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Bemutatkoznak a II. Kerületi Önkormányzat
új képviselő-testületének tagjai

Az október 13-án lezajlott önkormányzati választások
során a II. kerületi lakosok szavazhattak a főpolgármesterre, a kerületi polgármesterre, illetve az egyéni választókerületi képviselőre. Ez utóbbi képviselők lettek a II.
kerületi képviselő-testület tagjai a megválasztott polgármesterrel, Őrsi Gergellyel (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) együtt. Előző számunkban Őrsi Gergely
polgármesterként már köszöntötte olvasóinkat, most
az új képviselő-testület tagjai mutatkoznak be: a 14
választókerületben megválasztott képviselők, illetve
a töredékszavazatok alapján a kompenzációs listáról
bejutottak. A 21 fős új képviselő-testületben a polgármesterrel együtt 12 főt a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-MMM szövetség ad, 8 főt a Fidesz-KDNP
és 1 főt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.
Az alakuló képviselő-testületi ülést megjelenésünk
után, november 6-án tartották, amelyről
(4–8. oldal)
következő lapszámunkban számolunk be.

Az 1956-os forradalom
és szabadságharc
eseményeiről és hőseiről
több helyszínen is
megemlékeztek
a II. kerületben.
Képes összeállításunkat
a 2-3. oldalon olvashatják
Interjú Radványi
Dorottyával,
akit a nyolcvanas
években ismerhettek
meg a rádióhallgatók
és a televíziónézők.
Ma is hétről hétre
sokan várják
Hogy volt?! című
népszerű műsorát
(14. oldal)

Veszteségeink
feldolgozásáról
halottak napja
és mindenszentek
kapcsán két szakemberrel
beszélgettünk.
Interjúnk Szabó Márta
gyásztanácsadóval
és dr. Kálmán
Peregrin pasaréti
plébánossal a
24-25. oldalon található
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Az 1956-os forradalom
Kerületünkben több helyszínen – a Széna téren, a Bem téren, a Mansfeld Péter
parkban és a Nagy Imre Emlékháznál – is
megemlékeztek az 1956-os forradalom és
szabadságharc 63. évfordulójáról október
22-én és 23-án.

Koszorúzással egybekötött
ünnepi megemlékezést tartott a II. Kerületi Önkormányzat az 1956-os
forradalom és szabadságharc kitörésének 63.
évfordulója alkalmából a Széna téri ’56-os emlékműnél október 23-án. Beszédet mondott Jeszenszky Géza történész, volt külügyminiszter,
valamint Őrsi Gergely polgármester.
Az Antall-kormány volt külügyminisztere
emlékeztetett rá: – Sokszor azt halljuk, hogy
az 1956-os forradalom elbukott, pedig nem
bukott el – hangsúlyozta Jeszenszky Géza.
– A túlerő ugyan leverte a szabadságharcot,
de a forradalom győzött. Győzött, amikor
Nagy Imre miniszterelnök rájött arra, nem
ellenforradalom, hanem népforradalom tört
ki, és a forradalom eszméje győzött 33 év után
akkor is, amikor 1989. június 16-án megadták
Nagy Imrének és munkatársainak, valamint
az ismeretlen áldozatoknak a végtisztességet,
illetve győzött 1990-ben, az első szabad választások alkalmával – mutatott rá a történész.
A ’56-os forradalom és szabadságharc hőseire
emlékezve Őrsi Gergely polgármester a Széna
téren mondott beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a II. kerület szimbolikus helye
egykor az egyik legnagyobb hadszíntér volt
Budapesten. Mint mondta, október 23. talán
az egyik legszemélyesebb ünnepünk, mert sok
családban máig őriznek emléket arról, hogy ki
mit csinált a forradalom kitörésekor és az azt
követő napokban.
– A mi generációnkat már nem érintették
közvetlenül a XX. század rémségei, ugyanakkor
nekünk, akik örökbe kaptuk a szabadságot,
hatalmas a felelősségünk. 1956 hősei áldozatot
hoztak értünk, az utánuk felnövekvő nemzedé-

SZÉNA tér

kekért. Kötelességünk, hogy megbecsüljük azt
a szabadságot, amelyért ’56 hősei küzdöttek,
és tennünk kell érte nap mint nap, mert csak
így őrizhetjük meg és adhatjuk tovább örökül
saját gyermekeinknek – hívta fel a figyelmet a
polgármester.
A megemlékezésen közreműködött Csákányi Eszter Kossuth-díjas színművész, aki Petri
György 1956 című versét mondta el, valamint
Kézdy Luca hegedűművész, aki az alkalomra
írt zeneművét adta elő. A kopjafáknál koszorút
helyeztek el a szónokok, valamint pártok és civil
szervezetek képviselői is: Jeszenszky Géza volt
külügyminiszter, Őrsi Gergely polgármester, az
1956 Magyar Nemzetőrség, az 1956-os Vitézi
Lovagrend Világszövetsége és a Horthy Miklós
Társaság, valamint a Demokratikus Koalíció, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar
Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom, a
Párbeszéd Magyarországért és a Lehet Más a
Politika II. kerületi szervezetei.
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nem bukott el
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Október 22-én a Rákóczi Szövetség társrendezésében tartották meg
a hagyományos ünnepi fáklyás felvonulást, amely a Műegyetemtől
indult és a Bem térre érkezett. A több ezer fős menetet korabeli Csepel teherautók vezették fel, a járműveken pedig korhű ruhába öltözött fiatalok utaztak. A téren Somogyi
Máté, a megemlékezésre érkezett határon túli diák, valamint Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára mondott beszédet.

Bem tér

Szintén október 23-án pártok és
civil szervezetek képviselői tartottak megemlékezést a Mansfeld Péter parkban a PPKSZ szervezésében.
Az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő megtorlás legfiatalabb
áldozatának emlékművénél beszédet mondott többek között Varga
Mihály pénzügyminiszter, a II. és III. kerület országgyűlési képviselője,
Schanda Tamás miniszterhelyettes, államtitkár, valamint Láng Zsolt,
a II. kerület előző polgármestere is.

Mansfeld Péter park

A II. Kerületi Önkormányzat az
évforduló előestéjén hagyományteremtő emléksétával ünnepelte '56 kerületi hőseit. – Azokra a budai
szomszédainkra emlékezünk, akik életüket adták a szabadságért.
Akik mertek bátrak lenni, akik itt éltek köztünk, akik ugyanazokon
az utcákon sétáltak és ugyanazokon a padokon pihentek meg, mint
mi – emlékeztetett Őrsi Gergely polgármester. A fáklyás emlékséta
az Orsó utcai Nagy Imre Emlékháztól indult, érintette Gimes Miklós
egykori lakhelyét, majd a Csévi utca sarkán álló padnál, ahol Nagy
Imre is megpihent pasaréti sétái során, Szalay Kriszta színművész
szavalta el Márai Sándor Mennyből az angyal című versét.

Október 23-án Nagy Imre unokája, Jánosi
Katalin mutatta be a forradalom miniszterelnökének egykori otthonában működő Nagy Imre Emlékház modern és interaktív kiállítását, valamint az annak keretet adó Bauhaus épületet. Az érdeklődők bepillantást
nyerhettek nemcsak a politikus Nagy Imre, hanem a magánember családi körben
eltöltött mindennapjaiba is.

Nagy Imre Emlékház

Pasaréti emlékséta

Az ünnepi programokat október 23-án este ingyenes koncert
zárta a Millenárison. Aki időben regisztrált, részt vehetett
a Honeybeast, a Szabó Balázs Bandája, és a Ferenczi György vezetésével felálló Első
Pesti Rackák fellépésén.

Fotó: MTI

Millenáris
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Bemutatkoznak a II. Kerületi Önkormányzat
Előző számunkban Őrsi Gergely polgármesterként már köszöntötte olvasóinkat, most az új képviselő-testület tagjai
mutatkoznak be: a 14 választókerületben megválasztott
képviselők, illetve a töredékszavazatok alapján a kompenzációs listáról bejutottak. A 21 fős új képviselő-testületben
a polgármesterrel együtt 12 főt a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-MMM szövetség ad, 8 főt a Fidesz-KDNP és 1 főt
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.

Kiss Roland, 1. választókerület,

MOMENTUM–DK–MSZP–PÁRBESZÉD–LMP–MMM
Kiss Roland vagyok,
az 1-es számú választókerület képviselője,
munkaügyi és munkavédelmi szakember,
illetve a közösségi
vállalkozások szakértője. Tagja vagyok
a Momentum kerületi
szervezetének.
Diplomaszerzés és
rövid külföldi kitérő
után 12 éve kerületünk lakója vagyok és
egy kisfiú édesapja.
Képviselőként elsősorban a rendelőintézetek, játszóterek és a kerületi
idősklubok felújításáért, a bölcsődei és óvodai helyek bővítéséért, a

tisztaságért, az online ügyintézésért, a
környezetvédelemért
és a jól működő közlekedésért szeretnék
tenni – amellett,
hogy hasznosítanám európai szintű,
a közösségépítésben
szerzett szakértelmem az önkormányzati munka során.
Kerületi lakosként
kiemelt figyelemmel
kísérem a Nagy Imre
tér (régi Medve tér) és a Fény utcai
piac alakulását és helyzetét.
Elérhetőségem: (06 20) 426-2408,
e-mail: kiss.roland@szovetseg2ker.hu

Besenyei Zsófia, 3. választókerület,

MOMENTUM–DK–MSZP–PÁRBESZÉD–LMP–MMM
Besenyei Zsófia
vagyok, a 3-as számú választókerület
megválasztott képviselője, az MSZP II.
kerületi Szervezetének elnökségi tagja.
Szociológusként végeztem az
ELTE-n, több mint
tíz éve vezetem a
Nefelejcs Nyugdíjas
Klubot, minőségi
programokat szervezve a kerület
idős lakóinak. Több száz nagyszülőt
tanítottam meg számítógépet kezelni,
hogy legalább online beszélhessenek
külföldön élő unokáikkal. Tősgyökeres
II. kerületi családból származom, életem jelentős részét a kerületben éltem
le, és itt élek most is. Képviselőként
elkötelezett célom egy szolidáris és
nyugdíjasbarát kerület létrehozása,
a kerületi átmenő forgalom csök-

kentése; emellett
szeretném, ha több
fát és parkot láthatnánk a kerületben.
Fontos számomra a műemlékek
védelme. Kiemelt
feladatomnak tartom a társasházak
felújításának megkönnyítését. Szívügyem az idősek
életminőségének
javítása, a kerületi járdák és intézmények akadálymentesítése – gondolva
itt mindazokra, akik babakocsival
közlekednek vagy mozgásukban korlátozottak.
Ha bármi észrevétele van a 3-as
számú választókerülettel kapcsolatban, keressen bizalommal az alábbi
elérhetőségeimen: a (06 30) 1644449-es telefonszámon vagy a besenyeizsofi@gmail.com e-mail-címen.

Dr. Tompa János, 2. választókerület,
MOMENTUM–DK–MSZP–PÁRBESZÉD–LMP–MMM
Dr. Tompa János vagyok, nyugállományú honvéd tábornok, a 2-es
számú egyéni választókerület képviselője és a Demokratikus Koalíció
kerületi szervezetének vezetője.
Út-vasútépítő főiskolai és egyetemi
építőmérnöki végzettséggel rendelkezem, doktori címet a Nemzetvédelmi
Egyetemen szereztem. A Magyar
Honvédség műszaki főnökeként fejeztem be az aktív katonai szolgálatot. Ebben a beosztásban egyik
szakmai irányítója voltam a nyugati határzár lebontásának, a szovjet
csapatok kivonása utáni tűzszerész
mentesítésének, a boszniai katonai
szerepvállalásnak, majd a magyar
NATO-csatlakozás előkészítésének.
Leszerelés után dolgoztam a XXIII.
kerület önkormányzatánál mérnöki
beosztásban, majd jelentős építőipari
cégeknél mint főmérnök, projektvezető és igazgató, Kazahsztánban és
idehaza. Külföldről hazatértem után
és az építőiparban töltött időszakban számos negatív tapasztalattal
szembesültem, ami arra késztetett,
hogy a politikában is szerepet vállaljak. Így léptem be az akkor frissen
alakult Demokratikus Koalícióba.
Az előző ciklusban a XII. Kerületi
Önkormányzat Környezetvédelmi és
Közbiztonsági Bizottságának a külsős
tagja voltam.

Közel harminc éve költöztem családommal az Ezredes utcába. Özvegy
vagyok és két felnőtt lány édesapja,
unokáim is a kerülethez kötődnek.
Képviselőként legfontosabb célkitűzéseim közé tartozik a Széll Kálmán
tér közlekedési terhelésének csökkentése, a kerületi beruházások feletti,
nemcsak pénzügyi, de műszaki értelemben is szigorúbb kontroll bevezetése, az érzéketlenség és a korrupció
elleni küzdelem, a zöldterületek és
a parkolóhelyek növelése, illetve az
idős kerületiek foglalkoztatásának
támogatása. A kerületben az egyik
kedvenc részem a mindig pezsgő
Széll Kálmán tér.
Elérhetőségem: (06 30) 626-9900,
e-mail: drtompa@t-online.hu.

Gál Andrea, 4. választókerület,

MOMENTUM–DK–MSZP–PÁRBESZÉD–LMP–MMM

Gál Andrea vagyok, a 4-es számú
egyéni választókerület képviselője és
a Demokratikus Koalíció kerületi szervezetének tagja.
Felsőfokú külkereskedelmi végzettséggel rendelkezem, jelenleg nyugdíjas
vagyok. Egész életemet a II. kerületben
éltem le, a kerületben nőttem fel és
itt jártam iskolába is. Fő célom, hogy
a kerület lakóihoz közelebb hozzam
az önkormányzatot, hogy az itt élő
embereknek végre beleszólása legyen
abba, hogyan alakuljanak a kerület
dolgai. Elkötelezett állatvédő vagyok;
fontos számomra az utcák és járdák
minőségének javítása, továbbá képviselőként tenni fogok az ellen, hogy
a kerület családi házas részeit óriási
társasházak foglalják el. Elkötelezett
vagyok a korrupció ellen. Lokálpatrió-

tának tartom magam, kedvenc kerületi
részeim pedig azok a zöldterületek,
ahol kutyámmal játszhatok.
Elérhetőségem: (06 30) 255-2192,
e-mail: gal.andrea20@upcmail.hu
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új képviselő-testületének tagjai
Majoros András,

Dr. Varga Előd Bendegúz,

5. választókerület,
MOMENTUM–DK–MSZP–
PÁRBESZÉD–LMP–MMM

Majoros András vagyok, a Momentum II. kerületi szervezetének elnöke, az 5-ös számú egyéni
választókerület képviselője, közgazdász.
Jelenleg a versenyszférában
informatikai területen dolgozom,
ugyanakkor több mint másfél évtizede foglalkozom szakpolitikai
kérdésekkel is. Feleségemmel és két
gyermekemmel a II. kerület büszke
lakója, egy budai családapa vagyok.
Fejlesztéspolitikai tapasztalataimat
terveimet szeretném önkormányzati képviselőként a kerület szolgálatába állítani.
Elkötelezett vagyok az egyszerű,
online ügyintézés, a kerület „okos
város”-koncepció szerinti fejlesztése és a lokális környezetvédelem

6. választókerület,
MOMENTUM–DK–MSZP–
PÁRBESZÉD–LMP–MMM

mellett. Célom, hogy a II. kerület,
elsősorban annak Felhévíz és Újlak városrésze tiszta, biztonságos,
zöld legyen, ugyanakkor izgalmas
környezetet biztosítson az itt élők,
dolgozók, vállalkozók és az ide
látogatók, különösen a gyermekek számára. Életre szóló élmény
legyen itt felnőni, érdemes legyen
itthon maradni, hazajönni, jó legyen
szülőként és nagyszülőként itt élni.
Elérhetőségem: (06 20) 5290589, e-mail: majoros.andras@
momentum.hu

Szabó Gyula,

7. választókerület,
MOMENTUM–DK–
MSZP–PÁRBESZÉD–
LMP–MMM
Szabó Gyula vagyok, a Demokratikus Koalíció II. kerületi szervezetének tagja, a 7-es számú egyéni
választókerület képviselője.
Szakmai pályafutásomat a ’70-es
évek elején a Honvéd Térképészeti
Intézetben kezdtem. Majd közel két
évtizedes kitérő után ide visszatérve,
negyedszázada a kerület lakója is
lettem. A BME Építőmérnöki Karán
földmérő mérnökként végeztem,
majd később a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem posztgraduális
képzésein szereztem logisztikai és
vezetői végzettségeimet. Nyugalmazott katona vagyok. Aktív katonai
pályámat a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálatának vezetőjeként fejeztem be. Két gyermekem és
három unokám van. Műszaki végzettségű és beállítottságú emberként
szeretnék részt venni a problémák
megoldásában és hozzájárulni a
kerület fejlődéséhez. Úgy gondolom,

Varga Előd Bendegúz vagyok, jogász,
közgazdász, kerületünk korábbi alpolgármestere és a 6-os számú egyéni választókerület képviselője. Jelenleg kontrolling
területen dolgozom vezetőként.
1974-ben születtem Budapesten. Nős
és két kisfiú édesapja vagyok. Általános
iskolai tanulmányaimat a II. kerületben
az Újlaki Általános Iskolában végeztem,
majd a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
érettségiztem. Közgazdász diplomát a
Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, jogi diplomát a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán szereztem. Korábban a Matáv Rt.-nél
és a Magyar Posta vezérigazgatóságán
kontrollerként dolgoztam. 1998 óta vagyok az MSZP önkormányzati képviselője,
akkor a 2. választókerületben nyertem
mandátumot. 2002-ben, 2006-ban és
2010-ben listán szereztem mandátumot. 2002 és 2006 között a kerület alpolgármesterének választottak. Az előző
ciklusok során közbiztonsági tanácsnok,
továbbá a Költségvetési Bizottság és a
Kerületfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság tagja voltam. A 2019.
évi választás során 2014 után ismét a
6. választókerület (Zöldmál, Csatárka,
Törökvész, Vérhalom és Szemlőhegy)
képviselőjévé választottak.

Több mint húsz éve igyekszem képviselni a II. kerületieket. Több száz családnak segítettem eligazodni a hivatal útvesztőiben. Egész életemet itt töltöttem,
kevés ember van, aki jobban ismeri a II.
kerületet. 1976 óta Zöldmálon lakom.
Kiharcoltam a Vérhalom téri futókör
megépítését, és kezdeményeztem a
buszmegállókban a hiányzó esővédők
telepítését. Céljaim közé tartozik az
utak és járdák felújítása, a zöldterületek
növelése, a tehetséges kerületi diákok
támogatása, és az, hogy végre rendezett parkok, utcák között élhessünk,
ahol nem kell allergén gyomnövények
miatt fuldokolnunk. Nemcsak Zöldmál,
de Szemlőhegy és Törökvész is közel áll
a szívemhez.
Elérhetőségem: varga.elod.bendeguz@masodikkerulet.hu.

Perjés Gábor, 8. választókerület,
hogy változtatni kell a korábbi kerületi vezetés „jól van az úgy” szemléletén, a félmegoldások politikáján.
Legfontosabb céljaim közé tartozik
a kerület gazdálkodásának átláthatóbbá tétele, a kerületiek érdekeinek
védelme a kormányzati beruházások
és építkezések kapcsán, a kerület
útjain a forgalom csökkentése, a
kerületi egészségügyi ellátás helyzetének javítása és a hajléktalanság
megoldása. Az egész kerület fontos
számomra, de a szívem leginkább
a Marczibányi térhez és a Millenárishoz húz, ami reményem szerint
az állandó építkezések végeztével
visszanyerheti korábbi vonzerejét.
Elérhetőségem: (06 30) 540-5967,
e-mail: szabo.gyula7vk@gmail.com.
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Perjés Gábor vagyok, a 8-as számú
egyéni választókerület Törökvész és Pasarét képviselője, a Párbeszéd tagja.
Születésem óta a II. kerület lakója
vagyok. Bölcsész és külkereskedelmi
végzettséggel rendelkezem, angolul és
portugálul is jól beszélek, korábban pedig több gépjármű-kereskedelmi cégben
töltöttem be vezető tisztséget. Három
gyermek édesapja vagyok és hat unokával büszkélkedhetek. Képviselőként
többek közt a helyi kisvállalkozókat segíteném, csökkenteném a kiskeresetűek
ingatlanadóját, új bérlakásokat adnék a
kerületi fiataloknak, növelném a zöldterületek méretét, megoldanám a kerület
közlekedési gondjait és felgyorsítanám
az egészségügyi rendelő építését. Ked-

venc kerületrészeim a Pasarét, a Csaszi,
az Átrium és a Bem mozi.
Elérhetőségem: (06 20) 951-6666,
e-mail: perjes23@gmail.com
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BUDAI POLGÁR

Dr. Gór Csaba, 9. választókerület,

Tóth Csaba Róbert, 10. választókerület,

Köszönöm a budai polgárok bizalmát, amivel megtiszteltek az önkormányzati választáson! Dr. Gór
Csaba vagyok, immár kilenc éve
dolgozom Pasarét, Nyék és Kurucles önkormányzati képviselőjeként.
Az eddigiekhez hasonlóan
továbbra is minden erőmmel és
szorgalmammal azon leszek, hogy
segítsem otthonunk fejlődését,
megőrizzem nyugalmát és békéjét.
Önökkel beszélgetve egyértelművé
vált számomra, hogy közösek a
céljaink: folytatni az út- és járdafelújításokat, megőrizni és gyarapítani zöldfelületeinket, felvenni a
harcot az illegális szemétlerakókkal, valamint óvni kulturális és
építészeti értékeinket. Fontos, hogy
a forgalmi rend folyamatos finomhangolásával védjük lakóutcáink
nyugalmát. Elengedhetetlennek
tartom közösségi és játszótereink,
valamint oktatási intézményeink
folyamatos fejlesztését.
Ehhez kérem a polgármester, a
képviselő-testület és valamennyi
budai polgár segítségét.

Köszönöm a második kerületi polgárok
megtisztelő támogatását, azt, hogy a 10.
választókerület lakóinak képviselője lehetek
a következő öt évben.
Végzettségem fizikus, emellett két szakmával is rendelkezem (villanyszerelő és biztonságirendszer-szerelő), valamint a lakásszövetkezet elnöke vagyok lakhelyemen,
jelenleg egyéni vállalkozóként dolgozom,
a II. kerületben a Pitypang utcában lakom.
Tavaly nyár óta vagyok önkormányzati
képviselő a Lehet Más a Politika színeiben.
A szükséges források megjelölésével kezdeményeztem többek között az egészségügyi
szolgálat dolgozóinak mindössze 3,5 %-os
tervezett bérnövekedésének további kiegészítő emelését, átmeneti krízisotthon építésének előkészítését, többletforrás biztosítását
útfelújításokra, az elektronikai és veszélyes
hulladékok gyűjtőhálózatának kiterjesztését,
a helyi vállalkozások támogatását, hogy a
környezetbarát csomagolóanyag és táska
használatát részesítsék előnyben, a nappali
hajléktalanmelegedő többlettámogatását, az
önkormányzati intézmények energiatakarékos
világítási rendszerének kiépítését, a közvilágítás fejlesztését, a társasház-felújítási
pályázatok keretösszegének növelését.

Fidesz–KDNP

Itt születtem Pasaréten, a mai
napig itt élek. 37 éves vagyok, nős,
immár nyolc esztendeje ügyvédként dolgozom, és praxisom mellett ingyenes jogsegélyszolgálatot
is működtetek. Fontosnak tartom a
civil felelősségvállalást, ezért több
szervezetben töltök be társadalmi
tisztséget.
Tisztelettel várom a kerületben
élők észrevételeit önkormányzati
képviselői munkámhoz!
Hajrá, II. kerület!
Elérhetőségem: gor.csaba@
fidesz.hu, telefonszám: (06 1)
212-5030.
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A választókerületben az eddigi visszajelzéseket figyelembe véve legfőbb feladatnak tekintem az utak, járdák felújítását,
a vízelvezetés megoldását, a közvilágítás
javítását és a társasházi felújítások fokozott
támogatását.
2018 nyarán kezdeményeztem egyeztetéseket az ellenzéki pártok között azzal a
céllal, hogy a győzelem esélyével induljunk
a választáson. Bízom benne, hogy képesek
vagyunk hosszú távon egységben és kiváló
színvonalon vezetni a kerületet. Várom
észrevételeiket, javaslataikat.
Elérhetőségem: Tóth Csaba Róbert, telefon: (06 70) 224-4178, e-mail: toth.csaba.
robert@szovetseg2ker.hu

Kovács Márton, 11. választókerület,

Dr. Csabai Péter,

Kovács Márton vagyok, a 11-es
egyéni választókerület képviselője, a
Párbeszéd alapító tagja.
1980-ban születtem Budapesten.
Tanulmányaimat az Újlaki Általános
Iskolában kezdtem, majd a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskolában pék-cukrász szakképesítést, ezt
követően pedig érettségi bizonyítványt
szereztem. Pár évig a vendéglátóiparban dolgoztam, majd 2010 januárjában abszolutóriumot szereztem az Egri
Eszterházy Károly Főiskola nemzetközi
tanulmányok szakán.
2010 őszén lettem a II. Kerületi Önkormányzat képviselője, ahol a Gazdasági és Tulajdonosi, illetve a Közoktatási, Közművelődési, Sport- és
Informatikai Bizottság tagja voltam.
2012 novemberében beléptem az LMP
Párbeszéd Magyarországért Platformjába. A platform tagjaival együtt 2013
januárjában kiléptünk az LMP-ből, alapító tagja és azóta is aktív politikusa
vagyok a Párbeszéd néven működő
baloldali zöldpártnak. A 2014-es önkormányzati választásokon kompenzációs
listán ismét bekerültem a képviselő-testületbe. A Kerületünk az otthonunk
helyi frakció frakcióvezető-helyettesé-

Köszönöm Pesthidegkút lakóinak, hogy
immár 13 éve segítik képviselői munkámat és ismét többségi bizalmat szavaztak
folytatásához!
Boldog családban élünk együtt feleségemmel 45 éve. Két gyermek édesapja
és három unokám nagypapája vagyok.
Tanulmányaim során közlekedésmérnöki, műszaki doktori és gazdasági diplomákat szereztem. Kutatóként, főiskolai
tanárként, egy autókölcsönző felsővezetőjeként, a Magyar Posta főmérnökeként, a
miniszter személyi titkáraként, ISO-rendszer-építőként, külső és belső auditorként
dolgoztam az élet különböző területein.
Az elmúlt 13 évben a Pesthidegkúti
Városrészi Önkormányzat elöljárójaként
elősegítője és részese voltam Pesthidegkút
eddigi legnagyobb fejlődésének, többek
között az uszoda felépítésének, parkolók,
hidak, parkok, játszóterek, megállók, a Klebelsberg-kastély építésének, felújításának.
Ebben a választási ciklusban programomban a fő hangsúlyt az alábbi feladatok elvégzésére fektetem:
• a végállomásnál a P+R parkoló további bővítésére,
• a Klebelsberg iskola előtti játszótér
mellett szabadidőpark építésére,
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vé, emellett pedig az újonnan alakult
Környezetvédelmi bizottság elnökévé
választottak.
Születésem óta a II. kerületben élek,
házasként és két gyermek édesapjaként. Fő céljaim közé tartozik a kerületi
forgalom csillapítása, a közlekedés
biztonságának megteremtése, a rászorulókról való önkormányzati gondoskodás, a zöldterületek növelése, közösségi
kertek alapítása és a közterek, utcák
megtisztítása. Számos kedvenc kerületi helyem van, többek közt Pasarét,
Szépilona, Víziváros, a Petneházy-rét
és a Hűvösvölgyi Nagyrét.
Elérhetőségem: kovacs_marton@
yahoo.com, telefon: (06 30) 573-9033.

12. választókerület,
Fidesz–KDNP

• járdák építésére, utak, játszóterek,
egyéb közterületek felújítására, gondozására, rendszeres tisztítására, zöldítésére,
virágosítására, figyelembe véve a domborzati vízelvezetés romboló hatásait,
• Pesthidegkút egyik „gazdájaként”
továbbra is szeretném megóvni lakóövezetünk gyönyörű zöld, érintetlen természeti környezetét a beépítésektől és a
megörökölt természeti kincseinket megőrizni, ápolni!
Továbbra is fontos minden korosztály
véleménye számomra, mivel a gyerekek, a
felnőttek, a fiatalok, az idősek, az egyedülállók, a családok mind-mind szép Pesthidegkutunk barátai, szomszédai, lakói!
Elérhetőségem: (06 20) 932-2925,
e-mail: csabai.peter@masodikkerulet.hu.

2019/19 – november 5.
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Makra Krisztina,

Csere István, 14. választókerület,

13. választókerület,
Fidesz–KDNP

Közgazdász végzettséggel, angol, francia,
orosz nyelvvizsgával és némi spanyol
nyelvtudással rendelkezem. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzetközi Főosztályának munkatársa
vagyok.
1998 óta élek Pesthidegkúton. A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
munkájában 2006 és 2012 között külső
szakértőként vettem részt. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy immár harmadszor is elnyertem választókerületem
lakóinak bizalmát.
Választóim rendszeresen megkeresnek
a közlekedés, a parkolás, a közbiztonság,
az utak állapota miatt, vagy egyszerűen
csak elbeszélgetni lakóhelyünk mindan�nyiunkat érintő kérdéseiről. A felmerülő
problémák megoldásában közbenjárva
igyekszem még élhetőbbé, tisztábbá és
barátságosabbá tenni körzetemet.
Folyamatos kapcsolatot tartok a körzetemben található idősotthonok számos
lakójával és vezetőivel, valamint a helyi
civil szervezetek képviselőivel.
Egyre több fiatal család költözik a
körzetbe, örvendetes módon növekszik
a gyermekszám; fontosnak tartom gondolataik és elképzeléseik megismerését,
a számukra fontos problémák közös
megoldását.
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Az elmúlt időszakban Pesthidegkúton épült új intézmények (sportpályák,
játszóterek, közpark, óvoda és uszoda)
környezetében különösen fontos lesz
a rendezett közlekedési viszonyok biztosítása.
Folytatni kell az út- és járdafelújításokat. Az idősotthonok és fogyatékkal élők
által sűrűn lakott részek akadálymentesítésére, illetve annak fenntartására
továbbra is hangsúlyt fogok helyezni.
A csapadékvíz kezelése, ide értve a
vízelvezetés mellett a talajszárazságot
megelőző szikkasztást, továbbra is komoly feladat lesz. Kiemelt figyelmet kell
fordítanunk a megnövekedő közlekedési
igényekre, különösen a közlekedésbiztonságra, valamint a közösségi közlekedés
fejlesztésére.
Elérhető vagyok a makra.krisztina@
masodikkerulet.hu címen és munkaidőben üzeneteket fogadok a (06 1)
212-5030-as telefonszámon.

61 esztendős pedagógus vagyok. Általános gépésztanár és pedagógia szakos
bölcsész végzettségem van.
24 éve vezetem az Ökumenikus iskolát Pesthidegkúton. Korábban a szakképzésben, majd perifériára szorult gyerekek
iskolai képzésében, társadalmi integrációjukat segítő iskolában dolgoztam.
Feleségem is pedagógus, mindkét
gyermekünk házas, első unokám egyéves.
Képviselői tevékenységem értékelvi
alapvetései:
• Kiemelten fontosnak tartom az
önkormányzati munkában a kereszténydemokrata értékvilág egyik pillérét jelentő szubszidiaritást, vagyis azt, hogy
a döntések azon a legalacsonyabb, az
érintetti szinten szülessenek meg, ahol
annak meghozatalára az érintettek képesek.
• Az önszerveződő – és a polgári lét
alapját is jelentő – közösségek támogatását alapvető fontosságúnak gondolom.
• A konszenzuskeresés és kompromisszumkészség elengedhetetlen feltétele a képviseleti demokrácia szabályai
szerinti értékképviseletnek.
• Fontosnak és lehetségesnek tartom az egyéni, valamint a csoportok
és a széles közösségi érdekek összehangolhatóságát.

Berg Dániel, listáról bejutott képviselő,

Dr. Biró Zsolt,

Berg Dániel vagyok, a Momentum Mozgalom elnökségi tagja, a
Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért nevű pártcsalád
frissen megválasztott alelnöke.
New Yorkban születtem és éltem is sokáig, de Budán nőttem
fel, így egyszerre mozgok otthonosan a Hűvösvölgyi Nagyréten
és a Central Parkban is. Tanulmányaimat a New York-i Egyetemen
és a Közép-Európai Egyetemen
folytattam, ahol kommunikációs
szakemberként, illetve közpolitikai
szakértőként végeztem. Kerületi önkormányzati képviselőként
azért szeretnék és fogok dolgozni, hogy létrehozzunk egy olyan
okoskerületet, ahol az internetes
ügyintézés, a technológia-alapú
fejlesztés és az ingyenes kerületi
internet bárki számára elérhető

Dr. Biró Zsolt 45 éves önkormányzati képviselő vagyok. Tanári és jogi végzettséggel
rendelkezem. Tanítottam egy hatosztályos
gimnáziumban, dolgoztam a helyi, megyei
és központi közigazgatásban, öt éve egy pályázatkezelő cég munkatársa vagyok.
Pedagógus feleségemmel három gyermeket nevelünk. Egész családunk szorosan kötődik a II. kerülethez, amit nagyon
szeretünk, ezért vállaltam 2014-ben, hogy
önkormányzati képviselőként is tegyek a
közösségért; az Önök bizalmából azóta képviselem az itt élők érdekeit.
Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években a Közoktatási, Közművelődési, Sport- és
Informatikai Bizottság elnökeként részt vehettem a gyermekek és családok számára
legfontosabb intézmények modernizációjában, valamint hozzájárulhattam városrészünk
színvonalas és pezsgő kulturális életének
gazdagításához.
Legfontosabb célom egy olyan virágos,
polgári kerület kialakítása, ahová pártállástól
függetlenül mindenki örömmel tér haza.

MOMENTUM–DK–
MSZP–PÁRBESZÉD–
LMP–MMM

Programom súlypontjai:
A helyben elérhetőség – szolgáltatás,
kultúra, sport, ügyintézés – lehetőségeinek továbbfejlesztése.
• Tradícióőrző folyamatok, illetve
szervezetek kiemelt segítése.
• Az aktív és önszerveződő közösségi
élet és az egyházak támogatása.
• A széles közoktatási paletta lehetőségek határáig menő önkormányzati
támogatása.
• A kulturális sokszínűség feltételrendszerének erősítése.
• Környezettudatosság, fenntarthatóság kérdéskörének attitűddé emelése.
• Tranzitforgalom káros hatásainak
mérséklése.
Elérhetőségem: csere.istvan@
masodikkerulet.hu, személyes találkozó egyeztetéssel: (06 1) 212-5030.

listáról bejutott képviselő,

Fidesz–KDNP

lesz. Kiemelten fontos számomra a helyi kultúra és színházi
élet támogatása, egy családbarát és közvetlen önkormányzat
megteremtése, a zöldterületek
növelése és védelme, illetve az
átláthatóság és a korrupció elleni harc. Kedvenc kerületi részem
a Hármashatár-hegyi repülőtér,
ahol rendszeresen sétálok a kutyámmal.
Elérhetőségem:
berg.daniel@momentum.hu.

Szeretném elérni továbbá:
• az út- és járdafelújítások minél gyorsabb
ütemű folytatását,
• a megújult térfigyelő rendszer további
bővítését,
• kerületrészünk egyedi hangulatának,
kulturális értékeinek megőrzését.
Figyelemmel kísérem az egykori katonai
akadémia területének sorsát. Azon fogok
dolgozni, hogy bármilyen beavatkozás csak
a környéken élők érdekeinek figyelembevételével történhessen.
A kerületet érintő közérdekű ügyekben
forduljanak hozzám bizalommal!
Elérhetőségem: telefon: (06 1) 212-5030,
elektronikus levélcím: biro.zsolt@masodikkerulet.hu, facebook.com/birozsolt.pasaret
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Ernyey László,

Juhász Veronika Anna, listáról bejutott

képviselő, Magyar Kétfarkú Kutyapárt

listáról bejutott képviselő,
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Budapesten születtem a Vízivárosban, eddigi életem javát is itt éltem
le. Keresztény értelmiségi családból
származom, három diplomás gyermek
édesapja vagyok. Hobbim a túrázás,
akár magas hegyekben is. Megalakulásától tagja vagyok a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálatnak.
A Fidesznek 1988 óta vagyok tagja,
alapítója a II. kerületi szervezetnek.
A rendszerváltás óta, 1990-től segítem az önkormányzat képviselő-testületének munkáját, 1998 óta mint
egyházügyi tanácsnok, de a gazdasági
jellegű döntésekben is részt veszek a
kezdetektől fogva.
A második kerület szívügyem, különösen a Víziváros. Minden olyan
döntést támogatni fogok, amely ezen
terület lakóinak életét megkönnyíti,
legyen szó akár egészségügyi, akár
oktatási fejlesztésekről. Szeretném,
ha a Víziváros az itt élő polgárokkal
egyetértésben és folyamatos párbeszéd
alapján tovább fejlődne kis üzleteivel,
kávézóival; pezsgő, ugyanakkor nyu-

godt életet biztosítana az itt lakóknak.
A lakóházak pályázatok útján történő
felújítását minél nagyobb mértékben
támogatom, a közbiztonság érdekében
pedig a kamerarendszer bővítését, a
kerékpárutak biztonságosabbá tételét a
járókelők és a kerékpárosok érdekében
egyaránt. A kerület javát és biztonságát
nem szolgáló döntések ellen ugyanakkor harcolni fogok. Bízom benne
hogy a kerület és a városrész presztízse tovább nő, hiszen ez mindnyájunk
érdeke. Minden ez irányú döntésben
partner leszek az itt élők érdekében.
Elérhetőségem: a II. kerületi
Fidesz-iroda telefonszámán időpont-egyeztetéssel: (06 1) 121-5030,
illetve: laszlo.ernyey@gmail.com.

Némethy Béla, listáról bejutott képviselő,
Fidesz–KDNP

Némethy Béla vagyok,
közgazdász, 44 éves. Felségem pedagógus, három
gyermekünk van.
Szakterületem a légi
szállítmányozás, sokáig
egy külföldi légitársaság
budapesti cargo irodáját
vezettem.
2010-ben kapcsolódtam be az önkormányzati munkába: a 4-es választókerület képviselőjének választottak.
Emellett a Költségvetési, valamint a
Környezetvédelmi Bizottságban dolgoztam.
Az elmúlt években sokat fejlődött
a 4-es választókerület: újjászületett a
Gül Baba türbéje és környezete, sok
buszmegálló kapott esővédőt. Megújult a Margit kerti kutyafuttató, a
kutyatulajdonosok jelzései alapján
kutyaürülék-gyűjtőket helyeztek ki.
Számtalan úttest és járda is új burkolatot kapott.
A Vérhalom téri játszótér is számtalan új játékkal gyarapodott a legkisebbek és szüleik örömére.
Szívügyemnek tekintettem, hogy
hitel felvétele, illetve eladósodás nélkül
fejlesszük a kerületet és érjük el azokat
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az eredményeket, amelyekre büszkék lehetünk.
Komoly lépés volt,
mikor kerületünk megalkotta zöldrendeletét,
szerettem volna, ha ennek
az eredményeit mindenki
érzi és értékeli. Tudom,
hogy sem a zöldterületeink további védelme, sem a parkolási
helyzet megoldása nem tűr halasztást,
ám én a felelősen végig gondolt, szakmailag kimunkált intézkedések híve
vagyok. Természetesen minden olyan
intézkedést, mely a fenti gondokon
enyhít, támogatni fogok, ha az közben
senkire nem ró indokolatlan terhet.
Noha a választási ígéretek felelőtlen
tengere tőlem idegen volt, a frissen
megválasztott képviselőknek és az
önkormányzat összes új vezetőjének
kerületünk érdekében végzett munkájához sok sikert kívánok!
Köszönjük a polgári oldal jelöltjeire
szavazóknak a támogatását, képviselői
munkám, ill. munkánk során továbbra
is a kerületért fogunk dolgozni.
Elérhetőségem: (06 20) 989-0478,
e-mail: nemethy.bela@masodikkerulet.
hu, Facebook: Némethy Béla képviselő.

Sziasztok, jó napot!
Juhász Veronika vagyok, Szegeden születtem, nagyon fiatalon.
Iskolába járás helyett Európát jártam
autóstoppal. Utcazenészként Hollandiában kötöttem ki, ahol befogadott egy
idős házaspár.
Maastrichtban szereztem egy mesterdiplomát, amivel igazolhatom, hogy
operaénekesként elvégeztem a zeneakadémiát. Emberközi tapasztalataim
egyéb hozadékait nem tudom papírokkal
alátámasztani, ezért inkább beszélgessünk, jó?
Megélhetési migráns éveim után
2016-ban hazajöttem, hogy végre a
magyarok munkáját vegyem el!
Azóta Budapesten a Magyar Kétfarkú Kutya Párt önkéntes passzivistája és
Gorillája vagyok.
A politizálás eleinte leterhelt: Paksot megszégyenítő energiák mentek
a látszattevékenység látszatának
fenntartására. El kellett tussolni, hogy
párttámogatásunkat civil pályázóknak
adjuk, és a kérdezés kultúráját, a vidám,
közvetlen cselekvés értékrendjét éljük.
Kérem, Kedves Olvasó, nehogy utánanézzen itt: mkkp.hu!
Eddig megúsztuk. A II. kerületi hivatalban lógatnánk tovább a lábunk.

Ez alapból egy jó kerület. Itt nem is
építettünk fedett buszvárót, nem telepítettünk játszótéri gyümölcsfákat,
kátyúzásról, figyelemfelhívó akciókról
is csak a pletykák szólnak.
Az MKKP Népfőiskola, és a Rózsa
Sándor Közpénztékozló Alap legendája
sem fenyegeti a kerületet.
Pár indítvány kell csak: a Szmogból
Gyémántot Program, gyémántgyárral
a Margit körúton, az önkormányzati
gyerekmunka és a telepatikus kapcsolattartás, ami a bürokrácia új alapja lesz.
Szerencsére nem bevett önkormányzati gyakorlat, hogy állampolgárokként
aktív kigondolói, sőt: megvalósítói legyünk az életünket javító dolgoknak.
Azt hiszem, ezt a nemes gyakorlatot
még nemesíthetjük.
Itt értek el: vejuhasz@gmail.com,
(06 30) 782-0479.

Riczkó Andrea, listáról bejutott képviselő,
Fidesz–KDNP

Gyermekkorom óta Újlak-Felhévíz városrész lakója vagyok, ezer szállal
kötődöm Buda legszebb
részéhez, amelyért 13 éve
dolgozom szívvel-lélekkel.
A hangulatos meredek utcák, patinás épületek, de
a gesztenyefák is életem
részei. A II. Rákóczi Ferenc
Gimnáziumban érettségiztem, majd a
Magyar Iparművészeti Egyetem ipari
formatervező szakán végeztem. Díszlettervezőként több színházban dolgoztam.
Férjemmel öt gyereket nevelünk, nemrég
született meg harmadik unokánk.
Ez a gyönyörű városrész sok kisgyermekes család szeretett otthona, ezért is
öröm, hogy a kerület játszótér-felújítási
programja keretében a Zsigmond téri játszótér új, kombinált játékkal, felnőtteknek
való utcai sporteszközökkel bővült, és egy
új KRESZ-parkot is birtokba vehettek a
gyerekek. Elkészült továbbá a Panoráma
Sportközpontban (Kolozsvári Tamás utca
11.) kialakított sporttematikájú játszótér,
fitneszpark és a panoráma sétaút is.

Öt évvel ezelőtt alakult meg a II. Kerületi
Önkormányzat Idősügyi
Tanácsa, amelynek tagja
voltam. 2012-ben hirdettük meg először az Internet
kortalanul térítésmentes
tanfolyamot, azóta több
ezren vettek már részt a
képzésen. Óriási érdeklődés övezte a Czigány György vezetésével
tartott Ki nyer ma? zenei vetélkedőket, de
népszerűek voltak a kerületet bemutató
helytörténeti séták is. A Kortalanul kreatív
képző-, ipar- és népművészeti pályázatra
érkezett művekből nyílt tárlatok mind
a négy alkalommal nagy sikert arattak.
A továbbiakban is mindent megteszek
a városrész szépüléséért, fejlődéséért!
Ahogy eddig, ezután is az itt élők rendelkezésére állok, és minden erőmmel
azon leszek, hogy megoldjuk a felmerülő
problémákat.
Elérhetőségem: andrea@riczko.hu,
fogadóóra: előzetes időpont-egyeztetéssel a (06 70) 581-6339-es telefonszámon.
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Elindult az új iskola kialakítása a Völgy utcában

A Gyermekek Háza új iskolaépülete 350
gyermek, ötven tanár és tízfős személyzet
befogadására lesz alkalmas. A kivitelezés
október végén megkezdődött, és közel
másfél évig tart majd. Idén ősszel a régi
helyszínen már elindult a gimnáziumi tagozat is, ami az általános iskolai részleggel együtt költözhet majd a teljeskörűen
átalakított és felújított Völgy utcai épületegyüttesbe.

Tavaly számoltunk be a Gyermekek Háza
Alternatív Alapozó Program Völgy utcai új
otthonának kialakítását célzó beruházásról.
A szülői közösség és a II. Kerületi Önkormányzat kezdeményezésére a magyar kormány 3,6 milliárd forintot biztosított a Völgy
utca 20-22. alatti, több éve üresen álló épületegyüttes felújítására. Az önkormányzat
vállalta az épületegyüttes teljes körű megújítását célzó koncepcióterv, valamint az engedélyezési tervdokumentáció elkészítését
és finanszírozását. Az engedélyezési eljárás
lebonyolítását, a kivitelezési tervdokumentáció, valamint az építkezés megvalósítását
a Közép-Budai Tankerületi Központ vállalta.
A tankerület tájékoztatása szerint a sikeres
közbeszerzési eljárást követően a projekt ki-

vitelezői szerződését október 22-én az Épkar Zrt.-ből és a Garage Kft.-ből álló konzorcium aláírta, a területátadást követően a
kivitelezés az október 28-i héten el is indult.
A tervek szerint a kivitelezés másfél évig tart

majd, így a 2021/22-es tanévet már ott kezdhetik a diákok.
A konzorcium a Völgy utcai két épület legfelső szintjén négy gimnáziumi és egy nyelvi
előkészítő termet, valamint három csoportszobát alakít ki. Az első emeleten a felső tagozatosok kapnak négy tantermet, két szaktantermet, illetve tantestületi helyiségeket
is építenek. A bejárati szinten az alsósoknak
szánt négy tanterem és a csoportszoba, az
iskolai könyvtár, illetve a konyha és az étkező kap helyet.
Az intézmény új, ötszáz négyzetméteres
tornatermet is kap, több mint száz négyzetméternyi kiszolgálóhelyiségekkel. Az épületek 350 gyermek, ötven tanár és tízfős személyzet befogadására lesznek alkalmasak,
az illemhelyeket és az öltözőket is ennek
megfelelően alakítják ki. A lépcsőházakban két új személyfelvonó létesül, az egyedi
megjelenésű aula pedig új, gyalogos bejáratot kap. A telken két új parkolóterület, valamint a Völgy utca felőli fedett parkoló miatt
egy új gépjárműbejárat is létesül.
A teljes épületegyüttest a zöld gondolat jegyében alakítják ki. Az udvaron komoly parkosítás várható, emellett zöld környezetben,
két külön területen lesz a kicsik és a nagyok
játszótere.

Szülők Akadémiája: új időpontban, változatlan helyszínen

A Szülők Akadémiája előadás-sorozat november
7-re meghirdetett előadása technikai okok miatt
új időpontban, de változatlan témakörben és
változatlan helyszínen lesz. Az új időpont: november 20. (szerda), 17 óra. Előadó: dr. Fodor
Szilvia egyetemi adjunktus. Az előadás címe: Tehetséggondozás vagy túlterhelés? Helyszín:
KSH Könyvtár, Thirring Lajos-terem (1024 Keleti

Károly utca 5.). Előzetes regisztráció nem szükséges, de kérik, hogy gyermekfelügyeleti igényüket
szíveskedjenek a kapcsolattartónak jelezni: Lőrincz Éva: (06 1) 346-5711, (06 1) 346-5700, vagy
lorincz.eva@masodikkerulet.hu. A szervezők
továbbá tájékoztatják az érdeklődőket, hogy a
programsorozat folytatódik, a változásért pedig
elnézésüket kérik.
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Bódésor helyett megújult közterület
Október végére elbontották
a kordont a Margit körút és a
Keleti Károly utca találkozásánál megújult közterületek
körül. A rendbe tett virágos
sziget a Mechwart liget kapujaként szolgálja az arra járókat.

Ilyen volt...

...ilyen lett

Bezárt büfék romjai helyett immár megújult közterületen keresztül haladhatnak át az arra járók a Margit körúttól a Mechwart
liget, illetve a Keleti Károly utca
felé. Az út torkolatának mindkét
oldalán rendezett teret alakítottak ki a II. Kerületi Önkormányzat
megbízásából.
A terület korábban lakossági
panaszáradatra adott okot, hiszen
az ott működő bódébüfék, majd
bezárásuk után azok balesetveszélyes és egészségügyi kockázatott jelentő, szeméttel tarkított
romjai valóban nem öregbítették
a II. kerület hírnevét.
Az önkormányzat régóta tervezte a Keleti Károly utca két sarkának megújítását, de a bódék tulajdonosaival folytatott, elhúzódó
jogi ügymenet miatt csak idén
augusztus végén kezdtek neki
a munkának. Azt megelőzően
ideiglenesen – a bódék illegális
visszahelyezése ellen – dézsás
növényeket tettek ki a pavilonok
elbontását követően megürese-

dett helyre. Ezek az edények azóta
a kerület más helyszínein szolgálnak a szabálytalan parkolás megakadályozására.
A virágágyásokat, amelyekbe
bokrokat, valamint dísznövényeket (törperózsa, levendula, törpe
őszirózsa) telepítettek, az eredeti
tervek alapján pihenőpadok egészítették volna ki.
A buszmegállónál készült is
egy pad, de átellenben – az időközben beérkező lakossági jelzésekre tekintettel – az ülőfelületek
kialakítása elmaradt. Sokan vélekedtek úgy, hogy a forgalmas csomópontban senki sem ült volna le
szusszanni egyet. A teret ugyanakkor igény szerint később is ki
lehet egészíteni ülőfelülettel.
A tervezett, mintegy egy hónapnyi munka ideje csaknem a
kétszeresére nőtt. A környéken
járók gyakran panaszkodtak a
kordonokkal elzárt, nehezen átjárható közterületre és a műkövek
méretre vágásából adódó munkazajra és porra.

Lapunk a polgármesteri hivataltól megtudta, hogy az elhúzódó
munka oka főként az volt, hogy a
kormányhivatalnak is otthont
adó épület pincéje mélyen benyúlik a közterület alá, a régi
burkolat bontása és a zöld sziget
kialakítása során pedig átszakadt
a födém. A helyreállítás miatt a
kivitelező csak módosított határidővel, október végére tudta befejezni a munkát.
Mostanra a kordonok eltűntek
mindkét közterületről, és aki arra
jár, a Margit körút felől szebb,

Földi Eszter: – A munkahelyem
itt van a környéken, így gyakran
járok erre. Láttam a felújítást,
elég zajos volt,
amikor készült,
de szerintem a
vas virágtartóknál és a bódéknál is
sokkal jobban néznek ki ezek a virágos szigetek, tetszik a végeredmény.

Hole Andrea: – Kocsival és gyalog is közlekedem
erre, nagyon tetszik, ahogy megújult ez a rész,
üde színfoltja
lett a kerületnek.
Nagyon csúnyák
voltak a bódék a poharakkal, papírtányérokkal, reggelre az egyéb dolgokkal, örülök a változásnak.

Török Gábor: – Egy barátomhoz
jöttem vendégségbe, rendszeresen járok erre,
sokkal szebb lett
így ez az utcaszakasz. Lehet,
hogy annak, aki
a bódéban vásárolt, hiányzik, de most
sokkal esztétikusabb és tisztább a
környezet és közlekedni is könnyebb.

otthonosabb környezeten át érheti el a Keleti Károly utcát és a
Mechwart ligetet.

Baracs Ágnes: – A korábbi fém
virágosládák nagyon csúnyák voltak, folyt belőlük
a víz. Felmerül a
kérdés, hova lettek és mennyibe
került az a nem
túl szerencsés projekt. Az új kialakítás sem tetszik, elfoglalja ezt a nagy
járdát. Kevés hely van a két virágos
sziget között, elég lett volna egy is.
Reggel sokan rohannak a villamoshoz, a szigetek viszont akadályozzák
a közlekedést. Hiányzik egy pad is.
A szigetek szélére rá lehet ugyan ülni,
de senki sem fog, mert hideg. Ez egy
nagyon széles utcaszakasz, le lehetett
volna szelni egy darabot a széléből és
például egy normális biciklisávot kialakítani. Nem vagyok építész, kertész,
de szerintem ez most nem túl ügyes.
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Járható a Rómer Flóris utca – épül a szerpentin

Visszaadták a forgalomnak a Rómer Flóris
utcát, egyúttal megkezdődött az Ankara utcai szerpentin felújítása, ami december 10-ig
befejeződhet. A forgalom rendje változott.

Itt-ott még a hátrahagyott építési törmelék
nyoma, és az útlezárásokhoz használt, ám mára
funkcióját vesztett oszlop árulkodik a Rómer
Flóris utcában élők közel három hónapig tartó megpróbáltatásairól. Az utca Margit körút
és Zivatar utca közötti szakaszát október 24-én
vehették ismét birtokba a járművek, és miután
a régi forgalmi rend visszaállt, a szakasz a Margit körúttól újra megközelíthető lett. A Zivatar
utca és a Szemlőhegy utca közötti szakaszon
lapzártánkkor is már csak kiegészítő munkákat végeztek.
A munkálatok július végén kezdődtek, onnantól azonban nem volt mindig egyértelmű a
laikusok számára, hogy a kivitelező éppen mely
üteménél tart a felújításnak. A környéken lakók szerkesztőségünkhöz eljutott és a közösségi
oldalakon jelzett panaszai között főként a látszólag munka nélkül eltelt napok szerepeltek
leggyakrabban.
A Budapest Közút Zrt., a fővárosi önkormányzat finanszírozásában végzett felújítás
lebonyolításért felelős fővárosi vállalat arról
informálta lapunkat, hogy a kivitelezést végző
HE-DO Kft. és a Penta Kft. alkotta konzorcium
a látszat ellenére nincs csúszásban. A szerződés

szerint 180 nap áll a teljes, a Margit körúttól a
Szemlőhegy utcáig tartó beruházás elvégzésére
az Ankara utcával együtt, ami december legvégét jelenti. Amennyiben minden a terveknek
megfelelően halad, akár még előteljesítés is
várható, és az Ankara utcai szerpentin időközben elkezdett felújítása december 10-re befejeződik.
A munkálatok miatt változott az Ankara utca
forgalmi rendje: az Apostol utca–Zivatar utca
között egyirányú a Zivatar utca felé, az Apos-

tol utca–Margit körút között pedig egyirányú a
Margit körút felé.
Amennyiben a burkolatépítési munkafolyamat úgy kívánja, a kivitelezőnek engedélye van
a szerpentin felső (Apostol utca–Zivatar utca
között), vagy az alsó (Apostol utca–Margit körút
között) szakaszának a teljes lezárására, azonban
ez az ütem ideiglenesen és csak a hétvégi napokon, péntek 22.00 óra és hétfő 5.00 óra között
tartható fenn. Ez a forgalmi rend előreláthatólag egy hónapon keresztül lesz érvényben.

Lassan fellélegezhetünk: végéhez ér a Pasaréti út felújítása
Hét hónappal a munkakezdés után várhatóan befejeződik a Pasaréti út felújítása a Szilágyi Erzsébet fasor és a Pasaréti
tér között. Ezzel nemcsak a környéken
lakók, hanem a kerület fontos útját
sokáig nélkülözni kénytelen autósok is
fellélegezhetnek.

Idén március 26-án kezdődött el a Pasaréti út felújításának első üteme, amely során a Szilágyi Erzsébet fasor és
a Gábor Áron utca közötti szakasz kapott új burkolatot
és a járdákat is újraépítették. Augusztus elején ezt az
útszakaszt már birtokba vehették a gépjárművek, egyúttal folytatódott – és jelenleg is tart – a Pasaréti térig
húzódó szakasz teljes felújítása.
Az út rekonstrukciója már régóta esedékes volt, hiszen a II. kerület egyik legrosszabb állapotú, ám nagy
forgalmú közlekedési vonaláról beszélhetünk.
A mintegy 985 millió forint értékű beruházást fővárosi
forrásból a Budapesti Közlekedési Központ lebonyolításában a Strabag Általános Építő Kft. végzi.
A leendő új út feletti örömöt azonban a lakossági
visszajelzések szerint árnyalja, hogy többek véleménye szerint nagyon lassan készül. A lapunkhoz is
eljutott észrevételek alapján a kedélyeket leginkább
a látszólag munkavégzők nélküli munkaterületek, a
lassan haladó kiegészítő munkák, valamint az építési
területen és környékén tapasztalható rendetlenség
borzolta hétről hétre.

Érdeklődésünkre a Budapesti Közlekedési Központ
arról tájékoztatott, hogy a beruházás elvégzésére eleve
mintegy hét hónapot szántak. A két ütemre külön-külön
nem határoztak meg közbenső befejezési dátumot, a teljes átfutásra 210 napot terveztek, ezt előre nem látható
probléma miatt 18 nappal kellett meghosszabbítani, a
végső teljesítés határideje így november 8. lett.
Hogy milyen előre nem látható gondok adódhattak a Pasaréti út mintegy 2,2 kilométeres szakaszán?
A BKK tájékoztatása szerint az előzetes teherbírási
mérések alapján készült tervek szerint csak a meglévő
aszfaltrétegek cseréjét végezték volna el, de a régi
aszfalt lemarása után kiderült, hogy számos helyen
nem megfelelő az út betonalapja, ezért azt több helyen
újra kellett építeni.

A járdák átépítése is okozott fejtörést a kivitelezőnek,
ugyanis a tervezettnél sokkal többet kellett kézi erővel
bontani, mivel az ott lévő vezetékek és alépítmény nem
tette lehetővé a gépi munkát. A vezetékek rendezetlenül
és jellemzően magasan haladtak, így a közvilágítási
védőcsöveket is nehezen tudták a járda alá vinni. A víznyelők és csatornára kötésük során szintén problémát
jelentettek a föld alatti egyéb vezetékek. A BKK a
munkálatokkal érintett terület rendjének fenntartása
érdekében rendszeresen felszólította a kivitelezőket a
környék rendben tartására, amit a rendszeres műszaki
ellenőri jelenléttel igyekezett segíteni.
A Pasaréti út felújított szakaszának műszaki átadását
november 8-án kezdik meg, és az azt követő hétvégén
a teljes szakaszt visszaadják a forgalomnak.
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Szikla a patakparton

Ha egyszer szavazást tartanának arról, hogy
melyik Budapest legszebb villamosmegállója, bizonyos, hogy a Nagyhíd állomás (az
56-os és a 61-es villamos vonalán) a dobogósok közt végezne. Csodálatos panoráma
nyílik innen az Ördög-árok völgye, a Vadaskert és a Nyék városrészrész felé, különösen
ilyenkor ősszel, amikor ezerszínűvé válik
az erdő. Az elénk táruló kép szépségét csak
emeli az Apáthy-szikla fehér szirtje – kerületünk természeti kincseinek nyomában járva
most ezt térképeztük fel.

Amikor Mátyás király vagy I. Ulászló egy fáradságos vadászat után megpihent nyéki
vadászkastélyának széles teraszán, tekintete biztosan körbefuthatott a környező tájon.
Hegyeket, völgyeket láthatott, kicsi, falusi
házakat, a messzeségben talán Buda tornyait
és a Duna csillámló kék szalagját. Ma, ha a
Hűvösvölgyi úton az egykori kastély romjaitól
körültekintünk, már nem nagyon látunk semmit a sűrű beépítettség, a nagy forgalom és a
fák miatt. Csak egy dolog maradt a középkori
Magyar Királyság óta nagyjából változatlan: a
királyok szeme is bizonyára megakadt a patak
fölé magasodó sziklaszirten, amely évszázadokkal később az Apáthy-szikla nevet kapta.
Ma, ha Budapest természeti értékeinek listáját kezdjük böngészni, az első helyen ezt a
területet találjuk. 1977 óta, tehát több mint
negyven éve élvez helyi (fővárosi) védettséget – bár sokan ennek ellenére sem vigyáznak kellőképpen rá. Szépen kiépített sétaútja
a veszélyesebb szakaszokon kerítéssel védi a
kirándulókat a leeséstől, illetve a sziklafalat
attól, hogy összetapossák az emberek.
Nem volt ez mindig így: az 1930-as években
még arról cikkeztek a lapok, hogy milyen gyakoriak itt a balesetek. A sziklamászásra csábító
magaslat dolomitos kőanyaga igen porlékony
és könnyű megcsúszni is rajta. A meredek
sziklák pedig néhol akár húsz-harminc méteresek, így nem voltak ritkák a súlyos kéz- és
lábtörések sem.
Az Apáthy-szikla, ha földtörténeti perspektívából nézzük, valamikor egy sekély ten-

gerpart lehetett, ahol erős hullámzás mellett
rakódott egymásra a hajdanvolt élőlények
mészváza. A figyelmes szemlélő csigák és
kagylók darabjaira, sőt, ammoniteszekre is
bukkanhat a sziklában. A gyalogösvény feletti rész viszont már a tenger partja fölé meredő
sziklafal lehetett, itt a geológusok fúrókagylók
nyomait is felfedezték.
A környék a középkorban a már említett királyi vadaskert része volt, a vadászkastélytól
levezető gyalogút valahol éppen a szikla környékén szelhette át az Ördög-árkot. Az előtte
elterülő völgy – a mai Lipótmező – nevét első
újkori tulajdonosa, Göbl Lipót budai polgár
és molnár után kapta, aki azt 1820 körül vette
meg a várostól. Ekkoriban kezdték felfedezni
a helyet a városiak, így a XIX. század derekára
már kedvelt kirándulóhellyé vált.
Ebben bizonyára nagy szerepe volt annak
a vendégfogadónak is, amit Göbl Lipót emelt
az Ördög-árok szép kőhídjánál. Vállalkozását
az Apáthy család vitte tovább, vendéglőjük és
majorságuk városszerte ismert volt. (Az egykori fogadó és majorsági központ épülete ma

is látható a Páfrány út és a Szalonka út sarkán,
és az utóbbi időkben bontani kezdték a mellette lévő modern épületeket is, amelyek a
szocializmusban az IKV tulajdonában álltak.
A bontás mögött szépen rakott kőfal vált láthatóvá, mely megtartja a hegy meredek földjét
– valószínűleg ezt is a vendégfogadósok készítették. Az Apáthyak lettek a tulajdonosai a
sziklának is, amely ezért egy jó ideig a közönségtől elzárt terület volt – ma pedig a szikla
neve őrzi emléküket.
A természetvédelmi területen több információs táblát is találunk, mely a környék
múltját, geológiai és botanikai érdekességeit
ismerteti. A szikla, különösen azon a részén,
ahová az ember nehezen ért el, számos érdekes és különleges faj számára nyújt menedéket, köztük a védett budai nyúlfarkfűnek
is, amely a Sas-hegy mellett itt fordul elő a
legnagyobb számban. De a legtöbben mégis a
szikla tetejéről elénk táruló csodálatos panoráma miatt jönnek ide. Az itt magasodó vasoszlop és kis vas asztallap geodéziai mérések
céljára szolgált egykor.
A sziklaszirttől kis sétával a zöld jelzésen
juthatunk vissza a Törökvész útra. Útközben
még egy érdekesség vár: az úgynevezett Kőkapu. Ez a kis barlangszerű átjáró leginkább
lilásvörös anyagával hívja fel magára a figyelmünket. „Feltételezésünk szerint a késő-eocénban a felső-triász dolomit karsztosodott felszínén kialakult töbörszerű mélyedés vizébe a közeli
vulkánkitörés még forró pora belehullott, majd
helyben elbomlott és kaolinná alakult. A területet később elborító tengerben képződött mészkő a puha anyagot befedte, ezáltal megőrizte a
lepusztulástól” – olvashatjuk róla a Budapesti
geokalauzban. Magunk csak annyit tehetünk
hozzá: a vörös, agyagos talaj vizesen nagyon
csúszós, és kimoshatatlan foltot hagy a gyerekek ruháján…
Viczián Zsófia
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Lomtalanítás a II. kerületben
Lo m ta la n ít á s

Idén december 4–11. között lesz az éves
lomtalanítás városrészünkben, amikor
az FKF Zrt. a háztartásban feleslegessé
vált nagydarabos hulladékot gyűjti össze és
szállítja el díjmentesen.

• Pontos időpont a postaládákba kerülő levélben. A december 4–11. közötti idő-

szak a kerület egészét érintő lomkikészítési
időintervallum. Az ingatlant érintő lomtalanításról, illetve a lom kikészítésének pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba eljuttatott
hírlevélből tájékozódhatnak.
• Elszállítás előtti este 6 után pakoljunk ki! Mivel közterület-szennyezési sza-

bálysértést követ el az, aki nem a megjelölt
időpontban készíti ki a lomokat, ezért Budapest
közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a hivatalos tájékoztató
levelében megjelölt napon, 18 óra után készíthetik ki a lomot a lakosok.

• Kevesebb szemét a lerakókban, újrahasznosítás. A feleslegesnek ítélt, számunk-

december 4. és 11. között

ra már értéktelen, de más számára még hasznos
holmik leadása nemcsak a környezettudatos
életvitelhez járul hozzá, hanem fontos szerepet
játszhat mások életminőségének javításában
amellett, hogy újrahasznosul. Az olyan feleslegessé vált bútort, használati tárgyakat, eszközöket, amelyek mások számára még használhatóak, le lehet adni a társaság Szemléletformáló
és Újrahasználati Központjaiban (XV., Károlyi
Sándor u. 166., tel.: 06 20 221-6171; XVIII., Besence u. 1/a, tel.: 06 20 221-7139, nyitva hétfőtől szombatig 8-20 óráig), vagy segélyszervezeteknél és adományboltokban.
• A veszélyes hulladék begyűjtése a lomtalanítás során az ideiglenes gyűjtőponto-

kon valósul meg. Az FKF Zrt. minden lomtalanítási körzetben az elszállítás napján ideiglenes

gyűjtőpontot üzemeltet, amelynek helyszínéről
a lomok kihelyezésének időpontját tartalmazó
levélben tájékoztatja a lakosságot.
• Leadható hulladékok: sütőolaj és göngyölegei (15 liter, göngyöleg: 5 kg); festékmaradék és göngyölegei (5 liter/20 kg, göngyöleg:
5 kg); olajos műanyag flakon (5 kg), oldószerek,
higítók (5 liter); növényvédő szerek (5 liter);
akkumulátor, szárazelemek (3 db, 1 kg); elektromos és elektronikai hulladék (2 db); gumiabroncs (8 db); szórópalack (1 kg); fénycső (10
db); gyógyszerhulladék (1 kg).
• A lomtalanítás után az FKF Zrt. elvégzi az
úttest takarítását, viszont az ingatlan előtti járdaszakasz, illetve terület takarítása az ingatlan
tulajdonosának, üzemeltetőjének a kötelessége.
További részletek a www.fkf.hu oldalon.

Ingyenes önkormányzati veszélyeshulladék-gyűjtés
A II. Kerületi Önkormányzat NOVEMBER 16-án szombaton, 8–12 óra között tart veszélyeshulladék-gyűjtést két helyszínen

Az önkormányzat a szolgáltatással azt célozza,
hogy a lakosság ingyen leadhassa az otthonában összegyűlt veszélyes anyagokat. A II. Kerületi Önkormányzat szervezésében idén ez
lesz az utolsó veszélyeshulladék-begyűjtés,
ugyanakkor a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt. által szervezett éves lomtalanítás keretében – idén december 4–11. között – szintén el
lehet vinni a gyűjtőpontokra (lásd fenti cikkünket) a veszélyes hulladékot.
Az önkormányzati veszélyeshulladék-gyűjtés alkalmával a két helyszínen lakcímkártya
felmutatásával kell igazolni, hogy a hulladékot
leadó személy valóban a II. kerületben lakik.
A tapasztalatok alapján a nagy tételben leadott
– például vállalkozásból származó – gumiabroncsok csökkentik a helyi lakosoktól átvehe-

tő mennyiséget, ezért az önkormányzati akció
keretében fejenként legfeljebb nyolc gumiabroncsot lehet leadni. A háztartási mennyiséget meghaladó, vagy a felsoroltaktól eltérő
veszélyes hulladék átvételét az önkormányzat
munkatársai a helyszínen megtagadhatják,
ezért azt odavinni sem érdemes. Nem tartozik
a veszélyesnek minősített hulladékok közé a
gumiabroncs, az étolaj és a diszperziós festék,
de átvételüket és elszállításukat a II. kerület
továbbra is biztosítja.
A hulladékot csak 8–12 óra között
veszik át az alábbi helyszíneken:
• A Polgármesteri Hivatal papkerti parkolója
(1024 Rómer Flóris u. 4/a, a Magyar Autóklub volt
épületénél). A kocsival érkezők a papkerti parkolóban ingyenesen várakozhatnak (maximum 3 óra),
ha a sorompónál jegyet kérnek.
• A Klebelsberg Kultúrkúria (1028 Budapest, Templom utca 1-3.) a murvás parkolója.

AZ AKCIÓBAN LEADHATÓ ANYAGOK:
tonerek, nyomtatópatronok, olajos felitatók,
fáradtolaj, étolaj, oldószerek, higítók, oldószeres
és diszperziós festékek maradékai, hajtógázas
flakonok (sprék), gyógyszerek, növényvédőszerek,
higany tartalmú fénycsövek, izzók, lázmérők,
mosószerek, háztartási vegyszerek, elemek, akkumulátorok, szennyezett csomagolási hulladék
(pl.: kiürült műanyag vagy fém festékes kannák),
monitorok, klímaberendezések, hűtőgépek, tévék,
egyéb informatikai és távközlési berendezések,
háztartási kisgépek.
Indokolt esetben házhoz mennek
az elektronikai hulladékért
A veszélyeshulladék-gyűjtés időpontjával megegyezően NOVEMBER 16-án, szombaton 8 és
12 óra között a II. Kerületi Önkormányzat egyes
háztartásokból, előzetes bejelentés alapján elszállíttatja a nagyméretű elektronikai és veszélyes
hulladékot. Az akciót olyan idősebb, segítségre
szoruló lakók számára hirdetik, akik nem tudják
eljuttatni kidobásra váró hulladékaikat a két gyűjtőhely egyikére sem.
Regisztrálni NOVEMBER 13-ig lehet az alábbi
elérhetőségeken: Dul Andrea, tel.: (06 1) 346-5724,
valamint Alimán Gabriella, tel.: (06 1) 346-5722,
e-mail: kornyezetvedelem@masodikkerulet.hu. Jelentkezéskor meg kell adni a nevet, telefonszámot
és a lakcímet, illetve az elszállításra váró veszélyes
hulladék fajtáját és mennyiségét.
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Mindenben a dinamikát keresem

A nyolcvanas években ismerhették meg
hangját és arcát a magyar rádióhallgatók
és televíziónézők. Azóta számos műsort
szerkesztett és vezetett, ma is hétről hétre
sokan várják Hogy volt?! című, nagy művészeket és korszakokat megidéző, népszerű
beszélgetős műsorát. Radványi Dorottya
harminc éve kerületünk lakója és a napokban ünnepelte születésnapját.

– Óbudai lány vagyok, az Árpád fejedelem
útján nőttem fel – mesélte a népművelőként
végzett tévébemondó, szerkesztő, műsorvezető csatárkai otthonában. – Számomra a
Duna és a budai hegyek közelsége, a jó levegő
nagyon fontos. A férjemnek, Esztergályos Károlynak a belvárosban, a Semmelweis utcában
volt lakása, és amikor összeházasodtunk, én is
odaköltöztem, de sóvárogtam vissza Budára.
A férjem testvére, Esztergályos Cecília lakott
ezen a környéken, őt látogatva sokat sétáltunk
errefelé. Így tudtam meg, hogy társasháztelepeket építenek itt, a lakásokra pedig pályázni
kellett. Szerencsénk volt, eladtuk a belvárosi
lakást, és sikerült ideköltöznünk. A fiam már
itt nőhetett fel.
Szeretnek itt élni?
A II. kerület nagyon szerencsés hely: van
Duna-partja, turistaútjai, gyönyörű utcái és
épületei. Nagy kedvenceim a Napraforgó utcai Bauhaus házak, az Országos Meteorológiai
Intézet épülete és a Millenáris. A kerületen
belül a Csatárka egy nagyon bensőséges és élhető városrész, van itt minden: iskola, óvoda,
orvosi rendelő, gyógyszertár, posta, de legnagyobb értéke mégis az erdő közelsége. Ha
csak tehetem, felsétálok az Árpád-kilátóba,
onnan esetleg még tovább le, a vitorlázórepülő-térig. Számomra a sok munka és sok beszéd után ez nyújtja az igazi kikapcsolódást és
feltöltődést.
Bizonyára szükség is van a kikapcsolódásra, hiszen egyszerre dolgozik a tévénél és a
rádiónál.

Spinningedzésen

Amikor elkezdtem a pályámat, akkor is
mindkét helyen dolgoztam. Szeretem a pörgést, nem tudok hátradőlni, és nem bírom a
monotóniát sem. Mindig is kerestem a megújulási lehetőségeket, időnként persze kényszerből. Volt például egy időszak, amikor nem
voltam képernyőn, akkor született a Kert a lelke mindennek című interjúkötetem, amelyben
híres „kertőrültekkel” beszélgettem.
Mindig is a médiában szeretett volna dolgozni?
Jelmeztervező akartam lenni, a József Attila
Gimnáziumban rajztagozatra jártam. Egyáltalán nem voltam szereplős típus, sőt, rettegtem attól, hogy kötött szöveget, verset kívülről
mondjak, vagy hangszerrel kiálljak közönség
elé, ugyanakkor az iskolában mindig én konferáltam az ünnepségeken – talán ez predesztinált a bemondó pályára.

A Bartók rádió stúdiójában

És a kellemes beszédhang…
Amivel még sokat kellett dolgozni. A Színművészeti Főiskolán volt egy kitűnő beszédtanár, Fischer Sándor, aki nagy színészgenerációkat nevelt. Ő adott nekünk nagyon kemény
iskolát: légzéstechnikát, artikulációt, hangképzést tanított, és sokat mélyített is a hangomon. Nemrég egyébként engem is felkértek,
hogy beszédórákat adjak kollégáknak; nagyon
fontos ugyanis, hogy ahogyan a sporttal a testünk izmait, ugyanígy az artikulációval az arcizmainkat is edzésben tartsuk.
Jelenleg a Bartók rádióban is van műsora.
Hogyan került oda?
Nagyom szeretem a komolyzenét. Gyerekkoromban az óbudai zeneiskolába jártam,
ahol fuvolázni tanultam, de énekeltem kórusban, sőt statisztáltam az Operában is. A Bartók
rádió vezetőjével a parkolóban futottam össze,

Fiával, Esztergályos Mátéval
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Budai polgárok a kerületből...

Nemrég csatlakoztam egy nagyobb baráti körhöz, amelynek tagjai évente ös�szejönnek és ruhát cserélnek. Ezen az izgalmas gardróbmegújítási akción ismertem meg Trom Katát, akiről kiderült, hogy különleges foglalkozása van:
bár művészettörténészként végzett, térrendező lett belőle. Azt vallja, hogy az
otthonunk a lelkivilágunkat tükrözi, a kettő pedig oda-vissza hat egymásra,
vagyis érdemes tudatosan berendezni az élettereinket.
– Életem legfontosabb nagybetűs első élményei a II. kerülethez kötődnek. A Lévay
utcába születtem, majd fiatal felnőttként a
Nyúl utcában laktam akkori páromnál, és
ez volt az első olyan otthonom, amit az én
szempontjaim szerint rendeztünk be. A kitalálás és a megvalósítás minden mozzanata
örömet szerzett. Már akkor rájöttem, hogy
ez nekem többet jelent egyszerű lakberendezésnél.
Később egyre többen kértek tőlem tanácsot, végül ez lett a hivatásom. Az évek során
kialakult bennem egy sajátos életszemlélet,
ennek nyomán kidolgoztam a tér-lélek-tan
elméletét és gyakorlatát. Erről könyvet is írtam, és közel tíz éve tanítom. A tér-lélek-tan
a külső és belső tereinkről, otthonunk titkos üzenetéről szól – de az emberek közötti
kapcsolatoknak is van tere. Japánban jártam
gimnáziumba, ahol hatott rám a sintoizmus
– amely szerint minden él, még a kő is –, de
a szemléletem nem köthető szorosan valláshoz, viszont része egyfajta spiritualitás.
Ha jól működik egy otthon, akkor elég
teret ad arra, hogy mindig megjelenjen
benne az új, ahogy változik az ember élete.
Szerintem jó, ha időnként átrendezzük a tereinket. Sok mindenről árulkodik az, ahogy

az otthonunkkal bánunk: benne vannak a
kötődéseink – a tárgyakhoz, az emlékekhez –, de tükrözi a jelenünket és mesél a
kapcsolatainkról, vágyainkról is. A magazinokban gyakoriak a minimalista belsők,
ezek sokszor sablonos kirakatlakások, ha
bemész egy kockás ingben, máris elromlik
a kép. Ugyanígy nem tartom szerencsésnek a
tárgyhalmozást sem. Nem érdemes őrizgetni, ami nem rólunk szól, csak azt, ami pozitív
érzést vált ki és a jelenben is fontos üzenete
van számunkra. Például amikor a nagypapámtól rám maradt kalapácsot használom,
szinte érzem az ő szeretetét, kreativitását.
A saját élettér kialakítása egy hosszú folyamat, önismereti út. Akkor lesz egy lakásból
szerethető otthon, ha arról szól, aki ott él.
Én ebben segítek, inspirálni tudok. Gyakran adok személyre szóló tanácsot, előadásokat és tanfolyamokat tartok. Büszkeség,
hogy valaki már négy különböző kurzusomat
elvégezte és szeretné folytatni. Motivált ő is,
hogy megírjam az új könyvemet.
Élményeket viszont gyűjtök. Minden inspirál, akár a régi épületek szép ívű ablakaiban tükröződő fények, akár a Hűvösvölgybe
tartó 61-es villamos vonala mellett az őszi
napsütésben előtűnő szép villák.

Trom Kata

a tér-lélek-tan szemlélet
megalkotója

Lejegyezte: Novák Zsófi Aliz

és egyszerűen megkérdeztem, hogy nem vezethetnék-e műsort náluk is. Így kerültem a Muzsikáló reggelhez, és azóta már van egy Súgólyuk
című kulturális ajánlóműsorom is.
A televízióban pedig a töretlen sikerű
Hogy volt?!
Tíz éve megy a Hogy volt?!, ami számomra olyan, mint egy szabadegyetem, hiszen
rengeteget tanulok abból, hogy állandóan
készülök az adásokra. Csodálatos embereket hívunk, és csodálatos emberekre emlékezünk ezekben a műsorokban. Legutóbb a
nyolcvanadik születésnapját ünneplő Sándor
Pál volt a műsor vendége, és a magyar filmtörténet ma élő legnagyobb alakjai jöttek el
őt köszönteni: Ragályi Elemér, Szabó István,
Gárdos Péter, Kern András. Vannak tematikus
adások is, most vettük fel például a különböző korosztályok legnagyobb táncos komikusairól szóló műsorunkat.
Melyik az igazi szerelem? A tévé vagy a
rádió?
Mindig az, amelyik éppen valami újat ad.
Én a kettőt egyszerre kezdtem: a rádió ifjúsági osztályán dolgoztam, miközben már
bemondó voltam a tévében, illetve Héder
Barnával, majd Geszti Péterrel készítettünk
egy ifjúsági műsort. A tévés szakmát mindenkinek a rádiónál kellene elkezdenie,
mert az egy nagyon jó iskola. A Súgólyukban
sokat beszélünk például kiállításokról, képzőművészeti alkotásokról úgy, hogy közben
nem tudjuk megmutatni a hallgatónak. Meg
kell azt is tanulni, hogyan lehet a nem láthatót láttatni, a nem érzékelhetőt érzékeltetni.
Óriási élmény, ugyanakkor nem kis szellemi munka lehet ezeknek az adásoknak a
tervezése, szervezése, levezetése.
Ez így van. Ha szellemileg nagyon elfáradok, fizikai aktivitással billentem vissza az
egyensúlyt: a gyaloglás mellett hetente ötször
vagy hatszor megyek spinningre vagy más
edzésre. Bár nem hiszek a horoszkópban, de
mérleg jegyűként folyamatosan a nyugalmi,
egyensúlyi állapotra törekszem.
Apropó mérleg: nemrég ünnepelte születésnapját. Milyen kívánságai, tervei vannak?
Néhány éve kollégákkal elkezdtünk villámutazásokat szervezni. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mit lehet egy adott városból
24 óra alatt kihozni. Elmentünk egy napra például Milánóba, Brüsszelbe, később
két-három napra is egy-egy gyönyörű helyre. Ezek mindegyike őrült száguldás volt, de
nagyon élveztük. Portugáliába, Andalúziába,
a kis olasz városkákba azóta is visszavágyom.
Alapvetően türelmetlen ember vagyok, mindenben a dinamikát keresem és művelem.
Nagyon szívesen csinálnék egy olyan blogot,
amelyre kis, szubjektív úti videókat töltenék
fel – ehhez azonban sokat kellene utazni.
Most erre nincs időm, de remélem, ez a tervem is megvalósulhat.
Péter Zsuzsanna
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A dallam lelkesít, nyugtat, felpezsdít

Nagy sikerrel, telt ház előtt tartotta hatodik jótékonysági hangversenyét a Törös
Alapítvány 2011 a Marczibányi Téri Művelődési Központ színháztermében. A koncert
bevétele – közel 900 ezer forint – az előző
évekhez hasonlóan idén is a II. kerületiek
egészségügyi ellátásának javítását szolgálja.

A közönséget, melynek soraiban Sato Kuni,
Japán magyarországi nagykövete, valamint
a koncert védnökei, Béres Klára, a Béres
Alapítvány elnöke és Dubrovay László Kossuth-díjas zeneszerző is helyet foglalt, a
koncert szervezője és háziasszonya, a Törös
Alapítvány alapítója, dr. Törös Edit reumatológus főorvos köszöntötte.
– A zene a legnagyobb jótétemény, amit
halandó megismerhet – idézte Joseph Addison angol zeneesztéta szavait a főorvos, aki
felidézte a hangversenysorozat immár ötéves
történetét. Köszöntőjében ismertette a koncert programját, amelynek középpontjában
a dallam állt. – A dallam, mely mélyen megérinti szívünket, lelkünket; a dallam, mely
iránytű zajos világunk forgatagában; a dallam, mely lelkesít, nyugtat, felpezsdít és áthatja minden sejtünket.
Az első rész az opera világába kalauzolta a
nézőket: Rossini A sevillai borbély nyitányát
követően a fiatal vietnami tenor, Ninh Duc
Hoang Long énekelte el Nemorino áriáját
Donizetti Szerelmi bájital című operájából,
majd Leoncavallo Mattinata című művét, ráadásként és meglepetésként pedig kedvenc
magyar zeneszerzője, Erkel Ferenc Bánk bán
című operájának legnépszerűbb áriáját, a
Hazám, hazámat adta elő, amit a közönség
vastapssal jutalmazott. A második részben
a zongoráé lett a főszerep a művelődési központ színpadán. Dr. Törös Editről már sokan
tudják, hogy nemcsak kiváló orvos, de kitűnően zongorázik is, a jótékonysági hangver-

senyen Beethoven Holdfény szonátájának első
tételével lepte meg közönségét. Az előadás
egyben magyarországi ősbemutató is volt,
hiszen ezúttal a zenekari átiratot hallgathatták meg a nézők, amit a bolgár zongoraművész, Georgij Cserkin készített és küldött el a
Duna Szimfonikus Zenekar művészeti vezetőjének, Szklenár Ferencnek. A szonátát követően Csajkovszkij b-moll zongoraversenyének áradó, szenvedélyes dallama csendült fel
a rendkívül tehetséges, mindössze 22 éves,
Junior Prima díjas zongoraművész, Balogh
Ádám előadásában.
A Duna Szimfonikus Zenekar jótékonysági
hangversenyének műsorvezetője Mohai Gábor, karmestere Kanai Toshifumi volt. A lélekig ható muzsika élvezete mellett a koncertre jegyet váltó közönség a II. kerületben
élők egészségügyi ellátásának fejlesztését is
támogatta. A rendezvény bevétele 864 ezer
forint lett.
Péter Zsuzsanna

Dubrovay László
II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett
Kossuth-díjas zeneszerző, a jótékonysági koncert
egyik védnöke: – Minden
évben eljövök és meghallgatom a Törös Alapítvány
jótékonysági hangversenyét, amely minden alkalommal egy nagyon kellemes, szeretetteljes, bensőséges hangulatú rendezvény – olyan, amilyennek
egy jótékonysági koncertnek lennie kell. Minden
hangversenyen gyönyörű darabokat és kitűnő
szólistákat hallhattunk. A zenének összefogó és
társadalomszervező ereje van, jó eszköz arra, hogy
sokakat megszólítson és egy nemes cél érdekében
aktivitásra bírjon. Számomra nagyon megtisztelő,
hogy a hangversenyek védnöke lehetek, és igyekszem a magam eszközeivel, akár zenész kapcsolataimmal is hozzájárulni ahhoz, hogy a II. kerületiek
egészségügyi ellátása javulhasson.
Mécs Károly, a nemzet művésze, Kossuth- és
Jászai Mari-díjas színművész, a II. kerület díszpolgára: – Gyerekkoromban állandóan lógtam az iskolából
és a Rózsavölgyi zeneműboltba mentem, hogy meghallgathassam a legújabb lemezeket. Rendszeres
koncertlátogató vagyok azóta is, ma már óriási a
választék, csak idő nincs elég. Először jöttem el a
feleségemmel a jótékonysági koncertre, de Törös
Edit főorvos asszonyt jól ismerjük régóta. Nagyon
szép a koncert, jól van összeállítva a műsor, remélem, évről évre újra megrendezik majd. Nemsokára
messzire utazunk a Nemzeti Színház társulatával,
Brassóba és Kassára, jó most feltöltődni és kikapcsolódni. Szóljon mindenhol a muzsika, mert
ennél léleküdítőbb dolog kevés van!

2019/19 – november 5.
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Magyar klasszikusok dzsesszritmusban

Nem vagyok zenész, de Weiner Leó Rókatáncának minden hangjegyét ismerem. Történt
ugyanis, hogy kora ifjúságomban egy zeneileg nálam sokkal képzettebb barátnőmmel
elhatároztuk, indulunk a Ki mit tud?-on, és
úgy megtanultuk az említett darab négykezes változatát, hogy csukott szemmel is, őrült
tempóban is el tudtuk játszani. Csak azután
eszünkbe jutott, hogy mi van, ha továbbjutunk, és semmi mást nem tudunk előadni…

Ez a régi történet jutott eszembe nemrég, amikor
meghallottam a Rókatáncot, de úgy, ahogy eddig
még sosem – vérpezsdítő dzsesszes átiratban, a
Magyar Rhapsody Projekt előadásában. És nemcsak az általam annyira kedvelt Weiner-mű kelt
új éltre a Bársony Bálint Sextett feldolgozása
nyomán, hanem a nagy magyar klasszikusok,
Liszt, Bartók, Kodály, Erkel mindannyiunk által
jól ismert dallamai, de Brahms egyik gyönyörű
magyar tánca is.
NOVEMBER 19-én 19 órakor a Klebelsberg
Kultúrkúria színpadán ismerheti meg a közönség
a hattagú zenekart és hallgathatja meg a szaxofonra és dzsesszkvintettre hangszerelt népszerű
melódiákat. A koncertet a projekt vezetője, Bársony Bálint szaxofonművész, zeneszerző és hangterapeuta ajánlja olvasóink figyelmébe:
– A Klebelsberg Kultúrkúria közönségével eddig csak a hangfürdők alkalmával találkozhattam – mondta el érdeklődésünkre a muzsikus –,
de Dolhai Istvánnal, a Kultúrkúria igazgatójával
közösen elhatároztuk, hogy a cédénk megjelenését követően lemezbemutató koncertet tartunk
szűkebb hazámban, Pesthidegkúton. Az esten a

11. 12.
kedd
16.30

számunkra legkedvesebb magyar klasszikusok
csendülnek majd fel világzenei vagy dzsesszes
feldolgozásban. Nagyon szeretjük játszani ezt
a zenei anyagot, ami egyfajta léleksimogatás is
egyben. A melódiák ott vannak mindenki fülében és szívében, ezekbe születtünk bele, ezekben
nőttük fel. Egy este egy csokorba gyűjtve meghallgatni a válogatást, valóban nagyon felemelő
élmény. Azt reméljük, hogy a szívünkhöz közel
álló hangzásvilággal olyan egyedi, modern feldolgozást sikerült alkotnunk, amely azokhoz is
eljut, akik eddig idegenkedtek a komolyzenétől.
Járjuk a világot a projekttel, korábban a düsseldorfi, legutóbb pedig a tel-avivi magyar napok
vendégei voltunk. Büszkén mondhatom, hogy

Játék és muzsika
70 percben

JÁTÉKRA HÍVJUK KEDVES KÖZÖNSÉGÜNKET!

Szép verseket hallhatnak neves színművészek előadásában és zongoradarabokat, operaáriákat,
dalokat zenei életünk legjobbjainak tolmácsolásában. A zenés irodalmi est közben versre és muzsikára vonatkozó kérdések hangzanak el, a helyes válaszokkal pedig még ajándékokat is lehet
nyerni. A vetélkedővel párosuló művészeti esteket a „Ki nyer ma?” rádiós játékból ismert ötletadó,
CZIGÁNY GYÖRGY vezeti. Közreműködik: Hekler Melinda operaénekes, SZALÓCZY PÁL
előadóművész és Neumark Zoltán zongoraművész. Rendező: a II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi
Tanácsa. A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása szükséges. A jegyek átvehetők
személyesen a művelődési központ információs pultjánál. Információ: (06 1) 212-2820,
informacio@marczi.hu. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Marczibányi Téri Művelődési Központ

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820
Web: www.marczi.hu

Magyar Rhapsody Projekt – Klas�szikus zene mindenkinek November 19én, 19 órakor a Klebelsberg Kultúrkúriában
(1028 Templom utca 2-10.). Közreműködnek: Bársony
Bálint – szaxofon, Elek Norbert – zongora, Rieger
Attila – gitár, Tar Gergely – ütőhangszerek, Máthé
László – nagybőgő, Végh Balázs – dob. Jegyár 1000 Ft.

mindenhol nagy szeretettel és lelkesedéssel fogadtak bennünket.
A feldolgozásokban nincs ének, ami lehetőséget biztosít a befogadónak, hogy kicsit kilépjen a
való világból és elkalandozzon a szaxofon, a gitár, a nagybőgő és ütőhangszerek segítségével.
A koncertünkön a lemezre vett tizenkét zeneszám hangzik majd el, de készülünk meglepetéssel is. Szeretem bevonni a közönséget, így
egy kis közös éneklésre és játékra is lehet majd
számítani.
Péter Zsuzsanna
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KIÁLLÍTÁSOK

• 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 NOVEMBERBEN Csepilek Anna Ecsetvarázs című kiállítása tekinthető meg
(1024 Keleti Károly u. 5.).

ZENE

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 17., 19.00: Dalnokklub – versek, dallamok, gondolatok. Házigazda Radványi Balázs és Balog Péter, vendég Buchwart László, a Bojtorján együttes alapító tagja. NOVEMBER
23., 18.00: Echo II. koncert. Táncos-zenés mulatság (1028 Templom utca 2–10.).
• BARTÓK EMLÉKHÁZ: NOVEMBER 15., 18.00: Beethoven összes zongoratriója – 1. rész. Közreműködik:
Kállai Ernő (hegedű), Varga István (cselló), Csalog Gábor (zongora). NOVEMBER 23., 11.00: Cérnahangversenyek nagyóvodásoknak és általános iskolásoknak. Jazz mese – a Ratty Jazz Band koncertje. A hangversenysorozat szervezője és háziasszonya: Szalóczy Dóra zenetanár, karvezető. NOVEMBER 24., 18.00: Partita-párok.
Közreműködik: Szűcs Péter (klarinét), Szalai András (cimbalom), Zétényi Tamás (cselló) (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

• ÁTRIUM: NOVEMBER 9., 19.30: Cigány magyar. NOVEMBER 16., 15.00 és 19.30: A félelem megeszi a
lelket. NOVEMBER 17., 19.30: Vaknyugat. NOVEMBER 23., 16.00 és 19.30: Igenis, miniszterelnök úr! NOVEMBER 23., 20.00: Cigány magyar (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: NOVEMBER 9., 17.30 és 20.00: Kiválasztottak. NOVEMBER 10., 19.00: Garázsbanda. NOVEMBER 11., 20.00: CSÁÓ – Stefanovics Angéla körberajzolja magát. NOVEMBER 13., 19.00:
A szerelem zsoldosai. NOVEMBER 13., 20.00 és NOVEMBER 14., 16.00 és 20.00: Egy őrült naplója. NOVEMBER 15., 18.30: Szociopoly. NOVEMBER 15., 19.00: A férfiak szexuális világa. NOVEMBER 16., 19.00:
Magyar nátha. NOVEMBER 17., 15.30 és 18.30: Szakácskönyv a túlélésért. NOVEMBER 17., 20.00: Hurok.
NOVEMBER 18., 19.00: Bebújós. NOVEMBER 18., 20.00: Szülői értekezlet. NOVEMBER 19., 19.30: A pitbull cselekedetei. NOVEMBER 19., 20.00: Gólyakalifa. NOVEMBER 20., 19.00: A csemegepultos naplója.
NOVEMBER 20., 20.00: Első kétszáz évem (1027 Jurányi utca 1–3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: NOVEMBER 10., 19.30: Mario és a varázsló. NOVEMBER 11., 19.00: Az őslakó. NOVEMBER 11., 19.30: Latin érintés. NOVEMBER 12., 19.00: Karamazov fivérek. NOVEMBER 12., 19.30: Szabó Magda: Agyigó. NOVEMBER 13., 19.30: Szeretetkönyv. NOVEMBER 14., 19.00: Öröm és boldogság. NOVEMBER 14., 19.30: Jó’ccakát anya. NOVEMBER 16., 15.00 és 19.00: Kitaszított. NOVEMBER 16., 19.30:
Spanyol románc – vendég: Gulyás Dénes. NOVEMBER 17., 17.00: Ünnep. NOVEMBER 18., 19.30: Asszony a
fronton. NOVEMBER 19., 19.30: Mengele bőröndje. NOVEMBER 20., 19.30: Mario és a varázsló (1023 Árpád
fejedelem útja 3-4.).

KLUBOK

A BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET továbbra is tartalmas programokkal várja az érdeklődőket.
NOVEMBER 11.: Az Aktív Egyesület közreműködésével ismerkedés a legújabb technikai vívmányok működtetésével. NOVEMBER 12.: Egy város három arca, múzeumlátogatás Óbudán, majd az őszi néphagyomány, a
libator felelevenítése egy hangulatos helyi étteremben. NOVEMBER 14.: Névnaposok köszöntése a klubban.
NOVEMBER 21.: Irán, a mesés Perzsia, az iszlám forradalom árnyékában. Bezuk Zsolt úti filmje. Vetítés a klubban. NOVEMBER 26.: Caravaggio és Bernini a KHM-ben. Utazás autóbusszal. Látogatás Köpcsény csokiüzemében. NOVEMBER 28.: Mozart – II. rész. Simonffy György karnagy előadása sok zenével. 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. NOVEMBER 14., 17.00: Beszélgetőklub. Az előadó Farkas Erzsébet, aki „Az édesanyai s gyermeki szeretet csodája
és tisztasága” című előadásában az anya és gyermeke közti különleges kapocsról beszél. A rendezvények helyszíne a Thirring Lajos-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

Kedvezmény a II. kerületieknek az Átriumban

Az Átrium közleménye szerint, az elmúlt héten felvette a kapcsolatot egymással a
II. Kerület Önkormányzatának új vezetése és az Átrium csapata. Mint Őrsi Gergely
polgármester elmondta, hosszú távú, tervezhető, tartalmi együttműködésben gondolkodik a kerület a legjelentősebb kulturális intézményével, ami az Átrium számára
megnyugtató, és fontos lépés a tervezhetőség, a színház kiszámítható jövőképének
megteremtése tekintetében. Bár az első megbeszélés még csak az együttműködés
kereteinek megtervezéséről szólt, a kerület nyitottsága és a partneri viszony kialakítását célul kitűző attitűdje okán a színház vezetése úgy döntött, hogy 2019. november 1-jétől az Átriumban történő személyes jegyvásárlás alkalmával az Átrium
Produkció és a Mentőcsónak előadásaira tíz százalék kedvezményt ad a II. Kerület
Kártya-tulajdonosoknak.
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AJÁNLÓ

GYEREKEKNEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 9., 15.00: Csiribiri családi délután. 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 (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. NOVEMBER 12., 10.00: Vásárosdi – a Színes Falu Csoport babaszínházi előadása ismert magyar gyermekversekkel,
mesékkel és dalokkal (1022 Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 14., 15.00: Egy stewardess emlékei. Jánosi
Judit Chérie légiutas-kísérő előadása. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: (06 1) 212-2820, (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: NOVEMBER 13.: Márton-nap Berkenyén. NOVEMBER 20.: Rubens, Van Dyck és a flamand festészet fénykora. NOVEMBER 27.: látogatás a Szamos Csokoládémúzeumban.
További információ telefonon: (06 70) 615-9964 vagy e-mailben: budainapsugar20@gmail.com.
• NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB: NOVEMBER 8-án, pénteken 14 órától klubnap a Fazekas utca 19-23. földszintjén. Szeretettel várják a régi klubtagokat és az új érdeklődőket! Érdeklődni a besenyeizsofi@gmail.com
címen lehet (1027 Fazekas u. 19–23. fszt.).
• AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezete: NOVEMBER 20-án,
szerdán 15.30-tól: „Ismert slágerek Kálmán Imre-operettekből” (1024 Keleti Károly utca 13/b, Fidesz-iroda).

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: Gyalogtúrák: NOVEMBER 9.: Budai-hegység: Nagykovácsi. Találkozó 8.00 óra, Széll Kálmán tér, metrókijárat. NOVEMBER 16.: Budai-hegység: Nagykovácsi, Telki. Találkozó:
8.00 óra, Széll Kálmán tér, metrókijárat. NOVEMBER 23.: Budai-hegység: Nagykovácsi, Perbál. Találkozó 8.00
óra, Széll Kálmán tér, metrókijárat. További információ: (06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@
gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: NOVEMBER 10.: Budai-hegység. Biatorbágy. Találkozó 9.00 óra, Déli pu.
jegypénztár, a vonat 9.20-kor indul. Túravezető Horváth Zoltán: (06 20) 399-4779. NOVEMBER 17.: Pilis hegység. Országos Kék Túra. Pilisszentlászló, Dobogókő. Találkozó 7.30, Szentendre, autóbuszállomás. Túravezető
Dobi Zoltán: (06 30) 151-7533.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 14., 18.30: Az óceán istenei – Maui és Polinézia elveszett meséi. Szent titkok és természetfölötti rejtélyek a történelemben – történelmi előadás-sorozat.
Előadó Antalffy Péter történész (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERG EMLÉKHÁZ: NOVEMBER 12., 17.30: A Testnevelési Egyetem fejlesztésének tervei. Vendég:
Prof. Dr. Mocsai Lajos egyetemi tanár, a Testnevelési Egyetem rektora. November 13., 17.30: Klebelsberg
Kuno születésnapján. A Horthy-kor két államférfija, Bethlen István és Klebelsberg Kuno kapcsolata. Dr. Ujváry
Gábor, a Veritas Történetkutató Intézet intézményvezetőjének 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: NOVEMBER 9. 11.00: Ecoprint – fonalfestés. NOVEMBER 13., 18.30:
Szépítő Természet Műhely. Bőrünk természetes megóvása natúrkozmetikumokkal, szépítő és tisztálkodási szerek. NOVEMBER 20., 18.30: Kertbarát és Természetbarát Fórum. A természet megóvása, a növények természetes ápolása egészségünk megőrzése érdekében (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: minden hétfőn 19.00–22.00-ig: Kreatív írás. A tanfolyamot
vezeti: Lackfi János József Attila- és Prima Primissima-díjas író, költő. Jelentkezés, információ: Sipos Ildikó: (06 1)
212-2820; (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).

A Klebelsberg Kuno Hét programjai

A hagyományokhoz híven a Klebelsberg Kultúrkúria idén is megemlékezik Klebelsberg Kuno születésének évfordulójáról. Ebből az alkalomból november 11–17. között Klebelsberg-hetet tartanak a kulturális központban,
amelyen változatos zenei és színházi programok, könyvbemutatók várják a látogatókat.
NOVEMBER 11., HÉTFŐ 18.30: Világégések között. Várad irodalma a két nagy háború közötti időszakban.
Imre Zoltán kultúrantropológus előadása. NOVEMBER 12., KEDD 18.00: Hulló szikra melege – Péter Mária
(1917–1975) festőművész kiállításának megnyitója. 18.30: Hősi emlékművek a két világháború között – Ludmann
Mihály művészettörténeti előadása. NOVEMBER 13., SZERDA 19.00: Róma előtt, Róma után. A Római Magyar
Akadémia 2018-19. évi ösztöndíjasainak csoportos bemutatkozó kiállítása azokból a műveikből, melyekkel az
akadémiára felvételt nyertek. Kurátor: Németh Pál szobrászművész, egyetemi docens. NOVEMBER 14., CSÜTÖRTÖK 18.00: Klebelsberg Kuno, a kultúrpolitikus – kerekasztal-beszélgetés. Résztvevők: Prőhle Gergely, dr. Gál
András Levente, dr. Hatos Pál, dr. Pál József, dr. Ujváry Gábor. A beszélgetés moderátora: Süveges Gergő újságíró.
NOVEMBER 15., PÉNTEK 17.30: Klebelsberg Kuno szobrának ünnepélyes megkoszorúzása. NOVEMBER 16.,
SZOMBAT 18.00: Évfordulók nyomában. Orgonakeringő – a Hubay Jenő Társaság koncertje.
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Sport- és honvédelmi nap az Ökumenikus iskolában

Október 12-én, szombaton meleg, napsütéses időben tartotta meg sport- és honvédelmi
napját a Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola. A nagyszabású rendezvény lebonyolításában a Klebelsberg Kuno
Általános Iskola és Gimnázium igazgatója,
Rósa Viktor nyújtott segítő kezet, erre a napra átengedve intézményének tornacsarnokát
és udvarát az ökusoknak. A diákok számos
labdajátékban, atlétikában, íjászatban, falmászásban, cselgáncsban, akadálypályán és
érzékenyítő foglalkozáson vehettek részt.
Az eseményt gazdagította a Honvédelmi
Sportszövetség részvétele is, amely ergométeres evezéssel, lézeres céllövészettel, akadálypályával lepte meg a tanulókat. Az érzékenyítő
programokon a csörgőlabdával és a fehér bottal ismerkedhettek a gyerekek. Az 1–7. osztályos tanulókat a testnevelőtanárok és 8. osztályos diáktársaik segítették az állomásokon,
melyek akadályain több tanár is kipróbálta
erejét. A színes, változatos programkínálatból
mindenki talált kedvére valót.

Mezei futóverseny
közel háromszáz résztvevővel

Hírek a II. kerület sportközpontjaiból

Az idei tanév II. kerületi mezei futóversenyét október 10-én a hűvösvölgyi Nagyréten szervezték meg, a zord időjárás miatt az esőnapon, második nekifutásra. Verőfényes napsütés így sem volt, de
legalább nyugodt és csapadékmentes időben zajlott le a kerületi diáksportrendszer egyik legnagyobb létszámot megmozgató eseménye. A szervezők munkáját idén is a szomszédos Remetekertvárosi
Általános Iskola tanárai és diákjai segítették. Az idei mezei futóversenyen összesen tizenkét iskola képviseltette magát csapatokkal
vagy egyéni versenyzőkkel.

Távok a Nagyréten az I-II. korcsoportban: 800 m, a III-VI.
korcsoportban: 1600 m. Összesített eredmények: I. helyezés: Remetekertvárosi Általános Iskola, II. helyezés:
Fillér Utcai Általános Iskola, III. helyezés: Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola. A részletes eredményeket itt
olvashatják: www.masodikkeruletsport.hu/iskolai-sport/eredmenyek/2019-2020-tanev-eredmenyei.

A Pokorny József Sport- és Szabadidőközpontban (1028 Szabadság u. 51-57.) téliesítették a tenisz- és a kisméretű focipályákat,
a Panoráma Sportközpontban (1023 Kolozsvári Tamás utca 11.)
a kisméretű focipályákat szintén (képünkön). Az említett pályák
mostantól fedettek és fűtési lehetőséggel rendelkeznek.
Ezzel egyidejűleg megkezdődött a Panoráma Sportközpontban
a parkolórendszer kiépítésének második szakasza. A munkálatok
nagyjából két hónapot vesznek igénybe. Ez idő alatt a parkolóban
kialakítják a beléptetőrendszert, a sorompót és egyben a fizetőkaput is. A parkoló a sportközpont használói számára továbbra
is ingyenes lesz. A sportközpontban nemrég kialakított játszótér
és ezzel együtt a hátsó kapu mindennap 8–20 óráig van nyitva.
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Szülői tájékoztatók
és nyílt napok

• A Gyermekek Háza elveire, pedagógiai módszereire és a több éve sikeresen működő alternatív
gimnáziumok tapasztalatára építő GYH Alternatív
Gimnázium idén ősszel indult. Nyílt délután november 20-án 14 órakor a Gyermekek Házában (1028
Szabadság u. 23., gyermekekhaza.hu/gimnazium/).
Regisztrálni az iskola honapján keresztül lehet november 15-én éjfélig. Az érdeklődő szülőknek november 21-én 18 órakor tartanak tájékoztatót.
• A II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban
(1024 Keleti K. u. 37., budai-rfg.sulinet.hu) a felvételi
tájékoztató szülői értekezlet november 14-én
17 órakor lesz. Nyílt napok: november 27-28án az általános iskola 8. évfolyamos diákjai részére,
december 3-án az általános iskola 6. évfolyamos
diákjai részére. Az órákra előzetesen regisztrálni
kell november 12-től az iskola honlapján keresztül.
• A Móricz Zsigmond Gimnázium ( 1025
Törökvész út 48-54., www.moricz-bp.sulinet.hu)
november 9-én (szombaton) tartja nyílt napját,
amikor lehetőséget kínál minden érdeklődő számára,
hogy tanórai foglalkozásokon is részt vegyen. Farkas
Barnabásné igazgató tájékoztatója szombat reggel
8.25–9.10-ig: a 4-5 évfolyamos (9/Ny és 9-12. évfolyam) képzés iránt érdeklődőknek, 9.25-10.10-ig
a 6 évfolyamos (7-12. évfolyamig) képzés iránt érdeklődőknek. A nyílt nap óráira az iskola honlapján
keresztül lehet jelentkezni.
• A Csik Ferenc Általános Iskola és
Gimnáziumban (1027 Medve utca 5-7., csikferenc.hu) november 12-én és 13-án 8–8.30-ig
tájékoztatót tartanak az iskoláról az aulában,
majd 8.45–11.25-ig nyílt órákat lehet látogatni.
A bemutatóórákra a honlapon keresztül lehet
jelentkezni, a nyílt napot megelőző héten.
• A Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban
(1026 Pasaréti út 191-193., http://www.szabol-bp.
sulinet.hu) nyílt napok november 12-én és 21én 9–12 óráig. Mindkét napon 12 órakor igazgatói
tájékoztatót tartanak. A részvétel regisztrációhoz
kötött, regisztrálni november 6-tól az iskola
honlapján keresztül lehet.

ÓVODA–ISKOLA
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A kézmosás világnapja a Százszorszép Óvodában

A környezetünkkel közvetlenül érintkezésbe kerülő bőrfelszínek közül a kéz bőre tekinthető a legszennyezettebbnek, esetenként a legfertőzőbbnek: néhány óra leforgása alatt
ötszáz-ezer baktérium is megtelepedhet a tenyerünkön és az ujjainkon, szennyezve a felületeket, amelyekhez hozzáérünk. Ezért a minél gyakoribb szappanos kézmosás a fertőzésátvitel megelőzésének egyik leghatásosabb, legegyszerűbb módja, tekintettel arra, hogy a
fertőző betegségek 80 százaléka közvetlen érintkezés útján terjed.

A Százszorszép Óvodába járó gyermekek és
szüleik a kézmosás világnapja alkalmából szemükkel is meggyőződhettek kézmosásuk eredményességéről a Semmelweis Szkenner alkalmazásával, amit a Hand in Scan Zrt. fejlesztett
ki. Játékos foglalkozás keretében sok tudásra és
tapasztalatra tehettek szert. A gyermekek mellett a szülők és az óvoda dolgozói is részt vehettek a programon.
A II. Kerületi Önkormányzat, a kerületi Rendőrkapitányság és a BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály jogelődje
2010-ben alkotta meg az Életvitel Stratégia

Programot, melynek célkitűzése, hogy alakítsa a kisgyermekek és a fiatalok egészséggel
kapcsolatos tudását, attitűdjét, hosszú távon
járuljon hozzá az egészségtudatos életvitel
folytatásához. Az önkormányzat által anyagilag
is támogatott Életvitel Stratégia Program keretében megvalósuló interaktív foglalkozások,
egészségnapok, projekthetek egészségnevelési
és egészségfejlesztési szakmai szervezője és koordinátora a Népegészségügyi Osztály. A fertőző
megbetegedések megelőzése érdekében évek
óta rendszeresen tartanak az osztály dolgozói
kézhigiénével kapcsolatos foglalkozásokat.

A segítség otthon (is) jól jön – Önkéntesek jelentkezését várják

A kisgyermekes családok segítését célzó Otthon Segítünk Szolgálat (eredeti angol nevén Home-Start)
1973-ban indult Angliából, és azóta már a világ számos országában működik. A magyar Otthon Segítünk
Alapítvány a Home-Start International magyarországi
tagjaként jött létre 2001-ben, a II. kerületben 2004
óta működik.
Az Otthon Segítünk Alapítvány a hagyományos
értelemben vett többgenerációs nagycsalád hiánypótlására jött létre. A szülők többsége élete legboldogabb időszakaként éli meg a gyermek születése után
otthon töltött éveket, azonban gyakran szembesül a
bizonytalanság, a tanácstalanság, a magányosság, a
magára utaltság érzésével, különösen, ha a rokonok
és a barátok nem, vagy csak ritkán tudnak segíteni. Az alapítvány célja, hogy a szülőket képessé tegye a felmerült nehézségek kezelésére,
hogy megtapasztalhassák a szülővé válás pozitív, örömet adó oldalát.

Az alapítvány önkéntesei abban segítenek, amiben
kérik őket, a szülővel együtt végezve a feladatokat, és
úgy segítenek, hogy egy idő után a szülők nélkülük is
folytatni tudják a megkezdett utat. Csak átmenetileg,
általában 3-6 hónapig vannak jelen a család életében.
Az Otthon Segítünk Alapítvány most önkéntes segítőket vár, olyan szülőket vagy nagyszülőket, akik szabadidejükben, heti egy-két alkalommal baráti, gyakorlati
segítséget nyújtanának kisgyermekes családoknak, és
örömmel válnának egy aktív közösség tagjává. Nagy
szükség van új emberekre, hogy minél több családnak
jusson segítség.
Elegendő jelentkező esetén egy ötvenórás felkészítő
tanfolyam indul, amire Bereczkiné Bodnár Klára önkéntes koordinátornál a (06 20) 386-6958-as telefonszámon vagy a bodnar.
klara@gmail.com e-mail-címen lehet jelentkezni. Bővebb információ az
alapítvány munkájáról a www.otthonsegitunk.hu honlapon található.
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Facebook-hirdetések – vevőszerzés hatékonyan

Az önkormányzat által támogatott II. kerületi Vállalkozói Klub keretében Villányi
Balázs online-marketing-tanácsadó novemberben a Facebook-hirdetések világába
kalauzolja az érdeklődőket.

– A vállalkozói klub szeptember-októberi
programja a Google-hirdetések tanulása volt.
A következő negyedév a másik online hirdetési
óriásé, a Facebook-hirdetéseké lesz.
Mi lesz azokkal a vállalkozókkal, akik nem
szeretik a Facebookot? Vagy akár nem is
használják?
Ez két különböző helyzet. Az egyik, hogy szeretjük, vagy éppen nem szeretjük a közösségi
médiát. A másik pedig, hogy a Facebook (FB)
hirdetési rendszeren keresztül gyorsan, olcsón, hatékonyan el akarjuk-e érni a piacunkat.
Egy vállalkozó a piacból él, vevőt kell szereznie.
Nincs igazán választási lehetősége. Erre kiemelkedően jó lehetőség a Facebook hirdetési
rendszere. Nem kötelező, hogy vállalkozóként
aktív részesei legyünk a közösségi médiának,
az azonban kötelező, hogy kihasználjuk a FB-ot
mint hirdetési platformot, és ezen keresztül elérjük az 5,5 milliós magyar piacot.
Hogyan épül fel a képzés?
A Facebook hirdetési rendszere egy folyamatosan finomodó, egyre jobb, hatékonyabb
lehetőségeket kínáló eszköz. Az első – novem-

beri – alkalommal létrehozzuk a használathoz
szükséges FB hirdetési fiókot. Elvégezzük a
szükséges beállításokat és elkészítjük az első
kampányunkat és hirdetésünket. A FB azonban rengeteg – nagyon jó – egyéb lehetőséget,
célzási és kreatív felület előállításának lehetőségét biztosítja. A decemberi alkalommal megismerjük ezeket is.
Konkrétan?
Megismerkedünk a képgaléria-hirdetéssel,
a remarketinggel, a hasonmás célközönségre
célzással, a mobilos célzásokkal, az Instagram-hirdetéssel, a videós hirdetéssel, de még
januárra is maradnak mesterfogások. Novemberben létrehozzuk a hirdetési fiókot, hogy
aztán abba „pakolhassuk bele” a sok, magas
szintű tudást is tartalmazó, jól konvertáló hirdetésünket.
Ki vehet részt a kurzusokon?
Olyan vállalkozók, akik el akarják érni a piacukat és még nem rendelkeznek FB hirdetési
fiókkal, vagy nem ők kezelik azt, vagy csak egész
egyszerűen jobban, olcsóbban, pontosabban
akarnak hirdetni.
Lesz más program is a hónapban?
Egy alkalommal tartok vállalkozói Master Mind összejövetelt is. Erről is és a Face
book-hirdetési képzésről is további információk és jelentkezési lehetőség a https://
onlinemarketinges.hu/november oldalon található.
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II. KERÜLETI
VÁLLALKOZÓI KLUB

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

November 7., csütörtök 9–13-ig
– MasterMind
November 7., csütörtök 14–18-ig
– Facebook-hirdetés
November 13., szerda 9–13-ig
– Facebook-hirdetés

Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

November 12., kedd 9–13-ig
– Facebook-hirdetés
November 14., csütörtök 9-13-ig
– Facebook-hirdetés

Regisztráció az ingyenes képzésre:
https://onlinemarketinges.hu/november
Információk: Villányi Balázs, (06 30) 606-7843,
e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu

PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: NOVEMBER 10-én
a 10 órai szentmise vendégei lesznek az
Esztergomi Temesvári Pelbárt Gimnázium
és Kollégium növendékei és tanárai. NOVEMBER 13-án 11.30-kor rózsafüzérima,
12 órakor szentmise Szűz Mária tiszteletére
(1026 Pasaréti út 137.).
KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ: NOVEMBER 8-án 19 órakor
Szentföldi képek A sorok között, P. Várnai
Jakab OFM előadása. NOVEMBER 11-én
19.30-kor Süttő Márta és Süttő Gábor tanár,
mentálhigiénés szakember előadása Elhagyja
apját és anyját..., új szerepeink: anyós, após,
nagymama, nagypapa. NOVEMBER 17-én
11.15-kor Sándor Ádám oboaművész sorozata, interaktív komolyzenei előadás (nem
csak) gyerekeknek. NOVEMBER 18-án
19.30-kor P. Bagyinszky Ágoston OFM előadása Autoritás és/vagy szabadság? címmel.
Országúti Ferences templom:
NOVEMBER 7-én 19.30-kor Lothringer
Éva SSS, családterapeuta előadása Bűntudat
és lekváros bukta, avagy hogyan lépett a
szépségkultusz a vallás helyébe? címmel előadás és beszélgetés lányoknak, menyasszonyoknak, édesanyáknak, nagymamáknak és
érdeklődő hölgyeknek. NOVEMBER 9-én
17 órakor óvodások szentmiséje. NOVEM-

BER 14-én 19.30-kor Lothringer Éva SSS,
családterapeuta előadása Ki az Úr a háznál?
– öröklött családi parancsaink titkos élete
címmel. NOVEMBER 17-én 16.30-kor
Vadász Attila orgonaművész hangversenye
(1024 Margit körút 23.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM:
NOVEMBER 8-án 18 órakor a Világ-egyetemi sorozat keretében dr. Rónai Katalin
Zsuzsanna orvos, alváskutató előadása Mindennek rendelt ideje van: Miért alszunk,
mennyi alvásra van szükségünk és mikor?
Hogyan működik a biológiai óránk? címmel.
NOVEMBER 16-án 10–16 óráig a Biblia
Szövetség csendesnapja, téma: Az úrvacsora
kincsei. www.refpasaret.hu, tel.: (06 1) 3564019 (1026 Torockó tér 1.).
CIMBALOM UTCAI REFORMÁTUS
TEMPLOM: vasárnaponként 10 órakor
istentisztelet, szerdánként 17 órakor bibliaóra felnőtteknek. NOVEMBER 13-án
10 órakor Baba-mama kör Paár Julcsi zeneterapeuta-népdalénekes édesanyával. Elérhetőségek: Peterdiné Molnár Judit. (06
30) 539-8750 peterdijudit@gmail.com (1025
Cimbalom u. 22-24.).
PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: NOVEMBER 10-én 17 órakor
családi istentisztelet (1028 Ördögárok u. 9.).

A Gyülekezeti teremben NOVEMBER 13-án 19 órakor bibliaóra felnőtteknek (1029 Zsíroshegyi út 47.). pesthidegkut.
lutheran.hu.

GÖRÖG GÖDÖR: Keddenként 19 órakor az
egyetemista korosztály részére, hétfőnként
15.30-kor a középiskolás korosztály részére
hittan és közösségi alkalom (Pengő köz).

Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM:
NOVEMBER 15-én a 18 órai szentmisét
elhunyt sportolókért mutatja be Beran Ferenc
plébános a Budapesti Atlétikai Szövetség
kérésére. A szentmise után az emléktábla
megkoszorúzása. NOVEMBER 16-án a 18
órai szentmise után a Sarlós Boldogasszony
kórusnak jótékonysági koncertje.

BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM:
NOVEMBER 10-én 18 órakor ifjúsági
zenés istentisztelet a Budavári Gospelkórus
szolgálatával. NOVEMBER 11-én 19 órakor Márton László író, fordító előadása Luther
szava magyarul, betekintés a Luther-fordítás
műhelymunkájába címmel. Orgonaesték a
Budavári Bach Fesztivál – Nemzetközi Orgonafesztivál keretében: NOVEMBER 8-án
19 órakor Darko Pleli (Horvátország), NOVEMBER 9-én 19 órakor Bán István, NOVEMBER 14-én 19 órakor Homolya Dávid,
NOVEMBER 15-én 19 órakor Manuel
Schuen (Olaszország), NOVEMBER 16-án
19 órakor Tóth-Vajna Zsombor és Gergely
ad hangversenyt (1014 Táncsics M. u. 28.).

A Szent Margit teremben NOVEMBER 12-én 10 órakor nyugdíjasklub, hétfőnként 17 órától ministránsfoglalkozás,
19 órakor hittan felnőtteknek, szerdánként
19 órakor jegyesoktatás, csütörtökönként
10 órától dúdoló (baba-mama foglalkozás.
A SZENT ISTVÁN TEREMBEN NOVEMBER 8-án 19 órakor társadalometika. További információ a www.ujlakitemplom.hu
oldalon (1023 Bécsi út 32.).
Budai Görögkatolikus templom:
vasárnaponként 9, 11 és 17.30 órakor, hétköznapokon 17.30-kor szentliturgia. A templom
kórusa várja a bizánci liturgikus énekek iránt
érdeklődőket csütörtök esténként. Irodai fogadóóra hétköznapokon 16.30-17.30-ig www.
gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.).

Frankel Leó úti zsinagóga, BUDAI MICVE KLUB: NOVEMBER 9-én
19 órától zenés beszélgetés Bangó Margit
Kossuth-díjas énekesnővel, házigazda Bóta
Gábor újságíró. NOVEMBER 16-án 19
órától beszélgetés Szász János Balázs Béla-díjas filmrendezővel, beszélgetőtársa Bíró
Eszter nagydíjas énekesnő, színművész (1023
Frankel Leó út 49.).

Összeállította: Raduj Klára

Hírek, események kerületünk templomaiban

2019/19 – november 5.

EGÉSZSÉG

23. OLDAL

A II. Kerületi Önkormányzat idén ősszel is több helyszínen
szervez díjmentes és önkéntes EGÉSZSÉGNAPOKAT
kerületünk felnőtt lakosai számára.
lyszínei:
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Kapás utcai szakrendelő (102

II. Kerületi Önkormányzat Egészsé

9-16 óráig
2019. NOVEMBER 23. (szombat)
zpontban

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

2019. NOVEMBER 30. (szombat) 9-16 óráig
Szent Ferenc Kórház (1021 Széher út 71-73.)

A SZŰRŐVIZSGÁLATOK TERÜLETEI A KAPÁS ÉS A KÖZSÉGHÁZ Utcai rendelőKben. Belgyógyászat: • cukorbetegség, elhízás, magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek
kockázatának szűrése • testzsírmérés és dietetikai tanácsadás • vastagbélrákszűrés • testtömegindex-, testfolyadéktartalom- és izomtömeg-meghatározás. Urológia: prosztataszűrés.
Nőgyógyászat: méhnyakrákszűrés • emlővizsgálat • Mammográfiás szűrés a Kapás utcában (A mammográfiás szűrővizsgálatot 40 éves kortól végzik el azon hölgyeknek, akiknek az utolsó
mammográfiás vizsgálata óta egy év eltelt. Valamennyi, vizsgálatra jelentkező hölgy hozza magával személyes dokumentumait, valamint mammográfiás előzményeit.) Gégészet: korai stádiumú
daganatok felismerése • tanácsadás. Tüdőgyógyászat: • légzésfunkciós vizsgálat • CO-mérés (főként dohányzók esetében fontos) • COPD-teszt (kérdőíves szűrés). Szemészet: zöld- és szürkehályogszűrés.
Pszichológus: egyéni konzultáció lelki, érzelmi nehézségekkel (pl. stressz) kapcsolatban. Bőrgyógyászat: bőrdaganatszűrés. Szűrési tanácsadás.

A kórházakban sokszor olyan betegeket is elhelyeznek, akiknek az ellátása minimális tárgyi tudással és szerető családi háttérrel otthonukban
komfortosabban megoldható lenne. Éppen ezért a II. Kerületi Önkormányzattal együttműködve a Budapesti Szent Ferenc Kórház a Budán
élő családoknak segítő, támogató, rehabilitációs célokkal újra elindítja
egészségügyi programját, amellyel a családtagok házi ellátásában kívánnak tömör és praktikus segítséget adni, a gyakorlatra fókuszálva.
Az oktatás tematikája: a betegemelés technikái és technikai eszközei,
pelenkázás, toalett segédeszközök használata, otthonápolási tanácsok.
A bárki által látogatható két, különálló oktatás időpontja: 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.

Családi egészségnap Erős Antóniával

Idén több ingyenes gyerekprogrammal és még színesebb kínálattal várja a családokat az Egy Csepp Figyelem Alapítvány NOVEMBER 17-én, vasárnap 10 és 18 óra
között a Millenáris B épületében.
Az Egy Csepp Világnapon televíziós sorozatok színészei és népszerű műsorvezetők – köztük Erős Antónia, Szellő István, Tokár Tamás – vezetik a színpadi műsort,
fellép Gáspár Laci és Kocsis Tibor. A gyerekeket a Kicsi Gesztenye Klub, a Kolompos
együttes és Kovácsovics Fruzsina koncertjei várják. Lesz ingyenes MOL-ugrálóvár,
KiDS Birodalom speciális ugróiskolával és puzzle kirakással. A legkisebbek a Mesekert játékudvart próbálhatják ki, és egész nap nyitva lesz a Teddy Maci Kórház, ahol
plüssmacik „gyógyulnak” orvostanhallgatók és a gyerekek segítségével. Lehet közösen
desszertet díszíteni cukrászmesterekkel a „Zsolnay kávéház színpadnál”. A nagyobbak
darts, bicikliszimulátor és interaktív evezőpad segítségével mozoghatnak, lesz társasjáték-tanítás és ízelítő a Láthatatlan kiállításból.
Idén is ingyenes szűrések, diabetológiai és dietetikai tanácsadás várja az érdeklődőket. Meg lehet kóstolni Magyarország cukormentes tortáját, valamint egészséges
ételeket, italokat, egészségmegőrző termékeket is vásárolhatnak. A hagyományos
diabétesz sétához pedig bárki csatlakozhat, amivel a napi fél óra mozgásra hívja fel a
figyelmet az alapítvány. A rendezvény főtámogatója a 77 Elektronika.

PR-cikk

Ingyenes otthonápolást segítő oktatás
az önkormányzattal együttműködve
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AKTUÁLIS

BUDAI POLGÁR

Hogyan dolgozzuk fel veszteségeinket –

Mivel az életünk véges – aki megszületik,
el is távozik az élők sorából –, ezért nincs,
akit ne érne veszteség élete során. De
szeretteink elvesztése mellett munkánk,
családi élethelyzetünk megváltozása is
feldolgozandó trauma lehet. Az egyházak
az örök életbe vetett hittel vigasztalnak, a
szakemberek a feldolgozásban segítenek.
Mindenszentek és a halottak napja kapcsán
a két ünnep gyökereiről és veszteségeinkről
beszélgettünk két – a maga területén segítő hivatást végző – emberrel, Szabó Márta
gyásztanácsadóval és dr. Kálmán Peregrin
pasaréti plébánossal.

– Egyesületünk szakemberei mindazokat segítik és kísérik, akiket veszteség ér. Sokféle
veszteség létezik: ha valaki egy hozzátartozóját
veszíti el, ha egy házaspár a válás mellett dönt lis, hogy ha elrendezi a szerette sírját. Vannak
vagy ha valaki hirtelen megbetegszik. Vesz- rituálék, amik a régmúltból maradtak ránk,
teségként élhető meg egy munkahelyváltás de egyre kevesebben élnek velük. A csoportéppúgy, mint a császáros szülés. A felsoroltak jainkban fontos és jó megélni, hogy mások is
mindegyike hozhat olyan változást, ami ér- ugyanazt érzik, hasonló dolgokon mennek át,
zelmileg megterhelő. Néha nem gondolunk és azt is jó látni, hogy vannak, akik nem úgy
reagálnak rájuk, mint mi.
rá, mit veszítettünk el, de
Engedély adódik minden
érezzük, hogy nehezebb
megoldásra, vagyis nem
újrarendezni az életünbaj az sem, ha kimegyek
ket. Minden embert éra temetőbe, de az sem, ha
nek veszteségek az élete
nem.
során, de előfordulhat,
hogy ezek összesűrűsödA tapasztalatok szerint
nek és emiatt nem tud toa gyász idején nehéz, hogy
vábblépni. Elképzelhető
ebben az időszakban gyakolyan élethelyzet, amikor
ran újraéljük a korábbi
nincs időnk gyászolni,
eseményeket, és közben
mert érettségi előtt álelőször fordul elő, hogy
lunk, vagy kismamaként
egyedül kell megoldanunk
otthon vagyunk a kisgyebizonyos élethelyzeteket,
rekkel, ezekben az esemindezt egy érzelmileg
tekben nyilvánvaló, hogy
hullámzó, megterhelő álSzabó Márta,
mindenki az életkorának
lapotban, vagyis ezzel a
a Napfogyatkozás Egyesület
megfelelő feladatokra
megváltozott, új állapottal
elnökségének tagja, gyásztanácsadó,
koncentrál, hiszen a jöis össze kell ismerkedni.
pedagógus, coach
vője forog kockán, vagyis
A segítéssel barátként vagy
a túlélését az szolgálja, ha nem zuhan össze. És szakemberként nem feltétlenül rövidítjük meg
lehet, hogy csak tíz év múlva jut olyan nyugvó- a gyász folyamatát, de az intenzív, sok kihívást
pontra az élete, hogy megélhesse a gyászt. De, hozó folyamatban támaszt adunk, így a gyászoha később rádöbben, hogy a vesztesége hatás- lónak nem egyedül kell mindent végigcsinálni.
sal van az életére, akkor bizonyosan foglalkoz- Mellé állunk, kísérjük őt. Tud kivel beszélni az
ni kezd majd vele.
érzéseiről – a környezet nem mindig ad erre leA gyászfeldolgozást segíthetik a csoportok, hetőséget –, lesz rá „kijelölt” idő. Ha arra van
de az egyéni segítő beszélgetés is. A speciális szüksége, hogy főzzünk neki egy levest vagy egy
veszteségekre külön csoportjaink vannak: pél- kávét, mert erre sincs energiája, akkor megdául a vendégbabák (a meg nem született gyer- tesszük. Sok esetben ilyenkor fizikailag is fámekek) elvesztésének feldolgozására. Ezek a radtak az emberek, gyakori az alvászavar, és
csoportok sorstársi közösségek, amelyek he- nincs honnan feltölteni az energiazsákot. Mert
lyet és időt biztosítanak arra, hogy az adott nincs idő az örömet adó dolgokra, például az olproblémáról lehessen beszélni. A csoportta- vasásra, sportra és elég gyakori, hogy kevésbé
gok számára mindig kiderül, hogy a veszteség vagyunk képesek együtt örülni másokkal. Kükezelésére többféle megoldás is helyénvaló lönbözőek vagyunk, más-más segítségre lehet
lehet. Például a halottak napja kapcsán az is szükségünk. A veszteséget megélttől meg kell
elképzelhető, hogy valaki messziről elkerüli a kérdezni, mi lenne a jó neki. Az sem baj, ha nem
temetőt, mert így segíti magát, de az is normá- tudja a választ, mert ha már tudni fogja, szólhat.

Hónapokon át kéthetente találkoznak a csoporttagjaink. Ezekbe beleesnek évfordulók,
ünnepek, vagy akár a nyári időszak, amelyek a
gyászolóknak nehézséget jelenthetnek. A csoportok mindig lehetőséget adnak arra, hogy
erről beszéljenek, hiszen közösséggé válnak,
ahol mindenki önmaga lehet, nem kell álcáznia az érzéseit.
Vannak olyan csoportvezetők, akik ezt a
munkát önkéntes alapon végzik, de ha van is
ára a foglalkozásoknak, akkor az hozzávetőleg
egy jógaóráé. A www.gyaszportal.hu oldalon lehet informálódni arról, hogy mely kerületekben vannak ilyen csoportok. A honlapot mindenképp érdemes elolvasni. Ha tudjuk, hogy
bizonyos reakciók másoknál is előfordulhatnak, akkor nem érezzük úgy, hogy titkolnunk
kell, ami velünk történik. Ha van helye, ideje a
gyásznak az életünkben, ha van hozzá támogató
környezet, akkor nem feltétlen van szükség önsegítő csoportra, szakemberi segítségre.
A Napfogyatkozás Egyesület az első
olyan hazai szervezet – 2001-től önálló
szervezetként működve –, amely fő céljának a gyászolók segítését és a gyász
kérdéseinek vizsgálatát tekinti.
1996-ban Polcz Alaine és Farkas Lőrincné
vezetésével megalakult egy munkacsoport, amelynek tagjai munkájuk során
kapcsolatba kerültek gyászoló emberekkel. Azért jött létre, mert Magyarországon
a gyászolók egyéni és csoportos támogatásának szervezeti keretei nem alakultak
ki, a társadalom tagjai a gyásszal kapcsolatban csekély ismerettel rendelkeznek.
Az egyesület egy olyan szakmai közösség,
amely azért dolgozik, hogy a halál és más
veszteségek okozta gyász feldolgozásához
mindenki segítséget kapjon. Ezért a gyászolóknak segítséget nyújt, szakembereket
képez, a széles társadalom számára ismereteket terjeszt és szemléletet formál.
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az emlékezés szimbólumai
A pasaréti Páduai Szent Antal-templom plébánosát, a ferences rendi dr. Kálmán Peregrint a mindenszentek és a halottak napja
történetéről és jelentéséről kérdeztük. Mint
mondta, ma is használt jelképeink – élő virág,
égő gyertya – a föltámadásba vetett hitünkhöz kapcsolódnak.
Mindenszentek napja a naptár szerint november 1-jén van, piros betűs ünnep. Mint Kálmán Peregrin elmondta, az ünnepet érdemes
történeti oldalról megközelíteni. – Szent Pál
apostol a keresztény közösség tagjait nevezi
először szenteknek, mert ők a keresztség által
Krisztushoz kapcsolódtak, a mai értelemben
véve szentként elsőként a vértanúkat tisztelték, akik életük tudatos feláldozásával
váltak Krisztushoz hasonlóvá. Ez a kör aztán
a keresztényüldözés után kitágult, amikor a
hívő közösség rádöbbent, az élet más területein is szentté lehet válni, akár édesanyaként,
vagy politikusként is, ezért a szentek között
vannak például hitvallók, asszonyok, szüzek,
nevelők, vértanúk, szülők, akiket együtt, közösen ünneplünk ezen a napon.
Az ünnep eredete keleten a IV. századig,
a mi vidékünkön pedig a sokak által ismert
Pantheonhoz nyúlik vissza, ami a Római Birodalomban elismert vallások isteneinek
volt a kultuszhelye. Ezt az épületet adták
át IV. Bonifác pápának, aki 610. május 13-án
szentelte fel keresztény kultuszhellyé, azaz
a sokféle isten helyére az egyetlen Istent állította, a templomban pedig sok-sok szent
ereklyéit helyeztette el. Ez lett a napja és
eredete mindenszentek ünnepének, amit a
IX. században a sok zarándok érkezése miatt
semlegesebb időpontra, november 1-jére
helyezett át IV. Gergely pápa.
A történethez hozzátartozik, hogy a korabeli források szerint a Pantheon felszentelésekor Róma lakossága hazaszaladt a templom
elől, mert ijesztő, természetellenes jeleket
tapasztalt, a gonosz lelkek működését. Ennek
tükrében megdöbbentő, hogy ma egyfajta
deszakralizáció megy végbe például a hal-

dr. Kálmán Peregrin,

a pasaréti Páduai Szent Antal-templom
plébánosa

loweenkultusszal, sokan e természetellenes
folyamatnak már társadalmi szokásként adnak helyet az életükben. Pedig a kérdés
az, kihez hasonulunk: a gonosz lelkekhez,
boszorkányokhoz, akik az ember élete ellen
vannak, vagy azokhoz, akik életüket adták
Krisztusért. Amibe öltözünk, amit nézünk,
hallgatunk, azzal válunk eggyé.
A november 2-án ünnepelt halottak napja
a clunyi bencés reformhoz kapcsolódik, Kr. u.
998-ban Odiló clunyi apát rendelte el, hogy
miután megünnepelték az üdvözült lelkeket,
a mindenszenteket, imádkozzanak a meghalt,
de szenvedő lelkekért, akik az üdvösségre várnak. A keresztény hit szerint, ha imádkozunk
és szentmisét ajánlunk fel értük, segíthetjük
az üdvösségre való eljutásukat, a halottakkal való hívő szolidaritásunknak ugyanis ez
a legszebb és legfontosabb jele. Viszont az
egész egyház számára kötelezővé csak a
XX. század elején rendelte el X. Piusz pápa.
A halottak napja jelképei is a föltámadáshoz kapcsolódnak, élő virágot, égő gyertyát
viszünk a sírokra, ami mind-mind az életnek,
Krisztusnak, a feltámadásnak a szimbóluma,
azaz már kulturálisan is a feltámadásba vetett
hitünket valljuk meg velük.
A keresztény temetés középpontjában
nem az ember, hanem Jézus Krisztus áll, az
elhunytat Krisztus szeretetében helyezzük el.
A sír a keresztény ember számára nem zsákutca, hanem Krisztus megnyitott oldalának
képe, amibe imádságunkkal elhelyezzük a
megholtakat. A földet, a halottat meghintjük
szenteltvízzel. Ahogy az embert sárból teremtette Isten az idők kezdetén, úgy az idők
végén majd újraalkotja. Az anyagi létben
itt van a lélek, a föltámadott létben földi
létünk, emberségünk, így a kettő együtt
alkotja az örök életet. Ezért nem mindegy,
hogyan élünk a földön, mert azzal előkészülünk az örök életre. A szentek példaképek
és katolikus hitünk szerint közbenjárók is
értünk Isten színe előtt, hogy szép életet
tudjunk élni.
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Novemberi programok
Vintage-piac és otthondizájn NOVEMBER 17., 10.00–17.00. Lakberendezési
kiegészítők, kisbútorok, DIY kellékek és hazai
dizájntermékek vásárán várják a vintage, shabby
chic, indusztriális és skandináv stílus szerelmeseit.
Egyedi alkotók kézzel készített termékei, kreatív
kiegészítők és workshopok – a belépés ingyenes!
(Makadám Mérnök Klub, 1024 Lövőház u. 37.)
A Szél kapuja NOVEMBER 18., 19.00.
Számos kultúrában a szél a világot és az embert
mozgató erő metaforája, mely önmaga sosem
látható, csak a hatását érzékeljük. Általa rezdül,
mozdul meg az anyagi világ, felébred, él, pusztul
és megújul. A „Szél kapuja” maga az ember, egy
átjáró az anyagi világ és a szellemi tér között.
A szél átjárja, összeköti ezeket a világokat, egyben
megsemmisíti a határokat, és így mindenütt jelen
van. Az előadás mozgásvilágát a Tai Chi Chuan,
a Shen Dao Kung Fu és a belőlük építkező természetes gesztusok ötvözete adja. Minimalista
zenei kompozíciója olyan hangszerekre épül,
mint a harmónium, a fúvósok, az ének vagy az
emberi lélegzet, vagyis mindazon hangszerek és
eszközök, melyek a levegő mozgásának, áramlásának gyöngéd vagy éppen vad erejét használják.
Az előadás tere egyszerre képzőművészeti és
szellemi tér, az egyik legmeghatározóbb alkotóelem. Rendező-koreográfus: Goda Gábor (Nemzeti
Táncszínház, 1024 Kis Rókus utca 16-20.).
Kepes András: Szikrázó mondatok
NOVEMBER 21., 19.00. A szavaknak hatalmuk
van; tudat alatt irányítanak bennünket. Vannak
mondatok, amelyek beégnek az emlékezetünkbe
és meghatározzák gondolkodásunkat, értékrendünket. Vannak köztük felemelő, inspiráló
és mérgező szavak, származhatnak szülőktől,
tanároktól, barátoktól, sőt ellenségektől is. Kepes András azokról az emlékezetes mondatokról
mesél, amelyek fontosak voltak számára életének
egy-egy szakaszában, és amelyekre mások is ráismerhetnek, másoknak is tanulságosak lehetnek
(Tárogató Színpad, 1021 Tárogató út 2-4.).
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.
Máriaremetei piaci napok
Legközelebb NOVEMBER 9-én, majd 23-án
szombati napokon 7.30–11.30 óráig tartanak
gazdapiacot a Cserkészház kertjében (1028 Hímes u. 3.). Az érdeklődők igazi piaci hangulatban,
a kínálóasztal mellett jót beszélgetve, gazdag
áruválasztékból válogathatnak. Vásárlás közben
gondoljunk arra, hogy aki hazai agrárterméket
vásárol, az a hazai gazdacsaládokat segíti, és
jó minőségű, ismert eredetű élelmiszert tehet
családja asztalára.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT 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)

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

Munkaszüneti nap a szociális ágazatban

A szociális munka napja november 12. A hatályos ágazati jogszabályok alapján a
szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozóknak munkaszüneti nap. Emiatt
azok az intézmények, melyek nem folyamatos nyitvatartással működnek, a II. kerületben is zárva tartanak. November 12-én nem fogadnak ügyfeleket az alábbi
önkormányzati és egyházi fenntartású intézmények: • Család- és Gyermekjóléti
Központ (1027 Horvát utca 2–12.). Krízishelyzet esetén hívható a (06 70) 455-1776-os
telefonszám. • I. Sz. Gondozási Központ (1027 Bem tér 2.) • II. Sz. Gondozási
Központ (1022 Fillér utca 50/b) • III. Sz. Gondozási Központ (1028 Kazinczy
utca 47.) • Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona (1028 Hidegkúti út 158.)
• Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja (1025 Szilfa utca 4.)

Ebösszeírás december végéig

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 el nem végző gazdák 45 ezer forinttól 135
ezer forintig terjedő állatvédelmi bírsággal sújthatók.

Ittas sofőr okozott balesetet

A rendőrség az ittas sofőrök kiszűrésére rendszeresen tart akciót a Margit híd
budai hídfőjénél, hogy még a II. kerületbe érkezésük előtt ellenőrizhessék a balesetveszélyt jelentő járműveket. Október 20-ra virradó éjjel sem volt ez másképp.
Éppen egy Pest felől érkező fehér Audit szerettek volna ellenőrzés alá vonni,
amikor a jármű vezetője nemes egyszerűséggel kikerülte az őt igazoltatni szándékozó rendőröket. A hatóság munkatársai autóba ültek és a renitens sofőr után
eredtek. A Keleti Károly utcánál érték utol a kocsit, amely időközben átsodródott
a másik forgalmi sávba és felrepült a járdaszigetre, ahol egy lámpaoszlopnak
ütközött. A balesetben senki sem sérült meg. Az összetört autó még másnap is
a Mechwart ligetnél állt, a közeli buszmegálló mellett pedig komolyabb olajfolt
emlékeztetett az előző éjszaka történtekre.
A rendőrség arról tájékoztatta lapunkat, hogy az Audit vezető férfit a II. kerületi Rendőrkapitányságra előállították. Kiderült, hogy nem véletlenül szerette
volna elkerülni a találkozást a hatóssággal, ugyanis ittas volt. A sofőr ellen ittas
állapotban való járművezetés vétsége miatt indítottak eljárást.
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Fogászat csúcstechnológiával – lézerrel fájdalommentesen...
Alkalmazási területek

PR-cikk

gyógyszerezés és annak mellékhatása. Lézerrel szinte az összes
fogászati és szájsebészeti kezelés, műtét elvégezhető, és ami
felettébb fontos, hogy nagyobb
• várandósság esetén
precizitással, fájdalom nélkül.
• cukorbetegség,
Igen nagy pontosságot tesz levéralvadási probhetővé, részben ennek köszönlémák mellett is
hető, hogy műtét után alig érez
használható
fájdalmat a beteg. A lézersugár
• f ognyaki érzékenyelégeti („beforrasztja”) az átség megszüntetése
vágott vérereket, így a vérzés
•
gyermekfogászat
gazdag vérellátású helyeken is
• fogfehérítés
Dr. Memari Masoud
csekély. Ez a véralvadási bajok• implantológia
vezető fogszakorvos
kal, cukorbetegséggel küszködő
• gyökérkezelés, fogfúrás helyettesítése
betegek műtétekor fontos. Van• szájsebészeti műtétek
– Ugyanolyan hatásosan használjuk a lézert, mint nak olyan fogászati panaszok, amelyekre a lézer
•h
 erpesz, afta, hematóma,
a hagyományos fúrót, NINCS TÖBBÉ KELLE- új gyógymódot, megelőző kezelést kínál – maínybetegségek kezelése
METLEN FÚRÓHANG, és emellett nagy előnye, gyarázza Dr. Memari Masoud intézményvezető
• koronák, héjak előkészítése
hogy a fogideget és a fog vérellátását semmilyen fogszakorvos. Elmondása szerint a gyermekek
károsodás nem éri. Segítségével hatékonyab- fogszuvasodásánál is nagy segítséget nyújt. –
• gyulladások megszüntetése
ban, fájdalommentesen történnek nálunk a Több előnye mellett kiemelném a fájdalommenfogászati és szájsebészeti beavatkozások, a szö- tességet, érzéstelenítésre az esetek többségében sincs átmeneti érzékenység, viszont maximávődményeket minimálisra csökkentjük. A su- nincs szükség és várandósoknál is alkalmazható. lis fehérítési eredményt ad) a fogfúráson át az
gárnyaláb csökkenti a szövetekben a fájdalmat, A felsoroltakon kívül a fogászat bármely terüle- implantológiáig és szinte az összes szájsebészeti
a gyulladást, serkenti a gyógyulási folyamatokat. tén, a tökéletes fogfehérítéstől kezdve (a fog- műtétnél biztonsággal, a legtökéletesebb hatéCisztás elváltozásoknál is kitűnően alkalmazha- zománchoz a legkíméletesebb, fehérítés után konysággal alkalmazzuk.
tó, gyakorlatban kimutatható, hogy sokkal hatékonyabb ebben az esetben is a lézeres eljárás a
Szakmai támogató partner: ROSE IMPLANT CENTER
hagyományossal szemben. Gyakran már az első
Budapest–Esztergom | www.roseimplantcenter.hu | 06 30 951-1511
kezelés eredményt hoz, működésbe hozza az
immunrendszert, használatával elkerülhető a
A XXI. század nagy váltása
a lézer, amit egyre szélesebb körben alkalmaz az orvostudomány, nem kivétel
ez alól a fogorvoslás sem.
A fogászati tortúrákat nem
lehet megúszni, ám kevésbé
kínossá tehetőek. Ebben
tud segítséget nyújtani a
fogászati lézer, melyet Magyarországon elsők között,
a dual lézert pedig egyedülállóan a Rose Implant Centerben alkalmazzák.

A rejtvény fő soraiban Goethe szavait rejtettünk el.
A 2019/17. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Az önimádat is lehet szenvedélyes”. A helyes megfejtést beküldők
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az Oázis
Kertészet 5000 Ft. értékű vásárlási utalványát nyerte. A nyertesek: Gacsádi Albertné, Szabó Eszter és Zakariás Mari. 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 16-ig.

28. OLDAL

ÁLLÁS-MUNKA
II. KERÜLETI TEJBÁRBA KERESÜNK NYUGDÍJAS
HÖLGYET KONYHAI MUNKÁRA. FELADATOK: SALÁTÁK, SZENDVICSEK, SÜTEMÉNYEK, PITÉK ELKÉSZÍTÉSE, STB. ÉRDEKLŐDNI: 06 70 314-2559.
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
HÁZVEZETŐNŐT KERESÜNK HETI 1 NAPRA.
PESTHIDEGKÚT, KOSSUTH L. UTCA MELLETT.
140 m²-ES IGÉNYES CSALÁDI HÁZ, GIMIS GYEREKEK, KEDVES LAKÓK. JELENTKEZNI: 06 30
273-3524.
Háztartás teljes körű ellátását heti egy vagy két
napban vállalom. II. kerületi referenciáim vannak.
Tel.: 06 20 937-3529
Szellőző gép javítását, karbantartását, kisebb lakatos munkát kedvező áron vállalok. Tel.: 376-9769
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
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK TELJES
KÖRŰ KORREPETÁLÁSA, DIPLOMAMUNKÁK
SEGÍTÉSE NAGY GYAKORLATTAL. HÁZHOZ
MEGYEK. Tel.: 06 70 431-1336
OLASZ TÁRSALGÁS órák magyarul is beszélő
anyanyelvűtől. Rugalmas hely, idő. Tel.: 06 31
783-2818
MATEMATIKA KORREPETÁLÁS ÁLTALÁNOS ÉS
KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE. TEL.: 06 20 8046140, 06 20 804-6140
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, felvételire való felkészítés gyakorlott középiskolai
tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

INGATLAN

HIRDETÉS

Apróhirdetések

Haszonélvezettel terhelt lakást vásárolnék magánszemélyként. Tel.: 06 70 601-2007

Páty Mézeshegyen 1020 m²-es közműves telek
hétvégi házzal 12,5 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

KIADÓ ZÖLDÖVEZETI 2,5 SZOBÁS, EMELETI, LODZSÁS 54 m²-ES FELÚJÍTOTT, GÉPESÍTETT, ÖSSZKOMFORTOS LAKÁS HOSSZÚ TÁVRA. Tel.: 06 70
521-9896

Budakeszin sorházi, felújított, 56 m²-es, két szobás lakás + 20 m²-es automata garázs 31,5 M Ft
irányáron eladó. Tel.: 06 70 949-4013

DIPLOMATÁK ÉS KÜLFÖLDI ÜZLETEMBEREK
RÉSZÉRE KERESEK LAKÁST, HÁZAT, IKERHÁZAT
HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLÉSRE. Tel.: 06 30 924-7165
Eladó a Frankel L. úton 110 m²-es, 3,5 szobás lakás, tisztasági festéssel beköltözhető. Tel.: 06 30
384-9953
Rózsadomb csendes utcájában kertkapcsolattal
rendelkező földszinti lakás eladó. A lakás 76 m²-es
+ 12 m²-es lodzsa. Érdeklődni lehet: tel.: 06 70
325-6993.
1910-ben épült lift nélküli házban III. emeleti, utcára néző 102 m²-es 3 szoba személyzetis, erkélyes,
felújítandó lakás a FÉNY utcában magánszemélynek eladó. Tel.: 06 30 526-1170
Pasaréten mellékutcában 134 m²-es polgári, napsütötte lakás felújított villában 159
000 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70
523-1969
A II., Völgy utcában 180 m²-es, hat szobás, kétszintes, jó állapotú, kertkapcsolatos lakás garázsokkal
169 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

Eladó a solymári „Bagolyvár”! Központi helyen,
840 m²es telken 6 szobás, három fürdőszobás villa.
Panorámás dombon található. Kós Károly nyomán
a Makovecz-iroda tervezte élhető terekkel, látható
belső faszerkezettel. Különleges hangulatú villa.
128 M Ft. Tel.: 06 20 999-3604
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? 15 ÉVES
TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

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

A III., Római parton kétszintes, befejezés előtti
(80%), 125 m²-es családi ház 74 M Ft. Tel.: 06
20 967-5691

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

A Vérmezőnél körpanorámás, napsütötte, 37
m²-es, emeleti, teraszos, beköltözhető lakás
33 500 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06
70 523-1969

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA
(SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMAS�SZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. ULTRAHANGOS BŐRFESZESÍTÉS. Tel.: 06 30 206-4801

A Bogár utcában villaházban felújított, 67
m²-es kétszobás emeleti lakás 64 800 000
Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
A Műegyetemnél, a Kende utcában felújított,
emeleti, liftes, 75 m²-es, teraszos, két hálós
lakás 61 500 000 Ft. www.budaihegyek.hu
Tel.: 06 70 523-1969

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 BAH-csomópontnál négylakásos villában
67 m²-es földszinti, felújítandó lakás kocsibeállóval 36 900 000 Ft. www.budaihegyek.hu
Tel.: 06 70 523-1969

KERESEK ELADÓ, VAGY MINIMUM EGY ÉVRE BÉRELHETŐ LAKÁST. UPC tel.: 782-3901

A XIII., LIPÓTVÁROSBAN a POZSONYI úton belső
zöld kertre néző csendes, kétszobás kis lakás eladó.
34,8 M Ft. Tel.: 06 30 921-6928

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

BUDAI POLGÁR

Törökbálint Ófaluban 760 m²-es telken felújítandó,
kétlakásos családi ház (befektetésnek is) 49,8 M
Ft. Tel.: 06 20 967-5691

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 16-án.
Lapzárta: keretes – november 8., apró – november 11.

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
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés,
ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-4330,
06 20 491-5089
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA- ÉS
KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL. Tel.: 06 70 258-0000
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN
IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.:
359-3958, 06 30 933-3620
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

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester.
ELMŰ ügyintézés. Tel.: 246-9021, 06 20 934-4664
Villanyszerelés és antennaszerelés. Megbízható szolgáltatások nagy tapasztalattal rendelkező
szakembertől. Web: elektronika.digitalisvilag.net
Tel.: 06 30 542-5540
VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS.
VILLANYBOJLER, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK, SZERELÉSE, KÁBELEZÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06
20 546-6304
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK STB. CSERÉJE, BEKÖTÉSE
ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSSEL. BODA ZSOLT
VILLANYSZERELŐ MESTER. TEL.: 200-9393,
06 30 333-6363
GÁZKÉSZÜLÉKEK-VÍZSZERELÉSEK: JUNKERS,
VAILLANT, BOSCH, FÉG STB. KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA. TARI ISTVÁN.
Tel.: 06 20 546-6304

LAKÁS-SZERVIZ
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a legkisebb
munkától tetőjavítást, építést, szigetelést
27% kedvezménnyel. Tel.: 06 30 318-2173
LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, bádogos-tetőfedő munkák. Tel.: 273-1857, 06 20
471-1870
Tetőfedő-bádogos, ácsmester lapos tető
szigetelést, tetőjavítást vállal. Felmérés, kiszállás ingyenes. Anyagot biztosítok. Tel.: 06
20 617-2137
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE, BELSŐ MARÁSA TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. SZABÓ
BALÁZS. TEL.: 06 20 264-7752
FESTÉS-MÁZOLÁST, BURKOLÁST, GIPSZKARTONOZÁST, VILLANYSZERELÉST, HOMLOKZATI SZIGETELÉST, TELJES LAKÁSFELÚJÍTÁST
VÁLLAL CÉGÜNK, 22 ÉVES REFERENCIÁVAL!
www.szakemberszolgaltato.hu TEL.: 06 70
432-4222
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! MINŐSÉGI KŐMŰVES MUNKA, BURKOLÁS, PARKETTAFELÚJÍTÁS, SZOBAFESTÉS. GYORSAN, SZAKSZERŰEN, PRECÍZEN!
LUKÁCS ZSOLT. TEL.: 06 30 359-4222
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

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik
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Következő megjelenés: 2019. november 16., lapzárta: 2019. november 8.
Az apróhirdetések feladásának határideje: 2019. november 11.

2019/19 – november 5.
Kőműves munkák, festés, glettelés, burkolás, zománcolás, tető javítása, lakásbontás. Tel.: 06 20
233-1681
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK,
JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.:
06 30 341-3423
Zárak szerelése, javítása 0-24 óráig. Megbízható
mérnök. Tel.: 06 30 471-5727
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZERELÉSSEL. Zárak, kilicsek, pántok, zsanérok
cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, szigetelése. Tel.: 06 20 381-6703, 251-9483
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, zárszerelés, lakatos munkák, kerítések. frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.:
214-7442, 06 20 978-7429
ASZTALOS-LAKATOS MUNKÁK. BÚTOROK,
AJTÓK, KAPUK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA, ZÁRSZERELÉS. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20
546-6304
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád-WC 25 000
Ft-tól, kamerás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, festés-tapétázás. Tel.: 06 70 250-9132
ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, kocsibeállók aszfaltburkolatának készítését vállaljuk.
Társasházaknak 27% kedvezménnyel. Tel.: 06
30 797-1037
Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burkolás,
festés, tapétázás, zománcozás, víz-, gáz-, villanyszerelés, laminált parketta lerakása és teljes lakástakarítás. Tel.: 06 30 516-1612

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.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS. PC-k, laptopok gyors
javítása, ingyenes kiszállással. Weboldal: www.
digitalisvilag.net Tel.: 06 30 830-4692

REDŐNY
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE,
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI REDŐNYÖS.
AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 06 70 341-9489, 06 20 341-0043
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása. Redőnytokok szigetelése.
Tel.: 356-4840, 06 30 954-4894
REDŐNYÖK (FA-, MŰANYAG), GURTNICSERE.
BIZTONSÁGI RÁCSOK JAVÍTÁSA, SZERELÉSE,
KÉSZÍTÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖVID
HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924,
06 20 934-5728

HIRDETÉS
TÁRSASHÁZAK

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

29. OLDAL

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

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

Órákat készpénzért vásárolunk!

TÁRSASHÁZ-TAKARÍTÁS! TISZTELT KÖZÖS KÉPVISELŐ, LÉPCSŐHÁZAK, LAKÓPARKOK TAKARÍTÁSÁT VÁLLALOM. nemetandrasne00@gmail.
com Tel.: 06 30 167-8054
DR. BÍRÓ ANNA. KÖZÖS KÉPVISELET, TÁRSASHÁZKEZELÉS. TEL.: 06 70 505-9394, 06
70 383-5004

SZOLGÁLTATÁS

Lomtalanítás! Hagyaték, ingatlan, pince, padlás lomtalanítása-- ürítése, rövid határidővel,
akár díjtalanul is ! Magyar Imre. Tel.: 06 30
398-1597
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés,
fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347,
06 30 589-7542
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, INGYENES
DOBOZOK. www.herkulestrans.hu TEL.: 3851802, 06 30 999-8619
Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó, üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, kapuk, féltetők
gyártása, ajtóbehúzók, aknafedések, leválasztások, szélfogók készítése. Tel.: 06 20 380-8988
Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre,
szobafestő munkát vállal garanciával. Tel.:
06 30 913-8245
Retro parkettacsiszolás, lerakás, javítás. Festés-mázolás referenciával. Sok éves gyakorlattal. Tel.: 06
20 945-5473, 06 30 499-1814
IRODÁK, LÉPCSŐHÁZAK TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK PRECÍZ,
KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA 100%-OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK. Tel.: 06 30 455-1522
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 Hűvösvölgyi út és a Bognár utca sarkán, a volt zöldséges helyén. KATONA
PIROSKA (06 70 360-9943), NAGY MAGDA (06
70 224-3725), MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 326-7071)
és BOROSNÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) szeretettel
várja régi és új vendégeit.

KERT

KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öregkertek
ifjítását, metszést, permetezést, fakivágást, szállítást vállalok. Szilágyi Csaba. Tel.: 06 20 970-7506
KERTI MUNKÁKAT VÁLLALOK! FŰNYÍRÁS,
FAKIVÁGÁS, KERTFENNTARTÁS, METSZÉS,
PERMETEZÉS, LOMBGYŰJTÉS, GALLYAK ÉS
NYESEDÉKEK ELSZÁLLÍTÁSA, TUJÁK ÉS SÖVÉNYEK NYÍRÁSA. FARKAS NORBERT. TEL.: 06
30 550-7761

Vérhalom
Patika
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

Törtarany
és fazonarany
felvásárlás!

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

Bármilyen brilles ékszer, gyűrű, lánc,
fülbevaló, bross felvásárlás!
A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!
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
Kertépítő oklevéllel, öntözőrendszeres vizsgával
kertészkedést vállalok. Nyáry Sebestyén. Tel.: 06
30 565-9772

MŰGYŰJTÉS
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS
DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938
FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY GYARAPÍTÁSA CÉLJÁBÓL MEGVÉTELRE KERESEK KÉSZPÉNZÉRT
KIEMELKEDŐ KVALITÁSÚ 20. SZÁZADI MAGYAR FESTMÉNYT. ÁRVERÉSEN, KIÁLLÍTÁSON SZEREPELT ELŐNYBEN. NEMES GYULA.
E-MAIL: gyulanemes70@gmail.com Tel.: 06
30 949-2900
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket, teljes
hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás,
info@tallerantik.hu www.tallerantik.hu Tel.: 3166461, 06 20 391-5543
AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL! VÁSÁROLUNK: ANTIK ÉS RÉGI FESTMÉNYEKET,
PORCELÁNOKAT, BÚTOROKAT, ÓRÁKAT, RÉZ,
BRONZ, EZÜST TÁRGYAKAT, SZŐNYEGET, VITRINDÍSZTÁRGYAKAT, CSILLÁROKAT, HAGYATÉKOT, RÉGISÉGET ÉS MINDENFÉLE ANTIK-RÉGI
LAKBERENDEZÉSI TÁRGYAKAT. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL! HÍVJON BIZALOMMAL! E-MAIL:
ekszerbecslo@gmail.com Tel.: 06 20 486-2342
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

Ha szombat, akkor Patika!

Patika Szombat!

%
15kedvezmény

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

Komjádi
Gyógyszertár
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1023 Budapest, Komjádi Béla u.3.
Tel.: (06 1) 336-0221,
(06 30) 204 1150
Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00
SZOMBAT: 8.00-13.00

30. OLDAL
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
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
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJTA
RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT,
ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT,
TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS,
BÁRMIKOR HÍVHATÓ. DÍJTALAN ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 322-2697, 06 20 494-5344

VÉTEL-ELADÁS

KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem
kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 3256753
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT, MŰTÁRGYAKAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437

EGYÉB

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

HIRDETÉS
Életjáradéki szerződés, egy hosszú távú biztos
havi fix járadék élete végéig, akár üres telekre
is, szerződéseink ügyvéd jelenlétében kötődnek.
Tel.:06 70 940-9217
LAKÓTÁRSA LENNÉK SZAKMAI ES MEGBESZÉLÉS SZERINTI SEGÍTSÉGÉRT CSERÉBE
EGYEDÜL ÉLŐ SENIOR ÚRNAK. EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, REKREÁCIÓS, SPORT- ÉS WELLNESS DIPLOMÁS, IGÉNYES, INTELLIGENS,
PRECÍZ ÉS LEINFORMÁLHATÓAN MEGBÍZHATÓ, CSINOS, SENIOR HÖLGY. JÓL VEZETEK, FINOMAN FŐZÖK, SZERETVE GONDOSKODOM. TEL.: 06 70 406-5835
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
BETONKŐLAPOK -- KOCSIBEHAJTÓHOZ,
JÁRDABURKOLÁSRA. MÉRETE: 40 x 40 x 5
CM. 250-300 DB. 100 FT/DB. HASZNÁLT, JÓ
ÁLLAPOTBAN. Tel.: 06 20 517-8741
Keresek nyugdíjas kártyapartnereket, römi!!!
Tel.: 326-6687
Hölgynek vagy egyetemista lánynak szoba
kiadó. Tel.: 06 30 835-5481
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, divatos,
méretre készülő kézi kötött, horgolt ruhadarabok. Nagy fonalválaszték, hozott fonalból is.
www.kotode.hu Tel.: 356-6009

TÁRSKERESÉS
Társközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni párját: komolyangondolom.hu Tel.: 06
20 272-1461

Inysorvadása van?
Megoldjuk a problémáját!
Szeretettel várom önöket 400m2 es Budai Magánrendelőmben
a Déli Pályaudvarnál. Ultramodern fogászatunkon egyéni kezelési
terv alapján megoldást nyújtunk minden fogászati problémára.
Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39/b Telefon: 06-1-225-00-55
E-Mail: info@imperialdental.hu Web: www.imperialdental.hu

BUDAI POLGÁR

2019/19 – november 5.

HIRDETÉS

31. OLDAL

32. OLDAL

HIRDETÉS
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