
Eskü és alakuló ülés a polgármesteri hivatalban

A Bimbó út a II. kerület 
egyik leghosszabb útja. 

Története is meglehetősen 
régre tekint vissza, 

nyomvonalának nagy 
része valószínűleg 

évszázadok óta ugyanott 
futott, ahol ma. 

Helytörténeti cikkünk 
a 17. oldalon.

Idén december 4. és 11. 
között lesz lomtalanítás 
a II. kerületben. Ez az idő-

szak a kerület egészét érin-
tő lomkikészítés ideje, 

ezért az ingatlanok elé csak 
az FKF Zrt. postaládába 
bedobott hírlevelében 
szereplő időpontban 

szabad kitenni a hulladékot. 
Részletek a 6-7. oldalon.

A nyolcvanadik 
születésnapját ünneplő 

Sándor Pál 
Kossuth-díjas filmrendező-

vel beszélgettünk, 
aki a mai napig mániákusan 

szeret filmet forgatni.
Interjúnk a 12-13. oldalon.

A II. Kerületi Önkormányzat új 
képviselő-testületének tagjai átvették 

megbízólevelüket és esküt tettek 
a november 6-i alakuló ülésen, 
ahol Őrsi Gergely ismertette 

polgármesteri programjának néhány 
fontos elemét is. A képviselők ezután 

döntöttek az idei közmeghallgatás 
időpontjáról, amely november 26-án 

17 órától lesz a Móricz Zsigmond 
Gimnáziumban. Kerületünkben 

megalakult továbbá tizenkét nemzetiségi 
önkormányzat és megkezdte munkáját. 

Összeállításunk a 2–4. oldalon.
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Az önkormányzat új képviselő-testülete letette az esküt és megtartotta alakuló ülését

Az októberi önkormányzati választásokat kö-
vetően a II. kerületben is megalakult a 21 főt 
számláló képviselő-testület, amelyben a 
polgármesterrel együtt 12 képviselőt a Mo-
mentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-MMM 
szövetség ad, 8 képviselőt a Fidesz-KDNP és 
egyet a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.

A képviselő-testület ülésére meghívást 
kaptak a városrész volt vezetői. Az ülésen 
részt vett a 2011-ben elhunyt volt polgár-
mester, Póta Gyula képviseletében özvegye, 
Bódi Anikó, valamint Bencze B. György és Hor-
váth Csaba korábbi kerületvezető. Szintén ott 
volt Seres Ernő rendőr alezredes, a II. kerület 
rendőrkapitánya, valamint Veres Péter ezre-
des, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Észak-budai Kirendeltségének vezetője.

Elsőként dr. Földváryné dr. Orosz Julianna, a 
helyi választási bizottság elnöke ismertette az 
önkormányzati választások II. kerületi ered-
ményeit, majd a képviselők és Őrsi Gergely 
polgármester letették az esküt, illetve mind-
annyian átvették megbízólevelüket. 

Az ünnepélyes ülésen Kozma István szín-
művész József Attila: Hazám című versét sza-
valta el.

Ezt követően a polgármester ismertette 
programjának hangsúlyos pontjait (bővebben 
a 3. oldalon), kérve a képviselők támogatását a 
II. kerületért végzendő munkához. Mint kifej-
tette: október 13-án számára a kampány véget 
ért, a választást követően egyedül az a fontos, 
ki az, aki a II. kerület érdekében, az itt élők 
életének jobbá tételéért szeretne dolgozni.

Az új képviselő-testület november 6-án tar-
totta alakuló ülését, amelyen átvették megbí-
zólevelüket és esküt tettek a tagok. A testü-
let két, közcélú előterjesztést is elfogadott.
 

– Az én ajtóm mindenki előtt nyitva áll. 
Kérem a képviselőket, segítsenek nekem, 
nekünk abban, hogy ezt a kerületet még jobb 
hellyé tegyük. A jó dolgokat folytatni szeret-
nénk, ahol úgy látjuk, hogy változtatásra van 
szükség, ott fejleszteni fogunk azért, hogy kö-
zösen még élhetőbb kerületet teremtsünk – 
hangsúlyozta.

Gór Csaba képviselő a Fidesz-KDNP képvi-
selőcsoportja nevében gratulált a polgármes-
ternek és a képviselőtársaknak a választáson 
elért eredményekhez és megköszönte a helyi 
választási bizottság munkáját.

– Magam és képviselőtársaim nevében 
mondok köszönetet a leköszönő Láng Zsolt 

polgármesternek, aki tizenhárom év után 
olyan munkát hagyott maga után, ami miatt 
nem kell szégyenkeznünk, a napi működési 
kérdések helyett pedig a jelentős fejlesztések 
megvalósításán gondolkodhatunk. A polgár-
mester által felvázolt teendőkben képvise-
lőcsoportunk szeretne segítséget nyújtani, 
minden olyan kezdeményezésben partnerek 
leszünk, amelyek a kerület érdekeit szolgál-
ják. Ugyanakkor a vállalt polgármesteri prog-
ramot is számon kérjük majd, és fokozott fi-
gyelemmel leszünk a kerület gazdálkodására.

Gór Csaba egyben reményét fejezte ki, hogy 
a választói akarat a későbbi önkormányzati 
struktúrában is érvényesülni fog. 

– Három éve, amikor megalakítottuk a Mo-
mentum Mozgalmat, többek között azt a célt 
tűztük ki magunknak, hogy meghaladjuk azt 
az ideológiai megosztottságot, amely az or-
szágban az elmúlt években uralkodik – hang-
súlyozta Berg Dániel, a Momentum képviselő-
je. – Úgy gondolom, hogy az önkormányzati 
munka erre kiváló lehetőséget nyújt. Valljuk, 
hogy nincs jobboldali parlagfű, vagy balolda-
li rossz állagú játszótér, ahogyan nem létezik 
konzervatív, vagy liberális gyalogátkelőhely 
sem. Ellenben létezik hidegkúti parlagfű, pa-
saréti lerobbant játszótér és hiányzó zebra a 
Vízivárosban. Munkánk során kötelességünk 
ezeket a problémákat ideológiától mentesen, 
a közjó érdekében orvosolni.

A képviselő-testületnek eredményes mun-
kát kívánva reményét fejezte ki, hogy az elkö-
vetkező években a közszolgálati szellemiség-
ben folytathatják a közös munkát.

Első napirendi pontként a képviselő-testü-
let a Fekete Sas utca–Bem tér gyalogátkelőhely 
létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájá-
rulásról döntött. 

Berg Dániel hozzászólásában jelezte, hogy 
a vízivárosi lakók az előterjesztésben szerep-

Zöld út a Bem téri zebrának

A képviselő-testület november 6-án tartott ülésén tulajdonosi hozzájárulását adta a Fekete Sas 
utca-Bem téri gyalogátkelőhely létesítéséhez. A zebra a volt Radetzky-laktanya sarka és a Fekete Sas 
utca–Frankel Leó út sarok között épülhet meg
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lő zebra szükségességét a választási kampány 
során határozottan kinyilvánították. 

– Ez az átkelőhely szimbolikus, de konkrét 
ügy is egyben, ami mutatja, ahogy amit meg-
ígértünk, azt végre is hajtjuk.

Biró Zsolt (Fidesz-KDNP) képviselő arról 
érdeklődött, hogy a zebra tervét mikor ren-
delték meg a mérnöki irodától, és erre a költ-
ségvetési fedezet biztosítva van-e.

Őrsi Gergely polgármester elmondta, hogy 
az alakuló ülésre tekintettel a kérdésekre a hi-
vatal írásban ad majd választ. 

Juhász Veronika (Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
– MKKP) a témához kapcsolódva arról tájé-
koztatta a képviselő-testületet, hogy pártjá-
nak van zebrához való festéke és a felfestéshez 
szükséges sablonja is.

A testület végül egyhangúlag fogadta el az 
előterjesztést.

A képviselők arról is határoztak, hogy az 
idei közmeghallgatást november 26-án ked-
den 17 órától tartják a Móricz Zsigmond Gim-
náziumban (részletek lent). A polgármester 
egyben jelezte, hogy a modernizáció jegyében 
bevezetik a már korábban előkészített rend-
szert, miszerint a képviselők a testületi ülés 
anyagát papír helyett internet alapú szolgál-
tatáson keresztül kapják meg, ami környezet-
védelmi szempontból is előnyös lesz.

Újdonság, hogy testületi ülést most első 
alkalommal közvetítettek az interneten ke-
resztül élőben a II. kerület Facebook-oldalán. 
A jövőben az érdeklődők mindig megtekint-
hetik az üléseket online.

XXI. századi kerület
– Olyan kerületet szeretnénk megteremteni, 
ahol nem kell értékes időt tölteni adminiszt-
ratív és bürokratikus ügyintézéssel. A lehető 
legszélesebb körben szeretnénk digitalizálni 
a kerületi ügyintézést.

Közös dolgainkról az itt élőkkel
közösen dönthessünk
– A mindennapi életünket érintő kérdések-
ről ne csak ötévente, a választások alkalmá-
val dönthessenek a kerületiek, az időközben 
felmerülő problémákat az itt élők bevoná-
sával oldjuk meg. Az évi egyszeri közmeg-
hallgatás mellett még számos más lehető-
séget biztosítunk arra, hogy a II. kerületiek 
véleményt nyilváníthassanak az őket érintő 
kérdésekben.

Szolidáris kerület
– Minden itt élő minden problémájával fog-
lalkozunk, szeretnénk, ha a II. kerületben 
minden egyes apró ügy súlyának megfelelő 
szerepet kapna a megoldási javaslatok kö-
zött. Fontosabb számunkra, ha sok ember 
több kisebb problémáját oldjuk meg közö-
sen, mintha egy nagyobb látványberuházásra 
kerülne sor.

A kommunális adórendszer 
igazságosabbá tétele
– Köztünk is élnek olyanok, akik segítségre 
szorulnak, akiknek egy-egy adóteher telje-
sítése a mindennapi élet során nehézséget 
okoz, ezért igazságosabbá tesszük a kommu-
nális adó rendszerét.

Élő kapcsolat magyarországi
testvértelepülésekkel
– A II. kerületben valóban több a lehetőség, 
de ez azt is jelenti, hogy nagyobb a felelőssé-
günk is. Nemzetközi testvérvárosi partner-
ség kialakítása helyett Magyarország hátrá-

nyosabb helyzetű településeivel szeretnénk 
kétoldalú testvértelepülési kapcsolatokat 
létesíteni. Ez nem csupán abból áll, hogy a 
szegényebb települést anyagilag támogatjuk, 
hanem szeretnénk, ha valós, élő kapcsolat 
alakulna ki. 

Család- és gyermekbarát kerület
– A családbarát kerület megvalósítása nem 
pusztán azt takarja, hogy minden játszótéren 
vécét és pelenkázót létesítünk. Az  elkövet-
kezendő öt év arról fog szólni, hogy minden 
egyes fejlesztést és intézkedést úgy valósítunk 
meg, hogy az a családok és a gyerekek érdekeit 
a legmesszebbmenőkig figyelembe vegye. Ez 
az elv sok mindennel összefügg, többek kö-
zött azzal is, hogy kiemelt támogatást szeret-
nénk adni gyermekeink gondozóinak, neve-
lőinek, hogy a terheiket csökkentsük. 

Környezetvédelem,
fenntartható fejlődés
– Minden döntésünknél kiemelten sze-
retnénk szem előtt tartani a környezet-
tudatosságot és a fenntartható fejlődést. 
Leegyszerűsítve mondhatnánk úgy is, hogy 
beton helyett fákat szeretnénk, tágabban ér-
telmezve, a klímakatasztrófa, amely a felnö-
vekvő generációkat különösen érinti, azon-
nali intézkedéseket igényel. Egy kerület is jó 
példával járhat elöl, ezért igyekszünk min-
dent megtenni, hogy a II. kerület még zöl-
debb és környezettudatosabb legyen.

Együttműködés
civil szervezetekkel
– Számtalan olyan téma van, ahol a civil szer-
vezeteknek javaslataik kifejtésével helye van 
a döntéshozatali előkészítésben. Sokat tud-
nak hozzátenni ahhoz, hogy akár a környe-
zetvédelem, akár a kultúra területén valóban 
olyan intézkedések és fejlesztések történje-
nek a II. kerületben, amelyek az itt élők ér-
dekeit szolgálják, de ugyanúgy a polgárőrség, 
az önkéntes tűzoltók, és minden olyan helyi 
civil kezdeményezés is részt vehet a dön-
tések előkészítésében, amely önként vállal 
részt a közéletben. Külön szeretném a civil 
társadalom segítségét kérni abban, hogy a II. 
kerületben az állatvédelem és a természet-
védelem kiemelt szerepet kaphasson. 

Közvetlenül pályázunk
európai uniós forrásokra
– Szeretnénk, ha az önkormányzat közvetle-
nül az Európai Unió intézményei által kiírt 
pályázatokon is részt venne. Ezzel lehetőség 
nyílna arra, hogy az EU közvetlenül hozzá-
járuljon fejlesztéseink és intézkedéseink 
megvalósításához.

(A teljes program letölthető
a program.orsigergely.hu oldalról)

Őrsi Gergely polgármester a képvise-
lő-testület alakuló ülésén korábban meg-
hirdetett programjából kiemelt néhány 
elemet, amelyre az elkövetkező időszak-
ban fókuszálni szeretne.

Közmeghallgatást 
tartanak

Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
2019. NOVEMBER 26-án, 

kedden 17 órától 
közmeghallgatást tart 

a Móricz Zsigmond Gimnáziumban 
(1025 Törökvész út 48–54.).

A közmeghallgatás szervezettebbé 
tétele érdekében a választópolgárok, 
illetve a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői a téma rövid megjelölésével 
2019. november 21-én (csütörtökön) 

16.00 óráig jelentkezhetnek be a 
(06 1) 346-5471-es telefonon, kérdé-
seiket, javaslataikat eljuttathatják a 

kozmeghallgatas@masodikkerulet.hu 
e-mail-címre, illetőleg személyesen 
félfogadási időben a Polgármesteri 

Hivatal Központi Ügyfélszolgálatához 
(1024 Margit utca 2-4.).

Az előzetes regisztráció a gördüléke-
nyebb szervezést szolgálja, ugyanakkor 
a közmeghallgatáson helyben is lehet 

felszólalásra jelentkezni, 
kérdést feltenni.
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Lezárások voLtak kerüLetünkben is
Recep Tayyip Erdoğan török elnök hivatalos látogatá-
sa miatt november 7-én Budapesten komoly lezárások 
voltak, amik miatt bizonyos helyeken szinte leállt a köz-
lekedés. Az egyik leginkább érintett terület a II. kerület 
volt. A forgalmat tovább bénította, hogy aznap délután a 
török elnök ellen tüntetés is zajlott, amely – kerületünket 
is érintve – az Oktogontól indult és a Széll Kálmán téren 
ért véget. A megmozduláson a II. kerület polgármeste-
re, Őrsi Gergely, valamint a képviselő-testület néhány 
tagja, Varga Előd Bendegúz és Berg Dániel is részt vett. 

Kora este a török küldöttség meglátogatta a Gül Baba 
türbét, ami miatt lezárták a környező, illetve a delegáció 
útvonala mentén fekvő utcákat is, így ezen a környéken 
szinte lehetetlen volt autóval és tömegközlekedéssel bár-
hova eljutni. A közösségi oldalakon arról számoltak be, 
hogy főleg a Margit híd közelében sok ember feltorlódott, 
akik nem tudtak még hazamenni sem, mert nemcsak a 
parkolást, az autóforgalmat és a közösségi közlekedést, 
de a gyalogosforgalmat is korlátozták. Budán végül este 
hét óra előtt oldották fel a lezárásokat, korlátozásokat.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásával egy napon, ok-
tóber 13-án tartották a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. Kerületünkben a 
következő öt évben tizenkét nemzetiségi önkormányzat működik. A képviselők száma nemze-
tiségenként attól függően lehetett 3, illetve 5 fő, hogy a választás kitűzésének napján a telepü-
lésen kevesebb, vagy több mint száz fő szerepelt a nemzetiségi névjegyzékben. A nemzetiségi 
önkormányzatok megalakultak és megkezdték a munkát.

Bolgár Önkormányzat: Genát And-
rea elnök, Büdy Gézáné elnökhelyettes, 
Ivanova Ilieva Teodora
Görög Önkormányzat: Cafaridu Poli-
xeni elnök, Galacanu Efstatia elnök-he-
lyettes, Dzindzisz Jorgosz
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat: 
Kovács-Letenyei Bea elnök,
Szabó Flóra Zita elnökhelyettes, Kovács 
Ádám László 
Lengyel Nemzetiségi Önkormány-
zat: Felföldi Maria Barbara elnök, 
Bükkfalvy Ábel János elnökhelyettes, 
Borzon Daniel Zoltán
Német Önkormányzat:
Kretz Éva Judit elnök, Szlovák Gyuláné 
elnökhelyettes, Helter Ferenc, Kabai 
Józsefné, Krist Veronika Julia
Örmény Önkormányzat: dr. Issekutz 
Sarolta elnök, Bacsó Zoltán Károly,
Vereczkei Csaba 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 
Horváth Krisztofer András elnök, Horváth 
István Gusztávné elnökhelyettes, Horváth 
István Gusztáv 
Román Nemzetiségi Önkormány-
zat: Kis Józsefné elnök, Németh Hen-
rietta Camelia elnökhelyettes (nov. 8-án 
lemondott mandátumáról), Egresi Attila
Ruszin Önkormányzat: Kuzma Hanna 
elnök, dr. Bencze István László elnökhe-
lyettes, Fellner Attila 
Szerb Önkormányzat: dr. Lásztity 
Jovánka elnök, dr. Ember Tibor elnök-
helyettes, Kotorcevic Lázár
Szlovák Önkormányzat:
Faller Lubomíra elnök, Horváth Zoltánné 
elnökhelyettes, Kollár István
Ukrán Önkormányzat: Kormányos 
Alekszandra elnök, Kirejko Dmitrij Ta-
raszovics elnökhelyettes, Kormányos 
István Lajos

Megemlékezés
a nemzeti gyásznapon

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leve-
résének, a szovjet csapatok bevonulásának 63. 
évfordulóján a november 4-i gyásznapon a II. 
kerületben is emlékeztek a hősökre, az áldoza-
tokra és a II. kerületi eseményekre. Őrsi Gergely 
polgármester a Mansfeld-emlékműnél, valamint 
Kiss Roland önkormányzati képviselővel a Nagy 
Imre téri emléktáblánál helyezett el koszorút.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium parlamenti államtitkára, a 
II. kerületi KDNP elnöke az Építsünk hidat! 
elnevezésű, a budapesti II. kerületi és XVI. 
kerületi kereszténydemokraták és civilek által 
szervezett rendezvénypár budai ünnepségén 
mondott beszédet a Mansfeld Péter-emlék-
műnél november 4-én.

A nemzetiségi önkormányzatok
képviselői a II. kerületben

A környéken élők évtizedek óta várták az új uszoda 
elkészültét, amely végül október 1-jén nyitotta meg a 
kapuit. Az átadást követő időszakban többen kifogá-
solták a viszonylag magas jegyárakat, illetve a szauna 
hiányát, és visszatérő kérés volt a lakosság részéről, 
hogy az ötvenméteres medencét ne csak megfelezve 
használhassák. A felmerült kérdésekre reagálva Őrsi 
Gergely II. kerületi polgármester a lapoknak elmondta, 
az uszoda korábban kialakított jegyárait felül fogják 
vizsgálni. A II. Kerületi Önkormányzat elsődleges célja, 
hogy a helyben élők és az új uszodát használók tényle-
ges bevonásával megtalálja a megoldást arra, hogy a 
sportlétesítmény működtetése mindenki megelégedésére 

Az új uszodának a helyiek megelégedésére kell működnie
szolgáljon. A polgármester azt is kiemelte, hogy a kültéri 
medencét is mielőbb használhatóvá szeretnék tenni télen 
is, sátorral fedve. Továbbá bővíteni tervezik az uszoda 
szolgáltatásait, jelenleg ugyanis például szauna sem  
működik a létesítményben. 

– Az uszodában több műszaki munkálat még mindig 
nem záródott le és december végéig csak próbaüzemben 
működik – tette hozzá a polgármester. 

A Gyarmati Dezső Uszoda önkormányzati forrásból, 
tao-támogatásból és állami támogatásból épült, közel 
7 milliárd forintért, hitelfelvétel nélkül. A pesthidegkúti 
sportlétesítmény fedett terében egy 51,5x25 méteres – 
keresztirányban osztható – versenymedencét alakítottak 
ki, amellyel egyszerre ki tudják szolgálni a lakossági 
úszásigényeket és az iskolai, óvodai úszásoktatást, 
illetve a vízilabda-utánpótlás edzéseit. Épült még egy 
20x10 méteres tanmedence is, valamint egy téliesíthető, 
vízilabda-mérkőzések rendezésére is alkalmas 33x20 
méteres kültéri medence.

Az utóbbi hetekben több cikk is megjelent 
internetes portálokon, amely a II. kerület új 
uszodájával, a Máriaremetei úton megnyílt 
Gyarmati Dezső Uszodával foglalkozott. 
 

a Gyarmati Dezső UszoDa hon-
lapján (www.gydu.hu) elérhető információk 

szerint december 31-ig a 2 órás belépőjegy 
megvásárlásával (felnőtteknek: 2400 Ft, II. Kerület 
Kártyával: 2000 Ft) időkorlát nélkül lehet használni 
az uszodát, a további bérletkonstrukciók kidolgozás 
alatt állnak. Az újdonságokról, változásokról lapunk 
későbbi számaiban olvashatnak. Az uszodában újra 
lehet igényelni a II. Kerület Kártyát november 22-én 
13–18 óráig és december 6-án 13–18 óráig. 
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Teljes hosszában járható a Pasaréti út

TURISTA ÚT

VEREcKE ÚT

PASARéTI ÚT

Mint arról a beruházó BKK tájékoztatott, a műszaki át-
adás-átvételi eljárás alatt hibajavítási munkák még előfor-
dulhatnak, de ezek a forgalmat nagymértékben már nem 
befolyásolják. Az eljárás elején minden érintett bejárta 
a területet, hibalista készült, és ezek alapján a kivitelező 
vállalkozó várhatóan november 22-ig javítja ki a felvett 
hibákat. A zebrák felfestése a műszaki átadás-átvételi fo-
lyamat kezdetén még hiányzott, Őrsi Gergely polgármester 
a saját és a II. Kerületi Önkormányzat közösségi oldalán 
hívta fel a figyelmet a helyzet balesetveszélyes voltára és 
a BKK mielőbbi intézkedését kérte. A zebrák elkészültéig 
a csúcsforgalomban a kerületi városrendészek segítik a 
biztonságosabb átkelést, szintén a polgármester kérésére.

A hiányzó burkolati jelek felfestését valóban csak no-
vember 14-én kezdték el, ennek az esős időjárás is oka 
volt. A kivitelező emellett folyamatosan takarítja a terü-
letet, és ígérete szerint a felhalmozódott hulladékot is 
elszállítja. 

A Pasaréti út és környezete mintegy két kilométeres 
szakaszon újult meg: cserélték az útburkolatot, de ahol 
szükséges volt, ott a teljes útszerkezetet is. A buszmegálló 
öblök bazaltbeton burkolatot, az útpályán lévő megállók 
aszfaltburkolatot kaptak. Felújították a járdákat és a ka-
pubehajtókat is. Az új jelzőlámpák beépített érzékelőkkel 
segítik az autóforgalom folyamatosságát. A közvilágítást is 
felújították, a kijelölt gyalogátkelőhelyek környéke kiegé-
szítő megvilágítást kapott.

Többen kérdezték, hogy mi az oka a két sáv közötti elté-
rő aszfaltszínnek. A BKK tájékoztatása szerint a korábban 
készült aszfalt már a használat miatt kopott, koszolódott, 
így az újonnan megnyitott sávnak eltérő színe van.

A II. Kerületi Önkormányzat beruházásában az elmúlt 
időszakban új burkolatot kapott a Turista út a Pálvölgyi út 
és a Szalamandra út között, valamint a Verecke út a Verecke 
lépcső és a Szalamandra út között. A Nyár utcában a végé-
hez ér a járdafelújítás.

November 8-án, pénteken megkezdődött a Pasaréti 
út műszaki átadás-átvételi eljárása. Másnap az autó-
sok, hétfőtől már a közösségi közlekedést igénybe 
vevők is újra használhatták mindkét irányban a fel-
újított utat. Várhatóan november 22-ig – a hibák ki-
javítását követően – teljesen végeznek a felújítással. 
 

NyáR UTcA
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FIGyELEM!
A lomokat csak

a kikészítés napján,
18 órától lehet
a lakóházak elé

kihelyezni.

veszéLyeshULLaDék-Gyűjtés
A lomok elszállításának napján körzetenként egy kijelölt helyen térítésmentesen 
veszi át a háztartásban felgyülemlett veszélyes hulladékot az FKF Nonprofit Zrt. 
Leadható anyagok: sütőolaj és göngyölegei, festékmaradék és göngyölegei, ola-
jos műanyag flakon, oldószerek, higítók, növényvédő szerek, akkumulátorok, 
szárazelemek, elektromos és elektronikai hulladék, gumiabroncs, szórópalack, 
fénycső, gyógyszerhulladék. Időpontok és helyszínek a körzetlistában (7. oldal).

mit és hová teGyünk?
•  A lomot az FKF Nonprofit Zrt. járművei által könnyen megközelíthető közterü-

letre kell kitenni. 
•  Kipakolás előtt érdeklődjön a segélyszervezeteknél, az FKF Nonprofit Zrt. hon-

lapján a Szemléletformáló és Újrahasználati Központokról, mert másnak szüksége 
lehet a használható állapotú tárgyakra.

•  Tilos kihelyezni a háztartásokban naponta képződő háztartási hulladékot, ipari, 
mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot, veszélyes 
hulladékot (csak a kijelölt helyszínen és megadott időszakban, kézből kézbe tör-
ténő átadással), építési törmeléket, autógumit, autóroncsot, zöldhulladékot (ág, 
nyesedék, lomb, fű), szénport, földet.

•  Az újrahasznosítható hulladékot (fehér és színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, 
italos kartondoboz) a szelektív gyűjtőedényekbe kell rakni.

A számos őszi útfelújítás miatt a Fővárosi Köz-
terület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF Zrt.) idén 
DECEMBER 4. és 11. között tart lomtalanítást 
kerületünkben. Ez az időszak a kerület egészét 
érintő lomkikészítés ideje. Az ingatlanok elé csak 
az FKF Zrt. postaládába bedobott hírlevelében 
szereplő időpontban szabad kitenni a hulladé-
kot. A vállalat a kerületet nyolc körzetre bontva 
más-más napokon szállítja el a lomot. Az FKF Zrt. 
tájékoztatása szerint 2020-ban az előzetes ter-
vek alapján szeretnék visszaállítani a II. kerületi 
lomtalanítást a korábban megszokott szeptem-
beri időpontra.

A hulladék kikészítésének időpontjáról és 
elszállításának pontos idejéről az FKF Zrt. 
levélben, valamint a lépcsőházakban kihe-
lyezett hirdetményeken tájékoztatja a lakókat 
és a lakóközösségeket.

A Városrendészet közterület-felügyelői és 
a II. kerületi Rendőrkapitányság rendőrei 
idén is járőrözéssel igyekeznek biztosíta-
ni a rendet a közterületeken a lomtalanítás 
időszakában. A közterület-felügyelők már a 
lomtalanítást megelőző hetekben ellenőr-
zéseket tartanak, hogy megelőzzék a lomok 
idő előtti kihelyezését. Amennyiben korai 

kirakodást tapasztalnak, felszólítják a lakó-
kat a hulladék visszapakolására. Saját biz-
tonságunk érdekében továbbra is érdemes 
megfogadni a Városrendészet és a rendőrség 
tanácsát: senki se fogadjon el segítséget ki-
pakoláskor a lomizóktól, és ne engedjen be 
idegen személyt a házba.

Az FKF Nonprofit Zrt. arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy az úttestet feltakarítják, de 
a lomtalanítás után a kipakolásra használt 
közterület (az ingatlan előtti terület és a jár-
daszakasz) takarítását a lakóknak, a társas-
házaknak kell elvégezniük.

Lomtalanítás decemberben

ne heLyezzenek ki:
háztartásokban naponta képződő kom-
munális hulladékot; ipari, mezőgazdasági, 
szolgáltatatási tevékenység következtében 
keletkezett hulladékot; veszélyes hulladékot; 
építési törmeléket; gumiabroncsot; zöld-
hulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű); szén-
port, hamut; földet; elkülönítetten gyűjtött 
üveg-, papír-, műanyag és fémhulladékot; 
gépjárműroncsot.

5-ös körzet, kikészítés: 
december 8., vasárnap

4-es körzet, kikészítés: 
december 7., szombat

6-os körzet, kikészítés: 
december 9., hétfő

7-es körzet, kikészítés: 
december 10., kedd

8-as körzet, kikészítés: december 11., szerda
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A veszélyes hulladékot csak 
a gyűjtőpontokon lehet leadni!

1. KÖRZET: ki-
készítés: decem-

ber 4. (szerda), 18 órá-
tól, elszállítás: december 5. 

(Zöld lomb utca páratlan oldal–Csatárka 
út páratlan oldal–Kapy utca páros oldal–Csévi 

utca páros oldal–Kelemen László utca páros oldal–
Hűvösvölgyi út páratlan oldal–Ötvös János utca páros 
oldal–Szipka utca–Kondor út–Görgényi út–Szépvölgyi 
út páros oldal–Szépvölgyi dűlő–Hármashatárhegyi 
út.) Veszélyeshulladék-gyűjtés: december 5., 
12–18 óra, Versec sor–Hűvösvölgyi út sarok, parkoló. 
2. KÖRZET: kikészítés: december 5. (csütörtök), 
18 órától, elszállítás: december 6. (Árpád fejede-
lem útja–Szépvölgyi út páros oldal–Pusztaszeri út páros 
oldal–Gábor Áron utca páratlan oldal–Bimbó út párat-
lan oldal–Alsó Törökvész út páratlan oldal–Vérhalom 

utca páratlan oldal–Gül Baba utca páratlan 
oldal–Üstökös utca páratlan oldal.) Veszélyes-

hulladék-gyűjtés: december 6., 12–18 óra, a 
Szépvölgyi út 56.-tal szemben, parkoló. 3. KÖRZET: 
kikészítés: december 6. (péntek), 18 órától, el-
szállítás: december 7. (Árpád fejedelem útja–Bem 
rakpart–Csalogány utca páratlan oldal–Margit körút 
páratlan oldal–Széll Kálmán tér–Szilágyi Erzsébet fasor 
páratlan oldal–Gábor Áron utca páratlan oldal–Bimbó 
út páros oldal–Alsó Törökvész út páros oldal–Vérhalom 
utca páros oldal–Gül Baba utca páros oldal–Üstökös 
utca páros oldal.) Veszélyeshulladék-gyűjtés: de-
cember 7., 10–16 óra, Marczibányi tér–Felvinci út 
sarok, parkoló. 4. KÖRZET: kikészítés: december 
7. (szombat), 18 órától, elszállítás: december 8. 
(Gábor Áron utca páros oldal–Pusztaszeri út páratlan 
oldal–Szépvölgyi út páros oldal–Zöld lomb utca páros 
oldal–Csatárka út páros oldal–Kapy utca páratlan oldal–
Csévi utca páratlan oldal–Kelemen László utca páratlan 
oldal–Hűvösvölgyi út páros oldal–Nagykovácsi út–Szép 
Juhászné út–Budakeszi út páratlan oldal–Szilágyi Erzsé-
bet fasor páratlan oldal.) Veszélyeshulladék-gyűjtés: 
december 8, 10–16 óra, a Branyiszkó út 2–4. előtti 
közterületen. 5. KÖRZET: kikészítés: december 

8. (vasárnap), 18 órától, elszállítás: december 
9. (Hármashatárhegyi út–Szépvölgyi dűlő–Szépvölgyi 
út–Görgényi út–Kondor út–Szipka utca–Ötvös János utca 
páratlan oldal–Hűvösvölgyi út páratlan oldal–Hidegkúti 
út páros oldal–Temető utca páros oldal–Vízmosás utca 
páratlan oldal.) Veszélyeshulladék-gyűjtés: de-
cember 9, 12–18 óra, a Temető utca 18-cal szemben. 
6. KÖRZET: kikészítés: december 9. (hétfő), 18 
órától, elszállítás: december 10. (Vízmosás utca 
páros oldal–Temető utca páratlan oldal–Hidegkúti út 
páros oldal–Máriaremetei út páratlan oldal–Csatlós 
utca páratlan oldal.) Veszélyeshulladék-gyűjtés: 
december 10., 12–18 óra, Hímes u. 2–8-cal szem-
ben. 7. KÖRZET: kikészítés: december 10. (kedd), 
18 órától, elszállítás: december 11. (Hidegkúti út 
páratlan oldal–Máriaremetei út páros oldal.) Veszé-
lyeshulladék-gyűjtés: december 11., 12–18 óra, 
Kővári utca 2.-vel szemben. 8. KÖRZET: kikészítés: 
december 11. (szerda), 18 órától, elszállítás: 
december 12. (Hűvösvölgyi út–Nagykovácsi út–
Szép Juhászné út–Budakeszi út–Csatlós utca páros 
oldal–Máriaremetei út páratlan oldal.) Veszélyes-
hulladék-gyűjtés: december 12., 12–18 óra, 
Ördögárok utca–Csatlós utca-sarok.

A veszélyes hulladékot csak 
a gyűjtőpontokon lehet leadni!

2-es körzet, kikészítés:
december 5., csütörtök

3-as körzet, kikészítés: 
december 6., péntek

4-es körzet, kikészítés: 
december 7., szombat

1-es körzet, kikészítés: 
december 4., szerda

A körzethatárok találkozásánál fekvő utcákban (pl.: Alsó Törökvész út, Bimbó út, Csatárka út, Csévi u., Gábor Áron u., Hűvösvölgyi út, Kapy 
u., Kelemen László u., Pusztaszeri út, Vérhalom u., Zöld lomb u. stb.) a területekre vonatkozó mindkét elszállítási napon járnak a lomtalanítók.

Kikészítési, elszállítási
és veszélyeshulladék-gyűjtési

időpontok a körzetekben



8. OLDAL KÖRNYEZETÜNK BUDAI POLGÁR

Szinte már közhely, hogy a fővárosban évek 
óta tilos az avarégetés, mégis vannak, akik a 
jogszabályt nem ismerve, netán tudatosan 
füstölik be lakókörnyezetüket ősszel vagy ta-
vasszal. És ki tudja, hogy a nedves növényi 
hulladék mellett mi kerül még a tűzre? Pedig 
a levél és a zöldnyesedék eltüntetésére több 
környezetbarát lehetőség is adva van. 

Ha nem tudjuk a kertben 
hasznosítani a zöldjavakat

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. lombgyűj-
tő zsákját meg lehet vásárolni például a Fő utca 
47. szám alatti Budai Ügyfélszolgálati Központ-
ban, a lakossági hulladékudvarokban – darab-
ját 235 forintért –, valamint az ismert barkács-
áruházakban, kertészetekben, illetve néhány 
élelmiszerlánc boltjaiban. A zöldhulladékot 
ebbe téve a zöldjárat idén novEmbEr 29-ig 
Budapest zöldövezeti területeiről térítésmen-
tesen szállítja el (a II. kerületben keddenként). 
Az egy méternél nem nagyobb ágakat összekötve 
szintén ki lehet tenni a zsákok mellé. A zöld-
hulladék tisztaságára ügyeljünk, ugyanis abból 
komposztálási technológiával minősített, en-
gedéllyel rendelkező talajjavító anyag készül. 
További információk: www.fkf.hu

Komposztáljunk!

A II. Kerületi Önkormányzat támogatásá-
val városrészünkben tizenkét éve működik a 
Komposztáló II. Kerület Program, amelynek 
keretében a lakók, lakóközösségek komposz-
tálóedényeket igényelhetnek. További infor-
mációk a www.komposztmester.hu oldalon.

Az őszi udvar- és kertrendezés közben sosem 
szabad megfeledkezni arról, hogy mindig a 
környezetbarát módját válasszuk a zöldhul-
ladék begyűjtésének, illetve felhasz-
nálásának. Aki nem szeretné zsákban 
elszállíttatni az avart és a nyesedéket, 
bizonyos esetekben a kertben hagyhat-
ja, vagy szakszerűen komposztálhatja 
a lombot, gallyat, de semmi esetre 
sem az égetés a megoldás.
 

A II. kerületben is vannak, akik egy másik, nem annyira közismert mód-
szerrel gondozzák kertjüket már több évtizede: a leveleket és a lehulló, 
étkezésre, befőzésre már nem használható gyümölcsöket ott hagyják 
ahová lehullottak, vagy ledarálják a leveleket apró darabokra és azt kö-
vetően szórják ki a gyepre. Az irányzat követői szerint – a természetes 
folyamat révén az erdőkhöz, tisztásokhoz hasonlóan – tavaszra a levelek, 
gyümölcsök elbomlanak és a zöldjavak helyben hasznosulva táplálják a 
talajt és erőre kaphat a fű.

Ugyanakkor arra minden kertben érdemes figyelni, hogy maradjon 
egy védettebb, zegzugosabb terület, amely otthon adhat a madaraknak, 
kisebb állatoknak, rovaroknak. 

Hagyjuk a kertben az avart? Mit mond a kertész?

mit? Kerti zöldjavakat (lehullott lomb, le-
vágott fű, gallyapríték, sövénynyesedék stb.) 
• Konyhai zöldjavakat (zöldség- és gyümölcs-
maradványok, kávézacc, teafű, tojáshéj, vá-
gott virág stb.).

miért? Mert aki komposztál: • Csökken-
ti a háztartási hulladék mennyiségét • Kivá-
ló minőségű virágföldet készít • Rendszeres 
testmozgást végez, egészséges életet él • Saját 
környezetével öntevékeny módon törekszik 
harmóniára.

Hol? Lakásunk erkélyén • Családi házunk 
kertjében • Lakóközösségben, társasházunk 
udvarán • Munkahelyi közösségben • Ok-
tatási, kulturális, szociális intézményben • 
Közparkban, temetőben • Telepen, energia-
igényes zöldhulladék-begyűjtési rendszeren 
keresztül. 

miben? Helyben • Prizmában • Fakeret-
ben • Műanyag silóban • Fémhálóban • Bon-
tott téglából épített komposztálóban.

mennyi ideig? Komposztunk – a kiindu-
lási anyagoktól és a körülményektől függően 
– 3-36 hónap alatt érik meg.

Hogyan? Hagyjuk helyben! • Gyűjtsük kü-
lön! • Aprítsuk fel! • Keverjük össze! • Forgas-
suk meg! • Érleljük be! • Rostáljuk át! • Ültes-
sünk bele!

Őszi kerti munkák környezetbarát módon

– Szerencsésnek mondhatja magát, akinek ilyen módon hosszú távon szép és egészséges 
marad a kertje, azonban sajnos ez nem mindenhol kivitelezhető. A  lombos fák között 
jelentős különbségek vannak. Akad pár faj, aminek gereblyézés, komposztálás nélkül is 
elbomlik a levele, de a többség esetében ez szükséges, mert komolyan károsíthatják az 
ápolt gyepet, vagy egyszerűen évek alatt vastag avarréteget képeznek. Tény, hogy sokkal 
természetközelibbé tehetjük a kertet, ha annak egy zugát „ápolatlanul”, gereblyézetlenül 
hagyjuk. Követendő példa lehet, hiszen ezzel jót teszünk számos nálunk telelő madárnak, 
sünnek, hasznos rovaroknak és sok egyéb állatnak is. Azonban, ha intenzíven használni 
szeretnénk a kertet játékra, kerti grillezésre, akkor sajnos erre is csak nagyobb kertek 
egy-egy eldugottabb részén van lehetőség.

Az Oázis Kertészet Pasarét szakértői

égetni tilos!
Van, akiben nosztalgiát ébreszt az avarégetésből 
keletkező káros anyag „illata”, mások pedig rég-
óta szenvednek a levegőszennyezéstől. Ha úgy 
véljük, valaki illegális égetést végez, igyekezzünk 
utánajárni, hogy valóban környezetszennyező te-
vékenységet folytat-e, ugyanis a kerti grillezést 
továbbra sem tiltja jogszabály. Amennyiben nem 
csal a szimatunk, és a sültek szaga helyett egyéb 
égésterméket érzünk, tehát egyértelmű a helyzet 
és beazonosítható a füstölő, aki a jelzés ellenére 
sem hagyja abba környezetszennyezést, akkor a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatának 
tájékoztatása szerint szükség esetén hívhatjuk a 
112-es segélyhívó számot.

A tiltott égetéssel kapcsolatos eljárást a Budapest 
Főváros Kormányhivatal kerületi hivatala folytatja le.
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Visszakerültek a Rómer Flóris 
utcai üveggyűjtő edények

A Rómer Flóris utca felújítása idején nem üzemeltek az ott található szelektív 
üveggyűjtő edények. A színes- és a fehérüveggyűjtő konténerek helyére azon-
ban voltak, akik továbbra is szorgalmasan vitték az újrahasznosítható palackokat. 
Az útfelújítást követően már visszakerültek a gyűjtőedények, a hulladékkupacot 
pedig elszállították. A II. kerületben jelenleg huszonegy helyszínen lehet gyűjtőbe 
dobni az újrahasznosítható üvegeket.

üveGGyűjtő szeLektív sziGetek a ii. kerüLetben: Battai lépcső (a Szabó 
Lőrinc iskola előtt), Cseppkő utca, a gyermekotthon előtt, Fekete István utca 11. (Szerb Antal 

utca), Felvinci út–Marczibányi tér sarok, Lipthay utca–Germanus Gyula park (az Irgalmas-
rendi Kórházzal szemben), Hárshegyi út 3. (az iskola előtt), Herman Ottó út 15-17. (KÉKI előtt), 
Hűvösvölgyi út (régi buszvégállomással szemben), Hűvösvölgyi út 57. és 38/a-c között (Versec 
sor sarok), Kacsa utca–Gyorskocsi utca 33. (túloldal), Községház utca–Sóvirág utca, Nagy Imre 
tér 3., Nagybányai út–Csalán utca, Ördögárok utca–Csatlós utca, Pusztaszeri út 18/a-b-vel szem-
ben, Rodostó utca 4., Rómer Flóris utca 6. (szemben), Szakadék utca 4. (Szép Juhászné út sarok), 
Szemlőhegy utca 38. (szemben), Szépvölgyi út 155., Szilágyi Erzsébet fasor 129. (Lotz Károly utca).

Nagy örömmel olvastuk a Budai Polgár legutolsó számában, 
hogy a Gyermekek Háza számára új iskola készül egy Völgy utcai 
épületegyüttes teljes körű átalakításával. Ez a jó hír kapcsolódik 
a novemberi Klebelsberg Kuno-napokhoz is. Érdemes felidézni a 
két évvel ezelőtti „Klebelsbergi örökségért” címmel megrendezett 
eseményt, amelyen az egykori kultuszminiszter oktatási reform-
járól, és annak mai követőjéről, a Gyermekek Házáról is volt szó.

Klebelsberg Kuno a Politikai Hitvallás kötetben ezt írta 1930-ban: 
„Mindent elkövetek, hogy iskolarendszerünket úgy alakítsam át, 
hogy a korábban túltengő elméleti irányt az élet nagy szükségle-
teivel számoló gyakorlati tendencia váltsa fel (…), megszületett 
gyermekeinket nem a hivatalra, hanem az életre kell nevelni”. Ez 
a reformprogram valósult meg, mint klebelsbergi örökség a Gyer-
mekek Háza Alternatív Alapozó Programjában, amelyet Kókayné 
Lányi Marietta és tanártársai 27 évvel ezelőtt dolgoztak ki, és azóta 
egyre sikeresebben alkalmaznak. Ennek a programnak alapelve sze-
rint „nem csupán tananyagot, hanem gyermekeket tanítanak, akik 
mindegyike jó valamiben”. Ez megnyilvánul a tanulás iránti esély-
egyenlőségben, a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásában, a 
személyiség és gondolkozás fejlesztésében, továbbá a csoportmunka 
elősegítésében. Mindez az önbizalom és sikerélmény fejlesztésével, 
a játékos tanulással és a gyermekekben lévő speciális tehetségek 
felismerésével jár együtt. A program alapvető célja, hogy a gyerekek 
személyre szabott differenciált oktatást, integrált nevelést kapjanak 
úgy, hogy a sérült és ép gyerekek együtt tanuljanak.

Lénárd Sándor az ELTE PPK oktatói és hallgatói nevében mondta: 
„Kevés olyan iskolasziget van ma Magyarországon, ahol a mo-
dern pedagógiai szemléletet látom működni a gyakorlatban, az 
életben. Ti hitelesítitek a létetekkel, hogy a jó iskola nem álom. 
Köszönöm, hogy vagytok”. 

Mi pedig, budai polgárok kívánjuk, hogy az új iskolában ez a 
szemlélet tovább erősödjön és még több sikert hozzon nemcsak 
a mi kerületünkben és Budapesten, hanem elterjedve az egész 
országban.

Prof. Dr. Petrányi Győző, akadémikus

PostaLáDánkbóL
A jó iskola nem álom

A Budagyöngyét is átszelő kerékpárúton történt néhány hete az alábbi eset, melyet 
egy édesanya osztott meg szerkesztőségünkkel. A történetben szereplő kerékpárút 
a Budagyöngyénél a Budapest Közút Zrt. kezelésében van, szerencsére felújítási 
terveinek készítése befejezéséhez közelít. A felújítás magában foglalja majd nem-
csak az útburkolat megújítását, hanem a gyalogosoktól elválasztott kerékpárút 
kialakítását is. A II. Kerületi Önkormányzat nemrég alakította át a Retek utcai 
kerékpárút Ezredes utca és Margit körút közötti ötszáz méteres szakaszát, ahol 
szintén sok a gyalogos és a kerékpáros, a felújítás során ott nagyon jól láthatóan 
különválasztották a sávokat. Vigyázzunk és figyeljünk egymásra mindannyian akár 
gyalog, akár két keréken közlekedünk!

„Férjem három gyermekünkkel (13, 9 és két és fél évesek) kerékpározott a 
Budagyöngye Bevásárlóközpont előtt, szabályosan, a bicikliúton a Széll Kálmán tér 
irányába. Nagyfiunk haladt elöl a kerékpárút jobb oldalán, akit hirtelen, a semmiből 
egy, a kerékpárút másik oldalán – tehát vele szemben – közlekedő gyalogos két 
kézzel, szó szerint menet közben lelökött a bicikliről, amitől gyermekünk a Buda-
gyöngye felőli, épített sziklafalra zuhant. Hál’ istennek az ijedtségen és a sokkon 
kívül nagyobb baja nem lett, de mellkasát beütötte, karja és ujjai felhorzsolódtak, 
és egyik combján a sziklafal élétől megsértve lett egy kisebb vágás. Miután fel-
fogta, mi történt, sírva felállt és a fehér inges, vasalt nadrágos, vékony testalkatú, 
kb. 70 éves „úriembertől” annyit tudott kérdezni: „Uram, miért tette ezt velem?” 
Érdemi választ nem kapott. Érthetetlen, miért volt benne annyi agresszió, hogy 
egy 13 éves gyereket képes volt két kézzel menet közben lelökni a bicikliről! Ez 
a szakasz kényes, egyszerre használják gyalogosok, kerékpárosok, itt áll meg a 
busz, de akkor is? Talán érte már máskor olyan, hogy egy kerékpáros nem adta 
meg neki az elsőbbséget, vagy megijedt valamitől? Így is felfoghatatlan.

Férjem, miután megnyugodva látta, hogy nagyobb baj nincs, végül rendőrt 
nem hívott, de ő is megkérdezte, csodával határos módon hidegvérét megőrizve, 
hogy „Miért?”. Érdemleges választ ő sem kapott. Az eset szemtanúja volt két, a 
sziklafalon beszélgető hölgy, ők sem akartak hinni a szemüknek. Fertőtlenítővel 
ellátták a gyermek sebét, nyugtató szavakkal segítettek. Ezt így, utólag is még 
egyszer köszönjük!” 

(Név és cím a szerkesztőségben)

PostaLáDánkbóL Vigyázzunk egymásra!

Vigyázzunk és figyeljünk egymásra akár gyalog, akár két 
keréken közlekedünk a közösen használt szakaszokon!
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Folytatódik a Szülők Akadémiája
A II. Kerületi Önkormányzat ingyenes 
előadás-sorozatának következő al-
kalma november 20-án, szerdán 17 
órától lesz. Előadó dr. Fodor Szilvia, 
előadásának címe: tehetséGGonDo-

zás vaGy túLterheLés?

December 5-én, csütörtökön 17 órá-
tól pedig dr. Falus András: eGészséGtU-
DatossáG – neveLés és ePiGenetika 
című előadását hallgathatják meg.

A terem befogadóképessége és az elő-
adások alatt rendelkezésre álló gyermek-

felügyelet miatt előzetes regisztráció szük-
séges, amit a lorincz.eva@masodikkerulet.
hu címen vagy a (06 1) 346-5711-es és a 
(06 1) 346-5700-s telefonszámon tehetnek 
meg. Helyszín: KSH Könyvtár, Thirring 
Lajos-terem (1024 Keleti K. u. 5.)

Óvodások olimpiája a Csik iskolában

Ingyenes focibajnokságot szervez a II. Kerületi 
Család- és Gyermekjóléti Központ Erődtér ifjúsági 
közösségi tere a Pokorny József Sport- és Szabad-
időközpontban NOVEMBER 23-án 9–20 óráig. 
A tornán 8 csapat vehet részt. Egy csapatban 4+1 
ember lehet (+cserék). Egy mérkőzés 20 percig 
tart (2x10 perc, közte 2 perc szünet).

A bajnokságon csoportrendszer van, tehát 
mindenki tud legalább 3 meccset játszani. A cso-
portokból az első 2 csapat jut tovább. Egy időben 
egyszerre csak 1 meccset játszanak le, a csapatok 

eközben részt tudnak venni egyéb programokon.
A helyszínen büfét és öltözőt biztosítanak. 

A sátorban eleinte hűvös lehet, ezért mindenki 
vigyen magával megfelelő öltözetet. A meccsek 
közbeni programok szabad téren lesznek!

Díjazás: első hely: 1 kupa, a csapat játékosai-
nak érem, 1 labda, a csapat játékosainak Puma 
tornazsák. Második hely: a csapat játékosainak 
érem, 1 labda, a csapat játékosainak Puma tor-
nazsák. Harmadik hely: a csapat játékosainak 
érem, 1 labda.

A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimná-
ziumban rendezték meg a II. kerületi óvo-
dák közötti játékos sportversenyt, az Óvodás 
Olimpiát november 9-én. A  résztvevőket, 
a szülőket Polgár Anikó iskolaigazgató, Öt-
vös Zoltán osztályvezető,  Hajnissné Anda Éva 
tankerületi igazgató és Kovács Ildikó óvodave-
zető köszöntötte. Összesen tíz önkormány-
zati óvoda csapata mérte össze gyorsaságát, 
ügyességét, felkészültségét.  A gyerekek nagy 
izgalommal érkeztek a versenyre és a délelőtt 
folyamán sportolókhoz méltó fegyelmezett-
séggel, koncentráltsággal végezték a felada-
tokat. Az idei Óvodás Olimpiát a Kitaibel Pál 
Utcai Óvoda nyerte, második pedig a Szem-
lőhegy Utcai Óvoda csapata lett, míg a dobo-
gó harmadik fokára a Pitypang Utcai Óvoda 
csapata állhatott. A többi intézmény holtver-
senyben negyedik helyezést ért el. A vidám 
hangulatú rendezvényről a gyermekek érem-
mel a nyakukban és közös élménnyel gazda-
godva távoztak.

Ingyenes focibajnokság kerületi felsősöknek

jeLentkezni Lehet: személyesen az Erődben (1027 Erőd utca 11., bejárat a Varsányi 
Irén utca 7. felől), www.facebook.com/rdtr02, a (06 20) 210-2436-os telefonszámon, 

vagy a nitroxkrisz@gmail.com e-mail-címen. A versenyen csak II. kerületi felső tago-
zatos általános iskolások vehetnek részt. Az ő jelentkezésüket várják NOVEMBER 20-ig.

Egyedülálló szülők csoportja
A II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központja 
segítő csoportot indít egyedülálló szülők támogatására a válás 
okozta veszteségeik feldolgozásáért, erőforrásaik mobilizálásá-
ért, valamint jövőképük elősegítéséért. A csoport dinamikája, 
a közös sors élményei segítenek a nehézségek leküzdésében. 

Vannak olyan szülők, akiknek önkéntes vállalása a gyer-
mek egyedüli felnevelése, illetve olyanok is, akik elveszítették 
párjukat. Ezért a gyász, a válás veszteségeit is feldolgozzák a 
tízalkalmas közös munka keretében, zárt csoportként működve: 
• honnan jövünk, merre tartunk • önismereti tükör • a véget 
ért kapcsolat elbúcsúztatása • kérdések a gyermeknevelésről, 
egyéni célokról • szerepeink az életünkben • jövőkép • az 
erőforrások, amelyekkel egy nehezebb szituációban meg 
tudunk birkózni • különböző konfliktusmegoldási technikák 
alkalmazása. 

Egy csoportban 10-12 fő vesz részt, a gyermekvigyázást 
meg tudják szervezni.

eGyeDüLáLLó szüLők csoPortja. A részvétel 
II. kerületi lakosok számára ingyenes. Találkozók: kéthetente, 

előre egyeztetett időpontban, tíz alkalommal.
Ugyanitt aUtoGéntréninG-csoPort is indul, amely II. 

kerületieknek szintén ingyenes. Foglalkozások hetente, Kerülj közel 
önmagadhoz! relaxációs technikával.
Jelentkezés mindkét programra: retek.diana@csgyk02.hu.
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A Csörsz utcából költözött a Koreai Kulturá-
lis Központ a II. kerületbe. – Szeretnénk, ha a 
központ a Frankel Leó úton is közösségi térré 
válna, ahová jó betérni tanulni, beszélgetni, 
teázni – mondta el lapunknak Lee Dangkweon, 
a központ igazgatója. – Lesz főző- és nyelv-
tanfolyam, tékvandó- (koreai eredetű harc-
művészet), zenei és táncos kurzusok. Nemso-
kára megnyit a könyvtár, amihez gyerekszoba 
tartozik, de különleges koreai újságok is el-
érhetőek itt, valamint színházi előadásokon 
és koncerteken is részt vehetnek majd az ér-

A Frankel Leó útra költözött 
a Koreai Kulturális Központ

deklődők. A programok többsége díjmentes, 
viszont regisztrációhoz kötött – tette hozzá. 

Bár a Koreai Kulturális Központ hivatalos 
megnyitóját 18-án tartják, a november 10-én 
megrendezett nyílt napon már sokan felfe-
dezhették az új épületet. A színházszeretők a 
koreai Goblin Party Egyszer volt, hol nem volt 
című előadását tekinthették meg. A társulat 
arra tett kísérletet, hogy új szemmel láttassa 
a koreai hagyományokat, különleges pers-
pektívába helyezze a megszokássá merevedett 
szokásokat. Az előadásban főszerepet kaptak a 

koreai dobok, amelyekkel zenéltek és báboz-
tak is. A nyílt napon tárlatvezetést is tartottak: 
A kortárs koreai építészet kozmopolita arca 1989–
2019 című kiállítást nézhették meg a látoga-
tók. Magyarország és Dél-Korea harmincéves 
diplomáciai kapcsolatának évfordulóján a ki-
állítás harminc építészeti projektet mutatott 
be Korea elmúlt három évtizedéből. 

A kulturális központban teázósarok is várja 
majd a vendégeket, illetve egy olyan kiállítás, 
amely a koreai fehér porcelánokat mutatja 
be. A koreai kultúra dobozkája egy mozgó ki-
állítás, amelyen láthatók a koreaiak minden-
napjai. Négy részből áll, nyelvtanulást segítő 
interaktív dobozkából, a nők és férfiak ha-
gyományos életterét bemutató részből, és 
egy olyan helyiségből, ahol szebbnél szebb 
koreai népviseleti ruhákat, fejékeket pró-
bálhatnak fel a látogatók.

Részletek a hungary.korean-culture.org/hu 
oldalon olvashatók. Novák Zsófi Aliz

Hivatalosan lapzártánk után nyitja meg kapuit a Koreai Kulturális Központ, de már sokan 
bekukkanthattak az ötemeletes épületbe, ahol a „nulladik” napon a koreai építészetet be-
mutató kiállítással és színházi előadással várták az érdeklődőket.

A látogatók felpróbálhatják a kétrészes hagyományos koreai öltözéket,
az úgynevezett hanbokot, valamint a cipőket és a hímzett fejdíszeket is

A Frankel Leó út 30-34. szám alatt nyitott újra a Koreai Kulturális Központ

Az Egyszer volt, hol nem volt című darabban Lim Jinhót, Ji Kyungmint és Lee Kyunggut láthatta a közönség

A kortárs koreai építészet kozmopolita arca című kiállításon a bemuta-
tott videók és makettek arról mesélnek, milyen szerepet tölt be 
a modern építészet a változó koreai társadalomban
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Nyolcvanadik születésnapját ünnepelte idén 
Sándor Pál Kossuth-díjas rendező, forgató-
könyvíró, producer, aki három évtizede 
kerületünk lakója. A sors kegyeltjének érzi 
magát, hiszen kamaszkora óta azzal foglal-
kozhat, amiért erre a Földre jött, szerelmes 
a moziba, a filmkészítésbe. Mesélt munkái-
ról, és azt is elárulta, hogy miért nem fél a 
születésnapoktól. 
 

Kern András és Garas Dezső az 1981-ben bemutatott  Ripacsokban
A Szerencsés Dániel című filmdráma 1956-ban játszódik, a történet a menni vagy 
maradni kérdése köré épül. A film főszereplői: Zsótér Sándor és Rudolf Péter

A ripacsokban nagy jelentősége van a szü-
letésnapnak. Emlékezetes marad a nyolcva-
nadik? 

Nem félek a születésnapoktól és az öregedés-
től sem, hiszen miért ne élnék? Még csak nyolc-
van vagyok! Az ember ilyenkor végiggondolja, 
hogy mi dolga van még itt. Nekem még nagyon 
sok. Az első nyolcvan év gyorsan elrepült. Na-
gyon rég eldöntöttem, hogy 106 éves koromig 
fogok élni. Az a 26 év, amit még szánok magam-
nak, tele van feladatokkal. 

min dolgozik most?
Most fejeztük be Szabó István rendezővel a 

közös munkát, forgatókönyv-konzultáns és a 
film producere is vagyok. Az utómunkánál tar-
tunk, jövő februárban kerül a film a mozikba. 
Az interjú előtt Bogdán Árpáddal (filmrendező) 
beszélgettem, vele is van néhány közös tervünk. 
Már pályáztam Deák Krisztina filmtervére is. 
Szerencsés vagyok, mert megtaláltam azt a vala-
mit, ami számomra a világon a legfontosabb, ez 
pedig a film. Használhatok nagy szavakat, mert 
nem mindenki találja meg, hogy mi a dolga; én 
18-19 éves korom óta tudom, és emiatt kivá-
lasztottnak érzem magam. Lehet, hogy a moziért 
jöttem erre a Földre. Nekem a film a víz, én meg 
a hal vagyok. 

Hogy került bele a filmes világba?
Nagyon-nagyon régen történt. Megkerestem 

a filmgyárat, mondtam a portársnak, hogy film-
rendező szeretnék lenni. Azt mondta, szóljak a 
Császárnénak a személyzeti osztályon. Csaszi 
néninek is elmondtam, hogy filmrendező sze-
retnék lenni. Úgy tűnik, nagy hatással voltam 
rá, mert egy héten belül behívtak, és 330 fo-

rintos kezdő fizetéssel már a laborban dolgoz-
hattam. Két és fél évet voltam a filmgyárban. 
Hordtam kávét, állítottam élességet kamerán, 
cipeltem lámpát. Aztán felvettek a főiskolára. 
Kiderült, hogy nemcsak hitem, képességem is 
van hozzá. Legalábbis azt mondják. 

voltak meghatározó mesterei?
Gimnázium helyett moziba szerettem járni, 

a főiskola helyett pedig szívesebben asszisztál-
tam. Amit igazán megtanultam, azt gyakorlat 
közben lestem el a forgatásokon, így kevered-
tem Fábri Zoltán, Keleti Márton és Jancsó Mik-
lós filmrendezők közelébe. De nem mondha-
tom, hogy ők a mestereim, mert nem nagyon 
foglalkoztak az asszisztensekkel, mint ami én is 
voltam. De nagyon figyeltem és sok titkot elles-
tem. 1967-ben volt először lehetőségem játék-
filmet rendezni. Sikeres lett. Nagyon örültem, 
mert oldódott bennem a feszültség, ami addig 
volt. Befogadott a közönség és a filmszakma is.

A kollégák, a nézők vagy a kritikusok véle-
ménye számít-e?

Az nagyon fontos, hogy a nézők szeretik-e a 
filmjeimet. Amikor várják a következő Sándor 
Pál-filmet. Ilyen is volt. A szeretet, a társke-
resés, a barátság a legfontosabb az életemben. 
A filmjeimben ezekről mesélek. 

Legutóbbi filmjét, a vándorszínészeket ta-
valy mutatták be.

Szerettem, de nem ez volt a legjobb művem. 
Persze minden film előtt úgy vagyok, hogy ki-
fordítom a világot a sarkaiból. Van, amikor si-
kerül, van, amikor nem.

melyikkel sikerült kifordítani?
Nagyon szeretem a Régi idők fociját, a Sze-

rencsés Dánielt, a Ripacsokat és a Szabadíts 
meg a gonosztólt. Van, amit ezek közül kultfilm-
ként emlegetnek. Amikor a Ripacsokat bemu-
tatták, kaptam rendesen. De aztán egyszer csak 
a film kidugta a fejét a földből, amibe korábban 
beledöngölték és elkezdett élni. A filmek sorsa 
a bemutatásuk után másfél évvel dől el. Hogy 
röppenek ki ebből az országból, hogy veszik meg 
más országok, hogy jutnak el a fesztiválokra. 

Minden film előtt úgy vagyok, hogy kifordítom a világot a sarkaiból
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Minarik Ede (Garas Dezső) mosodás egyetlen szen-
vedélye a foci. Mindenáron szeretné elérni, hogy a 
Csabagyöngye SC bejusson az első ligába

Szeretettel várjuk a régi és új érdeklődő-
ket, akik szeretnének egészséges recep-
tekkel megismerkedni, azokat elkészíteni 
és a főzőtársakkal együtt az ételt közö-
sen elfogyasztani. A főzést szakképzett 
dietetikusok irányítják, konyhai eszközt, 
felszerelést nem kell vinni.

eLkészítenDő menük: 
2019. november 19.: HALAT AZ ASZTAL-
RA (lazacfasírt, pisztrángsütés, tabouleh, 
borsókrém mentásan)
2019. november 21.: MELEGíTŐ ÉTELEK 
(vöröslencseleves, zelleres húsmorzsóka 
quinoakörettel, kukker)
2019. november 26.: KENYEREK TEPSI-
BEN ÉS SERPENYŐBEN (focaccia, naan 
kenyér, indiai vöröslencsekrém, francia 
répa, tejfölös mártogatós)
2019. november 28.: VENDÉGVÁRÓ SÓS 
SÜTIK (sós muffin, sajtos csiga, karfiolpizza)
2019. december 2.: KARÁCSONYI ELŐZE-
TES (rántott hal tepsiben, salátavariáció, 
reform bejgli)
2019. december 3.: KARÁCSONYI DíSZEK 
ÉS AJÁNDÉKOK A KONYHÁBÓL (zserbó-
bonbon, mézes puszedli, malacka)

Főzzünk egészségesen!
Receptklub

a recePtkLUb helyszíne: Török-
vész Úti Általános 

Iskola tankonyhá-
ja   (1025 Törökvész út 
67-69.) Megközelíthető 
a 11-es és a 111-es 
busszal, leszállás 
a Tömörkény ut-
cai  megál lóban. 
A  helyszín nem 
a k a d á l y m e n t e s. 
A  receptklub min-
den alkalommal 14 
órakor kezdődik. A  részvétel ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött, a tankonyha be-
fogadóképessége 15 fő. Jelentkezni lehet 
név, telefonszám, e-mail-cím megadásával 
a nemeth.agnes@masodikkerulet.hu címen, 
vagy a (06 30) 398-9560-as telefonszámon.

Volt egy hosszú periódus, amikor kétévente 
forgathattam. Aztán jöttek a kritikák. Voltak 
„előolvasóim”, és én csak a jó kritikát olvastam. 

Annyira zavarta?
Annyira!
A pozitív visszajelzés viszi tovább?
Ez valahogy úgy működik, hogy néha egy han-

gulat, egy történettöredék, egy látomás indít el 
a következő filmem felé. Ha ez foglalkoztatni 
kezd, ha visszatérő álomként jelentkezik, ha 
nem hagy nyugodni, akkor abból mániákusan 
filmet akarok forgatni. Ez több mint hit, ez ta-
lán egy szent őrület. Sok mindent szeretek, de a 
film a legmagasabb rendű passzió az életemben. 
Régebben a nők is idetartoztak, de házasem-
berként már nem mondhatok ilyet. A filmcsi-
nálás minden pillanata mámor: az előkészítés, 
a forgatás, a vágás, az utómunka. Mindegy, hogy 
zuhog-e az eső, vagy megdől-e a melegrekord, 
imádok forgatni. Olyankor fizikálisan és men-
tálisan is egy másik világba kerülök. Minden 
koncentrálódik bennem, teljes a célra tartás, 
nem remeghet sem a kezem, sem a lelkem. 
Amikor vége van, úgy érzem, mintha csapdába 
kerültem volna, az élet csapdájába. Lehet, sar-
kosan fogalmazok, de szerelmes vagyok a film-
csinálásba. Sírig tartó szerelemmel. 

Tud aludni forgatás előtt?
Tudok. Általában öt órát alszom, ennyi az 

alvásigényem, nem fogom átaludni az életem! 
Túl rövid ahhoz.

Hogy indul egy forgatási nap?
Amikor kimész a forgatási helyszínre, ott vár 

a stáb, száz-százhúsz ember. Akkor meghatódsz, 
mert ők azok, akik az álmaidat segítenek meg-
valósítani. Szeretet nélkül nem tudok forgat-
ni, ezeket az embereket szeretem. Ordibálok 
is velük, de minden reggel kezet fogunk, este 
megköszönöm a munkájukat. Ez olyan, mintha 
egy tengeralattjáróban lennénk összepréselőd-
ve – egymás mozdulatait is érezzük. A színészek 
alkotótársak, rettentően érdekel az, hogyan tu-
dom őket olyan állapotba hozni a szereppel, az 
instrukcióval, amiben ugyanolyan mániákusan 
adják oda magukat, mint ahogyan én. Mindent 
„kizsákmányolok” belőlük. Ez egy nagyon iz-
galmas játék. 

milyen praktikái vannak?
Magamat adom, és ezt várom el tőlük is. Ha 

sírni kell, sírok, ha ordítani kell, ordítok, ha az 

kell, akkor csendben maradok. Ha valami na-
gyon tetszik, akkor a jelenet után odamegyek és 
átölelem a színészt. Fontos, hogy semmi álságos 
ne legyen abban, amit együtt csinálunk. Akkor 
jó, ha mindenki adhatja saját magát. Lényeges, 
hogy egymás számára ugyanolyan fontosak le-
gyünk, és mindannyiunknak a film legyen a 
legfontosabb. 

Úgy hallottam, ellenséget és barátot is szer-
zett már forgatáson…

Ha össze is veszünk, előbb-utóbb kibékü-
lünk. Fontos barátságaim is a filmhez kötődnek. 
Kell egy csapat! (a Régi idők focija c. film szálló-
igévé vált mondata). Volt egy nagy csapatom, de 
sajnos, ahogy múlik az idő, fogyatkozunk. Fe-
lelőtlen módon itt hagynak engem. Ki engedte 
ezt meg nekik?! Én biztos nem így csináltam 
volna a helyükben! Ilyen barát volt Garas De-
zső, Tóth Zsuzsa forgatókönyvíró, Simó Sándor 
filmrendező, sokat köszönhetek nekik. Az ele-
jén kérdezte, van-e hátránya az idő múlásának. 
Ez az egy. Ha sokáig élsz, akkor a végén egyedül 
maradsz. Nem lesz olyan, akitől megkérdezhe-
ted, hogy „Emlékszel?”. És ez egy vacak dolog. 
Azt mondják, hogy ez az élet rendje, de én ezt 
kikérem magamnak.

Új barátok?
Persze, vannak, de lényeges, hogy mit éltünk 

át együtt az elmúlt haminc-negyven évben, mit 
tudunk elmesélni egymásnak. Az „emlékszel?” 
a tegnapi napra is vonatkozhat, de olyan jó, ha 
az elmúlt évtizedekre is.

vágyott külföldi karrierre?
Sose akartam innen elmenni. Ennek az or-

szágnak vagyok a hírharangja, amikor külföldön 
járnak a filmjeim. 

mióta él a II. kerületben?
Egy Dunára néző lakásban éltem, amikor a 

feleségemet megismertem. Kétszer is forgattam 
modellekkel, divatfilmet csináltam. Gyönyö-
rű nők vettek körül, és volt egy, akitől idegbajt 
kaptam. Ő lett a feleségem. A forgatáson bor-
zongtam tőle, mégis már 31 éve vele élek nagyon 
jó házasságban. Együtt költöztünk át a Nagybá-
nyai útra. Bevallom, imádok itt lakni.

mit szeret a kerületben?
Azt, hogy nem Pest. Fiatalon imádtam Pes-

tet, de számomra már lakhatatlan. A korom-
hoz is jobban illik Buda. Sose szerettem a nö-
vényeket, és az állatokat se különösebben, de 
itt megszerettem őket. Volt macskánk, most 
két fekete kutyánk van. A feleségem egy mű-
tét után már gyógyul, ezért nemrég a kezem-
be nyomott egy szatyrot és megmutatta ne-
kem, milyen egy bevásárlóközpont közelről. 
Életemben először én intézem a bevásárlást. 
Amikor első alkalommal beestem a Budagyön-
gyébe, úgy éreztem magam, mint egy faluban, 
rengeteg ismerős köszönt rám. Úgyhogy néha 
„lemegyek a falumba”. Nemsokára a Filmst-
reet cégem irodája is ideköltözik a II. kerü-
letbe. Jó eljönni otthonról, de hazamenni is 
szeretek már. 

Novák Zsófi Aliz

Minden film előtt úgy vagyok, hogy kifordítom a világot a sarkaiból
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Bauhaus100 vetélkedő középiskolásoknak

A diákcsoportok egy-egy rajz beküldésével 
jelentkezhettek a vetélkedőre. Feladatuk az 
volt, hogy egy régebbi stílusú épületet ter-
vezzenek át Bauhaus jegyeket magán viselő 
házzá. A vetélkedőre november 8-án került 
sor. A  négy-öt fős csoportok a szervezők-
től Facebook Messengeren keresztül kaptak 
feladatokat, melyek II. kerületi, Bauhaushoz 
kötődő épületekhez vezették el őket. A felad-
ványok megoldása alapján azonosított hely-
színeken fotókat kellett készíteniük, a távot 
két óra alatt kellett teljesíteni. A diákok jár-
tak a Magyar Szentföld-templomnál, a Koz-
ma Lajos építész által tervezett Nagy Imre 
Emlékháznál, a Pasaréti téren, a Bartók Em-
lékháznál és a Vasas Pasarét Sportcentrum 
épületénél. A diákok jó hangulatban, kissé 
fáradtan tértek vissza a Napraforgó utcába, 
ahol üdítő és édesség várta őket. A verseny 
első és második helyezett csapata (RSZK – II. 
Rákóczi Ferenc Gimnázium, illetve Mágikus 
Kockák – II. Rákóczi Ferenc Gimnázium) 
szabadulószobába szóló belépőt, a többi csa-
pat csokoládét kapott. 

A Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület 
különös hangsúlyt fektet arra, hogy a jövő 

A Bauhaus centenáriumi megemlékezései-
nek záróeseményeként a Napraforgó utcai 
Bauhaus Egyesület interaktív vetélkedőt 
szervezett a II. kerület középiskolásai szá-
mára a BME Építészklub két tagja, Dávid 
Eszter és Gránásy Sára közreműködésével. 
 

Kitűnő pályamunkákkal jelentkeztek a versenyre 
a diákok. A képen a rákóczisok egyik terve látható

generációjának érdeklődését felkeltse a 
modern építészeti törekvések, valamint 
környezetük helytörténeti emlékei iránt. 
Ezért az egyesület a II. kerület gimnáziumai 
számára meghirdeti az ingyenes Naprafor-
gó utcai Bauhaus-séta programot, melynek 
keretében szívesen várja az iskolák jelent-
kezését. A vezetésre előzetes egyeztetés után 
van mód. Telefon: (06 30) 951-6722, e-mail: 
info@napraforgoutca.hu. 

Eredményhirdetés
a Hajós Alfréd tervezte
Napraforgó utca 17.
alatti házban
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Adventre hangolva – ajándék koncert a kerületieknek

– A karácsonyi ünnepek nyugal-
ma, békessége és áhítata nem 
feltétlenül jellemző az azt meg-
előző időszakra, holott erről 
kéne szólnia az adventnek, és bi-
zonyára nagyon sokan töreksze-
nek is erre – meséli kérdésünkre 
válaszolva a csellista. – A Marczi-
bányi téri decemberi koncertem 
a ráhangolódást igyekszik segí-
teni. Több karácsonyi zenemű-
nek vagy éneknek készítettem 
átiratot, ezeket is el fogom ját-
szani, de lesznek új darabjaim 
is, amelyek reményeim szerint 
szintén hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a hallgatóság lelkiekben 
lecsendesedjen, félre tudja ten-
ni a temérdek tennivaló feletti 
aggodalmát, és teljesen át tudja 
adni magát a zene áramlásának. 
Ezt a hangulatot a háttérvetítések 
is erősítik majd, hogy ne csak a 
muzsika, hanem a látvány is el-
ragadja közönséget a téli, ünne-
pi, karácsonyi világba.

Zenekarral lép majd fel?
A színpadon egy szál csel-

ló lesz, de az előadást sok fel-
készülés előzi meg. Elkészítem 
a dalokat, az alapokat, a hang-
szerelést. Ne egy hagyományos 
csellóestre számítson az, aki je-
gyet vált majd a koncertre, ez egy 
classical crossover est lesz. Egy 

biztos: senki nem fog unatkozni 
vagy elaludni az andalító muzsi-
kára. Én magam is egy örökmoz-
gó, nyughatatlan figura vagyok, 
és ez tükröződik a zenémben és 
a koncertjeimen is. Nekem is 
kell a flow-élmény zenélés köz-
ben, és igyekszem ezt átadni a 
nézőknek is. Forró kakaót senki 
se hozzon magával, mert esetleg 
magára öntené, viszont akár ki-
sebb gyerekeket bátran, ők álta-
lában élvezni szokták a képben 
és hangban is mozgalmas, válto-
zatos produkciót.

Önt legtöbben talán a ran-
domcselló-videókról ismerik.

Sokfélét csinálok azon belül, 
hogy csellista vagyok. Mindig 
szerettem a kihívásokat, az új-
donságokat, szeretek kirándulni 
a műfajok között. Már általános 
iskolás koromban, amikor édes-
apám vett egy szintetizátort, el-
kezdtem játszani a zenével. Ha-
mar, már a konzervatóriumban, 
majd a Zeneakadémián is kide-
rült, hogy szeretek kísérletezni, 
vegyíteni az elektronikus és az 
élő hangot. A  randomcsellóra 
visszatérve: nemrég készült el a 
Papírsárkány keringő című szer-
zeményemnek a felvétele, már 
látható a YouTube-csatornán. 
Mostanában azonban a nagyobb 

lélegzetvételű projektek felé for-
dulok, kicsit pihentetem ezeket a 
néhány perces zenei szösszene-
teket, de biztos, hogy készülnek 
még videók, amiket megosztok a 
közönséggel. 

nemrég tért vissza Kanadá-
ból, ahol hat helyszínen adott 
koncertet.

Nagyon jól sikerült a turné. 
Óriási távolságok vannak Ka-

nadában, több órát utaztam hol 
autóval, hol repülővel a váro-
sok között, de gyönyörű dol-
gokat láttam, utolsó nap még a 
Niagara-vízeséshez is eljutot-
tam. A  tavaly megjelent Great 
GreatGrandma című első önálló 
albumom zenei világát mutattam 
meg az ottani közönségnek, ami-
hez magyar népdalmotívumok-
ból merítettem ihletet. Az album 
mottója: Ükanyám dalai az én 
világomban. Jó látni, hogy nem-
csak a magyar közönség fogadja 
szeretettel ezeket a feldolgozáso-
kat, de ezt tapasztaltam Kanadá-
ban, és azt megelőzően a jordá-
niai turné során is. 

Jelent meg azóta új album?
Nemrég készült el No2 című 

lemezem, amin classical cross-
over szerzemények hallhatók, 
nagy többségben keringők, ame-
lyekből a koncerten is adok íze-
lítőt.

Ha valaki esetleg lemaradna a 
december 10-i estről, december 
21-én 19 órától a Hatszín Teát-
rumban (1066 Jókai utca 6.) is 
tartok egy karácsonyi koncertet, 
és oda is nagy szeretettel várom a 
II. kerületi közönséget is.

Péter Zsuzsanna

A II. Kerületi Önkormányzat sokéves hagyománya, hogy a ka-
rácsonyi előkészületek forgatagában egy kis kikapcsolódásra, 
feltöltő szórakozásra invitálja a kerületieket. Az idei ajándék mű-
sor – amelynek helyszíne ezúttal is a Marczibányi Téri Művelődési 
Központ színházterme lesz – igazi csemegének ígérkezik, hiszen a 
fiatal csellóművész és zeneszerző, Kalmus Felicián ad rendhagyó 
adventi koncertet. 
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kaLmUs FeLicián ötévesen kezdett csellózni. Első, 
zenekarral kísért szólókoncertjét nyolcéves korában 
adta. Később a Szent István Konzervatórium növen-
dékeként folytatta tanulmányait, majd diplomáját 
a Liszt Ferenc Zeneakadémián szerezte. Kilencéves 
korától már stúdiófeljátszásokra kapott meghívást, 
zenélt Bécsben, később Bázelben is. Akadémiai évei 
alatt szervezett koncertkörútjai voltak Svájcba, ahol 
már saját szerzeményeit is előadta. Később szinte ki-
zárólag crossover csellistaként hallható. Szólóműsora 
mellett számos lemezen és filmben közreműködik, így 
a nemrég bemutatott Kincsem címűben is. Több ismert 
hazai előadóval – Hrutka Róbert, Udvaros Dorottya, 
Tompos Kátya – és zeneszerzővel dolgozik együtt. Ál-
tala indított #randomchello kisvideóit mind többen és 
többen kezdték el követni, a kis zenei hangulatbon-
bonok helyét az utóbbi években komoly, nagyszabású 
videóklipek és koncertfelvételek vették át. Műsorában 
ötvözi a klasszikus, a pop, a jazz, az elektronikus és a 
filmzenékre jellemző hangzást.

karácsony – Kalmus Felicián adventi koncertje a Marczibá-
nyi Téri Művelődési Központban (1022 Marczibányi tér 5/a) 

DECEMBER 10., 19 óra. A műsorban a legnagyobb klassziku-
sok mellett filmzenék, népdalok és saját szerzemények szólalnak 
meg. 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. Az est 
a II. Kerületi Önkormányzat ajándéka a kerület lakosai számára.
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Budapesten a legelső közforgalmú autóbusz 
1909-ben a Sváb-hegy és a János-hegy kö-
zött indult meg, és csak ezt követően szervez-
ték meg az első számozott autóbuszjáratot, az 
1-est, az Andrássy úton. Mivel a főváros helyi 
közlekedését elsősorban a villamosok bonyolí-
tották le, ezért a buszjáratok számát még hosz-
szabb távon is úgy becsülte meg az akkori vá-
rosvezetés, hogy egy-két tucatnyinál nem lesz 
több. A háborús körülmények, az üzemanyag 
beszerzésének nehézsége, nem beszélve a gu-
miabroncsokról, elég sokáig problémát oko-
zott a járatok bővítése terén. Az 1920-as évek 
második felétől azonban az autóbuszágazat is 
fejlődni kezdett, és olyan városrészek ellátá-
sát kívánták ezzel megoldani, ahová a villamos 
nem jutott el, például a Rózsadombét. Mivel az 
autóbusz-közlekedés fenntartása jóval drágább 
volt, mint a közúti vasúté, ezért ez érvényesült a 
menetdíjakban is. Így, aki csak tehette, az autó-
buszt nem vette igénybe. Azonban az 1920-as 
években kiépült budai kertvárosias részeken 
inkább a tehetősebbek laktak. A mindinkább 
terebélyesedő rózsadombi negyed ellátását 
azonban már csak a környéket alaposabban 
feltáró autóbusz-viszonylattal lehetett meg-
oldani, amire az említett körülmények miatt 
fizetőképes kereslet is mutatkozott. Ezenkívül 
igen befolyásos emberek költöztek ebbe a zó-
nába, és mivel nem mindegyikük tartott fenn 
saját autót, szüksége volt valamilyen közösségi 
közlekedésre. A rózsadombi járat kezdetben, az 
1930-as évek legelején a pesti oldalról, a Ba-
laton utca térségéből indult és a Margit hídon 
át ért a Margit utcához, ahonnan a szerpentin–
Zárda utca–Szemlőhegy utca–Bimbó út–Mész 
utca–Ribáry utca–Marczibányi tér–Keleti Ká-
roly utca–Mechwart András tér útvonalon köz-
lekedett. Ebben az időszakban legalább ötször 
változott a rózsadombi járat útvonala, volt, hogy 
a Marczibányi tértől a Lövőház utcán át közle-
kedett a Széna térig. Például 1932-ben lénye-
gesen visszavágták a rózsadombi buszhálózatot 
és a 17-es helyett a VIII. kerületi Mátyás tértől 
induló 9-es járat ment fel a statisztikai hivatalt 
érintve a Szemlőhegy utcáig. Viszont ez a várost 
átszelő járat a korábbi 11-15 perc helyett 5-8 
percenként közlekedett. Székely Tibor Mátyás 
tér–Rózsadomb című regényében emlékezett 
meg erről a járatról.

Ekkor a Vérhalom tér és a Szemlő-hegy vo-
naláig volt beépítve a térség. Tehát a felsőbb 
utcákig nem vitték fel a járatot. Azonban az 
1930-as évek derekán már a Vérhalom tér volt 
a vonal legfelsőbb pontja és a Marczibányi téri 

A 11-es autóbusz története
A Rózsadomb és térsége egyik meghatározó 
járata a 11-es autóbusz. Először azonban a 
17-es, majd rövid ideig a 9-es járat közleke-
dett errefelé.

vonalszakasz el lett hagyva, ahová azóta se jár 
semmi. Az  ekkor már a 11-es jelzést viselő 
autóbusz a mai 91-es vonalán, a Margit utcai 
végállomásáról ment fel a Vérhalom térig és 
jött le a mostani útvonalán a Mechwart térig. 
Az 1940-es évek legvégétől a rózsadombi járat 
felső fordulópontja a Pusztaszeri köröndre lett 
áthelyezve. Ekkor már a Csatárka környékén is 
sok épület állt, egyre terebélyesedett a lakóöve-
zet. Tíz év múlva megjelent a másik rózsadombi 
járat, amely a Margit utcától a Pusztaszeri kö-
röndig párhuzamosan haladt a 11-es járattal, 
majd továbbközlekedett a mai 11-es autóbusz 
felső végállomásáig, a Nagybányai útig. Azon-
ban hétköznap délelőtt és minden nap este fél 
kilenc után csak a Csatárkáig ment fel. Két év 
se telt bele és a maihoz hasonló lett a járatve-
zetés, a 91-es autóbusz alsó végpontja a Margit 
utcától átkerült a Vígszínházhoz, a felső végál-
lomása meg a Pusztaszeri köröndhöz. A 11-es 
járat viszont a Mechwart tértől a Nagybányai 
útig szállította az utasokat, bár egy ideig nem 
mindegyik ment fel a felső végállomásig. A vo-
nal alsó meghosszabbítása a Batthyány térig a 
2-es metró budai szakaszának átadásával egy 
időben, 1972 végén történt.

Azóta is ezt az útvonalat rója, bár a felső vég-
állomása eléggé balesetveszélyes helyen van. 
Ugyanakkor a további meghosszabbítást ne-
hezen lehetne gazdaságosan megoldani, mert 
egyik irányban sem lenne megfelelő az utas-
szám még akkor sem, ha a Görgényi úton és 
a Nagybányai úton szétágaztatnák a járatot. 
Körülbelül tíz éve, munkanapokon csúcsidő-
szakban a 11-es kapott egy testvérjáratot is, 
a 111-est. Ez kezdetben a Batthyány tértől a 
Csatárkán keresztül, fonódva a 29-es járattal 
a Kolosy térig közlekedett. Nemrég azonban 
útvonalát meghosszabbították az óbudai Bog-
dáni útig.

A 91-es járat alsó végállomása a 3-as metró 
Nyugati téri állomásának megnyitásával átke-
rült oda, míg a Pusztaszeri köröndtől két sza-
kaszban is meghosszabbították.

A közölt képen egy felújított régi 11-es autó-
busz látható, amely az 1970-es években forga-
tott Kettévált mennyezet című magyar filmben 
volt látható néhány pillanatig. A jelenetben a 
nagy rózsadombi szerpentinen az eredeti útvo-
nalán szerepelt. Azonban a busz hátsó ablakán 
lévő tábla „hibás”, mert a Széna tértől sosem 
közlekedett a Nagybányai útig.

Szöveg és kép: Kertész Z István

A Bimbó út emelkedőjén egy 1975-ös felvételen

11-es busz a Pasaréti Filmgyár kertjében,

hibás útvonal felirattal
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A Bimbó út kerületünk egyik (ha nem a) leg-
hosszabb útja: az Országút városrészben, a 
Mechwart ligettől indul, majd a Rézmál és a 
Rózsadomb közt kanyarogva éri el Törökvész 
hegyi útját, a Kapy utcát. A házszámok itt 
kétszáz fölé is felkúsznak. Az út eleje és vége 
közt komoly szintkülönbség van, szélessége 
pedig a különböző szakaszokon változó.

Bimbó és rózsa

A Bimbó út új, széles szerpentin kanyarja 1935-ben

Ilyen volt a kilátás 1935-ben a Bimbó útról a Budai Várra 

A Bimbó út 75. egy 1937-es felvételen
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Ha megnézzük a régi térképeket, címjegyzé-
keket, sok érdekes adatot találhatunk a Bimbó 
útról. Az 1882-es címleltárban például mind-
össze egy házszám szerepelt csak; egy 1886-os 
statisztika pedig arról számol be, hogy az utca 
lakossága háromról kilencre változott. 

Mindez azonban nem azt jelenti, hogy a 
Bimbó út egy fiatal utca: nyomvonalának nagy 
része valószínűleg generációk óta (netán már 
a római időkben is?) ugyanott futott, ahol ma. 
Már a legrégebbi térképek is jelölik ezt a szőlők 
közti dűlőutat, amely természetesen követve a 
domborzatot a Duna felé nyitott völgyből (a 
mai Margit körútról) vezetett fel a hegyoldal-
ba, egy idő után egyesülve a Rókus-hegy alján 
eredő Alvinci úttal. Századokig szőlőművesek 
taposhatták ezt az ösvényt, olykor megállva a 
– talán az említett kereszteződésnél lévő – Ró-
kus-kápolnánál vagy más, szőlőhegyi keresz-
teknél. Házak nem kísérték útjukat, legfeljebb 
néhány csőszkunyhó vagy kis présház. 

A Bimbó út a XIX-XX. század fordulóján ke-
rült a várostervezők érdeklődésének a látóte-
rébe: a lassan benépesülő Rózsadombot és a 
budai nyaralóövezetet közlekedési szempont-
ból is rendezni kellett. Már 1892-ben kezde-
ményezték a fővárosnál, hogy a Bimbó út Mar-
git körúti torkolatánál közkutat létesítsenek, 
illetve némi közvilágítás is legyen. Néhány évre 
rá a dűlőút stabil makadám burkolatot is kapott 
(a Szemlőhegy utcáig), 1899-ben pedig a má-
sodik kerületi iskolaszék arra kérte a tanácsot, 
hogy az Oszlop (mai Keleti Károly) utca és a 
Bimbó út környékén új iskolát építsenek, mert 
a lassan benépesülő környéken egyre több volt 
a gyerek, akinek a Margit körúti iskolában már 
nem jutott elegendő hely. 

A Közmunkatanács által kidolgozott terveket 
a főváros fokozatosan valósította meg. A hegy-
oldal jobb megközelítése érdekében 1911-re 
megépült a rózsadombi szerpentin a Margit 
utca és a Rómer Flóris (a régi Zárda) utca közt. 
Stabilan megépített kőfala, nyugodt vonalve-

zetése, szép lépcsői ma is az elődök tisztes és 
tartós munkáját dicsérik. Ugyanekkor kezdték 
el kiszélesíteni a Bimbó utat is azzal az elhatá-
rozással, hogy ez legyen a környék főútja. 

A Bimbó út eredetileg meredeken vezetett 
föl a hegyoldalban a Statisztikai Hivatal épüle-
tétől indulva, és a mai Ady Endre utcában foly-
tatódott – ezt az emelkedőt szelídítették meg 
utóbb a Bimbó út szerpentinszerű nagy ka-
nyarjával a korábbi Mész utca vonalában. Az így 
kiiktatott szakasz, tulajdonképpen a Bimbó út 
köze, 1932-ben vette fel Ady nevét – az egykori 
vonalvezetésről ma már csak a hatalmas platá-
nok árulkodnak. 

„E fő közlekedési utak, tekintettel előnyös fek-
véseikre, (5-6 maximális emelkedéssel) hivatva 
lesznek a betorkolló mellékutak egész hálózatának 
a forgalmát lebonyolítani, ezen felül az Oszlop és 
Bimbó-utczák folytatását képező főút a villanyos 
közúti vasút befogadására is alkalmas, mi nem-
csak a vidék lakóinak, hanem a kirándulóknak is 
majdan jó szolgálatot teend s a nyéki dűlő erdeit 
is kihasználhatóvá teszi” – így szólt a Közmun-

katanács elfogadott terve. A kötöttpályás ösz-
szeköttetés végül, sajnos, sosem valósult meg 
– pedig ki tudja, ez lehetett volna Buda másik 
fogaskerekű vasútja! De az út kényelmes szé-
lessége ma jó szolgálatot tesz a megnövekedett 
gépjárműforgalomnak.

1909-ben kérvényezték az Eszter utca és a 
Bimbó út közt egy új utca megnyitását, a jobb 
átjárhatóság érdekében. Tulajdonképpen eb-
ben, a mai Alsó-Törökvész útban folytatódik a 
hegyre vezető széles szerpentinút, míg a Bimbó 
út elvékonyodva halad tovább a Törökvész felé, 
csodás kilátást kínálva a városra és a Budai Vár-
ra. Ezen a szakaszán, de különösen a Fenyves 
utcán túli részén még érezni valamit az egykori 
szőlőhegyi dűlőút hangulatából.

És a Bimbó út dallamos neve is a régmúlt 
időket idézi – ennek eredete a homályba vész. 
Ahogy Siklóssy László a Közmunkatanács tör-
ténetét feldolgozó kötetében fogalmaz róla: 
„A  Rózsadomb nevéhez finoman hozzásimuló 
Bimbó utca szép neve megmaradt.”

Viczián Zsófia



18. OLDAL HELYTÖRTÉNET BUDAI POLGÁR

A magyarok szeretett királynéjának emlékét 
számos hely őrzi a fővárosban: közterületek 
sorát nevezték el róla és nagyszabású emlék-
műve is készült. Több emlékhely idézte meg 
a budai hegyekben is, arra utalva, hogy né-
hányszor erre kirándult, és a környék szép-
ségéről is elragadottan nyilatkozott. 

Glück Frigyes saját költségén állíttatott 
fel 1906-ban a János-hegyen egy kisebb, 
Erzsébet királynét ábrázoló mellszobrot. 
Ő volt többek közt a legfőbb támogatója 
a hegy tetején emelkedő új kilátótorony 
építésének is: ezt ma is Erzsébet-kilá-
tóként ismerhetjük (sőt, a János-hegy 
csúcsát is a királynéról nevezték el Er-
zsébet-oromnak). 

A királyné kultuszát azonban nemcsak 
ezek a jól ismert épületek őrzik, hanem 
néhány kevésbé ismert vagy még felfede-
zésre váró fa vagy facsoport, liget is. Ket-
tőt még maga Erzsébet ültetett el, amikor 
1886 novemberében a lipótmezei Orszá-
gos Tébolydában járt: a hársfák azóta is 
itt nőnek az épület csodálatos (bár ma-
napság eléggé elvadult) parkjában.

A többi azonban Darányi Ignác ren-
delete nyomán ereszthetett gyökeret a 
budai hegyvidéken. A miniszter 1898-
ban felhívást tett közzé a lapokban: „Én 
bizalommal intézem azt a kérést a magyar tár-
sadalomhoz, hogy dicsőült Királynénk emlé-
kezetére emlékfákat ültessünk!” Szavaira egy 
emberként mozdult meg az ország: kisebb és 
nagyobb települések, iskolák, egyházközsé-

gek, egyesületek, vállalatok, földbirtokosok 
és polgárok ragadtak ásót, hogy facsemeté-
ket ültessenek emlékfának. A minisztérium 
írásos jelentést kért minden ilyen esemény-
ről, majd a következő évben egy vaskos köte-

tet jelentetett meg az akcióról. Várakozáson 
felüli volt az eredmény: közel hárommillió 
emlékfa őrizte 1899-re az országban a ki-
rályné emlékét! 

Erzsébet, a fák csodálója – ültetésekkel emlékeztek a királynéra
November van, és ez sokak számára azt 
jelenti, közeleg az Erzsébet-nap. Igaz, ma-
napság már a ritkább nevek közé tartozik, 
de valamikor az egyik legelterjedtebb női 
keresztnév volt Magyarországon. És volt egy 
időszak, amikor igen nagy kultusza volt nem-
csak Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hanem a 
Sissinek becézett Erzsébet királynénak is.
 

Erzsébet királyné emlékfája térdeplővel a Normafánál 1910 körül

A Margit híd budai 
hídfőjénél a mai napig áll 

az egyik tölgyfa 

A Margit utca 13. homlokzata
a kertből kilátszó fával
(Erdélyi Mór felvétele, 1900 körül)
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A Margit híd budai hídfője 
1903-ban
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Erzsébet, a fák csodálója – ültetésekkel emlékeztek a királynéra
Diplomás táncművész, okleveles jógaoktató, a Dancetination táncműhely 
megalapítója és oktatója, fénytáncos. Életeleme a mozgás, keresi és szereti 
az újdonságokat és kihívásokat. németh Luca öt éve lakik a II. kerületben, 
bár szíve már gyermekkora óta ide húzza. nyolcéves kisfia mellett két men-
tett macskája is van.
– A Magyar Táncművészeti Főiskolán sze-
reztem klasszikusbalett-diplomát, majd a 
Kortárstánc Főiskolán végeztem el a mes-
terképzést. Az Ékszer Balett Táncegyüttes-
nél voltam szólista és koreográfus egészen 
tavalyig, azóta szabadúszó vagyok. Új utakat 
kerestem, így kerültem kapcsolatba a Fény-
szóróVisual nevű, fényfestéssel foglalkozó 
csapattal, amelyben fénytáncolok. Ez egy-
fajta street art, cirkusz- és táncművészet 
egyszerre, nagyon látványos és grandiózus, 
főleg fesztiválokon lehet látni. Művészi ér-
téke az esztétikum, a letisztult szépséget hi-
vatott átadni. A fénytáncolás még nagyon új 
művészeti ág, éppen ezért egy izgalmas kí-
sérlet – számomra valódi szerelemprojekt.

A szívemhez szintén nagyon közel áll a 
jóga, amivel közel tíz éve kezdtem el foglal-
kozni, majd 2012-ben elvégeztem egy két-
száz órás jógaoktató képzést. A jóga számos 
ága közül a vinyasa flow-val foglalkozom, 
ami egy meglehetősen dinamikus irányzat, 
ahol a pózok mellett a pózok közötti átme-
net is hangsúlyt kap, és az órák egy téma 
köré épülnek fel. 

Rosszul viselem a monotóniát, ezért sem 
ragadtam le egy műfajnál. Én a fúzióban hi-
szek, abban, hogy a mozgásban vagy a mű-
vészetekben már nincsenek külön irány-
zatok, hanem minden összekapcsolódik, 
összemosódik és nagyon izgalmas felfedez-
ni ezeket a kapcsolódási pontokat. Jó példa 

volt erre, amikor a Muzsikás együttes zené-
jére kértek fel fénytáncolni – hagyomány és 
kortárs művészet egyszerre. A fénytánchoz 
magam készítem a koreográfiát, de a jel-
mezt és az eszközöket is én találom ki, én 
barkácsolom össze. A varrás nagyon ki tud 
kapcsolni. Jó, ha az ember sok mindenhez 
ért egy kicsit, mert akkor körbeveheti ma-
gát az alkotásaival.

Néhány éve létrehoztam egy saját tánc-
iskolát, a Dancetination táncműhelyt, ahol 
klasszikusbalett-alapokon oktatunk, de 
mások mellett akrobatikát, sztepptáncot 
és modern táncokat is tanítunk. A lényeg, 
hogy a tánc mindenkié, hozzánk bárki jár-
hat, aki kedvet érez ezekhez a mozgásfor-
mákhoz.

Régi álmom volt, hogy ebben a város-
részben élhessek. Két, számomra fontos 
és meghatározó ember lakott itt, miattuk is 
vonzott a II. kerület. Az egyikük, Kollányi Ju-
dit Balázs Béla-díjas vágó, az én tiszteletbeli 
nagynéném, aki sokszor elvitt kirándulni, 
múzeumokba, rengeteget tanultam tőle. 
A másik pedig Mednyánszky Henriette ba-
lettmester, akinél én még egészen pici gye-
rekként kezdtem el táncolni. Mindketten 
példaképeim. Öt éve költöztem ide és na-
gyon szeretem ezt a környéket. Részben a 
Duna közelsége miatt, illetve azért is, mert 
egy karnyújtásnyira minden megtalálható, 
amire csak szükség lehet.

Budai polgárok a kerületből...

németh Luca
táncművész, jógaoktató

A kiadványból egészen részletes képet kap-
hatunk minden vármegyéről, és így termé-
szetesen Budapestről is. Magánszemélyek, 
gyülekezetek, egyesületek nevét olvashatjuk, 
és persze a városi elöljáróság, a vasút, a hon-
védség sem maradt ki belőle. Vajon van-e 
még belőlük egy is a II. kerületben? 

Az egykori pontos adminisztráció adatain 
elindulva valóságos nyomozásba foghatunk. 
Így például, ha igazak a régi jelentések, egy-
kor egész fenyőerdő lehetett a mai Pasaré-
ti út és a Battai út között az Apáthy-szikla 
alatti völgyben. Dr. Zlinszky János kétezer 
fenyőcsemetét ültetett el a királyné emlé-
kére – mára sajnos nincsen belőlük való-
színűleg egy sem.

Hiába keressük azt a két „szomorú cser-
fát” is, amelyet Tüll János plántált el a Mar-
git utca 13. szám alatti házának kertjében. 
Az  egykori Trombitás, ma Pasaréti úton 
elültetett platánok sem zöldellenek már: 
azon a telken nőttek a Nagyajtai utca és a 
Gábor Áron utca közt, ahol ma a fogászat 
épülete van. Egykori tulajdonosuk Frey-
berger Pál volt, aki egyúttal a lövészegylet 
főlövészmesteri címét is magáénak tudhat-
ta. A Marczibányi tér melletti lövöldében, 
mely most Haris Park néven csodálatosan 
megújult, maga Erzsébet királyné is meg-
fordult. Az  épület kertjében, talán éppen 
Freyberger kezdeményezésére, két szomo-
rúfűz emlékeztetett rá és egy emlékoszlopot 
is emeltek. Az elmúlt években zajló felújí-
tás nyomán a kertre gondosan ügyelő tulaj-
donosok talán épp az egyik ilyen emlékfát 
mentették meg, de az oszlopnak már régen 
nyoma veszett. 

Vélhetőleg a Központi Statisztikai Hivatal 
Keleti Károly utcai épületének környezeté-
ben (a Mechwart ligetben) is van néhány 
olyan fa, amelyet eredetileg Erzsébet-em-
lékfának ültettek (itt az egykori lista pontos 
fajt nem jelölt meg). 

Végezetül, „Budapest székes főváros közön-
sége” sem maradhatott ki a nagyszabású te-
lepítésből. Az egykori lista szerint többek 
közt a Margit híd és a Lukács fürdő közötti 
sétányon kétszázötven emlékfát telepítet-
tek. Itt talán találunk valódi hírmondót is. 
A Híd bisztró kerthelyisége fölé terjeszti ki 
ágait egy hatalmas tölgyfa (korábban a vil-
lamoshurok közepét díszítette). A fa a FŐ-
KERT kezelésében van, de a vendéglősök is 
gondosan ápolják, védik. A fonódó villamos 
építése során emiatt a fa miatt még a villa-
mosmegállót és a felsővezeték-tartó kande-
lábereket is át kellett tervezni, hogy minél 
kevésbé károsítsák ezt a szép példányt; se-
beit, korhadásait pedig szakszerűen kezel-
ték. Talán ez a nagy becsben tartott tölgy 
valamikor az Erzsébet királynénak ültetett 
sok fa egyike volt – mára pedig hírmondója 
egy kornak, amikor a tiszteletadás legszebb 
és legnemesebb kifejezőeszköze a faültetés 
volt.
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HOLDVIOLA
Adventi nagykoncert
Vendég: 

Boros Csaba (Republic)

november 29.
péntek 19.00

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

ADVENTI 
KOSZORÚKÉSZÍTÉS
Kézműves foglalkozás 
kicsiknek és nagyoknak
Vezeti: Roskó Gábor virágkötő

november 24.
vasárnap 15.00-18.00

Zenélő családikó
A TEMPLOM, 
AVAGY 
ÁHÍTATOS ZENÉK
ISTENI IHLETRE
Eckhardt Gábor 
zenés történetei

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

november 30.
szombat 16.30

 KIÁLLíTÁSOK 
• kLebeLsberG kULtúrkúria: NOVEMBER 28-ig: Hulló szikra melege – Péter Mária (1917–1975) akvarelljei. 
DECEMBER 2-ig: Róma előtt – Róma után. A Római Magyar Akadémia 2018/2019-es akadémiai év képzőművészeti 
ösztöndíjasainak kiállítása (1028 Templom utca 2–10.).
• vízivárosi GaLéria: NOVEMBER 19-ig: A magyar festészet napja – Miniképek. NOVEMBER 26. – DECEMBER 
19-ig: XVIII. Karácsonyi Tárlat. Szakrális ólmozott üvegképek (1027 Kapás utca 55).
• a ksh kÖnyvtár folyosóján NOVEMBERBEN Csepilek Anna Ecsetvarázs című kiállítása tekinthető meg (1024 
Keleti Károly u. 5.).

 ZENE, TÁNC 
• kLebeLsberG kULtúrkúria: NOVEMBER 23., 18.00: Echo II. koncert. Táncos-zenés mulatság. NOVEMBER 24., 
17.00: Hangutazás és hangfürdő. Stresszoldó kikapcsolódás Bársony Bálinttal 14 éves kortól. NOVEMBER 29., 19.00: 
Grazioso Zeneszalon. Meghívott vendég Herendiné Szekeres Gizella hegedűművész, a Nemzeti Filharmonikusok szólam-
vezetője (1028 Templom utca 2–10.).
• marczibányi téri műveLőDési kÖzPont: NOVEMBER 28., 19.00: Guzsalyas csángó táncház (1022 Marczibá-
nyi tér 5/a).
• bartók emLékház: 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), Zé-
tényi Tamás (cselló) (1025 Csalán út 29.).

 SZíNHÁZ 
• kLebeLsberG kULtúrkúria: DECEMBER 17., 19.00: Csurka István: Deficit – a Zentai Magyar Kamaraszínház elő-
adása (1028 Templom utca 2–10.).
• marczibányi téri műveLőDési kÖzPont: NOVEMBER 21., 19.00: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. 
Déry Tibor azonos című kisregényének musicalváltozata. NOVEMBER 23., 19.30: Színház az egész… – Nonstop impro. 
NOVEMBER 24., 19.00: A kör négyszögesítése. A Szindra társulat előadásai (1022 Marczibányi tér 5/a).
• átriUm: NOVEMBER 23., 16.00 és 19.30, DECEMBER 3., 5., 19.30: Igenis, miniszterelnök úr! NOVEMBER 23., 
20.00: Cigány magyar. DECEMBER 1., 16.00 és 19.30: 12 dühös ember. DECEMBER 2., 19.00: Marslakók. Vendég: 
Csíkszentmihályi Mihály. DECEMBER 6., 19.00: Segíts, hogy segíthessünk. DECEMBER 8., 17.00 és 19.30: Egy, kettő, 
három (1024 Margit krt. 55.).
• jUrányi inkUbátorház: 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. NOVEMBER 21., 
19.00: Kérsz teát? Avagy miért olyan bonyolult a nem, ha szexről van szó? NOVEMBER 22., 19.00: Leszámolás velem. 
NOVEMBER 23., 19.00: Az étkezés ártalmasságáról. NOVEMBER 24., 19.00 és DECEMBER 4., 18.30: Szociopoly. 
NOVEMBER 24., 20.00: Mellettünk – a Grecsó fivérek összművészeti estje. NOVEMBER 25., 16.00 és 20.00: Egy őrült 
naplója. NOVEMBER 25., 19.00: Ketten. NOVEMBER 26., 19.00: Nagy vacsora. NOVEMBER 26., 20.00: Megáll az 
idő. NOVEMBER 27., 19.00: 23 perc. NOVEMBER 28., 17.00: Az örökség. NOVEMBER 28., 19.00: Csáó – Stefanovics 
Angéla körberajzolja magát. NOVEMBER 29., 16.00: Mi és ők. NOVEMBER 30., 11.00: Az elveszett szaloncukor. NO-
VEMBER 30., 18.30: Queendom. DECEMBER 1., 19.30: Cigány magyar. DECEMBER 2., 20.00: A vezér. DECEMBER 
3., 19.00: Szakácskönyv a túlélésért. DECEMBER 4., 19.00: Magyar nátha (1027 Jurányi utca 1–3.).
• sPirit színház: NOVEMBER 19., 19.30 és DECEMBER 5., 19.00: Mengele bőröndje. NOVEMBER 20., 19.30: Mario 
és a varázsló. NOVEMBER 21., DECEMBER 4., 19.30: 152 lépés Auschwitz felé. NOVEMBER 22., 19.30: You are more 
– Malchiner Péter vendége: Csutka István. NOVEMBER 23., 15.00: Eszter hagyatéka. NOVEMBER 23., 19.30: Sodrás-
ban. NOVEMBER 24., 15.00 és 19.00 és DECEMBER 2., 19.00: Szexpedíció. NOVEMBER 24., 19.30: „WawS” – What 
a wonderful song. NOVEMBER 25., 19.00: A velencei kalmár – premier. NOVEMBER 25., 19.30: Szabó Magda: Agyigó. 
NOVEMBER 26., 19.00: Kitaszított. NOVEMBER 27., 19.00: Már nem ott élek – egy indián naplója. NOVEMBER 27., 
19.30: Novecento. NOVEMBER 28., DECEMBER 3., 19.00: Mindenki megvan? – Angster Mária sorozata. NOVEMBER 
28., 19.30: Gina és Fidel. DECEMBER 2., 19.30: Asszony a fronton. DECEMBER 3., 19.30: Mario és a varázsló. DECEM-
BER 4., 19.00: Eszter hagyatéka. DECEMBER 5., 19.00: Advent a Hargitán – premier (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

 KLUBOK 
• a bUDai FőniX kULtUráLis eGyesüLet továbbra is tartalmas programokkal várja az érdeklődőket. 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 beváltak mellett minden alkalommal egy-egy új játékkal is megismerkedhetnek. Helyszín a Thirring Lajos-terem 
(1024 Keleti Károly utca 5.).

 GYEREKEKNEK 
• kLebeLsberG kULtúrkúria: NOVEMBER 22., 9.00 és 10.30: Tádé-bérlet: A csizmadia, a szélkirály és a nyúlpásztor 
esete. A Vojtina Bábszínház előadása ovisoknak. NOVEMBER 22., 14.30 Mazsola-bérlet: A kis hableány – mese a hal-
hatatlanságról. H. C. Andersen meséjének feldolgozását az Aranyszamár Színház adja elő kisiskolásoknak. DECEMBER 
1., 11.00 és 16.00: Dés László–Geszti Péter–Békés Pál: A dzsungel könyve. A Rudyard Kipling könyvén alapuló musical 
különlegesen látványos bábszínpadi változata a Harlekin Bábszínház előadásában (1028 Templom utca 2–10.).
• marczibányi téri műveLőDési kÖzPont: minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszóház. Minden szom-
baton 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 29., 15.00: Berlin a falbontás után. Az Utazás a nagy-
világban című sorozatban Bezuk Zsolt úti filmje. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. Klub-
vezető Sipos Ildikó: (06 1) 212-2820, (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• bUDai naPsUGár nyUGDíjaskLUb: NOVEMBER 20.: Rubens, Van Dyck és a flamand festészet fénykora. NO-
VEMBER 27.: látogatás a Szamos Csokoládémúzeumban. További információ telefonon: (06 70) 615-9964 vagy e-mailben: 
budainapsugar20@gmail.com.
• neFeLejcs nyUGDíjaskLUb: NOVEMBER 22-én, 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.).
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A Budai Polgár fotópályázatára olyan képeket várunk, amelyek a II. kerület szépségeit, sokszínűségét, értékeit, érdekességeit 
mutatják be. Beküldési határidő minden hónap utolsó napja, legközelebb: november 30-án éjfél. Az adott 
hónapban beküldött felvételek közül a zsűri által legjobbnak ítélt megjelenik a következő Budai Polgárban. Az év lezá-
rultával az I. helyezett 50 ezer, a II. 30 ezer, a III. pedig 20 ezer Ft értékű díjazásban részesül. Technikai 
tudnivalók: a képeket digitálisan várjuk legalább 1 MB méretben a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre.

A HóNAP FOTóJA

Hadnagy A. Zsolt – Őszi avar a Nagy Imre téren

Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

OKTóBER

w w w . m a r c z i . h u
Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820, informacio@marczi.hu

LYUKASÓRA PRÓZA
NOVEMBER 19. KEDD 19.30
Résztvevők: Kiss Judit Ágnes moderátor, 
Várady Szabolcs, Hevesi Judit, Vörös István.

FEJES ENDRE – PRESSER GÁBOR:
JÓ ESTÉT NYÁR, JÓ ESTÉT SZERELEM
A SZINDRA TÁRSULAT előadása 
NOVEMBER 22. PÉNTEK 19.00

MASNI ÉS POCÓ
MIHÁLYI RÉKA CSALÁDI KONCERTJE
NOVEMBER 23. SZOMBAT 11.00

• az orszáGos nyUGDíjas PoLGári eGyesüLet II. kerületi szervezete NOVEMBER 20-án, szerdán 15.30-tól 
„Ismert slágerek Kálmán Imre-operettekből” címmel tart összejövetelt. DECEMBER 4-én – már biztosított jeggyel – Új 
színház Csíksomlyói passió. (1024 Keleti Károly utca 13/b, Fidesz-iroda).

 KIRÁNDULÁSOK 
• természetvéDő tUristák kÖre: Gyalogtúrák: NOVEMBER 23.: Budai-hegység: Nagykovácsi, Perbál. Találkozó 
8.00 óra, Széll Kálmán tér, metrókijárat. NOVEMBER 30.: Budai-hegység Hidegvölgyi erdészlak, Biatorbágy. Találkozó 
8.00 óra, Széll Kálmán tér, Volán pu. További információ: (06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.
com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• természetbarát sPortkÖr: NOVEMBER 24.: Budai-hegység – gombatúra. Kiscell, Bécsi út. Találkozó 9.00 óra, 
Nagyszombat utca (Katinyi mártírok parkja), az Árpád Gimnázium előtt. Túravezető Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904. 
DECEMBER 1.: Budai-hegység. Útvonal a helyszínen eldöntve. Találkozó 9.00 óra, Széll Kálmán tér, metrókijáratnál. 
Túravezető Dobi Zoltán: (06 30) 151-7533.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
• kLebeLsberG kULtúrkúria: NOVEMBER 26., 18.00: Genius loci – Firenze művészete a Mediciek elűzetésétől 
visszatérésükig. Ludmann Mihály művészettörténész előadás-sorozata (1028 Templom utca 2–10.).
• marczibányi téri műveLőDési kÖzPont: NOVEMBER 20., 19.00: Maksaméta humorklub. Vendég Bach Szilvia 
színész, humorista, parodista, énekes. NOVEMBER 28., 18.30: Jézus horoszkópja? Mágia és démonok a középkorban. 
Szent titkok és természetfölötti rejtélyek a történelemben – Antalffy Péter történész előadás-sorozata (1022 Marczibá-
nyi tér 5/a).
• kLebeLsberG emLékház: NOVEMBER 20., 17.30: 1968, egy év magyar és világpolitikai dimenziói: Washingtontól–
Moszkváig. Dr. Rácz János PhD, a Veritas Történetkutató Intézet történészének előadása. Vannak-e általános összefüggések, 
amelyek meghatározták az 1968-as esztendőt? Miért történt ennyi minden ebben az évben? Erre keresi a válaszokat az 
előadás. NOVEMBER 27., 17.30: Vissza a Természetbe! A Gresham-kör művészei. Dr. Bellák Gábor művészettörténész, 
a Magyar Nemzeti Galéria munkatársának előadása. A háború utáni szellemi és művészi újjászületés egyik alapeszméje 
a Természethez való visszatérés gondolata volt. Bernáth Aurél, Egry József, Szőnyi István, Berény Róbert – és sokan má-
sok is – radikálisan szakítottak korábbi stílusukkal és elindultak „vissza a Természetbe”. 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.).
• ksh kÖnyvtár: NOVEMBER 27., 17.00: Még többet Japánról. Dr. Hidasi Judit, a Budapesti Gazdasági Egyetem 
tanárának előadása. Hogyan működött a Japán Császárság? Milyen volt és milyen ma a nők helyzete és szerepe a társa-
dalomban? Fel lehet-e készülni a katasztrófákra? A Kölcsey Ferenc Olvasókör, a Könyvtárellátó és a KSH Könyvtár közös 
rendezvénye a Thirring Lajos-teremben (1024 Keleti Károly utca 5.).
• a nyék–kUrUcLes eGyesüLet és a Fővárosi szabó ervin kÖnyvtár közös szervezésében NOVEMBER 
26., 17.00: Szűz Mária választott vitéze címmel dr. Varsányi Katalin tart Szent Lászlóról fotókiállítással egybekötött elő-
adást a könyvtár Hűvösvölgyi úti fiókjában (1021 Hűvösvölgyi út 85., telefon (06 1) 200-1098).

 TANFOLYAMOK 
• kLebeLsberG kULtúrkúria: NOVEMBER 20., 18.30: Kertbarát és Természetbarát Fórum. A természet megóvása, 
a növények természetes ápolása egészségünk megőrzése érdekében. NOVEMBER 27., 18.30: Gyógynövény Klub. Az 
immunrendszer erősítése és egészségünk védelme gyógynövényekkel. NOVEMBER 27., 18.30: Tudatos Táplálkozás 
Fórum. A gabona és az egészség (1028 Templom utca 2–10.).
• marczibányi téri műveLőDési kÖzPont: MINDEN HÉTFŐN 19.00–22.00-ig: Kreatív írás. A tanfolyamot ve-
zeti: Lackfi János József Attila- és Prima Primissima-díjas író, költő. Jelentkezés, információ: Sipos Ildikó: (06 1) 212-2820; 
(06 30) 439-1070. NOVEMBER 22., 18.00-20.00: Irodalombarátok köre. Műhelyvezető, információ: Dancsházi Hajnal 
színművész, drámapedagógus (06 30) 242-7327 (1022 Marczibányi tér 5/a).
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– A Marczibányi téri, akkor még csak nyolc-
osztályos Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 
Iskolában helyettesítettem egy énektanárnőt 
1989-ben fél évig. A  gyerekek év végén azzal 
kerestek meg, hogy szeretnének együtt marad-
ni úgy is, hogy különböző helyeken tanulnak 
tovább. A Zeneakadémián kaptam egy termet, 
így ősszel, szombat délutánonként nagyjából 
16 gyerekkel elkezdhettünk próbálni. A mutáló 
hangú kamaszokkal csoda történt, gyakorlatilag 
hétről hétre jöttek, énekeltek. Ifjúsági vegyes 
karként indultunk, eleinte nagyon egyszerű 
négyszólamú műveket adtunk elő, bemutatkozó 
koncertünk 1989 decemberében a Keleti Károly 
utcai templomban volt. Közben ott maradtam 
tanítani a Marczibányi téri iskolában, és mivel 
a következő évben végzős nyolcadikosok is hal-
lottak a kórusról, szerettek volna csatlakozni. 
Emellett tanítottam a Trefort utcai iskolában, 
valamint a Bartók Konzervatóriumban, ahon-
nan szintén jöttek közénk diákok énekelni. Ez 
így ment éveken keresztül, gyarapodott a lét-
szám, mígnem hatvanfős lett a kórus, és úgy 
gondoltuk, elegen vagyunk ennyien. 

Ahogy idősebbek lettek a tagok, a repertoár 
is változott, már komolyabb, négy-hat szólamú 
vegyes kari műveket vittem nekik. A kora re-
neszánsztól a XX. századi és kortárs darabokig 
mindenféle művet énekeltünk. Amatőr zene-
karok is megkerestek minket, hogy vegyünk 
részt oratorikus művek éneklésében.

A kórust az alapítástól kezdve 2003 őszéig 
vezettem. Utána egykori karnagytársam, Simó 
Attila vette át az irányítást, később pedig Ha-
jós Nikolett, majd dr. Körmendy Zsolt karnagy 
dolgozott a kórussal, egészen 2010-es meg-
szűnésig. 

A Kodály iskolából indultunk, sokszor fel-
léptünk II. kerületi helyszíneken, az Éneklő if-
júság rendezvénysorozaton a Marczibányi Téri 

Művelődési Központban, a pasaréti, a Margit 
körúti és a Tövis utcai templomban. A diákok, 
anyaiskolájukból fakadóan jórészt II. kerüle-
tiek voltak. Én magam is világ életemben itt él-
tem. Egy Bimbó úti házban töltöttem a gyerek-
koromat, majd a Tulipán utcában, most pedig a 
Zsindely utcában lakom. Nagyon kötődöm ide, 
el sem tudnám képzelni az életemet más kör-
nyezetben. zsz

Újra összeáll a kórus a jubileumi koncertre
December 8-án vasárnap 19 órakor az ala-
pításának 30. évfordulóját ünneplő egykori 
Budapesti Kodály Zoltán Vegyes Kar lép fel 
a Tövis utcai ferences templomban. Ennek 
kapcsán kérdeztük dr. Matos László karna-
gyot a kezdetekről és a jelenről.
 

DECEMBER 8-án, vasárnap 19 órá-
tól a Tövis utcai Kapisztrán Szent Já-

nos-templomban a harminc éve alakult 
bUDaPesti koDáLy zoLtán veGyes 
kar aD inGyenes koncertet. Az esten 
többek között a következő darabok csendülnek 
fel: J. P. Sweelinck: Venite exultemus Domino, 
Kodály Zoltán: Adventi ének, Esti dal, Ride the 
Chariot, Orbán György: Ave Maria, Mint mellék-
dal; Liszt Ferenc: Salve Regina, O salutaris Hostia, 
T. L. Victoria: O magnum mysterium.

a bUDaPesti koDáLy zoLtán veGyes kar 1989 szeptemberében alakult. Vezetőjük mintegy 
másfél évtizeden át dr. Matos László volt. A kórust a közös éneklés szeretete hívta életre, de pár éven belül 
több alkalommal is kimagasló eredményt, nemzetközi kórusversenyeken arany fokozatot ért el és különdíjakat 
kapott. 2003 szeptemberétől Simó Attila vette át a kórus vezetését, 2004–2010-ig Hajós Nikolett, majd dr. 
Körmendy Zsolt állt az élén. Nagy sikerrel turnéztak Erdélyben és Olaszország számos városában. Három 
alkalommal (2007, 2008, 2011) is csatlakoztak a Hollerung Gábor által életre hívott Énekel az ország című 
nagyszabású koncerthez, illetve felléptek a Budapesti Európai Ifjusági Kórusfesztiválon is. Repertoárjukon 
szerepeltek madrigálok csakúgy, mint kortárs magyar zeneszerzők művei.

Dr. matos LászLó a Semmelweis Egyetem Pető András Kara docen-
se és oktatási dékánhelyettese. 1994-től tanítja a konduktor-jelölteket, 
akik többek között ének-zenét is tanítanak a mozgássérült gyerekeknek. 
A Kodály-módszeren alapuló munkája erőteljesen megtámogatja a 
Pető-módszert, ami véleménye szerint sok elemében rokonságot mutat 
vele. Pedagógiai munkája nyomán a zenén keresztül, a zene terápiás 
jellegével lelki pluszt kapnak a sérült gyerekek. Azt vallja, hogy Kodály 
Zoltán és Pető András munkássága szellemi exportunk, aminek csodájára 
járnak az egész világon. Matos László 2012–18 között a Magyar Rádió 
Gyermekkórusának vezető karnagya is volt.

Újranyit az Átrium Galéria
Az Átrium Galéria 2017 őszén nyílt meg Alföldi Róbert művészeti vezetésével. Az elmúlt két évben hat kiállítást tar-
tottak: Somewhere over the Rainbow, RETRO PC, kocsisimre, sz.-REÁL, Kazovszkij 10, Feketén-fehéren. A II. kerület 
szívében működő, a nagyközönség számára ingyenesen látogatható kortárs kiállítóhely kialakítását és működését 
korábban az előadóművészeti tao-támogatásból finanszírozták, ám ennek megszüntetésével a galéria működését 
is fel kellett függeszteni. Az egyelőre még bizonytalan jövő ellenére az Átrium csapata úgy gondolja, hogy mind 
az Átrium, mind a főváros, mind a II. kerület lakói, mind a színház látogatói számára fontos, hogy a Margit körúti 
színházban létezzen egy hozzáférhető kortárs képzőművészeti kiállítóhely. Ezért az Átrium önálló művészi arculata 
visszaépítésének első lépéseként az Átrium Galéria újra kinyit. A „CSAK” grafika című kiállítás megnyitójára a Vak-
nyugat NOVEMBER 18-i előadása előtt, 18.30-kor kerül sor (1024 Margit krt. 55.).
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Eső, köd, nyirkos 
utak: gyakran pró-
bára teszik az 
ősszel au-
tózók veze-
tési tudását. 
A  kedve-
zőtlenebb út- és látási viszonyok 
nagyobb odafigyelést igényelnek. 
Nem jól teszi az, aki megszokásból, 
a tavasztól őszig tartó jó közlekedé-
si feltételekhez szokva közlekedik. 
Ősszel fokozott veszélyhelyzettel 
kell számolni.

Legyünk tekintettel a korláto-
zott látási viszonyokra, a csúszós 
utakra, és vezessünk a szokásosnál 
is körültekintőbben!  A gumiab-
roncsok tapadása csökken, megnő 
a fékút és romlik a járművek kor-
mányozhatósága. Ha még nincse-
nek is mínuszok, a máskor és má-
sutt szépen mutató avartakaró az 
utakon komoly veszélyt jelenthet. 
A levelek ugyanolyan csúszós felü-
letet képeznek az úttesten, mintha 
havas, jeges burkolaton autóznánk. 

Igazítsuk a vezetési stílust a meg-
változott időjárási viszonyokhoz.

Járműveink sebességét úgy 
kell mérsékelni, hogy biztonsá-
gosan meg tudjunk állni, és az autó 
esetleges megcsúszását is korri-

gálni tudjuk. A két kézzel fogott 
kormány és a nagyobb követési 

távolság mondhatni magától 
értetődő követelmény. Ke-

rüljük a hirtelen fékezést, 
inkább gázel vétellel 

csökkentsük a tempót. 
A  szélvédők 
tisztántartása 
és párátlaní-
tása szintén a 

biztonságos és balesetmentes 
közlekedés alapvető feltétele.

Ügyeljünk jobban a gyalogo-
sokra, különösen a zebrák köze-
lében! Csapadékos, ködös időben 
nehezebben vehetők észre, főként 
a sötétebb órákban. A  rendőrség 
tájékoztatása szerint az előző hó-
napban (október 24-ig) az or-
szágban összesen tizenegy esetben 
ütöttek el gyalogost a zebrán, jár-
dán, út szélén és autópályán is, a 
gépjárművezetők és a gyalogosok 
hibájából egyaránt.

mint arra a rendőrség is fel-
hívja a figyelmet: a balesetek el-
kerüléséért maguk a közlekedők 
tudják a legtöbbet tenni a szabá-
lyok betartásával, türelemmel és 
toleranciával.

A Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság speciális nyomozócso-
portjának kollégái elfogták és 
két rendbeli csalás bűntett miatt 
gyanúsítottként hallgatták ki azt a 
férfit, aki a futár szerepét töltötte 
be a telefonos trükkel elkövetett 
esetekben.

A rendelkezésre álló adatok 
szerint egy ismeretlen férfi – ma-
gát a telefonon megkeresett sér-
tett unokájának kiadva – ír tele-
fonszámról hívott fel még február 
28-án délben egy II. kerületi asz-
szonyt. Azt mondta, hogy balese-
tet szenvedett, kárt okozott, amit 
neki kell állnia. Az összeg 1 millió 

800 ezer forint. Az  álunoka azt 
kérte a hölgytől, hogy a pénzt adja 
oda annak a férfinak, akit érte 
küld. Az asszony azonnal a bank-
ba sietett, felvette a kért összeget, 
majd a Káplár utca és Retek utca 
kereszteződésénél egy borítékban 
átadta a pénzt a futárnak.

Az ismeretlen férfi április 25-
én este ismét egy írországi tele-
fonszámról hívott fel egy újpesti 
asszonyt, és közölte vele, hogy ő 
az unokája is nagy bajban van. El-
mondta, hogy korábban kapott 2 
millió 500 ezer forintot, mert el-
intézett dolgokat a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalnál, de most vissza 

Kigyulladt egy villanyóra a Margit körút egyik lakóházának ötödik emeletén 
november 7-én reggel. A bajt tetézte, hogy az épületben a gáz is szivárgott. 
A mentés és a hibaelhárítás idejére biztonsági okok miatt harmincegy lakásból 
és egy irodából tizenhat embernek kellett elhagynia az épületet. A gázszolgál-
tató megszüntette a szivárgást, a nagy erőkkel a helyszínre vonuló hivatásos 
fővárosi tűzoltók eloltották a tüzet és egy üresen álló lakást is átvizsgáltak.

Unokázós csalók futárját fogta el a rendőrség
Rendőrkézre került az a férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy futár-
ként telefonos trükkel elkövetett csalásban működött közre még az 
év első felében. A több millió forintos kárt okozó bűncselekmény 
gyanúsítottját november elején fogták el.
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kell fizetnie a pénzt, mert addig 
nem engedik el a lakásból, aho-
va elvitték őt. A  későbbi sértett 
összeszedte a lakásban lévő kész-
pénzt és ékszereit, majd egy borí-
tékba helyezte. Egy kis idő múlva 
egy férfi jelent meg a nő lakása 
előtt, és átvette a borítékban lévő 
492 ezer forint készpénzt, vala-
mint az ékszereket, majd távozott 
a helyszínről.

A BRFK Nyomozó Főosztály 
Vagyonvédelmi Osztály nyomo-

zói a széles körű nyomozás ered-
ményeként azonosították a futár 
szerepét betöltő 27 éves budapes-
ti K. Istvánt, akit november 9-én 
elfogtak XXII. kerületi lakásában. 
A házkutatás során mobiltelefo-
nokat és SIM-kártyákat találtak, 
amelyeket lefoglaltak.

A nyomozók a férfit két rend-
beli csalás bűntett miatt gya-
núsítottként hallgatták ki, majd 
őrizetbe vették, és indítványozták 
letartóztatását.

Nemcsak télen a havas, jeges 
időszak megérkezésekor kell 
körültekintőbben vezetni, mivel 
már az őszi időjárás is tartogat-
hat kellemetlen meglepetése-
ket az óvatlan sofőröknek. 
Országszerte megnőtt a 
balesetek száma.
 

Tűz és gáz a Margit körúton

ii. kerületi rendőrkapitányság 
(1024 Budapest, Rómer Flóris u. 10.) Telefon: (06 1) 346-1800

körzeti megbízotti ügyeleti mobiltelefonszám:

(06 20) 329-9541
A telefon az ügyeletben lévő körzeti megbízottnál van. Sürgős bejelentés 

vagy veszélyhelyzet esetén továbbra is a 107-es vagy a 112-es segélyhívószámot kell hívni.

Közlekedjünk óvatosabban,
figyelmesebben!

SOK A BALESET



24. OLDAL MOZAIK BUDAI POLGÁR

Pasaréti PáDUai szent antaL-temPLom: NOVEMBER 19-ÉN 18 órakor a 
karitászmunkát végzők közös szentmiséje. NOVEMBER 23-ÁN, Krisztus Király ünnepé-
nek előestéjén 17 órakor szentségimádási óra a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 
való készület jegyében. NOVEMBER 24.: Krisztus Király ünnepe. NOVEMBER 24. 
– DECEMBER 8. között új állapotú, tiszta sapka, sál, kesztyű, meleg zokni gyűjtése a 
portán hajléktalan férfiak számára. NOVEMBER 29-ÉN 19.15-kor a Szent Antal kórus 
oratóriumestje Händel és Orbán György műveiből, vezényel Ménesi Gergely. DECEMBER 
1-JÉN, advent első vasárnapján 10 órakor a családok adventi koszorújának megáldása, 
a 18 órai szentmisén elhangzik Merulo: Missa Cara la vita mia á 8. DECEMBER 2-TŐL 
hétköznapokon 6 órakor laudes, 6.30-kor roráté szentmise. DECEMBER 7-ÉN 16 órakor 
elsőszombati rózsafüzér (1026 Pasaréti út 137.).

kájoni jános Ferences kÖzÖsséGi ház: NOVEMBER 18., 19.30: a Kájoni 
Szabadegyetem keretében Autoritás és/vagy szabadság címmel  P. Bagyinszky Ágoston OFM 
előadása. NOVEMBER 23-ÁN 19 órakor Isten örömkönnyei címmel Savanya István (Steve 
Savanya) kanadai magyar énekes előadóestje. NOVEMBER 25-ÉN 19 órakor Szülősuli 
Pécsi Ritával Tömegember vagy önálló egyéniség? A döntésképesség fejlesztése címmel. 
NOVEMBER 29-ÉN 18.30-kor Közéleti akadémia: Egyház a mai világban, van-e helye 
a politikai térben a keresztény szempontoknak? címmel. DECEMBER 2-ÁN 19 órakor 
Ferences lelkiségi kurzus  Ki szűz lévén Templommá lettél (Szent Ferenc Mária-tisztelete) 
P. Berhidai Piusz OFM előadása (1025 Szilfa u. 4.).

orszáGúti Ferences temPLom: NOVEMBER 24-ÉN a szentmisék perselyado-
mányait Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan a Katolikus Karitász részére továbbítják. 
NOVEMBER 24. – DECEMBER 1. között az Országúti Karitász adventi tartósélel-
miszer-gyűjtést szervez. NOVEMBER 30-ÁN 16 órától családos adventi készülődés 
és koszorúkészítés a plébánia hittantermeiben, a családok közösen készíthetik el adventi 
koszorújukat. Az előkészítés miatt a programra jelentkezni NOVEMBER 23-IG lehet a 
plébánia e-mail-címén (1024 Margit körút 23.).

krisztUs kiráLy-temPLom: NOVEMBER 24-ÉN a templom búcsúnapján 10 órakor 
ünnepi szentmise (1024 Keleti K. u. 39.).

Pasaréti reFormátUs temPLom: NOVEMBER 24-ÉN úrvacsorás, DECEM-
BER 1-JÉN adventi istentisztelet lesz 8 és 10 órakor. Istentisztelet minden csütörtökön 
18, vasárnap 8 és 10 órakor (a gyermek-istentisztelettel egy időben). Bibliaóra kedden 18 
órakor. A felnőtt ifjúság alkalmai kedden 18.30, szerdán 18, vasárnap 17 órakor. Jegyesek 
és házasok bibliaórái szerdán 18 órakor és szombaton 17 órakor, www.refpasaret.hu, tel.: 
(06 1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).

cimbaLom Utcai reFormátUs temPLom: NOVEMBER 24-ÉN 15-17 óra között 
adventre előkészítő játszóház, adventi, karácsonyi díszek, ajándékok készítése. NOVEMBER 
27–29-IG mindennap 18 órakor adventre felkészítő evangelizáció vendég igehirdetőkkel. 
DECEMBER 1-JÉN ádvent első vasárnapján a 10 órai istentiszteleten közreműködik Nagy 
Judit (fuvola), Papp Tímea (hárfa) és Eduardo Capparucci (fagott). Elérhetőségek: Peterdi-
né Molnár Judit (06 30) 539-8750  peterdijudit@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).

PesthiDeGkúti reFormátUs temPLom: DECEMBER 1-JÉN ádvent első va-
sárnapján 8 és 10 órakor úrvacsorás istentisztelet, 11.30-14.30-ig adventi nap családi 
bizonyságtétel, közös ebéd, adventikoszorú-kötés, mézeskalácssütés, kézműveskedés. 
További információ: kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, (06 
1) 397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).

sarLós boLDoGasszony-temPLom: NOVEMBER 23-ÁN az eucharisztikus 
kongresszusra való felkészülés jegyében 17 órakor szentségimádás az egészségügyi dol-
gozókért, velük együtt Beran Ferenc plébános vezetésével. NOVEMBER 30-ÁN lelki 
nap lesz 10 órától a közösségi házban. DECEMBER 2-TŐL hétköznaponként 6.30-kor 
roráté szentmise. A Szent Margit Teremben nyugdíjasklub NOVEMBER 26-ÁN 10 órakor, 
ministránsfoglalkozás minden hétfőn 17 órától, dúdoló (baba-mama foglalkozás) minden 
héten csütörtökön 10 órától, hittan felnőtteknek minden hétfőn 19 órakor, jegyesoktatás 
minden szerdán 19 órakor. A plébániai iroda fogadóórái hétfőn és pénteken 10-12 óra 
között, kedden, szerdán és csütörtökön 16-18 óra között. További információ a www.ujla-
kitemplom.hu oldalon (1023 Bécsi út 32.).

bUDaszíve baPtista GyüLekezet: NOVEMBER 24-ÉN 10.30 órakor lesz a gyü-
lekezet 4. születésnapi istentisztelete. Kapcsolat: budaszive@gmail.com (1022 Marczibányi 
tér 3. MEREK előadóterem)

FrankeL Leó úti zsinaGóGa: Micve Klub november 20-án 18 órától a Nyitott Baráti 
Kör szervezésében, vendég Fahidi Éva. NOVEMBER 24-ÉN 18 órától klubest, A zenekar 
látogatása című izraeli–francia–amerikai filmdráma megtekintése, a film 87 perces (1023 
Frankel Leó út 49.).

bUDavári evanGéLikUs temPLom: NOVEMBER 24-ÉN az Örökélet vasárnapján 
11 órakor megemlékezés az elmúlt egyházi évben elhunytakról, 17 órakor egyházmegyei 
kórustalálkozó, közös éneklés Budahegyvidéken, 19 órakor férfikör. NOVEMBER 27-ÉN 19 
órakor középgenerációs interaktív hittan és közösségi alkalom. DECEMBER 1-JÉN, advent 
első vasárnapján 11 órakor a konfirmandus csoport bemutatása, 16 órakor családos délután, 
kisgyermekes családok találkozója, 18 órakor orgonazenés áhítat (1014 Táncsics M. u. 28.).

Hírek, események kerületünk templomaiban

Díjmentes és önkéntes eGészséGnaPok
a II. Kerületi Önkormányzat szervezésében

2019. NOVEMBER 23. (szombat) 9-16 óráig 
a Pulzus Központban (1024 Fillér u. 4.) a Községház 

és a Kapás utcai belgyógyászati szűrések alkalmával megállapított, 
maGas karDiovaszkULáris rizikóvaL renDeLkező Páciensek 

célzott, kiegészítő szűrése 

Ön mennyire
egészséges? A Budapesti Szent Ferenc Kórház – az önkormányzattal együttműködve egy további 

szűrőnap keretében kardiológiai szűrést végez. Szűrővizsgálatok: kérdőíves szív- és 
érrendszeri kockázatfelmérés, EKG-vizsgálat, vérnyomásmérés, SpO2-mérés (oxigén sza-
turáció), 2-es típusú cukorbetegség kockázatának kérdőíves felmérése, BMI-index-számí-
tás, indikáció esetén vérvizsgálatok (csak éhgyomri vizsgálatokat végeznek gyorstesztek-
kel) vércukor- és koleszterinszint-, HbA1c-mérés, érszűkület-vizsgálat és érdiagnosztika 

(BOSO), neuropátia-szűrés. Egyéb kiegészítő vizsgálatok: egyéni diétás tanácsadás, 
gyógytorna-tanácsadás, jelentkezés Hárs-hegyi és normafai szív- és érrendszeri vezetett 
túrákra. Légzésfunkciós és dopplervizsgálat előjegyzése kérhető a szűrés napján. A láto-

gatók számára vezetett bejárás formájában bemutatjuk kórházunk új szárnyát is.

2019. NOVEMBER 30. (szombat) 9-16 óráig 
a Szent Ferenc Kórházban (1021 Széher út 71-73.)
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a PoLGármesteri hivataL eLérhetőséGei
Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.
Postacím: 1277 Budapest 23., Pf. 2. Központi telefon: 346-5400.
Központi ügyfélszolgálat: 1024 Margit u. 2-4.
Honlap: www.masodikkerulet.hu. E-mail: info@masodikkerulet.hu. Facebook: II. kerület (Budapest)

 
a PoLGármesteri hivataL kÖzPonti üGyFéLszoLGáLata

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 ügyfél-
fogadás szünetel, kivéve 
pénteken. 

 
a PoLGármesteri hivataL 

eGyéb éPüLeteiben műkÖDő iroDák

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

hétfő: 13.30-18.00, szer-
da: 8.00-16.30, péntek: 
8.00-11.30
(kedd és csütörtök: telefo-
nos 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) 

1024 Buday László utca 5/c, tel.: (06 1) 
346-5504, (06 1) 346-5788

hétfő: 13.30-18.00, szer-
da: 8.00-16.30, péntek: 
8.00-11.30

Anyakönyvi ügyek*
1024 Budapest Mechwart liget 1., 
földszint
Tel.: (06 1) 346-5631, 346-5632, 346-
5633, 346-5634, 346-5567

Nyitvatartás részletes 
időpontjai lejjebb, a zöld 
keretes írásunkban talál-
ható.*

*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: há-
zassági 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 bejelenté-
se – 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.

II. KERÜLETI VáROSFEJLESZTŐ ZRT. ÜGyFéLSZOLGáLATI IRODA

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

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

II. Kerület Kártya-
ügyintézés, Budai Polgár-
ba apróhirdetés feladása

1024 Keleti Károly u. 15/a
Tel.: (06 1) 315-3965

BUDAPEST FŐVáROS KORMáNyHIVATALA II. KERÜLETI HIVATALA
Kormányablak
Osztály
1024
Margit körút 47-49.

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

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

Kormányablak
Pest hi deg kút
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: hato-
sag@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

a DemokratikUs koaLíció II. kerületi szervezetének elérhető-
sége: www.facebook.com/dk2.ker

a FiDesz II. kerületi irodája (1024 Keleti Károly u. 13/b) hétfőn és 
szerdán 10-18 óráig, kedden és csütörtökön 8–15 óráig, pénteken 
9-14 óráig tart nyitva. Telefonszám: (06 1) 212-5030. inGyenes 
joGi tanácsaDás a Fidesz II. kerületi szervezeténél szerdánként 
16-18 óra között. Telefon: (06 1) 212-5030. 

a kDnP II. kerületi irodája (1024 Keleti K. u. 29.) elérhetőségei: 
e-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.
facebook.com/kdnpbp2

kéPviseLői iroDa: Varga Mihály (a 4-es számú választókerület 
országgyűlési képviselője) irodája hétfőn 12–16, szerdán 13–17, 
pénteken 9–13 óráig tart nyitva (1028 Máriaremetei út 118., tel.: 
(06 20) 355-8199).

a maGyar kétFarkú kUtya Párt önkormányzati képviselője, 
Juhász Veronika elérhetősége: vejuhasz@gmail.com, (06 30) 782-
0479. „Intergalaktikus Pártfőhadiszállás és Közösségi Oxitocin-
rakétagyár: 1142 Teleki Blanka utca 6.”

a momentUm II. kerületi szervezetének elérhetőségei: 
bp2@momentum.hu, www.facebook.com/Momentum2ker/

az mszP II. kerületi szervezetének irodája (1027 Fazekas u. 
19–23.) hétfőn és csütörtökön 12–18 óráig, kedden, szerdán és 
pénteken 10–16 óráig tart nyitva. Telefonszám: (06 1) 224-0090, 
e-mail: bp02@mszp.hu, Facebook: www.facebook.com/mszp2 
inGyenes joGi és mUnkajoGi tanácsaDást tart az MSZP II. 
Kerületi Szervezete. Előzetes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-es 
telefonszámon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.

a PárbeszéD maGyarorszáGért helyi képviselője Kovács Már-
ton. Fogadóóra előzetes időpont-egyeztetést követően a (06 30) 
573-9033-as telefonszámon.

A polgármesteri hivatal felhívja az ebtartók figyelmét, hogy 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.

Ebösszeírás december végéig

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 se-
gítséget adni, a gyakorlatra fókuszálva. A bárki által látogatható oktatás időpontja: 
DECEMBER 12., csütörtök 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.

Ingyenes otthonápolást segítő oktatás 
az önkormányzattal együttműködve
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Fogbeültetés csontnövesztéssel – a többszörös műtét elkerülhető 

– Foghúzás után, bizonyos idő elteltével az el-
távolított fogak helyén az állcsont csontszövete 
sorvadásnak indul. Csontpótlásra nemcsak fog-
beültetésnél fellépő csonthiánynál lehet szük-
ség, indokolt lehet fogágybetegségeknél, ha a fo-
gak meglazulnak, mozognak, csontkárosodásnál, 
daganatok, ciszták, foggyökér eltávolítása után is. 
A kialakult csonthiányt minél hamarabb termé-
szetes csontszövettel kell kitölteni, nem szabad 
megvárni, hogy a szervezet használhatatlan sejt-
burjánzással töltse ki. Legoptimálisabb, ha saját 
csontot használunk fel. Az  eddigi megszokott 
kezelés a saját állkapocsszögletből szerzett pót-
lás volt, ez lényegesen kisebb beavatkozást igé-
nyel, mint régebben a csípőlapátból nyert, al-
tatásos műtét. A Rose Implant Center Fogászati 
és Szájsebészeti Rendelőben forradalmian új el-
járást alkalmaznak, amellyel az állcsontból nyert 
csontszövetműtét is elkerülhető, mivel laborató-
riumban kezelt természetes csontot ágyaznak be. 
Óriási előnye az eddigi csontpótló eljárásokkal 
szemben, hogy a beültetett csont nem szívódik 
fel, nagy méretű hiány is pótolható, pontosan ak-

kora és olyan formájú csont kerül be, mint ami-
lyenre az implantátum beültetéséhez szükség van. 
A csontosodás tökéletes, a felszívódás kockázata 
minimális, ebből kifolyólag további műtétekre 
nincs szükség. A saját csonttal összeforr, CT-vizs-
gálat segítségével igazodni tudunk az anatómiai 
különbségekhez, az egyénre szabott méret és 
forma megmarad. Ezzel a megoldással több mű-
téttől megkíméljük a beteget, egy beavatkozással 
elvégezzük a csontpótlást. Fogászati lézer alkal-
mazásával még elviselhetőbbé tehető, csökken a 
csontpótlásnál előforduló pár napig tartó duzza-
nat, véraláfutás – mondta dr. Memari Masoud, az 
intézmény vezető fogszakorvosa. 

Sokunknak szüksége van fogbeültetésre, 
mégis számos esetben elutasítást kapunk, 
hivatkozva arra, hogy nincs elegendő csont-
mennyiségünk, melybe az implantátum be-
ágyazódhatna. Ilyen esetekben csontpótló 
eljárást alkalmazunk. 
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Véleménye szerint a testet a lélekkel együtt kell 
kezelni, elengedhetetlen a páciensek aggályait, 
kérdéseit meghallgatni és ennek függvényében 
mérlegelni, hogy egyénenként kinek mi a legjobb 
megoldás. Legyen szó bármilyen kezelésről, akár 
csak egy fogtömésről, elengedhetetlennek tartja a 
páciens teljes stressz- és félelemoldását, tapasz-
talatai szerint a stresszmentes betegek gyógyulása 
sokkal gyorsabb és kielégítőbb, ezért a rendelő-
ben ugyanakkora hangsúlyt fektetnek az ellazí-
tásra, mint magára a kezelésre. Csontpótlás után 
pár hónappal végezhető a fogbeültetés, melyet a 
MED 3D, legprecízebb fogbeültető tervezőprog-
ram segítségével, ínyfelvágás és műtét nélkül, a 
legmegfelelőbb helyre tudja behelyezni az orvos. 
Esetenként az úgynevezett sinus lift alkalmazásá-
val nincs várakozási idő, az implantátum azonnal 
behelyezhető – tudtuk meg a Rose Implant Center 
Fogászati és Szájsebészeti Rendelő vezetőjétől. 

szakmai támogató partner:

Rose Implant Center
budapest–esztergom

www.roseimplantcenter.hu
06 30 951-1511

A régi Antik Enteriőr Kiállítások mintájá-
ra, idén márciusban megrendeztük a nagy 
sikerű Antik and Art Kiállítást és Vásárt. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel, a 
karácsony előtti időszakban a Larus Ren-
dezvényközpont  (MOM Kulturális Köz-
pont mellett) ad otthont az Antik and Art 
Szalon elnevezésű tesvér kiállításnak és 
vásárnak. 

Közel 15 galéria és régiségkereskedő ál-
lít ki a vásáron, akik minőségi kortárs és 
antik tárgyakkal várják a látogatókat. A 
rendezvény exkluzív, bensőséges és han-
gulatos karácsonyi vásár lesz, ahol remek 
lehetőség nyílik, hogy az érdeklődők igé-
nyes, szép ajándékokat vásárolhassanak 
szeretteiknek.

Az Antik and Art Szalonon mindenki 
megtalálhatja a neki megfelelő tárgyat, 
többek között: különlegesen szép, ma-
gyar és francia art deco, valamint olasz 
mid-century bútorokat, ezeken kívül 
egyedi tervezésű és gyártású lámpákat, 
üveg és fém dísztárgyakat, szobrokat, tük-
röket, melyek egyaránt beilleszthetők a 
klasszikus, illetve minimalista és modern 
otthonokba is. 

Válogathatnak 19. és 20. századi kerá-
miák közül, elsősorban a Zsolnay-gyár 
munkáiból a historizmus kezdetétől a sze-

cesszión, Art Decon át, a minimalizmus 
korszakáig bezáróan. Emellett Gorka Géza, 
Gorka Lívia, Gádor István alkotásai is lát-
hatóak lesznek. Porcelán kínálat megha-
tározó részét Herendi, Alt Wien, Meissen, 
Sevres tárgyak adják. Az említetteken kívül 
ékszerek, kvalitásos antik ezüst tárgyak, 
korabeli üvegek, bronz és ón dísztárgyak, 
csillárok, lámpák, kandalló- és faliórák is 
megtalálhatóak. Végül de nem utolsó sor-
ban kortárs festmények és egyéb kortárs 

művészeti alkotások széles kínálata lesz 
felvonultatva.

További információt az esemény hivata-
los Facebook oldalán találnak: 
www.facebook.com/antikandartszalon

Mindenkit várunk szeretettel!

Antik and Art Szalon - Régiség és Kortárs Művészeti Vásár
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 ÁLLÁS-MUNKA 
Friss nyugdíjas hölgy lépcsőház- és lakás-
takarítást vállal. Tel.: 06 70 262-3995

A II/a kerületbe, pesthidegkúti családi há-
zunkba hosszú távra házvezetőnőt kere-
sünk. Feladatok: általános takarítás, mo-
sás, 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, IGÉNYES CSA-
LÁDI HÁZ, GIMIS GYEREKEK, KEDVES 
LAKÓK. JELENTKEZNI: 06 30 273-3524.

Időskori felügyeletet, ápolást, háztartási 
munkát vállalok hétköznap és hétvégeken 
is. Tel.: 06 20 393-5838

NŐI-FÉRFI FODRÁSZT azonnali kezdéssel 
keresek bejáratott, felújított szépségszalon-
ba a Hűvösvölgyi úton. KIADÓ a fodrászati 
részleg teljes vagy fél műszakra. Tel.: 06 
30 202-1766

TAKARÍTÓ HÖLGYEKET KERESEK XII. 
KERÜLETI ISKOLÁBA DÉLUTÁNI MUN-
KAVÉGZÉSRE. JÖVEDELEM-KIEGÉSZÍ-
TÉS AKÁR NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE! 
TEL.: 06 70 679-9304

 OKTATÁS 
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK TEL-
JES KÖRŰ KORREPETÁLÁSA, DIPLOMA-
MUNKÁK SEGÍTÉSE. NAGY GYAKOR-
LATTAL. HÁZHOZ MEGYEK. Tel.: 06 70 
431-1336

OLASZ TÁRSALGÁS órák magyarul is be-
szélő anyanyelvűtől. Rugalmas hely, idő. 
Tel.: 06 31 783-2818

NÉMET társalgási, foglalkoztatási és 
szakmai nyelv oktatása kezdőtől B2 
szintig. Tel.: 06 30 948-0955

MATEMATIKA KORREPETÁLÁS ÁLTA-
LÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE. 
TEL.: 06 20 804-6140

Matematika-, fizikatanítás általános és 
középiskolások részére szaktanártól! Ház-
hoz megyek! Tel.: 06 20 959-0134

KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettsé-
gire, felvételire való felkészítés gyakorlott 
középiskolai tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

 INGATLAN 
A II., MÁK UTCÁBAN ELADÓ RENDEZETT 
TÁRSASHÁZBAN 14 m²-ES ÖNÁLLÓ, SZÁ-
RAZ, MŰGYANTA BURKOLATÚ GARÁZS. 
ÁR: 6,5 M Ft. TEL.: 06 30-491-5919

A Pajzs utcában garázs kiadó. Tel.: 316-
1870

KIADÓ ZÖLDÖVEZETI 2,5 SZOBÁS, EMELE-
TI, LODZSÁS, 54 m²-ES FELÚJÍTOTT, GÉPE-
SÍTETT ÖSSZKOMFORTOS LAKÁS HOSSZÚ 
TÁVRA. Tel.: 06 70 521-9896

A Bimbó út, Endrődi utca sarkán kétszobás, 
56 m²-es, teraszos, gyönyörűen felújított 
öröklakás kiadó (garázzsal is). Tel.: 06 20 
537-5268

A BakosLak Ingatlan KERES hosszú 
távra KIADÓ igényes házat, ikerházat, 
sorházat és lakásokat diplomata és kül-
földi ügyfelei és családjaik részére. Tel.: 
326-0618, 06 20 974-0571

A BakosLak Ingatlan készpénzes ügy-
felei részére keres ELADÓ és kiadó in-
gatlanokat azonnali fizetéssel. Bakos-
Lak Ingatlan, I., Batthyány utca 32. Tel.: 
326-0618, 06 20 974-0571

Műteremlakást vagy ilyen célra alkalmas, 
nagy alapterületű, nagy helyiségekből álló, 
legfelső emeleti lakást vásárolnék a kerü-
letben saját célra. muteremlakas2019@
gmail.com SMS: +36 20 458 8656.

1910-ben épült lift nélküli házban III. 
emeleti, utcára néző, 102 m²-es 3 szoba 
személyzetis, erkélyes, felújítandó lakás a 
FÉNY utcában magánszemélynek eladó. 
Tel.: 06 30 526-1170

A Vérhalom térnél lakóparkban liftes ház 
első emeletén négyszobás lakás egy gép-
kocsibeállóval 147 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 
20 974-0571

A II., Szilágyi Erzsébet fasorban 53 m²-es, 
másfél szobás, lodzsás, cirkófűtéses lakás 
garázsvásárlási lehetőséggel 42,8 M Ft. 
Tel.: 06 20 967-5691

A Lepke utcában Bauhaus ház első emele-
tén amerikai konyhás nappali + 2 szobás, 
erkélyes, felújított lakás 89 M Ft-ért eladó. 
Tel.: 06 20 974-0571

A Zuhatag sorban 1,5 szobás nagyteraszos 
lakás garázzsal 52 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 
20 974-0571

A II., Völgy utcában 1420 m²-es telken két-
lakásos családi ház 235 M Ft. Tel.: 06 20 
967-5691

A Vérmezőnél körpanorámás, nap-
sütötte, 37 m²-es, emeleti, teraszos, 
költözhető lakás 31 000 000 Ft. www.
budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

A Bogár utcában villaházban felújított 
67 m²-es kétszobás emeleti lakás 62 
500 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 
06 70 523-1969

A BAH-csomópontnál négylakásos vil-
lában 67 m²-es földszinti felújítandó la-
kás kocsibeállóval 36 900 000 Ft. www.
budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

A Szemlőhegyen 100 m²-es felújított eme-
leti, nagyteraszos, napsütötte lakás garázs-
zsal 102 000 000 Ft. www.budaihegyek.hu 
Tel.: 06 70 523-1969

TÖRÖKVÉSZEN ELADÓ EGY 93 NM-ES, 
3 SZOBÁS, FELÚJÍTANDÓ, ELSŐ EME-
LETI, PANORÁMÁS LAKÁS. TEL: 06 30 
9145525

II. kerületi ötgyermekes diplomás 
egyedülálló édesanya életjáradék 
szerződést kötne idős hölggyel/úrral. 
Ha könnyítene nyugdíjas évein, ké-
rem, keressen bizalommal! Tel.: 36 70 
6055248

III., Csillaghegyen befejezés előtti, kétszin-
tes, 130 m²-es családi ház 69,9 M Ft. Tel.: 
06 20 967-5691

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

Törökbálint Ófaluban 760 m²-es telken fel-
újítandó, kétlakásos családi ház – befekte-
tésnek is – 49,9 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

MÁTYÁSHEGYEN KÉTLAKÁSOS CSA-
LÁDI HÁZ 200 ÖLES KERTTEL CSENDES 
ZÖLDÖVEZETBEN TULAJDONOSTÓL EL-
ADÓ. LAKÁST BESZÁMÍTUNK. Tel.: 06 
70 454-6127

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

FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SE-
GÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? 
15 ÉVES TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉ-
TER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 
523-1969

SPANYOL TENGERPARTI APARTMANOK 
MARBELLÁN KEDVEZŐ ÁRON ÉPÍTŐ 
CÉGTŐL BANKHITELLEL MEGVÁSÁROL-
HATÓK. Tel.: 06 70 454-6127

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

Fáj mindene? Netán szeretne egy kis 
relaxá ciót, vagy felfrissülést a hétközna-
pokban? Egy masszázzsal sokat segíthetek! 
Helyszín a Széll Kálmán tér közelében. Hív-
jon bátran! Tel.: 06 30 536-2306

Állapotfelmérések, (kézi, gépi), talp-
masszázs, fülgyertyázás, nyirok- és 
visszérterápia, mágneses biorezo-
nancia-kezelés, egyéni számítógépes 
lúdtalpbetét, allergiabevizsgálás és 
kezelés, gyógymasszázs, gyógytorna, 
kineziológiai tapasz. www.vivientalpai.
hu, facebook: vivientalpai gyógycent-
ruma, 1024 Fillér u. 10/a. Bejelentkezés: 
06 20 254-4633, tel.: 316-2596.

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

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETI-
KA (SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, 
ARCMASSZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHO-
NÁBAN. ULTRAHANGOS BŐRFESZESÍ-
TÉS. Tel.: 06 30 206-4801

 VíZ-GÁZ-VILLANY 
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZ-
KŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétar-
tályok cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel. 
Tel.: 06 30 655-8074

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉ-
CSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítá-
sa. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 
06 30 447-3603

VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁLYOK, 
CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. 
INGYENES KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 
980-7564

Apróhirdetések

Hirdessen a

Következő megjelenés: 2019. december 1-jén.
Lapzárta: keretes – november 22., apró – november 25.

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton 
történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16-
ig. 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. Ke-
rület 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 bank-
fiókban, 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.

Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft. Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra 
(ludwig.dora@budaipolgar.hu). Szerkesztők: Szabó Gergely (szabo.gergely@budaipolgar.hu), 

Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu), Novák Zsófi Aliz 
(novak.zsofi@budaipolgar.hu). Olvasószerkesztő, korrektor: Zsoldos Szilvia. Fotó: Nagy Béla, 

Budai Polgár archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., telefon: 336-1384, 316-3410, e-mail: 
szerkesztoseg@budaipolgar.hu. Tördelés: Ravien Kft. Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. Terjesztés: 
Gulyás Edina egyéni vállalkozó. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 336-1384. A hirdetések 
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Következő megjelenés: 2019. december 1.

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik 
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
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Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifű-
tés-szerelés, ázások, csőtörések megszün-
tetése. 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 JÓ-
ZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZE-
RÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. 
II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 359-3958, 
06 30 933-3620

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

Villanyszerelés és antennaszerelés. 
Megbízható szolgáltatások nagy tapasz-
talattal rendelkező szakembertől. Web: 
elektronika.digitalisvilag.net Tel.: 06 30 
542-5540

VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, 
KAPCSOLÓK, LÁMPÁK STB. CSERÉJE, 
BEKÖTÉSE ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSSEL. 
BODA ZSOLT VILLANYSZERELŐ MESTER. 
Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363

 LAKÁS-SZERVIZ 
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a leg-
kisebb 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. A 
felmérés, kiszállás ingyenes. Anyagot 
biztosítok. Tel.: 06 20 617-2137

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

Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, 
duguláselhárítás. Minőség, garancia! fes-
toguru.weebly.com Tel.: 06 70 250-9132

FESTÉS-MÁZOLÁST, BURKOLÁST, GIPSZ-
KARTONOZÁST, VILLANYSZERELÉST, 
HOMLOKZATI SZIGETELÉST, TELJES LA-
KÁSFELÚJÍTÁST VÁLLAL CÉGÜNK, 22 
ÉVES REFERENCIÁVAL! www.szakem-
berszolgaltato.hu TEL.: 06 70 432-4222

Zernyi Patrik: festést, kartonozást, ki-
sebb-nagyobb kőműves munkákat vállalok. 
Tel.: 06 30 241-8524

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ-
TÁZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZ-
SZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KŐMŰ-
VES MUNKÁK GARANCIÁVAL. HALÁSZ 
TIBOR. TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800

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

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

CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERA-
SZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JA-
VÍTÁSA. Tel.: 06 30 341-3423

Zárak szerelése, javítása 0-24 óráig. Meg-
bízható mérnök. Tel.: 06 30 471-5727

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK 
BESZERELÉSSEL. Zárak, kilicsek, pán-
tok, zsanérok cseréje, régi ajtók, ab-
lakok felújítása, szigetelése. Tel.: 06 
20-381-6703, 251-9483

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyi-
tó automatikák, zárszerelés, lakatos 
munkák, kerítések. frimari53@gmail.
com. Urbanek. Tel.: 214-7442, 06 20 
978-7429

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, ko-
csibeállók aszfaltburkolatának készí-
tését vállaljuk. Társasházaknak 27% 
kedvezménnyel. Tel.: 06 30 797-1037

POZITÍV életszemléletű, idős embernek 
dolgoznék. Adjunk egymásnak 20 percet. 
Minden-ki-derül. Tel.: 06 30 754-6148

Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burko-
lás, festés, tapétázás, zománcozás, víz-, gáz-, 
villanyszerelés, laminált parketta lerakása és 
teljes lakástakarítás. Tel.: 06 30 516-1612

  REDŐNY 
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZE-
RELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLE-
TI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ 
MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 06 70 
341-9489, 06 20 341-0043

Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, 
függönykarnis készítése, javítása. Redőny-
tokok szigetelése. Tel.: 356-4840,  06 30 
954-4894

REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE 
RÖVID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELU-
XA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍ-
TÉSE. TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS 
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉ-
RÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉS-
SEL. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30 
456-3938

A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásá-
rol festményeket, régi pénzeket, kitünte-
téseket, porcelán- és ezüsttárgyakat, bú-
torokat, könyveket, teljes hagyatékot. Bp. 
II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás, info@
tallerantik.hu www.tallerantik.hu Tel.: 316-
6461, 06 20 391-5543

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

Kastélyok berendezéséhez vásárolok ki-
sebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, 
porcelánokat, bronzokat, órákat, régi ka-
tonai kitüntetések tárgyait stb., teljes ha-
gyatékot. herendi77@gmail.com Üzlet: Tel.: 
06 20 280-0151

udaiPolgár_47x65_kifuto_2019.indd   1 2019.09.09.   7:48:54

SZEMVIZSGÁLAT
AZ  ÖN OTTHONÁBAN

JUSZT OPTIKA 
Bp. II. kerület, 

Tölgyfa u. 9.
Tel.: 316-9854, 

jusztoptika@gmail.com

Ha Ön idős, beteg vagy
mozgásában korlátozott,
látását otthonában meg-

vizsgáljuk és el is 
készítjük szemüvegét.

JusztOptikaKft_KER-091_szerzodes_2019-0        

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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)

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Gyűjteményembe keresek színes,  
régi eozinmázas  körpecsétes

ZSOLNAY porcelánt! 
Kimagasló áron, töröttet is! 

1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

Ezüsttárgyakért kimagasló 
árat fizetünk készpénzben!

1088 Budapest, Rákóczi út 49.
(Novotel Hotel és a Hauer cukrászda mellett)

Tel: 06-20 328-3772

www.ekszerfelvasarlas.hu
ÓRA-ÉKSZER-RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS

Arany felvásárlás akár: 19 500 Ft/gr.
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ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL 
KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉ-
NYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, 
PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANG-
SZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, 
CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, 
SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, VARRÓGÉPET, 
BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TELJES HA-
GYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. 
Tel.: 06 20 597-8280

A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALAT-
TI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJ-
TA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, 
ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, 
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, 
BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. 
DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍV-
HATÓ. DÍJTALAN ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 
06 20 322-2697, 06 20 494-5344

 VÉTEL-ELADÁS 
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok. 
Tel.: 325-6753

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

ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁ-
LIS ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201-
5368, 06 20 537-6281

A HOTEL GELLéRTBEN (FORRáS TEREM) DEcEMBER 2-áN,
HéTFŐN 10-17 óRA KÖZÖTT KéSZPéNZéRT VáSáROLOK
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Lapos TV-k, színes TV-k javítása minden-
nap. Tel.: 243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL 
FERENC.

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

 TÁRSASHÁZAK 
TÁRSASHÁZ-TAKARÍTÁS! TISZTELT KÖ-
ZÖS KÉPVISELŐ, LÉPCSŐHÁZAK, LA-
KÓPARKOK 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 
Terhessé vált cégét megvásároljuk! Magas 
házipénztár és tagi kölcsön nem akadály! Cé-
ges problémák megoldása: 06 30 345-4724.

Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes 
felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 
06 20 972-0347, 06 30 589-7542

MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEM-
ZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, IN-
GYENES DOBOZOK. www.herkulestrans.
hu TEL.: 385-1802, 06 30 999-8619

Lomtalanítás! Hagyaték, ingatlan, pin-
ce, padlás lomtalanítása-ürítése, rövid 
határidővel, akár díjtalanul is ! Magyar 
Imre. Tel.: 06 30 398-1597

Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó, 
üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, ka-
puk, féltetők gyártása, ajtóbehúzók, akna-
fedések, leválasztások, szélfogók készítése. 
Tel.: 06 20 380-8988

Bízza szakemberre, ne bízza a véletlen-
re, szobafestő munkát vállal garanciá-
val. Tel.: 06 30 913-8245

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 he-
lyén. KATONA PIROSKA (06 70 360-9943), 
NAGY MAGDA (06 70 224-3725), MATYKÓ 
ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖ-
TYI (06 20 251-7171) szeretettel várja régi 
és új vendégeit.

 KERT 
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öreg-
kertek ifjítását, metszést, permetezést, fa-
kivágást, szállítást vállalok. Szilágyi Csaba. 
Tel.: 06 20 970-7506

Szőcsi Dénes: kertépítés, kertgondozás, 
fakivágás, szállítás, fűnyírás. Tel.: 06 30 
784-6452

FAVÁGÁSSAL, ALPIN FAVÁGÁSSAL, 
TELEKRENDEZÉSSEL, KERTÉSZETTEL, 
BETONOZÁSSAL, BONTÁSSAL, JAVÍ-
TÁSSAL, TÉRKÖVEZÉSSEL KAPCSOLA-
TOS MUNKÁK ELVÉGZÉSE. TEL : 06 70 
617-7940

KERTI MUNKÁKAT VÁLLALOK! FŰ-
NYÍRÁS, FAKIVÁGÁS, KERTFENNTAR-
TÁS, METSZÉS, PERMETEZÉS, LOMB-
GYŰJTÉS, GALLYAK ÉS NYESEDÉKEK 
ELSZÁLLÍTÁSA, TUJÁK ÉS SÖVÉNYEK 
NYÍRÁSA. FARKAS NORBERT. TEL.: 06 
30 550-7761

KERT- ÉS FAGONDOZÁS, FAVÁGÁS, 
GALLYAPRÍTÁS. KERTÉSZMÉRNÖK-CSAPAT, 
HELYI VÁLLALKOZÁS. www.greenarbor.hu 
Tel.: 06 30 907-5948

Kertépítő oklevéllel, öntözőrendszeres vizs-
gával kertészkedést vállalok. Nyáry Sebes-
tyén. Tel.: 06 30 565-9772

 EGYÉB 
Életjáradéki szerződés, egy hosszú távú 
biztos havi fix járadék élete végéig, akár 
üres telekre is, szerződéseink ügyvéd je-
lenlétében kötődnek. Tel.: 06 70 940-9217

SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMA-
DIK GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA 
MEGRENDELŐIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁT-
ALAKÍTÁS. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 12-17-IG. 
J. WIENNA BT., 1027 BP., VARSÁNYI IRÉN 
U. 17. Tel.: 06 30 858-9499

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, di-
vatos, méretre készülő kézi kötött, hor-
golt ruhadarabok. Nagy fonalválaszték, 
hozott fonalból is. www.kotode.hu Tel.: 
356-6009

december 17. 
kedd 19.00

Csurka István: 
DEFICIT
a Zentai Magyar 
Kamaraszínház 
előadása
Rendező: 
SZILÁGYI TIBOR
Kossuth- és Jászai Mari-díjas,
érdemes és kiváló művész
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A rejtvény fő soraiban Szent Ágoston szavait rejtettünk el. 
A 2019/18. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Minden napnak 
megvannak a maga ajándékai”. A helyes megfejtést beküldők közül 
három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert 
a Deficit című előadásra, amely december 17-én 19.00 órakor 
lesz a Klebelsberg Kultúrkúriában. A nyertesek: Bolváry Gedeon, 
Darabánt Marianna és Vadas Ákos. Gratulálunk! A nyereménye-
ket az előadás napján személyesen vehetik át a művelődési központ-
ban. A nyereménnyel kapcsolatban a 06 20 325-1414 telefonszámon 
kaphatnak további információt. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár 
rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu 
címre legkésőbb 2019. november 30-ig.

A Közkincs Egyesület
„Mozgó Könyvek”
könyves szekereire, közhasznú
könyvterjesztés céljára vásárol
könyveket, házi könyvtárakat,

illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107

www.buda i - c a l l ane t i c s . hu

– Hatékony
   alakformálás!

– Minden
   korosztálynak!

– Elérhető áron!

tel:   30-539-3797Margit krt.  48.  1/9. 
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MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 
KOLOSY TÉRI ÁRUHÁZUNKBA.

Jelentkezés és információ:
Telefon: +3620/827-1506
E-mail: jelentkezes@tesco.com
Web: tesco.hu/karrier
Illetve személyesen a boltvezetőinknél.

1036 Budapest, Kolosy tér 4.

Miért jó felénk venni az irányt?

• Nagyszerű csapat vagyunk
• Karrierlehetőség nálunk nem egy klisé – 4 országban dolgozunk 

Közép-Európában, így számtalan lehetőség nyílik a fejlődésre
• Versenyképes fi zetés
• Cafetéria évi bruttó 192 000 Ft
• Vásárlási kedvezmény - max. évi 240 000 Ft
• Jubileumi jutalom
• Babacsomag, iskolakezdési támogatás
• Ingyenes gyermektábor
• Mikuláscsomag, karácsonyi utalvány
• Csapatépítők, Sportnap
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R é g i s é g  é s  K o r t á r s 
M ű v é s z e t i  V á s á r

L a r u s 
R e n d e z v é n y k ö z p o n t
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www.kölcsön.net
Tel.: 06 1 391- 4818

1026 Bp., Hûvösvölgyi út 27.
THM: 8,28%-23,86%

Komjádi 
Gyógyszertár

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

(06 30) 204 1150

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

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

Patika Szombat!
Ha szombat, akkor Patika!

kedvezmény
MINDEN SZOMBATON

Az akció érvényes minden recept nélkül kapható termékére 
2019. december 31-ig. A részletekről érdeklődjön a patikában.

Más akcióval össze nem vonható.

15%

A Magyar Posta Zrt. 
Budai Központi Kézbesítő Postájára 

(I.,II.,XII., kerületekbe)

rész vagy teljes állásban, rugalmas munkaidőbeosztással, 
akár alkalmi foglalkoztatásban is,  

KÉZBESÍTŐT
keres

A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• segédmotoros jogosítvány

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

A munkakör azonnal betölthető.

További információ: 
Vörös Zoltánné,Tel: (30)772-1998
E-mail: Voeroes.Zoltanne@posta.hu
Cím: 1122 Budapest XII. Városmajor utca 35-37.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. 
(Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463, adatvédelmi 
tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait a 
meghirdetett vagy az álláspályázat időszakában felmerülő másik betölthető 
pozícióra alkalmas jelölt kiválasztása céljából a kiválasztási eljárás végéig kezelje. 
A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását a 1540 Budapest 
postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulásának 
visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés 
jogszerűségét. Az adatkezelésről a további tájékoztatás elérhető a www.posta.hu 
Adatkezelési tájékoztató menüpontjában.

 Luxus elérhető áron a Lolo Szalonban!
Professzionális Arc- és testkezelések

www.loloszalon.hu/aktualis-ajanlataink-2

+36 20 225 7080

Kis Rókus utca 5-7. Budapest 1024


