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2007 óta kerületünk lakója

Köbli Norbert, aki filmjeiben
a XX. századról mesél a nézőknek.
A berni követ és az Örök tél című filmek
forgatókönyvírójával beszélgettünk.
10-11. oldal

Közösségi egyeztetést

kezdeményezett a II. Kerületi Önkormányzat
a Fény utcai piac, valamint a törökvészi
parkolási helyzet kapcsán. Mindkét téma
nagy érdeklődést váltott ki az érintett lakókból.
4-5. oldal

Munkába álltak

és próbaüzemben dolgoznak

Kevesen tudják, hogy
Hűvösvölgyben valaha
mozgólépcső működött,
amit 1956 júniusában
nyitottak meg.
Létesítésének
és üzemeltetésének
elsősorban nem kényelmi,
hanem inkább
oktatási céljai voltak.
23. oldal

New column:

a kerületi járdatakarító gépek,
amelyek naponta nyolcvanezer négyzetméternyi járdát tisztítanak meg.
9. oldal

in English

»»»
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A budai kerületek
Budapest második világháborús ostromára és az áldozatokra emlékező kiállítás nyílt február 8-án három budai
önkormányzat szervezésében. A hetvenöt évvel ezelőtt
véget ért hadművelet során a főváros nagy része romba
dőlt. Az I., a II. és a XII. kerületi önkormányzat az ostromra és az áldozatokra emlékezve saját, több helyszínen
berendezett szabadtéri kiállítással készült az évfordulóra.

A három budai önkormányzat Ostrom75 című utcai kiállítását február 8-án nyitották meg a Kapisztrán téren,
ahol emlékező beszédet
mondott Ungváry Krisztián
történész, V. Naszályi Márta,

az I. kerület, Őrsi Gergely,
a II. kerület, Pokorni Zoltán,
a XII. kerület polgármestere,
valamint Karácsony Gergely
főpolgármester.
A kiállítással kapcsolatban
a szervezők hangsúlyozták,

Az egykori harcok egyik fontos, ám annál szomorúbb
helyszínén, a Széna téren az ostrom 75. évfordulóján a
bevásárlóközpont falára vetített óriás képeken elevenítették fel a háborút követő időszakot.

hogy politikai deklarációk
helyett az áldozatokra, az
egyéni sorsokra akarták felhívni a figyelmet. A rendhagyó megemlékezésen
felszólalók a közös gyász
megélésére és méltó kifejezésére, az áldozatok tiszteletére kértek mindenkit.
A kiállítás kurátora, Ungváry Krisztián nyitóbeszédében Kertész Imrét idézte:
„Nem az én sorsom volt, de
én éltem végig” – mondta
arra figyelmeztetve, hogy

ugyanígy érezhetett az a
38 ezer civil is, aki Budapest
ostroma alatt a harcok áldozatává vált. Hozzátette,
emlékezni kell azokra is,
akik másokat mentettek,
bújtattak, de azokra is, akik
önszántukból gyilkoltak.
Őrsi Gergely polgármester beszédében úgy fogalmazott, a kiállítás alkalmat
teremt arra, hogy elkezdjük
méltóképpen feldolgozni múltunkat. „Jelszavak
harsogása helyett halk fi-

gyelemre, katonás rend
helyett sokszínűségre van
szükség, hogy feldolgozzuk
a traumákat”. Voltak hősei
1944-45 telének: azok, akik
megmaradtak embernek
a rájuk szabaduló háború
poklában is, akik újjáépítették otthonunkat Európa
egyik legpusztítóbb ostroma után. Egyben emlékeztetett arra, hogy a II. kerület
lakosságának közel harmada veszett el az értelmetlen
harcokban.

A kiállítás zárónapján, február 11-én késő délután a Kapisztrán téren a közösen
emlékező önkormányzatok vezetői, önkormányzati képviselők, diplomáciai testületek tagjai és civilek gyertyát gyújtottak és virágot helyeztek el, fejet hajtva
az áldozatok előtt.
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közös emlékezete

Kapisztrán tér
A Kapisztrán, a Széll Kálmán és a Széna téren, a Városmajorban, valamint az Ördögárok mellett berendezett fotókiállítást Ungváry Krisztián történész állította össze és három napon keresztül tekinthették
meg az érdeklődők, a kiépített világításnak köszönhetően akár este is.
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Javaslatok díszpolgári
és II. Kerületért Emlékérem kitüntetésre

A kerület polgárai javaslatot tehetnek arra, hogy idén a
képviselő-testület kinek adományozzon díszpolgári címet és
II. Kerületért Emlékérmet.
A Budapest Főváros II. kerület díszpolgára, posztumusz
díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki életművével, kiemelkedő munkásságával a kerületben vagy országosan, illetve nemzetközi
viszonylatban általános elismerést szerzett, továbbá emberi
magatartása alapján köztiszteletben áll, valamint hozzájárult
a kerület jó hírnevének öregbítéséhez, elismerésre méltó hagyományainak gazdagításához. A II. Kerületért Emlékérem
azoknak a személyeknek, illetve személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik
vagy amelyek a kerület fejlesztésében a társadalmi, szociális,
kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedően
hasznos munkát végeztek, és ennek révén a kerület értékeit
növelő maradandó eredményt értek el.

A javaslatokat rövid indoklással együtt február 28-ig
a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság
Intézményirányítási Osztályának címezhetik:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.,
vagy a racz.edit@masodikkerulet.hu címre küldhetik.

Ördögárok

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ II. kerületi szervezetének elérhetősége: www.facebook.com/dk2.ker

Széna tér

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).

Fotó: Fortepan

A Fény utca a Széll Kálmán tér felől fényképezve. A Retek utca
sarkán látszik egy megsemmisített német Panther harckocsi.
A kép bal oldalán egy Maultier lőszerszállító kocsi maradványai
látszanak. A felvétel február 12-én vagy 13-án készülhetett

A MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT önkormányzati képviselője,
Juhász Veronika fogadóórát előzetes egyeztetés alapján tart:
vejuhasz@gmail.com, (06 30) 782-0479. „Intergalaktikus Pártfőhadiszállás és Közösségi Oxitocinrakétagyár: 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 képviselői előzetes időpont-egyeztetéssel tartanak fogadóórát. Kovács Márton: (06 30)
573-9033, Perjés Gábor: (06 20) 951-6666.
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Közösségi egyeztetések a Fény utcai piac

Ahogyan előzőleg már beszámoltunk róla,
az önkormányzat – a képviselő-testület
döntése alapján – megvizsgálja, hogyan
lehetne javítani a Fény utcai piac látogatottságán, amely az utóbbi években
jelentősen, mintegy harminc százalékkal
visszaesett.

A helyzet megismerése érdekében Őrsi Gergely polgármester egyeztetéseket kezdeményezett a piac kapcsán mind a lakókkal és a
vásárlókkal, mind a kereskedőkkel és a piac
vezetésével.
A helyszínen várták január 31-én és február 8-án azokat, akik szívesen beszélgettek
arról, hogyan lehetne megújítani a piacot.
Nemcsak a polgármester, hanem a képviselő-testület számos tagja is megjelent,
pártállástól függetlenül. Mint mondták: ez
egy fontos és közös kerületi ügy. A lakosok
nemcsak a helyszínen, hanem az ott elhelyezett ötletládán keresztül, illetve a közösségi
médiában és e-mailen (info@masodikkerulet.hu) is megoszthatják véleményüket.
Ahogy a polgármester lapunknak elmondta:
– Célunk, hogy a hagyományos piaci jelleget megtartva egy olyan közösségi tér jöjjön létre, ahová minél többen, és örömmel
jönnek a kerületiek. Ezért első körben az itt
vásárlókkal, árusítókkal, az üzlethelyiségek
tulajdonosaival, a kereskedőkkel folytattunk
egyeztetéseket, hogy mondják el, mit változtatnának a piac jelenlegi működésén. A két
meghirdetett piacos találkozáson és az írásos
visszajelzések során is rengeteg jó javaslat
hangzott el, mindegyiket köszönjük! Talán
csak egyet emelnék ki: mindig is tudtuk, hogy
huzatos és hideg a piac, de hogy ilyen nagy
arányban fogják ezt említeni mind a szemé-

Őrsi Gergely polgármester mellett
számos önkormányzati képviselő is
megjelent a lakossági egyeztetésen

lyes, mind az online visszajelzések során, az
meglepő volt – tette hozzá Őrsi Gergely.
A piac üzleteinek bérlőit, kereskedőit, tulajdonosait február 13-ra várta a polgármesteri
hivatal épületébe a polgármester, ahol sze-

A lakossági és kereskedői egyeztetéseken jelen volt Tompa
János önkormányzati képviselő (DK), a Közbeszerzési Bizottság
elnöke, akinek a körzetében található a piac, és aki évtizedek
óta szinte naponta jár oda vásárolni:
– Nagyon sok emberrel beszélgetettem már a témában, és vásárlóként is látom a piac előnyeit és nehézségeit. Kiváló az elhelyezkedése: naponta közel kétszázezer ember és ötvenezer autó fordul
meg a közeli Széll Kálmán tér környékén. Ez a piac nemcsak a II., hanem a XII. és az
I. kerületieké is. A közeli mélygarázsokban több száz parkolóhely áll rendelkezésre,
ez is egy jó adottság, de az is igaz, hogy ingyenes parkolásra nincs lehetőség.
Ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy a piac elavult. Huszonkét évvel ezelőtt
megfogalmazták a szervezeti és működési szabályzatát, de azóta a világ és az igények
megváltoztak. Hiába van közel száz pult az őstermelőknek, ha már inkább egyéni
vállalkozók árulnak. A lakosság struktúrája, összetétele is megváltozott: a környéken
egyre több a fiatal, kisgyerekes család, tehát érdemes lenne a jövőben az ő igényeiket
is figyelembe venni. Ezért a jelenlegi nyitvatartási időt érdemes lenne átgondolni,
mert mire a családosok odaérnének, bezár a piac. Hiába nyit 6-kor, reggel 8-kor a
boltok fele még zárva van, 10 előtt szinte pang a piac. Mivel a lakosság átalakult,
az áruk kínálatát és struktúráját is át kellene alakítani. Mindenképpen szükség lenne egy alapos piackutatásra, hogy pontosan mire van igény, és érdemes lenne más
piacokat is megvizsgálni. Csak néhány ötlet a saját „piackutatásom” alapján: a
Fehérvári úti piacon például cukrászüzletből is hihetetlen választék van, a Bosnyák
téri piacon kimérve árul egy boltos mirelit termékeket, többek között derelyét, tisztított zöldségeket. Lehetne több vendéglátóhely, köztük kifőzde is.

A cél, hogy
visszanyerje
régi fényét
a piac

mélyesen is elmondták, örömmel fogadnák
a változásokat. Többek között megemlítették,
hogy soknak találják az üzemeltetési költségeket, illetve felvetődött az is, hogy igen kevés az
eligazító tábla.
L. D.

Megkérdeztük Biró Zsolt önkormányzati képviselőt (Fidesz–
KDNP), aki a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke is, hogyan
látja a piac jelenlegi helyzetét, és miben látná a megoldást.
– A Fény utcai piac jelentős értéket képvisel a kerület életében.
Könnyen, gyorsan talál itt mindenki kedvére való friss és egészséges
alapanyagokat. Én is szívesen járok ide, de azt is örömmel hallom,
ha a gyerekeim arról mesélnek, hogy környezetórán a tanító néni
elhozta ide őket. Szerintem ez nemcsak vásártér, hanem igazi közösségi tér. Persze azt
is látom, hogy mintegy húsz éve változatlan formában működik, az idők változására
pedig reagálni kell. Annyira nem rossz a helyzet, mint ahogy egyes internetes portálok
sugallták. A piac 2019-ben még tudott osztalékot fizetni előző évi nyereségéből, a forgalom csökkenésének pedig vannak szezonális okai is, télen mindig kevesebb a vásárló.
A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elé került egy előterjesztés, ami a piacon a
profilkötöttség feloldását és az őstermelői asztalok értékesítésének rendszerét szerette
volna megváltoztatni. A mintegy tizenöt üres üzletre tekintettel a változtatások szükségességét elfogadhatónak tartjuk, de szeretnénk biztosítani, hogy a Fény utcai piac
megőrizze élelmiszerpiac jellegét. Ahhoz, hogy a jövőjéről felelősen tudjunk dönteni,
javasoltuk a bizottságnak, hogy készüljön egy koncepcióterv. Örülünk, hogy javaslatunkat
a többség is elfogadta. Előreláthatólag február végén tárgyalunk erről a koncepciótervről.
Meggyőződésem, hogy a kerület érdekét az szolgálja, ha a piac megőrzi alapvető értékeit, arculatát, ezért a profilkötöttség felszabadítását csak szabályozott keretek között
tartjuk elfogadhatónak. Szeretnénk elérni, hogy a belső átriumra néző üzlethelyiségek
a korábban meghatározott struktúrának megfelelően működjenek tovább, a piac többi
területének hasznosítására várjuk az elképzeléseket.
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és a törökvészi parkolási helyzet kapcsán
A Pusztaszeri út–Csejtei utca–Józsefhegyi
utca–Szemlőhegy utca–Áldás utca–Eszter
utca–Alsó Törökvész út–Bimbó út–Gábor
Áron utca által határolt terület parkolási
helyzetéről, valamint a terület fizetőövezetté alakításának lehetőségéről tartott lakossági fórumot az II. Kerületi Önkormányzat
január 30-án. A Móricz Zsigmond Gimnáziumba összehívott egyeztetés célja az
volt, hogy bármilyen döntést megelőzően a
kerület vezetése minél jobban megismerje a
helyiek problémáit és véleményét.

A több mint kétórás lakossági egyeztetésen az
önkormányzat és a polgármesteri hivatal részéről részt vett Őrsi Gergely polgármester, Szabó Gyula és Varga Előd Bendegúz alpolgármester,
Szalai Tibor jegyző, Keszei Zsolt beruházási igazgató, illetve Gál Andrea, a körzet önkormányzati képviselője mellett a képviselő-testület több
koalíciós és ellenzéki tagja.
Őrsi Gergely polgármester bevezetőjében
hangsúlyozta, hogy szeretnék megőrizni a
városrész zöld jellegét, megóvni a zöldfelületeket, valamint megszüntetni, hogy a II.
kerületet ingyenes parkolónak használják az
autósok.
– A lakó- és pihenőövezetben sok helyen
rengeteg autó parkol egész nap ingyen úgy,
hogy használóik átszállnak a tömegközlekedésre, és csak a munkaidőt követően hajtanak
el a környékről. Ami mindezzel jár, az az itt
élők hátrányára van és elfogadhatatlan: az egymás nyakán álló autók, szabálytalanul parkoló
járművek, zöldfelületet romboló gépkocsik,
balesetveszélyes forgalmi helyzetek, nagy forgalom, zaj és por. Szeretnénk, ha elsőként az
akut problémát jelentő gócpontokon szűnne
meg ez a helyzet, ott, ahol a környéken lakók,
a gyerekeket óvodába, iskolába vivők hétköznapjait nehezíti meg a sok és sokszor szabálytalanul parkoló jármű.
A polgármester a lakossági fórumon többször is felhívta a figyelmet arra, hogy az egyeztetésen bemutatott tervezet csak koncepció
Törökvész és környékének területére.
– Semmiféle döntés nem születhet meg a
lakosság véleményének alapos megismerése
nélkül. A munka arra szolgál, hogy a lakóknak bemutassa, milyen hatásokkal járna a
környékre nézve, ha kiterjesztenék az érintett
területre a fizetőparkolási övezetet.
Hozzátette: az autók számának csökkentése hosszú folyamat, akár években mérhető,
de a legfontosabb, hogy elkezdődjön a munka
a lakosság észrevételeinek megismerésével.
Arról is szó esett, hogy a parkolási övezet
bővítése egy forgalomtechnikai eszköz a főleg a kerületen kívülről érkező járművek kiszorítására, nem pedig bevételi forrás, hiszen
a rendszer kiépítése és működtetése komoly
összegbe kerülne.
A koncepciót a tervező, Molnár Péter mutatta be.

Elmondta, hogy a területen minden utcát alaposan megvizsgáltak,
különös tekintettel a
parkolásra alkalmas
területek feltérképezésére. A felmérésből
kiderült többek között,
hogy jelenleg csak a várakozóhelyek kis része
van kijelölve, mindenki
ott parkol, ahol talál helyet,
akár szabálytalanul is.
A tervező azt emelte ki, hogy a
fizetőzónába vonás ugyan csökkentené az autók számát, de azzal is jár, hogy a jogszabályok
alapján az egész területen ki kell jelölni a szabályos parkolóhelyeket. Ez pedig a jelenleg
parkolásra használt felületek mintegy 30-40
százalékos csökkenésével járna. A szabályos
parkolóhelyek száma nem lenne kevesebb,
mert a sokszor keskeny, vagy egyirányú utcákban szabályosan most sem lehet parkolni. Ezt
a lakók is gyakran tapasztalják, hiszen – mint
a lakossági panaszok nagy része is ezt mutatta
– az autósok utcasarkon, vagy gépkocsibeálló
előtt is gyakran otthagyják a járművüket.
A tervező képekkel és számokkal is illusztrálta a várható helyzetet. Voltak olyan utcák,
ahol a jelenleg parkoló húsz-harminc gépkocsi
helyett legfeljebb néhány, vagy egy sem állhatna meg szabályosan. Ez döntően az utcák
szűkösségéből adódik, hiszen a jogszabály
csak kellő szélességű úton engedi meg a parkolóhelyek létesítését. A legális parkolóhelyek
számát forgalomtechnikai beavatkozásokkal,
utcák egy- vagy kétirányúsításával lehetne még
növelni. A II. Kerületi Önkormányzat egyvalamit biztosan nem enged meg: parkolóhelyek
létesítését a zöldfelületek kárára. A helyi lakosok a közterületen az éves parkolási engedély
birtokában ingyen állhatnának meg.
A fórumon a résztvevők elmondhatták az utcák zsúfoltságával, a szabálytalanul parkolókkal kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat,
javaslataikat, ugyanakkor megismerhették egy

esetleges parkolási övezet bővítésének előnyei mellett a várható hátrányait is.
A lakók döntően a szabálytalan parkolás, az úttest és a járda közötti zöld sáv tönkretétele
miatt panaszkodtak, de volt,
aki elmondta, hogy a nemtörődöm autósok képesek akár
a ház autóbehajtóját is elállni.
Egyetértés volt abban is, hogy a
sok autó annak a következménye,
hogy a kertes házas utcákban is egyre
több iroda nyílt, nem beszélve a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatról, ami önmagában
nagy autóforgalmat gerjeszt. Többen kérték a
rendőrségtől és a Városrendészettől a szabálytalanul parkoló járművek vezetőinek gyakoribb
bírságolását. Több lakó érkezett a környező területekről. Ők attól tartanak, hogy a parkolási
zóna kiterjesztésével a probléma áttolódik az
ő lakóövezetükbe.
Őrsi Gergely polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy nem szabad körültekintés nélkül
bevonni a parkolási övezetbe újabb területet,
mert egy megalapozatlan döntésnek számos
nem kívánt mellékhatása lehet. Jelezte, hogy a
parkolás és a nagy forgalom okozta problémakört csak egyben érdemes és szabad kezelni,
hiszen a változtatás kihatással lesz a szomszédos utcákra, ahol a fizetőssé tett területekről
kiszoruló járművek megjelenhetnek.
A polgármester elmondta, helyi szinten több
hasonló lakossági egyeztetést is terveznek a jövőben.

Parkolási
kérdésekről
egyeztettek
a lakókkal

Parkolás a Pajzs utcában
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Hidakat szeretnénk építeni a különböző nézetek
Kerületünk fejlődését a nemzetközi és európai uniós kapcsolatok ugyanúgy segíthetik, mint
a kor technológiai vívmányai
– vallja Berg Dániel társadalmi
megbízatású alpolgármester,
aki a kulturális területet érintő,
előremutató tervekről is nyilatkozott lapunknak.

– Családom anyai ágán keresztül kötődöm a II. kerülethez, ők a
Lorántffy Zsuzsanna úton laktak.
Régész végzettségű édesanyám,
aki az akkori budapesti under
ground művészi élet egyik aktív
tagja is volt, a diktatúrából kivezető utat 1974-ben a disszidálásban
találta meg. Az 1980-as években
New Yorkban telepedett le, én is
ott születtem. A rendszerváltást
követően tíz évre hazaköltöztünk,
itthon jártam általános iskolába,
gyerekkori barátaim is ide kötnek, de a gimnáziumot már New
Yorkban végeztem el, ugyanúgy,
mint az egyetemet, ahol médiát és kommunikációt, valamint
nemzetközi kapcsolatokat tanul-

„Átfogó célunk
egy XXI. századi,
európai, élhető
II. kerület
kialakítása”

tam. Újbóli hazaköltözésem után a
Közép-európai Egyetemen (CEU)
szereztem közpolitikai végzettséget. Ahogyan megérintett a
közélet szele, úgy folytam bele a
politikába, és vezetett az utam a
Momentum Mozgalomhoz, aminek tagja, majd elnökségi tagja
lettem. Jelenleg önkormányzati
képviselőként és társadalmi meg-

bízatású alpolgármesterként dolgozom a II. kerületért.
Mely területek tartoznak a
feladatköréhez?
A kultúra, a nemzetközi kapcsolatok, az európai uniós pályázati
források megszerzése, az úgynevezett „Okos kerület” kialakítása,
a digitalizációs és innovációs fejlesztések területe tartozik hozzám.

A választások óta eltelt időszakban miben tudtak előrelépni?
A kerületi művelődési központok és intézményei remek programokat kínálnak, ezt szeretnénk
kibővíteni kerületi művészek,
alkotók, galériák bevonásával.
Megkezdtük egy hosszabb távú
együttműködés kialakítását az
Átrium Színházzal. Tervezzük,
hogy a Kerület Napja rendezvényen túlmutató, a II. kerület természeti és kulturális adottságait
felsorakoztató rendezvénysorozatot indítunk a kerület egészét
lefedve. Célunk az üres boltokkal
csúfított Margit körút megújítása
és kulturális helyszínné alakítása a Szilágyi Erzsébet fasor és a
Margit híd között civil szervezetek, művészek és startupok bevonásával.
Szintén megkezdtük a nemzetközi kapcsolatok kiépítését. Az elmúlt hónapokban többek között
már látogatást tett Őrsi Gergely
polgármesternél a holland, a svéd,
a francia, az izraeli nagykövet, valamint találkozott Nagy-Britannia
nagykövetével is.

Példát mutatni a környezetvédelemben – beszélgetés Kovács
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre,
fontos szerepet szán a civil kapcsolatoknak, illetve bővítené a szociális és oktatási ágazatban a meglévő ellátásokat – mondta el lapunknak Kovács Márton társadalmi megbízatású alpolgármester.

– Néhány évet leszámítva a születésemtől fogva a II. kerületben
élek, jelenleg a Hűvösvölgyi úton
lakunk a feleségemmel és a gyermekeimmel, a másfél éves Kristóffal és a négy és fél éves Barbarával.
Egyik végzettségem pék, cukrász és
szakács, a szakmában neves vendéglátóhelyeken dolgoztam, majd
az Eszterházy Károly Főiskolán a
nemzetközi tanulmányok szakot
végeztem el. Korábban a Lehet Más
a Politika színeiben politizáltam,
és voltam II. kerületi önkormányzati képviselő 2010–2014 között, az
elmúlt öt esztendőben a Párbeszéd
Magyarországért színeiben dolgoztam képviselőként az összefogás
Kerületünk az otthonunk frakciójában. Tag voltam a Közoktatási,
Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottságban, majd elnök
a Környezetvédelmi Bizottságban.
Jelenleg társadalmi megbízatású

alpolgármesterként munkálkodom
kerületünkért, azon belül pedig a
11-es körzetért, amelynek képviselője vagyok.
Mely területek tartoznak az alpolgármesteri feladataihoz?
Színes, egyben felelősségteljes a
paletta, hiszen az oktatási és a szociális területért, a környezetvédelmi ügyekért egyaránt felelek, de
szintén feladatom a kapcsolattartás
a civil szervezetekkel és a nemzetiségi önkormányzatokkal.
A társszervek és a civil szervezetek milyen szerepet kaphatnak
a kerület életében?
A szakterületemen önkormányzatunk hagyományosan jó kapcsolatot ápol többek között mind
a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, mind a
Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, de
szintén partnerünk már a Magyar
Madártani és Természetvédelmi
Egyesület, vagy a Jane Goodall In-

„A klímavészhelyzet
kihirdetésével máris
elkötelezte magát
a kerület az éghajlatváltozás elleni
fellépésre”

tézet. Másokat mi kértünk fel az
együttműködésre, például a Magyar
Kerékpárosklubot, egyes civil szervezetek pedig célzottan keresnek
minket együttműködési szándékkal, például a faültetéseket szorgalmazó 10 millió Fa Alapítvány.
A civil együttműködésre a jövőben
is szükség lesz az élhető, zöld kerület megőrzésében, fejlesztésében,
de a kulturális területen is. Kerü-

letünkben tizenegy nemzetiségi
önkormányzat dolgozik, működésüket továbbra is támogatjuk, és a
kerületi kulturális életben is szerepet szánunk nekik.
Hogyan értékeli a választások
óta eltelt időszakot és milyen terveket fogalmaztak meg a közeljövőre?
Már az elmúlt néhány hónap alatt
számos fontos ügyben sikerült elő-
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és generációk között
Joseph F. Newton amerikai baptista lelkész azt mondta: az emberek azért magányosak, mert falakat építenek hidak helyett. Mi
hídépítők szeretnénk lenni a világ
felé, a különböző nézetek és generációk között. Ennek része az
is, hogy a korábbi testvérvárosi
kapcsolatokat megőrizzük kölcsönös érdek- és értékközösséget
alkotva, ugyanakkor Kárpátaljára,
Felvidékre, Erdélyre is kiterjesztenénk. Karácsonykor elindult
a szolidáris testvérváros programunk: az egyik legtehetősebb
kerületként itthon létesítettünk
partneri kapcsolatot hátrányos
helyzetű településekkel Borsod és
Baranya megyében.
Az európai uniós források
közvetlen elérése és az „Okoskerület” kialakítása is céljuk.
A költségvetésünkbe európai
uniós támogatással plusz forrásokat szeretnénk bevonni a kultúra,
a fenntarthatóság, a környezetvédelem, a lakhatás, a digitalizáció
területén. Az első, innovatív közösségi terek kialakítását célzó pályázatunkról első körben hamarosan
döntenek. Zajlanak az előkészüle-

tek az „Okoskerület” kialakításával
kapcsolatban. Célunk a kor technikai vívmányainak segítségével
gyors, felhasználóbarát digitális és
internetes ügyintézési lehetőséget nyújtani a lakosságnak minden
területen, és fejleszteni a hivatali
informatikai rendszert. Közép- és
hosszú távon ingyenes wifi-hálózatot szeretnénk kialakítani a II. kerületben, a városrész központi területein pedig mielőbb. Közösségi
konzultációt folytatnánk a lakossági
igényekről, azt követően pedig indulhat a szakmai egyeztetés a lehető
legjobb megoldás kiválasztására.
Egy nagyobb kabinet helyett
jelenleg több alpolgármester
dolgozik a kerületben. Hogyan
megy az együttműködés?
Átfogó célunk egy XXI. századi,
európai, élhető II. kerület kialakítása. A koalíciós vezetés jegyében különböző álláspontokat kell
egy fedél alá hozni, de a kerületi
érdekek vezérlik az együttműködésünket. Szeretnénk, ha az
egész képviselő-testület munkáját a közszolgálatiság jellemezné,
ami összességében a II. kerület és
a helyiek javát szolgálná.

Márton alpolgármesterrel
relépnünk, de az elsődleges feladat
most egy jó költségvetés összeállítása és elfogadása. A szociális ellátások és szolgáltatások területe
jól működik, és az oktatásügyi és
egészségügyi ágazatban sem lesz
visszalépés. Cél, hogy fenntartsuk,
sőt, tovább növeljük az ellátások
színvonalát. Az idei év arra szolgál,
hogy megvizsgáljuk, mi az, amit
még plusz szolgáltatásként hozzá
tudunk tenni a szociális ellátórendszerhez. Napjaink kihívása, hogy
szociális és oktatási intézményeinkben megtartsuk a szakképzett
munkatársakat, ezért az ágazatokban szeretnénk kiegészíteni a béreket, valamint támogatni a lakhatást.
Óvodáinkban és bölcsődéinkben
az udvari játékok felújítását szeretnénk megvalósítani, folytatódik a
Madárbarát Óvoda program, lesznek látogatások a gyerekeknek a vadasparkba, és barlanglátogatásokat
is tervezünk.
A környezetvédelem, az élhető, zöld II. kerület szintén fontos
szempont.
A klímavészhelyzet kihirdetésével máris elkötelezte magát a

kerület az éghajlatváltozás elleni fellépésre. Az önkormányzat és
intézményei üvegházhatást okozó
gázkibocsátását 2030-ra 40 százalék alá kell csökkenteni, és 2050-re
el kell érni a karbonsemlegességet. A költségvetésben ez évtől külön sort biztosítunk a „Klímaalap”
számára szánt összegnek. Újdonság, hogy a fővárosi önkormányzat
partnereként veszünk részt abban
az európai uniós környezetvédelmi
pályázatban, amely által rehabilitálni lehet a következő években a
Szépvölgyi út feletti dűlő területét
és ott tanösvény épülhet.
Tervezzük, hogy a közeljövőben
a szigorítás érdekében módosítjuk
a közösségi együttélés szabályairól, valamint a fásszárú növények
védelméről szóló önkormányzati
rendeletet a kerület zöld jellegének megőrzése érdekében. A közkedvelt kerületi komposztáló- és
ágaprítási program folytatódik. Úgy
véljük, ha az önkormányzat, vagy a
polgármesteri hivatal jó példát mutat a környezetvédelem területén,
akkor az a lakosság körében is követendő lesz.
SzG
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Őrsi Gergely polgármester

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján a
(06 1) 346-5551-es telefonszámon.

Polgármesteri Hivatal
1024 Mechwart liget 1.

dr. Varga Előd Bendegúz
főállású alpolgármester

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján a
(06 1) 346-5551-es telefonszámon.

Polgármesteri Hivatal
1024 Mechwart liget 1.

Fogadóóra minden hónap második
keddjén, vagy egyéni egyeztetés alapján.
Bejelentkezés a berg.daniel@masodikkerulet.hu e-mail-címen.

Polgármesteri Hivatal
1024 Mechwart liget 1.

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján a
(06 30) 573-9033-as telefonszámon.

Polgármesteri Hivatal
1024 Mechwart liget 1.

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján,
páros heteken szerdán 14–16 óra között.
Bejelentkezés a (06 1) 346-5455-ös
telefonszámon, vagy a Szabo.Gyula@masodikkerulet.hu e-mail-címen.

Polgármesteri Hivatal
1024 Mechwart
liget 1.,
II. em., 207. szoba

(költségvetés, pénzügy, településüzemeltetés, sport)

Berg Dániel alpolgármester
(nemzetközi kapcsolatok, EU-s források,
okoskerület, digitalizáció és innováció)

Kovács Márton alpolgármester

(oktatás és szociális ügyek, környezetvédelem,
civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok)

Szabó Gyula alpolgármester
(vagyongazdálkodás, közbiztonság,
kerületfejlesztés)

1. vk.: Kiss Roland

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján a (06 20) 426-2408-as
telefonszámon vagy a Kiss.Roland@masodikkerulet.hu e-mail-címen.

2. vk.: dr. Tompa János

Fogadóóra telefonos egyeztetést követően.
Bejelentkezés a (06 30) 626-9900-s telefonszámon.

3. vk.: Besenyei Zsófia

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján a (06 30) 164-4449-es
telefonszámon vagy a Besenyei.Zsofia@masodikkerulet.hu e-mailcímen.

4. vk.: Gál Andrea

Fogadóóra március 12-én 16–18 óra között a Polgármesteri Hivatal
földszinti kistárgyalójában. Bejelentkezés a (06 30) 255-2192-es
telefonszámon.

5. vk.: Majoros András

Fogadóóra előzetes időpont-egyeztetés alapján a (06 20) 529-0589es számon vagy a majoros.andras@momentum.hu e-mail-címen.

6. vk.: dr. Varga Előd Bendegúz

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján a (06 1) 346-5551-es
telefonszámon.

7. vk.: Szabó Gyula

Fogadóóra március 11-én 17–19 óra között a Polgármesteri Hivatal
földszinti kistárgyalójában.

8. vk.: Perjés Gábor

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján a (06 20) 951-6666-os
telefonszámon.

Momentum Mozgalom

Demokratikus Koalíció

MSZP–Kerületünk az Otthonunk

Demokratikus Koalíció

Momentum Mozgalom, frakcióvezető
MSZP-Kerületünk az Otthonunk
Demokratikus Koalíció

Párbeszéd Magyarországért

9. vk.: dr. Gór Csaba
Fidesz–KDNP

Fogadóóra minden hónap első keddjén 14–16 óráig (telefonos
bejelentkezés szükséges) vagy más időpontban is telefonos egyeztetés
alapján a (06 1) 212-5030-as számon (Fidesz II. kerületi Iroda, 1024
Keleti Károly u. 13/b).

10. vk.: Tóth Csaba Róbert

Fogadóóra előzetes időpont-egyeztetés alapján a (06 70) 224-4178as telefonszámon vagy a csaba.robert.toth@gmail.com e-mail-címen.

11. vk.: Kovács Márton

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján a (06 30) 573-9033-as
telefonszámon.

12. vk.: dr. Csabai Péter

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján a (06 20) 932-2925-ös számon
a Pesthidegkúti Közösségi Házban (1028 Máriaremetei út 37.), vagy
egyeztetés szerint.

13. vk.: Makra Krisztina

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján a (06 1) 212-5030-as
telefonszámon.

14. vk.: Csere István

Fogadóóra minden hónap utolsó hétfőjén 17–18 óra között a
Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom u. 2-10.). Egyéb esetben
időpont-egyeztetéssel a (06 1) 212-5030-as telefonszámon.

LMP

Párbeszéd Magyarországért
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP

Fidesz–KDNP

Berg Dániel Momentum Mozgalom
listáról bejutott képviselő

Fogadóóra minden hónap második keddjén, vagy egyéni egyeztetés
alapján. Bejelentkezés a berg.daniel@masodikkerulet.hu e-mailcímen. A fogadóóra helyszínét a Facebook-oldalon hirdetik meg
(@bergdanielmomentum).

dr. Biró Zsolt Fidesz–KDNP

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján a (06 1) 212-5030-as telefonszámon a Fidesz II. kerületi Irodájában (1024 Keleti Károly u. 13/b).

Ernyey László Fidesz–KDNP

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján a (06 1) 212-5030-as telefonszámon a Fidesz II. kerületi Irodájában (1024 Keleti Károly u. 13/b).

listáról bejutott képviselő
listáról bejutott képviselő

Juhász Veronika Anna
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

listáról bejutott képviselő

Némethy Béla Fidesz–KDNP
listáról bejutott képviselő

Riczkó Andrea Fidesz–KDNP
listáról bejutott képviselő

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján a (06 30) 782-0479-es
számon vagy a vejuhasz@gmail.com e-mail-címen.
Fogadóóra minden hónap első keddjén 14–16 óráig (telefonos
bejelentkezés szükséges) vagy más időpontban is telefonos egyeztetés
alapján a (06 1) 212-5030-as számon (Fidesz II. kerületi Iroda, 1024
Keleti Károly u. 13/b).
Fogadóóra minden hónap első keddjén 14–16 óráig (telefonos
bejelentkezés szükséges) vagy más időpontban is telefonos egyeztetés
alapján a (06 1) 212-5030-as számon (Fidesz II. kerületi Iroda, 1024
Keleti Károly u. 13/b).

Dr. Szalai Tibor

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján a (06 1) 346-5429-es telefonszámon a Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 1.).

Gulyás Gergely (Fidesz–KDNP) ország

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján a (06 1) 375-7411-es telefonszámon a XII. kerületi Fidesz-irodában (1126 Királyhágó tér 4.).

Varga Mihály (Fidesz–KDNP) országgyű

Fogadóóra előzetes egyeztetés alapján a (06 20) 355-8199-es
telefonszámon a képviselői irodában (1028 Máriaremetei út 118.).

jegyző

gyűlési képviselő, 3-as számú választókerület

lési képviselő, 4-es számú választókerület
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Az integrált és energiahatékony városfejlesztésért
– díjazták önkormányzatunkat

Az integrált és energiahatékony városfejlesztést a közös tanulás módszertanával elősegítő
Multiply-projektben hat ország önkormányzatai együtt tanulva és fejlődve, konkrét megoldásokat dolgoznak ki a településfejlesztés
érdekében a közlekedés, a területhasználat
és az energiahatékonyság rendszereit figyelembe véve. A pályázaton azok az önkormányzatok részesültek elismerésben, amelyek a versenykiírásban szereplő nemzetközi
kritériumoknak megfeleltek. A pályázóknak
be kellett mutatniuk a fenti három területen
már bevezetett, vagy a jövőben tervezett intézkedéseiket, mint például a megújuló rendszerek széles körű alkalmazása, klímabarát
közlekedési módok fejlesztése, vagy korábbi
ipari területek rehabilitálása közösségi térré
alakításukkal.

A díjat Kovács Márton alpolgármester (jobb szélen) vette át

A díjazott önkormányzatok egy összesen
hatalkalmas továbbképzésen vesznek részt,
melynek során egymástól tanulva, valamint az
Energiaklub és több külső szakértő segítségével az általuk kiválasztott településrészek-

re vonatkozó energiaterveket dolgoznak ki.
Az első műhelyfoglalkozás január végén zajlott le, idén ősszel pedig Olaszországban találkoznak a hat ország díjazottjai, így nemzetközi
szinten is alkalom nyílik a tapasztalatcserére.

Lebuktak a szelektív szigetnél szemetelők

Térfigyelő kamerákat telepítenek azokhoz a
szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez, ahová
rendszeresen nem oda való szemetet hordanak. A kamerák felvételei alapján az illegális
szemetelőkkel szemben feljelentést tesznek
és szabálysértési eljárás indul. Az önkormányzat további kamerák kihelyezését tervezi.

Már korábban is volt gond több szelektívhulladék-gyűjtő sziget környékén, amikor ismeretlenek nem oda való anyagot raktak le, vagy
nem a gyűjtőedényekbe helyezték el az újrahasznosítható anyagot. Ezzel nemcsak rendezetlen környezetet teremtettek, hanem az önkormányzatot is felesleges költségekbe verték.

A Hűvösvölgyi úti kamera felvételén látszik, hogy nagy mennyiségű kartonpapír is érkezik az üveggyűjtő mellé

Több gyűjtőedény körül még az ünnepek alatt hatalmasodott el a káosz. Akkor
a II. Kerületi Önkormányzat felszólítására
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. többször, az előre tervezett ütemezésen felül elszállíttatta az üveghulladékot.
A probléma azonban több helyszínen
nem oldódott meg, mert nemcsak a gyűjtőedények kapacitásával volt gond, hanem egyes lakók hozzáállásával is. Ugyanis
a környezetükkel nem – legfeljebb a saját portájuk küllemével – törődő emberek
zsákszámra hordták az üveggyűjtő konténerekhez egyéb szemetüket, hulladékukat.
Ezeket a Városrendészet elvitette. Ezt a közpénzt akár más, hasznosabb célra is el lehetett volna költeni...
A közterület-felügyelők a leginkább szemetes helyszínekre kamerát tettek ki.
Az előre borítékolható eredmény nem is
maradt el: térfigyelő kamerák felvételein
jól látszott, hogy voltak, akik autóval, zsákszámra tették ki a közterületre a hulladékot.
A szemetelőkkel szemben feljelentést tettek és szabálysértési eljárás indult. Az önkormányzat további kamerák felszerelését
tervezi a leginkább érintett helyszíneken,
valamint növelné a hulladékgyűjtők kapacitását.

(Forrás: www.energiaklub.hu)

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) február 11-i rendezvényén
példamutató és elkötelezett önkormányzatoknak adott át díjat az Energiaklub. A pályázatot az Energiaklub településfejlesztési
projektjéhez kapcsolódó verseny keretében
hirdették meg. A II. Kerületi Önkormányzatot
az „elkötelezett” kategóriában díjazták, másik két önkormányzat mellett.
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Kamerával a Zsigmond téri
szabálytalankodók ellen

Rövid idő alatt több szabálytalan előzést
rögzített az önkormányzat által kihelyezett kamera a Zsigmond téri villamosmegállónál. A képrögzítőt azért tették
ki, mert számos jelzés érkezett amiatt,
hogy sok autós nem várja meg, amíg a
villamos Újlak felől a Margit körút irányába elhalad, hanem a megállóban
váró szerelvényt balról, a másik sínen
nagy sebességgel megelőzi, veszélyez-
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Napi nyolcvanezer négyzetméter
járdát tisztítanak meg

tetve a gyalogosokat és a szembe közlekedő járművekben ülőket egyaránt.
A II. kerületi Rendőrkapitányságon
lapunknak elmondták, hogy a felvételek alapján szabálysértési eljárást
indítottak a szabálytalanul közlekedő
sofőrökkel szemben, például gyalogos veszélyeztetése, záróvonal hatálya
alatti előzés és villamossín jogtalan
igénybevétele miatt.

A Zsigmond térnél is Pofátlan(TAN)ítanak. Még tavaly év végén indított
akciót a rendőrség a renitens, a szabályokra nagy ívben fittyet hányó gépjárművezetők
kiszűrésére. A Pofátlan(TAN)ítás nevet viselő kezdeményezés országszerte zajlik idén is,
ráadásul a visszajelzések alapján a szabálykövető többség legnagyobb megelégedésére. A rendőrök civil járművekkel vesznek részt a forgalomban, vagy figyelik a balesetveszélyes helyszíneket.
A jelölés nélküli rendőrautókból videófelvételeket készítenek, majd a szabálysértőket lehetőleg
még a helyszínen szembesítik az elkövetett cselekménnyel. Az eddig közzétett, megannyi pofátlan
pofáraesését rögzítő videók megtalálhatók a rendőrség honlapján (www.police.hu), vagy autós
hírportálok oldalain. A rendőrök meglátása szerint erre azért van szükség, mert sok járművezető
csak addig tartja be a közlekedési szabályokat, amíg rendőrautót lát. Lapunkat a II. kerületi Rendőrkapitányság arról tájékoztatta, hogy a civil autókból végzett ellenőrzések keretében a Zsigmond
téren is jelen lesznek a videófelvételeket készítő és a renitens járművezetőket számonkérő járőrök.

Munkába álltak és próbaüzemben dolgoznak a kerületi járdatakarító
gépek, amelyek télen is tisztítani tudják a burkolatot.
A járdák tisztítása az érintett szakaszon alapvetően a lakók kötelessége, illetve a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. utcaseprőinek a
feladata, de a forgalmasabb területeken tisztán tartásuk jóval több
feladatot ad a társasházaknak, mint a külső városrészben élőknek.
A belvárosi, forgalmas szakaszokon ezért a II. Kerületi Önkormányzat
2006 óta üzemeltetett saját takarítógépeket, 2015-ben már négy
tisztítógép járta a városrészt. Az idő azonban eljárt a sokat futott
eszközök felett, a végeredmény minőségi és mennyiségi szempontból
is elmaradt az elvárhatótól.
Az önkormányzat tavaly tavasszal úgy döntött, hogy nem gépeket vesz, hanem a takarítási szolgáltatást vásárolja meg 2022-ig.
A közbeszerzési eljárás keretében nyertes pályázó szintén négy gép
üzemeltetését végzi. A takarítógépek naponta nyolcvanezer négyzetméternyi területet járnak be és tisztítanak meg kerületünk forgalmasabb, így a kosznak és a szemetelésnek leginkább kitett járdáin.
A szolgáltatásnak – amely éves szinten mintegy 164 millió forintba kerül – része, hogy az adott útvonalon a járművek a hótakarítást
és a síkosságmentesítést is el tudják végezni, ellentétben a régi
gépekkel. Az összeg tartalmazza a síkosságmentesítő anyagot és
az összegyűjtött hulladék kezelését is.

Parkolási engedélyek: bevált az elektronikus ügyintézés

Elektronikus úton – a fizetési folyamattal együtt – teljeskörűen
idén intézhették először a várakozási engedélyek kiváltását a
II. kerületben lakók. Az egyszerűbb ügyintézéshez rövidebb sorban állás társult.

Bevált az elektronikus ügyintézés benyújtott kérelmek közül csak alig
a parkolási engedélyek kiváltásá- harmincat kellett adó- vagy pótdíjtartozás miatt elutasítani.
nál, arányaiban minden máso– Az új fejlesztéseknek
dik kérelmet interneten
köszönhetően az elek
keresztül nyújtottak
tronikus ügyintézést
be. Nemcsak azért jó
Idén már
idén már igénybe
hír mindez, mert az
odik
minden más
vehették azok a lakoéves engedély érvéen
rnet
kérelmet inte
sok is, akik kizárólanyesítését a fizetéskeresztül
gos használatba kapsel együtt kényelmenyújtottak be
ják gépjárművüket a
sen, otthonról lehet
munkáltatójuktól,
intézni, hanem ezáltal
illetve, hogy a költséga személyesen ügyet intérítést a kérelem elfogadátézők is rövidebb idő alatt
sát követően azonnal befizethették
végezhettek az ügyfélszolgálaton.
Lapunkat a Városüzemelteté- bankkártyával – mondta el lapunksi Igazgatóság arról tájékoztatta, nak Kalocsai Tímea igazgató. Meghogy az elektronikusan intézett említette, hogy a Lajos utcai kiheengedélykiváltás egy picivel több lyezett irodán, valamint a Margit
volt, mint a kérelmek fele. Elekt- utcai központi ügyfélszolgálaton az
ronikusan 4621 kérelem érkezett, ügyfeleket szakszerű és ügyfélbarát
míg személyesen 4139 lakó ment ügyintézéssel várták, és a korábban
el az ügyfélszolgálatra lakossági vá- megszokott várakozási idő is jelenrakozási engedélyért. Jó hír, hogy a tősen csökkent.
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Képek a XX. század elhallgatott
Jó történetnek indult, végül ügy lett belőle, mi több, kivételes siker:
az Örök tél című film főszereplője, Gera Marina tavaly, magyarként
először, Emmy-díjat kapott. Mi most a film – és még számos más sikeres film – forgatókönyvírójával, Köbli Norberttel beszélgettünk.

Ha öt szóban kéne bemutatkoznia, mit mondana magáról?
Öt szó? Író, apa, fiú, barát, ember.
Az írót mondta elsőként. Író
vagy forgatókönyvíró?
Az író az valójában gondolkodó, aki a gondolatait leírja. Írás
közben alakulnak is a gondolatai.
Hívhatnánk egyszerűen gondolkodónak, kommunikátornak is,
aki írásban és írás közben gondolkodik, kommunikál. Író vagyok,
aki történeteket mesél, és azon
belül is olyan, aki vizuális történeteket. Azért kötöttem ki ebben
az irodalmi műnemben – amit az
irodalom nem ismer el, de szerintem egy műnem –, mert az én észjárásomnak, gondolkodásomnak
ez felel meg a legjobban.
Mit csinál egy forgatókönyvíró?
A forgatókönyvíró kifejezés terjedt el a szaknyelvből a közönség
körében, ami úgy tűnik, mintha
egy technikai részfeladat lenne
csupán. Lehetne helyette használni a filmíró kifejezést, az sokkal
jobban kifejezi, hogy aki azt írja, az
az egész filmet is írja. Úgy, ahogy a
regényt vagy a zeneművet is írják.
A forgatókönyv az epikára hasonlít
a történetmesélésben, a drámára is nagyon, mert jelen idejű, itt
és most történik a szemünk előtt,
embereken keresztül; és kicsi líra
is van benne a párbeszédekben, a
leíró részekben.
Próbálkozott más műfajjal is?
Elég hamar eldőlt, hogy ez lesz
az utam, ezért mással nem foglal-

koztam komolyan. Ebben találtam
meg önmagamat, már 18-19 évesen elkezdtem forgatókönyveket
írni, és nagyjából tíz évig írtam
őket, mire professzionális szintre jutottam.
A bemutatkozó szavak alapján
úgy tűnik, a kapcsolataiban határozza meg inkább magát. Fontosak a helyek is?
Igen! Nem budapesti vagyok,
viszont azt érzem, hogy innen
már nem szeretnék sehova sem
elköltözni. Se Magyarországról,
se Budapestről.
Mióta él a II. kerületben?
2007 óta, de előtte egy évet is
már a közelben, a Városmajor
utcában laktam. Azelőtt a szülővárosomban, Dombóváron éltem, aztán négy évet Kecskeméten, ahová gimibe jártam, és aztán
öt évet Pécsett, az egyetem miatt.
Dombóvárhoz nagyon sok minden
köt, de Dombóvár után a legfontosabb nekem a II. kerület.
Miért szeret itt élni?
Számomra a legvonzóbb benne
az a sokféle egymásra rétegződő
történet, ami ebben a városban,
ebben a városrészben megtalálható. Olyan lakásai vannak, ahol
már laktak száz éve is, ötven éve is,
olyan utcasarkok, ahol már sokféle esemény történt, ahol ostrom
volt, ahol szenvedés volt, ahol szerelmek voltak, barátságok. Nekem
nagyon vonzó ebben a gazdag
történelemben élni. A Mágnás
Elzáról szóló filmem (a Félvilág)
is egyébként részben itt, a kerületben, a Kacsa utcában és a mai

Indulás a Gulágra: jelenet az Örök tél című filmből

Köbli Norbert
számos sikeres mozi
forgatókönyvírója,
legújabb filmjét,
az Apró meséket
nyolc kategóriában
jelölték Magyar Filmdíjra

Bem rakparton játszódik. Amikor
azt a forgatókönyvet írtam, akkor
éreztem először, hogy kötődni
kezdtem ehhez a kerülethez. De
itt, a Városmajor utcában, ahol
most ülünk, szintén sokminden
történt…
Nem nyomasztó néha ez?
Nem, inkább azt mondanám,
hogy ha az ember hónapokon át
benne él egy történetben az írás
során, az nagyon sokat ki tud venni belőle. De a hétköznapokban az
ezeken való elmerengés inkább
valamiféle filozofikus többletet
ad. Tudomásul veszem, hogy az
ember és az emberi együttélés
ilyen sokféle, ez is volt, az is volt.

Közben meg persze a történeteimben fel is dolgozom, hogy mi
az, ami a jelenre vonatkozóan is
foglalkoztat. Mi lenne velem, ha
elvinnének katonának? Vagy mi
lenne, ha a fiamat vinnék el? Mit
csinálnék egy ostrom alatt? A XX.
században minden megtörtént,
amit az ember el tud képzelni, a
legszörnyűbbek is. Ezekre szoktam gondolni.
A filmekben, melyeket írt,
zömmel XX. századi történeteket mesél el. Milyen, olykor akár
még elbeszéletlen történetei
vannak a II. kerületnek?
Hamarosan indul az egyik kereskedelmi csatornán az Apatig-

A berni követ története az 1956-os forradalomhoz kapcsolódik
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in English
Köbli Norbert
forgatókönyvíró
Gera Marinával,
aki az Örök tél
című filmben
nyújtott
alakításáért
– magyarként
először –
Emmy-díjat
kapott

Due to its unique and singular qualities, the II. District has
become home to more and more expats. Recent figures indicate that close to 10 percent of the district’s population
– between 8,000 and 10,000 registered residents – call the
II. District home. One of the main reasons behind this is the
presence of several foreign language based educational
institutions, include the Gustave Eiffel French Kindergarten,
Elementary and High School, the SEK Budapest International
School, and the American International School of Budapest
in nearby Nagykovácsi. Many embassies and diplomatic
representations can also be found here, as well as the residences of several ambassadors and other members of the
diplomatic corps. Our new English column aims to provide
our expat neighbors with news about those local developments and current events that may be of interest to them.

Buda Districts Commemorate 75th Anniversary
of Budapest Siege
On February 8th, a public photo exhibition was held to commemorate the 75th anniversary of the Siege of Budapest during World
War II, and to pay respects to the victims on all sides. The exhibition, organized by three municipal governments of Buda – the I,
II, and XII. districts – was erected at three historically significant
locations where the fighting was heaviest. The siege took a terrible toll on the city, leaving many dead and wounded, and many
buildings destroyed. (In-depth Hungarian coverage on page 2-3)

ris nevű sorozat: ez például egy
könnyedebb, kortárs történet,
amelyet javarészt itt, a kerületben forgattunk, annak a valósága
tükröződik benne. Persze vannak
nagyon fajsúlyos történetek is,
mint például az ostrom. Láttam
egy fotót a Széll Kálmán térről az
ostrom után: ezt még meg akarom valahogy írni. De foglalkoztat
Sztehlo Gábor alakja is, aki javarészt itt bújtatta-mentette a gyerekeket, 1956 is, a kitelepítések
vagy a Rózsadomb mint káderdűlő
története.
Február 25. a kommunista
diktatúra áldozatainak emléknapja. Tavaly ezen a napon mutatták be az Örök tél című filmet,
idén pedig valószínűleg sok iskolában ezzel fognak emlékezni
az áldozatokra. Mivel vezetné fel
a film vetítését?
A film élményt ad, ezért önmagában alkalmas arra, hogy a diákok
is átéljék az egykori emberi döntések és választások súlyát. A történelem úgy is átadható, hogy egy
arcot adunk a történethez. Például
Gera Marina arca most már összekapcsolódik a málenkij robottal,
és ez segít a társadalomnak. Írtam
több ’56-os filmet is. A vizsga vagy
A berni követ inkább már a haladó
szint, kellenek hozzá előismere-

tek. A Trezor viszont az alapoktól
veszi át a történetet, szóval például
a tanításhoz is jó.
Azt mondta, a társadalomnak
is segíthet egy film a múltjával
szembenézni. Lehet valóban terápiás hatású egy film?
A magyar történelmi tapasztalat
az, hogy állandóan újra kell kezdeni. Hogy az állam nagyon erősen beleszól az életünkbe. Az Örök
tél című film esetében láttam azt,
hogy a vetítések után a közönség
nem is kérdéseket tett föl, hanem vallomások hangzottak el.
Zokogva, kiszakadtak a történetek, átszakadtak a gátak. Mintha
egy közös terápián vettünk volna
részt. A kép eddig nem volt meg,
sokan nem tudták megfogalmazni,
hogy mit csinált az apjuk-anyjuk,
amikor elvitték a málenkij robotra. Ott volt egy fehér folt, ahova
a film most be tudott rakni egy
képet. És ha nem is pontosan az
történt az apjukkal-anyjukkal, de
már elképzelhetővé vált, megszűnt
az űr. Sok nemzeti traumánknak
nincsenek még meg az efféle képei, pedig ez társadalmi szinten
is tudna terápiás lenni, kiindulópontként szolgálhatna. Én is ezen
dolgozom: egy-egy alkotó sokat
tehet azért, hogy áttörje a hasonló falakat.
Viczián Zsófia

Community Consultation About Fény Utca Market
The new leadership of the II. District began a process of public
consultation with locals, shoppers and merchants about the Fény
utca market. The municipal government aims to improve services
and encourage people to visit and shop at the market, which has
been struggling in the last few years. Residents can share their
thoughts about how to improve the market via the suggestion
box found at the market, on social media or by email: info@masodikkerulet.hu. (Page 4)
Parking Zones in Törökvész
The Municipal Government held a community forum on January 30th
concerning parking in the Törökvész area, particularly regarding
the introduction of paid parking zones. The aim of the forum, held
at Móricz Zsigmond High School, was to get to know the extent of
local problems related to parking and the views of the residents on
this issue prior to any decision being made. Participants highlighted
their concerns about illegal parking practices, and had a chance to
become familiar with the advantages and disadvantages related
to potential expansion of the existing parking zones. (Page 5)
Increased Monitoring of Recycling Compliance
CCTV cameras have been placed by local authorities at those
recycling collection points where non-recyclable trash wound up
recently. Local authorities will start proceedings and fine those
found to be placing non-recyclables in these areas, to discourage
this practice. The placement of more cameras is planned in the
coming months. (Page 8)
District Honors Noted Local Composer Pál Járdányi
Local resident Pál Járdányi, noted Erkel and Kossuth Prize laureate composer, music pedagogue and researcher of folk music,
was born 100 years ago on January 30th, 1920. The Municipal
Government named him a posthumous honored citizen of the II.
District in 2010, and the local music school bears his name. To
mark the centenary, several memorials and concerts were held
in the district, including the dedication of a memorial plaque at
the home of this definitive figure of XX. century Hungarian musical life. (Page 13)
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Hûvösvölgyi Nagy-rét: NEM CSAK MAJÁLISKOR
Persze a felfedezés nem jelenti azt,
hogy a Nagy-rét ismeretlen hely
volna: a kerületiek közül aligha van
olyan, aki még nem járt itt, de a legtöbb budapesti is hallott róla. Generációk nőttek fel úgy, hogy időről
időre az egész iskolát kiterelték ide
május 1-jén vagy gyereknapon, de
sokan ismerik időnként megjelenő
vándorcirkuszáról és egyedülállóan
retró céllövöldéjéről is.
A Nagy-rét neve a legrégebbi
térképeken (a XIX. század közepén) még Oftner Feld néven szerepel, később pedig Városi-rétként
(Stadtwiesen) vagy Budai-rétként
is ismerték a turistakalauzok. Sokáig északi csücskében húzódott
Budapest és Hidegkút határa, erre
utal ma is az itteni Határ utca elnevezés. Sajnos, olyan szép régi
határkövekre, mint a Petneházy-rétnél, itt már nem bukkanhatunk. Délről a Nagykovácsi felé
vezető út határolja: ez így lehet már
századok óta. Mivel az utat egy szakaszon keresztezi a Fekete-fej alatt
csordogáló Kis Ördög-árok medre,
így régóta egy híd is volt itt az úton
járók számára.
A patak egyébként szépen keresztülszeli a rétet is, de víz csak
ritkán csordogál benne. Az Ördög-árokba nagyjából a Náncsi
néni vendéglőnél torkollik be.
A patakmeder tulajdonképpen kijelöli a rét lényegében beépítetlen
egyik részének, és a különböző objektumok által részben elfoglalt és

Fotó: Fortepan, adományozó: Urbán Tamás

A neve egyszerű, a lehető legegyszerűbb: Nagy-rét. Egy kis
lapos terület, éppen csak egy jó
futamnyi sík a hegyes-völgyes
Budán. Kerületi zöldterületeink
nyomában járva most ezt a helyet fedeztük fel.

1974-ben a Nagy-réten

kerítéssel lezárt másik részének is
a határát.
A Nagy-rét a hűvösvölgyi villamosvonal kiépülése után hamar
nagyon kedvelt turista célpont lett,
a végállomástól kellemes sétával
megközelíthető hely volt, a cserkészmozgalom is hamar felfedezte.
A környékbeliek persze már korábban is ismerték, legeltettek, sőt,
egyes adatok szerint még dinnyét
is termesztettek rajta. Talaja valamikor nedvesebb és tápanyagban
gazdagabb lehetett, hisz a patakok
hordalékából töltődött fel.
A szocializmus évtizedeire még
emlékező generációk azt is fel tudják eleveníteni, hogy a Nagy-rét
a munkásmozgalom története
szempontjából is kitüntetett hely
volt. Nagyjából száz éve itt kezdtek el az illegális kommunisták
gyűléseket tartani különböző turistaegyleti fedőnevekkel, és az
építőipari munkások is rendre itt
ünnepelték május elsejét. Ezért a
Nagy-rétet és az egykori Úttörővasút végállomását összekötő erdei útból 1973-ban Pest és Buda

egyesítésének 100. évfordulója
alkalmából munkásmozgalmi sétányt alakítottak ki.
És erre még ma is emlékeztet
néhány mementó: az egyiken a
kőbe vésve a „Hej, te bunkócska, te
drága” kezdetű dal első sorának
kottáját böngészhetjük ki, a másikon „nagyszabású illegális találkozókról” emlékezik meg 1950 májusában a 473-as számú II. Rákóczi
Ferenc úttörőcsapat. A sétány legfeltűnőbb eleme egykor Kiss István
munkája, az Alkotó eszme című
alkotás volt: két hatalmas, krómacél lemezekből hegesztett kézfej,
amely egy csillagdíszes vörös golyót tartott. Ez azonban röviddel a
rendszerváltás után a Szoborparkba került, ma már csak egykori talapzatának roncsai lelhetők fel.
A rét, szerencsére, elkerülte azt
a sorsot, hogy körbe legyen építve
házakkal, így máig megőrizte régi,
természetes hangulatát. Északról
a Fazekas-hegy, nyugatról a már
említett Fekete-fej határolja, délről pedig a Hárs-hegy zárja le a
látóhatárt (még a kilátó is látszik

innen a tetején). A terület a Pilisi
Parkerdőhöz tartozik, ők gondozzák a gyepet is: de a százévnyi fokozott használat miatt itt nemigen
találunk már különleges, ősi gyeptársulást. A rétet elegyes tölgyerdő
keríti, néhány kifejezetten impozáns faóriást is rejtve (egy részén a
WWF által készített táblák ismertetik a természetközeli erdőgazdálkodás mikéntjét).
Kiváló terep egy kis tavaszi sétára, kutyasétáltatásra, futásra (térkövezett futóköre nagyjából 750
méteres), és a nemrég elkészült kézilabdapálya is jól használható. Áthalad rajta a Mária-út és a Kéktúra
is. A nosztalgiára fogékonyak számára pedig valóban felejthetetlen a
jó időben nyitva tartó Céllövölde: a
hurkapálcikára tűzött plüssmajmot
mintha már láttuk volna húsz-harminc évvel ezelőtt is, a körhinta
rendőrautója Ladát formáz, a horgászós játék fahalacskái is nemzedékek óta változatlanok. Mintha itt,
ezen a hegyek ölelte budai réten egy
kicsit tényleg megállt volna az idő.
V. Zs.

Retró épületek, modern sportpálya
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Száz éve született Járdányi Pál
1920. január 30-án látta meg a napvilágot az
Erkel- és Kossuth-díjas zeneszerző, zenepedagógus és népzenekutató, kerületünk
zeneiskolájának névadója, Járdányi Pál,
akinek a II. Kerületi Önkormányzat 2010-ben
posztumusz díszpolgári címet adományozott.
Születésének századik évfordulója alkalmából több megemlékezést is tartottak, illetve
a centenáriumi évben koncertekkel, zenei
rendezvényekkel is tisztelegnek a XX. századi magyar zenei élet kiemelkedő alakja előtt.

A zeneszerző századik születésnapján, január
30-án Járdányi Pál sírjánál Tallián Tibor zenetörténész mondott beszédet, február 3-án Járdányi egykori otthonánál pedig a ház falán elhelyezett emléktáblát koszorúzták meg. Mindkét
megemlékezésen a család mellett a zenész tisztelői és egykori tanítványai is részt vettek.
A Hűvösvölgyi úti koszorúzás vendégeit
Járdányi Gergely Liszt Ferenc-díjas nagybőgőművész, Járdányi Pál fia köszöntötte;
a fiatalon, 46 éves korában elhunyt, mégis
nagy hatású zeneszerző, kutató és pedagógus pályáját és emberi nagyságát Richter Pál,
a Zenetudományi Intézet igazgatója és Budapest főpolgármestere méltatta. Karácsony
Gergely hangsúlyozta, hogy Járdányi Kodály
Zoltán kiváló tanítványa volt, akinek munkássága a nagy elődök nyomában haladva a
zene komponálásától a virtuóz előadáson
át az oktatásig és a népzenei gyűjtőmunka
megújításáig terjedt. Felbecsülni sem lehet
– tette hozzá –, hogy korai halálával mennyi
mindent vitt magával.

A beszédeket követően a felszólalók, illetve
Őrsi Gergely polgármester, Vígh Andrea, a Zeneakadémia rektora, Szalay Olga, a Magyar Kodály

Édesapám, Járdányi Pál 100. születésnapja

Az évnek nincs olyan napja, az órának nincs az a
perce, amikor ne keresném Édesapámat, aki immár
több mint fél évszázada nem lehet közöttünk fizikai
mivoltában. Keresem és meglelem feltétlen szeretetét, felidézem önfeláldozó gondoskodását, kérem és
megkapom támogatását az élet minden területén.
A tanításban, a zenélésben és nem utolsó sorban a
családomban. Jelenléte független az évfordulóktól.
A kerek dátum számomra a közös ünneplés előkészítését, a visszatekintést és a jövő tervezését jelenti.
Az előkészítés folyamatában arra törekedtem, hogy
a centenáriumi események alkalmával Járdányi Pál
zeneszerző, népzenetudós és zenepedagógus szellemi
örökségének mindhárom vonulata minél szélesebb
körben, Budapesten és vidéken is megjelenjék.
Visszatekintve gondolataimban egyre jobban előtérbe kerültek a Járdányi-életmű feltárásának eddigi
eredményei. Hálámat és szeretetemet kívánom kifejezni azoknak a tudósoknak, zeneművészeknek
és zenetanároknak, akiknek kiemelkedő szerepük
volt Édesapám öröksége életben tartásában. Munkájukkal a Járdányi-szellemiség folytatását tették
és teszik lehetővé a magyar és a határainkon kívüli
zenekultúrában.

Örülök, hogy ehhez én is hozzájárulhatok az 50.
halálévforduló és a 100. születésnap közötti időszakban felfedezett, Édesapám eddig ismeretlen
levelezésének feldolgozásával. Különleges ajándék
számomra, hogy munkám során még közelebb kerülhettem hozzá. A kutatásra előkészített, digitalizált,
adatbázisban elrendezett és gondosan archivált
anyag dokumentálja Járdányi életútját és a korszakot.
E kerek évforduló kiváló alkalom az emlékezésre, az
életmű bemutatására, de egyben az újabb utakon való
elindulásra is. Meggyőződésem, hogy az emlékezés
mellett elsőrendű feladatunk a hagyaték jövőjéről
való gondoskodás. A Járdányi-hagyaték kéziratainak
sorsa komoly kihívást jelent a leszármazottaknak.
Remélem, hogy hamarosan véglegessé válik a családi megegyezés a szellemi hagyaték kéziratai és
más tárgyai végső elhelyezésének kérdésében, és ezt
követően egységben, értékes közgyűjteményeink egyikébe helyezzük el, ahol nemzeti kincsként őrzik meg.
Járdányi Pál száz évvel a születése után, korai
halála ellenére is köztünk él. Jóságát, szelíd természetét, bátor és becsületes jellemét a bajtársak, a
tanítványok és a család emlékezései örökítik tovább.

Járdányi Zsófia

Társaság társelnöke, valamint a budapesti és a
tapolcai Járdányi zeneiskola igazgatói koszorút helyeztek el Járdányi Pál emléktáblájánál.
Az ünnepségre, amelynek végén az önkormányzat támogatásával Járdányi Zsófia hegedűművész
látta vendégül a jelenlévőket, eljött Berg Dániel
alpolgármester, Biró Zsolt önkormányzati képviselő, bizottsági elnök, valamint a II. kerület
korábbi polgármestere, Láng Zsolt és korábbi
alpolgármestere, Dankó Virág is.
P. Zs.
A Járdányi Pál születésének 100.
évfordulója alkalmából tartott sajtótájékoztatón kiderült, hogy egész
évben lesznek a zenészre emlékező, és az
ő munkássága előtt tisztelgő programok:
koncertek, konferenciák, tárlatok. MÁRCIUS 10-én a Zeneakadémia Solti-termében hangoznak majd el Járdányi-művek,
DECEMBER 3-án pedig Vígh Andrea előadásában a Hárfaversenyt hallgathatjuk
meg a Pesti Vigadóban.
Ezenkívül Járdányi Gergely kezdeményezte posztumusz budapesti díszpolgári cím
adományozását édesapja részére, illetve
róla utca elnevezését. Szeretne XII. kerületi, Németvölgyi úti egykori otthonánál is
emléktáblát elhelyezni, valamint egyebek
mellett javaslatot tett egy díj alapítására,
képzőművészeti pályázat kiírására, emlékszoba és kutatóközpont kialakítására.
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Amikor verseny van, mindent beleadok

A kerületünkben élő tizenegy éves Törő
Ármin nevét érdemes megjegyezni, mert
bizonyára hallani fogunk róla még. Az Áldás
Utcai Általános Iskola negyedikes tanulója és
a Jövő SC sportolója a tavalyi év végén korosztályában országos csúcsot állított fel ötvenméteres pillangóúszásban, ezzel ennek a
számnak korosztályos bajnoka lett. Az ötven
méter pillangó mellett ötven méter gyorsúszásban is első helyen végzett az országos
ranglistán 2019-ben. Árminnal és édesanyjával a Komjádi uszodában találkoztunk.

– Három éve járok ide – mondja Ármin, akinek
szinte második otthona lett a Komjádi uszoda.
– Mindennap van edzésünk, két óra úszás és egy
óra gimnasztika. Egyelőre még csak délután, de
jövőre elkezdődnek a reggeli edzések is. A legtöbb hétvégén versenyünk van. Ez néha kicsit
fárasztó, de szeretem csinálni. Jó itt a hangulat,
vannak barátaim és edzők is nagyon jók.
És a sok munkának megvan a nagyon szép
eredménye is.
Legjobban a pillangót és a gyorsúszást szeretem, ezekből ötven méteren ranglistavezető lettem tavaly, de mellúszásban is sikerült másodikként zárnom az évet. Az országos bajnokságon
hat egyéni számban és két váltóban is az első hat
között végeztem.
Mikor kezdtél el úszni?
Anyukám azt mondja, hogy már kicsi koromban is nagyon szerettem a vizet. Az óvodával is jártunk úszni, de igazán hétéves koromban kezdtem, és már akkor vittek versenyre.
A legelső számban, amiben legelőször versenyeztem, hatodik helyezést értem el, innen
tudtuk, hogy ebből lehet még valami. Mindig
egyre jobbakat úsztam és végül meglett az országos bajnoki cím.
Szeretsz versenyezni?
Igen, és akkor tudok igazán jót úszni, ha
mellettem van az ellenfelem. Amikor verseny
van, mindent beleadok! Nem is tudok közben
másra gondolni, csak hogy minél gyorsabban
ússzak. Szeretném, ha jó úszó válna belőlem,
példaképem Milák Kristóf, aki gyerekkorában
többször is volt korosztályos csúcstartó. Nagy
álmom, hogy én is megtartsam az elsőségemet,
sőt akár más úszásnemben és távon is tudjak
majd csúcstartó lenni.
Az úszás mellett a kerület egyik legerősebb iskolájába jársz. Hogy érzed magad az
Áldásban?
Nagyon jól! Korábban egy nemzetközi iskolába jártam, negyedikben jöttem át az Áldásba.
Szerencsére nagyon jó tanárt kaptam, Németh
Jutka nénit, és így fel tudtam zárkózni minden
tantárgyból. Legjobban a matematikát szeretem.
A sport és a tanulás mellett jut időd másra is?
Szoktam olvasni, játszani meg sétálni a kutyánkkal, és szeretem a peonzát (egyfajta pörgettyű) meg a Rubik-kockát. Van otthon egy
zongoránk, apukám szokott tanítani, a zenélést
is nagyon élvezem.

Ármin tehetsége és kitartó munkája mellett
a szülők támogatása is szükséges ahhoz, hogy
ezek a kimagasló eredmények megszülethessenek.
– Nagy szerep hárul a családra – kapcsolódik beszélgetésünkhöz az édesanya, Kőműves
Dóra. – A mindennapi edzés, a sok hétvége
rengeteg időt és energiát kíván meg nemcsak
a sportolótól, hanem a családtól is. A versenysport ezzel jár, ezt minden szülő tudja. Nálunk
ráadásul a nagyobbik fiam is sportol, ő
díjugrató és szintén
nagyon szép eredményeket hoz.
Ezek szerint a versenyszellem megvan
a családban.
A fiúk között mindig is volt rivalizálás, és nagyon szerencsésnek tartom,
hogy ilyen pozitív
módon, ráadásul két
különböző sportágban élhetik ki versenyszenvedélyüket.

Számunkra, szülők számára pedig nagy
öröm – és minden fáradságért kárpótol
–, ha látjuk, hogy a fiúk milyen sikeresek
a maguk területén. A Jövő SC-ben nagyon
tetszik nekem, hogy nem versenyistálló.
Aki csak szeret úszni, de a versenyzés távol
áll tőle, az is megtalálja a helyét, ugyanakkor nagyon segítik a versenyzőket is. Ármin
nagyon gyors és dinamikus, ehhez kell még
hozzátenni a fizikai erőnlétet. Úgy érzem,
nagyon jó helyen van itt, optimálisak a feltételek a fejlődéséhez, és úgy támogatják a jó
eredmények elérésében, hogy közben nem
fenyegeti a korai kiégés veszélye. Erre mi is
odafigyelünk, és arra törekszünk, hogy ne
csak az úszás legyen az életében. Mivel óriási mozgásigénye van, rendszeresen járunk
vele biciklizni, télen síelni, hódeszkázni. Ha
Ármin valamit csinál, azt száz százalékon teszi. Így volt ez a Rubik-kockával is: nem elégedett meg azzal, hogy ki tudja rakni, egyre
gyorsabban és gyorsabban oldotta meg. Remélem, hogy ez a tulajdonsága és a motivációja is megmarad, és akkor majd tényleg jó
úszó válhat belőle.
A II. Kerületi Önkormányzat nemrég életre
hívott Hajós Alfréd Sport Ösztöndíja éppen az
olyan kiemelkedően
sportoló tanulók felkészülését és versenyeztetését támogatja, mint Ármin.
Erről a lehetőségről még nem hallottam, de nagyon jó
ötletnek gondolom,
hiszen az élsport
anyagi szempontból
is nagy megterhelést
jelent a családoknak,
így minden támogatás nagy segítséget
jelent.
Péter Zsuzsanna
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Akikre büszkék lehetünk
Február 8-án rendezték meg a budapesti Tüskecsarnokban az Úszás Diákolimpia (B
kategória) budapesti döntőit: II. kerületi diákjaink remekül szerepeltek. Az országos döntőbe a megyék első, valamint a budapesti 1., 2. és 3. helyezettjei jutottak
tovább, a verseny március 14-15-én lesz, szintén a Tüskecsarnokban. Az Úszás
Diákolimpia A kategóriás versenyét a II. kerületi Gyarmati Dezső Uszodában
rendezi meg a Magyar Úszó Szövetség április 18-19-én.
I-II. korcsoport összevontan:
I. korcsoport 50 méteres fiú gyorsúszás (2011-2012): 4. Hajós Dániel
(2012) – Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Ált. Isk.
II. korcsoport 50 méteres fiú gyorsúszás (2009-2010): 2. Törő Ármin
(2009) Áldás Utcai Ált. Isk., 30. Varga Zsombor (2010) Áldás Utcai Ált. Isk., 47.
Debreczeni Mór (2009) Csik Ferenc Ált. Isk., 51. Somogyi Balogh Bence (2009)
Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn., 57. Sasvári Dániel (2009) Budenz J. Ált. Isk.
I. korcsoport 50 méteres leány gyorsúszás (2011-2012): 5. Kovács Leszkay
Zoé (2012) Csik Ferenc Ált. Isk.
II. korcsoport 50 méteres leány gyorsúszás (2009-2010): 1. Nagy Eszter
(2009) Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn., 24. Schrankó Luca (2009) Csik Ferenc Ált.
Isk. és Gimn.
I. korcsoport 50 méteres fiú mellúszás (2011-2012): 2. Hajós Dániel (2012)
Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Ált. Isk.
II. korcsoport 50 méteres fiú mellúszás (2009-2010): 2. Törő Ármin (2009)
Áldás Utcai Ált. Isk., 35. Somogyi Balogh Bence (2009) Csik Ferenc Ált. Isk. és
Gimn., 38. Debreczeni Mór 2009 Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn.
II. korcsoport 50 méteres leány mellúszás (2009-2010): 1. Nagy Eszter
(2009) Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn., 12. Schrankó Luca (2009) Csik Ferenc Ált.
Isk. és Gimn.
II. korcsoport 50 méteres fiú hátúszás (2009-2010): 27. Varga Zsombor
(2010) Áldás Utcai Ált. Isk.
I. korcsoport 50 méteres leány hátúszás (2011-2012): 2. Kovács Leszkay
Zoé (2012) Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn.
III.; IV.; V.; VI. korcsoportok, nem leigazoltak B:
III. korcsoport 100 méteres fiú gyorsúszás (2007-2008): 17. Oláh Bence
(2008) Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn., 20. Jakab Botond (2008) Csik Ferenc Ált.
Isk. és Gimn.
IV. korcsoport 100 méteres fiú gyorsúszás (2005-2006): 5. Peőcz Ádám
Ferenc (2005) Móricz Zsigmond Gimnázium, 6. Tasi Dominik (2005) Csik Ferenc
Ált. Isk. és Gimn., 17. Buzogány Márk (2005) Móricz Zsigmond Gimnázium
III. korcsoport 100 méteres leány gyorsúszás (2007-2008): 3. Szentpáli
Jolánta (2007) Fillér Utcai Ált. Isk., 8. Babik Alexa (2008) Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn.
IV. korcsoport 100 méteres leány gyorsúszás (2005-2006): 2. Kókai Hajnalka (2005) Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn.
V-VI. korcsoport 100 méteres fiú gyorsúszás (2001-2004): 1. Lehoczky
András (2003) Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn., 20. Árvai Erik (2004) Csik Ferenc
Ált. Isk. és Gimn.
V-VI. korcsoport 100 méteres leány gyorsúszás (2001-2004): 4. Lehoczky
Dóra (2001) Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn., 13. Bugyáki Maja Gréta (2004) Csik
Ferenc Ált. Isk. és Gimn., 19. Varga Anna (2005) Móricz Zsigmond Gimnázium
III. korcsoport 100 méteres fiú mellúszás (2007-2008): 10. Oláh Bence
(2008) Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn., 14. Jakab Botond (2008) Csik Ferenc Ált.
Isk. és Gimn.
III. korcsoport 100 méteres leány mellúszás (2007-2008): 2. Bágyi Emese (2008) Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn., 9. Babik Alexa (2008) Csik Ferenc Ált.
Isk. és Gimn.
V-VI. korcsoport 100 méteres leány mell (2001-2004): 6. Lehoczky Dóra
(2001) Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn.
IV. korcsoport 100 méteres fiú hátúszás (2005-2006): 5. Tasi Dominik
(2005) Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn., 7. Peőcz Ádám Ferenc (2005) Móricz Zsigmond Gimnázium, 14. Buzogány Márk (2005) Móricz Zsigmond Gimnázium
V-VI. korcsoport 100 méteres fiú hátúszás (2001-2004): 10. Árvai Erik
(2004) Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn.
III. korcsoport 100 méteres leány hátúszás (2007-2008): 3. Bágyi Emese
(2008) Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn.
IV. korcsoport 100 méteres leány hátúszás (2005-2006): 2. Kókai Hajnalka
(2005) Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn.
IV. korcsoport 4x50 méteres fiú gyorsváltó: 6. Móricz Zsigmond Gimnázium (Andorkó Tibor, Buzogány Márk, Cseke Péter, Peőcz Ádám)

15. OLDAL

„Új uszoda a hazai vizes térképen”

– közölte a Magyar Úszó Szövetség közösségi oldalán, jelezve, hogy a
II. kerületi Gyarmati Dezső Uszoda nemcsak hazai nagy viadaloknak,
például áprilisban az Országos Diákolimpia A kategóriás versenyének
és a Hosszútávúszó Medencés Országos Bajnokságnak ad majd otthont, hanem a nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolódva a májusi
V4 – Négy Nemzet Úszóversenynek is házigazdája lesz. A gördülékeny
lebonyolításban az olimpiai bajnok Risztov Éva szakmai kapcsolattartóként segít majd.
Mindezek mellett továbbra is mindenkit vár a Gyarmati Dezső Uszoda. Megközelíthető az 57-es és a 257-es buszokkal. Ingyenes parkolás,
büfé, 3 medence. Nyitva hétfőtől péntekig 6.00–21.30-ig, hétvégén
7.30–21.00 óráig. II. Kerület Kártyával a felnőtt belépő 2000 Ft, a diák/
nyugdíjas 1500 Ft. Lehet vásárolni 10 és 20 alkalmas, valamint havi és
éves bérletet is. Úszás- és vízilabda-oktatásra is lehet jelentkezni! Továbbiak: www.gydu.hu, facebook.com/gyarmatidezsouszoda/, telefon:
(06 1) 607-8645, uszoda@gydu.hu (1029 Máriaremetei út 224.).

Receptklub

Főzzünk egészségesen!

Szeretettel várjuk a régi és új érdeklődőket, akik szeretnének új, egészséges receptekkel megismerkedni, azokat elkészíteni és a főzőtársakkal együtt közösen az
ételt elfogyasztani. A főzést szakképzett
dietetikusok irányítják, konyhai eszközt,
felszerelést nem kell vinni.

Elkészítendő menük:
2020. március 4.: Fánkos nap – tepsiben
és olajban sült finomságok

2020. március 11.: Együnk színesen!
Más népek praktikus szokásai
2020. március 18.: Búcsú a téltől… az
utolsó céklás, sütőtökös ételek

2020. március 25.: Húsvét előtt – húsvét után

2020. április 1.: Tavaszra hangolva.
Ötletek friss zöldekből

2020. április 22.: Indul a majális- és
a piknikszezon!

2020. április 29.: Pünkösdi népszokások és ételeik

R eceptklub
helyszíne:
a Törökvész Úti
Általános Iskola tankonyhája (1025
Törökvész út 6769.) Az iskola
megközelíthető
a 11-es, a 111-es
busszal, leszállás
a Tömörkény utcai
megállóban. Felhívjuk figyelmüket, hogy a helyszín
nem akadálymentes. A receptklub
minden alkalommal 14 órakor kezdődik. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a tankonyha befogadóképessége 15 fő, ezért kérjük, hogy
a jelentkező legfeljebb két alkalmat
válasszon ki a foglalkozások közül.
Jelentkezni lehet név, telefonszám,
e-mail-cím megadásával a recept@
masodikkerulet.hu címen.

IDŐSEINKÉRT

Tücsökzene
Szabó Lőrinc születésének 120. évfordulója alkalmából „Tücsökzene” címmel a II. kerületi Idősügyi
Tanács versmondó versenyt hirdet
az idősebb korosztály számára
Szabó Lőrinc műveiből.
A szavalóversenyre várjuk a
II. kerületi lakcímmel rendelkező,
60. életévüket betöltött amatőr versmondókat. A jelentkezők Szabó Lőrinc egy szabadon
választott művét adhatják elő.
Nevezési díj nincs.
Jelentkezni legkésőbb ÁPRILIS 9-ig lehet
az adatlap kitöltésével és elküldésével a gazdiroda01@gmail.com e-mail-címre, vagy személyesen a II. Kerületi Önkormányzat II. Sz.
Gondozási Központjában (1022 Fillér utca
50/b, tel.: (06 1) 212-2579), illetve a III. Sz.

Internet kortalanul – Hidegkúton.
Februártól indulnak az internetes tanfolyam csoportjai a Klebelsberg Kultúrkúriában elsősorban az
idős korosztály számára. Itt minden, az informatikával kapcsolatos ismeret elsajátítható, akár teljesen
kezdők, akár már haladók részére. Témák: alapvető
számítógépes ismeretek; böngészés a világhálón;
elektronikus levelezés; online ügyintézés; digitális
fotók tárolása, rendszerezése, továbbküldése; vásárlás webáruházakból; okostelefonok használata
(megfelelő számú jelentkező esetén külön tanfolyam
keretében). Időpontok: a délelőtti órákban csütörtökön vagy pénteken, hetente egyszer másfél óra.
A tanfolyam díja 1500 Ft/hó. Jelentkezés Wenzon
Gusztáv szervezőnél a (06 20) 325-1414-es vagy
Polgár Mária informatikaoktatónál, tanfolyamvezetőnél a (06 30) 300-2114-es számon, illetve a polgar.
maria@gmail.com címen.

BUDAI POLGÁR

– versmondó verseny
az idősebb korosztály számára
Gondozási Központjában (1028 Kazinczy utca 47., tel: (06 1) 275-7765)
március 2. – április 9. között
hétköznaponként 9–14 óra között.
Az adatlap letölthető a www.fillergondozo.hu vagy a www.kazinczygondozo.hu honlapról.
A vetélkedő április 16-án
10 órai kezdettel a Marczibányi
Téri Művelődési Központban lesz
(1022 Marczibányi tér 2/a).
A zsűri tagjai: Piros Ildikó és
Ódor Kristóf színművész, valamint az Idősügyi
Tanács delegált tagja. A verseny nyertesei
könyvutalványban részesülnek. A jelentkezők számától függően a zsűri előválogatást
tarthat. A szavalóverseny nyilvános, várjuk
a verset kedvelő közönséget is.
II. kerületi Idősügyi Tanács

Fotó: MTI
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Filmklub a gondozási
központokban

Régi, nagy sikerű filmeket lehet megtekinteni ingyenesen az önkormányzat Filmklubjában. Ugyanazt a filmet mutatják be néhány hét eltéréssel a
belső, valamint a külső városrészben található
intézményben, hogy mindenki a lakhelyéhez közel
részesülhessen a filmélményben. Az idei évben Páger Antal és Sophia Loren emlékezetes alakításait
láthatják. Legközelebb március 9-én, 13 órakor
a Várkonyi Zoltán rendezte Szerető fia, Péter című
filmet vetítik a Kazinczy utcai gondozási központban (1028 Kazinczy u. 47.). Újdonság még, hogy
a „Kazinczy filmklubban” a vetítések előtt Puszt
Tibor filmrendezővel lehet beszélgetni a filmekről.

2020/03 – február 23.

Segítség a mindennapokra
Továbbra is jár a II. Kerületi Önkormányzat ingyenes rendelői járata
a Bem tér–Rét utcai orvosi rendelő útvonalon. A minibusz továbbra is minden héten
hétfőtől csütörtökig óránként közlekedik,
kizárólag a délelőtti órákban. Csak fertőző
betegségben nem szenvedő idős betegek
vehetik igénybe az önkormányzat ingyenes szolgáltatását. Indulási időpontok:
• A Fő utca Bem téri BKK-megállójától
a Rét utcai rendelő felé: indulás hétfőtől csütörtökig naponta 7.30, 8.30, 9.30,
10.30 órakor. • A Rét utcai rendelőből a Fő
utca Bem téri BKK-megállója felé: indulás
hétfőtől csütörtökig naponta 8, 9, 10 és
11 órakor. Megállók: A Rét utcai rendelő
felé: • Fő utca (Bem téri BKK-megállója)
• Fazekas utca (BKK-megálló) • Kapás
utcai szakrendelő (Varsányi Irén és Kapás
utca sarka) • Horvát utca (BKK-megálló) •
Margit krt. (Átrium Színház BKK-megálló)
• Rét utca. A Fő utca Bem téri BKK-megállója felé: Rét utca • Mechwart liget (Keleti
Károly utcai BKK-megálló) • Horvát utca
(BKK-megálló) • Kapás utcai szakrendelő
(Varsányi Irén és Kapás utca sarka) • Fazekas utca (BKK-megálló) • Bem téri I. Sz.
Gondozási Központ • Fő utca (Bem téri
BKK-megálló).

Nő a betegbiztonság
a Szent Ferenc kórházban
A nemrég új, modern szárnnyal bővült Budapesti
Szent Ferenc Kórház előre kíván lépni a betegbiztonság terén is. Ennek jegyében egységes betegazonosító rendszert vezetnek be, mely a betegregisztrációval kezdődően végigkíséri a beteget az
intézményben való tartózkodása idején. Ez csökkenti
a hibalehetőségek számát, ami a betegnek még
nagyobb biztonságot jelent az ellátás során.
Emellett új, összetett higiénés rendszert is bevezetnek: a kórház minden lényeges pontjára (a
bejárathoz, az ambulanciára, az osztályok folyosóira és a kórtermi ágyvégekhez) speciális kézfertőtlenítő-adagoló eszközpark kerül. Ez betegnek,
dolgozónak, hozzátartozónak egyaránt nagyobb
biztonságot jelent a fertőzésekkel szemben. A Széchenyi 2020-program VEKOP-6.3.5-17-2017-00005
pályázata keretében megvalósuló betegbiztonsági
projekttel a kórházban megfordulók összességében
jobb egészségügyi szolgáltatásban részesülnek.

EGÉSZSÉG
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Új háziorvos Pasaréten

December elejétől vette át néhai Demeter
Ágnes doktornő praxisát dr. Juhász Katalin
a Lotz Károly utcai háziorvosi rendelőben,
ahol már tavaly szeptembertől állandó helyettesként dolgozott. A 47 éves doktornő
kétgyermekes családanya, aki naprakész
tudásával és pozitív életszemléletével várja
pácienseit. A környéket jól ismeri, hiszen
családja is ide kötődik és hat éve ő is kerületi lakos.

– Ismerek a környéken minden utcát. Szerencsésnek érzem magam, mert a lakosok
nagy része egészségtudatosan él. Főleg, ha
összehasonlítom a Velencei-tavi rendelőintézet körzetével, ahol időnként háziorvosi
ügyeletet vállalok. Most is onnan érkeztem
– mondja dr. Juhász Katalin. – Itt mindenki
törődik a saját egészségével, így alkalom nyílik a megelőzésre és az akut, vagy krónikus
betegség utáni rehabilitáció is egyszerűbb.
Mindebben segítségemre van mindig mosolygós, energikus asszisztensem, Margó,
akire máig szívesen emlékeznek Máriaremetén, ahol tizenöt éven át Bende főorvos
mellett dolgozott.
A statisztikák szerint a II. kerületiek sokáig élnek.
Nagyon igaz. Sokkal kevesebb például az
alkoholfüggőség és a dohányzás okozta szövődmény ebben a kerületben, mint máshol.
A körzetben, amit átvettem, a betegek nagy
százaléka nyolcvan évnél idősebb, de sok a
kilencven fölötti, és orvosként azon vagyok,
hogy még sokáig jó egészségnek örvendjenek. Nagy örömömre szolgál, hogy emellett
fiatalok is felkeresnek, családosok, vagy
leendő anyák, mert a terhesgondozásban
is részt veszünk. Ennek során saját, személyes tapasztalataimat is átadhatom. Azoknak
a jellemzően középgenerációhoz tartozóknak pedig, akiknek a munkahelyükön van
menedzserszűrés és vizsgálati eredményeik
már megvannak, tudunk egyénre szabottan, a szűrésekre, a prevencióra fókuszálva
az egészséges életvitelt fenntartó tanácsokat
adni. Azoknak, akik csak a jogosítványhoz
szükséges orvosi vizsgálat miatt keresnek
fel bennünket, azt javaslom, kérjenek időpontot telefonon, így elkerülhetik a hosszú
várakozást.
Milyen elvek mentén dolgozik?
Szeretnék a rendelési időmből – adminisztráció helyett – minél többet a betegeknek szentelni. Jelenleg is azon dolgozom,
hogy korszerűsítsük az informatikai rendszerünket, mert ha az adminisztrációt hatékonyabbá tesszük, csökken a várakozási idő
és több beteget tudunk színvonalasan ellátni.
Magamra nézvést is fontosnak tartom az
élethosszig tartó tanulást. Olyan irányba
képzem magam, amely területről azt gondolom, hogy az én körzetembe tartozó pácienseknek szüksége lehet. Például idén
januárban végeztem el egy utazásimedici-

na-tanfolyamot. Az utazási medicina nagyon
izgalmas, mert személyre szóló: részletesen
megbeszéljük az útitervet, hiszen nemcsak
az úti cél számít, hanem hogy milyen városokon keresztül jut oda, vagy, hogy az év melyik
szakaszában, mert az időjárás függvényében
változhat a fertőzések veszélye. És persze
nem mindegy, hogy 2500-3000 méter feletti túrára vagy búvárkodni megy-e az illető.
Természetesen a legfontosabbak a személyes
paraméterek, az életkor, az egészségi állapot,
hiszen nemcsak makkegészséges húszévesek
utaznak. Az utazásra vonatkozó orvosi tanácsokon kívül az oltásokat itt a rendelőmben,
helyben beadhatom, nem kell ezért nemzetközi oltóközpontba menni.
Az orvos-beteg viszony szerintem egy személyes, bizalmi viszony. Abban hiszek, ha
valaki megjelenik a rendelésemen, az hozzám jön el, az én segítségemet kéri. Én sem
szeretnék futószalagnál dolgozni: mindig kimegyek a váróba, megnézem, hányan vannak,
az ajtóban személyesen fogadom a betegeket.
Nekem fontos ez a fajta kommunikáció: ezt
láttam a tutoraimnál is, de nem jön magától,
ez is a tanulási folyamat része. Van, aki nagyon
hálás érte, és jut sikerélmény nekem is.
Miért szereti ezt a környéket, mit szeret
a II. kerületben?
Én mindenhol szeretek élni. Kétlakiként
laktam Franciaországban, csináltam projekteket Dániában, voltam kétszer Amerikában
egy-egy hónapig. Beszélek angolul és franciául. Itthon egy darabig a VI. és a XIII. kerületben, majd Óbudán laktam. Férjem édesanyja
született ide, Pasarétre, az ő nagyszülei építették a házat, ahol már hat éve lakunk négyen, valamint a két kutya. Miattuk is nagyon
fontos a sok zöld, az erdő közelsége. A saját
egészségem megtartását a jóga mellett futással és rendszeres sétával igyekszem elérni.
zsé
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KIÁLLÍTÁSOK

Miroslav Krleža:

A GLEMBAY HÁZ

a Komáromi Jókai Színház
előadása – dráma
Rendező: MARTIN HUBA m. v.
Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával kerül bemutatásra.

március 3.
kedd 19.00

a 2020 tél-tavaszi

SZÍNHÁZBÉRLET
előadása

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 8-ig: „Mea mundi” – Világaim. Tomka Zsóka iparművész
kiállítása. Tárlatvezetés a kiállító művésszel február 28-án 17 órától (1028 Templom utca 2–10.).
• A KSH KÖNYVTÁR folyosóján FEBRUÁRBAN Szémán Richárd Naplóváltozat emlékezetből című kiállítása tekinthető meg (1024 Keleti Károly u. 5.).
• KLEBELSBERG EMLÉKHÁZ: MÁRCIUS 1-jéig: 42 esztendeje ismét Magyarországon – az Amerikából
hazatért koronázási jelvények. Szelényi Károly Magyar Örökség díjas fotóművész, a Széchenyi Művészeti
Akadémia tagjának kiállítása. Megtekinthető előzetes időpont-egyeztetés után: (06 30) 399-2143, info@
klebelsbergkastelybudapest.hu (1028 Templom utca 12–14.).

ZENE, TÁNC

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: FEBRUÁR 28., 10.00: Muzsikus Klébzelet. Eckhardt Gábor zenei kalandozása kisiskolásoknak. FEBRUÁR 29., 18.00: Echo II. koncert. MÁRCIUS 8., 19.00: Dalnokklub. Házigazda Radványi Balázs, Balog Péter és Tompa Ákos, vendég a KaleidoszPók Társulat (1028 Templom utca
2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁRCIUS 2., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub.
A koncerteket az indiai kultúráról, emberekről szóló film színesíti (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BARTÓK EMLÉKHÁZ: FEBRUÁR 29., 18.00: Négy kéz párban – Balog József és Fülöp Andrea négykezes zongoraestje. MÁRCIUS 3., 18.00: Junior Prima díjasok hangversenysorozata. Csőke Flóra csellóestje.
Közreműködik Hámori Angelika zongorán. MÁRCIUS 8., 18.00: A szerelmes Purcell. Tóth Vajna Zsombor
csembalóestje. Közreműködik: Ács Gabriella, ének. MÁRCIUS 14., 11.00: Cérnahangverseny nagyóvodásoknak és általános iskolásoknak. Damjanich és a furulya – bábtáncoltatás élő zeneszóval. Keresztes Nagy
Árpád kobzos, ének- és mesemondó. A hangversenysorozat szervezője és háziasszonya: Szalóczy Dóra zenetanár, karvezető (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

március 7.

CSIRIBIRI
TAVASZVÁRÓ
CSALÁDI DÉLUTÁN

szombat 15.00-18.00

15.45 A VARÁZSHAL
az Álomzug Társulás előadása
17.00 JÁTSZÓHÁZI ROKKENDROLL
az Eszter-lánc Mesezenekar koncertje
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: FEBRUÁR 27., 19.00: Darvasi László: Karády zárkája. Zenés monodráma a Gyulai Várszínház előadásában. Karády Katalin: Bartha Boróka. MÁRCIUS 19., 19.00: Grecsó
Krisztián: Megyek utánad – Szerelmi leltár. A Füge, a Maszk Egyesület és az Orlai Produkciós Iroda együttműködésében (1028 Templom utca 2–10.).
• ÁTRIUM: MÁRCIUS 1., 8., 11.00: Hillsong Budapest Connect. MÁRCIUS 1., 8., 16.00 és 19.30: 12 dühös
ember. MÁRCIUS 4., 5., 19.00 és MÁRCIUS 6., 20.30: Gyilkos ballada – a Bartha Management Kft. programja. MÁRCIUS 7., 19.30: Fehér nyuszi, vörös nyuszi. Előadja: Kovács Patrícia. MÁRCIUS 9., 10., 20.00:
Winter Solstice (angol nyelven). MÁRCIUS 11., 12., 19.30: Az Őrült Nők Ketrece (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: FEBRUÁR 26., 27., 20.00: Csáó – Stefanovics Angéla körberajzolja magát.
FEBRUÁR 28., és MÁRCIUS 1., 20.00: 23 perc. FEBRUÁR 29. és MÁRCIUS 8., 16.00 és 20.00, MÁRCIUS 11., 20.00: Egy őrült naplója. MÁRCIUS 1., 10.00: Hab a tortán mesesorozat. Mesél Pető Kata és
Porogi Ádám. MÁRCIUS 1., 13., 18.30: Szociopoly. MÁRCIUS 2., 5., 19.00: Az örökség. MÁRCIUS 4.,
19.00: A pitbull cselekedetei. MÁRCIUS 4., 20.00: A férfiak szexuális világa. MÁRCIUS 5., 20.00: Hurok.
MÁRCIUS 6., 19.00: 40! Avagy véges élet. MÁRCIUS 7., 20.00: A szerelem zsoldosai. MÁRCIUS 8.,
10.00: Hab a tortán! Mesesorozat. Mesél Pidroch Csaba és Verebes Linda. MÁRCIUS 9., 19.00: Mellettünk
– a Grecsó fivérek összművészeti estje. MÁRCIUS 10., 19.00: Lefitymálva. MÁRCIUS 10., 19.30: Mady
Baby. MÁRCIUS 10., 20.00: Megáll az idő. MÁRCIUS 13., 18.00: Állj bele! Közösségi színházi játék. Velünk élő erőszak. Játszótárs Járó Zsuzsa és/vagy Keszég László. MÁRCIUS 13., 19.00: Leszámolás velem
(1027 Jurányi utca 1–3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: FEBRUÁR 25., 28. és MÁRCIUS 2., 19.30: 152 lépés Auschwitz felé. FEBRUÁR 26.,
19.30 és MÁRCIUS 8., 17.00: Asszony a fronton. FEBRUÁR 27., 28., 19.00: Nagyon Nagy Ő. MÁRCIUS
3., 4., 19.30: Az aranykígyó. MÁRCIUS 5., 19.00: Nyitott házasság. MÁRCIUS 7., 19.00: Legtitkosabb vágyak szobája – Hovatovább Kikötő előadása. MÁRCIUS 7., 19.30: Mario és a varázsló. MÁRCIUS 8., 15.00
és 19.00 és MÁRCIUS 9., 19.00: Ördögi kör. MÁRCIUS 10., 11., 12., 19.00: Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

KLUBOK

február 28.
péntek 19.00

Humorpercek

ARANYOSI & BADÁR

Aranyosi Péter
és Badár Sándor
közös estje

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

• BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: márciustól egyesületünk tagjai a Magyar Telekom kiemelt
partnereként a „Legyél te is most generációs!” programokon ingyenesen vehetnek részt. FEBRUÁR 25.:
A Magyar Nemzeti Múzeum Ezer és ezer jel című régészeti kiállításának megtekintése vezetővel. MÁRCIUS 5.: beszámoló taggyűlés, utána nőnapi köszöntés. MÁRCIUS 6.: kecskeméti városnézés helyi vezetővel, utazás vonattal. MÁRCIUS 10.: Gül Baba Kulturális Központ és Kiállítóhely megtekintése vezetéssel. MÁRCIUS 11.: Alekszij Vologyin zongoraművész estje a Müpában, kedvezményes belépővel a Jakobi
Koncert Kft. támogatásával. Minden érdeklődőt várunk. 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 30) 792-5323, fonixke@t-email.hu).
• A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19
óráig a Thirring Lajos-teremben. További információ kérhető a (06 1) 345-6949-es telefonszámon (1024 Keleti Károly utca 5.).
• MICVE KLUB: MÁRCIUS 1., 18.00: vendég Kútvölgyi Erzsébet Kossuth-díjas színművész, aki a pályája
elejétől a Vígszínház tagja. Legendás alakítások sora fűződik a nevéhez. Talentuma, segítőkészsége, embersége, mélyről fakadó humora köztiszteletnek és szeretetnek örvendő művésszé teszi. Beszélgetőtársa Bóta
Gábor újságíró (1023 Frankel Leó út 49., 11-es kapucsengő).

2020/03 – február 23.

AJÁNLÓ

19. OLDAL

GYEREKEKNEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: FEBRUÁR 28., 14.30: Mazsola-bérlet: Bibedombi szörnyhatározó – a Napsugár Bábszínház előadása kisiskolásoknak (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszóház. Minden szombaton 10.30–12.00-ig tűzzománckészítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól (1022 Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁRCIUS 6., 15.00: Barangolás a skandináv félszigeten. I.
rész: Tavak, fjordok, szigetek. Az Utazás a nagyvilágban című sorozatban Bezuk Zsolt utazási filmje. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: (06 1) 212-2820, (06 30) 439-1070
(1022 Marczibányi tér 5/a).
• BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 26.: Dobogókő. MÁRCIUS 4.: Krúdy nyomában. MÁRCIUS 11.: Füvészkert. További információ a (06 70) 615-9964-es telefonszámon vagy a budainapsugar20@gmail.
com e-mail-címen kapható.
• NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 28-án, pénteken 14 órától klubnap a Fazekas utca 19–23. földszintjén. Szeretettel várják a régi klubtagokat és az új érdeklődőket! Érdeklődni a besenyeizsofi@gmail.com
címen lehet (1027 Fazekas u. 19–23. fszt.).

www.marczi.hu
Marczibányi Téri Művelődési Központ

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A

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

március 3. kedd 10.00 és 11.00
KALÁKA KICSIKNEK
Kreatív kézműves foglalkozással

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: gyalogtúrák: FEBRUÁR 29.: Budai-hegység. Pilisszentiván, Piliscsaba.
Találkozó 9.00, Árpád híd, Volán-pu. MÁRCIUS 7.: Budai-hegység. Nagykovácsi, Perbál. Találkozó 9.00, Széll Kálmán tér, metró. MÁRCIUS 14.: Budai-hegység. Budaliget, solymári vár. Találkozó 9.00, Széll Kálmán tér, metró.
További információ: (06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: MÁRCIUS 8.: Budai-hegység. Hűvösvölgy, Nagykovácsi. Találkozó 9.00,
Széll Kálmán tér, metrókijárat. Túravezető Horváth Zoltán: (06 20) 399-4779.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 3., 18.00: Genius loci – A római késő császárkor és a keresztény
művészet születése. Ludmann Mihály művészettörténész előadás-sorozata (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: FEBRUÁR 25., 19.30: Lyukasóra próza. Résztvevők: Szegő János moderátor, Vörös István, Schein Gábor, Karafiáth Orsolya. FEBRUÁR 26., 19.00: Maksaméta humorklub – Utol-show. Vendég: Polgár Péter. MÁRCIUS 5., 18.30: Ízisz és Ozirisz – Istengyilkosság és újjászületés a
mítoszoktól az operáig. Szent titkok és természetfölötti rejtélyek a történelemben – Antalffy Péter történelmi
előadás-sorozata (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERG EMLÉKHÁZ: FEBRUÁR 26., 17.30: Trianon után – Háború előtt. Magyar művészet a két
világháború között. A nagy ősök. Szinyei és Benczúr. Dr. Bellák Gábor művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársának előadás-sorozata. MÁRCIUS 1., 15.00: A Szent Korona tizenegy hazatérése (1205–1978).
Prof. Dr. Pálffy Géza, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője előadása a koronázási jelvényekről. MÁRCIUS 12., 17.30: Előadások a zenéről – Ferenc Józseftől Szent Istvánig. 1914–1938: Egy rövid emberöltő kulturális emlékezete a komolyzenében. Ötrészes
előadás-sorozat a két világháború közötti évek magyar zenetörténetéről. 2. rész: A Marseillaise-től az Internacionáléig. Windhager Ákos összehasonlító irodalomtörténész előadása. Az előadások, amelyeket a V4 Építészeti
Alapítvány rendez, ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni a v4@v4fund.archi címen vagy a (06 70)
389-8720-as telefonszámon lehet (1028 Templom utca 12–14.).
• A KSH KÖNYVTÁR: FEBRUÁR 26., 17.00: A teniszbajnok. Pétery Jenő és egy polgári család élete és viszontagságai a XX. században című kötet bemutatója. A programon való részvétel ingyenes. Helyszín: Bibó István terem. FEBRUÁR 27., 17.00: Fülöpné Hamberger Ildikó és Fülöp Zsolt vetítéssel egybekötött élménybeszámolója
Örményországról. Az est házigazdája Rácz András, a Könyvkultúra Magazin főszerkesztője. A Kölcsey Ferenc
Olvasókörrel és a Könyvtárellátóval közös rendezvény. Helyszín: Thirring Lajos-terem (1024 Keleti Károly u. 5.).
• A NYÉK–KURUCLES EGYESÜLET ÉS A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR közös rendezvénye: MÁRCIUS 3., 17.00: A kudarcos Orfeus – Zrinyi Miklós, a költő. Nényei Pál író, tanár előadása a Zrínyi Miklós-emlékév
alkalmából. A részvétel ingyenes, helyfoglalás érkezési sorrendben (1021 Hűvösvölgyi út 85., (06 1) 200-1098).

TANFOLYAMOK

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: minden hétfőn 19.00–22.00-ig: Kreatív írás Lackfi János költővel (1022 Marczibányi tér 5/a).

Zorán Budán
A Zorán-turné 2020 keretében április

14-én 19 órakor a Klebelsberg KultúrFotó: Perger László

kúriában ad koncertet a kerületünkben
élő legendás zenész. Jegyár: 4500 Ft.

Jegyek már kaphatók a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom utca 2-10.).
Bővebb infó: www.kulturkuria.hu

március 7. szombat 19.30
AHÁNY HÁZ...
NONSTOP IMPRO
A SZINDRA TÁRSULATTAL
Műsorvezető: Földessy Margit

március 8.
vasárnap 15.00
BANYAMOSODA
bábos-énekes vásári
komédia 5-8 éves
gyerekeknek
A Láthatáron
Csoport
előadása

20. OLDAL

Ingyenes programok
a kerületben

AJÁNLÓ

BUDAI POLGÁR

„Jófejek” a Vízivárosban

FEBRUÁR 24., 17.00–19.00-ig a Női Mesekör nyílt napja, melynek keretében bemutatják, hogyan zajlik egy női önismereti mesecsoport foglalkozása. Rövid ismertető után egy mese
hangzik el a női lét csodáiról és kihívásairól, majd
a szimbólumok világában barangolnak. A mesék
élethelyzeti nehézségekben utat is mutathatnak.
Ezt követően Jászay Mariann a Bach virágterápiáról
mesél. A nyílt nap ingyenes, bejelentkezés szükséges február 23-án 20 óráig a zoldandi.kinez@
gmail.com címen (Varázslat Szépségműhely, 1024
Margit körút 95.).
FEBRUÁR 25., 19.00: Raga Fusion – Lantos Zoltán (hegedű) születésnapi koncertje, közreműködik Dr. Chirayu Bhole (tabla).
A műsorban a saját darabok mellett több hagyományos észak- és dél-indiai rága is elhangzik – olykor
elektronikával és egymásra játszott szólamokkal
dúsítva. Helyszín: Amrita Sher-Gil Kulturális Központ
(1025 Búzavirág u. 14.).
FEBRUÁR 27., 17.00: a Zeneakadémia
Ének Tanszaka másodéves énekeseinek koncertje a Kodály Zoltán Ének-zenei
Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola Kamaratermében (1022 Marczibányi tér 1.).
MÁRCIUS 1., 9.00–13.00: piacozás a Hotel Tiliana – Etalon Restaurant and
Barban. Induljon a március egy remek hangulatú,
nyüzsgő piacozással! Lesz itt minden: mézek, szörpök, savanyúságok, rengeteg kézműves portéka:
ékszerek, játékok, dekorációs tárgyak, babás dolgok!
És ha már mindkét kezünk tele van portékával, az
Etalonban leülhetünk egy vasárnapi ebédre vagy
kávéra (1021 Hárshegyi út 1-3.).
(A programokról érdemes előzetesen érdeklődni,
hogy a férőhelyek nem teltek-e be.)

Téli tárlat

A Budai Képzőművész Egyesület (Buket) a
Klebelsberg Kultúrkúriában mutatja be tagjainak tél ihlette munkáit. A Téli tárlat február 17-én nyílt meg. A megnyitón köszöntőt mondott Tarcsányi Ottilia, a Buket elnöke.
A kiállítást Dévényi János festőművész nyitotta
meg. A kiállított műveket március 1-ig lehet megtekinteni (1028 Templom utca 2–10.).

A Vízivárosi Galéria Művészek a II. kerületben
sorozatának legújabb kiállításán két festőművész, Appelshoffer Péter és Füzes Gergely mutatja be hasonló tárgyú alkotásait Főpróba címmel. A képek témája Füzesnél az emberi fej,
Appelshoffernél a koponya. A méretükben
és színvilágukban is egységes képet mutató,
első ránézésre egyszerű sorozatművek e nélkülözhetetlen emberi testrész struktúráját,
illetve egyediségében is azonosságát tárják a
látogató elé.
A kiállítást Lelkes A. Gergely festőművész
nyitotta meg, aki elmondta, hogy mindkét alkotó egy szándékosan szűkre szabott tematika közt nagy szabadsággal, komolyan játszik.

Míg Füzes Gergely fejeinek nincsenek konkrét modelljei, de belőlünk lettek gyúrva, valakik lettek, addig Appelshoffer Péter koponyáinak voltak konkrét modelljei, ők valakik
voltak.
– Két út találkozik ezen a tárlaton, két gondolkodásmód, két személyiség, két sors, két
barát. Erős hatással vannak egymásra – és itt
együtt vannak, egymást nézik, egymást világítják meg – zárta beszédét a festőművész.
A Főpróba című kiállítást FEBRUÁR 26-ig
lehet megtekinteni a Vízivárosi Galériában
keddtől péntekig 13–18 óráig, szombaton
10–14 óráig (1027 Kapás utca 55. www.vizivarosigaleria.hu).
PZS

Indul a Belső béke klub

A Marczibányi Téri Művelődési Központ
új, ingyenes előadás-sorozatot indít, amely
sokak érdeklődésére tarthat számot. A felvilágosító, orvosi és pszichológiai előadásokat, életmeséket és beszélgetéseket havi
egy alkalommal, szombatonként 10–12 óra
között rendezik meg.
Elsősorban azokat várják, akik: • hasi fájdalmaktól, emésztési panaszoktól szenvednek • irritábilisbél-szindróma, refluxbetegség,
ételintolerancia diagnózisával élnek • kró-

nikus szervi betegségre kiegészítő kezelési
lehetőséget keresnek • vagy csak szeretnének többet tudni test és lélek kapcsolatáról.
Gasztroenterológus szakorvos és egészségpszichológus segítségével a résztvevők
megismerkedhetnek szervezetünk irányítója, a bél-agy tengely működésével, a
stresszállapotok és testi tünetek közötti
összefüggésekkel. Az életvezetési, lelki,
diétás okok felismerése az első lépés az
egészség és harmonikusabb élet felé.
A klubtársak egymás tanulságos történeteit is meghallgathatják, így a gyakorlati
tapasztalatokat is megoszthatják egymással.
A sorozat házigazdái dr. Pászthory Erzsébet gasztroenterológus szakorvos, valamint
Prof. Dr. Csabai Márta egészségpszichológus
és csapata. Az összejövetelekre FEBRUÁR
29-én, MÁRCIUS 28-án és MÁJUS 23-án
kerül sor. A részvétel díjtalan, de előzetes
jelentkezés szükséges. Információ, jelentkezés: belsobeke.club@gmail.com (1022
Marczibányi tér 5/a).

2020/03 – február 23.
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21. OLDAL

Budai polgárok a kerületből...

Műhelye a Keleti Károly utcában van, és nemcsak itt
dolgozik, de itt is él a II. kerületben. Az Iparművészeti Főiskola textilszakán végzett, de mindig érdekelte az
irodalom is. Nemrégiben verseket írt egy barátnője fényképeihez. A Dorjan márkanév létrehozója, sokoldalú
alkotótevékenységébe belefér mind a gyerekekkel való
foglalkozás, mind az enteriőrtervezés.

Adorján Éva

textiltervező iparművész

Ezenkívül kisebb csoportokban felnőtteknek és a fiatalabb korosztálynak is tartok workshopokat. Azoknak a gyerekeknek, akik
kinőtték a játszóházakat és élvezik a csapaton belüli közös élményt,
szervezek műhelyfoglalkozást, akár szülinapi zsúrral összekötött
együttlétet, ahol megismerkedhetnek egy iparművész-technikával,
elsajátíthatják annak bizonyos szakaszait és saját alkotásukkal térhetnek haza. A felnőtteknek tartott workshopokon pedig jó látni,
ahogy a tervezés és kivitelezés alatt felfrissülnek, gondtalan gyermekké válnak a résztvevők. Ekkor készülhet bármi, kép, párnatároló, táska, ami az időnkbe belefér.
Mindezek mellett enteriőrtervezést, frissítést is vállalok magánszemélyeknek, irodáknak. Egy lakberendezési magazinnál dolgozom, mint enteriőrsztájliszt. Emellett ugyanennél a magazinnál
készítünk kétperces kisfilmeket is az újrahasznosítás és a ’csináld
magad’ jegyében, otthon is elkészíthető tárgyakról, amik felkerülnek a magazin honlapjára. Pici korom óta kötődöm a II. kerülethez,
itt nőttem fel. Jelenleg a Vízivárosban élek a párommal a Király fürdő
és az Öntödei Múzeum között. Szeretem a Duna közelségét, a hegyek
rajzolatát és elérhető távolságukat.

A Járdányi zeneiskola orgonistáinak országos sikere

Február 7-én ötödik alkalommal rendezték
meg Veszprémben az országos kiírású Dunántúli Orgonaversenyt. A kerületünkben
működő Járdányi Pál Zeneiskola orgona
tanszaka hét díjat hozott el a zenei megmérettetésről. Dinyés Gergely és Juhász Ambrus
Ágoston arany fokozatot kapott, Gilányi Katalinnak pedig a verseny fődíja mellett az
elhangzott francia barokk mű előadásáért
egy különdíjat is odaítélt a neves szakemberekből álló zsűri. Ezeken felül egy Tihanyi
Bencés Apátságba szóló hangversenymeghívással is jutalmazták. A három sikeres orgonista tanára, dr. Pálffyné dr. Friedler Magdol-

na kimagasló tehetségfejlesztő munkájáért
tanári különdíjban részesült. – Diáknak és
tanárnak egyaránt óriási öröm és megtiszteltetés, hogy a Filharmónia mindannyiuk
számára fellépési lehetőséget ajánlott fel a
nyári Orgonapont sorozatban egy Mester és tanítványai hangversenyre – mondta.
Az ország legrégebbi, több mint 130 éves
múltra visszatekintő orgona tanszaka továbbra is várja azon diákok jelentkezését,
akik szeretnének megismerkedni az orgonálás rejtelmeivel (Járdányi Pál Zeneiskola,
1022 Marczibányi tér 1., telefon: (06 1) 2125049, www.jardanyizeneiskola-bp.hu).

Lejegyezte: Zsoldos Szilvia

– Gyerekkorom óta foglalkoztat két terület. Egyrészt az irodalom
zegzugai, a versek világa, amik a mai napig elkísérnek, másrészt
egyfajta alkotói tevékenység, legyen az játékosan oldott, vagy szigorúbb határidőkre szabott munka. Az alkotás megnyugtat, kikapcsol,
egyfajta terápia is az életemben. Szeretem benne, hogy kvázi a semmiből valami új jön létre, egy hangulat, egy életérzés, vagy a színek,
formák leképződése. Ha megrendelésre dolgozom és tudom, hova,
kinek készül a munkám, mindig társul hozzá az örömszerzési vágy
is, a leendő tulajdonos karakteréhez társítva, legyen az egy kép, vagy
más lakberendezési kiegészítő. Kézi szitanyomással viszek fel egyedi
mintákat a textilekre. Ez a technika a digitális világban kicsit háttérbe szorul, bár szerintem a kézműves, kézzel készített dolgok másfajta szépséget hordoznak. A matéria ilyenkor valahogy lelket kap,
s ezáltal a lelkéhez érünk hozzá annak az embernek is, aki a későbbiekben azt használni fogja. Ilyen egyedi előállítással kifejezetten
személyre szabott tárgyakat lehet létrehozni, amit a sorozatgyártás
nem tud megtenni.
Terveim között van, hogy egy saját kiállítás keretében hozom össze
a textilt a versekkel... én magam is írogatok, nemrég barátnőmmel,
Walton Reimholz Eszterrel volt egy közös kiállításunk, az ő fényképeihez írtam verseket.
A MOME-n szerzett diplomám után kiderült, hogy az otthoni bázis
szűk lesz a munkáim előállításához, ezért szükségessé vált egy műhely. Így találtunk ide a Keleti Károly utcába. Jelenleg ketten vagyunk
a barátnőmmel (Szép Éva – evuska).
A textil világa – mint hordozófelület – végigkíséri mindannyiunk
napjait, mind az öltözködés, mind az otthonteremtés területén. Lehet szelíd természetességgel visszahúzódó, vagy figyelemfelkeltően
lüktető, harsány – én mindkét iránnyal tudok azonosulni. Nagy gyűjtő vagyok, sajnos vagy nem, de nehezen dobok ki dolgokat. Az újrahasznosítás a barátom, mindig izgatott, hogyan lehet szemétnek ítélt
maradékokból kincseket, kedvenceket csinálni. Ebben a szellemben készítek gyermekjátékokat is, például textil öltöztetős babákat,
mindegyik egyedi, ruhácskájuk maradék anyagokból, esőkabátjuk,
csizmájuk újrahasznosított reklámtáskából van varrva, kisugárzásuk
mégsem kacatjellegű. Textilékszerek készítése felé is kacsingatok,
igyekszem bővíteni a repertoárt.
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A kuruclesi Manréza: lelkigyakorlatos ház

„Élénken örvendünk e lelkigyakorlatos ház
felépülésén s meleg szívvel áldjuk meg mindazokat a derék magyarokat, akik e ház létrejöttén közreműködtek. Szívből óhajtjuk, hogy
valahányan csak a jövőben, akár tisztviselők,
akár munkások, e falak közé visszavonulnak,
hogy magányosságban és imádságban lelkileg
megújuljanak, mindannyiszor Isten szeretetében, az Egyház iránti ragaszkodásban s a haza
iránti hűségben megerősödve térjenek vissza otthonukba” – így köszöntötte a Vatikánból XI.
Pius pápa a budai hegyek közt 1927 tavaszán
megnyílt Manréza lelkigyakorlatos házat.
A Manréza név a spanyolországi Manresa
város nevéből származik: ennek közelében,
egy szép fekvésű völgy sziklabarlangjában
írta meg 1522-ben Loyolai Szent Ignác a
Lelkigyakorlatok című könyvét (illetve határozta el a rend megalapítását), amely azóta
is minden jezsuita lelkigyakorlat alapjául
szolgál. Hogy mit is jelent a lelkigyakorlat
egyházi kifejezése? Megállást, megpihenést
és lecsendesedést, amikor a hívő, kikerülve
a mindennapok ritmusából, Istenre, a Biblia tanítására, saját lelki életére tud figyelni,
rendszerint egy lelkivezető segítségével.
És ehhez az elmélyülésre keresve sem lehetett volna szebb helyszínt találni az 1920-as
években, mint a Budakeszire vezető út melletti festői erdőséget, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a környező hegyekre és a János-hegy
csúcsát ékesítő Erzsébet-kilátóra. A közel

Fotó: Fortepan

Az elcsendesedést, a lelki megnyugvást
szolgálta egykor a kuruclesi erdőség körülölelte Manréza jezsuita lelkigyakorlatos
ház. Tavaly decemberben pedig a Készenléti
Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának
dolgozói vehették birtokba a gondosan felújított és belül részben átalakított épületet.

ötholdas telket báró Csölicsnétől vásárolta
meg a jezsuita közösség az 1920-as évek elején. Az épületet, amelyet nemcsak lelkigyakorlatos háznak, hanem rendi központnak is
szántak, Bernhardt Győző tervezte. Az építkezés költségeit adományokból, az egyháztól és a
fővárostól kapott támogatásból, illetve banki
kölcsönből fedezték. Egy szoba alapítása 2400
pengőbe került, az adományozó nevét a szoba
bejárata felett elhelyezett márványtáblán tüntették fel, ha pedig egy szentről nevezték el, a
szoba falára kirakták az illető szent képét is.

A Manréza aztán hamar fogalommá vált,
nemcsak a fővárosban, hanem az egész
országban is. Sokan találtak itt megnyugvásra, feltöltődésre. Az intézmény első tíz
évében közel 27 ezer férfi fordult meg itt,
köztük vezető beosztású, híres emberek
is, de zömében inkább munkások, egyszerű egyháztagok az ország minden részéből.
A csoportokat azonos vagy hasonló foglalkozású emberekből alakították ki, a legtöbben a háromnapos lelkigyakorlatokon
vettek részt.

1938: szemben a Labanc úti Manréza,
előtérben a Pasaréti téri
Páduai Szent Antal-plébániatemplom
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A Manréza főlépcsőháza...

... és terasza egykor

2020/03 – február 23.

Fotó: Police.hu

új szerepben

Az egykori lelkigyakorlatos szobákból és termekből mára irodák, kihallgatóhelyiségek, irattárak
lettek

Egyszerű, de mégis ünnepélyes és tekintélyes volt a neoromán és neogótikus
elemeket felvonultató, harmonikus megjelenésű épület. Hatalmas tetőteraszáról
pedig valóban élvezni lehetett a felfrissülést
hozó friss budai levegőt és a pazar kilátást
is. Az akkor még nagyon gyéren beépített
környéken javarészt csak nyaralóházak és
hasonló célokat szolgáló szanatóriumi épületek voltak, és nyoma sem volt a mai forgalomnak.
Az épülethez óriási, gondosan tervezett és
ápolt kert tartozott: erre még ma is emlékeztet néhány korosabb fa vagy facsoport.
Kialakításához még Habsburg József főherceg alcsúti mintagazdaságából is érkeztek
(adományként) fák és cserjék. A sétányokat
platánok és fenyők szegélyezték, a lelkigyakorlatosok kényelmét faragott kerti padok
és székek szolgálták.
A Manréza névre valószínűleg ma már
csak az idősebb nemzedék emlékszik a környéken, hisz az épületet – sok más egyházi
ingatlanhoz hasonlóan – az 1950-es évekre már államosították, majd az Országos
Határőrparancsnokság kezelésébe került.
1956-ban egy kisebb felkelőcsoport is működött itt. Az épület, talán épp e katonai
hasznosítás miatt, elég jól átvészelte az évtizedeket, csak kápolnájának tornya tűnt el,
illetve a tetőteraszát építették be.
A kuruclesi Manrézában, ahogy egykor
XI. Pius pápa írta, tisztviselők és munkások járnak a falak között. De már nem a
lelki megbékélést keresve: tavaly december óta az épület a Készenléti Rendőrség
Nemzeti Nyomozó Irodájának és a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság
Őrzési Osztályának ad otthont. Az egykori
lelkigyakorlatos szobákból és termekből
pedig mára irodák, kihallgatóhelyiségek,
irattárak lettek: az épület és a helyszín felújítva és némiképp átépítve erre a célra is
kiválóan alkalmas.
Viczián Zsófia
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Az elfelejtett hűvösvölgyi mozgólépcső

Ki emlékszik már arra, hogy valaha mozgólépcső volt a Hűvösvölgyben? Pedig 1956
júniusában nyitották meg a villamos-végállomástól az Úttörővasút (ma Gyermekvasút)
alatti térségig vezető fedett mozgólépcsőt.

Az épület felső, megmaradt része napjainkban

A korabeli filmhíradó igen lelkesen számolt be az új hűvösvölgyi mozgólépcsőről.
Az 1956 júniusában üzembe helyezett emelőszerkezetnek külön épületet létesítettek,
amelynek lejtőszöge pontosan megegyezett
a benne forgó lépcsőével. A híradó narrátora egy kicsit elvetette a sulykot, amikor a
megnyitás napján 90 ezer (!) igénybe vevőről
számolt be. Ezt akárhogy is számolgatjuk,
legalább egy nullával kevesebb, legfeljebb
9 ezer lehetett. A nyolcvan méter hosszú
mozgólépcsőt egy Ganz gyártmányú motor
hajtotta, a visszafordítási részt számolva
legfeljebb 35-37 méter lehetett a hasznos
hosszúsága. Ez a lépcső a villamos végállomásától nem emelte fel egészen a kisvasútig
az embereket, de a meredek kőlépcsőnél
hosszabb szakaszon segített így is a feljutásban. A belépőpont, a később terméskő
fallal visszazárt bejárat a villamos aluljáró
szintjétől indult. A mozgólépcsőt magában
foglaló épület körülbelül kétharmadnyi alsó
részét elbontották, a megmaradt csonkban
ma a Gyermekvasút modellező szakköre
működik. A felső bejárat lényegében eredeti
formájában maradt fenn. Azért beszélünk
felső bejáratról, mert az egy szem mozgólépcső két irányban forgott. Nagyjából délelőtt
felfelé, míg délután lefelé, ahogy a nagyobb
utasigény mutatkozott. Azonban nem volt
ingyenes ez a csekély „szórakozás”, 30 fillérbe került egy menet. Összehasonlításul:
egy gyermekjegy a villamosokon akkoriban,
egészen az 1966-os tarifareformig 35 fillér
volt, amellyel akár Pesterzsébetről Hűvösvölgyig utazhattak az apróságok.
A mozgólépcső az 1960-as évek vége felé
szűnt meg. Létesítésének és üzemeltetésének
elsősorban nem kényelmi, hanem – bármilyen meglepő is – inkább oktatási céljai
voltak. Az ’50-es években már építették a
budapesti metrót és az állami beruházók
úgy gondolták, hogy ideje lenne egy közterületi mozgólépcsőt üzemeltetni, hogy az
embereknek legalább egy része lássa, tanulja
meg használni. Mivel 1970 áprilisának ele-

jén átadták az első fővárosi metrószakaszt,
ez a funkciója megszűnt és le is állították a
működését. Egyrészt a vége felé már nem
nagyon kértek pénzt az igénybevételéért,
másrészt elég drága lett volna fenntartani
az állandó gépészeti és kezelői felügyeletet.
Pedig ez a mozgólépcsőüzem is a társadalmi
szerepvállalásra épült. A segítőszemélyzet
egy felnőtt mellett az úttörővasutas pajtásokból állt. Ők segítettek a fel- és lelépésnél,
sőt a fiúk akár ölben, akár a vállukon is fel-le
hozták az egészen kis gyerekeket. A kicsit
nagyobbaknak meg a bizonytalanoknak –
melléjük lépve a lépcsőn – fogták a kezét.
Bár Budapesten már az 1920-30-as években
is volt mozgólépcső, például az akkori Corvin
áruházban, a legtöbben itt, Hűvösvölgyben
találkoztak vele először. Valószínűleg azért
telepítették ide, mert egyrészt volt rá hely
és a környezetvédelem még nem szólt bele,
másrészt elég nagy tömeg bolyongott vasárés ünnepnapokon a villamos és a hűvösvölgyi
Nagy-rét vagy másik nevén Városi rét között.

Kertész Z István

„Fogódzkodj a mozgó gumikorlátba”
– tanít a felirat
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és édesanyja mosolyáért

Egy könnyebb élet, egy akadálymentes otthon reményében

Milyen érzés lehet egy édesanyának, ha
tizenegy hónapos gyermekére azt mondják, a kétéves kort sem fogja megérni?
Buday Krisztinának ezt kellett átélnie,
amikor Dani fiánál megállapították az
SMA-betegséget. Azóta eltelt tizenöt év,
és bár a babakocsiból kerekesszékbe ült
át, de Dani él – jókedvű, jó humorú, okos
fiú lett belőle, akinek azonban minden
mozdulatért meg kell küzdenie.

Az SMA (gerinc eredetű izomsorvadás) betegségről legtöbben akkor hallhattak, amikor a közösségi médiában gyűjtés indult a
szintén ebben a betegségben szenvedő két
kisgyermek gyógykezeléséért. A pénz ös�szegyűlt, majd arról is értesülhettünk, hogy
2020-tól orvosi ajánlásra minden tizennyolc év alatti SMA-beteg megkaphatja a
Spinraza-kezelést. Pali Dániel azóta már
három kezelésen van túl, amitől állapotának folyamatos romlása megállt, sőt sikerült
megerősödnie, és olyan dolgokat is meg tud
tenni, amire eddig nem volt képes.
– Egy ilyen betegséggel élő gyermek esetén mérföldkőnek számít, ha már kicsit is
erősödik, ha tovább meg tud tartani valamit,
például a kerekesszékét irányító joystickot –
magyarázta Buday Krisztina –, mert ezzel az
életminősége javul.
Az édesanya azt is elmesélte, hogy Dani
koraszülöttként látta meg a napvilágot, így
mozgásfejlődésbeli elmaradását sokáig ennek tudták be. Tizenegy hónaposan kapta
meg a diagnózist, és bár az orvosok legfeljebb még egy évet jósoltak neki, hároméves
koráig még egy náthája sem volt – igaz, se
felülni, se felállni nem tudott.
– Keveset tudtunk a betegségéről, a fejlesztését is leginkább a magunk feje után
kezdtük. Jártunk gyógytornára, konduktorhoz, vettünk fejlesztő játékokat. Ahogy
közösségbe került, egyik betegség követte
a másikat, szinte ki se jöttünk a kórházból.
A legnagyobb gond az volt és ma is az, hogy
ha elkap egy hurutos betegséget, a váladékot
képtelen felköhögni és fulladni kezd. Ilyenkor azonnal kórházba kell vinni.
Az első években még nem gondoltunk a
lakás akadálymentesítésére, mert szusszanásnyi idő sem volt a bajok között, és nem
terveztünk, nem tervezhettünk hosszú távra, erre senki sem biztatott – emlékezett
vissza Krisztina. – Amíg Dani pici volt, tudtam kézben vinni. Most már tizenhat éves,
és nemcsak nekem nehéz őt cipelnem, de
neki is igénye lenne egy minimális önál-

lóságra. A legnagyobb problémát a magas
küszöbök és a szűk ajtók jelentik, amelyek
keskenyebbek a kerekesszéknél, így nem
tud átjutni egyik helyiségből a másikba.
Dani három éve magántanuló a Marczibányi téren található Addetur baptista iskolában. Jól tanul, kedvenc tárgyai az angol és a
számítástechnika. Leginkább – kortársaihoz hasonlóan – a kütyük és a videójátékok
érdeklik, bár sokáig nem tudja mozgatni az
egeret vagy a Playstation irányítóját, ezért
alternatív megoldásokat keresnek, hogy
minél tovább tudjon játszani.
– Nagy erőt ad, hogy mindig jókedvű,
pedig nagyon küzdelmes életet él. Én sem
engedhetem meg magamnak, hogy elkeseredjem, mert akkor összedőlne a mi kis
világunk. Dani számára természetes ez az
állapot, és a gyógyszerrel sem azt a célt tűztük ki, hogy majd lábra áll és elindul, hanem azt, hogy önállóan felül, hogy ne csak
gyomorszondán keresztül tudjon enni vagy,
hogy tudjon kézzel írni. A gyógyszer optimá-

lis hatásához rehabilitációra is szükség van,
ami rengeteg időt, energiát és pénzt jelent.
Krisztina foglalkozása kozmetikus, idős
édesanyjával laknak együtt hárman egy pici
házban Hidegkúton. Úgy tud pár órában
dolgozni, hogy olyankor a nagymama vigyáz
a fiúra. Krisztina vendégköre is ismeri a körülményeket, tudják, hogy néha elmarad a
kezelés, mert egy másik kezelésre van éppen szükség. De kitartanak kozmetikusuk
mellett, és a munkával töltött idő Krisztina
számára valóságos terápia.
– Ha egy dolgot kívánhatnék magunknak
– avat be végül az édesanya vágyaiba –, azt
szeretném, ha túl lennénk a munkálatokon
és már az átalakított, akadálymentes otthonunkban élhetnénk. Már eddig is nagyon
sok felajánlást kaptunk a Dancsi Mosolyáért
Alapítványon keresztül, amiért nem tudok
elég hálás lenni a sok jószívű és segítőkész
embernek és a CsodaCsoport – civil jótékonysági licit résztvevőinek!
Péter Zsuzsanna

Pali Dániel édesanyja, Buday Krisztina a https://www.facebook.com/Dancsimosolyaertsma1/ oldalon kér segítséget ahhoz, hogy otthonukat akadálymentessé tehessék, hiszen egyedül képtelen lenne kifizetni az átalakítás sokmilliós költségét.
Örömmel várná olyan szakember jelentkezését is, aki a munkák kivitelezésében tudna segíteni. Buday Krisztinával a fenti
és a dancsimami@t-online.hu címen lehet felvenni a kapcsolatot.
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Kerületi ferences plébániák közösségei báloztak

Már délután 4 órától várták a
családokat a Ferences farsangi
bál szervezői a Móricz Zsigmond
Gimnáziumba február 8-án.
Volt bűvész, jelmezverseny, álarcszínezés, arcfestés, tombola,
a Mint a pinty zenekar koncertje
és az elmaradhatatlan lufidurrogtatás. – A nevetés: Isten anyanyelve – mondta köszöntőjében
Varga Mihály pénzügyminiszter,
országgyűlési képviselő Müller
Pétert idézve. – A keresztények
legfontosabb tulajdonságának
nem a nevetést tartják, pedig a
báli időszak erről és a vidámságról szól, így töltekezhetünk a
szürke hétköznapokra. Hajnissné
Anda Éva, a Közép-budai Tankerületi Központ igazgatója kiemelte, öröm számára, hogy a ferencesek minden évben itt rendezik
meg báljukat a Móricz gimnázium épületében, mely méltó helyszíne a rendezvénynek. Őrsi Gergely polgármester hangsúlyozta:

– Megtisztelő azt a kerületet vezetni, ahol olyan közösség működik, mint a ferenceseké. Az életnek megvannak a maga ciklusai,
a munka, az elcsendesedés és
most a szórakozás ideje. Külön

köszöntöm a Szent Imre Gimnázium nyitótáncot majd előadó
végzős növendékeit, hiszen én is
oda jártam – tette hozzá.
A jelmezverseny eredményhirdetésére természetesen min-

denki kíváncsi volt. A díjakat Varga Mihály és Őrsi Gergely segített
átadni. Mindketten felajánlottak
egy-egy különdíjat is.
A zsűri három kategóriában
hirdetett győztest, a legkisebbeknél a jelzőlámpa nyert, a nagyobbaknál a boszorkányjelmez
bizonyult a legkidolgozottabbnak, a ferencesek különdíját a
Kéktúra-jelmez kapta, a polgármesteri különdíjat Őrsi Gergely
adta át az Univerzumnak, Varga
Mihály felajánlását pedig a vízvezetékszerelők vehették át.
A családi vagy csoportos kategória első helyezettje a szelektív hulladékgyűjtő család lett.
A győzteseknek Kálmán Peregrin
OFM pasaréti és Lendvai Z. Zalán
OFM Margit körúti plébános is
gratulált. Az est hátralévő része
a felnőtteknek szólt, a nyitótánc
után teaház, borkóstoló és hajnalig tartó mulatság várta őket.
zsz

Összeállította: Raduj Klára

Hírek, események kerületünk templomaiban
PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: FEBRUÁR 26-án, hamvazószerdán 18 órakor szentmise,
18.45-kor bűnbánati este, katekézis, gyónási lehetőség,
szentségimádás. Nagyböjti időszakban pénteken 17 órakor
keresztút. MÁRCIUS 1-jén a szentmisékhez kapcsolódóan
hamvazás, a 18 órai szentmisén elhangzik de Monte: Missa
Confitebor tibi Domine. MÁRCIUS 7-én 16 órakor elsőszombati rózsafüzér. MÁRCIUS 9-én 18.45-kor a Szent
Antal kórus koncertjének keretében Félix atya köszöntése
90. születésnapja alkalmából. MÁRCIUS 13-án 12 órakor
szentmise Szűz Mária tiszteletére (1026 Pasaréti út 137.).
KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ: FEBRUÁR 28-án 19 órakor P. Várnai Jakab OFM előadása Szentföldi képek – Jeruzsálem kapui címmel. MÁRCIUS 2-án
19 órakor a Ferences lelkiségi kurzus keretében P. Varga
Kapisztrán OFM előadása Szent Ferenc élete a modern ’élettörténeti munka’ szemüvegén át címmel (1025 Szilfa u. 4.).
Országúti Ferences templom: FEBRUÁR 26.,
hamvazószerda, a 7.30, 10 és 18 órakor kezdődő szentmisék
keretében hamvazás lesz. FEBRUÁR 27-én 19 órakor az
Új Aratás közösség nagyböjti imaestje. Nagyböjt péntekein
17 órakor a plébániai csoportok vezetésével keresztút.
MÁRCIUS 14–22. között várják a tartósélelmiszer-adományokat, amelyeket a Karitász helyi szervezete segít majd
szétosztani a rászorulók között. Az adományokat a portán
lehet leadni vagy a Szent Ágoston mellékoltárnál lehet
elhelyezni (1024 Margit körút 23.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: MÁRCIUS
6-án 18 órakor a Világ-egyetemi sorozat keretében Gudor
Kund Botond Gyulafehérvár református lelkipásztora, a
Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese tart előadást
Bod Péter, a tudós lelkipásztor címmel. Istentisztelet minden
vasárnap 8 és 10 órakor (gyermek-istentisztelettel párhuzamosan), csütörtökön 18 órakor. Minden hónap utolsó
előtti vasárnapján 18 órakor evangelizációs istentisztelet.
Bibliaórák kedden 18 órakor, az ifjúsági körök bibliaórái
vasárnap 17 órakor, jegyesek és házasok bibliaórái szerdán
18 órakor, valamint szombaton 17 órakor kezdődnek. www.
refpasaret.hu, tel.: (06 1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).

CIMBALOM UTCAI REFORMÁTUS TEMPLOM: Március 1-jén 10 órakor nagyböjt első vasárnapi úrvacsorás
istentisztelet és gyermek-istentisztelet, 18 órakor Férfikör.
Március 8-án 10 órakor istentisztelet, a gyülekezethez
tartozó házaspárok megáldása és gyermek-istentisztelet,
szerdánként 17 órakor bibliaóra. Március 11-én,
szerdán 10 órától Baba-mama kör. Hétfőnként 18 órakor
a Megmaradás kórus próbája. Vasárnaponként 11.15-kor
konfirmációs óra. Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs
Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és (06 1) 326-5629,
hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM: MÁRCIUS 1-jén a böjt első vasárnapján 8 és 10 órakor úrvacsorás istentisztelet. MÁRCIUS 5-én 18.30-kor Szalai
Zsolt előadása a gyülekezeti teremben Bibliai sáfárság
– hogyan bánjunk javainkkal? címmel. Lehet jelentkezni
felnőtt konfirmációs felkészítőre, a sorozat márciusban
indul. További információ: kg.hidegkut@t-online.hu, www.
refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, (06 1) 397-4315 (1028
Hidegkúti út 64-66.).
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: MÁRCIUS 1-jén a
szentmisék végén hamvazás. MÁRCIUS 5-én a 7 órai
szentmisén papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak.
MÁRCIUS 6-án, elsőpénteken a 10.30 órai szentmise
végén Jézus Szíve-litánia, 17.30-kor keresztút, 20 órakor
rózsafüzérima a szabadtéri oltárnál. MÁRCIUS 7-én,
elsőszombaton 10 órakor rózsafüzér, 10.30-kor szentmise.
MÁRCIUS 8-án, elsővasárnapon 16.30-kor szentségimádás. MÁRCIUS 20-án, 21-én és 22-én a 18
órai szentmisében lelkigyakorlatos beszédet mond Barta
Szabolcs lazarista tartományfőnök. Nagyböjti péntekeken
17.30-kor keresztúti ájtatosság (1029 Templomkert u. 1.).
Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: FEBRUÁR 26-án, hamvazószerdán és MÁRCIUS 1-jén a
szentmiséken hamvazás. Nagyböjtben minden pénteken
17.30-kor keresztút, kedden és pénteken 7 órakor laudes,
vasárnap 17.30-kor vesperás. FEBRUÁR 27-én 17.30kor Szent Margit-vesperás. Szentmisék hétköznap 6.30
és 18 órakor, vasárnap 9, 10.30 és 18 órakor kezdődnek.

Szentségimádás minden csütörtökön és elsőszombaton
az esti szentmise után. Gyóntatás a vasárnapi szentmisék
és az elsőpénteki szentmisék alatt, valamint a csütörtök
esti szentségimádás alatt 18.30–19.30 óra között. Szent
Margit terem: MÁRCIUS 3-án 10 órakor nyugdíjasklub,
hétfőnként 17 órától ministránsfoglalkozás, 19 órától hittan
felnőtteknek, szerdánként 19 órakor jegyesoktatás, csütörtökönként 10 órától dúdoló (baba-mama foglalkozás).
A plébániai iroda fogadóórái hétfőn és pénteken 10–12
óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 16–18 óra között. További információ a www.ujlakitemplom.hu oldalon
(1023 Bécsi út 32.).
Budai Görögkatolikus templom: a nagyböjti
időben szerdán és pénteken 17.30-kor az Előszenteltek Liturgiája. Minden második szerdán liturgikusének-tanfolyam
(következő alkalom március 4.). Irodai fogadóóra hétköznapokon 16.30-17.30 óra között www.gorogkatbuda.
hu (1027 Fő u. 88.). GÖRÖG GÖDÖR: keddenként 19
órakor az egyetemista korosztály részére hittan és közösségi alkalom (Pengő köz).
BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: MÁRCIUS
1-jén a böjt első vasárnapján istentiszteletek a szokott
rendben, 16 órakor családos délután, kisgyermekes családok interaktív istentisztelete, 18 órakor orgonazenés áhítat.
MÁRCIUS 8-án 18 órakor ifjúsági-zenés istentisztelet, 19
órakor Fészekrakó kör, téma a Közös jövő útján. MÁRCIUS
9-én 19 órakor Budavári Evangélikus Szabadegyetem.
MÁRCIUS 11-én 19 órakor a felnőtt keresztségre, konfirmációra készülők alkalma, téma: Aki hősködve hűséget
ígért (1014 Táncsics M. u. 28.).
Frankel Leó úti zsinagóga: minden péntek este
18 órakor és minden szombaton 10 órakor istentisztelet
(1023 Frankel Leó út 49.).
BudaSzíve Baptista Gyülekezet: MÁRCIUS
1-jén 10.30 órakor dr. Eric Barrett klimatológus, a NASA
egykori munkatársának előadása Hihet-e egy tudós Istenben? címmel. (1022 Marczibányi tér 3., MEREK előadóterem, budaszive@gmail.com).
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Idén is figyelik a buszsávokat

egy ajánlást jelent, nem pedig betartandó
szabályt.
A II. kerületi Rendőrkapitányság idén is
igyekszik kedvét szegni a buszsávban autózóknak, ezért a városrésben közlekedők technikai
eszközzel végzett sávfigyelésre számíthatnak.

Fotó:Rózsadomb ÖTE

Sok autós szerint kevés irritálóbb szabálysértés van annál, mint amikor a dugóban a
sorát kiváró nagy többség mellett a buszsávban jogosulatlanul közlekedve elhajtanak
azok, akik jobban sietnek a másiknál, akik
úgy gondolják, hogy nekik a KRESZ csupán

égett a Büfé

Nagy füst miatt riasztották a Margit körút–Margit
utca kereszteződéséhez február 5-én este a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltóit. A füstfelhő egy társasház tetejétől áramlott ki, ám kiderült,
hogy egy földszinti büfében ég a konyha. A tűzoltók
megkezdték a tűz oltását, de erősítést kértek. A büfében dolgozók tűzoltó készülékkel ugyan megpróbálták
elfojtani a lángokat, de sikertelenül, így a tűz átterjedt
az elszívó berendezésre, és egy másik helyiségben is
meggyulladtak a berendezési tárgyak. Az ELMŰ egyik
munkatársa éppen arra járt, így áramtalanítani tudta
az épületet, a II. kerületi Rendőrkapitányság és az
önkormányzat Városrendészetének munkatársai az
épület átvizsgálásában segítettek, a mentőszolgálat
a tűzoltó doktorszolgálattal együtt pedig ellátta a
sérülteket. A tűz oltását a budavári hivatásos tűzoltókkal együtt fejezték be.

Óvodabemutató
nyílt napra várják
a szülőket a Cseppkő Óvodába
MÁRCIUS 17-én 10–12 óráig
(1025 Cseppkő utca 74.,
www.cseppovi.hu)

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft.
Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra (ludwig.dora@budaipolgar.hu). Szerkesztők: Szabó Gergely
(szabo.gergely@budaipolgar.hu), Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu).
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.
Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 336-1384.
A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Következő megjelenés: 2020. március 8.

Hirdessen a

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

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

Következő megjelenés: 2020. március 8-án.
Lapzárta: keretes – február 27., apró – március 2.

Férfi a háznál.COM
Csöpög a csap, lóg a karnis, nem működik a lámpa?
Esetleg a falra kéne felfúrni valamit, vagy egy bútort
kéne összeszerelni?
Hívjon minket bizalommal, az ehhez hasonló kismunkákra szakasodott
csapatunk a II. kerület területén gyorsan orvosolja a problémáját!

+36 30 200 9525
info@ferfiahaznal.com
www.ferfiahaznal.com
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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

Zajlik a kátyúzás
A II. kerületi fenntartású utakon folyamatos a kátyúzás. Február közepén a II.
Kerületi Önkormányzat által megbízott cég mintegy százötven kátyú felszámolását végezte Pesthidegkúton és a belső városrészben. Az úthibákat hideg
és meleg aszfalttal javítják, a nagyobb területű szőnyegezést csak a jobb idő
beköszöntével kezdhetik meg az útépítők.

Központ Ügyfélszolgálati
Iroda

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
egyéb épületeiben MŰKÖDŐ IRODÁK

Hol van a kutya elásva? – csak kevés ebet regisztráltak

Tavaly ősszel tartották a háromévente esedékes ebösszeírást. A gazdák az interneten
keresztül, illetve személyesen jelenthették be házi kedvenceiket az év végéig. A nemrég elkészült összesítés alapján 1555 kutyust jegyeztek fel a polgármesteri hivatal
környezetvédelmi osztályán. A számokból elsősorban az derült ki, hogy a kerületi
kutyatulajdonosok csak kis része tett eleget a kötelező ebregisztrációnak. Három
évvel ezelőtt ez a szám 2720 volt, 2013-ban pedig 3886 kutya adatait jelentették be.
A kerület méretéhez, jellegéhez és a lakosság számához képest ugyanakkor vélhetően
8 és 10 ezer között lehet a II. kerületben élő kutyák száma. A mostani ebösszeírás
során 159 fajtájú kutyát jelentettek be, közülük a legidősebb kutyus 20 éves.

A II. Kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ
programjai, szolgáltatásai
Az Ölelj át! elnevezésű program hét lépésből áll, célja a bizalom építése, a párkapcsolat megerősítése és az érzelmi közelség megélése. Időpont:
március 7-8. Jelentkezni Retek Dianánál a retek.diana@csgyk02.hu
e-mail-címen lehet. II. kerületi lakosok számára a részvétel ingyenes.
Az Erő(d)tér a II. Kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ közösségi tereként működik a 12–20 év közötti fiatalok számára, akiknek nyitvatartási időben
lehetőségük van ott csocsózásra, biliárdozásra, pingpongozásra, számítógép és
Xbox használatára. Ezenkívül havonta egy hétvégi programmal is készülnek nekik
a szakemberek, ami lehet például gokartozás, paintball, Aquaworld-látogatás
vagy cyber jump. Az idei tervek között szerepel az üdülés Velencén, kerékpártúra a Fertő-tó körül, vízitúra a Tiszán. A programok és a táborok díjmentesek.
Nyitvatartás iskolaidőben: hétfőtől péntekig 13–18 óra, tanszünetben hétfőtől
péntekig 10–18 óra között. Elérhetőségek: (06 70) 312-3133 instragram/erodter
facebook.com/rdtr02.

Az utolsóként kihelyezett fenyőket is begyűjtik

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

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

Adóügyi Osztály

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

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

Parkolási
Ügyfélszolgálati
Osztály

1023 Bécsi út 17-21.
Tel.: 346-5599. Fax: 346-5515
E-mail: parkolas@masodikkerulet. hu

hétfő, kedd és csütörtök:
9-17, szerda: 9-18, péntek:
9-16

Közterület-használati
Ügyintézés
(Városrendészeti Osztály)

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

Anyakönyvi ügyek*

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

Nyitvatartás részletes
időpontjai lejjebb, a zöld
keretes írásunkban található.*

*Hivatali nyitvatartás anyakönyvi ügyekben: Az ügyfélfogadási idő vége előtt egy

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

II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. Ügyfélszolgálati iroda
Közterületi bejelentés

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

II. Kerület Kártyaügyintézés, Budai Polgárba
apróhirdetés feladása

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

hétfő: 9.00–12.00, 13.0020.00
kedd–csütörtök:
9.00–12.00, 13.00–18.00,
péntek: 9.00–12.00,
13.00–16.00

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala

Tél vége közeledtével besegített az FKF Zrt.-nek a II. Kerületi Önkormányzat
is a feleslegessé vált karácsonyfák elszállításába. Az utolsónak kihelyezett fenyőket egy helyre gyűjtötte, így könnyebbé tette elszállításukat.

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.

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

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

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

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

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

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

Hajléktalan személyeket segítő szervezetek
Budapesti hajléktalanellátó diszpécserközpont: (06 1) 338-4186.
Kiskorú gyermek vagy kiskorú gyermekes hajléktalan családok segítése:
Család- és Gyermekjóléti Központ (06 1) 225-7956
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BUDAI POLGÁR

OPEN

DAY

Alapanyagok

Magvak

2019/2020

Szörpök,
lekvárok

OPEN DAY

Teák,
fűszerek

Gabonafélék,
hüvelyesek

Aszalványok,
nasik

Tészták

Tejtermékek

Zero Waste
Natúr
kozmetikumok kiegészítők

THURSDAY MARCH 5TH
From 9:00 am to 12:00 pm
1021, Budapest, Hűvösvölgyi út 131.
contact.sekbudapest@iesmail.com
06 1 394 29 68

március 19.

HÉBER
PRÓFÉTA

csütörtök 19.00

Grecsó Krisztián Bíró Bence:

MEGYEK
UTÁNAD

ESZEGET SZEMFÜLES

KUPAC

KIS
MACSKA

RÓMAI 50

FRANCIUM
VEGYJELE

Rendező: DÉKÁNY BARNABÁS

CSIBUK

CICKAFARK!

DÍSZELŐADÁS

VARÁZSLAT

O
TENGERI
RAGADOZÓ

BARANYAI
HELYSÉG

SÓHAJ
ANGOL
FOLYÓ

PÉKÁRÚ
KIPLING
FARKASA

... KOK
ÚSZÓNŐ

MOSOGATÓSZER

HATÁRSZAKASZ!

DRÁGAKŐ
SÚLYEGYSÉG
PÁLYA

ÉPÜLETSZÁRNY

ROMLOTT
VAJ

KARMA ...
TESTÁPOLÓ

ELŐTAG:
HELYES
EME

ELŐTAG:
FÜL

VIZEK
KIGYÓJA

GÖRÖG
TÁBLAKÉP

NEM KELL
TÖBB

... TAMÁS
KURUC VEZ.

MAGASODIK

TAGADÓSZÓ

BÉCSI
VIDÁMPARK

BECÉZETT
NŐI NÉV

JELENLEG
Az előadás a MASZK Egyesület (Szeged),
az Orlai Produkciós Iroda és a FÜGE
együttműködésében készült.
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
Színházművészet Kollégiuma

NORMÁL
ZENEI
HANG

1

PALIMADÁR

szerelmi leltár

PÁRDUC
MACSKA

SZTK
ELŐDE

TÖBBSÉG

EUROCITY

2

LENGYEL
PÉNZ

LITER

... CROCE

YUKON
PARTJAI!

FÉRFINÉV

TORTASZELET!

3
KNOCK
OUT

VESZPRÉMI
HELYSÉG
ELŐADÓ
RÖVIDEN
GYŐRI
FOCICSAPAT

MOTÍVUM

VÖRÖS
ANGOLUL
NÉZD CSAK

TANÍT

AB ...
ELEVE

EMELET
RÖVIDEN

... PACINO

ALGYŐ
HATÁRAI!
NEDVSZÍVÓ
PAPÍR

A TÁRGY
RAGJA

EGYE!

A

LENGŐ
ESZKÖZ

TRAKTOR
MÁRKA

VIDÁM

... SZÓFIA
HALFAJTA

KIES
RÉSZLET!

LUDAS
MATYI

SPORT
ESZKÖZ

A rejtvény fő soraiban Csehov gondolatát rejtettünk el. A 2020/1.
számban megjelent rejtvény megfejtése: „Minden jókor jön annak, aki
várni tud”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a Megyek
utánad – Szerelmi leltár című előadásra, amely március 19-én
19.00 órakor lesz a Klebelsberg Kultúrkúriában. A nyertesek: Balázs
Andor, Csörgő Zoltán és Tamás Judit. Gratulálunk! A nyereményeket az előadás napján személyesen vehetik át a művelődési központban. 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 2020. március 8-ig.

s

áfa

fa

fa

a

2020/03 – február 23.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKa

ASZTALOS FELÜLETKEZELŐ MUNKÁT VÁLLAL
NAGY GYAKORLATTAL. HÁZHOZ MEGYEK. PÁCOLÁS, LAKKOZÁS, CSISZOLÁS, FESTÉS, POLITÚROZÁS. KÁROS SZENVEDÉLYEKTŐL MENTES, 42
ÉVES VAGYOK. Tel.: 06 70 502-1299
Budapest II. kerületi ingatlanberuházó cég keres
az irodájába irodavezető és munkatársat. Tel.: 06
20 931-3122
Időskori felügyeletet, ápolást, háztartási munkát
vállalok hétköznap és hétvégeken is. Tel.: 06 20
393-5838

SEGÍTSÉGET KERESÜNK MÁSFÉL ÉVES KISBABÁNK
MELLÉ. Jókedélyű, kedves, káros szenvedélyektől
mentes és fitt segítséget (nagymamát is) keresünk,
aki heti néhány alkalommal pár órában (megbeszélés szerint) szívesen jönne-menne a babával kint és
bent. Elérhetőség: 06 20 383-9022
A II. kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai
Óvodája azonnali felvétellel megbízható, szorgalmas, munkájára igényes kertész-karbantartót keres határozatlan idejű szerződéssel. Aktív
nyugdíjast is szívesen látunk. Jelentkezni az óvoda.szemlo@ecom.hu e-mail címen vagy a +3620/289-93-48 telefonszámon 9-16 óráig lehet az
óvodavezetőnél.

OKTATÁS

HUMORÁT MÉG EL NEM VESZTETT NÉMETTANÁR/vizsgáztató középiskolai, egyetemi gyakorlattal. Bármely korosztálynak szívesen. Tel.:
06 20 217-3128; ger.maniac.bp@gmail.com

ANGOL nyelvvizsgáztató egyetemi oktatótól. Üzleti, általános és NT vizsgák, állásinterjú, céges
vagy egyéni órák, online is. Tárgyalástechnika,
prezentáció, soft skills tréningek cégeknek. http:
//jenky2003. wixsite.com/angolcegeknek. Tel.: 06
20 203-2887
MATEMATIKA KORREPETÁLÁS ÁLTALÁNOS ÉS
KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE. FELKÉSZÍTÉS KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGIRE. TEL.: 06 20 804-6140

Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolások részére szaktanártól! Házhoz megyek!
Tel.: 06 20 959-0134
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, felvételire való felkészítés gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

INGATLAN

A II., Eszter utcában garázs kiadó. Tel.: 326-7503,
06 30 852-4286
A Rózsadombon, a Rózsahegy utcában 1,5 szobás,
erkélyes, fiatalos, bútorozott lakás kiadó. Tel.: 06
30 590-2571
ELADÓ LAKÁST KERESEK NEMZETKÖZI AUTÓIPARI CÉG MEGBÍZÁSÁBÓL. AMENNYIBEN
TUD ILYET, HÍVJON BIZALOMMAL. TEL. : 06 30
248-1860

A Rózsadomb alján, a Komjádinál 1,5 szobás, erkélyes, gyönyörűen felújított 41 m²-es lakás eladó.
Erdőre néz, délnyugati, kis rezsi. 42 M Ft. Tel.: 06
20 354-4879

FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK
INGATLANA ELADÁSÁBAN? 15 ÉVES TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu
Tel.: 06 70 523-1969

A II., Sodrás utcában 2013-ban elkészült társasház
II. emeletén háromszobás, amerikai konyhás lakás
129 M Ft-ért eladó. Garázs és tároló vásárolható
hozzá. Tel.: 06 20 974-0571

Idős úr, vagy hölgy gondozását vállalom. Tel.: 06
20 484-5388

A Bognár utcában felújított, földszinti kétszobás
lakás nagy terasszal 50 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20
974-0571

A II., Zuhatag soron felújított, földszinti, másfél szobás lakás nagy fedett erkéllyel és garázzsal 51 M
Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 974-0571

A II., Völgy utcában 180 m²-es, öt és fél szobás,
kertkapcsolatos, teraszos, erkélyes, szép állapotú
lakás dupla garázzsal 169 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
A II., Völgy utcában kétlakásos családi ház 1400
m²-es gondozott kertben 235 M Ft. Tel.: 06 20
967-5691
Törökvészen, mellékutcában, 2009-es, 120
m²-es, emeleti, négyszobás lakás garázsokkal
189 000 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06
70 523-1969

ELADÓ A II., ÖRDÖGÁROK UTCÁBAN EGY 890
m²-ES ÖRÖKPANORÁMÁS ÉPÍTÉSI TELEK. LKE-2/
SZ/10 ÖVEZET. IRÁNYÁR:79,5 M FT. Tel.: 06 30
200-1638
Budakeszin sorházi, felújított, 56 m²-es, kétszobás
lakás + 20 m²-es automata garázs 32 M Ft irányáron
eladó. Tel.: 06 70 949-4013
Solymáron az Asztalos utcában eladó 664 m²-es építési telek, amelyre 161 m²-es ház építhető. Összközmű az utcában. Ára: 18,5 M Ft. Tel.: 06 20 999-3604

Eladó a Kolosy térnél egy 83 m²-es lakás, kocsibeállóval. Irányár: 65 M Ft. Tulajdonostól. Tel.: 06 30
450-6328

A III., Bálint György utcában 57 m²-es, két szoba
gardróbos, étkezőkonyhás, fiatalosan felújított, X.
emeleti, panorámás panellakás – bérbeadásra is
kitűnő – 27,9 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

A III., Bécsi úton új építésű, 48 m²-es, kétszobás,
erkélyes, kert felé tájolt, cirkófűtéses, csendes, fiatalos lakás tárolóval 43,8 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
A VIII., Bacsó Béla utcában 37 m²-es, egyszobás,
fiatalosan felújított emeleti lakás 26,8 M Ft. Tel.:
06 20 967-5691
XI., Őrmezőn hegyekre panorámás 75 m²-es
lakás rendezett, hőszigetelt panelházban 44
900 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70
523-1969

A XII., Galgóczy utcában 62 m²-es, kétszobás, erkélyes, panorámás, II. emeleti, igényesen felújított,
cirkófűtéses lakás tárolóval, 21 m²-es garázzsal 65
M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

Wekerlén felújított, emeleti, 46 m²-es, csendes,
cirkós lakás garázzsal 32 500 000 Ft. www.
budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

ÖRÖKÖSÖDÉSI szerződést kötne idős személlyel lakásért ügyvédcsalád ottlakás nélkül. Készpénz. Tel.:
06 30 822-8050

EGÉSZSÉGÜGY

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ.
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN
FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., KRISZTINA
KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30 222-3016
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA
(SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMAS�SZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. ULTRAHANGOS BŐRFESZESÍTÉS. Tel.: 06 30 206-4801

DR. SZABÓ GÁBOR BŐRGYÓGYÁSZ MAGÁNRENDELÉSE – MAGAS SZAKMAI SZÍNVONALON,
HATÉKONY KEZELÉSEKKEL SEGÍTÜNK BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS ORVOS-ESZTÉTIKAI PROBLÉMÁIN.
1021 HÁRSHEGYI ÚT 2. www.epi-derm.hu TEL.:
06 30 229-6262

VÍZ-GÁZ-VILLANY

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok cseréje,
javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. INGYENES
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 980-7564

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK,
VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30 447-3603
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA- ÉS
KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL. Tel.: 06 20 923-3109

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. ELMŰ
ügyintézés. Tel.: 246-9021, 06 20 934-4664
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN IS
GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 3593958, 06 30 933-3620
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 legkisebb
munkától tetőjavítást, építést, szigetelést 27%
kedvezménnyel. Tel.: 06 30 318-2173

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! KŐMŰVES MUNKÁK, FESTÉS/MÁZOLÁS, BURKOLÁS, HŐSZIGETELÉS,
VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS. INGYENES:
ÁLLAPOTFELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS, ÁRAJÁNLAT! GYORS, MINŐSÉGI MUNKA! GARANCIÁVAL! TEL.: 06 30 359-4222
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZSZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KŐMŰVES MUNKÁK GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505, 06 30
251-3800
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC,
szőnyegpadló lerakása. Minőségi, precíz munka,
mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) Csapó György.
Tel.: 06 31 780-6430, 780-3732, festesma.iwk.hu
Festés- mázolás- tapétázás, kisebb munkák is, kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: 06 30 568-6255

Retro parkettacsiszolás, lerakás, javítás. Festés-mázolás referenciával. Sok éves gyakorlattal. Tel.: 06
20 945-5473, 06 30 499-1814
Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, duguláselhárítás 25 000 Ft-tól. Minőség, garancia! Tel.: 06
70 250-9132

Festést, glettelést, mázolást, kisebb-nagyobb
munkákat vállalok. Hívjon bizalommal! Tel.:
06 20 200-7882

LAKATOSMESTER! Zárszerviz, zárcsere, hevederzár. Biztonsági rácsok, galériák, kapuk,
kerítések készítése. Egyéb lakatos munkák.
Társasházak teljes körű lakatosipari karbantartása. Simonek József. Tel.: 06 20 514-9732
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, zárszerelés, lakatos munkák, kerítések.
frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 214-7442,
06 20 978-7429

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZERELÉSSEL. Zárak, kilincsek, pántok, zsanérok cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, szigetelése.
Tel.: 06 20 381-6703, 251-9483
TÉRKÖVEZÉS, TERASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA, KŐMŰVES MUNKÁK. Tel.: 06
30 341-3423

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Fix 25 000 Ft-tól, kamerás
csővizsgálat 25 000 Ft-tól, festés-tapétázás. Tel.:
06 70 250-9132
BÚTORKÁRPITOZÁS. Újjávarázsoljuk régi bútorát, legyen szó antique, modern bútorról!
Nagy szövetválasztékkal, díjmentes felméréssel állunk rendelkezésére! Hívjon bizalommal!
Frank Csaba. csaba.frank1@gmail.com Tel.: 06
30 945-3042

80 m²-nél nagyobb lakást, vagy családi házat vennék tulajdonostól, felújítandót is. Tel.: 06 20 9313122
KERESEK ELADÓ, VAGY MINIMUM EGY ÉVRE BÉRELHETŐ LAKÁST. Tel.: 782-3901

FEKETE-FEHÉR

Ügyfelünk részére keresünk eladó 300--500 m² közötti önálló villát, mely legalább 5 szobás, garázsos.
BakosLak Ingatlan. Tel.: 06 20 974-0571

265 000 Ft + áfa

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

150 000 Ft + áfa

A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei részére keres ELADÓ és kiadó ingatlanokat azonnali
fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I., Batthyány utca
32. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571

85 000 Ft + áfa

II., Herman Ottó úti 90 m²-es, háromszobás, alabástrom kandallós, luxus lakás 99 M Ft-ért eladó.
Tel.: 06 20 973-0711

53 000 Ft + áfa

Eladó kétszobás lakás – Budapest, Margit krt. – lakás, iroda, rendelő stb. célra. Tel.: 06 30 398-1475

21 000 Ft +áfa

Képzőközpontunk a társasházak és lakásszövetkezetek leendő és
gyakorló képviselőinek,tisztségviselőinek kínálja különféle szintű képzéseit.

Alapképzések közös képviselők, számvizsgálók,
felügyelő bizottsági tagok részére.
Továbbképzések és mesterképzések közös képviselők,
társasházkezelők, IB elnökök, lakásszövetkezeti elnökök részére.
OKJ-és képzések leendő ingatlanvagyon értékelők,
ingatlanközvetítők, társasházkezelők részére.
Jelentkezés: e-mailen: akademiakft@gmail.com, telefonon: +36 70 608 1232

www.kozoskepviseloakademia.hu
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42 ÉVES, MEGBÍZHATÓ, KÁROS SZENVEDÉLYEKTŐL MENTES FÉRFI TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁST VÁLLAL. 15 ÉVES GYAKORLATTAL,
BÚTORMOZGATÁSSAL. TOVÁBBÁ TELJES KÖRŰ
AUTÓTAKARÍTÁST IS VÁLLALOK. SAJÁT TISZTÍTÓFELSZERELÉSSEL ÉS PROFI AUTÓTISZTÍTÓ FOLYADÉKOKKAL. KIS LAJOS. Tel.: 06 70
502-1299

HÁZTARTÁSI GÉPEK

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

ELEKTRONIKA

ANTENNASZERELÉS, JAVÍTÁS, KÁBELEZÉS, LEOSZTÁSOK, KÉSZÜLÉKHANGOLÁSOK, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201-5368, 06 20 537-6281

Lapos TV-k, színes TV-k javítása mindennap. Tel.:
243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL FERENC.

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

REDŐNY

REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖVID
HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, 06
20 934-5728
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN
MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 06 70 341-9489, 06
20 341-0043

TÁRSASHÁZAK

Társasházkezelést, közös képviseletet vállalunk korrekt, megbízható módon, referenciákkal. E-mail:
flotthometeam@gmail.com web: www.tarsashazkezelobudapest.hu Tel.: 06 70 561-1174
TÁRSASHÁZTAKARÍTÁS! TISZTELT KÖZÖS KÉPVISELŐ, LÉPCSŐHÁZAK, LAKÓPARKOK TAKARÍTÁSÁT VÁLLALOM. nemetandrasne00@gmail.
com Tel.: 06 30 167-8054

Társasházak közös képviselete, üzemeltetése,
kötelező nyilvántartások, számvitel és jogi
környezet biztosítása szakembertől. Igényesen csak a második kerületben. Tel.: 06 20
520-0042
Társasházkezelést, közös képviseletet vállalok a II.
kerületben! lacronhome@gmail.com Tel.: 06 20
382-1234
LÉPCSŐHÁZAK, IRODÁK TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA 100%-OS GARANCIÁT
BIZTOSÍTUNK. Tel.: 06 30 455-1522

SZOLGÁLTATÁS

Ingatlan adás-vétele, bérbeadása, tehermentesítése, dokumentumok beszerzésétől az
okiratszerkesztésig. Garanciális szolgáltatás,
közvetítés max. bruttó 2%! Dr. Salgó András
ügyvéd/ingatlanszolgáltató, tabulacasa@tabulacasa.hu Tel.: 06 30 940-1861
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347, 06
30 589-7542
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, CSOMAGOLÁSSAL, INGYENES DOBOZOK. www.herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06 30 999-8619

Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó, üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, kapuk, féltetők
gyártása, ajtóbehúzók, aknafedések, leválasztások,
szélfogók készítése. Tel.: 06 20 380-8988
Szellőzőgépek karbantartását, javítását, karnis-szerelést, ívhegesztést kedvező áron vállalok. ÁFA-mentes vállalkozó. Tel.: 376-9769

Ács-tetőfedő-kőműves lapos tető szigetelést, minden fajta külső-belső építési munkálatokat vállal.
Tel.: 06 70 908-9578

Asztalos munkák, költöztetés, szállítás, ingatlanfelújítás. Bútorkészítés. lacronhome@gmail.com Tel.:
06 20 382-1234

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

Új fodrászat nyílt a Hűvösvölgyi út és a Bognár
utca sarkán a volt zöldséges helyén. KATONA PIROSKA (06 70 360-9943), NAGY MAGDA (06 70
224-3725), MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 326-7071) és
BOROSNÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) szeretettel várja
régi és új vendégeit.

BUDAI POLGÁR

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

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

Órákat készpénzért vásárolunk!

MŰGYŰJTÉS

KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS
DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT,
DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT,
HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIPKÉT,
KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, VARRÓGÉPET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT.
TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL.
Tel.: 06 20 597-8280
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI
RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJTA RÉGI
BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET,
TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ.
DÍJTALAN ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 322-2697,
06 20 494-5344

KERT

Kertápolás, kertépítés szakszerűen, kertésztechnikustól 27 év szakmai tapasztalattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 30 495-9862
FAKIVÁGÁS, FŰNYÍRÁS, FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS, SÖVÉNYNYÍRÁS. VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA ALPINTECHNIKÁVAL IS. TEL.: 06 30 994-2431

FAVÁGÁSSAL, ALPIN FAVÁGÁSSAL, TELEKRENDEZÉSSEL, KERTÉSZETTEL, BETONOZÁSSAL,
BONTÁSSAL-JAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS MUNKÁK ELVÉGZÉSE. TEL.: 06 70 617-7940
KERTÉPÍTÉS, TERMŐFÖLD-SZÁLLÍTÁS. ÖREGKERTEK IFJÍTÁSA, METSZÉS, PERMETEZÉS, FŰNYÍRÁS, FAKIVÁGÁS, SZÁLLÍTÁS, BOKROK, SÖVÉNYEK VÁGÁSÁT, LOMBOK GYŰJTÉSÉT VÁLLALOM. SZILÁGYI CSABA. Tel.: 06 20 970-7506
FAKIVÁGÁS, SZÁLLÍTÁS, METSZÉS, PERMETEZÉS, LOMBGYŰJTÉS, EGYÉB KERTI MUNKÁKAT
VÁLLALOK. SZŐCSI DÉNES. Tel.: 06 30 784-6452

KERTÉPÍTÉS, FAKIVÁGÁS, METSZÉS, PERMETEZÉS, FŰNYÍRÁS, BOKROK, SÖVÉNYEK NYÍRÁSA,
ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA. FARKAS NORBERT. Tel.: 06 30 550-7761

Törtarany
és fazonarany
felvásárlás!

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

Bármilyen brilles ékszer, gyűrű, lánc,
fülbevaló, bross felvásárlás!
A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753

TÁRSKERESÉS

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

EGYÉB

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

Életjáradék–Eltartás–Gondviselés. Becsületes, keresztény család vállalná gondozását
egyedülálló nyugdíjasnak haszonélvezettel.
(Havi fix, takarítás, bevásárlás, étel házhozszállítása.) Hívjon bizalommal. Cs. Tibor. Tel.:
06-70 610-3438

Életjáradékot fizetne értelmiségi, Svájcban dolgozó
fiatalember ingatlan öröklése fejében, ottlakás nélkül. Bodzsoni Attila. Tel.: 06 30 862 5444

Életjáradékot fizetne értelmiségi házaspár
ingatlan öröklése fejében. Személyes megbeszélés érdekében hívjon bizalommal. Tel.:
06 70 252-4897
ORVOSCSALÁD kedvező életjáradékot fizet idős
nyugdíjas budapesti lakásáért odaköltözés nélkül.
Tel.: 06 20 441-0498
Kártyapartnert keresek! Hölgyek jelentkezését várom. Tel.: 326-6687
42 ÉVES MASSZŐR. 20 ÉVES GYAKORLATTAL, REFERENCIÁVAL. KÉZRÁTÉTEL GYÓGYÍTÓ MASSZÍROZÁST VÁLLAL. HÁZHOZ MEGYEK! ELŐZETES TELEFONOS EGYEZTETÉS UTÁN. Tel.: 06 70 502-1299

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

ÚjRa Budán

az Implant diamond csapata!
Modern környezetben, professzionális eszközökkel
várjuk régi és új pácienseinket!

Kertépítés, öntözés megtervezéssel, gondozás, metszés, fakivágás, szállítás. Szilágyi Ferenc. Tel.:06 70
325-8058, 06 30 445-9437

Kertépítés, fakivágás, metszés, permetezés, fűnyírás,
sövénynyírás, tereprendezés, zöldhulladék elszállítása. Farkas György. Tel.: 06 30 685-9502

Kert-, telek-, ingatlanfelújítás! Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, tereprendezés, kerítésépítés. Ingatlanok teljes körű, köműves,
szigetelési, festési, tetőjavítási munkáinak elvégzése. Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.: 06
20 259-6319

VÉTEL-ELADÁS

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT),
1945 ELŐTTI FOTÓKAT, KÉPESLAPOKAT, MŰTÁRGYAKAT VÉRTESI ANTIKVÁRIUM VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, BÉLYEGET, KÉPESLAPOT,
PAPÍRRÉGISÉGET, RÉGISÉGEKET VÁSÁROLUNK
ÉS ÁRVERÉSRE ÁTVESZÜNK. VI., ANDRÁSSY
ÚT 16., NYITVA: H-SZ: 10-17, CS: 10-19. TEL.:
266-4154
ANTIK ÉS HASZNÁLT KÖNYVEK, TELJES KÖNYVTÁRAK, HAGYATÉKOK VÁSÁRLÁSA. OSKOLA ANTIKVÁRIUM, BUDA, MAROS U. 12. NITSOVITS
IVÁN. TEL.: 06 20 231-0725
MÉRNÖK, TANÁR, ORVOS, ÜGYVÉD ÉS PAP
KÖNYVHAGYATÉKÁT KORREKT ÁRON MEGVÁSÁROLJUK. 40 ÉV SZAKMAI TAPASZTALAT. info@
antikva.hu TEL.: 06 30 877-1460, 787-9282

SzolgáltatáSaink: • Implantológia • Szájsebészet
• Esztétikai fogászati kezelések • Protetika • Parodontológia
• Fogfehérítés • Gyökérkezelés • Panorámaröntgen
Fájdalommentes fogászat ahol magasan képzett fogorvosok,
fogszakorvosok és szájhigiénikusok várják Buda szívében!

1025 Budapest, Törökvész út 87-91., Rózsadomb Center 1. emelet

Bejelentkezés: 06 30 757-3023

2020/03 – február 23.
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Miniatűr
csúcstechnológia
az aMplifonnál,
önnek tervezve!

Szükségmegoldások
helyett pályázz!
Akár biciklitároló építésére is
megnyerheted az 1,2 millió Ft-os
fődíjat az OTP Business Társasházi
Pályázatán.
Akár a lakók maguk is pályázhatnak, amennyiben rendelkeznek
meghatalmazással. A beadásnak nem, a nyeremény átvételének
azonban feltétele, hogy a társasház az OTP Banknál vezesse
pénzforgalmi számláját.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2020.05.17.
A tájékoztatás nem teljes körű.
Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat
06 1 20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030
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Ingyenes hallásvIzsgálattal
és rendkívül dIszkrét hallókészülékekkel
várjuk az amplIfonnál
jelentkezzen be próbahordásra ön Is mIelőbb!
Amplifon Hallásközpontok
II., Budagyöngye Bevásárlóközpont
Tel.: 06 1 221 55 66
II., Margit krt. 31-33.
Tel.: 06 1 336 02 98
III., Bécsi út 52.
Tel.: 06 1 439 18 97
amplifon.hu
A képen látható Phonak Virto B Titanium 90 készülék társadalombiztosítás által nem támogatott
termék. További részletek felől érdeklődjön hallásközpontunkban vagy weboldalunkon.

Akockázatokrólolvassaelahasználatiútmutatót,
vagykérdezzemegkezelőorvosát!

2020. 01. 27. 16:28

Játékosan
németül!
Szeptembertől indul először
egy nyelvi előkészítő 0. osztály
az általános iskolában.
www.deutscheschule.hu/vorschule
Megközelítés: 1125 Budapest, Csipke út 23.
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