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A változásra szavazott a II. kerület

A II. kerületi választópolgárok a változás mellett tették le a voksukat. Az október 22-i, nem
jogerős állapot szerint 14 egyéni választókerületből tízben az ellenzéki összefogás, négyben a
Fidesz–KDNP jelöltjei szereztek mandátumot.
A polgármester-választást a Momentum–
DK–MSZP–Párbeszéd–LMP színeiben induló Őrsi Gergely nyerte meg 21 557 szavazattal
(52,66%), megelőzve dr. Láng Zsolt eddigi polgármestert (19 377 szavazat, 47,34%). A töredékszavazatok alapján (az október 22-i, nem

jogerős állapot szerint) a Fidesz–KDNP 4 főt,
a Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–
MMM 1 főt és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 1
főt delegálhat a képviselő-testületbe. Ennek
alapján a polgármesterrel együtt a Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP–MMM 12, a
Fidesz–KDNP 8, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt
1 képviselőt delegálhat a testületbe.
A Nemzeti Választási Iroda (www.valasztas.hu) adatai szerint a II. kerületben október
13-án a választásra jogosultak 60,09 százalé-

ka (a névjegyzékben szereplő 69 874 választópolgárból 41 990) járult az urnákhoz. A kézhez
kapott és lepecsételt szavazólapokon a polgármester, a főpolgármester személyéről, illetve
arról dönthettek, hogy szűkebb városrészüket
ki képviselje az önkormányzatban.
Az önkormányzati törvény értelmében Őrsi
Gergely megválasztott polgármesterként tagja
lett a Budapestet irányító fővárosi közgyűlésnek.

(Folytatás a 2-3. oldalon.)

A képviselő-testület összetétele

A polgármesterjelöltekre leadott szavazatok aránya

(A www.valasztas.hu október 22-i,
nem jogerős adatai szerint.)

Őrsi Gergely

MOMENTUM MOZGALOM–DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ–MAGYAR SZOCIALISTA
PÁRT–PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT–LEHET MÁS A POLITIKA

MOMENTUM–DK–MSZP–
PÁRBESZÉD–LMP–MMM

Dr. Láng Zsolt

57,14%, 12 fő

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI

52,66%
21 557
szavazat

SZÖVETSÉG–
KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT

FIDESZ–KDNP

38,09%, 8 fő

47,34%
19 377
szavazat

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT

4,76%, 1 fő

,14
57 ,09
38 6
4,7

Októberben birtokba vehették a környéken élők a Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpontban kialakított sporttematikájú játszóteret,
fitneszparkot és sétautat.
(4. oldal)

Cakó Kinga divattervező egy igazi szerelemprojektről, a Margit utcai bemutatóterméről, többgenerációs művészcsaládjáról és a budai nők ízléséről
(14-15. oldal)
is mesélt lapunknak.

A Wippnerek szétágazó családfáján több hidegkúti család tagjai is feltűnnek, köztük a sikeres
vendéglőtulajdonos ág is, akiknek elegáns éttermük
és kávéházuk volt Hidegkúton. (18-19. oldal)
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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

Nyitvatartás részletes
időpontjai lejjebb, a
zöld keretes írásunkban
található.

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

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.

II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.
Közterületi bejelentés

Tel.: (06 1) 599-9222
(Ügyfélfogadási időben és hétvégén is telefonos ügyelet 9–18-ig)

II. Kerület Kártya1024 Keleti Károly u. 15/a
ügyintézés, Budai PolgárTel.: (06 1) 315-3965
ba apróhirdetés feladása

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

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 ügyben: Hétfő: 8.00-12.00, 13.30-18.00. Szerda: 8.00-16.30 sorszám szerint.
Kedd, Csütörtök: 8.00-12.00 sorszám szerint. Péntek: 8.00-11.00 csak temetési engedély kiadása.

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
Kormányablak
Osztály
1024
Margit körút 47-49.

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

Kormányablak
Pesthidegkút
1029 Bátori László u. 2.

Tel.: 896-3480
Kormányzati
ügyfélvonal: 1818

hétfő: 7–17, kedd: 8–16, szerda:
12–20, csütörtök: 8–16, péntek:
8–14. Fizetés csak bankkártyával.
Posta az épületben.

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

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

Hétfő: 8–16, szerda: 12–16,
péntek: 8–12

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

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

Hétfő: 13–17
Szerda: 8–17
Péntek: 8–12

hétfő: 7–17, kedd: 8–16, szerda:
12–20, csütörtök: 8–16, péntek:
8–14.

BUDAI POLGÁR

Az önkormányzati választások
eredményei
A képviselő-testület egyéni választókerületekben mandátumot szerzett
tagjait, valamint a kompenzációs listán bejutott képviselőket következő számunkban mutatjuk be. Adatainkat a www.valasztas.hu alapján
közöljük, amelyek az október 22-i, nem jogerős állapotot tükrözik.
Jelölő szervezet(ek)

Szavazat

1. választókerület
Kiss Roland
Ernyey László
Juhász Veronika Anna

%

MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-MMM
Fidesz–KDNP
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

1259
1107
239

48,33%
42,50%
9,17%

2. választókerület
Dr. Tompa János
Bálványkövi István
Kalóczkai Attila Gyula

MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-MMM
Fidesz–KDNP
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

1379
1106
303

49,46%
39,67%
10,87%

3. választókerület
Besenyei Zsófia
Kaposi Péter
Gál-Nádasdi Márton Attila

MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-MMM
Fidesz–KDNP
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

1317
1122
310

47,91%
40,81%
11,28%

4. választókerület
Gál Andrea
Némethy Béla
Nádai Gabriella Margit

MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-MMM
Fidesz–KDNP
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

1381
1279
242

47,59%
44,07%
8,34%

5. választókerület
Majoros András
Riczkó Andrea
Magyar Gábor Péter

MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-MMM
Fidesz–KDNP
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

1369
1168
237

49,35%
42,11%
8,54%

6. választókerület
Dr. Varga Előd Bendegúz
Borbély László
Sárfalvi Krisztina

MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-MMM
Fidesz–KDNP
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

1605
1080
200

55,63%
37,44%
6,93%

7. választókerület
Szabó Gyula
Lomniczi Gergely
Várady Zoltán

MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-MMM
Fidesz–KDNP
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

1552
1345
335

48,02%
41,62%
10,37%

8. választókerület
Perjés Gábor
Dr. Biró Zsolt
Nádai Imre

MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-MMM
Fidesz–KDNP
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

1535
1241
235

50,98%
41,22%
7,80%

9. választókerület
Dr. Gór Csaba
Fidesz–KDNP
Dr. Szepesházi Péter
MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-MMM
Hildebrand Krisztián Roland
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

1240
1092
226

48,48%
42,69%
8,84%

10. választókerület
Tóth Csaba Róbert
Dankó Virág
Zakota Tamás Zoltán

MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-MMM
Fidesz–KDNP
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

1429
1345
248

47,29%
44,51%
8,21%

11. választókerület
Kovács Márton
Legény Béla
Tasi Csaba

MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-MMM
Fidesz–KDNP
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

1490
1208
266

50,27%
40,76%
8,97%

12. választókerület (az október 22-i, nem jogerős állapot)
Dr. Csabai Péter
Fidesz–KDNP
Berg Dániel
MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-MMM
Ambrus András Bertalan
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
Palló Károly
Független jelölt

1316
1261
221
124

45,04%
43,16%
7,56%
4,24%

13. választókerület
Makra Krisztina
Szalai Krisztina
Beftán Katalin

Fidesz–KDNP
MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-MMM
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

1454
1333
207

48,56%
44,52%
6,91%

14. választókerület
Csere István
Bodor Zoltán
Szirmai Zsuzsánna

Fidesz–KDNP
Független jelölt
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

1234
936
387

48,26%
36,61%
15,13%

A jelölt neve
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Köszönjük a bizalmat!

Gyerekkorom óta Buda az otthonom. Amióta politikával foglalkozom, mindig fejlődő,
emberközeli, a benne élőkre figyelő, gondoskodó kerületről álmodtam, amelyben
otthon érzi magát mindenki az egyedülállóktól a tanulókig, a fiatal családoktól az
idősekig. A II. kerületben minden megvan,
hogy ilyen otthonná, Budapest legjobb városrészévé válhasson. Ilyenné formáljuk a
következő években.
Köszönöm a bizalmat és a felhatalmazást,
amit ehhez a munkához a kerületi választópolgároktól kaptunk. Csapatommal a hét
minden napján, hétfő reggeltől vasárnap
estig azért fogunk dolgozni, hogy erre a bizalomra rászolgáljunk. Olyan önkormányzatot teremtünk, amelynek kapui mindenki
előtt nyitva állnak. Azon leszünk, hogy olyan
képviselők és olyan polgármester szolgálja
Önöket, akiket el lehet érni, fel lehet hívni.
Sajtcédulák és papírhalmok helyett a legkorszerűbb digitális megoldásokkal intézhetjük ügyeinket, hogy több időnk jusson
arra, ami igazán fontos: az életünkre, szeretteinkre és saját magunkra.
Ez az utolsó Budai Polgár, ami a jelenlegi
formájában jelenik meg. Legalább itt, a II. kerületben a média azt a célt szolgálja majd,
amire hivatott: őszinte tájékoztatás, vélemények ütköztetése és szabad, kritikus tartalmak
jellemzik majd a helyi nyilvánosságot.
Fontosnak tartom világossá tenni: a kerületi ellenzéknek ugyanúgy tere lesz az itt élők
pénzéből fenntartott médiumokban, mint a
választáson győztes szövetség képviselőinek.
Ők is a kerületi választópolgárok bizalmából
nyerték el mandátumukat, őket is és a szavazóikat is megilletik ugyanazok a lehetőségek,
mint a győzteseket és a bennünk bízókat.
Nem félünk a vitáktól: valódi szabad sajtót,
híreket, vitákat, az álláspontok ütközését
szeretnénk.
Arra kaptunk felhatalmazást, hogy a problémák kezelésében ne kifogásokat keres-

97,

58

2%
2,4
%

Ami jó, azt folytatjuk, ahol javítani kell, ott változtatunk

sünk, hanem oldjuk meg, amit kell és majd
utólag elszámolunk a munkájukat el nem
végzőkkel. Ami eddig is jól ment a kerületben, azt megőrizzük és továbbfejlesztjük,
ahol javítani kell, ott változtatni fogunk.
Lehetőségeink mértékéig helyrehozzuk otthonunkban, amit csak lehet: ezért segítünk
az Átrium helyzetén, ezért teszünk a propaganda ellen.
Hadd tegyek egy személyes vallomást: mi
azért jöttünk a politikába, azért kezdtük el
a közös gondolkodást a csapatunkban, hogy
véget vessünk a háború korszakának, a zsigerből ellenkező, egymást tagadó közéleti
stílusnak. A párbeszédképtelen ellenségeskedés elpusztítja a normalitást, egyre szélsőségesebb megnyilvánulásokhoz, ízléstelen veszekedéshez vezet. Gyűlöletből csak
szomorú jövő épülhet, függetlenül attól, ki
milyen értékek mentén rendezi be az életét,
ki mit gondol nemzetről, szolidaritásról,
patriotizmusról, közösségről.

A mi új politikánk egymásról, az emberségről, a fejlődésről szól. Hiszek abban, hogy
előbb vagyunk budaiak, mint jobb- vagy baloldaliak, előbb vagyunk közösség, mint valamelyik párt szavazói. Ezért is fontos megköszönnöm elődöm, dr. Láng Zsolt és az eddigi
képviselők munkáját. Bár sok kérdésben
nem értettünk egyet, de abban biztos vagyok:
mindkettőnk őszintén szereti otthonunkat,
ez vezérel minket munkánk során.
Mostantól a II. kerületben mindenki megtalálhat minket, mindenki elmondhatja a
véleményét, és mindenkit ugyanúgy megillet a 21. századi ügyintézés, a zöld és egészséges környezet, a lakóhely tisztasága, az
akadálymentesítés Budapest egyik legjobb
kerületében. Tartsanak velünk a következő
években! Tegyük együtt a II. kerületet még
jobb városrésszé!
Őrsi Gergely
polgármester

Az önkormányzati választás számokban

%
,42

2,42%
(1013)
érvénytelen
szavazat

8%

Nem
szavazott
39.91%
(27 884 fő)

Az urnákban lévő érvényes
és érvénytelen
szavazólapok száma

-2

Szavazott
60.09%
(41 990 fő)

,5
97

60.

09%

.
- 39

91%

A névjegyzékben szereplő
választópolgárok
részvételi aránya

97,58%
(40 934)
érvényes szavazat
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Játék és tréning a Panoráma Sportközpontban

Elkészült a Kolozsvári Tamás utcai Panoráma
Sportközpontban kialakított sporttematikájú
játszótér, fitneszpark és panoráma sétaút az
önkormányzat beruházásában. Az esztétikus
és biztonságos játszó- és sportteret október
elején már birtokba is vehették a környéken
élő családok és a közeli iskola tanulói.
Október 11-én délelőtt mintegy harminc
hetedikes diák érkezett az Újlaki Általános
Iskolából, hogy egy rendhagyó testnevelésóra
keretében kipróbálja a sportszereket. Amíg a
tanulók szakmai vezetés mellett gyakoroltak,
megkérdeztük az őket kísérő testnevelő tanárt, Tóth Gabriellát, hogy milyennek találja
az új sportolási lehetőséget.
– Mivel az Újlaki iskola udvara
nem alkalmas teljes körű sporttevékenységre, számunkra nagy
öröm ez a közelben fekvő fitneszpark és játszótér. Eddig is rendszeresen használhattuk és használtuk
is a Panoráma Sportközpont atlétikai pályáját, de az új fejlesztéssel
kibővül és színesebbé válik sportolási lehetőségeink köre, így az osztályok számára változatosabbak és
– reményeink szerint – élvezetesebbek lesznek a testnevelésórák. A pedagógusok számára adva van a lehetőség, hogy megismerjék az
eszközök használatát, sokan részt is vettek
már ilyen oktatásban. Amíg szép idő van, biztosan kihozzuk a gyerekeket egy kis szabadtéri
játékra és mozgásra – tette hozzá a tanárnő.
PZS
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Elkészült a Zsigmond téri KRESZ-park
Helyükre kerültek a táblák és felfestették az útburkolati jeleket is a Zsigmond téri
KRESZ-parkban, így azt október 9-én délután birtokba vehették a gyerekek. Mostantól
itt is gyakorolhatja a közlekedést az óvodás korosztály: a pályára kismotorral, futóbiciklivel,
gyerekkerékpárral és rollerrel lehet rámenni. A helyszínen többféle közlekedési helyzetet
átélhetnek a kicsik a pályán, és így elsajátíthatják az azokra vonatkozó KRESZ-szabályokat.
Hasonló tematikájú játszóteret a Nagy Lajos téren (Fenyves park) és a Mechwart ligetben is
találunk. A megnyitón a II. Kerületi Önkormányzat apró ajándékokkal – homokozókészlet,
láthatósági mellény, karkötő és tornazsák – is meglepte a gyerekeket.

Czetin Veronika: – Sopronból jöttem Márton
unokámhoz, itt laknak
a Zsigmond tér mellett.
Marci hetek óta várta
már, hogy elkészüljön a
KRESZ-park, nagyon kíváncsi volt rá és
úgy látom, hogy elnyerte a tetszését.
Pálffyné Ágnes: – Itt
lakunk a közelben a
Pusztaszeri úton, sokat
járunk ide két és fél éves
Gergő fiammal, szép ősfás tér, nyáron hűvös.
Pont abban a korban van, hogy ki fogja
tudni használni a közlekedési parkot,
nagyon szeret motorozni, örülünk neki
nagyon.
Smiló Dávid: – Kislányom, Masa most kezdett
motorozni. Itt lakunk a
szomszéd utcában, tegnap vettük észre, hogy
kialakítottak itt egy
KRESZ-pályát, ki is próbáljuk.

Új játszótérrel bővült a Millenáris Park

A Millenáris Széllkapu beruházásának első
üteme október elején lezárult, a Millenáris Park egy új része vált látogathatóvá,
amivel egy időben megszűntek a környék
közlekedését nehezítő járdalezárások,
forgalomkorlátozások is.

A most lezárult fejlesztéssel a február óta itt
működő Nemzeti Táncszínház melletti rész kibővült, hatvan új fát telepítettek, 1300 négyzetméteren cserjéket és évelő növényeket ültettek
és 1100 négyzetméterrel nőtt a gyeppel borított
terület nagysága. Új játszótér nyílt 850 négyzetméteren, oszlopokra szerelt, köteles játszószerei különböző nehézségi fokozatúak, amelyek
fejlesztik az 5–14 éves korosztály mozgáskoordinációját. Nyáron napvitorla, a játszószerek
alatt korszerű gumiborítás védi a gyerekeket.
Ülőtámfalakat és padokat is elhelyeztek a közelében, valamint használatát korai sötétedésnél
világítás segíti. A játszótér a Kis Rókus utca felől
közvetlenül is megközelíthető.
Az elkészült parkrész október 11-i bejárásán
részt vett Varga Mihály pénzügyminiszter és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, a térség országgyűlési képviselői, valamint
Láng Zsolt, a II. kerület előző polgármestere is,
aki a környéken élőknek mondott köszönetet
türelmükért. Bejelentette továbbá, hogy aláírta a Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft.-vel
azt a megállapodást, amelynek alapján január

1-jétől a környékbeliek éjszaka kedvezményes
áron parkolhatnak a park alatt elkészült ötszáz
férőhelyes zárt és őrzött mélygarázsban.
A bővítéssel párhuzamosan elkészült a régi
parkrész revitalizációja is. Az utcabútorokat
és a térköveket tartósabbra és esztétikusabbra
cserélték, a tó új gépészetet kapott, a gyep és a
növényzet megújult. A B rendezvénycsarnok, az
1911-ben megnyílt egykori Nagyszerelde teljes

gépészeti és energetikai felújításon esett át, új
padlóburkolatot kapott, a kiszolgálóhelyiségeket korszerűsítették.
A környéken végeztek az utak és a járdák felújításával, elkészült a Kis Rókus utca Millenárissal határos új járdája, és száz méter hosszan
új burkolatot kapott az utca. A park Margit körúti oldalán is megszűntek a gyalogosok közlekedését nehezítő lezárások.
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Modellértékű nevelési program indul
Az egyéni igényeket középpontba helyező,
a befogadó, elfogadó szemléleten alapuló
pedagógiai módszer gyakorlati alkalmazása
példaértékűvé teszi a II. kerületi nevelési intézményeket, amelyek programjában az ép és
sérült gyerekek együttműködésén, együttnevelésén, kreativitásuk fejlesztésén van a hangsúly. Minderről azon az október eleji kerekasztal-beszélgetésen volt szó, amit pedagógusok
és szülők részvételével tartottak a II. Kerületi
Önkormányzat szervezésében a városrész
Kadarka utcai új óvodájában. Az óvoda felépítéséhez az önkormányzat a Széchenyi 2020
program keretében 400 millió forintos vissza
nem térítendő támogatást is kapott.

A kerület legújabb óvodája az egyéni igényeket
középpontba helyező nevelés követelményeinek megfelelően készült. – Az önkormányzat
keretet ad ennek megvalósításához, a tartalmat
a szakemberek teszik hozzá. Igyekszünk rugalmas keretrendszert biztosítani, amelyben
megjelenhetnek azok a szakmai szempontok és
áramlatok, amelyek segíthetnek egy-egy egyedi
esetben a gyerekek minél teljesebb körű integrációjában – mondta ezzel kapcsolatban a beszélgetésen Láng Zsolt előző polgármester.
Nincs általános érvényű modell arra, hogyan
lehet egészséges, egymásra figyelő társadalomban felnőni, ehhez a szakemberek tudására,
módszereire van szükség. Ezekből több is elhangzott a beszélgetés során. Kókayné Lányi Marietta, a kerületben működő, a befogadáson alapuló inkluzív módszert évtizedek óta alkalmazó
Gyermekek Háza pedagógiai vezetője hangsúlyozta, minden gyerekre fejlesztő hatással van,
ha így nevelik. – Az inklúzió során folyamatos
a gyerekek között az együttműködés, egymás
segítése és a kommunikáció. Kutatások azt is
bizonyítják, hogy ezzel a módszerrel minden-

A Kadarka Utcai Óvoda a sajátos nevelési igényű

ki jobb tanulmányi eredményeket ér el – tette
hozzá. Harsányi Eszter, a Nestingplay társadalmi
vállalkozás vezetője – akinek második gyermeke
súlyos epilepsziával született, vállalkozása pedig
olyan program, amelynek rendszerében a játék,
a játszótér az integrálás elsődleges eszköze – hasonlóan fogalmazott: – Együtt játszani egy eltérő
viselkedésű gyerekkel hihetetlen kooperációt
igényel. Ehhez kapcsolódva Tihanyi Dominika
tájépítész az új óvoda környékén kialakítandó
több ezer négyzetméteres Pokorny Közösségi
Liget egyik tervezője arról beszélt, hogy ebben a
projektben a játszótér és a közpark tervezésénél
már jelen van az – egyéként még nem jellemző
– inkluzív szemlélet, azaz az ép és a sérült gyerekek itt egyaránt tudják majd használni ugyan-

azokat az eszközöket. A Gyarmati Dezső Uszodát vezető Drávucz Rita kislánya a Mozgásjavító
Óvodába járt; a szakember azt emelte ki, hogy
a különleges bánásmódot igénylő gyermekek a
sport által közös élményekkel gazdagodhatnak.
A szakemberek a beszélgetés során több esetet
is említettek, ahol az egyéni igényeket középpontba helyező nevelés és a befogadó, elfogadó
szemlélet jelentős szerepet játszott.
A II. Kerületi Önkormányzat az utóbbi években többek között éppen a sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztésének célját tartotta szem előtt, amikor jelentős infrastruktúra-fejlesztéseket hajtott végre. Ennek része
volt egyebek mellett számos bölcsőde és óvoda
felújítása, bővítése, energetikai korszerűsíté-
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a II. kerületben
gyerekek integrációját segíti

A Kadarka Utcai
Óvoda építéséhez a „Községház Utcai Óvoda Hidegkúti
út 220. sz. tagintézményének épületkiváltása” című (pályázati azonosító:
VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00027),
a VEKOP-6.1.1. Kisgyermeket nevelő
szülők munkavállalási aktivitásának
növelése tárgyú pályázati felhíváson
400 millió forint vissza nem térítendő pályázati forrást nyert a II.
Kerületi Önkormányzat. Az óvoda
megépítéséhez szükséges további
részt az önkormányzat saját forrásból biztosította.

se. Az óvodai szolgáltatásokkal pedig a családok
igényeihez igyekszik alkalmazkodni: valamen�nyi intézmény egyedi pedagógiai program szerint működik, így a szülők dönthetik el, hogy
például a nyelvi, a környezetismereti, a kézműves vagy épp a mozgásközpontú nevelést
részesítik-e előnyben.
A most elkészült, megújuló energiával és csapadékvíz-hasznosítással működő, száz férőhelyes, 1167 négyzetméteres Kadarka Utcai Óvoda
– amit hamarosan birtokba vesznek a gyerekek
– kiemelt helyszíne lesz a II. kerületben meg-

valósuló egyéniigény-központú nevelésnek: ép
és sérült gyerekek egy óvodai csoportba járnak
majd, az udvari játszóeszközöket is úgy alakították ki, hogy lehetőséget biztosítsanak mindenkinek a közös, kreatív játékra. Emellett
speciális, csak a fejlesztésre, egyéni foglalkozásokra használható helyiségeket is kialakítottak.
A II. Kerületi Önkormányzat a törvényi előírásokon felül biztosítja a szükséges szakemberlétszámot – pedagógiai asszisztens, pszichológus,
logopédus –, hogy a gyerekek fejlesztése maradéktalanul megvalósulhasson.

8. OLDAL
A budai oldalon a három kerület találkozásánál, a Széna téren és közvetlen környékén bontakozott ki
a legnagyobb ellenállás, miután a
szovjet csapatok november 24. hajnalán bevonultak a fővárosba.

A Széna tér a budai oldal talán legfontosabb
közlekedési csomópontja: ide torkollik a
pesti Nagykörút folytatása, a Mártírok útja
(Margit körút), s innen indul nyugat felé a
Malinovszkij (Szilágyi Erzsébet) fasor, illetve
dél és délkelet felé az Alkotás utca, a Krisztina körút és az Attila út. A Széna tér birtokában Budapest átmenő forgalmának jelentős
része ellenőrizhető volt. Ezt a felkelők gyorsan felismerték.
Egyelőre azonosítatlan 24 éves egyetemista
parancsnokuk irányításával mindinkább ellenőrzésük alá vonták a környéket, igazoltatták az autókat, a Széna téren pedig barikádot,
védősáncokat építettek, amelyeket később a
Déli pályaudvarról kitolt vagonokkal erősítettek meg. Ám míg Pesten, főleg a VIII.–IX.
kerületben igen súlyos harcok dúltak, itt
komolyabb összecsapásokról nincsenek információink. Október 26-án csatlakozott a
fiatalokhoz a később legendássá vált Szabó
János (Szabó „bácsi”) 59 éves gépkocsivezető és későbbi alparancsnokai, a jugoszláv
állampolgárságú Ekrem Kemál villanyszerelő
és a zsidó származású Bán Róbert műszerész.
E nap folyamán különböző civil egységekkel
erősödött, így a Margit híd védőivel is. Rusz-
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II. kerület,

1956

´
´ ´
Az oktoberi
fegyveres ellenallas

nyák László vezetésével nagy létszámban érkeztek pilisszentiváni bányászok, továbbá
ipari tanulók is csatlakoztak.
Az egyik forrás szerint 27-én 11–12 óra
között a Széna tériek harcba szálltak egy nagyobb ÁVH-s osztaggal. A felkelők – akiknek sorait három Bem laktanyabeli katona
is erősítette – visszaverték az ÁVH-sok támadását. Egy államvédelmista meghalt, a
Széna térieknek ekkor nem voltak veszteségeik. Ugyanekkor a szovjet parancsnokság
Gorbunov ezredes vezetésével a 128. lövész
gárdahadosztályt küldte a térségbe azzal a
feladattal, hogy semmisítse meg a felkelőket
Buda körzetében.
Ha szovjet harckocsik tűntek fel, a felkelők
átmenetileg szétszóródtak. Október 27-től a
Széna téri felkelők már szembe mertek szállni a megszállók páncélosaival is. Ennek magyarázata abban keresendő, hogy a csoport
felduzzadása megnövelhette a felkelők önbizalmát, továbbá a parancsnoklást átvevő Szabó János a radikálisabb ellenállás híve volt.
Buzdítólag hatott, hogy a lakosok közül sokan
élelemmel és forró teával látták el őket, valamint az is, hogy Pestről jövők beszámoltak a
Corvin köz, Kilián laktanya körüli harcokról.
A felkelők most már azt hangoztatták, hogy a
fegyvert semmiképp sem adják ki a kezükből.

A felkelők a Széna tér házaiban, legnagyobb erőkkel a bázishelyükön, a földalatti-építkezés épületében és a Budavár
vendéglő tetején foglaltak állást. Egyikük
így idézte fel a felkelők általános taktikáját:
„Minden esetben megvártuk, míg az elhaladó
járművek olyan helyzetbe kerülnek, hogy eredményesen ellenünk a harcot felvenni ne tudják,
akkor nyitottunk rájuk tüzet. Ez a gyakorlatban
azt jelentette, hogy hátulról lőttük le őket, amikor már majdnem biztosak voltak abban, hogy
nem tüzel rájuk senki. A tüzelésre mindenkor az
ottani parancsnok adott utasítást, aki az erre
legalkalmasabb időpontot és helyzetet várta ki.”

Tűzszüneti tárgyalások

Az 1956-os forradalom kitörését követő első
napok után a politikai és a katonai vezetés
előtt világossá vált, hogy a felkelők leverése
lényegesen nehezebb feladat, mint gondolták. A harcot ugyan folytatták ellenük, és a
statáriumra utaló fenyegetések sem szűntek
meg, de közben igyekeztek tárgyalásokba
bocsátkozni a legnagyobb felkelőcsoportokkal, a Corvin köziekkel és a Széna tériekkel a
fegyverletétel érdekében.
A Hadműveleti Csoportfőnökség utasítására Kővágó Sándor alezredes, a Bem lak-

Fotók: Fortepan

A Mártírok útja (Margit körút) a Széna tér felől a
Kis Rókus utca felé nézve
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A Széna tér a Vérmező út és a Széll Kálmán (Moszkva) tér felé

A Széna tér 1/a szétlőtt homlokzata
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A torlaszként használt szerelvények a Széna téren

tanya parancsnoka (ez a katonai objektum
volt a legközelebb a Széna térhez) tizenkét
fős kísérettel már október 26-án felkereste
a felkelőket, és igyekezett meggyőzni őket
„a céltalan lövöldözés értelmetlenségéről”, és
arról, hogy a rend helyreállítása érdekében
vegyenek részt a honvédséggel együtt a járőrözésben. Előzőleg a Május 1. mozinál a
szovjetekkel megállapodtak, hogy ha a felkelők rájuk lőnek, 2-3 harckocsival segítségükre sietnek.
Kővágó a földalatti-építkezés épületénél
találkozott a felkelők első parancsnokával – Szabó bácsi azonosítatlan egyetemista
elődjével. „Mondtam, hogy nincs semmi értelme az ellenállásnak, a követeléseiket a kormány már teljesítette, Gerő lemondott. Ők azt
mondották, hogy az ő követelésüket a kormány
nem teljesítette, ezt a kormányt nem ismerik el
addig, amíg a szovjet csapatok el nem hagyják az országot, az ÁVH-t fel nem számolják,
a fegyvert le nem teszik, inkább meghalnak.”
A parancsnok azonban a megegyezés lehetőségét a szovjet csapatok távozásához és az
ÁVH feloszlatásához kötötte.
A tárgyalás után Szabó tartott egy beszédet a fegyvereseinek. Ennek lényege ez volt:
„a harcot nem adjuk fel, harcoljunk a nagyobb
kenyérért, a független Magyarországért. De
nem a múlt visszaállítása a cél.” Ezzel mindenki egyetértett.
A katonai vezetés előtt 28-án hajnalban
nyilvánvalóvá vált, hogy tárgyalásos úton
nem tudja érvényesíteni akaratát, ezért a
HM parancsot adott a Széna téri csoport
felszámolására. A Bem laktanya 110 katonája és a hozzájuk csatlakozó húsz rendőr
az I. kerületi rendőrkapitányságról Kővágó
Sándor alezredes vezetésével és a szovjet
harckocsizók támogatásával bekerítette a
Széna tériek bázishelyét.
A felkelők mindezt csak a hatalmas ágyúdörgés és robbanások hallatán észlelték. A
Mártírok útján tovább folytatódott a szovjet
harckocsik és a magyar gyalogság felvonulása. A felkelők túlságosan kockázatosnak

ítélték az ellenállást és a Ganz Villamossági
Gyár hátsó kerítésén kimászva a budai hegyekbe szöktek.
Nagy Imre tűzszüneti felhívása után Ekrem Kemál parancsnokhelyettes tűzszüneti
egyezményt kötött a Bem laktanya parancsnokságával, ezt követően a felkelők visszatértek, és közösen járőröztek a katonákkal.
A csoport ezután betagozódott az egységes
Nemzetőrségbe.

A szovjetek
novemberi támadása
A hadműveleti tervek alapján Gorbunov ezredes vezetésével a 128. lövész gárdahadosztály feladata volt Buda elfoglalása (Moszkva
tér, Gellért-hegy, laktanyák megszállása).
November 4-én fél öt körül a parancsnokság
riadóztatta a Maros utcában a nemzetőröket:
szovjet páncélos hadoszlopok közelednek
Kelenföld felől.
Sillay Rudolf, az egyik parancsnokhelyettes, aki ágyúzásra ébredt, majd hallotta Nagy
Imre rádiószózatát, így emlékezett vissza:
„én azonnal felmértem a helyzetet. Megállapítottam, hogy a Maros utcában lévő laktanya
védelmi célra nem alkalmas. Így a laktanyában lévő három századot különböző helyre
vezényeltem, és helyeztem biztonságba.”
Szabó János azonban ilyen beszédet intézett
a Széna tériekhez: „Magyarok vagyunk, nem
hagyjuk szabadságunkat, a szovjet csapatokkal
nem ilyen megállapodást kötöttünk.” Majd elénekeltette a Himnuszt és kijelentette: „mindenkinek az utolsó csepp vérig harcolni kell.”
Dél körül a Maros utcai parancsnokságnál
jelentkezett Antal Ferenc katonatiszt. Megbízatására így emlékezett vissza: „Délelőtt –
4-én – kapcsolatot teremtettem több elvtárssal.
[...] Megkezdtük a szovjet csapatok tájékoztatását. Tekintettel arra, hogy a Moszkva tér környékén lakom, olyan megbízást kaptam, hogy
derítsem fel a Szabó-csoport erejét, és adjak erről
megfelelő tájékoztatást.”
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A szovjet páncélosok tömeges megjelenése miatt a Maros utcai bázist immár teljesen ki kellett üríteni. A délutáni órákban
már nagyobb ellenállásba ütköztek. A Széna
téri házakból, azok tetejéről össztűz zúdult a
szovjet erőkre. A páncélosokban a felkelők
valószínűleg még a benzines palackokkal
sem tudtak kárt tenni, a motorkerékpárosokat viszont kilőtték, Szabó János is eltalálta
egyiküket, aki a Budavár vendéglő előtt haladt el. A szovjetek a harckocsik ágyúival,
géppuskáival viszonozták a tüzet. Ennek áldozatul esett a békásmegyeri Herhoff György
és az egyik Ausztriából érkezett felkelő.
A szovjetek a harcok szünetében rádión
megadásra szólították fel a védőket: senkinek
nem lesz bántódása, ha leteszik a fegyvert.
Szabó bácsi a tér közepén kérdezte harcosait,
hogy elfogadják-e az ajánlatot. A nemzetőrök
általános véleménye az volt, hogy nem szabad behódolni. Többen reménykedtek az
ENSZ-csapatok támogatásában is.
Ezt követően a szovjetek megkezdték az
óriási pusztítást előidéző aknatámadást,
amellyel szemben a felkelőknek semmilyen ellenszerük nem volt, annál is kevésbé,
mivel az aknavetőket a Gellért-hegyről működtették. A Vertesz gyárba becsapódó akna
négy embert azonnal megölt. Az ellenállók
nagy része szétszéledt, elbújt, de a tisztek
már a tűzharc idején elhagyták a csoportot.
Sillay szerint: „amikor a Széna téren, a Maros utcában [...] az egységek az utasításomra
a hadállásokat elfoglalták, az addig hangos
parancsnokok eltűntek.”
Ha hihetünk egy szovjet szemtanú visszaemlékezésének, a megszálló erők – a látszat
ellenére – nem könyvelték el átütő sikernek
a november 4-i hadműveleteket: „A 128. lövész-hadosztály alakulatainak azok a kísérletei, amelyek a Moszkva tér, a budai Vár és a Gellérthegy déli térségéhez közel fekvő lakóterületek
bevételére irányultak, az erős ellenállás miatt
kudarcba fulladtak. „A városban az ellenállásnak két góca maradt: a Corvin közi filmszínház
és Buda nyugati részén a Moszkva tér.”
Éjszaka a felkelők – hosszas vita után, miközben a szovjetek ágyúztak – abban állapodtak meg, hogy Szabó bácsi összegyűjti mindazokat, akik a hegyekbe vonulva a végsőkig
folytatják az ellenállást. Erre harmincan jelentkeztek, később még kb. ugyanennyien
csatlakoztak hozzá.
A vállalkozás azonban súlyos kudarccal végződött, hiszen a nyílt terepen még
kevésbé tudtak szembeszállni a páncélos
erőkkel. Nagykovácsi térségében a sorozatlövésektől heten-nyolcan elestek, hárman
pedig fogságba kerültek. A szovjeteket nem
érte veszteség.
A fegyveres ellenállás lezárult, bár a Széna
téren egy-két elkeseredett felkelő még néhány napig nyugtalanította a megszállókat
és a karhatalmistákat. Eközben a hatóságok – árulás vádjával – letartóztatták Szabó
Jánost, és ezzel megindították a megtorlás
gépezetét. 14 felkelőt kivégeztek, a többiekre hosszabb-rövidebb börtönbüntetés várt.
Eörsi László történész
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Víziváros leendő megújítása kapcsán indult
el az a szakmai kezdeményezés, melynek
célja a helyi közösségek aktivizálása, kulturális akciók szervezése, helyi közösségépítő
kezdeményezések felkarolása az érintett
területen egy közös jövőkép kialakítása érdekében. A II. Kerületi Önkormányzat támogatásával megalakult Vízivárosi Akciócsoport fő
célkitűzése, hogy minél több helyi kapcsolódjon be a közös gondolkodásba, hogy az itt
élő emberek igényei és tudása, helyismerete
megjelenhessen a tervezési programban.

A csoport második akciója a Széna téren kihelyezett Vízivárosi Infobox és közösségi tér
kialakítása volt. Az Infobox a Vízivárosi Akciócsoport céljait és módszertani elképzeléseit bemutató kiállításnak adott elsősorban
teret, melyet két hétig beszélgetések kísértek. A kitelepülés során létrejött személyes
és kiscsoportos beszélgetéseken a környék
múltját, jelenét és jövőjét vitatták meg, ennek
során olyan meghatározó témák kerültek szóba, mint a Víziváros rejtett értékei, történetei,
kiemelt fókuszterületei, strukturális alapvetések, kerékpáros-gyalogos-autós együttélés,
a zöldítési, komposztálási lehetőségek és üres
önkormányzati helyiségek hasznosítása. E témák rajzolják ki Víziváros megújulásának lehetséges alapelvét: a közös tanuláson keresztül
megvalósított békés együttélés és a fenntarthatóság megteremtése.
A programsorozat tervezetten télen a kávéházi beszélgetések keretében folytatódik, ahol
a fenti témák részletes átbeszélésére kerül sor.
Erre várnak mindenkit, akinek érdeklődését
felkeltette valamelyik, Víziváros jövőjét érintő téma! Az érdeklődők a „Vízivárosi Akciócsoport” elnevezésű zárt Facebook-csoporton
keresztül értesülhetnek az alkalmakról, illetve
kapcsolódhatnak be a közös munkába. Meglátásaikat továbbá e-mailben a vizivaros@ujirany.hu e-mail-címen várják.
Fontos, hogy minél többen gondolkodjunk
együtt arról, mitől lesz még jobb lakóhely Víziváros!
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Kutya- és családbarát piknik a Frankelben
A Frankel Leó úton ismét megrend
ezték az Együtt
Placc közösségi pikniket október
12-én a II. Kerületi
Önkormányzat támogatásával. A
délutáni-esti nyüzsgő
pikniken többek között utcai kon
certek, nagyobbaknak is szóló gyerekprogramok, csalá
di kutyás verseny
és utcaművészek várták az érde
klődőket. A helyi
vendéglátósok megnyitották tera
szaikat és közösen
összeállítottak egy menüútlevelet,
ami a rendezvény
programjaihoz, szolgáltatásaiho
z adott útmutatót.
Az EB OVO Egyesület és a kerületi
kutyás közösségek
képviselői összefogásának köszönh
etően a pikniket
kutya- és családbarát programok
színesítették. Az EB
OVO Közhasznú Egyesület a váro
si kutyatartás kultúrájának fejlesztését tűzte zászlajár
a. Az ezt célzó elvi
együttműködési megállapodást
a közösségi pikniken
írta alá Láng Zsolt korábbi polg
ármester és Csonka
Berta, az EB OVO egyesület elnö
ke. A megállapodás
célja a felelős városi kutyatartás
hagyomány-, illetve
értékteremtése, a kutyás és nem
kutyás közösségek
együttélésének harmonizálása az
érintettek (kutyások
és nem kutyások) szempontjainak
figyelembevételével.
A felelős városi kutyatartás közö
s ügyünk!
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Hajókirándulás az idősek világnapja alkalmából

Napsütéses időben vette kezdetét az idősek
világnapja alkalmából a II. kerületi Idősügyi
Tanács által szervezett, és mára már hagyományosnak mondható hajókirándulás, amelyre
idén 450-en jelentkeztek. A kirándulók a
Dunáról csodálhatták meg Budapest látványosságait.
Az október eleji utazást vidám muzsika színesítette: Hekler Melinda és Ódor Kristóf színművész énekelt, zongorán Neumark Zoltán
zongoraművész kísérte őket. A műsor táncdalokból, musical- és operettrészletekből állt.

Csorba Géza: – Tavaly
voltam már, nagyon kellemesen éreztem magam. A Budai Főnix Kulturális Egyesület
vezetője vagyok, már tavaly
is sokan jöttek az egyesületünkből a hajókirándulásra,
idén még többen, harmincan érkeztek. Szeretjük
Budapestet, rengeteget fejlődik évről évre, szívesen
gyönyörködünk benne.
Ba k a S á n do r n é :
– A Szilfa utcai Gondviselés Házából jöttünk, ahol
működik egy klub, oda járunk tornázni heti kétszer.
Különböző kiállításokra,
sétákra is visznek minket.
Tavaly már részt vettem ezen a kiránduláson, nagyon jól éreztem magam. Több olyan ismerősöm
is van, aki a kezdetektől fogva minden évben jön
a hajókirándulásra. Én is szeretnék jövőre is részt
venni rajta.
Mérai Ferencné: – Először jöttem a hajókirándulásra, kíváncsian várom. Szeretek kirándulni, legközelebb
egy zebegényi túrán és egy
Budai Várba szervezett sétán
veszek majd részt.
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Valóra vált a gyerekkori álmom, ez egy igazi

A Margit utcai bemutatóteremben Prézli fogadott minket
vidáman, épp reggeli erdei sétájából érkezett gazdájával, Cakó
Kingával. A szakmai körökben
elismert fiatal tervező szeret
kirándulni. Neves zenészek,
színészek és üzletemberek vásárolnak nála, de az Oscar-gálán is
viselték ruháját. Kinga születése óta a II. kerületben él, már
gyerekkorában divattervezőnek
készült és közgazdász tanulmányai sem térítették el a pályától.

– Nagypapámék költöztek először
a Rózsadombra. Nagyon szeretem
a kerületet, akkor szoktam megnyugodni, amikor sikerül kikeverednem a pesti dugóból és már
jövök fölfelé a Margit utcán. Kiskorom óta rengeteget kirándulok.
Fantasztikus ez a városrész, elég
a 11-es busz végállomásáig eljutnom és máris az erdőben lehetek,
reggelente ott sétálok Prézlivel.
Az erdő energiát ad és megnyugtat, utána könnyebb a napi
stresszt elviselni, és ihletet is ad.
Hol dolgozik?
Nagypapám régi Tapolcsányi
utcai lakásából alakítottuk ki a
műhelyünket Dániel öcsémmel,
aki szobrászként végzett. Volt
olyan közös kollekciónk, amiben
tusrajzos, akril képeit használtam
a ruháimon. Nagyon izgalmas,
vagány kollekció volt. A tavalyi
apukám homokrajzainak a részleteire épült. Szeretek a családommal együtt dolgozni. Máskor az

utazásaim inspirálnak, legutóbb
Marokkó színvilága varázsolt el,
de a portugál zegzugos kis utcák
is erősen hatottak rám.
Hogyan szeretett bele a szakmájába?
Gyerekkorom óta divattervezőnek készültem, először a Barbie
babáimnak varrtam a ruhákat.
Jó érzés, hogy valóra vált a gyerekkori álmom. Többgenerációs
művészcsaládba születtem, apai
nagypapám festőművész volt,
szerencsésnek érzem magam.
Gyerekként persze lázadtam, ha
a tengerpart helyett kiállításra
vittek, de a mai napig emlékszem
arra, amit apukám mesélt az Uffizi
Képtárban. Nagypapám a Goldberger textilgyárban dolgozott,
sokat utazott, mindig hozott haza
Vogue magazinokat Párizsból.
Imádtam nézegetni őket, lenyű-

Cakó Kinga, Herrer Sára, Wágner Emil és Járai Márk

gözött a modellek és kifutók mágikus világa. Ha születésnapom
volt, divattal kapcsolatos könyvet
kértem. Apukám értékelte, hogy
rajzolok, és örült, hogy az öcsémmel továbbvittük a művészi vonalat, igaz más-más ágon.
Édesapja, Cakó Ferenc többek között a Sebaj Tóbiás című
gyurmafilm alkotója, a homokanimáció feltalálója. Lapunknak
adott interjújában mesélt arról,
hogy annak idején egy-egy animációs filmje hónapokon át
készült. Ön, gondolom, digitalizálva dolgozik.
Hát nem, én maradtam a ceruzánál, a radírnál és a papírnál.
Szeretem kézbe venni a dolgokat,
naptárat is kézzel írok, nem akarom számítógépen tervezni sem a
napomat, sem a munkáimat.
Hogy indult a pályája?
A családom elvárta, hogy legyen
egy normális diplomám. Ezért
közgazdaságtan és kommunikáció szakon végeztem. Akkor nem
értettem, miért nem csinálhatom
egyből azt, amit szeretnék, de ma
már belátom, hogy volt értelme,
rengeteg hasznát veszem a tudásomnak. Londonban divatmarketinget tanultam, utána kerültem
Herendi Gábor filmrendezőhöz,
stylistként dolgoztam a filmjeiben.
Nagyon szerettem a forgatások
hangulatát, szuper időszak volt.

Ezután már tervezőasztalhoz
ülhetett?
Egy nagy, márkás cipőket gyártó
céghez kerültem, ahol az üzletek
látványvilágáért feleltem. Öt ország tartozott hozzám, ezért állandóan utaztam, a reptereken éltem.
Alig voltam itthon, honvágyam
volt, besokalltam. Elkezdtem a
saját kollekcióm tervezést. Egy fotós barátom, Oleg Borisuk készítette
az első kampányfotókat. Azonnal
felfedezték a magazinok, gyorsan
bővítenem kellett a kollekciót.
Óriási boldogság volt, hogy így
megszerették a ruháimat. Eleinte
több belvárosi dizájner üzletben
és egy budai bevásárlóközpontban
árulták a ruháimat, álmodni sem
mertem saját boltról. Több tervezőbarátommal gondolkodtunk egy
közös üzlet megnyitásán, de végül
Budára esett a választásom, mert
a vásárlóim többsége budai. Aztán
egy nap észrevettem itt a kiadó feliratot. Előttem pizzasütöde működött itt, nagy fantázia kellett hozzá,
hogy belelássam a leendő bemutatótermet, azaz a showroomot. De
ez a kis, meredek Margit utca valahogy mindig vonzott, benne van
egész Buda hangulata, és rálátni
onnan a Dunára. Barátaimnak hála
sikerült átalakítani, a homlokzatot
is átfestettük, amit több szomszéd
is megköszönt. Pezsgő élete van az
utcának.

2019/18 – október 22.

KEDVES SZOMSZÉD

szerelemprojekt
Megtalálják könnyen?
Igen, örülnek a vásárlóim, hogy
Budán maradtam. Annak is örülnének, ha több tervező követné a
példámat és létrehozhatnánk itt
egy dizájnerutcát, szuper lenne.
A boltomban először találkozhattam személyesen a vevőimmel,
óriási élmény volt. Ma már névről ismerem őket. Ajándék minden visszajelzés, fotó, amit kapok.
Egy fiatal lány nemrég azt írta, csak
azért várja, hogy felnőtt legyen,
hogy én tervezhessem majd az esküvői ruháját. Nagyon meghatott.
Büszke vagyok arra is, hogy Mac
Ruth hangmérnök felesége a ruhámat viselte a tavalyi Oscar-gálán.
Ez mind a munkám sikere, az egész
egy igazi szerelemprojekt. Nemrég jelöltek a szakmai elit Női kiválóság díjára, és az is elismerés,
hogy felkérnek zsűrikbe, szakmai
beszélgetésekre hívnak.
Az őszi kollekció, a kék és a
szürke árnyalataiban játszó egyszerű vonalú, kényelmes ruhák
már a boltban vannak. Azt hittem, átlagember számára nem
megfizethető, de kezdek gyűjteni...

Sokan félnek, hogy jóval drágább vagyok, mint a fast fashion-boltok, de nekem fontosabb
hogy visszajárjanak hozzám,
mint hogy nagy ritkán egy-egy
extra drága ruhát eladjak. A ruháim több szezont is kiszolgálnak.
Vannak olyan vásárlók, akik azért
jönnek hozzám, mert fontos számukra, hogy végig tudják kísérni a
ruha gyártási folyamatát az anyagválasztástól a kész darabig, amit
végül hozzájuk igazítok.
Hogyan öltözködnek a kerületi nők?
Szerintem elég tudatosan, okosan és ízlésesen. Nagyon széles a
vásárlói palettám, a 25 évesektől
az idősebb korosztályig vannak vevőim, élvezik, hogy személyesen
én foglalkozom velük. Be kell hozzám jelentkezni, de nem bánják,
mert elérhető vagyok. Sok barátság
is született már, vannak művészek,
akik visszajárnak és a showroompartijaimon is fellépnek. A Margaret Island Lábas Vikije és Járai
Márk is énekelt már nálam, nagyon
hangulatos olyankor a bolt, a zenészek az egész utcát elvarázsolják.
Novák Zsófi Aliz
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Először kapott San Gennaro-díjat
magyar rendező

Il Miracolo di Király Levente! – azaz
Király Levente csodája! Így emlegetik
Bud Spencer szülővárosában, Nápolyban azt a filmet, amit négy éven át öt
országban forgatott az olasz színészóriásról a II. kerületben élő magyar
rendező. A hat fesztiváldíjat nyert Piedone nyomában című alkotás most az
egyik legrangosabb állami kitüntetést,
a San Gennaro-díjat kapta meg Olaszországban.
A kitüntetést a nápolyi dóm előtti
téren felállított színpadon vehette át kétezer ember előtt Király Levente, az MTVA
munkatársa, az M5 kiemelt szerkesztője.
A díjat és a vele járó szobrot Bud Spencer
lányai, Diamante és Cristiana Pedersoli
adták át a magyar rendezőnek.
– Óriási megtiszteltetés kézbe venni
ezt a díjat, amelyet Nápoly védőszentjéről, San Gennaróról neveztek el. Egy
ilyen elismerés megerősíti az ember
hitét abban, hogy nemcsak ápolni, őrizni
és fenntartani kell az országok közötti
kulturális kapcsolatokat, de erősíteni,
mélyíteni is. Ez a díj Olaszország háláját

jelképezi Magyarországnak, amiért a világon először mi készítettünk mozifilmet
egyik nemzeti ikonjukról – fogalmazott
a díszünnepségen Király Levente, aki
elárulta azt is, hogy október végén Piedone nyomában címmel egy könyv is
megjelenik, amelyben további érdekes
történeteket lehet majd olvasni Bud
Spencerről.

Király Levente Piedone nyomában című alkotása hat fesztiváldíjat nyert

Vukovári Panna nyerte el
Az év pedagógus költője díjat

Negyven éve él a II. kerületben és két évtizede tanít a Szabó Lőrinc iskolában
Vukovári Panna, aki az Ó, jaj, hogy elnyűtt minden... című verssel nyerte el
Az év pedagógus költője 2019 díjat.
– Megtiszteltetés, hogy másodízben is kitüntettek ezzel a díjjal. Nagyon
örülök már csak azért is, mert éppen szakítani akartam az írással. De ezzel a
pályázattal adtam magamnak még egy esélyt. Úgy látszik, az irodalom nem
szeretne velem szakítani, és azt hiszem, ezek után már „boldogan élünk, míg
meg nem halunk”, folytatom az írást – mondta el a Szabó Lőrinc Két Tannyelvű
Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa, a tankerületi középiskolai magyar
munkaközösség vezetője. Hozzátette, a díj megerősítette abban, értékes, amit
csinál, és mindenkit arra biztatott, hogy írjon, „mert az irodalom szeret titeket!”
Az Irodalmi Rádió hirdette meg a pályázatot, amelyen Az év pedagógus költője
2019 és Az év pedagógus írója 2019 címet lehetett elnyerni, utóbbit Szabó Veronikának ítélték oda. A pályázat eredményhirdetését a Csokonai Művelődési
Központban tartották szeptember 14-én.
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Több mint egymillió forintnyi támogatás

Ahogy arról lapunk 2019/16-os számában beszámoltunk, Csányi
Sándor Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész jótékony
célokra ajánlotta fel a Marczibányi Téri Művelődési Központban bemutatott Hogyan értsük félre a nőket? című egyszemélyes vígjátékának teljes bevételét.

Nehéz lenne megmondani, hogy
a művész személye, a téma izgalmassága vagy a jótékonyság öröme vonzotta-e a nézőket, de tény,
hogy telt ház előtt és óriási sikerrel
ment az október 5-i előadás. A közönség pedig nemcsak remekül
szórakozott, de egyben támogatta

is a II. kerületiek egészségügyi ellátását, hiszen az est teljes bevételét a Törös Alapítvány 2011 kapta meg: a jegyárakból 1 millió 304
ezer forint gyűlt össze, amit Prof.
Dr. Bagdy Emőke és dr. Windisch
István, az alapítvány kuratóriumi
tagjai vettek át.
PZS

„Dicsérni jöttünk, nem temetni” – a múzeum fél évszázadára emlékeztek

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a Magyar Öntészeti Szövetség közös rendezésben tartotta szeptember
27-én az egykori Ganz-törzsgyári öntöde épületében az ötven
évvel ezelőtt megnyitott Öntödei Múzeum jubileumi ünnepségét.

Az ünnepségen elhangzott beszédek bepillantást engedtek Ganz
Ábrahám munkásságába, a kohászat és öntészet történetébe,
valamint az ötvenéves múzeum kincseibe, amely évszázados
hagyományokat és relikviákat őriz.
A felszólalók között volt Svájc magyarországi nagykövete,
Peter Burkhard, aki említést tett a nagy múltra visszatekintő magyar és svájci kapcsolatokról, a XVI. században élt Paracelsustól
kezdve a svájci születésű, de süteménye révén Magyarországon
híressé vált Émile Gerbeaud-n át a II. világháború embermentő
diplomatájáig, Carl Lutzig. Ehhez a névsorhoz tartozik a svájci
és magyar állampolgárságú Ganz Ábrahám vasöntőmester, feltaláló és gyáros, a magyar nehézipar egyik megteremtője, Buda
városának tiszteletbeli polgára. Ganz 1844-ben alapította meg
saját cégét a mai öntödei gyűjtemény épülete helyén. Európai
hírnevet újfajta, kéregöntésű vasútikocsi-kerekének kifejlesztésével szerzett, amely olcsóbb és tartósabb volt elődjénél. Több
mint százezer ilyen kereket gyártott és értékesített a következő
években, aminek köszönhetően vállalata Magyarország egyik
legjelentősebb gyárává vált.
A jubiláló Öntödei Múzeum, mai nevén Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény fél évszázados történetét az intézmény egykori
vezetője, Lengyelné Kiss Katalin ismertette. Beszédét Shakespeare
híres mondatának megfordításával kezdte: „Dicsérni jöttünk, nem
temetni” – célozva ezzel arra, hogy a nagy múltú múzeum jelenleg műszaki okok miatt zárva tart. Mesélt az épületről, amelynek
falai között 1964-ig működött az öntöde, majd a gyár leállítása
után az épületet Buda első ipari műemlékévé nyilvánították.
A helyreállítás után 1969-ben itt nyílt meg Közép-Európa első
öntészeti múzeuma, amely elsősorban Kiszely Gyula technikatörténész elkötelezett munkájának köszönhető. Lengyelné Kiss
Katalin felidézte az itt rendezett állandó és időszakos kiállításokat
és egyéb rendezvényeket is. Mint mondta, Kiszely Gyula álma
megvalósult: a Ganz-öntöde, mint ipari emlék megőrződött, a
szakma szép tárgyai nemcsak a szakemberek, hanem a széles
közönség számára is láthatóak lettek, és a tanulóifjúság is megismerhette ezt a nehéz, de szép alkotó szakmát.
Az eseményen a II. Kerületi Önkormányzatot Ernyey László, az
egyházi és karitatív szervezetek korábbi tanácsnoka képviselte.
PZS
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Így látják a Bauhaus irányzat helyi emlékeit

Halhatatlan
alkotók

A magyar festészet napja alkalmából országszerte több mint száz helyszínen közel
kétszáz eseményt rendeztek meg. A II. kerületi Vízivárosi Galéria hagyományosan a
Miniképek elnevezésű tárlattal tiszteleg a
magyar festészet előtt. A mostani kiállításra
százharmincegy festőművész hozta el húszszor húsz centiméteres vászonra festett
mini képét, közülük sokakat inspirált a
kiállítás témájaként is felajánlott évforduló,
a száz évvel ezelőtt elhunyt festőóriás,
Csontváry Kosztka Tivadar emléke.
– „Akinek megadatott a képesség az
alkotásra, annak megadatott a képesség
a halhatatlanságra” – idézte Csontváry
szavait a kiállítást megnyitó Feledy Balázs
művészeti író, aki minden alkotóművész
számára nagy hajtóerőnek nevezte a fenti
gondolatot. A műveket nagy igényességgel
készült míves munkáknak nevezte, amelyek számtalan szemléletmódot tükröznek.
A falakon a Csontváry-parafrázisok mellett
lírai, filozofikus, geometrikus, konstruktív,
figurális és nonfiguratív alkotások sorakoznak.
A művészeti író által változatosnak,
összetettnek és rendkívül izgalmasnak
nevezett kiállítás kurátora idén is Zöldi
Anikó volt, aki évről évre érzékeny szemmel, körültekintően figyeli kortársai teljesítményét.
A megnyitón közreműködött Ferge
Elizabet, a Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola növendéke, aki hárfajátékával méltó zenei aláfestést nyújtott
a színes, gazdag és valóban szemrevaló
gyűjteménynek.
A tárlat november 19-ig, keddtől péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig
látogatható a Vízivárosi Galériában (1027
Kapás utca 55., www.vizivarosigaleria.hu).

A Bauhaus irányzat 100. évfordulóját ünnepelte a Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület a névadó utcában szeptemberben közepén. Az 1931-ben átadott világhíres épületegyütteséről ismert
kísérleti lakótelep értékeit őrző civil szervezet a centenáriumra számos programmal készült az
év során. Köztük azzal a kiállítással, amit a 2. számú házban rendeztek be a fotópályázatukra beérkezett alkotásokból.
A tavasszal kiírt pályázaton a II. kerületben található Bauhaus épületek részleteiről készült
felvételekkel lehetett részt venni. Olyan alkotásokat vártak, amelyek kifejezik a kor emberének
kapcsolatát az építészeti irányzattal. A képeket Mezősi Ágnes fotóművész bírálta el, a díjazottak
egy-egy felvételét pedig ígéretünkhöz hűen megjelentetjük.

II. helyezett: Katona Emese – Pasaréti tér

I. helyezett: Forró Gergő – Dugattyús ház

PZS

III. helyezett: Rohoska Lajos – Napraforgó u. 8.

III. helyezett: Hajtó Krisztina – Napraforgó u. 16.

Művészeti kiállítások
a II. kerületben

Az Őszi Pedagógiai Napok alkalmából a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ két
művészeti kiállítást is rendez két II. kerületi
iskolában.
November 5-én, kedden, 17 órakor nyílik
Ráczné Enzsől Katalin Enzsőlkék című kiállítása
a Törökvész Úti Általános Iskolában (1025
Törökvész út 67-69.), másnap, november 6-án,
szerdán, szintén 17 órakor pedig Kovács Krisztina Valóság című tárlata nyílik meg a Budenz
József Általános Iskola és Gimnáziumban (1021
Budenz út 20.). A kiállítások december 6-ig
tekinthetők meg.

A hónap FOTÓJA ´´

Foto´ pa´ lya´ zat a kerületrol
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,
legalább 2 MB méretben.
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A hidegkúti vendéglős Wippner család
A helytörténeti kutatás egyik legizgalmasabb része a családkutatás, különösen
azért, mert néha annyi anyag gyűlik össze
egy, a település életében fontos szerepet
betöltő családról, hogy saját, önálló történet kerekedik ki belőle. Így van ez a vendéglőjéről elhíresült pesthidegkúti Wippner
családdal, akik Wibner, Wiebner, Wipner –
plusz a ’V’ változatok – névalakban tűnnek
fel a XIX. század második felétől a falu,
majd község életében. A szétágazó családfán – házasság révén – több hidegkúti család tagjai is feltűnnek. Itt és most azonban
a Wippnerekkel foglalkozunk, közülük is
csak azokkal, akik a sikeres vendéglőtulajdonos ághoz tartoztak.

A Wippnerek nem hidegkúti eredetűek: Vipner Christianus 1811-ben Dorogon (Esztergom m.) született, a Wibnerként jegyzett
Ágoston és Magdolna Rass (Rassin) fiaként.
A házaspár második fiát, az 1816-ban született Martinust már szintén Wibnerként jegyezték az anyakönyvbe. Ám 1829-ben egy
fiút, Ágostont, már Wippner vezetéknévvel
anyakönyveztek Wippner Ágoston és Rosina
Pisekk gyermekeként, Nyergesújfalun (Esztergom m.). Talán ugyanarról a családról van
szó, talán nem. Mégis, vezérfonal az Ágoston
keresztnév lehet, miután ebben a korban bevett szokás volt, hogy az egyik fiú az apja nevét
kapta a keresztségben, s a magas halandósággal magyarázható második feleség is természetes. Mindezek a korántsem teljes adatok
csupán ízelítőt adnak a családkutatás szerteágazó bonyodalmaiból.
Hidegkúton az 1850-es évek elején tűnik fel
egy Wippner Ágoston, aki 1852-ben köthetett
házasságot Kretz Évával, miután első gyermekük, Éva, 1853-ban született és édesanyjáról nevezték el. Ezután sorra következtek a
további gyermekek: Rosina (1854) aki a helyi
tanító, Schmidt Ferenc felesége lett; Ágoston
(1856), Mihály (1858), Ferenc (1859), Antal (1866) mind a négyen mészárosnak tanultak. Katalin (1860) révén egy ugyancsak
híressé vált vendéglős dinasztia alapítója lett
családtag: Balázs Antal, s az apja nevét viselő
fiúgyermek 1881-ben született. Mária (1871)
Peichl János helyi kereskedőhöz ment feleségül. János (1865), és Magdolna (1868) életútja további kutatást igényel.
A fiúk közül Ferenc a Hidegkúti út 70. szám
(Lipótmező) alatt vezette vendéglőjét és itt is
lakott feleségével, a hidegkúti Kellner családból származó Gizellával. A házaspárnak
kilenc gyermeke született, hat lány és három
fiú. Ágoston, hidegkúti mészáros, tekintélyes
polgár, tanácsadóként közreműködött a helyi közvágó felépítésénél (1890). Öt év múlva
megválasztották képviselőnek, tíz év múlva pedig a bíró mellett működő hat elöljáró
egyikének (1905).
Mihály Nagykovácsiban kezdte a mesterségét, majd a főváros egyik külterületén,

története

Ferenchalmon, a Leyrer-féle házban vezetett vendéglőt. Feleségül vette a háztulajdonos özvegyét, Leyrer sz. Neubrand Katalint.
1901-től már Pesthidegkúton volt vendéglője, a Gasthaus zum Einsiedler – A Remetéhez.
Ő is Hidegkút megbecsült polgára lett, tagja
a képviselő-testületnek, helyi egyesületeknek (Pesthidegkúti Temetkezési Egyesület,
Pesthidegkút Villatelepeinek Kulturális és
Közgazdasági Egyesülete). Vezetése alatt vált
híressé – Wippnerré – a vendéglő, amelyet
Gundel Imre, a nagyhírű fővárosi vendéglőscsalád tagja Budapest vendéglátásáról írt
könyvében is megemlített. Második felesége,
s egyben özvegye, Kemény Julianna megállta
helyét a nagyhírű vendéglő élén, s csak 1943ban, a háború miatt zárta be.
Az elegáns és híres Wippner vendéglőt és
kávéházat a háború után a megszálló szovjet
csapatok istállónak, tankszerelő műhelynek
használták. Később kocsmává fokozták le, végül a tulajdonosnő, baráti vagy elvtársi(?) figyelmeztetésre, „önként” ajánlotta fel a magyar
államnak. A II. kerület a költő Petőfi Sándor
nevével jegyzett kultúrházat létesített benne.
Wippner Antal (1866–1922 k.) életútja
külön fejezetet érdemel. 1907 áprilisában
ugyanis Fiuméban hajóra szállt és meg sem
állt New Yorkig. Felesége, Heidenreich Teréz lányukkal, Máriával (1896) még ebben az
évben követte. A kivándorlásnak tűnő utazás okát nem tudjuk, de a Tanácsköztársaság
idején már újra itthon volt a család. Wippner
Antal kocsmárost ugyanis a forradalmi törvényszék ötévi fegyházra ítélte a szesztilalom
megsértése miatt, de 1919 augusztusa után
hamarosan kiszabadult. Felesége már özvegyként kötött házassági szerződést (1922)
lánya nevében Hudy Ferenc fővárosi magánhivatalnokkal. A szerződésből tudjuk, hogy
a házaspár a Malom csárda tulajdonosa volt,
amely 1872 körül Kángyár János kocsmájaként a szentiváni bányászok panziójaként is
működött.
Wippnerné hozományként a csárda teljes
berendezését adta lányának, Mariskának,
ami egy nagy vas takaréktűzhelyből, két nagy
konyhaasztalból, egy bádogfedelű kocsmai
kimérőasztalból, tíz kocsmai asztalból, 25
különféle székből, 50 különféle pohárból és
üvegből állt. A hozományhoz tartozott még egy
használt féderes kocsi, egy-egy tehén, üsző,
sárga kanca ló, három öthónapos malac, s
a Wippner szülők hálószoba-berendezése:
két, teljesen felszerelt ágy ágyneművel, két
szekrény, két éjjeliszekrény, három kis fotel,
egy-egy kis dívány és íróasztal. Hudy Ferencné sz. Wippner Mária az 1960-as évek körül
özvegyként hunyt el.
Tisztelt Olvasó! A fentiekben közreadott
történet csak egy szelete a hidegkúti vendéglőscsalád mintegy hetven-nyolcvanéves
történetének, s csak töredéke Pesthidegkút
történelmének. Abbahagyni nem, csak folytatni lehet.
Dr. Czaga Viktória helytörténész

HELYTÖRTÉNET

19. OLDAL

Budai polgárok a kerületből...

Biljarszki Dánielt több művészeti ág is érdekli – a zene, a fotózás és a színművészet is közel áll hozzá, foglalkozik is mindhárommal, keresi közös
pontjaikat. Sok mindenre nyitott, sok mindenben tehetséges, de – ahogy a
huszonhárom éves fiatalember fogalmaz – még az is lehet, hogy a végén asztronauta lesz.
Útkeresésben vagyok. Még nem tudom, mi
lesz a hivatásom, de olyan ember szeretnék
lenni, aki élvezi, amit csinál. Számomra legfontosabb a zene, jelenleg azonban
szabadúszó fotográfusként dolgozom. Két
éve kezdtem el komolyabban foglalkozni a fotózással, és szerencsésen alakult,
elég hamar lett munkám. Fő profilomnak
a koncertfotózást tekintem, de esküvőket,
egyéb eseményeket is szoktam fényképezni. Mindezek ellenére vagy ezek mellett a
középpontban most a színészet áll, amihez
a képzést tavaly szeptemberben kezdtem
a Thália Tanodában. A színészet nemcsak
mint szakma érdekel, fontos számomra az
önismereti vetülete is amellett, hogy nagyon felszabadító. Élvezem a képzést, azt,
hogy más bőrébe bújva sok mindent meg
lehet élni, ki lehet adni magunkból, ugyanakkor szerettem volna beszédtechnikában
is fejlődni.
A családban több oldalról is körülvesz a
zene, különböző családtagjaim különböző
zenei stílusokkal ismertettek meg. Apám a
Meszecsinka együttes zenésze, dalszerzője.
Az ő révén félig bolgár vagyok, így természetesen rám is hatással volt a balkáni zene.
Diákkoromban egy klezmer- és egy rockze-

nekarban is játszottam, ezektől is más-más
impulzusokat kaptam. A zongoratanárom,
akitől nagyon sokat tanultam, dzsessz-zongorista volt. A zongorázás mellett nagyon jó
példát mutatott improvizációs készségből:
nem feltétlen, mint a dzsessz-zongorázás
alapvető eleméről, hanem mint a mindennapok egy nélkülözhetetlen eszközéről.
Mostanában az indonéz zene kezdett el
foglalkoztatni, amit a fotózásnak köszönhetek. A Babel Sound Fesztiválon fotóztam
egy magyarok által alapított indonéz gamelánzenekart, amely nagyon nyitott volt az új
emberekre. Lehetőségem adódott elmenni
egy próbájukra, ahol belekóstolhattam ebbe
az érdekes zenei világba. Addig-addig kóstolgattam, míg ott nem ragadtam – azóta is
játszom gamelánzenét. A Surya Kencana zenekarral november 23-án lesz fellépésünk
a Trafóban külföldi zenészvendégekkel és
táncossal. Érdemes lesz megnézni!
A II. kerületben születtem, itt nőttem
fel. Szeretem a zöldet, az erdőt, a hegyeket,
ugyanakkor mindennap járok a nyüzsgő
nagyvárosban. A II. kerület olyan városrész,
ahol mind a kettőt – a zöldövezet nyugalmát
és a belváros lüktetését – egyaránt megtalálom. Ezért is jó itt élni.

Biljarszki Dániel
fotográfus

Lejegyezte: Péter Zsuzsanna
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KIÁLLÍTÁSOK

november 18.
hétfő 19.00

Dan Gordon:

ESŐEMBER

a Veszprémi
Petőfi Színház előadása

Rendező: ANGER ZSOLT Jászai-díjas
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával kerül bemutatásra.
Az MGM filmje alapján, történet: Barry Morrow,
forgatókönyv: Ronald Bass és Barry Morrow
A magyarországi bemutató az MGM ON STAGE, Darcie Denkert
és Dean Stolber külön engedélyével történt.
A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi
és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.

november 19.
kedd 19.00

MAGYAR
RHAPSODY PROJEKT

a Bársony Bálint Sextett
koncertje - Klasszikus zene
mindenkinek
A koncert a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

CSIRIBIRI
CSALÁDI
DÉLUTÁN
november 9.
szombat 15.00-18.00
15.45

ABC bábszínházi
koncert a szavak
birodalmában
A Lovász Edina Duó
családi koncertje

17.00

Zsiga föstő fest

a Tintaló Társulás előadása

Kézműves játszóház
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 10-ig: Légből kapott fotográfiák – Dobóczky Zsolt
drónfotói, valamit Fedő és fedett címen Matzon Ákos Munkácsy-díjas festőművész kiállítása (1028
Templom utca 2–10.).
• VÍZIVÁROSI GALÉRIA: NOVEMBER 19-ig: a magyar festészet napja – Miniképek (1027 Kapás
utca 55).
• A KSH KÖNYVTÁR folyosóján OKTÓBERBEN Antal Irén festőművész kiállítása tekinthető meg
(1024 Keleti Károly u. 5.).

ZENE

• 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.).
• BARTÓK EMLÉKHÁZ: NOVEMBER 8., 18.00: Bozay Attila-emlékest. Születésének 80., halálának
20. évfordulóján emlékezünk az egykori „Harmincasok” magyar zeneszerző-nemzedékének egyik
legtehetségesebb tagjára. Műsorvezető: Hollós Máté. NOVEMBER 15., 18.00: Beethoven összes
zongoratriója – 1. rész. Közreműködik: Kállai Ernő (hegedű), Varga István (cselló), Csalog Gábor (zongora) (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: OKTÓBER 28., 19.00: A. P. Csehov: Ványa bácsi – a Váci Dunakanyar Színház és a Bartók Kamaraszínház előadása. A Belaja Vezsa Nemzetközi Színházi Fesztivál
Legjobb Előadása díj nyertese (1028 Templom utca 2-10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: OKTÓBER 19., 11.00: Presser Gábor–Sztevanovity Dusán–Horváth Péter: A padlás (1022 Marczibányi tér 5/a).
• ÁTRIUM: NOVEMBER 1., 16.00 és 19.30: Igenis, miniszterelnök úr! NOVEMBER 2., 18.00 és
20.30: Az öldöklés istene (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: NOVEMBER 4., 20.00: A vezér. OKTÓBER 25., 31., 18.30: Szociopoly. OKTÓBER 25., 20.00: Első kétszáz évem. OKTÓBER 26., 19.00: Nagy vacsora. OKTÓBER
26., 20.00: Tótferi. OKTÓBER 27., 19.00: Mi és ők. OKTÓBER 27., 20.00: Magyar nátha. OKTÓBER 28., 19.00: Bebújós. OKTÓBER 28., 20.00: Kérsz teát? Avagy miért olyan bonyolult a nem, ha
szexről van szó? OKTÓBER 29., 19.30: Szakácskönyv a túlélésért. OKTÓBER 30., 16.00 és 20.00:
Egy őrült naplója. OKTÓBER 31., 19.00: Mellettünk – a Grecsó fivérek összművészeti estje. NOVEMBER 5., 6., 19.00: Az örökség. NOVEMBER 6., 20.00: 40! Avagy véges élet (1027 Jurányi utca
1–3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: OKTÓBER 24., 19.00: A plafonon túl. OKTÓBER 24., 19.30: Már nem ott
élek – egy indián naplója. OKTÓBER 26., 19.30: You are More! – Malchiner Péter vendége: Csonka
András. OKTÓBER 28., NOVEMBER 4., 19.30: Ünnep. OKTÓBER 29., 19.00: Az őslakó. OKTÓBER 29., 19.30, NOVEMBER 3., 16.00 és 19.30: Örökké… szabadon… OKTÓBER 30., 19.00:
Öröm és boldogság. OKTÓBER 30. és NOVEMBER 1., 19.30: Asszony a fronton. OKTÓBER 31.,
19.00: Kitaszított. NOVEMBER 1., 19.00: Bernarda Alba háza. NOVEMBER 2., 15.00 és 19.00: Száz
év magány. NOVEMBER 2., 19.30: Mengele bőröndje. NOVEMBER 3., 19.00: Karamazov fivérek.
NOVEMBER 4., 19.00: Madame de Sade. NOVEMBER 5., 19.00: Eszter hagyatéka. NOVEMBER
5., 19.30: Sodrásban. NOVEMBER 6., 19.00: A csütörtöki hölgyek. NOVEMBER 6., 19.30: Máraira
hangolva: Faludy és Szepes Mária (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

KLUBOK

• A BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET továbbra is tartalmas programokkal várja az érdeklődőket. 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 24., 17.00: Japán egy kicsit más – Egy utazó benyomásai a keleti végeken Dr. Kiglics István, a Ryukoku Egyetem (Kiotó) emeritus professzorának vetítéssel egybekötött
előadása. A rendezvények a Thirring Lajos teremben lesznek (1024 Keleti Károly utca 5.).

GYEREKEKNEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 8., 9.00: Vasútmodell-kiállítás (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

• NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB: OKTÓBER 25-én, pénteken 14 órától klubnap a Fazekas utca
19-23. földszintjén. 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 30.: Kirándulás vonattal Királyrétre. NOVEMBER 6.: az Új világ született című kiállítás megtekintése. NOVEMBER 13.: emlékezés Szent
Márton püspökre. További információ telefonon: (06 70) 615-9964 vagy e-mailben: budainapsugar20@gmail.com.

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: Gyalogtúrák: OKTÓBER 26.: Pilisszentlászló, Pilisszentkereszt. Találkozó 8.00 óra, Batthyány tér, HÉV-pénztárak. NOVEMBER 2.: Budai-hegység: Budaliget,
Pilisszentiván (Villa Negra csárda). Találkozó 9.00, Széll Kálmán tér, metrókijárat. További információ:
(06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: OKTÓBER 27.: Budai-hegység, gombatúra. Hűvösvölgy, Zugliget. Találkozó 9 óra, Széll Kálmán tér, metrókijárat. Túravezető Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: Genius loci – Firenze. Ludmann Mihály új művészettörténeti sorozata. OKTÓBER 29., 18.30: A reneszánsz képzőművészet születése (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: OKTÓBER 31., 18.30: Jean D’arc és a hangok –
nők boszorkányság és szentség között. OKTÓBER 24., 19.00: Marczi-estek. Vendég Szalóczy Pál újságíró, riporter, rádió- és tévébemondó. A beszélgetést vezeti dr. Zsebők Csaba történész, publicista.
A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása szükséges. Információ: (06 1) 212-2820, informacio@
marczi.hu (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERG EMLÉKHÁZ: 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. OKTÓBER 30.,
17.30: A folyószabályozások a magyar gazdaság- és társadalomtörténet szemszögéből 1723 és 1923
között. Dr. Kovács Kálmán Árpád PhD, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos 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.).

TANFOLYAMOK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: OKTÓBER 26., 11.00: Ecoprint – fonalfestés. OKTÓBER 30.,
18.30: Tudatos Táplálkozás Fórum. A gabona és az egészség. OKTÓBER 30., 18.30: Gyógynövényklub. Az immunrendszer erősítése és egészségünk védelme gyógynövényekkel (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. OKTÓBER 25., 18.00-20.00: Irodalombarátok köre. Műhelyvezető, információ: Dancsházi Hajnal színművész, drámapedagógus (06 30) 2427327 (1022 Marczibányi tér 5/a).

Autóshow a Millenárison

október 25. péntek 19.00

KÉPZELT RIPORT EGY
AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL

Déry Tibor azonos című kisregényének
musicalváltozata
A SZINDRA TÁRSULAT előadása
Rendező: FÖLDESSY MARGIT

október 26. szombat 19.00

KALÁKA
– FERENCZI GYÖRGY ÉS
AZ 1-SŐ PESTI RACKÁK
AKUSZTIKUS KONCERT
FELNŐTTEKNEK

október 25–27. Millenáris

október 27. vasárnap 19.00
Harmadik alkalommal rendezik meg a Millenáris Parkban a Budapest Auto Show-t október
25–27. között, ahol ezúttal is az újdonságokat tekinthetik meg az érdeklődők. A háromnapos
rendezvényen nemcsak találkozhatnak a látogatók a modellekkel, hanem előzetes regisztrációt követően nagy részüket ki is próbálhatják. Az autók mellett számos izgalmas program
is várja a családokat a budapesti rendezvényhelyszínen. A kiállítás részeként a szervezők
számos, gyermekeknek és felnőtteknek szóló programmal készülnek, az esemény színpadán
több izgalmas beszélgetést hallhatnak sportolókkal, zenészekkel, médiaszereplőkkel. További
információk és jegyek: budapestautoshow.hu.

NEIL YOUNG SÉTÁNY
klubkoncert

HUZELLA PÉTER, RÁTÓTI ZOLTÁN,
TÓTH ISTVÁN
Ritmushangszereken kísér:
CLEMENTE GÁBOR

marczi.hu
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Hogyan gondozzuk a madarakat télen?
– rajzpályázat óvodásoknak

BUDAI POLGÁR

Az éjszaka csodái

Gyermekrajz-pályázatot hirdet a II. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat a II. kerület
középső és nagycsoportos óvodásai részére, ezúttal Hogyan gondozzuk a madarakat télen? címmel. A rajzokat A4-es rajzlapra, színes ceruzával, grafittal, vízfestékkel, temperával, filctollal
vagy zsírkrétával kell elkészíteni. A lapok hátoldalára rá kell írni az óvoda nevét, címét, telefonszámát és az óvónő nevét. A jutalmat – egyéni és csoportos munka esetén is – megállapodás
keretében az óvodák vehetik át. Egy óvodából legfeljebb hat pályaművet lehet beküldeni.
A pályázat benyújtásának határideje 2019. NOVEMBER 11.
A pályázatokat a német önkormányzat megőrzi, a győztes munkákat pedig a Német Tájházban
(1028 Gazda utca 22.) kiállítják. Az alkotásokat levélben kell elküldeni a Jegyzői Igazgatóság
Jegyzői Titkárság, 1024 Budapest, Mechwart liget 1., II. emelet, Bognár Orsolya címre. A pályázatokat november 15-ig bírálják el.

Stille Nacht – vers- és prózamondó verseny

Idén is megrendezi a német nyelvű vers- és prózamondó versenyt a II. Kerületi Német Önkormányzat a II. kerület iskoláiban német nyelvet
tanuló diákok számára. Az alsó tagozatosok (610 évesek), a felső tagozatosok (11-14 évesek) és
a középiskolások (15-18 évesek) két kategóriában jelentkezhetnek.
1. kategória: német anyanyelvű, vagy német
nyelvterületen hosszabb időt eltöltött gyerekek.
2. kategória: a németet mint idegen nyelvet
tanuló gyerekek.
A versenyen bármilyen adventi, karácsonyi
témakörbe illő, a humánumot és szeretetet,
egymás elfogadását, megértését tükröző verses,
prózai, illetve énekes produkcióval vagy rövid
jelenettel indulni lehet. A helyezettek és felké-

szítő tanáraik az eredménytől függően jutalomban részesülnek.
A verseny időpontja: DECEMBER 2., hétfő
(alsó tagozatosoknak 9 órától, a felsősöknek és
középiskolásoknak 11 órától). A versenyt a Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Marczibányi tér 5/a) színháztermében tartják.
Jelentkezési határidő: 2019.
NOVEMBER 18., levélben vagy
e-mailben. Cím: Jegyzői Igazgatóság Jegyzői Titkárság, 1024 Budapest,
Mechwart liget 1., II. emelet 217., Bognár Orsolya, e-mail: bognar.orsolya@
masodikkerulet.hu.

Rítus, ritmus, szenvedély

Két nép, a spanyol és a magyar vállalt végvár szerepet a keresztény Európa védelmében. A küzdelmek keserűsége és fájdalmaik nyomot hagytak kultúrájuk és művészetük minden területén.
A szomorú balladáikból, ennek ellenére mindig
a pozitív hitük emelkedik felszínre. Zenéjük és
táncaik az életigenlésből fakadó megmaradás
energiáit ébresztik a nézőben és hallgatóban
egyaránt. Mindkét népröghöz kötött életének
kísérője, a szabadság időtlen megtestesítője: a

vándorló cigányság. Az ő megmaradásuk záloga is az az élő kultúra, mely beolvaszt magába
mindent, ami hagyományként megtartó büszkeséget, hitet és boldogságot jelenthet. A megőrzött színes emlékek olvasztótégelyében, a mai
világban, az élővé tett közös erő: az életszeretet!
A gyökerekből felszínre tört látható virág gondozása az, ami tartást ad. A múlt előtti tisztelgés
a jelenben a közös jövő, amit a közös energiák
képviselnek. Ezt a mélyből feltörő érzést, mely
a lelkünkből fakad, egyesítjük ebben az előadásban, melynek résztvevői bárhonnan származnak is, sajátjuknak érezhetik minden pillanatát. Különbözőségünk látszólagos csak, mert
az érzelmek, melyek táncainkból-zenéinkből
ébrednek, azonosak. Csodálkozva fedezzük fel
a távolság ellenére, a sok-sok apró jelet, mely
összeköt.

Folkamenco – Budapesti bemutató a Nemzeti
Táncszínház Nagytermében OKTÓBER 30-án,
19 órakor. Koreográfiák: Pirók Zsófia, Lippai Andrea,
Julio Ruiz. Táncművészek: Pirók Zsófia – flamenco tánc,
Julio Ruiz – férfi flamenco tánc, Lippai Andrea – flamenco tánc, Ajtai Krisztina – flamenco tánc, Eredics-Fekete
Zsuzsanna – néptánc, Horányi-Pirók Panka – néptánc,
Horányi Csaba – néptánc, Appelshoffer János – néptánc
(1024 Kis Rókus u. 16-20.).

Volt már veled olyan, hogy átvirrasztottál valakivel kettesben egy éjszakát, de nem történt
„semmi” köztetek? És reggelre mégis megváltozott bennetek a világ?
A rajzoló lány és a fiú újrateremti ezt az egymást bámulós, álomszerű fura micsodát.
Az előadást Weöres Sándor címadó verse inspirálta. A látomásvers világa szabad, csapongó,
szabálytalan, és – mint Weöres költészete nagyon gyakran – korhatár nélküli. Az előadás ezt
a nyelvezetet teremti újra a színpadon Mezei Ildikó és Taskovics Éva képzőművész festményeivel, grafikáival és animációival.
Rendező-koreográfus: Szabó Réka. Szereplők és alkotótársak: Furulyás Dóra, Szász
Dániel, Mezei Ildikó. A Tünet Együttes Az éjszaka csodái című előadását OKTÓBER 24-én
19.00 órától láthatja a közönség a Klebelsberg
Kultúrkúriában (1028 Templom utca 2–10.).

A varázslat mesterei
gyerekeknek

November 3-án 16 órától Magyarország
legkiválóbb bűvészei lépnek színpadra a Klebelsberg Kultúrkúriában. Varázs Tamás, Nagy
Molnár Dávid és Kőhalmi Ferenc látványos mutatványokkal és hihetetlen trükkökkel kápráztatja el a nagyérdeműt, ami kihagyhatatlan
lehetőség a különleges élményeket kereső
családoknak. Az előadás a 4–10 éves korosztálynak ajánlott (1028 Templom utca 8-10.).
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Hírek, események kerületünk templomaiban
PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM:
OKTÓBER 28–31-ig 7.30-kor laudes (reggeli
dicsérő imaóra). OKTÓBER 31-én, mindenszentek ünnepének előestéjén 18 órakor
előesti szentmise, 18.45-kor zsolozsma és
katekézis. 19.15-kor szentségimádás és gyónási lehetőség, 19.30-kor a rózsafüzérhónap
ünnepélyes lezárása a domonkos nővérek
vezetésével. NOVEMBER 1-jén, mindenszentek ünnepén 8 órakor laudes, 17.30kor vesperás, 18 órakor szentmise, utána
körmenet a Pasaréti téren lévő Mária-szoborhoz, ima a megholtakért. NOVEMBER
2.: halottak napja, szentmisék 7, 12 és 18
órakor, 17 órakor elsőszombati rózsafüzér,
a 18 órai szentmisén és az utána következő
halottak napi áhítaton a Szent Antal kórus
énekel (Victoria: Officium del Defunktorum
és Bach: 106. kantáta), vezényel Klembala
Géza. NOVEMBER 3-án a 18 órai szentmisében elhangzik Costanzo Porta: Missa da
Pacem á 8 (1026 Pasaréti út 137.).

Összeállította: Raduj Klára

KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI
HÁZ: OKTÓBER 27-én 8–12 óra között fogyatékkal élőket támogató virágárusítás.
OKTÓBER 28-án 19 órakor Szülősuli Pécsi
Ritával Tényleg a húszéveseké a világ? címmel. NOVEMBER 4-én 19 órakor Ferences
lelkiségi kurzus Testvérnek lenni a Lélek szerint címmel P. Berhidai Piusz OFM előadása.
Országúti Ferences templom: OKTÓBER 27-én 16.30-kor Dankos Attila orgonaművész hangversenye. NOVEMBERBEN és
DECEMBERBEN minden hétköznap 7.30-kor
és vasárnap 6.30-kor a szentmisét elhunyt
szeretteinkért mutatják be. NOVEMBER
1-jén 18 órakor ünnepi szentmise, majd
megemlékezés elhunyt szeretteinkről, a
szentmisén a Kapisztrán kamarakórus énekel. NOVEMBER 2-án a 18 órai szentmisén
Cherubini: Requiem című műve hangzik
el, közreműködik a solymári Corvinus
vegyeskar, a Törökbálinti Kamarakórus,
Nagy László Adrián orgonaművész, vezényel: Lógó Tibor. NOVEMBER 3-án 16.30kor megemlékező egyházzenei áhítat a
kórusiskolás közösség és mindannyiunk
elhunytjaiért, elhangzik John Rutter: Requiem, előadja a Voces unitatis kórus és
zenekar, az Exsultate Cantores férfikar és
az Ardente énekegyüttes, vezényel: Bálint
Mátyás. NOVEMBER 7-én 19.30-kor Lothringer Éva SSS, családterapeuta előadása
lányoknak, nőknek, édesanyáknak, feleségeknek, menyasszonyoknak: Bűntudat
és lekváros bukta, avagy hogyan lépett
a szépségkultusz a vallás helyébe? (1024
Margit körút 23.)
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: OKTÓBER 31-én csütörtökön 10 és 18 órakor
reformációünnepi istentisztelet. Istentisztelet minden vasárnap 8 és 10 órakor (gyermek-istentisztelettel párhuzamosan)
és csütörtökön 18 órakor. Minden hónap

utolsó előtti vasárnapján 18 órakor evangelizációs istentisztelet, www.refpasaret.hu,
tel.: (06 1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).

CIMBALOM UTCAI REFORMÁTUS TEMPLOM:
OKTÓBER 27-én 10 órakor ünnepi úrvacsorás reformációs istentisztelet és a Ravasz
László református püspök című kiállítást
megnyitja dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkipásztor. A templomi istentiszteleten
dr. Hegedűs Lóránt püspök, Kovács Zsolt
templom- és gyülekezetalapító gondnok és
felesége, Csatai Gabriella kántor, valamint
a telekadományozó, Fésüs Imréné emléktáblájának megkoszorúzása. Közreműködik
a Megmaradás kórus. OKTÓBER 31-én 10
órakor reformációnapi istentisztelet. NOVEMBER 3-án a 10 órai istentisztelet keretében megemlékezés a halottakról és Gulyás
Lajos mártír református lelkész életfájának
megkoszorúzása a templomudvarban. Elérhetőségek: Peterdiné Molnár Judit (06
30) 539-8750 peterdijudit@gmail.com (1025
Cimbalom u. 22-24.).
PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM:
OKTÓBER 31-én 18 órakor közös ünnepi istentisztelet a reformáció napján, a
pesthidegkúti evangélikus templomban.
NOVEMBER 3-án 8 és 10 órakor úrvacsorás
istentisztelet. További információ: kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.
hu, (06 30) 383-8145, (06 1) 397-4315 (1028
Hidegkúti út 64-66.).
PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOM:
OKTÓBER 31-én 18 órakor reformációi
ünnepség. NOVEMBER 12-én 17 órakor
családi istentisztelet pesthidegkut.lutheran.
hu (1028 Ördögárok u. 9.).

elsőpénteki szentmisék alatt, valamint csütörtökön a szentségimádás alatt 18.30 és
19.30 között. Minden pénteken 7 órakor
laudes, vasárnap 17.30-kor vesperás, OKTÓBER 27-én 17.30-kor Szent Margit-vesperás.
Nyugdíjasklub OKTÓBER 29-én 10 órakor,
ministránsfoglalkozás minden hétfőn 17
órától, dúdoló (baba-mama foglalkozás)
minden csütörtökön 10 órától (Szent Margit-terem). Hittan felnőtteknek 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.).

Budai Görögkatolikus templom: NOVEMBER 1-jén 17.30-kor a szentliturgiában emlékezünk meg elhunytjainkról.
A templom kórusa várja a bizánci liturgikus
énekek iránt érdeklődőket csütörtök esténként. Irodai fogadóóra hétköznapokon
16.30–17.30 óráig, www.gorogkatbuda.hu
(1027 Fő u. 88.).
GÖRÖG GÖDÖR: keddenként 19 órakor az
egyetemista korosztály, hétfőnként 15.30kor a középiskolás korosztály részére hittan
és közösségi alkalom (Pengő köz).
BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: OKTÓBER 27-én istentiszteletek a szokott rendben, 19 órakor bibliaolvasó férfiaknak.
OKTÓBER 30-án 19 órakor középgenerációs
interaktív hittan és közösségi alkalom. OKTÓBER 31-én, a reformáció ünnepén az
istentiszteletek 11 és 18 órakor lesznek. NOVEMBER 3-án az istentiszteletek a szokott
rendben, 16 órakor kisgyermekes családok
találkozója, téma Áldjon meg téged az Úr!
– a család ajándék, 18 órakor orgonazenés
áhítat. NOVEMBER 3–16-ig Bach Fesztivál
– Nemzetközi Orgonafesztivál, részletek a
plakátokon és szórólapokon (1014 Táncsics
M. u. 28.).

Remetekertvárosi SZENTLÉLEK-templom: OKTÓBERBEN minden nap rózsafüzérima, hétfőn, kedden, szerdán és pénteken
az esti szentmise előtt 17.30-tól, csütörtökön és szombaton a szentmise után, 20.30tól. OKTÓBER 27-én és NOVEMBER 3-án
a szentmisék 8, 9.30, 11 (franciául) és 18
órakor kezdődnek. Szentmisék NOVEMBER
1-jén 8, 11 és 18 órakor, az esti szentmise
után az altemplomban ima az elhunytakért.
NOVEMBER 2-án, halottak napján 8 és 18
órakor kezdődnek a szentmisék. NOVEMBER 1-jén, és 2-án, az esti szentmise előtt
17.30-tól rózsafüzér az elhunytakért (1028
Máriaremetei út 34.).

BudaSzíve Baptista Gyülekezet: vasárnaponként 10.30-kor istentisztelet, vele egy
időben gyermek bibliaóra. Október 27-én
nincs istentisztelet. Információ: budaszive@
gmail.com (1022 Marczibányi tér 3. MEREK
előadóterem)

Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: NOVEMBER 1-jén a 18 órakor kezdődő ünnepi
szentmisén a Sarlós Boldogasszony kórus
szolgál, előtte Mindenszentek litániája.
NOVEMBER 2-án a 18 órai szentmise után
megemlékezés a templom kriptájában.
Szentmisék hétköznap 6.30 és 18 órakor,
vasárnap 9 (ifjúsági mise), 10.30 és 18 órakor. Szentségimádás minden csütörtökön
és elsőszombaton a 18 órai szentmise után.
Gyóntatás a vasárnapi szentmisék alatt, az

SZILÁGYI DEZSŐ TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM: OKTÓBER 21-én kezdődött a templom
belső felújítása, a munkálatok előreláthatóan egy évig tartanak. A felújítás alatt
az istentiszteletek vasárnap 10 és 11 órakor lesznek a gyülekezeti nagyteremben,
a 18 órai istentisztelet a Trip nevű hajón
lesz. A megváltozott rendben is várják a
gyülekezet tagjait az istentiszteletekre.
Telefon: (06 30) 337-0659, (06 1) 457-0109
(1011 Szilágyi Dezső tér 3.).
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Ahogy arról már előző számunkban írtunk,
a II. Kerületi Utánpótlás Futball Club idén
ünnepli fennállásának huszonötödik évfordulóját. Ebből az alkalomból kérdeztük
múltról és jelenről a két alapítót, Szeltner
Norbert klubelnököt és Markóczy Csaba
klubigazgatót.

– Az első ovis foglalkozásunkat a Marczibányi
téren, a Kodály iskolában tartottuk. Ez újdonságnak számított, hiszen ezzel a korosztállyal
addig még nem foglalkozott senki – emlékezett vissza az első lépésekre a klub elnöke,
Szeltner Norbert. – Ezután bekopogtattunk óvodákba és iskolákba, így jöttek létre a kitelepülő
délutáni különórák, a focisuli-foglalkozások.
Ahogy nőttek a gyerekek és a taglétszám, szükségünk lett egy saját telephelyre, amit az akkor igen rossz állapotú Kolozsvári Tamás utcai
sportpályán találtunk meg. A II. Kerületi Önkormányzat támogatásával 2008-ban épült
újjá, ami igazi mérföldkőnek számított, hiszen
ekkor kapott világítást és műfüves borítást a
pálya. Ez a klub életében azt jelentette, hogy
lehetőség nyílt több edzésre, ezáltal a korosztályok kitolására egészen az amatőr felnőtt
szintig. Jelenleg két amatőr felnőtt csapatunk
van, jórészt azokból a gyerekekből, akik nem
akartak versenyszerűen sportolni, de játszani
változatlanul szeretnek – mint annak idején
mi is. Külön büszkeség és öröm, hogy nem egy
volt játékosunkból azóta edző lett.
– Jelenleg háromszáz igazolt játékosa van
versenysport-csapatainknak és kétszázan
járnak szabadidősport-csoportjainkba – vette
át a szót Markóczy Csaba. – A Focisulinak sem
fordítottunk hátat, a II. kerületi óvodákban és
iskolákban összesen közel hétszáz gyermek
rúgja a bőrt. A gyerekek rendszeresen részt
vesznek itthoni és külföldi bajnokságokon,
valamint a MLSZ programjain. Tehetséges
futballistáinkat szervezetten irányítjuk magasabb szintre. Nyaranta a Balatonnál szervezünk edzőtáborokat, napközis táborunk pedig egész nyáron telt házzal üzemel. Minden
tavasszal rendezünk családi focit, ahol szülők
és gyerekek mérhetik össze ügyességüket,
telente pedig UFC-kupát, saját szervezésű

MOZGÁSBAN
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Huszonöt év foci

Szeltner Norbert klubelnök és Markóczy Csaba klubigazgató az UFC születésnapi ünnepségén

gyermek-labdarúgótornát tartunk. Hat éve az
adventi időszakban UFC Caritas néven gyűjtést szervezünk rászoruló gyermekek részére,
hogy sportolóink azt is megtapasztalják, adni
jó. Legújabb – csapatépítő – programunkat
tavaly indítottuk el: az egyesületen belül FIFA
Play Station-bajnokságot rendeztünk, amit a
gyerekek nagy lelkesedéssel fogadtak.
– Huszonöt évvel ezelőtt nem gondoltuk
volna, hogy idáig jutunk, és hogy ekkora igény

mutatkozik részben a versenyszerű, részben
az amatőr szintű focizásra, de nagyon örülünk
az eredményeknek, és továbbra is mindenkit
várunk szeretettel – fűzte hozzá végül Szeltner Norbert.
A II. Kerületi Utánpótlás Futball Club életéről, eredményeiről és a csatlakozás lehetőségeiről a www.keruletufc.hu oldalon találhatnak bővebb információk az érdeklődők.
Péter Zsuzsanna
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Megőrzött zöld: séta a Ferenc-hegyen

Itt az ősz, a kirándulások ideje. Kerületünk
zöldterületeinek nyomában járva most a
Ferenc-hegyet mutatjuk be, amely bárki számára egy szép őszi séta célpontja lehet.

sokat rejtenek, különösen az északi oldalon,
ahol éppen a meredeksége miatt egy kicsi
bolygatatlan lejtősztyepprétre is bukkanhatunk, számos különleges fajjal. Az erdő a
madarak kedvenc búvóhelye, sokan közülük
itt is költenek.
A Ferenc-hegy központi rétjét, sétaútját
legkönnyebben a Törökvész útról leágazó Ferenchegyi úton közelíthetjük meg (ahol feltehetőleg sok várakozó taxisba fogunk először
botlani). A réten valamikor egy kis mezőőri
lak is állt, most pedig az itt kialakított interaktív, gyerekeket célzó tanösvény kiinduló-

pontjaként szolgál. Az 1990-es évek közepén
felmerült, hogy a Ferenchegyi utat az erdőn
keresztül átvezetik és összekötik, de a helyiek
tiltakozásának köszönhetően szerencsére ez
nem valósult meg, így megmaradt az erdő viszonylagos háborítatlansága. A terület 1999
óta fővárosi védelem alatt áll.
A Ferenc-hegy egy kicsi megmaradt darab
az egykori budai hegyvidékből, az egykor kiterjedtebb erdőségekből – ezért is olyan értékes az itt élők számára. Egy igazi, felfedezésre
váró zöld menedék a sűrűn beépített budai
lankák között.
Viczián Zsófia

Fotók: Zs. J.

A Törökvész út és a Zöldmáli út között egy
nagyjából nyolc és fél hektáros, erdővel borított terület található. Ez a hosszan elnyúló,
lapos, 265 méter magas hegygerinc a Hármashatár-hegy csoportjához tartozik, anyaga
mészkő. Északi lejtője meredeken emelkedik
a Pál-völgy és a Zöldmáli-völgy fölé.
A kis hegycsúcs feltehetőleg a nevét egy
néhai (assisi vagy xavéri) Szent Ferenc-kápolnáról vagy kegyszoborról kaphatta a budai
sváboktól (eredetileg természetesen Francisci Berg néven), mint ahogy a környékbeli
magaslatok (pl. Rókus-hegy, József-hegy)
mindegyike. A régi térképek egyikén mintha
jelölnének is ilyet a csúcs közelében, de mára
mindebből már semmi sem található.
A hegyről az első híradás az 1686-os ostrom török krónikáiban bukkan fel: itt a hegy
délkeleti előterét említik „diós völgyként”,
melynek környéke „Allah rendeléséből köves és nehezen járható volt”. A gyülekező
török hadak innen próbálták megrohamozni a Duna felől érkező keresztény seregeket
– a végkimenetelt tudjuk: Buda véres harcok árán, de végül felszabadult az oszmán iga
alól. (Egyébként a szomszédos hegycsúcsot is
azért keresztelte el Döbrentei Gábor Szemlő-hegynek, mert szerinte 1686-ban – Budavár visszavétele alkalmával – Lotharingiai
Károly vezérkara erről a hegyről szemlélte az
utolsó ostromot.)
A Ferenc-hegy századai ezután békésebben
teltek: déli oldalát mind magasabban szőlővel ültették be: a XIX. század második felére
már egészen kicsi területre zsugorodott itt az
erdő. A filoxéravész után a területből elegáns
parkot kívántak kialakítani sétányokkal, rétekkel, az északi oldalon lépcsőkkel (de ebből végül nem valósult meg semmi). Közben
a környék benépesedése is megkezdődött,
sorra emelkedtek az egykori présházakat felváltó budai villák.
Az egyik ilyen alapozásakor, 1933-ban bukkantak rá véletlenül a Ferenc-hegyi-barlangra. A kis zöld erdőterület tulajdonképp ennek
köszönheti a létét: a különleges, ma is csak
engedéllyel látogatható barlang felszínét kívánták így megvédeni. Meg persze az építkezőket is attól, hogy házuk a barlang egyik nagyobb termébe szakadjon be – több ilyen üreg
a felszínhez elég közel helyezkedik el.
Az erdő visszahódította a szőlőtől a területet, egyes kövesebb részein ezt tudatos fenyőtelepítéssel segítették. Igaz, a kis hegyet
1935-ben egy ideig kőbányának is használták, a környékbeliek nagy megrökönyödésére. Mára döntően az ezen a vidéken őshonos
mezei juhar és csertölgy alkot itt erdőt, de
persze intenzíven terjeszkedik a bálványfa is.
A fák közti tisztások is értékes növénytársulá-

26. OLDAL

KÉKHÍREK

BUDAI POLGÁR

Elfogták a kábítószer-kereskedőket

A II. kerületi nyomozók szeme láttára cserélt
gazdát egy adag kábítószer október 4-én
este. A rendőrök előbb a fogyasztót fogták
el, majd az őt ellátó kereskedőket.

Fotó: Rózsadomb Polgárőrség

Akadt dolga a polgárőröknek

A Rózsadomb Polgárőrség az elmúlt hetekben
sem maradt munka nélkül. Többek között nyitva
felejtett garázs miatt intézkedtek Pasaréten október 7-én éjjel. A bent található értékek megóvása érdekében – fényképek készítése és a tulajdonos számára készült jegyzőkönyv rögzítése
után – lezárták az autóbeállót.
A Pasaréti tér környékén füstre figyeltek fel az
önkéntesek október 11-én. Kiderült, az egyik társasház kertjében füstöl egy kupac avar, amelyet
magára hagyott az egyik lakó. Miután eloltották
a parázsló leveleket, felhívták a figyelmet arra,
hogy évek óta tilos az égetés a főváros területén.
Egy karambolnál is segédkeztek a forgalom
terelésében és a helyszín biztosításában a rózsadombi polgárőrök a Hűvösvölgyi úton október
13-án. Egy sérültet a mentők kórházba szállítottak, a járműveket pedig a II. kerületi hivatásos
tűzoltók áramtalanították.

Fotó: www.police.hu

találtak. A hatóság egy negyedik férfit is elfogott.
Az illető szintén az elfogott kereskedőktől vásárolta a drogot, majd tovább adta a fogyasztóknak.
A II. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a
három, droggal üzletelő férfit kábítószer-kereskedelem bűntette miatt őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság elrendelte
letartóztatásukat.
A hatóság a drogkereskedelemmel gyanúsítottaktól lefoglalt több személygépkocsit és ékszereket, amelyek a bűncselekményekből származhattak.

Visszajárt lopni
a bolti szarka

Egy II. kerületi drogériából lopott mintegy félmillió
forint értékben egy férfi, akit kamerafelvételek alapján azonosítottak be a rendőrök. A bolti szarka kedvelhette az üzletet, ugyanis július 25. és szeptember
16. között hétszer ment vissza a boltba, ahonnan
összesen 78 terméket vitt magával fizetés nélkül.
Az elkövetőről az illatszerbolt biztonsági kamerája azonban felvételeket készített, amelyek
alapján a II. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói
azonosították a harmincéves budapesti O. Ferencet. A férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki, ennek
alapján fogták egy igazoltatás során október 6-án
este a Blaha Lujza téren. Az illetőt folytatólagosan
elkövetett lopás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és indítványozták
letartóztatását. Kiderült, hogy a tolvaj más kerületekben is hasonló jellegű bűncselekményeket
követett el.

Betört – elfogták

Még szeptember 25-én tört be egy férfi egy II.
kerületi lakásba, ahová az erkélyajtón keresztül jutott be. A harmincéves elkövető számítástechnikai eszközöket, valamint pénzt vett
magához. A nyomozók azonban beazonosították és október 9-én el is fogták Zuglóban.
A rendőrök több helyszínen is házkutatást
tartottak, amelynek során előkerült az ellopott laptop. A betörőt az előállítását követően
őrizetbe vették és lopás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A hatóság indítványozta letartóztatását.

Összeállította: Szabó Gergely

Az este folyamán a Pasaréti út egyik sarkán egy
férfi kábítószert adott át egy másiknak. Mindezt
az őket figyelő rendőrök szeme előtt. A nyomozók nem sokkal később a helyszínen elfogták a
kábítószer-fogyasztót, aki bevallotta, hogy a nála
lévő, alufóliába csomagolt fehér por kokain.
Kiderült, hogy a drogárus is egy másik kábítószer-kereskedőtől vette meg az anyagot, így a
nyomozók elsőként őt látogatták meg és ütöttek
rajta a II. kerületi albérletében. A helyszínen jelentős mennyiségű, nejlonba és alufóliába becsomagolt kokaint találtak.
A kábítószer közvetítőjéért – aki a nyomozók
előtt adta el a drogot – Törökbálintra mentek a
rendőrök. A 43 éves férfi által használt autóban a
nyomozók 1,2 millió forintot és egy pénzvizsgáló
készüléket találtak, de előkerültek mobiltelefonok, banki papírok és feljegyzések is. A drogkereskedő lakóhelyén a közel 9 millió forint és
más valuta mellett kábítószergyanús anyagot is

2019/18 – október 22.
Fogyatékkal élőket támogató
virágárusítás
OKTÓBER 27-én 8.00–12.00 óra között
a Kájoni János Ferences Közösségi Házban (1025 Szilfa u. 4.) fogyatékkal élők
munkalehetőségét támogató virágárusítás
lesz. A Civitán Budapest Help Egyesület
kertészete elsősorban krizantémokat kínál
ezen a napon. A virágokat a kertészetben
dolgozó fiatalok és szüleik árusítják a
ház udvarán. Fogyatékkal élők munkalehetőségét támogatja az, aki a szerettei
sírjának és az őszi kertjének díszítésére
szánt virágokat ezen a napon vásárolja
meg. Várnak minden jó szándékú, segíteni akaró vásárlót.
Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában
Legközelebb NOVEMBER 23-án, majd DECEMBER 14-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.
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Mindkét oldalán járható a Pusztaszeri út

Visszaadták a forgalomnak a Pusztaszeri út Felső Zöldmáli út és Cimbalom utca közötti szakaszát.
Az út mindkét oldalán lehet közlekedni, illetve parkolni

Új korszak a fogászatban
– műtét és vágás nélküli fogbeültetés

Magyarországon rátaláltunk arra a fogászatra, ahol elsőként használták a forradalmian
új, műtét és sebészeti
vágás nélküli, MED 3D
fogbeültető tervező
programot, mely segítségével a csontpótlás
szükségessége is meghatározható.

Végül gyönyörű, tökéletesen illeszkedő korona készíthető a lézerkezelt ínyre
– mondja Dr. Memari Masoud, az intézmény vezető
fogszakorvosa.
Továbbá azt is megtudtuk,
hogy a MED3D fogbeültetés
hatásosságának igazolásaként életgaranciát biztosít
az intézmény.
A legmodernebb technológiák alkalmazásának,
illetve az itt dolgozó orvosok hitvallásának köszönhetően, miszerint a testet a
Dr. Memari Masoud
lélekkel együtt kell kezelni,
– Mivel metszés, megvezető fogszakorvos
a páciensek szorongás nélnyitás és varratok nélkül
helyezzük be az implantátumot, elmarad- kül ülnek be a kezelőszékbe. 20 éves szakAbban az esetben, ha csontpótlás szüknak a fogbeültetést követően jól ismert mai tapasztalat és a modern berendezések séges, az csak felnyitással lehetséges.
szövődmények, erős fájdalom, duzzanat, mellett betegeik megnyugtatására is ma- Amennyiben csillapíthatatlan szorongást
véraláfutás. Rövidebb beavatkozási idő, ximális figyelmet szentelnek a kellemes érez a páciens akár csak a fogászat gondogyorsabb gyógyulás, a beültetett imp- hangulatú, igényes Rose Implant Center latától, a rendelőben bármely beavatkozás
lantátum a legtökéletesebb helyre ke- Fogászati és Szájsebészeti Rendelőben.
altatásban is elvégezhető.
rül. Az esetek többségében 1 napig sem
marad fog nélkül páciensünk. A beülteSzakmai támogató partner: ROSE IMPLANT CENTER
tést követően az érintett területet csúcstechnológiájú fogászati lézerrel kezeljük,
Budapest–Esztergom | www.roseimplantcenter.hu | 06 30 951-1511
amely stimulálja az immunrendszert.

PR-cikk

Altatásban is!
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A II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ hírei, szolgáltatásai
Én és a családom
A II. Kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ
NOVEMBER 16-án családi napot szervez, az
Én és a családom komplex programsorozat
megnyitásaként. A 2019 novemberétől 2020
júniusáig tartó időszakban a központ olyan
szolgáltatásokat ajánl, amelyek rugalmasan
igazodnak a lakosság igényeihez.
A családi napon kézműves foglalkozásokkal,
játék- és sportszerbörzével, csillámtetoválással
várják a résztvevőket, akik a műhelyfoglalkozások keretében bővebb tájékoztatást kaphatnak
a programsorozatról: pszichodrámacsoport
gyerekek és szülők részére, baba-mama csoport várandós és kisgyermekes szülők részére,
apacsoport, kamaszcsoport, egyszülős csoport,
„Ölelj át” csoport, Négy évszak – négy kilátó
kirándulássorozat (1027 Erőd u. 11.).
Négy évszak, négy kilátó
A II. Kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ
programsorozatot hirdet kisgyermekes családok részére. A 4 évszak – 4 kilátó elnevezésű
program első, őszi túrája NOVEMBER 9-én
lesz. Találkozás 10 órakor a 11-es busz végállomásánál, a Nagybányai út, Törökvész út
kereszteződésénél, a Végállomás Mini ABC-nél.

Útvonal: buszvégállomás–Árpád-kilátó–Macis
játszótér–buszvégállomás. További információ:
Mátrai Márta: (06 20) 452-1700.

Szülőklub babákkal
A II. Kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ
kisgyermekes szülőknek kínál beszélgetős,
élménydús, interaktív programot. Mivel az
anyukák, ritkábban apukák, évekig otthon vannak gyermekeikkel, ezért napközben a babán
kívül alig van kivel beszélgetniük. Előfordul,
hogy bizonytalanná válik a szülő, kétségei
vannak, vagy csak a mindennapok egyhangúsága tűnik nehéznek. De mindenképpen
jó ilyenkor hasonló élethelyzetű emberekkel
beszélgetni.
Kéthetente keddenként délelőtt a Marczibányi Téri Művelődési Központban (1022
Marczibányi tér 5/a) tartják a térítésmentes
klubot, ahol szakemberek segítenek eligazodni
az aktuális témákban, lesznek beszélgetések
és más programok.
A klub a szülőkre koncentrál, ők állnak a középpontban, mert ha a szülő jól érzi magát, akkor ez a gyermekekre is jótékony hatással van.
A csoportba a szülők gyermekeikkel jöhetnek.
A klub ideje alatt a gyermekek felügyeletét

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

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ
a (06 1) 346 5779-es telefonszámon vagy a gottfriedne.tomka.fruzsina@masodikkerulet.hu címen kérhető.

biztosítják, hogy a szülők gondtalanul beszélgethessenek. Jelentkezni folyamatosan lehet
Orosz Melindánál: orosz.melinda@csgyk02.hu
(06 20) 804-5937.

Napközbeni gyermekfelügyelet
A központ ingyenes szolgáltatásai körébe
tartozik napközbeni gyermekfelügyelet is.
A gyermekek nappali felügyeletét segít megszervezni, ha a szülők, nevelők, gondozók
munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok
miatt nem tudnak gondoskodni a gyermekek
napközbeni ellátásáról. A felügyelet a következő esetekben vehető igénybe: ikerszülés,
három- vagy többgyermekes családban újabb
gyermek születése, kisgyermekes családban a
gondozó szülő betegsége, gyermek betegsége
esetén, ha fennáll a veszélye, hogy a szülő munkáját, munkalehetőségét elveszti, gyermeket
(gyermekeit) egyedül nevelő szülő esetén, ha
a szülő munkát végez, illetve munkába állása
érdekében a munkaügyi központ által támogatott képzésben, átképzésben részesül és
annak időbeosztása akadályozza időlegesen a
gyermek ellátását. A koordinátor Kassay-Végh
Hajnal, elérhetősége: (06 20) 233-5078, vagy
kassay.hajnal@csgyk02.hu.

2019/18 – október 22.

MOZAIK

Ingyenes otthonápolást segítő oktatás
az önkormányzattal együttműködve
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Ebösszeírást tartanak

A kórházakban sokszor olyan betegeket is elhelyeznek, akiknek az ellátása minimális tárgyi tudással
és szerető családi háttérrel otthonukban komfortosabban megoldható lenne. Éppen ezért a II. Kerületi
Önkormányzattal együttműködve a Budapesti Szent Ferenc Kórház a Budán élő családoknak segítő,
támogató, rehabilitációs célokkal rendszeresen tart ingyenes, otthonápolást segítő oktatást, amellyel
a családtagok házi ellátásában kívánnak tömör és praktikus segítséget adni, a gyakorlatra fókuszálva.
Az oktatás tematikája: a betegemelés technikái és technikai eszközei, pelenkázás, toalett segédeszközök
használata, otthonápolási tanácsok.
Idén még két alkalommal tartanak bárki által látogatható oktatást: NOVEMBER 14., valamint
DECEMBER 12. csütörtöki napokon 14 órától. Az oktatás helyszíne: Budapesti Szent Ferenc Kórház
(1021 Széher út 73.). Az oktatásra jelentkezni Fábiánné Kiss Szilvia ápolási igazgatónál lehet, hétköznap
munkaidőben telefonon a (06 20) 310-4404-es számon vagy e-mailben az apolig@szentferenckorhaz.
hu címen. Az érdeklődőket korlátozott számban, előzetes jelentkezés alapján tudják fogadni.

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 polgármesteri hivatal felhívja az ebtartók figyelmét, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése
alapján Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata az ebrendészeti , illetve
a veszettség elleni oltás járványvédelmi feladataira tekintettel a II. kerület
területén 2019. NOVEMBER 1. – DECEMBER 31. között ebösszeírást végez.
Az ebösszeíró adatlap a fenti időszakban kitölthető elektronikus úton a www.
masodikkerulet.hu oldalon, vagy internet-elérhetőség hiányában személyesen,
ügyfélfogadási időben a 1023 Margit utca 2-4. szám alatti Központi Ügyfélszolgálaton. A személyes adatszolgáltatásnál a tartott eb(ek) egészségügyi
könyvét mindenki feltétlenül vigye magával.
A hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy 2013. január 1-jétől a négy hónapos kort meghaladó eb csak transzponderrel (csippel) megjelölve tartható,
ezért az ezzel még nem rendelkező ebeket az állatorvosnál meg kell jelöltetni.
Amennyiben az ebtulajdonos vagy ebtartó a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíteti,
illetve megtagadja, abban az esetben 30 ezer forinttól 90 ezer forintig terjedő
állatvédelmi bírsággal sújtható. Az eb kötelező egyedi jelölését nem elvégező
gazdák 45 ezer forinttól 135 ezer forintig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtható.

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.

KETTŐS
KONTINENS

CSEHOV
NÖVÉRE

NŐI NÉV

VAS
VEGYJELE

... LONG
SZÍNÉSZNŐ

ELLENBEN

CSERMELY

... AVION
LÉGI ÚTON

NÉVLEGES

ÉGITEST

EMLÉKEZET
HIÁNY

MAROKKÓI
VÁROS

NANO

E

1
BUFFALO
TAVA
FÉRFINÉV

GÖRÖG
BETŰ

REZEG
A HÚR

TORTASZELET!

BEÓCIAI
HŐS
ELNEVEZÉS

NŐI NÉV

... MARIA
RILKE
KÖLTŐ VOLT

NYOM
IGEVÉGZŐDÉS

VÁRPALOTA
RÉSZE

... TRIZNYÁK
HATÁRSZAKASZ!

PINK FLOYD
DAL

... FLÓRIÁN
SZÍNÉSZ V.
TÜZELŐ
SCI-...

FESTÉK
MÁRKA

BANKBAN
VAN!

... ROSBERG
F1 PILÓTA

VÁR

TIRANA
KÖZEPE!

ORMÁNYOS
ÁLLAT
ÖTVEN
SZÁZALÉKA

IZRAELI
AUTÓJEL
CSILLAGTÚRA

FORINT
RÖVIDEN

2

ÉBRED

NAT KING ...
ÉNEKES V.

ÜRÜGY

TÖLGYFA
TERMÉSE

RÓMAI 1

CÓK-...

A SAJÓ
MELLÉKVIZE

RENDBEN
VAN
KANNÁBAN
VAN!

... STEWART

TÁRA

MONDA

ONGA
HATÁRAI!

MORZEHANG

ADY EGYIK
ÁLNEVE

VÉS
KÉZFOGÁS

POZITÍV
ELEKTRÓD

A

A TÁRGY
RAGJA

SÁRGÁS
SZÍN

JOULE

NEWTON

OMSZK
FOLYÓJA

476 ELŐTTI

MIÓTA
SZERELMI
ÜGY

SZÜLŐ

NÉVELŐ

HORVÁT
OLAJCÉG

ROBBANÓSZER

OXIGÉN
ELŐADÓ
RÖVIDEN

A rejtvény fő soraiban Marcus Aurelius szavait rejtettünk el. A 2019/16. számban megjelent rejtvény megfejtése:
„Ha a poklon mész keresztül, ne állj meg”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki
az Oázis Kertészet 5000 Ft. értékű vásárlási utalványát
nyerte. A nyertesek: Balogh Balázs, Dávid Éva és Sawka
Leó. Gratulálunk, a nyereményeket postán küldjük ki. Várjuk
megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út
1-5. vagy peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu címre legkésőbb
2019. november 2-ig.

30. OLDAL

ÁLLÁS-MUNKA
52 éves nő takarítást, vasalást vállal referenciával, erkölcsivel. Tel.: 06 70 280-1637
POZITÍV életszemléletű, idős embernek dolgoznék.
Adjunk egymásnak 20 percet. Minden-ki-derül.
Tel.: 06 30 754-6148
Munkát vállalnék 6-8 órában, esetleg gépkocsival, minden megoldás érdekel. Tel.: 06
20 467-6041
A II/a kerületbe, pesthidegkúti családi házunkba
hosszú távra házvezetőnőt keresünk. Feladatok:
általános takarítás, mosás, precíz vasalás, ablakpucolás. Heti 3, alkalmanként 4 nap. Tel. : 06 30
648-6031
A II. Kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvodája novemberi felvétellel megbízható,
szorgalmas, gyermekszerető, munkájára igényes
dajkát keres határozatlan idejű szerződéssel
nyolcórás munkavégzésre. Aktív nyugdíjast is szívesen látunk. Jelentkezni az ovoda.szemlo@ecom.
hu e-mail-címen vagy a (06 20) 289-9348-as telefonszámon 9-16 óráig lehet az óvodavezetőnél.
A II. Kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvodája azonnali felvétellel megbízható,
munkájára igényes ügyviteli dolgozót keres
határozott idejű szerződéssel nyolcórás munkavégzésre. Kompetenciák: alapfokú számítógépes
ismeretek, Word és Excel magabiztos kezelése.
Előnyt jelent az ügyviteli tapasztalat. Aktív nyugdíjast is szívesen látunk. Jelentkezni az ovoda.
szemlo@ecom.hu e-mail-címen vagy a (06 20)
289-9348-as telefonszámon 9-16 óráig lehet az
óvodavezetőnél.
A II. Kerületi Önkormányzat Pitypang Utcai Óvoda munkájára igényes takarítót keres határozatlan idejű szerződéssel nyolc órás munkavégzésre. A munkavégzés helye: 1025 Budapest, Pitypang
utca 17. Jelentkezni az ovoda.pitypang@ecom.
hu e-mail címen, vagy a 325-7830 telefonszámon
lehet az óvodavezetőnél.
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 FÉLVAGY EGÉSZ NAPOS ELLÁTÁS IS VÁLASZTHATÓ! habakukk.hu TEL.: 06 30 958-8629

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

Apróhirdetések

Eredményes, türelmes magyartanár, emelt
szinten érettségi elnök vállal magánórát,
szakdolgozat-instruálást a Lauder iskolánál.
Tel.: 06 30 219-4666
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK TELJES
KÖRŰ KORREPETÁLÁSA, DIPLOMAMUNKÁK
SEGÍTÉSE. NAGY GYAKORLATTAL. HÁZHOZ
MEGYEK. Tel.: 06 70 431-1336
NÉMET társalgási, foglalkoztatási és szakmai nyelv
oktatása kezdőtől B2 szintig. Tel.: 06 30 948-0955
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL EGYETEMI
SZAKTANÁRRAL EGYÉNI VIZSGAFELKÉSZÍTÉS,
ALAPOK RENDEZÉSE BÁRMILYEN SZINTRE.
Tel.: 06 30 749-2507
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-, fizikatanítás általános és középiskolások részére szaktanártól! Házhoz megyek!
Tel.: 06 20 959-0134
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, felvételire való felkészítés gyakorlott középiskolai
tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

INGATLAN

HAJDÚSZOBOSZLÓN AZ ÁGNES VENDÉGHÁZBAN NÉGYNAPOS ÜDÜLÉSI JOG FÉLPANZIÓVAL ELADÓ. 14 100 FT/FŐ. TEL.: 06
70 313-5501
A II. , MÁK UTCÁBAN ELADÓ RENDEZETT
TÁRSASHÁZBAN 14 m²-ES ÖNÁLLÓ, SZÁRAZ,
MŰGYANTA BURKOLATÚ GARÁZS. ÁR: 6,5 M
FT. TEL.: 06 30 491-5919
A DUNAKANYARBAN 2500 m²-es telken összkomfortos családi ház garázzsal 31 M Ft. Tel.:
06 20 326-1992
DIPLOMATÁK ÉS KÜLFÖLDI ÜZLETEMBEREK
RÉSZÉRE KERESEK LAKÁST, HÁZAT, IKERHÁZAT
HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLÉSRE. Tel.: 06 30 924-7165
Műteremlakást vagy ilyen célra alkalmas, nagy
alapterületű, nagy helyiségekből álló, legfelső
emeleti lakást vásárolnék a kerületben saját célra. muteremlakas2019@gmail.com SMS: 06 20
458 8656.
Haszonélvezettel terhelt lakást vásárolnék magánszemélyként. Tel.: 06 70 601-2007
A BAH-csomópontnál négylakásos villában
67 m²-es földszinti felújítandó lakás kocsibeállóval 38 000 000 Ft. www.budaihegyek.hu
Tel.: 06 70 523-1969

Hirdessen a

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

történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16ig. Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222. Apróhirdetési áraink: lakossági: 10
szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700
Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 10% kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 10% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze.
Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), készpénzfizetéssel rendezve.
Online apróhirdetés-felvétel a nap 24
órájában: ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/
Fizetési lehetőség: az interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely bankfiókban, vagy banki utalással.
Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 336-1383-es számon, illetve a hirdetes@budaipolgar.
hu e-mailcímen. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft, 1/2 170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft,
1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old. 265 000 Ft, 1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000
Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli. Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 20%, 10-től
30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15%
kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

Következő megjelenés: 2019. november 2-án.
Lapzárta: keretes – október 28., apró – október 28.

A Bogár utcában villaházban felújított 67
m²-es kétszobás emeleti lakás 67 000 000
Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
A Pasaréten mellékutcában 134 m²-es polgári, napsütötte lakás felújított villában 159
000 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70
523-1969
Fény utcai piacon, magántulajdonban lévő, 56
nm-es üzlet eladó! agyon jó adottságú, kereskedelmi, vendéglátós tevékenységre egyaránt kiváló.
Érdeklődni lehet: Kulcsár Katalin +36 20 957-2767
Páty Nagyhegyen 1138 m²-es zártkert (utcafront
18,3 m) faházzal, villannyal, egyebekkel eladó. Tel.:
06 70 296-9374
Leányfalun 3 szobás kőház garázzsal, 600 m²-es
telken 21,3 M Ft irányáron eladó. Tel.: 06 70 9494013
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? 15 ÉVES
TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

EGÉSZSÉGÜGY

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN
IS GARANCIÁVAL! II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.:
359-3958, 06 30 933-3620
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester.
ELMŰ ügyintézés. Tel.: 246-9021, 06 20 934-4664
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK STB. CSERÉJE, BEKÖTÉSE
ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSSEL. BODA ZSOLT
VILLANYSZERELŐ MESTER. Tel.: 200-9393, 06
30 333-6363
Villanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhárítást, javítást, kisebb átalakítást (kapcsoló, konnektor, lámpa, elosztószekrény, Fi-relé stb. ) lakás-áthúzást.
Kendrik Tamás egyéni vállalkozó, II. kerületi lakos.
Köszönöm. Tel.: 06 30 456-6557

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

Házi gondozást, takarítást, főzést, bevásárlást vállal leinformálható hölgy. Tel.: 06 30 985-9657, 06
70 313-7772

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

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

LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, bádogos-tetőfedő munkák. Tel.: 273-1857, 06 20
471-1870
Tetőfedő-bádogos. Ácsmester lapos tető
szigetelést, tetőjavítást vállal. Felmérés, kiszállás ingyenes. Anyagot biztosítok. Tel.: 06
20 617-2137

Állapotfelmérések, (kézi, gépi), talpmasszázs,
fülgyertyázás, nyirok- és visszérterápia, mágneses biorezonancia-kezelés, egyéni számítógépes lúdtalpbetét, allergiabevizsgálás és
kezelés, gyógymasszázs, gyógytorna, kinezológiai tapasz. www.vivientalpai.hu, facebook:
vivientalpai gyógycentruma, 1024 Fillér u
10/a, bejelentkezés: 06 20 254-4633, 316-2596

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE, BELSŐ MARÁSA TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. SZABÓ
BALÁZS. TEL.: 06 20 264-7752

STRETCHING-MEDITÁCIÓ: 90 perces óra minden
szerdán 9:30--11-ig. Spirit központ, Budapest, II.,
Árpád fejedelem útja 3-4. Andorfiné Márta. Tel.:
06 30 657-9654

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! MINŐSÉGI KŐMŰVES MUNKA, BURKOLÁS, PARKETTAFELÚJÍTÁS, SZOBAFESTÉS! GYORSAN, SZAKSZERŰEN, PRECÍZEN!
LUKÁCS ZSOLT. TEL.: 06 30 359-4222
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
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
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

Kőműves munkák, festés, glettelés, burkolás, zománcolás, tető javítása, lakásbontás. Tel.: 06 20
233-1681

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

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

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft. 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. november 2., lapzárta: 2019. október 25.
Az apróhirdetések feladásának határideje: 2019. október 28.

2019/18 – október 22.
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

HIRDETÉS
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

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

Retro parkettacsiszolás, lerakás, javítás. Festés-mázolás referenciával. Sok éves gyakorlattal. Tel.:06
20 945-5473, 06 30 499-1814

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

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

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

TÁRSASHÁZAK
LÉPCSŐHÁZAK, IRODÁK TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK PRECÍZ,
KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA 100%-OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK. TEL.: 06 30 455-1522
DR. BÍRÓ ANNA. KÖZÖS KÉPVISELET, TÁRSASHÁZKEZELÉS. TEL.: 06 70 505-9394, 06
70 383-5004

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

TITINA Kft.

25 éve a megrendelők szolgálatában

Professzionális
kertépítés,
kertgondozás,
növénybérbeadás

E-mail: batki.h@titina.hu
Tel.: 06 30 202-1988,
(06 1) 415-1363

Generálkivitelező vállalja teljeskörűen házak és
lakások felújítását, építését. Hívjon vagy írjon BIZALOMMAL. Pusztai János. goldmanbuilderss15@
gmail.com Tel.: 06 20 806-2391
ÚJ FODRÁSZAT NYÍLT a Húvösvölgyi 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 ésúj vendégeit.

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

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
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
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
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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!

Ezüsttárgyakért kimagasló
árat fizetünk készpénzben!
1930-as
évek
1898–
1910-ig

1878

Gyűjteményembe keresek színes,
régi eozinmázas körpecsétes
ZSOLNAY porcelánt!
Kimagasló áron, töröttet is!

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!
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
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
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
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
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

VÉTEL-ELADÁS
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT, MŰTÁRGYAKAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437
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
Legmagasabb, becsületes áron vásárolok régiséget, hangszert, festményt, porcelánt, órát, ékszert,
teljes hagyatékot. Ingyenes értékbecslés. Cs. Tibor.
Tel.: 06 70 610-3438

TÁRSKERESÉS
A FEHÉR ORCHIDEA Társközvetítő Iroda várja
komoly társkeresők hívását. Tel.: 06 30 9741056, 06 20 487-6047

EGYÉB
4 000 000 Ft egyszeri összeget, plusz havi 100 000
Ft életjáradékot fizetnék élete végéig idős úrnak
vagy hölgynek budapesti ingatlanra. Megbízható,
leinformálható magánszemély vagyok. Tel. : 06
20-318-4880

ÉLETJÁRADÉK PRÓBAIDŐVEL! KÖLCSÖNÖS
SZIMPÁTIA ESETÉN AKÁR SZEMÉLYES TÁMOGATÁSSAL IS JÁRÓ ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST KÖTNE KERÜLETI 40-ES ÉRTELMISÉGI
PÁR OLYAN IDŐSSEL, AKINEK FONTOS A
MEGBÍZHATÓSÁG. PRÓBAIDŐ KIKÖTÉSE IS
LEHETSÉGES ELKÖTELEZŐDÉS NÉLKÜL. TEL.:
06 20 322-6171
SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGRENDELŐIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG
12-17-IG. J. WIENNA BT., 1027 BP., VARSÁNYI IRÉN
U. 17. Tel.: 06 30 858-9499
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, divatos,
méretre készülő kézi kötött, horgolt ruhadarabok. Nagy fonalválaszték, hozott fonalból is. www.
kotode.hu Tel.: 356-6009
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HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

Ha szombat, akkor Patika!

Vérhalom
Patika

Patika Szombat!

1025 Budapest, Vérhalom tér 8.
Tel.: (06 1) 212-2871,
(06 30) 593 4353
Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00
SZOMBAT: 8.00-13.00

%
15kedvezmény

Komjádi
Gyógyszertár
1023 Budapest, Komjádi Béla u.3.
Tel.: (06 1) 336-0221,
(06 30) 204 1150

MINDEN SZOMBATON

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

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

A Közkincs Egyesület

„Mozgó Könyvek”

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

w w w. b u d a i - c a l l a n e t i c s . h u
– Hatékony
alakformálás!

Telefon: 06 70 606-8107

– Minden
korosztálynak!
– Elérhető áron!

Margit krt. 48. 1/9.

tel: 30-539-3797
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KEDVEZMÉNY!
BUDAGYÖNGYE

BEVÁSÁRLÓKÖZPONT, -1. SZINT

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.
Telefon: +36 70 383 5183 | H-P: 9-20 | Sz: 8-20

2019.09.09. 7:48:54

MINDEN
SAJTRA!
AKCIÓ IDŐTARTAMA
2019. OKTÓBER 24-TŐL
2019. NOVEMBER 9-IG

