhatok, így több mint 25
éve tervezek tűzött szőnyegeket. Ezzel a módszerrel nemcsak szögletes
és körszőnyeget lehet készíteni, hanem bármilyen bonyolult formát
is. Sokszor megihlet egy tapéta mintája, egy természeti forma vagy egy
elvont fogalom, mint például az energia. Sokak szerint munkáim kész

Brinkus-Vándor Kata
Rug Artist

műalkotások, amikre félő rálépni, én mégsem falra, hanem padlóra,
valódi használatra szánom őket. A legjobb minőségű német fonallal
dolgozom, amit külföldön festetek. Itthon, sajnos, megszűnt mind
a fonalgyártás, mind a fonalfestöde. Vannak világító, fémbetétes és
Swarovski-kristállyal díszített szőnyegeim is. Nem titkolom, ezek
kifejezetten drága, prémium minőségű luxustermékek, melyek hónapokon át készülnek. Minden szőnyegemnek van mondanivalója,
mesél a megrendelőről és arról, amit érzek. Épp ezért kap minden
termékem nevet. Egyik kedvencem például az Energiamező szőnyeg,
amely egy fiatal pár lakásába készült. Az ő magával sodró energiájukat
akartam megmutatni, azóta is odavannak érte. Volt olyan ügyfelem,
aki nem kívánt magyar tervezővel dolgozni, de a minőséget látva tett
egy próbát velem. A lakásában minden arany volt, mégsem giccses,
hanem finoman elegáns. Állt a nappaliban egy óriási kanapé, annak az
apró mintáját vettem alapul és lyukacsos megoldással egy csipkehatású szőnyeget terveztem. Szerintem az a jó tervező, aki a megrendelő
vágyait figyelembe véve meg tudja tartani saját stílusjegyeit. A legemlékezetesebb egy vak hölgy kérése volt, aki egy kis panellakásban élt.
Nem akart felújíttatni, de jól akarta érezni magát a szobájában. A természet ihlette zöld, plasztikus szőnyeget terveztem számára, melynek
átadása nagyon megható pillanat volt. Négykézláb, centiről centire
tapogatva vette birtokba, örömkönnyek között. Van már termékem
Franciaországban, Ausztráliában, Németországban, de Hollywoodban
is. Egy amerikai turistahölgy beleszeretett egy szakmai fesztiválon kiállított darabomba és megvásárolta annak ellenére, hogy a szállítási
költsége ugyanannyiba került, mint maga a szőnyeg.
2018 tavaszától van műtermem a Jurányi Házban. Pár éve költöztünk a II. kerületbe a férjemmel, nagyon szeretjük. Mindig csodáltuk
ezt a szép környéket, nem hittem, hogy valaha is a Rózsadombon fogok élni. Jó a közlekedés, rövid idő alatt nemcsak a várost, de lelkes
természetjáróként a közeli erdőket is hamar elérjük. Szuper a kutyás
közösség, mindenki mindenkit ismer és támogat. Javaslom, hogy
csatlakozzanak hozzá, kinyílik a világ!

Lejegyezte: Novák Zsófi Aliz

Szőnyegeim összetéveszthetetlen életérzést sugároznak

2019/17 – október 5.

HITÉLET

Hírek, események kerületünk templomaiban
PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: OKTÓBER 13-án 10 órakor a templomszentelés 85. évfordulójának ünnepe, a szentmisét Dobszay Benedek OFM tartományfőnök
mondja, 16.30-kor görögkatolikus szentmise, a 18 órai szentmisén a Szent Antal kórus
Liszt: Missa Coralisát énekli Déri András vezényletével, a szentmise keretében a házassági
jubileumukat ünneplők megáldása (jelentkezés OKTÓBER 10-ig a portán). OKTÓBER
14-én 17.30-kor vesperás, 18 órakor ünnepi szentmise a korábbi plébánosokkal a templom
felszentelésének 85. és a plébánia alapításának 25. évfordulója alkalmából, a szentmise
végén átadják az évforduló alkalmából alapított Szent Antal-díjat. OKTÓBER 19–26-ig
plébániai zarándoklat Loreto és környéke ferences kegyhelyeire, jelentkezés és részletek a
portán. OKTÓBER 20-án 10 órakor Bucskó Nándor OFM újmiséje (1026 Pasaréti út 137.).

29. OLDAL

Megújult az újlaki plébánia
közösségi háza

Szeptember 27-én az Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia felújított
közösségi házának megáldására gyűltek össze a hívek. Az ünnepségre meghívást kaptak azok a támogatók is, akik folyamatosan
segítik a plébániát, és akiknek a segítsége nélkül a megvalósult
fejlesztések és felújítások csak álmok maradtak volna.

KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ: OKTÓBER 7-én 19 órakor a Ferences
lelkiségi kurzus keretében P. Varga Kapisztrán OFM előadása Az Eucharisztia mint látásmód
címmel. OKTÓBER 11-én 19 órakor Szentföldi képek címmel P. Várnai Jakab OFM előadása.
OKTÓBER 12-én 16 órakor Katona Mária festőművész kiállításának megnyitója. OKTÓBER
20-án 13 órakor Nádmesék, interaktív komolyzenei előadás (nem csak) gyerekeknek. Sándor Ádám oboaművész sorozata. OKTÓBER 21-én 19.30-kor a Kájoni Szabadegyetem
keretében Süttő Márta és Süttő Gábor tanár, mentálhigiénés szakember előadása „Elhagyja
apját és anyját...” címmel (1025 Szilfa u. 4.).

Országúti Ferences templom: OKTÓBER 10-én 19.30-kor a Házas esték sorozatban Lothringer Éva SSS, családterapeuta előadása Miért nem érted, amit mondok??!
– kommunikációs konfliktusok és megoldásuk a családban, a párkapcsolatban címmel.
OKTÓBER 12-én 17 órakor óvodások szentmiséje. OKTÓBER 17-én 10–12 óra között
nyugdíjasklub. OKTÓBER 20-án a szentmiséken a missziókért imádkoznak és a perselyadományokat támogatásukra továbbítják. OKTÓBER 20-án 11–12.30-ig a családos mise
után a plébánia hittantermében az Országúti Karitász gyerekruha- és játékbörzét szervez – a
börzére szánt holmikat kizárólag aznap fogadják! (1024 Margit körút 23.).

Rózsadombi Ferences Templom: a templom búcsúja Kapisztrán Szent János ünnepén,
OKTÓBER 23-án lesz, ünnepi szentmise 10 órakor. OKTÓBERBEN minden hétköznap
17.30-kor rózsafüzérima (1025 Tövis u. 1.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: minden második hétfőn 18 órakor bibliaismereti
tanfolyam, első alkalom OKTÓBER 7-én, téma az Apostolok Cselekedeteinek könyve.
OKTÓBER 11-én 18 órakor a Világegyetemi sorozat keretében Szemkeő Gábor előadása
Az abortuszról keresztyén szemmel címmel. Istentisztelet minden vasárnap 8 és 10 órakor (a
gyermek-istentisztelettel párhuzamosan) és csütörtökön 18 órakor. OKTÓBER 20-án 18
órakor evangelizációs istentisztelet. A bibliaórák kedden 18 órakor, az ifjúsági körök vasárnap 17 órakor, a jegyesek és házasok bibliaórái pedig szerdán 18 órakor és szombaton 17
órakor kezdődnek, www.refpasaret.hu, tel.: (06 1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).

CIMBALOM UTCAI REFORMÁTUS TEMPLOM: OKTÓBER 9-én 10 órakor baba-mama
kör Paár Julcsi zeneterapeuta-népdalénekes édesanyával. OKTÓBER 13-án 10 órakor
istentisztelet, 15 órakor Benedek Elek mesemondó verseny, a zsűri elnöke Budai Ilona népdalénekes, mesemondó. OKTÓBER 20-án 10 órakor istentisztelet és megemlékezés az
1956-os magyar forradalom és szabadságharc 63. évfordulójáról. Szerdánként 17 órakor
bibliaóra felnőtteknek. Elérhetőségek: Peterdiné Molnár Judit (06 30) 539-8750, peterdijudit@
gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).

MÁRIAREMETEI BAZILIKA: OKTÓBER a rózsafüzér hónapja, szentolvasóima, hétfőtől
péntekig 10 órakor, szombaton 17.30-kor, vasárnap 8.15-kor. OKTÓBER 7-én a Rózsafüzér
királynőjének ünnepe, OKTÓBER 8-án a Magyarok Nagyasszonya ünnepe. OKTÓBER
20-án missziók vasárnapja, a perselyadományok a missziók támogatását szolgálják. OKTÓBER 23-án plébániai zarándoklat (1029 Templomkert u. 1.).

A Széphalmi Jézus Szíve-Templom karitászcsoportjának szervezésében OKTÓBER
10-én és 11-én 8–18 óra között, OKTÓBER 12-én 8–11.30 óra között jótékonysági
ruhabörze lesz. A vásáron ruhák, cipők, táskák mellett kisebb használati tárgyak is lesznek.
Helyszín az ófalui plébánia, a Don Bosco Óvoda mellett (1028 Templom utca 5.).
Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: OKTÓBER 15-én 10 órakor nyugdíjasklub
a Szent Margit-teremben. Felnőttek részére hittan minden hétfőn 20 órakor, jegyesoktatás
minden szerdán 19 órakor, társadalometika minden pénteken 20 órakor. A plébániai iroda
fogadóórái hétfőn és pénteken 10–12 óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 16–18 óra
között. További információ a www.ujlakitemplom.hu oldalon (1023 Bécsi út 32.).

Összeállította: Raduj Klára

Budai Görögkatolikus templom: vasárnaponként 9, 11 és 17.30 órakor, hétköznapokon 17.30-kor végeznek Szent Liturgiát. OKTÓBER hétköznapjain 17 órától Paraklisz-imádság (könyörgő ájtatosság az Istenszülő Szűz Máriához). A templom kórusa várja a bizánci
liturgikus énekek iránt érdeklődőket csütörtök esténként. Irodai fogadóóra hétköznapokon
16.30–17.30-ig, www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.). GÖRÖG GÖDÖR: keddenként
19 órakor az egyetemista korosztály részére, hétfőnként 15.30-kor a középiskolás korosztály
részére hittan és közösségi alkalom. OKTÓBER 12-én délelőtt ovis hittan (Pengő köz).

BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: OKTÓBER 13-án az istentiszteletek a szokott rendben, 18 órakor ifjúsági zenés istentisztelet, 19 órakor a házasságra készülő fiatalok
alkalma A szeretetre szoruló ember címmel. OKTÓBER 14-én 19 órakor a Budavári
Evangélikus Szabadegyetem keretében Páll Csilla művészettörténész előadása. OKTÓBER
16-án 19 órakor középgenerációs interaktív hittan és közösségi alkalom Találkozás Jézussal
forró szomjtól égve címmel. OKTÓBER 18-án 19 órakor Schulek Frigyes halálának 100.
évfordulója alkalmából a Mátyás-templommal közös szervezésben Schulek János építőmérnök tart előadást Schulek Frigyes építőművész, a középkor építészetének újraálmodója
címmel. OKTÓBER 20-án, áldozati vasárnapon, a templomszentelés évfordulóján az
istentiszteletek a szokott rendben lesznek, 18 órakor a Budavári Gospel kórus születésnapi
koncertje lesz (1014 Táncsics M. u. 28.).

– Az Isten képmását hordozó ember egyik jellegzetes vonása az, hogy
egy hosszan tartó vagy nagyobb munka végeztével hálát ad a Teremtőnek azért, hogy a munka elvégzését lehetővé tette, és köszönetet mond
azoknak is, akik ebben a munkában segítették – ezekkel a szavakkal
köszöntötte Beran Ferenc plébános az újlaki plébánia felújított közösségi házának megszentelésére összegyűlt közösséget. – Az egyház célja
elsősorban, hogy lelki templomok épüljenek, de ehhez kőből épült
templomokra és közösségi házakra is szükség van – hangsúlyozta a
plébános, majd hozzátette, hogy nemcsak az elmúlt egy év munkájáért szeretne köszönetet mondani, hanem az elmúlt három évtized
folyamatos támogatásáért. A szóbeli köszönet mellett díszoklevelet,
valamint egy-egy Szentírást is átnyújtott a díszvendégeknek, Snell
György püspöknek, Varga Mihály pénzügyminiszternek, országgyűlési
képviselőnek, Tarlós István főpolgármesternek, Láng Zsoltnak, a II. kerület és Bús Balázsnak, a III. kerület polgármesterének, valamint Bán
Teodórának, aki a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójaként az évente a Margitszigeten tartott szentmisék létrejöttéhez
járult hozzá.
Az 1984-ben kialakított hittantermek mára többszintes és többfunkciós, korszerű közösségi házként szolgálják a hívek szociális vagy
kulturális igényeit. A közösségi házat Snell György püspök áldotta
meg, köszönetet mondott Harmat Péter, a plébánia világi alelnöke.
Az ünnepséget követően a vendégek megtekinthették a megszépült
házat, majd kis agapén is részt vehettek.
PZS

30. OLDAL

EGÉSZSÉG

BUDAI POLGÁR

Újabb négy életmentő készüléket szerzett be
az önkormányzat

A statisztikák szerint Magyarországon a
hirtelen szívhalál a vezető halálok, pedig
az idejében elkezdett defibrillátoros újraélesztéssel sokak élete menthető lenne.
A II. Kerületi Önkormányzat vezetése – a
megelőzésre fektetve a hangsúlyt – fontosnak tartja, hogy váratlan rosszullétek esetén minél több nagy forgalmú
közintézményben hozzáférhető legyen
az életmentő készülék, ezért az eddigiek
mellett újabb négy II. kerületi helyszínre
telepít defibrillátort.

Október 3-án dr. Polák Lászlónak, a II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat vezetőjének Láng Zsolt
adta az egyik új defibrillátort. A polgármester
elmondta, hogy további életmentő készülékek vásárlását tervezik a nagy ügyfélforgalmat
bonyolító önkormányzati irodákba és intézményekbe. Hozzátette: feltérképezik a II. kerületben található, de nem az önkormányzat
által üzemeltetett újraélesztő készülékeket is,
amelyeket az önkormányzat honlapján is megjelenítenek majd, illetve rendszeresen biztosítják a díjmentes elsősegélynyújtó oktatáson való
részvétel lehetőségét a polgármesteri hivatal és

az önkormányzat fenntartásában működő intézmények munkatársainak.
Egy ilyen oktatásra a készülék átadását követően sor is került, amelyet dr. Toldy-Schedel Emil,
a Szent Ferenc Kórház főigazgatója és kollégái
tartottak az érintett intézmények dolgozóinak.
A négy készüléket a közeljövőben az önkormányzat új Központi Ügyfélszolgálatába (Margit u. 2-4.), a Kolozsvári Tamás utcai Panoráma
Sportközpontba, a nemrég megnyílt Gyarmati
Dezső Uszodába és a II. Kerületi Egészségügyi
Szolgálat Községház utcai szakrendelőjébe fogják telepíteni.

A II. Kerületi Önkormányzat idén ősszel is több helyszínen
szervez díjmentes és önkéntes EGÉSZSÉGNAPOKAT
kerületünk felnőtt lakosai számára.
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2019. NOVEMBER 23. (szombat)
zpontban

s Kö
Célzott, kiegészítő szűrés a Pulzu
(1024 Fillér u. 4.)

9-16 óráig
2019. NOVEMBER 30. (szombat)út 71-73.)
her
Szent Ferenc Kórház (1021 Szé
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Közlekedésbiztonsági délután a kerékpáros tanpályán

Baleset-megelőzési és közlekedésbiztonsági céllal szervezett játékos KRESZ-oktatást a
II. kerületi Rendőrkapitányság a II. Kerületi Önkormányzat támogatásával a Nagy Lajos téri kerékpáros tanpályáján szeptember
26-án délután. A Tanuljunk együtt biztonságosan közlekedni! című rendezvényre gyalog, kerékpárral, rollerral vagy kismotorral
is jöhettek a gyerekek, akiket táblaismereti
feladatokkal, szituációs gyakorlatokkal, versenyekkel és nyereményekkel vártak a rendőr
oktatók. A rendszeresen a játszótérre látogatók számára meghirdetett alkalomra sokan
érkeztek, ezért a tervek szerint tavasztól szeretnék rendszeressé tenni a foglalkozásokat.
Az eseményen részt vett Gór Csaba önkormányzati képviselő, valamint két körzeti megbízott, Csemer Tibor és Hutóczky Attila rendőr
törzszászlós is.

A II. kerületi rendőrök elfogták a Széll
Kálmán téri garázdaság feltételezett elkövetőit. Az egyik támadó még egy kést is
elővett a középiskolások bántalmazásakor.
A rendelkezésre álló adatok szerint két
középiskolás fiú sétált a Széll Kálmán téren
idén augusztus 31-én délután, amikor egy
háromfős társaság beléjük kötött, ököllel
többször megütötte, meg is rugdosta őket.
A két iskolás egy gyorsétteremben kért
segítséget, ekkor még nem értesítették a
rendőrséget. Az egyik fiú súlyosan, a másik
pedig könnyebben sérült meg.
Az egyik fiatal még aznap este az édesapjával bement a II. kerületi Rendőrkapi-

tányságra, ahol feljelentést tett, és átadta
a nyomozóknak azokat a fotókat, amiket
a fiúnak sikerült készítenie a támadókról.
A rendőrök azonosították a három feltételezett elkövetőt: egy 15 és 13 éves
testvérpárt, illetve 14 éves barátjukat. A 15
éves budapesti fiút szeptember 17-én a
lakásán elfogták, 13 éves testvére ellen
azért nem indul eljárás, mert gyermekkorú.
A harmadik fiatal édesanyjával jelentkezett
a rendőrségen.
A II. kerületi Rendőrkapitányság súlyos
testi sértés bűntett megalapozott gyanúja
miatt indított eljárást az idősebb fiúk ellen,
akik szabadlábon védekeznek.

Forrás: www.police.hu

Az afrikai sertéspestis (ASP) egy emberekre egyáltalán nem veszélyes vírusos betegség, amely csak a házi sertést és a vaddisznót
betegíti meg.
A fertőzést, sajnos, a Pilisi Parkerdő Budakeszi Erdészetében,
egy zárt vadaskertben is kimutatták elhullott vaddisznóból vett
mintából. A betegség terjedése állategészségügyi kérdés, azonban
a fertőzés megállításában a felelős emberi magatartásnak jelentős
szerepe van. A sertéstartók sokat tehetnek a házi sertésekre való
átterjedés megelőzése érdekében, elsősorban a járványvédelmi
és az állatállomány szállítására vonatkozó előírások betartásával.
Az állategészségügyi hatóság mindent megtesz a járvány leküzdéséért, és kéri az állattartók felelősségteljes együttműködését.
Bátran járhatjuk az erdőket, kirándulhatunk, sétálhatunk a szabadban, a turistaútvonalak jelenleg nincsenek lezárva, azonban
a járvány terjedésének megelőzése érdekében ne térjünk le a
turistautakról, és az erdőjárás után alaposan mossuk le a cipőnket! Ehhez lehetőség szerint használjunk fertőtlenítőszert. Élelmiszer- (ételmaradékot), illetve zöldhulladékot ne hagyjunk, ne
vigyünk az erdőbe vagy annak határába, a hulladékot kizárólag
a kijelölt gyűjtőkbe szabad dobni! Kutyát póráz nélkül tilos az
erdőben sétáltatni! Ha vadmalaccal találkozunk, ne háborgassuk,
ne fogjuk meg, ne vigyük haza vagy állatorvoshoz!
A II. Kerületi Önkormányzat ajánlja mindenki – vagyis az
állattartók, a vadászok és a lakosság – figyelmébe a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján található
hasznos információkat.
Amennyiben valaki esetleg elhullott vaddisznó tetemére talál, azonnal hívja a Nébih zöldszámát: (06 80) 263-244. További
információk a portal.nebih.gov.hu oldalon találhatók.

Rendőrkézen a Széll Kálmán téri
bántalmazók

Égő autókat oltottak

Fotó: Rózsadomb ÖTE

Állategészségügyi tájékoztató

Kigyulladt egy autó a Vöröstorony utcában szeptember 15-én kora délután. A környéken lakók értesítették a tűzoltókat, a helyszínre a II. kerületi hivatásos egység és
a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai egyaránt kimentek. A lángok nem
terjedtek tovább a kocsi motorteréből, személyi sérülés nem történt.
Szintén autó kapott lángra szeptember 18-án délután az Árpád fejedelem útján a
Margit híd közelében, miután két jármű koccant. Az esethez a II. kerületi önkéntesek
is kivonultak, de még a hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt kézi tűzoltó készülékkel
sikerült megfékezni a tüzet, így már csak az izzó részeket kellett visszahűteni. Szerencsére személyi sérülés itt sem történt.
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Lakossági tájékoztatás
A választási kampányokban a véleménynyilvá- 3. A II. kerület képviselő-testületi ülései nyilvánonítás szabadsága az egyik legfontosabb alapelv,
sak: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóamit a II. Kerületi Önkormányzat minden renló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdédelkezésére álló eszközzel érvényre kíván jutse alapján a képviselő-testület ülései nyilvánosak,
tatni. Azonban sajnálatos módon az elmúlt időazokon bárki részt vehet. A 46. § (2) és (3) bekezszakban nyilvánosságot kaptak a Polgármesteri
dése azt mondja ki, hogy mely esetekben kötelező
Hivatal törvényes működését megkérdőjelező
zárt ülés tartása. Ezek a szabályok vonatkoznak a
állítások. A kerület választópolgárainak tiszbizottsági ülésekre is.
tánlátása érdekében hangsúlyozni kívánjuk a
4. A II. kerület nem szerződik offshore cégekkel:
következőket:
Az Alaptörvény és A nemzeti vagyonról szóló 2011.
1. A II. kerület átlátható, követhető költségvetés
évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése értelméalapján gazdálkodik: az önkormányzat költségben a Polgármesteri Hivatal (és az önkormányzat)
vetése rendelet, szöveges része és a költségvetési
kizárólag átlátható szervezettel köthet szerződést.
táblák visszamenőlegesen is nyilvánosak, megtalálAz ún. „offshore” cégek nem minősülnek átláthatóhatóak az önkormányzat hivatalos honlapján.
nak, az ilyen cégekkel kötött szerződés – a törvény
2. A II. kerület szerződései nyilvánosak: a Polgárerejénél fogva – semmis.
mesteri Hivatal és az önkormányzat törvényben
meghatározott értékhatár fölötti szerződései nyilvánosak, azok megtalálhatóak az önkormányzat hivatalos honlapján.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÚJ KÖZPONTI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK NYITVATARTÁSA

Központ Ügyfélszolgálati
Iroda

1024 Margit u. 2-4.
Telefon: (06) 1 346-5600.
E-mail:
ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu.

Ügyfélfogadási rend:
hétfő: 8:00–12:00
13:00–17:00; kedd:
8:00–12:00 13:00–16:00;
szerda: 8:00–12:00
13:00–18:00; csütörtök:
8:00–12:00 13:00–16:00;
péntek: 8:00–13:00. 12-13
óra között az ügyfélfogadás szünetel, kivéve
pénteken.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
főépületében MŰKÖDŐ IRODÁK
Anyakönyvi ügyek

1024 Budapest Mechwart liget 1.,
földszint
Tel.: (06 1) 346-5631, 346-5632, 3465633, 346-5634, 346-5567

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)

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

Közterület-használati
Ügyintézés
(Városrendészeti Osztály)

hétfő: 13.30-18.00, szer1024 Buday László utca 5/c, tel.: (06 1)
da: 8.00-16.30, péntek:
346-5504, (06 1) 346-5788
8.00-11.30

Nyitvatartás részletes
időpontjai jobbra, zöld keretes írásunkban található.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI
Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1. Postacím: 1277 Budapest
23., Pf. 2. Központi telefon: 346-5400. Honlap: www.masodikkerulet.hu. E-mail: info@masodikkerulet.hu. Facebook: II. kerület (Budapest), Facebook-csoport: Budai Polgár.

dr. Szalai Tibor
jegyző
Rendkívüli nyitvatartás az okmányirodákban

A 2019. október 13-i önkormányzati választásokra tekintettel október 12-én (szombaton) és október 13-án (vasárnap) a fővárosi kormányablakokban, valamint a XIII. Kerületi Hivatal Központi
Okmányirodai Főosztályán rendkívüli nyitvatartási időben fogadják az ügyfeleket.
Az ügyeleti rendben a választások zavartalan lebonyolítása, valamint a választójog akadálytalan gyakorlása érdekében a választópolgárok számára a választáshoz kapcsolódó okmányokkal
kapcsolatos ügyintézés (a szavazásra jogosító okmányok szükség szerinti kiadása, megújítása,
kiváltása, cseréje és pótlása) lehetőségét biztosítják.
Budapest Főváros Kormányhivatala II. kerületi hivatala (1024 Margit krt. 47-49.) okmányirodájának és okmányirodai feladatokat is ellátó kormányablakainak nyitvatartása a helyi önkormányzati
képviselők választásának hetében a következő: október 7. (hétfő) 7.00–17.00, október 8. (kedd)
8.00–16.00, október 9. (szerda) 12.00–20.00, október 10. (csütörtök) 8.00–16.00, október 11.
(péntek) 8.00–14.00, október 12. (szombat) 8.00–19.00, október 13. (vasárnap) 7.00–19.00.

Rövidített nyitvatartás a Központi Ügyfélszolgálatban
Október 9-én, szerdán a Központi Ügyfélszolgálat (Margit utca 2-4., tel.: (06 1) 3465600, e-mail: ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu) technikai okok miatt 16.00 óráig
tart nyitva. Megértésüket köszönjük!

Hivatali nyitvatartás anyakönyvi ügyekben

Az ügyfélfogadási idő vége előtt egy órával (ha a várakozó ügyfelek magas
száma indokolja, akár előbb is) a sorszámkiadást lezárják, az ügyfélfogadást ezt
követően egyedi elbírálással – az ügy intézési idejének felmérése alapján – az
ügyintézők határozzák meg. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13.30-18.00 sorszám
szerint (kivéve: házassági szándék bejelentése, apai elismerő nyilatkozat tétele, bejegyzett élettársi kapcsolat szándék bejelentése – csak előre egyeztetett
időpontra). Szerda: 8.00-16.30 sorszám szerint (kivéve: házassági szándék bejelentése, apai elismerő nyilatkozat tétele, bejegyzett élettársi kapcsolat szándék
bejelentése – csak előre egyeztetett időpontra). Kedd, Csütörtök: 8.00-12.00
csak előre egyeztetett időpontra. Péntek: nincs félfogadás. II. Kerület területén
történt még nem anyakönyvezett haláleset ügyekben: Hétfő: 8.00-12.00, 13.3018.00. Szerda: 8.00-16.30 sorszám szerint. Kedd, Csütörtök: 8.00-12.00 sorszám
szerint. Péntek: 8.00-11.00 csak temetési engedély kiadása.

Választási melléklet
A választási melléklet forrása: www.valasztas.hu | 2019. október 5.

H IRD E T M É N Y
Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke a helyi

önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13.
napjára tűzte ki. A Nemzeti Választási Bizottság ugyanerre a napra tűzte ki
a nemzetiségi önkormányzati képviselők idei választását is. A választások
tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben
rögzített garanciális elemek biztosítják.

A szavazás napja:

2019. OKTÓBER 13.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Polgármesterjelöltek
a szavazólapon szereplő sorrend szerint
Őrsi Gergely

Dr. Láng Zsolt

MOMENTUM-DK-MSZPPÁRBESZÉD-LMP

Fidesz – KDNP
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Az egyéni választókerületek szavazókörei, valamint
az induló jelöltjek a szavazólapon szereplő sorrend szerint
Ernyey László

1. Egyéni választókerület szavazókörei

Fidesz-KDNP

Medve u. 5-7. (Csik F. Ált. Isk.és Gimn.)

225-1720

akadálymentes

68.

Medve u. 5-7. (Csik F. .Ált. Isk. és Gimn.)

225-1720

akadálymentes

70.

Kapás u. 55. (Budai Táncklub)

201-7992

71.

Medve u. 5-7. (Csik F. Ált. Isk. és Gimn.)

225-1720

akadálymentes

73.

Varsányi Irén u. 32. (bölcsőde)

201-4083

akadálymentes

70-es
szavazókör
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kör it
út

67.

F ek
ete
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Kiss Roland

MOMENTUM-DK-MSZPPÁRBESZÉD-LMP-MMM
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67, 68, 71-es
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Csalogány utca

2. Egyéni választókerület szavazókörei
Keleti Károly u. 37. ( II. Rákóczi F. Gimn.)

316-3663

56.

Érmelléki utca 12. (óvoda)

212-5525

58.

Marczibányi tér 1. (Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn.)

212-5680

59.

Marczibányi tér 1. (Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn.)

212-5680

60.

Marczibányi tér 1. (Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn.)

212-5680

62.

Keleti Károly u. 37. (II. Rákóczi F. Gimn.)

316-3663

Marczibányi tér 1.

Felvinci út

56-os szavazókör

Érmelléki utca 12.

Trombitás út
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Lorántff y Zs. út

Fill é r
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58, 59, 60-as
szavazókörök

akadálymentes
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11.

Kalóczkai Attila
Gyula

Dr. Tompa János

MOMENTUM-DK-MSZPPÁRBESZÉD-LMP-MMM

A választási melléklet forrása: www.valasztas.hu
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szavazókör
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3. Egyéni választókerület szavazókörei
61.

Keleti K. u. 37. (II. Rákóczi F. Gimn.)

316-3663

akadálymentes

63.

Keleti K. u. 37. (II. Rákóczi F. Gimn.)

316-3663

akadálymentes

64.

Kitaibel Pál utca 10. (óvoda)

212-5363

69.

Kitaibel Pál utca 10. (óvoda)

212-5363

72.

Varsányi Irén u. 32. (bölcsőde)

201-4083

Kaposi Péter
Fidesz-KDNP

akadálymentes
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Margit
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Besenyei Zsófia

MOMENTUM-DK-MSZPPÁRBESZÉD-LMP-MMM

Gál-Nádasdi
Márton Attila
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4. Egyéni választókerület szavazókörei
Bolyai u. 15. (óvoda)

326-2059

8.

Áldás u. 1. (Ált. Isk.)

212-4258

9.

Áldás u. 1. (Ált. Isk.)

212-4258

16.

Törökvész út 18. (Kézműves Óvoda)

326-5356

65.

Kitaibel Pál utca 10. (óvoda)

212-5363

he
enc

virág
B úz a

u.

F er

4.

gyi

16-os
szavazókör
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m

MOMENTUM-DK-MSZPPÁRBESZÉD-LMP-MMM
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8, 9-es
szavazókörök
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Fidesz-KDNP

akadálymentes

út

Törökvész út 18.

Gá

Némethy Béla

Nádai Gabriella
Margit
Kétfarkú Kutya Párt

Kitaibel Pál u. 10

Mechwart liget
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Majoros András

5. Egyéni választókerület szavazókörei

MOMENTUM-DK-MSZPPÁRBESZÉD-LMP-MMM

1.

Ürömi u. 64. (Újlaki Ált. Isk.)

335-0720

2.

Lajos u. 1-5. (Than Károly Gimn.)

06/70 502 0269

3.

Lajos u. 1-5. (Than Károly Gimn.)

06/70 502 0269

6.

Ürömi u. 64. (Újlaki Ált. Isk.)

335-0720

66.

Bem J. tér 2. (Gondozási Központ)

212-5019
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66-os
szavazókörök

Bem József tér 2.

6. Egyéni választókerület szavazókörei
Áldás u. 1. (Ált. isk.)

212-4258

7.

Törökvész út 18. (Kézműves óvoda)

326-5356

akadálymentes

17.

Pitypang u. 17. (Ált. isk.)

325-8827

akadálymentes

18.

Törökvész út 67. (Ált. isk.)

325-6580

23.

Pitypang u. 17. (óvoda)

325-7830
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szavazókör

g u.

ök

á
avir

Zö

Tö
r

B úz

Törökvész út 18.

Törökvész út 67.
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Dr. Varga Előd
Bendegúz

MOMENTUM-DK-MSZPPÁRBESZÉD-LMP-MMM

Pitypang u. 17.

7-es
szavazókör

Borbély László

Ci

m
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m

Vérhalom u.

u.

5-ös
szavazókör
Áldás u. 1.

Sárfalvi Krisztina
Kétfarkú Kutya Párt

A választási melléklet forrása: www.valasztas.hu
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Lomniczi Gergely

7. Egyéni választókerület szavazókörei
Felvinci út 6-8. (kollégium)

606-7442

12.

Fillér u. 70-76. (Ált. isk.)

326-6616

13.

Pasaréti út 41., (bölcsőde)

355-7419

15.

Fillér u. 70-76. (Ált. isk.)

326-6616

55.

Pasaréti út 41. (bölcsőde)

355-7419

57.

Érmelléki út 12. (óvoda)

212-5525

akadálymentes
akadálymentes

Várady Zoltán
Kétfarkú Kutya Párt
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Felvinci út 6-8.
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Fidesz-KDNP

Aran

10.

sor

Dr. Biró Zsolt

8. Egyéni választókerület szavazókörei
14.

Fillér u. 70-76. (Ált. isk.)

326-6616

19.

Törökvész út 48-54. (Móricz Zs. Gimn.)

394-4965

20.

Fenyves u. 1. (Ált. isk.)

394-3924

22.

Törökvész út 48-54. (Móricz Zs. Gimn.)

394-4965

28.

Pasaréti út 191-193. (Szabó L. Ált. Isk. és Gimn.) 394-3887

30.

Hűvösvölgyi út 12/b (bölcsőde)

Fidesz-KDNP

akadálymentes

376-6016

akadálymentes
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Perjés Gábor
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9. Egyéni választókerület szavazókörei
27.

Pasaréti út 191-193. (Szabó L. Ált. Isk. és Gimn.)

394-3887

31.

Pasaréti út 191-193. (Szabó L. Ált. Isk.és Gimn.)

394-3887

51.

Budenz út 20-22. (Budenz J. Ált. Isk. és Gimn.)

394-3177

52.

Budenz út 20-22. (Budenz J. Ált. Isk. és Gimn.)

394-3177

53.

Budenz út 20-22. (Budenz J. Ált. Isk. és Gimn.)

394-3177
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Dr. Szepesházi
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Budenz út 20-22.

10. Egyéni választókerület szavazókörei
Pitypang u.17. (óvoda)

325-7830

akadálymentes

25.

Pitypang u.17. (Ált. isk.)

325-8827

akadálymentes

26.

Törökvész út 67. (Ált. isk.)

325-6580

32.

Pasaréti út 191-193. (Szabó L. Ált. Isk. és Gimn.)

394-3887

33.

Völgy u. 1-3. (óvoda)

200-0547

út

Gu

ckl
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t

24, 25-ös
szavazókörök
Pitypang u. 17.

Dankó Virág
Fidesz-KDNP

Tóth Csaba Róbert
MOMENTUM-DK-MSZPPÁRBESZÉD-LMP-MMM
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Zakota Tamás
Zoltán
Kétfarkú Kutya Párt
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Legény Béla

11. Egyéni választókerület szavazókörei

Fidesz-KDNP

Hűvösvölgyi út 12/b (bölcsőde)

376-6016

akadálymentes

29.

Hűvösvölgyi út 12/b (bölcsőde)

376-6016

akadálymentes

34.

Völgy utca 1-3. (óvoda)

200-0547

akadálymentes

50.

Labanc út 2. (óvoda)

200-0559

54.

Budenz út 20-22. (Budenz J. Ált. Isk. és Gimn.)

394-3177

74.

Labanc út 2. (óvoda)

200-0559
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12. Egyéni választókerület szavazókörei
35.

Máriaremetei út 71. (Ált. isk.)

275-8675

36.

Kossuth Lajos u. 15-17. (Ált. isk)

397-4468

37.

Kossuth Lajos u. 15-17. (Ált. isk.)

397-4468

48.

Máriaremetei út 71. (Ált. Isk.)

275-8675

akadálymentes

49.

Kútföldi u. 1. (Közösségi Ház)

06/30 846 8476

akadálymentes
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Dr. Csabai Péter
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Beftán Katalin

13. Egyéni választókerület szavazókörei
38.

Kossuth Lajos u. 15-17. (Ált. isk.)

44.

Szabadság u. 23. (Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn.) 397-4569

45.

Máriaremetei út 185., (óvoda)

46.

Szabadság u. 23. (Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn.) 397-4569

47.

Máriaramatei út 185. (óvoda)

Kétfarkú Kutya Párt

397-4468
akadálymentes

376-5034
akadálymentes

376-5034

Szalai Krisztina

MOMENTUM-DK-MSZPPÁRBESZÉD-LMP-MMM
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Makra Krisztina

Máriaremetei út 185.

Csere István

14. Egyéni választókerület szavazókörei

Fidesz-KDNP

Templom u. 2-10. (Klebelsberg K. Műv. Közp.) 392-0863

akadálymentes

40.

Templom u. 2-10. (Klebelsberg K. Műv. Közp.) 392-0863

akadálymentes

41.

Templom u. 2-10. (Klebelsberg K. Műv. Közp.) 392-0863

akadálymentes

42.

Máriaremetei út 185. (óvoda)

376-5034

43.

Hímes u. 3. (Cserkészház)

(06 30) 867-3950 akadálymentes
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Szirmai Zsuzsánna
Kétfarkú Kutya Párt

A választási melléklet forrása: www.valasztas.hu
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Tájékoztató az önkormányzati választásokról
A Választási Iroda hivatali helyiségének címe:
1024 Budapest, Mechwart liget 1., II. emelet 219. szoba
(félfogadás minden nap: 8.00–16.00 óra között). Tel.: (06
1) 346-5526, (06 1) 346-5560, (06 1) 346-5561, (06 1) 346-5633.
A 2019. évi helyi önkormányzati választásokon a II. kerületben közreműködő Helyi Választási Bizottság tagjai: dr. Földváryné dr. Orosz Julianna (elnök), dr. Zegnál Márta, Lehoczki Jánosné,
póttagok: Kizman István és Rózsáné Sugár Mária Anna, valamint
dr. Balogh Júlia, dr. Lóránd Gergely, Majzik-Póta József megbízott tagok.
Mozgóurna igénylése

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok, munkavégzés
miatt) kéri, annak kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja. Az igénylés
szabályait keretes írásunkban olvashatják.
Átjelentkezés másik szavazókörbe

Átjelentkezési kérelmet az a választópolgár
nyújthat be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor
ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább
2019. október 13-ig tart. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon
2019. október 9. szerdán 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
A kérelem visszavonása tekintetében az alábbiak szerint kell eljárni:
• levében, illetve ügyfélkapus azonosítás nélkül online benyújtott kérelmeknek 2019. október 9-én 16.00 óráig,
• személyesen, illetve ügyfélkapus azonosítással online benyújtott kérelmeknek 2019.
október 11-én 16.00 óráig kell megérkeznie a
helyi választási irodába.
Települési szintű lakóhellyel rendelkezők szavazása.

• Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott település
kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát.
• Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási
Irodától – kérnie kell a regisztrációját.
Segítséget igényelhet választójoga gyakorlásához a fogyatékossággal élő választópolgár az
alábbiak szerint:
• Braille-írással készült értesítő megküldése,
• könnyített formában megírt tájékoztató
anyag megküldése,
• Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás
szavazás során,
• akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
A szavazólap kitöltésében segíthet a szavazópolgár által választott segítő, vagy ha ilyen
személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló
bizottság két tagja.

Szavazás

Szavazni a szavazás napján (október 13-án, vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet.
A postán megküldött választási értesítő tartalmazza a szavazókör pontos címét.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia
kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői
engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi
azonosítóját (lakcímkártyával). A választópolgár
a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt a névjegyzék aláírásával
igazolja.
Szavazólapok

Budapesti kerületekben három szavazólapot
(kerületi önkormányzat, kerületi polgármester,
főpolgármester választása) kapnak a választópolgárok. A nemzetiségi önkormányzati választáson szavazó nemzetiségi választópolgárok
zöld színű nemzetiségi szavazólapokat kapnak,
ezeket zöld színű borítékba kell zárni.
Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését
elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra
szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. Egy választópolgár rontás miatt szavazólapfajtánként csak
egyszer kérhet új szavazólapot. Ha a választópolgár a szavazatát bedobta az urnába, már nem
kérhet cserét!
Nincs kampánycsend

Azonban nem folytatható kampánytevékenység
a szavazás napján a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, valamint a szavazóhelyiséget magában
foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belüli közterületen. A szavazás
napján választási gyűlés sem tartható.
Ellenőrizzük az okmányokat!

A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazat-

számláló bizottság köteles visszautasítani.
A szavazásra abban az esetben sincs mód, ha
a választópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai
személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel. Ezért fontos, hogy a választópolgárok a
szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik
érvényességét, és időben gondoskodjanak az
érvényes dokumentumok beszerzéséről.
Személyes adatok kiadására vonatkozó
szabályok

A választópolgároknak 2014. január 1-je óta lehetősége van arra, hogy megtiltsák az adataik
kampánycélú kiadását, továbbá lehetőségük
van arra is, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsák adataik kiadását.

Mozgóurna igénylése
Online igénylés. Ügyfélkapus azonosítás
nélkül: a szavazást megelőző negyedik napon
2019. október 9-én, szerdán 16.00 óráig
nyújtható be. Ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.
Személyesen történő igénylés. A szavazást megelőző második napon 2019. október
11-én, pénteken 16.00 óráig nyújtható be a
helyi választási irodához. Postán (levélben) történő igénylés: a szavazást megelőző negyedik
napon 2019. október 9-én, szerdán 16.00
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Írásbeli meghatalmazással rendelkező
MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés:
a szavazást megelőző második napon 2019. október 11-én, pénteken 16.00 óráig a helyi
választási irodához, vagy a szavazás napján 12.00
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható
be. Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező
KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb
személy) a szavazást megelőző negyedik napon,
2019. október 9-én, szerdán 16.00 óráig a
helyi választási irodához vagy a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
nyújtható be. Fontos, hogy aki mozgóurnát kért,
a szavazókörben „hagyományos módon” nem
szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
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BUDAI POLGÁR

A II. kerületi szavazókörök listája
TEVK
1

2

3

4

5

Szavazóhelyiség címe, megnevezése

7

TEVK

Tel.szám
326-6616

19. Törökvész út 48-54. (Móricz Zs. Gimn.)

394-4965

20. Fenyves u. 1. (ált. isk.)

394-3924

akadálymentes

22. Törökvész út 48-54. (Móricz Zs. Gimn.)

394-4965

201-4083

akadálymentes

28. Pasaréti út 191-193. (Szabó L. Ált. Isk. és Gimn.)

394-3887

11. Keleti Károly u. 37. ( II. Rákóczi F. Gimn.)

316-3663

akadálymentes

30. Hűvösvölgyi út 12/B. (bölcsőde)

376-6016

akadálymentes

56. Érmelléki u. 12. (óvoda)

212-5525

27. Pasaréti út 191-193. (Szabó L. Ált. Isk. és Gimn.)

394-3887

akadálymentes

58. Marczibányi tér 1. (Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn.)

212-5680

31. Pasaréti út 191-193. (Szabó L. Ált. Isk.és Gimn.)

394-3887

59. Marczibányi tér 1. (Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn.)

212-5680

51. Budenz út 20-22. (Budenz J. Ált. Isk. és Gimn.)

394-3177

60. Marczibányi tér 1. (Kodály Z. Ált. Isk. és Gimn.)

212-5680

52. Budenz út 20-22. (Budenz J. Ált. Isk. és Gimn.)

394-3177

62. Keleti Károly u. 37. (II. Rákóczi F. Gimn.)

316-3663

akadálymentes

53. Budenz út 20-22. (Budenz J. Ált. Isk. és Gimn.)

394-3177

61. Keleti K. u. 37. (II. Rákóczi F. Gimn.)

316-3663

akadálymentes

24. Pitypang u.17. (óvoda)

325-7830

akadálymentes

63. Keleti K. u. 37. (II. Rákóczi F. Gimn.)

316-3663

akadálymentes

25. Pitypang u.17. (ált. isk.)

325-8827

akadálymentes

64. Kitaibel Pál utca 10. (óvoda)

212-5363

26. Törökvész út 67. (ált. isk.)

325-6580

32. Pasaréti út 191-193. (Szabó L. Ált. Isk. és Gimn.)

394-3887

69. Kitaibel Pál utca 10. (óvoda)

212-5363

33. Völgy u. 1-3. (óvoda)

200-0547

akadálymentes

72. Varsányi Irén u. 32. (bölcsőde)

201-4083

21. Hűvösvölgyi út 12/b (bölcsőde)

376-6016

akadálymentes

29. Hűvösvölgyi út 12/b (bölcsőde)

376-6016

akadálymentes

34. Völgy utca 1-3. (óvoda)

200-0547

akadálymentes

50. Labanc út 2. (óvoda)

200-0559

54. Budenz út 20-22. (Budenz J. Ált. Isk. és Gimn.)

394-3177

74. Labanc út 2. (óvoda)

200-0559

35. Máriaremetei út 71. (ált. isk.)

275-8675

225-1720

akadálymentes

68. Medve u. 5-7. (Csik F. Ált. Isk. és Gimn.)

225-1720

akadálymentes

70. Kapás u. 55. (Budai Táncklub)

201-7992

71. Medve u. 5-7. (Csik F. Ált. Isk. és Gimn.)

225-1720

73. Varsányi Irén u. 32. (bölcsőde)

4. Bolyai u. 15. (óvoda)

326-2059

8. Áldás u. 1. (ált. isk.)

212-4258

9. Áldás u. 1. (ált. isk.)

212-4258

8
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14. Fillér u. 70-76. (ált. isk.)

67. Medve u. 5-7. (Csik F. Ált. Isk. és Gimn.)

9

akadálymentes

10

11

akadálymentes

16. Törökvész út 18. (Kézműves Óvoda)

326-5356

65. Kitaibel Pál utca 10. (óvoda)

212-5363

1. Ürömi u. 64. (Újlaki Ált. Isk.)

335-0720

2. Lajos u. 1-5. (Than Károly Gimn.)

06/70 502 0269

36. Kossuth Lajos u. 15-17. (ált. isk)

397-4468

3. Lajos u. 1-5. (Than Károly Gimn.)

06/70 502 0269

37. Kossuth Lajos u. 15-17. (ált. isk.)

397-4468

6. Ürömi u. 64. (Újlaki Ált. Isk.)

335-0720

48. Máriaremetei út 71. (ált. isk.)

275-8675

49. Kútföldi u. 1. (Közösségi Ház)

06/30 846 8476

38. Kossuth Lajos u. 15-17. (ált. isk.)

397-4468

44. Szabadság utca 23. (Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn)

397-4569

45. Máriaremetei út 185., (óvoda)

376-5034

46. Szabadság utca 23. (Klebelsberg K. Ált. Isk. és Gimn)

397-4569

47. Máriaramatei út 185. (óvoda)

376-5034

39. Templom u. 2-10. (Klebelsberg Kultúrkúria)

392-0863

akadálymentes

40. Templom u. 2-10. (Klebelsberg Kultúrkúria)

392-0863

akadálymentes

41. Templom u. 2-10. (Klebelsberg Kultúrkúria)

392-0863

akadálymentes

42. Máriaremetei út 185. (óvoda)

376-5034

43. Hímes u. 3. (Cserkészház)

06 30 867-3950 akadálymentes

66. Bem J. tér 2. (Gondozási Központ)
6

Tel.szám

212-5019

akadálymentes

12

akadálymentes
13

5. Áldás u. 1. (ált. isk.)

212-4258

7. Törökvész út 18. (Kézműves Óvoda)

326-5356

akadálymentes

17. Pitypang u. 17. (ált. isk.)

325-8827

akadálymentes

18. Törökvész út 67. (ált. isk.)

325-6580

23. Pitypang u.17. (óvoda)

325-7830

10. Felvinci út 6-8. (kollégium)

606-7442

12. Fillér u. 70-76. (ált. isk.)

326-6616

13. Pasaréti út 41. (bölcsőde)

355-7419

15. Fillér u. 70-76. (ált. isk.)

326-6616

55. Pasaréti út 41. (bölcsőde)

355-7419

57. Érmelléki u. 12. (óvoda)

212-5525

akadálymentes
14
akadálymentes

akadálymentes

16.

Település szintű lakóhelyellyel rendelke- II. Törökvész út 18.
zők részére kijelölt szavazókör
(Kézműves Óvoda)

akadálymentes

akadálymentes

akadálymentes

akadálymentes

akadálymentes

2019/17 – október 5.
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A nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választását
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásának napján, 2019. október 13-án tartják.
A nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok a nemzetiségi jelöltekre ugyanabban a szavazóhelyiségben szavazhatnak, mint ahol a polgármesterre és a képviselőkre.

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kellett felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtotta kérelme alapján
szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi
névjegyzékben (Ve. 315. §). Aki ezt nem tette meg, az
nem szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán, és
nem is indulhat jelöltként.
Választójog: A választáson választó, aki a nemzetiségi
névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe
kérelmére fel kell venni azt, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati
joggal rendelkezik, a Nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvényben meghatározott (bolgár, görög,
horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin,
szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemzetiséghez tartozik,
és e nemzetiséghez tartozását a Nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott tartalommal és a Ve-ben meghatározott eljárási rendben
megvallja (2011. évi CLXXIX. tv. 53. § (1), Ve. 85. § (1)
a), valamint a Ve. 86. § a)-b) pontja). Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében szerepelhet (2011. évi CLXXIX tv. 53. § (2)). A választópolgár a
lakóhelye szerinti településen vagy a választás kitűzését megelőző harmincadik napig, azaz 2019. június 26.
napjáig, bejelentett tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben (2011.
évi CLXXIX tv. 53. § (3)).
Választókerület: A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a település, a fővárosi
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a főváros, a megyei nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a megye, az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az ország területe egy
választókerületet alkot (2011. évi CLXXIX. törvény 55. §).
Szavazás: A választópolgár azon a településen szavazhat, amelynek nemzetiségi névjegyzékében szerepel.
A választópolgár a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 3, ill. 5 települési képviselőjelöltre, a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán egy területi listára, és az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán egy országos
listára szavazhat (2011. évi CLXXIX. törvény 64. §).
A szavazókör pontos címét és a választópolgár nemzetiségét (amennyiben regisztráltatta magát a névjegyzékben) a megküldött értesítő tartalmazza. A korábbiaktól eltérően nincs külön nemzetiségi szavazókör,
ugyanabban a szavazóhelyiségben lehet szavazni a települési, területi (megyei, fővárosi), illetve országos
nemzetiségi önkormányzatokra is, ahol a polgármesterre és a képviselőkre.
A szavazáskor a nemzetiségi képviselőt választók zöld
borítékot kapnak, amely a nemzetiségi szavazólapokat
tartalmazza. A borítékot minden esetben le kell zárni!

Jelölt

Jelölő szervezet

Nemzetiség

Egresi Attila

Budapesti Román Egyesület

román

Kis Józsefné

Méhkeréki Románok Egyesülete

román

Németh Henrietta Camelia

Méhkeréki Románok Egyesülete

román

Ibler Renáta Nikolett

Budapesti Román Egyesület

román

Bálint József

Budapesti Román Egyesület

román

Tumbas Aleksandra

Szerb Szövetség – Szerbek Szövetsége Egyesület

szerb

dr. Lásztity Jovánka

Szerb Szövetség- Szerbek Szövetsége Egyesület, Nemzetiségi Hagyományőrző
Kulturális Egyesület, Srpski Forum Egyesület, Battonyai Szerb Kulturális és
Hagyományörző Közhasznú Egyesület

szerb

dr. Ember Tibor

Szerb Szövetség – Szerbek Szövetsége Egyesület

szerb

Kotorcevic Lázár

Szerb Szövetség – Szerbek Szövetsége Egyesület

szerb

Kovács-Letenyei Bea

Magyarországi Horvátok Szövetsége

horvát

Szabó Flóra Zita

Magyarországi Horvátok Szövetsége

horvát

Kovács Ádám László

Magyarországi Horvátok Szövetsége

horvát

Kormányos István Lajos

Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete

ukrán

Kirejko Dmitrij Taraszovics

Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete

ukrán

Kormányos Alekszandra

Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete

ukrán

Genát Andrea

Magyarországi Bolgárok Egyesülete

bolgár

Ivanova Ilieva Teodora

Magyarországi Bolgárok Egyesülete

bolgár

Büdy Gézáné

Magyarországi Bolgárok Egyesülete

bolgár

Stricca Alexandros

Hellasz Görög-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület

görög

Galacanu Efstatia

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület

görög

Cafaridu Polixeni

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület

görög

Dzindzisz Jorgosz

Görög Ifjúsági Egyesület

görög

Bükkfalvy Ábel János

Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület

lengyel

Felföldi Maria Barbara

Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület

lengyel

Borzon Daniel Zoltán

Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület

lengyel

Kabai Józsefné

Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület

német

Kretz Éva Judit

Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület

német

Erdélyi János

Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület

német

Helter Ferenc

Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület

német

Krist Veronika Julia

Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület

német

Koszta Erzsébet

Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület

német

Szlovák Gyuláné

Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület

német

Bacsó Zoltán Károly

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

örmény

Vereczkei Csaba

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

örmény

dr. Issekutz Sarolta

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

örmény

Horváth István Gusztáv

Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület

roma

Horváth Krisztofer András

Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület

roma

Horváth István Gusztávné

Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület

roma

dr. Bencze László István

„RUKISÖSZ” Ruszin Kisebbségi Összefogás Egyesület

ruszin

Fellner Attila

„RUKISÖSZ” Ruszin Kisebbségi Összefogás Egyesület

ruszin

Kuzma Hanna

„RUKISÖSZ” Ruszin Kisebbségi Összefogás Egyesület

ruszin

Kovács Gyöngyi Zsuzsanna

Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége

ruszin

Szűcs-Vorinka Irén

Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége

ruszin

Juhász Katalin Stefánia

Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége

ruszin

Sztrizsák Pál

„RUKISÖSZ” Ruszin Kisebbségi Összefogás Egyesület

ruszin

dr. Veres Viktória

Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége

ruszin

Horváth Zoltánné

Ozvena Budapesti Szlovák Kórus

szlovák

Faller Lubomíra

Ozvena Budapesti Szlovák Kórus

szlovák

Kollár István

Ozvena Budapesti Szlovák Kórus

szlovák
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KÖZÉRDEKŰ

A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJának nyitvatartása: hétfőtől péntekig
9–18 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 20) 374-2086-os számon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web:
www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/kdnpbp2.
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 (1027 Fazekas u. 19–23.)
hétfőtől csütörtökig 10–18, pénteken 10–16 óráig tart nyitva. Őrsi Gergely II. kerületi pártelnök és a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője fogadóórát tart a
Fazekas utcai 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.

Ingatlanpályázat
A II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a
tulajdonában lévő, az alábbiakban felsorolt ingatlanok tulajdonjogának nyilvános, egyfordulós
versenytárgyaláson történő értékesítésére.
Bécsi út 18., Hrsz.: 14823/1, terület 887 (m2),
lakóház, udvar. Induló ár: 170 000 000 Ft+0% áfa.
Balogh Ádám utca 34/b, Hrsz.: 12508/2, terület
1332 (m2), lakóház, udvar. Induló ár: 178 000 000
Ft+0% áfa.
A pályázati dokumentáció megvételére 2019.
október 7-én 13.30-tól 2019. október 24-én
12.00 óráig van lehetőség. A pályázati dokumentáció megvásárolható (25 000 Ft+27% áfa/darab) a
II. kerületi Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Igazgatóság, Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási
Osztályán (1024 Mechwart liget 1., III. emelet 308.).
Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a
pályázati dokumentációt megvásárolta.
A pályázati dokumentáció mellékletét képező regisztrációs lap beadásának határideje:
2019. október 25., 12.00 óra.
A versenytárgyalás időpontja: Bécsi út 18. –
2019. október 28., 10.00 óra. Balogh Ádám utca
34/b – 2019. október 28., 10.30 óra.

A pályázattal kapcsolatos
kérdésekre a Vagyonhasznosítási
és Ingatlan-nyilvántartási Osztály munkatársai telefonon a (06 1) 346-5498-as és a
(06 1) 346-5559-es telefonszámon válaszolnak.

BUDAI POLGÁR
A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923

Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. 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. október 19., lapzárta: 2019. október 9.
Az apróhirdetések feladásának határideje: 2019. október 11.

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. október 19-én.
Lapzárta: keretes – október 9., apró – október 11.

Folytatódik a Google Ads hirdetési kurzus

Az önkormányzat által támogatott II. kerületi
Vállalkozói Klub keretében Villányi Balázs
online-marketing-tanácsadó októberben
folytatja a Google Ads hirdetési képzést.

– A Google Ads egy olyan hirdetési eszköz, amit
viszonylag könnyű alkalmazni – meglehetősen
könnyű elkészíteni egy hirdetést – de igencsak
meg kell küzdeni a jó eredményekért. Az októberi képzésen abban segítek, hogy ne csak
megjelenjenek a hirdetéseink, de ténylegesen
jó eredményeket is hozzanak.
Ki jelentkezzen a képzésre?
Ez a képzés annak szól, akinek már van Google Ads-fiókja, aki vagy részt vett a szeptemberi képzésen, vagy már korábban is rendelkezett hirdetési fiókkal és szeretné megismerni
azokat a beállításokat, fogásokat, amikkel
javíthatja hirdetései eredményességét.
Más téma is terítékre kerül?
Foglalkozunk a remarketinggel és a konverziókövetéssel, de a hirdetési szövegekkel is.
Mit tegyen az, aki szeretne bekapcsolódni,
de nincs hirdetési fiókja?
Ha valaki tényleg komolyan gondolja, akkor
keressen meg és találunk megoldást.
Egyéb foglalkozás is lesz októberben?
Egy alkalommal marketingszöveg-írás, blogírás műhelyt is tartok. Erre azokat várom, akik
vagy a honlapjuk szövegét szeretnék „marketingesebbé” tenni, vagy blogot, cikket írnának.

A FEJLŐDŐ II. KERÜLETÉRT

II. KERÜLETI
VÁLLALKOZÓI KLUB
Ingyenes online-marketing-képzések
két helyszínen!
Marczibányi Téri Művelődési Központ
(1022 Marczibányi tér 5/a)

Október 15., kedd 9–13-ig – Ads haladó
Október 17., csütörtök 9–13-ig
– Blogírás, marketingszöveg-írás
Október 17., csütörtök 14–18-ig
– Ads haladó

Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

Október 21., hétfő 9–13 – Ads haladó
Október 22., kedd 9–13-ig – Ads haladó

Regisztráció az ingyenes képzésre:
https://onlinemarketinges.hu/oktober

Információk: Villányi Balázs, (06 30) 606-7843,
e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu

Ezen a foglalkozáson szöveget alkotunk. Közösen és önállóan is dolgozunk. A foglalkozás végén pedig felolvassuk egymásnak, amit írtunk,
majd kielemezzük a munkákat.

2019/17 – október 5.

HIRDETÉS

45. OLDAL

Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA
Ingatlanok kezelését, teljes körű karbantartást, központi kazán-, klímafelügyeletet vállalok. Tel.: 06 20 936-1549
Nyugdíjas hölgy beteg ember őrzését, gondozását
vállalja, szükség esetén házi munkával és kiskertgondozással. Tel.: 06 70 581-7653
Nyugdíjas 0,8 tonna teherbírású kis teherautóval
4-6 órás munkaidőben anyagbeszerzést és anyagszállítási munkát vállal. Tel.: 06 30 858-5417
Gyakorlott, leinformálható középkorú nő.
Szép tisztaságot szeretne? Hívjon bizalommal. A-tól Z-ig. Tel.: 06 30 202-6695
NŐI-FÉRFI FODRÁSZT azonnali kezdéssel keresek
bejáratott, felújított szépségszalonba a Hűvösvölgyi úton. KIADÓ a fodrászati részleg teljes vagy fél
műszakra. Tel.: 06 30 202-1766

OKTATÁS
HABAKUKK MINIBÖLCSŐDE A PASARÉTEN!
IGÉNYES KÖRNYEZETBEN, KIS LÉTSZÁMÚ
CSOPORTBAN 18 HÓNAPOS KORTÓL VÁRJUK A GYEREKEKET SOK JÁTÉKKAL, FOGLALKOZÁSSAL, NÉGYSZERI ÉTKEZÉSSEL.
HETI 2,3,4 FÉL- VAGY EGÉSZ NAPOS ELLÁTÁS IS VÁLASZTHATÓ! habakukk.hu TEL.: 06
30 958-8629
NÉMET társalgási, foglalkoztatási és szakmai nyelv
oktatása kezdőtől B2 szintig Tel.: 06 30 948-0955
Nyelvizsgákra felkészítést, korrepetálást, külföldi
munkára felkészítést vállalok angol nyelvből.
Házhoz is megyek a II. kerületben, minden korosztály számára. Tel.: 06 70 204-0827

ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL EGYETEMI
SZAKTANÁRRAL EGYÉNI VIZSGAFELKÉSZÍTÉS,
ALAPOK RENDEZÉSE BÁRMILYEN SZINTRE.
Tel.: 06 30 749-2507
ANGOL-, FRANCIATANÍTÁS diplomás nyelvtanártól
minden szinten. A Pasaréti tér mellett. dobojutka@
gmail.com Tel.: 06 30 432-5012
ANGOL tanítás ANYANYELVI szinten személyesen
vagy online. I.-II. ker. andrewswines@gmail.com
Tel.: 06 20 613-5927
Amerikaitól angolul. Gyorsan, beszédcentrikusan
minden szinten. Egyéni foglalkozás. Tel.: 06 70
242-2611
MATEMATIKA KORREPETÁLÁS ÁLTALÁNOS
ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE. TEL.: 06 20
804-6140
MATEMATIKA korrepetálás, tanítás Önnél. Az első
óra csak 1000 forint. Tel.: 394-2441
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, felvételire való felkészítés gyakorlott középiskolai
tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

INGATLAN
A Pusztaszeri út 8. elején 18,5 m²-es garázs eladó.
6 M Ft. Tel.: 06 30 598-3518
A BOLYAI UTCÁBAN 32 m²-es MFSZ-I VILLALAKÁS MINIMUM 1 ÉVRE KIADÓ. KÖZVETÍTŐK
NE HÍVJANAK! TEL.: 06 20 555-7918
36 m²-es, irodának és üzlethelyiségnek is alkalmas
bérlemény hosszú távra kiadó. Két külön utcafronti
bejárattal, ill. üveges portálokkal rendelkezik, 3 helyiségből áll. Érdeklődni lehet: petrezselyem10ab@
gmail.com vagy tel.: 06 70 230-8843.

SZIGETELŐ

ÉLŐSKÖDŐ

TAGADÓSZÓ

MUZSIKA

33 m²-es felújított üzlethelyiség kiadó: II.,
Keleti Károly utca 20/a. Tel.: 06 20 387-4349
Műteremlakást vagy ilyen célra alkalmas, nagy
alapterületű, nagy helyiségekből álló, legfelső
emeleti lakást vásárolnék a kerületben saját célra. muteremlakas2019@gmail.com SMS: +36 20
458-8656.
Szép kilátású, 1-1,5 szobás, fiatalos kiadó lakást
keresek. Tel.: 06 70 949-4013
Az Árpád hídnál panorámás, két és fél szobás, modern, igényesen kialakított, gépesített, hibátlan
lakás visszabérléssel 44 M Ft-ért eladó. Tel.: 06
20 972-3212
1910-ben épült lift nélküli házban III. emeleti, utcára néző 102 m²-es, 3 szoba személyzetis, erkélyes,
felújítandó lakás a FÉNY utcában magánszemélynek eladó. Tel.: 06 30 526-1170

A III., Római parton 125 m²-es, kétszintes családi ház 80%-os készenléttel 69,9 M Ft. Tel.: 06
20 967-5691
Eladó Óbudán, a Zápor utcában kétszobás, IX.
emeleti lakás 30 M Ft-ért. Tel.: 06 20 472-8800
A Műegyetemnél, a Kende utcában felújított, emeleti, liftes 75 m²-es, teraszos, két
hálós lakás 63 900 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
A BAH-csomópontnál négylakásos villában 67 m²-es földszinti, felújítandó lakás
kocsibeállóval 39 900 000 Ft. Tel.: 06 70
523-1969
A XII., Szamóca utcában 126 m²-es, kertre néző,
felújítandó lakás 79,9 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

A FELSŐ ZÖLDMÁLI ÚTON 106 m²-ES, ÖTSZOBÁS, EMELETI KÉTSZINTES LAKÁS GARÁZZSAL
108 000 000 FT. www.budaihegyek.hu Tel.:
06 70 523-1969

V. Belvárosban, Irányi utcában, műemlék épületben eladó (egyben vagy külön) egy eredetileg
140m2-es úri lakás, 2 lakássá alakítva. Felújítandó. 125.9 M. Tel.: 06 20 509-8018

Törökvészen, mellékutcában 2009-es 120
m²-es, emeleti, négyszobás lakás garázsokkal 188 000 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.:
06 70 523-1969

Törökbálinton 760 m²-es telken felújítandó családi ház 49,9 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

A II., Pasaréti úton igényesen felújított, 38 m²-es,
egy szobás, kertre néző lakás 32,9 M Ft. Tel.: 06
20 967-5691
A II., Völgy utcában 1400 m²-es telken kétlakásos
családi ház 230 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
A II., Völgy utcában 180 m²-es, kétszintes, hatszobás lakás saját kertrésszel, garázsokkal 169 M
Ft. Tel.: 06 20 967-5691

AMI
DEHOGY

OLASZORSZÁG

... TAMÁS
OLIMPIAI
BAJNOK
ÚSZÓ

Páty Mézeshegyen 1020 m²-es közműves telek
hétvégi házzal 12,5 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
Budakeszin sorházi, felújított, 56 m²-es, kétszobás lakás + 20 m²-es automata garázs 31,5 M Ft
irányáron eladó. Tel.: 06 70 949-4013
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? 15 ÉVES
TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

VERSDÍSZ
SUROLÓSZER
BECÉZETT
FÉRFINÉV

SULFUR

FORMÁLÓ

E

1
ANAKORÉTA

PARÁNY

ÖSZTÖNÖZ

PC-S
MEMÓRIA

MŰVÉSZET
RÉSZE!

KÖLTŐI
SÓHAJ
JÓTÉKONYKODÓ
ÉSZAKI
FÉRFINÉV

KIRGIZ
VÁROS

TILTÓ SZÓ

FRANCAI
VÁROS

ÚTNAK
ERESZT

ÉJJELI
ZENE
RÓMAI 1

CSODÁLAT

VESZPRÉMI
HELYSÉG

SZÍRIAI
AUTÓJEL

TANZÁNIA
AUTÓJELE

EBBE AZ
IRÁNYBA

... DEREK
FILMSZTÁR

OPTIKAI
ÜZEM V.

MAGAD

LÓCSEMEGE

MÁR
LATINUL

BETEGSÉG

BECÉZETT
NŐI NÉV

MONACO
GK. JELE

...-MÓK

OMSZK
FOLYÓJA

PRO ...
MŰVÉSZETI
DÍJ

BECÉZETT
FÉRFINÉV

HATÁRSZAKASZ!

KÉMIAI
ELEM

FILMSZTÁR

NÉZD
CSAK

RITKA
LATINUL

SZŐNYEGKÉSZÍTÉS

BÁLNA

2

ESZENYI
ENIKŐ
CINK
VEGYJELE

SPORTTRIKÓ

IZOMKÖTŐ

... FARROW
SZÍNÉSZNŐ

RÓMAI
1005

NEM KELL
TÖBB
FRANCIA
SZIGET

ISMÉT
LATINUL

ELLENÉRTÉK

MÉG
LEJJEBB

VOLT

ELEKTRON

LITER

N

ÉSZAK
FÖLDET
FORGAT

PEREME

FIATAL FA

... ZHANG
KÍNAI ÉN.
LEHETŐSÉG

HÁNYAD

PISZOK

A rejtvény fő soraiban Feleki László szavait rejtettünk
el. A 2019/14. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Ha
meg tudtad álmodni, meg is tudod tenni”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki
az Oázis Kertészet 5000 Ft. értékű vásárlási utalványát nyerte. A nyertesek: Nagy Éva, Sike József és Szalai Zsigmond. Gratulálunk, a nyereményeket postán küldjük
ki. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022
Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu
címre legkésőbb 2019. október 19-ig.
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EGÉSZSÉGÜGY
DR. SZABÓ GÁBOR BŐRGYÓGYÁSZ MAGÁNRENDELÉSE. MAGAS SZAKMAI SZÍNVONALON, HATÉKONY KEZELÉSEKKEL SEGÍTÜNK
BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS ORVOS-ESZTÉTIKAI
PROBLÉMÁIN. 1021 HÁRSHEGYI ÚT 2. www.
epi-derm.hu Tel.: 06 30 229-6262
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, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok cseréje,
javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK,
VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30 447-3603
VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. INGYENES
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 980-7564

HIRDETÉS
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZSZERELÉS,
VILLANYSZERELÉS, KŐMŰVES MUNKÁK GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505,
06 30 251-3800
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák is,
kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: 06 30
568-6255

CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK,
JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.:
06 30 341-3423
Zárak szerelése, javítása 0-24 óráig. Megbízható
mérnök. Tel.: 06 30 471-5727
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.:
214-7442, 06 20 978-7429
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZERELÉSSEL. Zárak, kilicsek, pántok, zsanérok
cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, szigetelése. Tel.: 06 20 381-6703, 251-9483
ASZTALOS-LAKATOS MUNKÁK. BÚTOROK,
AJTÓK, KAPUK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA, ZÁRSZERELÉS. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20
546-6304

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA- ÉS
KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL. TEL.: 06 70 258-0000

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád-WC 25 000
Ft-tól, kamerás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, festés,
tapétázás. Tel.: 06 70 250-9132

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN
IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.:
359-3958, 06 30 933-3620

ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, kocsibeállók aszfaltburkolatának készítését vállaljuk.
Társasházaknak 27% kedvezménnyel. Tel.: 06
30 797-1037

Villany- és kisebb vizes munkát vállal 50-es férfi. Eseti karbantartást és takarítást is. Tel.: 06 30
933-6525
VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS.
VILLANYBOJLER, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK, SZERELÉSE, KÁBELEZÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06
20 546-6304
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK STB. CSERÉJE, BEKÖTÉSE
ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSSEL. BODA ZSOLT
VILLANYSZERELŐ MESTER. Tel.: 200-9393, 06
30 333-6363
GÁZ-VÍZ: JUNKERS, VAILLANT, BOSCH, FÉG
STB. KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 5466304

LAKÁS-SZERVIZ
Bádogos és tetőfedések, magas és lapos tetők
javítása 1986 óta, budai kisiparos.Tel.: 249-2664,
06 20 944-9015
Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4 Pillér Kft.
Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a legkisebb
munkától tetőjavítást, építést, szigetelést
27% kedvezménnyel. Tel.: 06 30 318-2173
LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, bádogos-tetőfedő munkák. Tel.: 273-1857, 06 20
471-1870
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE, BELSŐ MARÁSA TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. SZABÓ
BALÁZS. TEL.: 06 20 264-7752
Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, duguláselhárítás. Minőség, garancia! festoguru.weebly.
com Tel.: 06 70 250-9132
Zernyi Patrik: festést, kartonozást, kisebb-nagyobb kőműves munkákat vállalok. Tel.: 06 30
241-8524

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!

ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, festés-mázolás, veszélyelhárítás, dryvitszigetelés, bádogozás.
Tel.: 273-1857, 06 20 471-1870

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

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester.
ELMŰ ügyintézés. Tel.: 246-9021, 06 20 934-4664

BUDAI POLGÁR

HÁZTARTÁSI GÉPEK
MOSÓGÉP JAVÍTÁSA TÖBB ÉVTIZEDES TAPASZTALATTAL, GARANCIÁVAL. BIRÓ ISTVÁN. TEL.:
06 20-937-8110

ELEKTRONIKA
ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201-5368, 06 20
537-6281
Lapos TV-k, színes TV-k javítása mindennap. Tel.:
243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL FERENC.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés
ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.:
06 30 857-2653

REDŐNY
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE,
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI REDŐNYÖS.
AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 06 70 341-9489, 06 20 341-0043
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása. Redőnytokok szigetelése.
Tel.: 356-4840, 06 30 954-4894
REDŐNYÖK (FA, MŰANYAG), GURTNICSERE.
BIZTONSÁGI RÁCSOK JAVÍTÁSA, SZERELÉSE,
KÉSZÍTÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304

TÁRSASHÁZAK
Társasház Guru! Jogászként szakterületem
a társasházak problémáinak hatékony megoldása, konfliktusok a tulajdonosok között,
tulajdonosok és közös képviselők között.
Mindkét oldalnak hatékony segítség. Tel.: 06
30 713-3159
DR. BÍRÓ ANNA. KÖZÖS KÉPVISELET, TÁRSASHÁZKEZELÉS. TEL.: 06 70 505-9394, 06
70 383-5004
TÁRSASHÁZ-TAKARÍTÁS! TISZTELT KÖZÖS KÉPVISELŐ, LÉPCSŐHÁZAK, LAKÓPARKOK TAKARÍTÁSÁT VÁLLALOM. nemetandrasne00@gmail.
com Tel.: 06 30 167-8054

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

SZOLGÁLTATÁS
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés,
fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347,
06 30 589-7542
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, INGYENES
DOBOZOK. www.herkulestrans.hu TEL.: 3851802, 06 30 999-8619
Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó, üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, kapuk, féltetők
gyártása, ajtóbehúzók, aknafedések, leválasztások, szélfogók készítése. Tel.: 06 20 380-8988
Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre,
szobafestő munkát vállal garanciával. Tel.:
06 30 913-8245
Kőműves munkák, hideg, meleg burkolás,
festés-mázolás, gipszkartonozás közületnek
is. E-mail: jozsefbako1@gmail.com Tel.: 06
70 563-0293
Retro parkettacsiszolás, lerakás, javítás. Festés-mázolás referenciával. Sok éves gyakorlattal. Tel.: 06
20 945-5473, 06 30 499-1814
Generálkivitelező vállalja teljeskörűen házak
és lakások felújítását, építését. Hívjon vagy
írjon BIZALOMMAL. Pusztai János. goldmanbuilderss15@gmail.com Tel.: 06 20 806-2391
IDŐSEK GONDOZÁSÁT TELJESKÖRŰEN
VÁLLALOM, FIZETÉSÉRT VAGY ELTARTÁSI
SZERZŐDÉSÉRT CSERÉBEN. ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZEM. NÉMET
TÍMEA NEMETANDRASNE00@GMAIL.COM
Tel.: 06 30 167-8054
BÚTORHUZAT készítése, barokk, koloniál, biedermeier és minden fajta egyedi bútorra. Függönyök, drapériák varrása. Országh Klári. Tel.: 06
20 453-0629
IRODÁK, LÉPCSŐHÁZAK TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK PRECÍZ,
KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA 100%-OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK. Tel.: 06 30 455-1522
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), MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 326-7071)
és BOROSNÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) szeretettel
várja régi és új vendégeit.

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

KERTI MUNKÁKAT VÁLLALOK! FŰNYÍRÁS,
FAKIVÁGÁS, KERTFENNTARTÁS, METSZÉS,
PERMETEZÉS, LOMBGYŰJTÉS, GALLYAK ÉS
NYESEDÉKEK ELSZÁLLÍTÁSA, TUJÁK ÉS SÖVÉNYEK NYÍRÁSA. FARKAS NORBERT. TEL.: 06
30 550-7761
Szőcsi Dénes: kertépítés, kertgondozás, fakivágás,
szállítás, fűnyírás. Tel.: 06 30 784-6452
KERT- ÉS FAGONDOZÁS, FAVÁGÁS, GALLYAPRÍTÁS. KERTÉSZMÉRNÖK-CSAPAT, HELYI VÁLLALKOZÁS. www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948
Kertápolás, kertépítés szakszerűen, kertésztechnikustól 26 év szakmai tapasztalattal.
Móricz Gábor. Tel.: 06 30 495-9862
FAÁPOLÁS, FAKIVÁGÁS alpin módszerrel, mérnöki precizitással, korrekt áron. Egervári Krisztián. Tel.: 06 20 561-7063

MŰGYŰJTÉS
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS
DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938
FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY GYARAPÍTÁSA CÉLJÁBÓL MEGVÉTELRE KERESEK KÉSZPÉNZÉRT KIEMELKEDŐ KVALITÁSÚ 20. SZÁZADI MAGYAR
FESTMÉNYT. ÁRVERÉSEN, KIÁLLÍTÁSON SZEREPELT ELŐNYBEN. NEMES GYULA. E-MAIL: gyulanemes70@gmail.com Tel.: 06 30 949-2900
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.: 3166461, 06 20 391-5543
AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL! VÁSÁROLUNK: ANTIK ÉS RÉGI FESTMÉNYEKET, PORCELÁNOKAT, BÚTOROKAT, ÓRÁKAT, RÉZ- BRONZ,
EZÜST TÁRGYAKAT, SZŐNYEGET, VITRINDÍSZTÁRGYAKAT, CSILLÁROKAT, HAGYATÉKOT,
RÉGISÉGET ÉS MINDEN FÉLE ANTIK-RÉGI
LAKBERENDEZÉSI TÁRGYAKAT. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL! HÍVJON BIZALOMMAL! E-MAIL:
ekszerbecslo@gmail.com Tel.: 06 20 486-2342
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT,
DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT,
HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT,
ÍRÓGÉPEKET, VARRÓGÉPET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 597-8280
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

2019/17 – október 5.
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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

www.fa cebook .com/bu dapest2

MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK MINDENNEMŰ RÉGISÉGET, BÚTOROKAT, KÖNYVEKET, PORCELÁNOKAT, ÓRÁKAT, ÉRMÉKET, EZÜSTNEMŰKET,
FESTMÉNYEKET, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS ÉS BECSLÉS. JAKAB DORINA.
antikceg@gmail.com Tel.: 06 20 365-1042

38 500

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

K ö sz ö nj ü k !

VÉTEL-ELADÁS
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753
ANTIK ÉS HASZNÁLT KÖNYVEK, TELJES
KÖNYVTÁRAK, HAGYATÉKOK VÁSÁRLÁSA.
AKÁR AZ ÖSSZES KÖNYVÉT MEGVÁSÁROLJUK ÉS ELSZÁLLÍTJUK. OSKOLA ANTIKVÁRIUM.
1122 BP., MAROS U. 12. NITSOVITS IVÁN. TEL.:
06 20 231-0725

TÁRSADALMI
VÁLLALKOZÁSOK

VÁSÁRA

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT, MŰTÁRGYAKAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437
Eladó 3-4 éves Batul és Nyárifontos almafa
csemete. 40-50 db szabadgyökeres. Tel.: 06
30 537-0997, 06 30 532-9518

TÁRSKERESÉS
60-as nő levelezőpartnert keres. Érdeklődési kör:
színház, koncert, művészet, irodalom.E-mail-cím:
elevlap@indamail.hu
Attraktív doktornő korrekt úriember ismeretségét
keresi 70 éves korig. Tel.: 06 20 985-1946

II. SZEGA NEMZETEK
SAJTFESZTIVÁLJA

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

Budapest, Folyondár utcai Vasas Sportcentrum
BOR- ÉS PEZSGŐ KÜLÖNLEGESSÉGEK

MINI SAJTÜZEM, JÁTSZÓHÁZ, VETÉLKEDŐ
KICSI GESZTENYE KLUB SHOW

A belépés díjtalan

VI. NEMZETEK SAJTVERSENYE

kreativitás

tudatos vásárlás

SZÍNES GYEREKPROGRAMOK
FŰZY GÁBOR BÁRZONGORISTA

PEET PROJECT

HÁZIGAZDÁK: PELLER MARIANN ÉS FAZEKAS ERZSÉBET
TÁMOGATÓK:
S

L I S Z K AY
AY
ZL

OIEN VI

N

O
MON

IS

IL

Olasz Bornagykereskedés

B

GRANDE VINO

NO

1025 Budapest, Vérhalom tér 8.
Tel.: (06 1) 212-2871,
(06 30) 593 4353

PINCÉSZET ¦ WINERY

T

Vérhalom
Patika

HEUMANN
w w w.h e u m a n n w i n e s . c o m

ARD ES

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, divatos,
méretre készülő kézi kötött, horgolt ruhadarabok. Nagy fonalválaszték, hozott fonalból is. www.
kotode.hu Tel.: 356-6009

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00
SZOMBAT: 8.00-13.00

BUDAPEST BÁR

SZOMBATON KONCERTEK
ÉS GYERMEKPROGRAMOK

400 FÉLE SAJT, 25 SAJTNEMZET

EY

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

KORLÁTLAN SAJTKÓSTOLÁS

TE

Hölgynek vagy egyetemista lánynak szoba
kiadó. Tel.: 06 30 835-5481

MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT KÖZPONTJA,
bejárat a Batthyány térről

A

Nyugdíjasként az ELAN táncklubba járok. Táncpartner hölgyet keresek. Tel.: 06 30 509-4688

péntek 14.00 – 18.00, szombat 10.00 – 17.00

2019. október 19.

SZEGA SAJTKOLLÉGIUM

EGYÉB

2019. 10.18-19.

társadalmi
felelősségvállalás

innováció
minőség

RÉSZLETES PROGRAM:

WWW.SAJTFESZTIVAL.COM
Ha szombat, akkor Patika!

Patika Szombat!

%
15kedvezmény

MINDEN SZOMBATON
Az akció érvényes minden recept nélkül kapható termékére
2019. december 31-ig. A részletekről érdeklődjön a patikában.
Más akcióval össze nem vonható.

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Komjádi
Gyógyszertár
1023 Budapest, Komjádi Béla u.3.
Tel.: (06 1) 336-0221,
(06 30) 204 1150
Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00
SZOMBAT: 8.00-13.00
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II. KERÜLET,
RENDKÍVÜLI AJÁNLAT
A TELEKOM EXTRAGYORS
INTERNETÉHEZ!

APPLE iPad
9.7 32GB
(2018) WIFI

0 Ft kezdőrészlet

4680 Ft × 22 hónap
Összesen: 102 960 Ft

Legalább 6 hónapja otthoni vagy havidíjas mobil előﬁzetőknek,
új otthoni internet előﬁzetésre, 2 év hűségidővel.
További információ: Telekom üzletek
A kedvezményes készülékajánlat 2019. október 1-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. A Digitális Jólét alapcsomagokra, illetve meglévő internet szolgáltatásra vállalt új határozott idő vállalás
esetére nem vonatkozik a kedvezmény. Amennyiben az előﬁzető szerződését a határozott időtartam lejárta előtt felmondja, vagy a szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, a készülék
árából biztosított kedvezmény egyösszegben visszaﬁzetendő. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti ﬁzetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. További
feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414

