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KultúrFényPont néven új, ingyenesen
látogatható kiállítást nyitott meg
Őrsi Gergely polgármester
a Fény utcai piacon, ahol mostantól
a Fortepan gyűjteményéből válogató
kiállítások megtekintése mellett
könyvet is vásárolhatunk
a POKET könyvautomatájából. (2. oldal)

Különleges, biodiverz zöldszigetet
alakítottak ki a Nagyrét utcai
körforgalomban, amely önfenntartóvá
válik, így locsolni sem kell.
(7. oldal)

Helytörténeti rovatunk ezúttal

Sztrókay Kálmán nyomába ered, valamint
az Aranka utcába és a Ferenc-halomra
kalauzolja el az olvasót. (19–23. oldal)

Lomtalanítás szeptemberben
A II. Kerületi Önkormányzat ígérte, idén nem
télen lesz a lomtalanítás. A kerület és az
FKF Nonprofit Zrt. megállapodása alapján
ismét ősszel – a vírushelyzet alakulásától
függően –, szeptember 23. és 30. között
kell kihelyezni a lomokat. A körzetekben
az elszállítás napján a kijelölt gyűjtőponton
adható le a veszélyes hulladék. Részletek
az FKF szórólapjain és lapunk szeptember 13-án
megjelenő számában.

in English

››› Page 23

Lakókörnyezetünk tisztasága
mindannyiunk közös érdeke.

Az önkormányzat folyamatosan tisztítja
a kerület útjait, a locsoláshoz pedig
– hogy takarékoskodjon az ivóvízzel –
csapadékvíz-tárolóból vett esővízzel
tölti fel a locsoló- és úttisztító autókat.
(9. oldal)
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KultúrFényPont

Kiállító- és közösségi tér
a Fény utcai piacon
A II. Kerületi Önkormányzat a POKET Zsebkönyvek és a Fortepan közreműködésével
elindította a KultúrFényPontot, amely a Fortepan gyűjteményének állandó, ingyenesen
látogatható kiállítóhelye lesz a Fény utcai
piacon, időről időre változó képanyaggal.

Elsőként Zofia Rydet lengyel fotográfus
– kizárólag fotónegatívokon fennmaradt
– budapesti képeit mutatták be, melyek
Magyarországon nyomtatásban először a KultúrFényPont kiállításán láthatóak. A sorozat
1967-ben készült két helyszínen: a Fény utcai
piacon és a Vámház körúti vásárcsarnokban.
A jelenlegi kiállítás bemutatja a 60-70-es
évek Budapestjének vidékies, őszinte, élettel
teli pillanatait.
Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere az
augusztus 7-i megnyitón arról beszélt, hogy
tíz évvel ezelőtt még senki nem gondolta,
mennyi hasznos, a mindennapjainkat megkönnyítő kezdeményezést hoz a digitalizáció.
Viszont mára látnunk kell, hogy a digitalizáció nem helyettesítheti a személyes találkozásokat és a közösségeket, ezt érezzük is
mindannyian, ezért tekintünk a digitalizációra célként, nem pedig eszközként – mondta
Őrsi Gergely hozzátéve, hogy amikor talán tíz
éve Tamási Miklós és Szepesi Ákos megalapította a Fortepant, ők sem gondolták, hogy mára
az egyik legnagyobb közösségformáló erővel
bíró gyűjtemény lesz belőle, közel 140 ezer
digitalizált fotóval. A polgármester kiemelte:
a Fortepan első állandó kiállítása mellett a
KultúrFényPont egy másik kezdeményezésnek, a POKET automatának is helyet ad, melynek segítségével valamennyi olvasást szerető
könnyen és gyorsan juthat igazi könyvhöz,
minőségi irodalomhoz. Őrsi Gergely hozzátette, bízik benne, hogy az állandóan megújuló KultúrFényPont hozzásegít szűkebb
lakóhelyünk és egész Budapest történetének
megismeréséhez.
Varga László a Fény utcai piac kereskedőinek
képviseletében arról beszélt, hogy nagy érdeklődéssel várta a kiállítást, hiszen gyerekként még járt a fotókon megörökített piacon,
emlékszik az ötven évvel ezelőtti atmoszférára, az akkori illatokra.

A Fortepan kiállítása és a POKET könyvautomatája a Fény utcai piacon

Varga László, Vecsei H. Miklós, Őrsi Gergely és Tamási Miklós

Tamási Miklós, a Fortepan alapítója elmondta, hogy a bemutatott sorozat alkotója
Zofia Rydet, akinek hagyatéka szokatlan módon a családnál maradt, amely digitalizálni kezdte az életművét. Amikor megkereste
őket a Fortepan azzal, hogy Magyarországon
is megmutatnák a képeket, nagyon örültek.
A kiállítóhely jövőjével kapcsolatban kifejtette, hogy körülbelül kéthavonta cserélődnek
majd a képek, és a helytörténet mellett helyi
családok, pasarétiek, hidegkútiak, vízivárosiak hagyatékából mutat majd sorozatokat.
Vecsei H. Miklós, a POKET Zsebkönyvek alapítója megköszönte az önkormányzatnak és a

Mutassuk be együtt a hosszú XX. századot! A Fortepan online fotóarchívum szerkesztősége az önök családi képeire is kíváncsi. Örömmel feldolgoznak
bármilyen technikával készített fotókat, negatívokat. Szkennelés után minden
eredetit visszaadnak, vagy – kérésre – Budapest Főváros Levéltárában helyezik
el őket. Elérhetőség, információ: fortepan@gmail.com, www.fortepan.hu.

Fortepannak, hogy jelen lehetnek a KultúrFényPont kiállítóterében, hogy beléphetnek
a piac közösségébe; majd elmondta, hogy
gyerekkora óta kötődik a Fény utcai piachoz:
nagybátyja itt csapolt, nagyapja itt kártyázott, ő pedig később gimnazistaként nyaranta itt dolgozott. Hozzátette: amikor arról
hallott, hogy a Fény utcai piac leszállóágba
került, akkor szinte lelkiismeret-furdalást
érzett, mintha tehetne arról, hogy nem figyelmeztette a generációját arra, hogy a piac
egy kulturális tér, egy olyan közösség, amit
nem felejthetünk el, és nemcsak a termelői
minőség miatt, hanem a piacon megtörténő
emberi találkozások miatt sem. Őrsi Gergely
polgármester a megnyitó végén kifejtette,
bízik benne, hogy sikerült egy olyan sarkot
létrehozni, ami hozzájárul ahhoz, hogy a
Fény utcai piacra minél többen jöjjenek, és
ne csak a kiváló minőségű termékekért, hanem az őstermelői áruk és a pezsgő piaci élet
közepette megjelenő kultúráért is.
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Az önkormányzat tervezett programjai
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Házigazda: Őrsi Gergely polgármester
A belépés díjtalan.

Részletes program a II. kerületi Önkormányzat honlapján
www.masodikkerulet.hu

Kaptató

II. kerületi utcai futó- és kerekesszékes verseny

OKTÓBER 4-én vasárnap 9 órától
Az esemény központi helyszíne
a Vasas Pasarét Sportcentrum (1026 Pasaréti út 11.)

Idén OKTÓBER 4-én vasárnap 9 órától kezdődően rendezi meg az önkormányzat a II. kerület utcai futó- és kerekesszékes versenyét, a Kaptatót.
Az idei győztesek 14 futamból kerülnek ki. Előnevezni a www.masodikkerulet.hu honlapról letölthető nevezési lap kitöltésével, majd a kaptato@
masodikkerulet.hu e-mail-címre történő elküldésével lehet. Előnevezési
határidő az iskoláknak: 2020. szeptember 18., 16 óra, a felnőtt futamra: 2020. szeptember 28., 16 óra. Nevezési díj nincs.

Elmarad a Budai
nyárbúcsúztató!
A nyárbúcsúztató biztonságos
lebonyolítása a jelenlegi
járványhelyzetben komoly
kényelmetlenségekkel járt volna,
ezért a szeptember 6-ra tervezett
nyárbúcsúztató rendezvényünket
elhalasztjuk.
Bízunk benne, hogy mielőbb
pótolhatjuk az elmaradt találkozásokat!
Vigyázzunk egymásra,
vigyázzunk Budára!

Bővebb információ a www.masodikkerulet.hu oldalon,

a FB: II. kerület (Budapest) oldalon, illetve a következő Budai Polgárban.

A járványhelyzet függvényében a programok változhatnak!
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A képviselő-testület ülésén történt

A július 21-én megtartott rendkívüli ülésen több fontos döntés is született
A képviselők döntöttek arról, hogy a Fény utcai piac elárusító asztalain ne csak őstermelői igazolvánnyal,
hanem vállalkozói engedéllyel is lehessen árusítani. A változtatás profilváltást nem jelent, továbbra
is csak élelmiszert lehet eladni az árusítóhelyeken. Az önkormányzat azt szeretné elérni, hogy minél
kevesebb üres asztal fogadja a vásárlókat, az árusítóhelyek jobban ki legyenek használva.
Az idei Oktatásfejlesztési, Közművelődési, valamint a Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal,
illetve a Sport- és Tömegsport Keret terhére 4,2 millió forinttal támogatott alapítványokat a II. kerület.
A Szociálpolitikai Keret terhére 3 millió forintot ítéltek meg alapítványoknak.

Napirend előtt
A július 21-én tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirend előtti felszólalásai között Csabai Péter (Fidesz–KDNP)
képviselő jelezte, többen megkeresték azzal a panasszal,
hogy túl nagy a zaj a máriaremetei uszoda környékén a külső
medencénél tartott edzések, valamint a napközis táborban
résztvevők miatt. Mint mondta, az uszoda benti medencéjét
felújítják, és később, ha az edzések az épületben zajlanak,
csökkeni fog a zaj, de véleménye szerint mielőbbi megoldást
kellene találni a problémára.
Őrsi Gergely polgármester elmondta, hogy eljutottak a
hivatalhoz a panaszos aláírások, de válaszában felhívta a
figyelmet arra, hogy rendeltetésszerű állapotnak tekinthető,
ha a gyerekek úszása, sportolása kihallatszik a kültéri medencéből. Ugyanakkor természetesen igyekeznek mindent
megtenni azért, hogy csökkenjen a zajterhelés a környéken.
– A benti munkálatok miatt a külső medencére nagyobb
teher hárul, ott zajlik a nyári úszótábor, a kedvtelési célú
úszás, valamint az úszásoktatás és a vízilabda-utánpótlás
edzései – jegyezte meg a polgármester. – Figyelünk a környéken élők szavára, ezért megvizsgáljuk annak lehetőségét,
hogyan csökkenthető a zaj anélkül, hogy korlátoznánk a
táborok időtartamát.
Őrsi Gergely hozzátette: az uszoda telkén a beépíthetőség
gyakorlatilag nullaszázalékos, ezért a külső medence befedése
nem járható út, de megvizsgálják egy esztétikus, zöld zajvédő fal megépítésének lehetőségét. A különböző lakossági
véleményekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy az uszoda
tervezésekor egy közösségi egyeztetés során kiderült volna,
ha a környéken élők ellenzik a külső medencét, ugyanakkor
számtalan jelzést kaptak, miszerint mások pont a külső medence strandjellegét és szabad látogathatóságát hiányolják.
Varga Előd Bendegúz (Kerületünk az Otthonunk-frakció)
megemlítette, felhívták az uszoda vezetőjének figyelmét,
hogy jelezze az aktuális táboroztatóknak, valamint a táborban részt vevő gyermekeknek, hogy a lehető legkisebb
hangerővel tartózkodjanak a nyitott területen. Hozzátette:
a gyerekek az idő nagy részét a belső részeken zajló programokkal töltik.

Majoros András (Momentum) képviselő elmondta, hogy
a rövid távú lakáskiadás szabályozásával az önkormányzatoknak lesz feladata. Érdeklődött, hogy tervez-e az önkormányzat a témában nyilvános konzultációs fórumot, vagy
közösségi egyeztetést.
Őrsi Gergely polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy
már érkezett megkeresés a lakáskiadással foglalkozó szervezetek részéről egyeztetés céljából.
– A lakáskiadást szabályozó törvény arra ad lehetőséget
az önkormányzatok számára, hogy a lakások bérbeadásának
időtartamát korlátozzák. Megvizsgáltuk, és kiderült, hogy
tavaly 112 lakás kiadása után fizettek adót. Vélhetően a
tényleges szám ennél egy kicsit nagyobb, a becslések szerint
110 és 160 darab közé tehető.
A polgármester a közösségi egyeztetésre vonatkozó kérést
jogosnak tartja. Mint mondta, a társasházak képviselőivel és
a kerület lakosságával közösen kell megvizsgálni, hogy valójában mekkora problémát jelentenek a rövid távú kiadásra
(Airbnb) fenntartott lakások. Hozzáfűzte: most nemcsak az
idegenforgalmi célú lakáskiadás, hanem a teljes turizmus
áll a vírushelyzet miatt, ezért nem ez a legjobb időszak arra,
hogy valós képet kapjanak a problémáról.
Biró Zsolt (Fidesz–KDNP) képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a törvény szerint az önkormányzat ötmillió forint
feletti szerződéseit nyilvánosságra kell hozni.
– A II. kerület honlapján van is erre hely, ahol hét-nyolc
szerződés van feltöltve az idei évre; kérdés, hogy valóban
csak ennyi szerződést kötöttek-e, esetleg máshová töltötték
fel a dokumentumokat vagy mulasztás történt-e.
A képviselő megemlítette, hogy korábban minden frakció
és képviselő elkötelezetten kiállt az átláthatóság mellett,
sőt, a törvényes kötelezettségeknél szigorúbb átláthatósági
kritériumokat is el kívántak fogadni az Ez a minimum nevű
program keretében.
Őrsi Gergely polgármester rámutatott arra, hogy az önkormányzat továbbra is elkötelezett az átláthatóság mellett,
egyben megköszönte, hogy felhívták a figyelmét a problémára. Mint mondta, mielőbb megvizsgálják és orvosolják
a – vélhetően technikai jellegű – problémát.

Tervezzünk
szabadidőparkot!

A képviselő-testület döntése alapján a „Pál-völgyi természettudományi bemutatóhely és családi szabadidőpark kialakítása” című projekt keretében a II. Kerületi Önkormányzat
szabadidőparkot szeretne kialakítani a Csalit
utca–Csatárka út–Szikla utca területén található ingatlanokon. A telkek azonban a fővárosi
önkormányzat tulajdonában vannak, ezért a
képviselő-testület arról határozott, hogy kerületünk rendezi az ingatlanok használati viszonyát. A használatba adott területen a jövőbeni
fejlesztések által olyan parkot hoznának létre,
ahol kutyások, idősek, gyermekesek és sportolni
vágyók egyaránt kikapcsolódhatnak. A fejlesztés a gyerekeknek többszintes játszóteret,
csúszdaparkot nyújtana, de a családi pihenésre,
kikapcsolódásra szolgáló terület szabadtéri
fitneszlehetőséget, futópályát, tanösvényt,
kiserdőt és kutyafuttatásra kijelölt területet
tartalmazna. A szabadidőpark megvalósításával
a terület zöldfelületének minősége is javulna.
A már meglévő, értékes fák továbbra is megmaradnának, és lesz lehetőség hazai őshonos
növényfajok telepítésére és bemutatására.

Közösségi egyeztetések
a Csalit-Csatárka
családi szabadidőparkról
Új, komplex szabadidőpark
létrehozását tervezi a II. Kerületi
Önkormányzat a Csalit és
Csatárka úton lévő használaton
kívüli telkeken.
Az önkormányzat vezetése várja
a kerületieket, hogy közösen
vitassák meg a leendő szabadidőparkkal kapcsolatos terveket!
Minden észrevétel, javaslat
számít, minden ötlet fontos!
Gondolkodjunk közösen a kerület
legújabb szabadidőparkjáról!
A közösségi egyeztetések
ideje: szeptember 2.
és szeptember 9., 17 óra
helyszíne:
a leendő szabadidőpark
területe (Csatárka út 18.).
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Kitüntetések II. kerületi köztisztviselőknek
A koronavírus-járvány jelenléte a polgármesteri hivatal
életét is nagyban befolyásolta. Mivel a járványügyi korlátozások továbbra is fennállnak, nem lehetett megtartani a
szokásos rendezvényeket, így a július 1-jei köztisztviselők
napja alkalmából hagyományosan adományozott polgármesteri és jegyzői dicséretek átadására is csak szűk körben kerülhetett sor.
Kiemelkedő szakmai munkájáért és a koronavírus-járvány idején végzett áldozatos tevékenységéért, valamint
odaadó szolgálatáért Polgármesteri Dicséretben részesült Fábik Gabriella ellátási osztályvezető és Barna András
üzemeltetési osztályvezető.
Jegyzői Dicséretben részesült Annus Béláné költségvetési és számviteli osztályvezető, Kalocsai Tímea városüzemeltetési igazgató, dr. Silye Tamás jogi osztályvezető-jogtanácsos.
Gratulálunk az elismerésekhez és további sikeres szakmai tevékenységet kívánunk!

Annus Béláné, Barna András, Fábik Gabriella, dr. Silye Tamás és Kalocsai Tímea

Kölcsönösség és szolidaritás – kerületünk új testvér-települései
A II. Kerületi Önkormányzat testvértelepülési együttműködési megállapodás megkötésére
tett javaslatot Szemere, valamint Varbó községgel. A kölcsönösség és a szolidaritás jegyében fogant partnerségi kapcsolat célja a kulturális, gazdasági és idegenforgalmi kapcsolatok erősítése, ezáltal az ott élők életminőségének javítása.

Varbó kistelepülésként egy eltéA kerület vezetői remélik, hogy ez
az együttműködés a településeken
rő településkultúrába; a jó értelemműködő gazdasági szereplőket, a
ben vett „falusi” életérzésbe, életbe
szakmai és civil szervezeteket is arra
enged betekintést – a II. kerületiek
ösztönzi majd, hogy hasonlóan jó
számára is.
és kölcsönös viszonyt építsenek ki.
Mit kell tudnunk Varbóról? Mi a
Az önkormányzat a kezdeményezésvonzereje, szépsége?
Varbó község Borsod-Abasel szolidaritását, a társadalmi feleCzakó Norbert,
új-Zemplén megye közép-nyugati
lősségvállalás és esélykiegyenlítés
javára tett erőfeszítéseit szeretné ki- Varbó polgármestere részén található, Miskolctól tizenöt
kilométerre. A település határa a Bükk-hegység
fejezésre juttatni.
Szerkesztőségünk megkereste a két, Bor- láncolatával ér össze, külterületének jelentős
sod-Abaúj-Zemplén megyében található te- része a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozik. A közlepülés polgármesterét, hogy mondják el, mit ség természetes növényzete a Bükk-fennsíkéval
várnak a Budához fűződő szorosabb kapcsolattól. egyezik meg. Varbó maga hegyes vidéken épült, a
Elsőként Varbó község, és annak vezetője mutat- Bükk-hegység északi lejtőjén, így környezetében
kozik be, Szemeréről lapunk következő számá- jelentős az erdők aránya. Hegyvidéki adottságaiból kifolyólag a község északi dombján egyban olvashatnak.
– Varbó község képviselő-testülete örömmel mást érik a szőlőültetvények, valamint ugyanitt
fogadta a megkeresést, melyet rövid időn belül pincesor található. Az 1970-es években Varbón
a testvértelepülési megállapodás megkötése kö- záportározó létesült, mely a Bükk-hegységből
vetett – nyilatkozta érdeklődésünkre a települést lezúduló vízár befogadására képes. A tározó –
2019 óta vezető független polgármester, Czakó vagy ahogy helyben hívják, a tó – déli részén az
Norbert. – Bízunk abban, hogy a két önkormány- 1980-as években zártkerti üdülőövezet létesült.
Mivel küzdenek a varbóiak és mire büszkék?
zat közötti lakosságszámbeli, infrastrukturális és
A település büszke arra, hogy a megyében taegyéb gazdasági különbségek lehetőséget adnak a
településvezetésben szerzett tapasztalatok meg- pasztalható elvándorlás Varbót nem érinti – a
település egyik fő problémája is éppen ebből
osztására, kicserélésére.
Ön szerint mit adhat a II. kerület a var- adódik; a növekvő beköltözési kedv ellenére a
bóiaknak, és fordítva: mit adhat Varbó a II. földrajzi adottság miatt egyre kevesebb a bekerületieknek?
építhető ingatlan. Arra is büszkék vagyunk,
Egy bel-budai kerület mindig az országos ér- hogy az itt található tó sok turistát vonz; a festői
deklődés középpontjában áll; lakosságszámából környezetben az önkormányzat szép rönkházas
és központi elhelyezkedéséből adódó számos szálláshelyet alakított ki. A község lakossága venelőnyével és hátrányával együtt. A településen dégszerető és segítőkész.
felmerülő problémák megoldásában számítunk
Járt már kerületünkben, tervezi, hogy meghasznos tanácsokra, segítségre, iránymutatásra. látogat minket?

Önkormányzatunk képviselő-testülete már
több alkalommal tervezte a látogatást, azonban
ez az időközben kialakult járványügyi veszélyhelyzet miatt, sajnos, meghiúsult. Bízom benne, hogy az elmaradt látogatásra hamarosan sort
tudunk keríteni, és mi is vendégül tudjuk látni a
kerület képviselőit.
Péter Zsuzsanna

VARBÓ:

A község Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, Miskolctól északnyugatra, a Tardonai-dombság területén, a Nyögő-patak völgyében
található. A 25,88 négyzetkilométeren elterülő
települést közel ezeregyszázan lakják, a teljes
lakosság magyar nemzetiségűnek vallja magát.
A település neve szláv eredetre vall, jelentése fűzfa. A településről a legrégebbi adat a XIV. századból
való, ekkor Ernye bán birtoka volt és a diósgyőri
uradalomhoz tartozott, később királyi birtok lett.
A törökök Varbót sem kerülték el, és korán vált
hódoltsági területté. Korán elterjedt a reformáció,
már 1576-ban önálló egyházat alkotott, majd a
község szinte teljes egészében református vallású
lett, és az is maradt, még a két világháború között is.
Főbb nevezetességei az 1809-ben épült barokk
stílusú református templom, a falumúzeum, amit
egy 1930-as években épült parasztházban rendeztek be, az Andó-kúti erdei tanösvény, valamint
a varbói víztározó, ami horgászásra is alkalmas.
A településen két fokozottan védett barlang, a Gyurkó-lápai-barlang és a Szamentu-barlang található.
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Kettős körforgalom épült a Marczibányi téren
A buszok és teherjárművek áthajtásának
megkönnyítése érdekében burkolattal
látták el a körforgalmak közepét

Parkolni tolatva kell, a kiállás így biztonságosabb

A közlekedés biztonságosabbá tétele céljából
a II. Kerületi Önkormányzat két körforgalmat
építtetett a Marczibányi téren a művelődési központ előtti területen, ezzel rendezve a forgalmi
viszonyokat. Nem véletlenül, hiszen a területen
fut össze a Garas utca, az Alvinci és a Felvinci út,
az Aranka és a Ribáry utca, valamint a Marczibányi tér becsatlakozó útjai.

A közműhálózat rendezését követően kezdődhetett
csak meg a munka idén tavasszal, amely a tervezett
augusztus 20-i határidő előtti napokban el is készült.
Az eredeti tervekhez képest egyetlen változás történt: a
kivágásra ítélt fákat átültetéssel igyekezett megmenteni
az önkormányzat.
A területen még kertészeti munkálatok zajlanak. A művelődési központ bejáratához közel, a parkoló területén

figyelemfelkeltő kék színnel festették fel a mozgásukban
korlátozott személyek részére fenntartott helyet.
A közlekedésbiztonság és a kerékpárosok védelme érdekében a két körforgalom között kijelölt parkolóhelyekre már
nem orral, hanem háttal tolatva kell beállni. Így a kiállás
sokkal biztonságosabb, hiszen az érkezők jobban látszanak.
A parkolási rendre tábla is figyelmeztet. Az önkormányzat
ezúton is köszöni a lakók építkezés során tanúsított türelmét!

Tíz automatánál bankkártyával is lehet parkolási díjat fizetni

Első körben tíz bel-budai parkolóautomatát
alakíttatott át a II. Kerületi Önkormányzat
bankkártyás fizetési módra. A tapasztalatok szerint mind többen élnek a fővárosban
példaértékű, készpénzmentes díjfizetési
lehetőséggel.

Az II. kerület Budapesten elsőként tíz parkolóautomatát szereltetett fel bankkártya-leolvasóval. A készülékeknél így nemcsak érmével, hanem PayPass-kártyával, azaz érintéssel
is ellentételezni lehet a várakozás díját.
– Az automaták kihelyezése már márciusban elkezdődött, és májusban tudták beüzemelni mind a tízet – tájékoztatta lapunkat
Nagy Zsuzsanna, a Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Osztályának vezetője. – Júliustól már mindegyik átalakított berendezéssel lehetséges az érintős bankkártyás fizetés,
ugyanakkor a hagyományos bankkártyás fizetésre nincs mód. A tíz automatánál korábban
parkolókártyával is lehetett fizetni, azonban a
berendezéseket csak úgy lehetett átalakítani,
ha a parkolókártya-olvasó helyére építették
be a PayPass-terminált.
Online pótdíjfizetés is lehetséges lesz. Szeptemberben tovább bővül
a bankkártyás fizetési mód használatának
lehetősége a II. kerületben. Az ügyfélablakrendszeren
keresztül, regisztrációt követően, jelenleg is lehetőség
van a parkolási pótdíjadatok megtekintésére (helyszíni
adatok, fotók, térkép, egyenleg), a fejlesztés révén
azonban lehetővé válik a pótdíj rendezése az ügyfélablak-felületről indítható bankkártyás fizetéssel is.

Hol lehet

bankkártyával
fizetni?

Árpád fejedelem útja 4.
Árpád fejedelem útja 6.
Árpád fejedelem útja 7.
Fény u. 8.
Frankel Leó út–Török u. sarok
Kavics u. 1.
Komjádi Béla u. 1.
Lövőház u. 5.
Margit u. 4.
Margit u. 13.

A polgármesteri hivatal tapasztalatai szerint
már a rövid üzemidő alatt is látszik, hogy folyamatosan nő a bankkártyával fizetők részaránya, augusztus első hetében már nyolc százalék volt, a legerősebb forgalmú szeptember
azonban ennél is többet árulhat el a kártyahasználati kedvről.
Lapunk úgy tudja, hogy a vidéki parkolási
társaságoknál működő bankkártyás automaták esetében tavaly mintegy tíz százalék volt
a kártyás részarány, azonban idén ennél magasabb szám várható a járványügyi helyzet, a
bankkártyás vásárlás elterjedését támogató
jogszabályi változások, illetve az MNB által

fejlesztett QR-kód alapú bankkártyás fizetés
várható elterjedése miatt.
Az osztályvezető elmondta, hogy a bankkártyás automatákra matricákat helyeztek
ki, amelyeken arról tájékoztatnak, hogy hol
található a legközelebbi parkolókártyát elfogadó automata, amennyiben valaki feltölthető kártyáról szeretne jegyet váltani,
illetve feltölthető kártyás jegyváltással
szeretné érvényesíteni az ötvenszázalékos
gazdálkodói kedvezményt. Érmével természetesen továbbra is lehet mind a bankkártyás, mind a parkolókártyás automatáknál
fizetni.
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Szomjas

vagy?

A hőség enyhítésére a II. Kerületi Önkormányzat korábban árnyékolókat épített a Kapás utcai
rendelőintézetnél és a Fekete Sas utcai rendelőnél, hogy ezzel segítsen a járványügyi védekezés miatt épületen kívül várakozó betegeknek a
nyári melegben, a Fény utcai piac bejáratánál
pedig pihenőt alakított ki a kutyáknak, szintén
árnyékolókkal és itatókkal.
Augusztusban a Főkert Nonprofit Zrt.-vel és a
fővárosi önkormányzattal együttműködve a Széll
Kálmán téri Volánbusz-megállóhelyeket is fölszerelték árnyékolóval, hogy a várakozó utasoknak és a sofőröknek enyhítsék a meleget.

Ha megszomjaznak a nagy melegben, a matricával megjelölt vendéglátóhelyeken mindig adnak egy pohár vizet, vagy újratöltik a kulacsot.
A II. kerületben elsőként a Budai
pékség és Speciality kávézó csatlakozott a kezdeményezéshez. A már
több mint húsz vendéglátóhely
listája és a térkép megtalálható a
masodikkerulet.hu/cimlap/szomjasvagy-itt-mindig-kaphatsz-egypohar-csapvizet linken. Továbbra
is várják csatlakozni kívánó bisztrók,
éttermek, kávézók jelentkezését a
sajto@masodikkerulet.hu címen.

Tükröm-tükröm...

A jobb beláthatóság, egyben a biztonságosabb közlekedés érdekében új forgalomtechnikai tükröket helyeztek ki a Hidegkúti úton a Helter-hídhoz, valamint a
Templom utca becsatlakozásánál. Az önkormányzat fontos célja a forgalomtechnikai eszközök fejlesztése, a zebrák és a
kereszteződések biztonságosabbá tétele,
ezért helyeznek ki új tükröket és festik
feltűnőbbre a mozgáskorlátozottak számára kijelölt parkolókat is.

Önfenntartó zöldsziget
a Nagyrét utcai körforgalomban

A Nagyrét utcai körforgalom zöldfelületének kialakításakor az önkormányzat számára fontos
szempont volt, hogy olyan fajtagazdag növényborítást alkalmazzanak, ami kellemes otthont
nyújthat az élővilág számára úgy, hogy közben gondoltak a közművek és a csatornafedelek
megközelíthetőségére. Az anyagok felhasználásakor ügyeltek a talajvédelemre is. Ezzel a
II. kerületben egy különleges, biológiai sokszínűséget biztosító (biodiverz) kis területet sikerült
kiépíteni egy közlekedési csomópontban. Miután a biodiverz zöldsziget növényállománya
megnő és záródik, önfenntartóvá válik a körforgalom zöldfelülete. A területet öntözni sem
kell majd, mivel az adott ökológiai rendszernek megfelelő növényfajokkal ültették be.
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Megnyílt az új Millenáris Széllkapu
Területében és funkciójában is
bővült a több lépcsőben átadott
Millenáris Széllkapu beruházás.
Az egykori Ganz-gyár ipari területén augusztus 20-tól a Marczibányi
tér és a Margit körút között egybefüggő park várja a látogatókat.

A Millenáris Széllkapu-projekt
keretében a II. kerület, Buda és az
egész főváros modern városi parkkal
és multifunkcionális közösségi térrel gazdagodott. A remények szerint
a beruházás a környéken élőknek
nemcsak jobb levegőt és kedvezőbb
klimatikus viszonyt hoz, hanem egyben megnyugvást is jelent a hét évig
tartó bontási és építkezési munkálatok után.
A most átadott terület rehabilitációja – amiről a kormány még
2013-ban döntött – mintegy 18 milliárd költségvetési forintba került.
Az összeg jelentős részét a környező
közterületek és közművek felújítása, valamint az egykori iparterület
kármentesítése emésztette fel, de
a tíz-harminc éves előnevelt fák is
sokba kerültek. A területen még a
park kialakításakor is helyenként
erősen szennyezett talajt találtak,
amit ártalmatlanítani kellett. A beruházás – a projektcég tájékoztatá-

sa szerint – a tervezők és kivitelezők
bonyodalmas kiválasztása, valamint
a talajcsere, illetve a volt ipari minisztérium bontása miatt húzódott
el jelentősen. A bontás 2014-ben,

A parkot a II. kerület két országgyűlési képviselője, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Varga Mihály pénzügyminiszter adta át látványos
fényjáték keretében

a kivitelezés 2017 nyarán kezdődött
meg, az első ütem 2019 szeptemberében lett kész.
A Millenáris régi területe korábban szintén megújult, a most átadott
parkba azonban az első látogatók
augusztus 20-án 15 órától léphettek be, egy órával később pedig már
a park kivitelezéséért felelős cég
képviselői maguk kalauzolták őket
a felfedezésre érdemes területen.
A bevásárlóközpont felől az épületet részben örökzöldekkel takaró
függőkert épült, ahonnan a panoráma is látványos, a tetőre lifttel és

gyalog is fel lehet jutni. Az előnevelés után telepített kúszónövények
különösen hatékonyak a szálló por
megkötésében.
A területet sétálásra és pihenésre
is alkalmas dombok tagolják. A növényzetet fákból, cserjékből és évelő
fajokból alakították ki.
A parkban és közvetlen környékén
összesen 355 előnevelt fát telepítettek, hogy már kiültetéskor jelentős
zöldfelületet képezzenek a mintegy
17 ezer négyzetméteren.
Nagyobb összefüggő faállományt
ad a százötven díszcseresznyefa,
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Park

amelyek virágzás idején lesznek
igazán látványosak. A parkot rengeteg díszfű, 25 ezer cserje és 120 ezer
lágyszárú növény színesíti.
A közel 700 négyzetméteres tóban
vízinövények nőnek, a pihenést faburkolatú stég, parti napozóágyak és
padok szolgálják.
Már az első napon a gyerekek
kedvence lett a párásító fúvókákkal
felszerelt, színes fényekkel megvilágított, programozható vízsugarakat lövellő vízi játék. Aki az elmúlt
hónapokban járt a Margit körúton,
a park főbejárata mellett láthatta a
digitális vízfüggönyt is, amely nyáron hűti a levegőt, a vízcseppekből
pedig betűket, szavakat formál.
Az új parkrészt a régi Millenárissal összeköti az akadálymentes
függőkert, a Fény utcai gyalogátkelőhely, de az utca felett kialakított
dombon és a tavaly októberben
megnyílt új játszótéren keresztül is
összeköttetésben van a két parkrész.
A sétautak három, napelemmel
borított gombaforma építménynél
futnak össze, a helyet tágas találkozóhelynek szánták, de a park több
pontja is alkalmas különálló rendezvények lebonyolítására. A tervek
szerint két, teraszos vendéglátóegység is nyílik a parkban.
A parkot a zöldfelületet használók
(a park egyik szlogenje: „Fűre lépni
szabad”) miatt kutyával nem lehet
látogatni, a kerékpárokat pedig a
tárolókhoz lehet tolni, átkerekezni a Margit körúttól a Fény utcáig a
bevásárlóközpont melletti sétányon
lehet. A park alatti mélygarázs ötszáz kocsinak biztosít férőhelyet,
a környék lakói számára ugyanakkor a II. Kerületi Önkormányzattal
kötött megállapodás kedvezményes éjszakai parkolási lehetőséget nyújt. A Margit körúti részen
elektromoskerékpár-töltő állomás
üzemel, a sétányon és a Kis Rókus
utcában pedig Mol Bubi-állomás
épült. A látogatók biztonságát térfigyelőkamera-rendszer szolgálja.
Nyitvatartás és elérhetőségek:
a park mindennap 6–23 óráig látogatható
(a nyitvatartás a rendezvények idején ettől
eltérhet). A Zöld Péter játszótér minden nap
reggel 6 órakor nyit és sötétedéskor zár.
Elérhetőségek: millenaris@millenaris.
hu, www.millenaris.hu. Munkaidőben hívható telefonszám: (06 1) 336-4000. Munkaidő után, éjjel is hívható telefonszám:
(06 70) 511-5381. A rendezvények ideje
alatt hívható telefonszám: (06 70) 510-8100.

KÖRNYEZETÜNK

9. OLDAL

Tiszta Buda!

Közel tíz tonna hulladékot gyűjtöttek össze
Járdatakarító és úttisztító gépekkel,
valamint kézi erővel zajlik a Tiszta Buda
köztisztasági akció

a kerület utcáinak
Csapadékvizet is használnak
ára
olás
locs
tisztítására, fáinak

Július közepe óta a Tiszta Buda
köztisztasági akció keretében a
II. Kerületi Önkormányzat az FKF
Zrt.-vel együttműködésben összesen hét alkalommal takarította
a kerület útjait. A járdatakarító
gépek, a kézi erő és az úttisztító
gépek összehangolt munkájának
köszönhetően összesen 9,3 tonna
hulladékot gyűjtöttek össze. Járdától járdáig takarították többek
között a Hűvösvölgyi végállomás
környékét, a Törökvész utat, a Zöld
lomb utcát, a Bimbó utat és a Csalit
utcát. A köztisztasági akció lebonyolítását a kerületi városrendészek
segítik az utcák részleges vagy teljes lezárásával, illetve forgalomirányítással.
Mint arra Őrsi Gergely polgármester közösségi oldalán felhívta a
figyelmet, a Gyarmati Dezső Uszoda
csapadékvíz-tárolójának segítségével megoldható, hogy a kerületben
dolgozó – az önkormányzat által
külön üzemeltetett – úttisztító,
útlocsoló és falocsoló autókat a felgyülemlett csapadékvízzel töltsék
föl, és ne kelljen több köbméter
ivóvizet elhasználni arra, hogy a
kerület útjai tiszták legyenek, a fák
egészségesek és a meleg aszfalt egy
picit hűvösebb. Hozzátette: ezeket
a járműveket a jövőben már így
töltik, hogy környezetkímélőbb
módon szolgálhassák a kerületet.

Újabb dézsás növények a Szász Károly utcában
Az eddigi tizennyolc mellé tizenhét
újabb, növényekkel teli virágláda
teszi zöldebbé,
kellemesebbé és
otthonosabbá a
Szász Károly utcát.
A II. Kerületi Önkormányzat kéri, hogy
mindenki vigyázzon a kihelyezett
növényekre, hogy
azok minél tovább
díszíthessék környezetünket.
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a Jane Goodall-tanösvény első szakaszát

Augusztus 1-jén parlagfű-mentesítő akcióra
gyűlt össze tucatnyi természetvédő a Jane
Goodall-tanösvénynél. A Jane Goodall Intézet és a Duna-Ipoly Nemzeti Park szervezte parlagfűirtáshoz szükséges zsákokat és
kesztyűket a II. Kerületi Önkormányzat biztosította, az akcióban Őrsi Gergely polgármester is részt vett.

A parlagfű-mentesítés megkezdése előtt Szabad Ágnes agrármérnök, fitoterapeuta beszélt
röviden a gyógynövényekről, illetve arról,
hogy az allergén parlagfű egyben gyógynövény
is. Ennek ellenére fontos, hogy a tanösvény
közelében ne találkozzunk vele, mert egyrészt kiszorítja az őshonos növényállományt
a területről, másrészt kellemetlen tüneteket
okozhat az arra érzékenyeknél. A sok érdekesség mellett említett egy olyan, az élővilág
felvirágoztatására és a beporzó fajok megmentésére irányuló mozgalmat is, ami arra
hívja fel a kerttulajdonosok figyelmét, hogy
elég havonta csak egyszer füvet nyírni, így virágosabb és változatosabb lesz a terület, sok
beporzót is odavonz és élelemmel lát el.
A polgármester elmondta, hogy a felmérések szerint, a lakosság mintegy 30-40 százaléka szenved parlagfű okozta allergiában.
Az önkormányzat rendszeres kaszálással segít a gazok, allergén növények irtásában, amit

A parlagfűmentesítésben
Őrsi Gergely polgármester is segített

még a virágzás előtt végeznek el. A pollenkoncentráció csökkentése mellett fontos célnak
nevezte a biodiverzitást, a növényvilág sokféleségének fenntartását is, aminek érdekében
minél több, a Nagyrét utcai körforgalomhoz
hasonló kis zöld sziget kialakítását tervezik.
A természetvédelmi munka után a kis csapat
végigsétált a kaszpi haragossikló élőhelyéül is
szolgáló tanösvényen, és megcsodálhatta a magasabb pontokról nyíló panorámát, valamint a
gazdag növényvilágot.
Péter Zsuzsanna

Ha
parlagfűvel
vagy más
allergén
gyommal
fertőzött
telket lát,

a parlagfules@
masodikkerulet.hu
e-mail-címen tehet
bejelentést.

Ősszel is ágaprítási akció a II. kerületieknek
A II. Kerületi Önkormányzat ingyenes ágaprítási szolgáltatására szeptember 15-ig
várják a jelentkezőket. A polgármesteri
hivatallal szerződésben álló vállalkozó a
helyszínen felaprítja a kerti munkálatok során keletkezett ágakat, gallyakat.

A szolgáltatást jelentkezési sorrendben, a rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig tudják
biztosítani. Az őszi ágaprítási akció szeptember 1-jén indul, jelentkezni szeptember 15-ig
lehet a www.komposztmester.hu oldalon keresztül, egy online űrlap kitöltésével. A II. Kerületi Önkormányzat a környezetbarát akcióval
az apríték helyben hasznosítását (komposztálás,
talajtakarás) kívánja támogatni. Ehhez edények
biztosításával és szakmai tanácsadással további
segítséget nyújt a Komposztáló Kerület Program
(komposztmester.hu/ii-kerulet).
Fontos, hogy az ágaprításra előzetesen regisztrált lakók a zöldhulladékot készítsék elő,

vagyis a levágott gallyakról a nagyobb, oldalirányú elágazásokat lemetszve, az ágakat a
vastagabb végükkel egy irányba rendezzék,
hogy az ágaprító a vastagabb ágvégződéseket
könnyedén meg tudja közelíteni, és az aprí-

tógép garatjába tudja emelni (hosszában nem
kell az ágakat darabolni).
Szintén nagyon fontos, hogy az aprításra
kijelölt/kiválasztott időpont előtt legfeljebb
egy-két nappal korábban helyezzék csak ki
az előkészített ágakat az ingatlan elé. Az idő
előtti hulladékkirakás szabálysértésnek minősül. Az egy címen kikészíthető mennyiség
maximum 20 m3 (kb. 5 méter hosszú, 2 méter
széles, 2 méter magas ághalom) lehet.
A jelentkezők az online űrlap kitöltésekor
részletes tájékoztatást kapnak a szolgáltatás
lebonyolításának rendjéről. Akinek nincs
internet-hozzáférése, az Eleőd-Faludy Gabriella komposztálási programvezetőnél telefonon is jelentkezhet a komposztvonalon:
(06 30) 544-8778.
A szervezők kérik, hogy az online jelentkezést részesítsék előnyben, mert a nagyszámú
érdeklődő telefonon keresztül nehezen kezelhető, míg az online felület bármikor szabadon
elérhető!
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Átláthatóságot, a környéken élők véleményének figyelembevételét
várja el a polgármester a Radetzky-laktanya átépítése kapcsán
A Magyar Közlöny nemrég arról
tájékoztatott, hogy a Bem téri,
régóta üresen álló Radetzky-laktanya átépítését a kormány
nemzetgazdasági szempontból
kiemelt beruházássá nyilvánította. Őrsi Gergely a nyilvánossághoz fordult.

A II. Kerületi Önkormányzat
vezetése ezzel a döntéssel teljesen tehetetlenné vált, hiszen
az egykor patinás laktanya ügye
kikerült a polgármesteri hivatal
hatásköréből. A beépítés paramétereit kormányrendelet határozza meg, és amennyiben
azok ütköznek a Kerületi Építési Szabályzattal vagy az Országos
Településrendezési és Építési
Követelményekkel, a kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. A jogszabály így több ponton
is enyhíthet a beépítési paramétereken. A tervekbe a II. kerületnek már nincs beleszólása, és a
tervtanács sem foglalkozhat vele,
ugyanakkor a várható forgalmi,
parkolási és zajpanaszokra az önkormányzatnak kell megoldást
találnia.
A régi laktanyaépület átépítésének korábbi tervei többfunkciós
irodai, kereskedelmi és szállodai
hasznosítást is tartalmaztak.

Őrsi Gergely polgármester Facebook-oldalán adott hangot
véleményének és fordult a nyilvánossághoz. Mint írta, a városrészben azon dolgoznak, hogy az
építészeti örökség megóvása érdekében mind több épület kapjon
helyi védettséget Budán.
– Az elmúlt években többször,
több fórumon küzdöttünk azért,
hogy a Radetzky-laktanya sorsa
rendeződjön – fogalmazott. – Ha
kellett, a balesetveszélyre hívtuk
fel a figyelmet, vagy a közvetlen
veszélyhelyzet elhárítása érdekében kosaras autóval szedtünk le
engedély nélküli molinót az épületről. Mióta polgármesterré választottak, számtalan egyeztetést
folytattunk azért, hogy a Radetzky-laktanya esetében vegyék figyelembe az ott élők érdekeit.
Őrsi Gergely a közösségi oldalán hozzátette: az együttműködésre törekedve kérték, hogy közösségi egyeztetés nélkül semmi ne
történjen.
A kerületi lakókat képviselve
az ügyben elvárja, hogy a beruházás során a teljes döntéshozatali eljárás átlátható legyen, a
hatástanulmányokat, a terveket
és az előkészítő dokumentumokat tegyék nyilvánossá. Kéri, hogy
az ügyben vegyék figyelembe a
Radetzky-laktanya mellett élő

Felülvizsgálják a kerületi építési szabályzatot

A II. Kerületi Önkormányzat megkezdte a
kerületi építési szabályzat (KÉSZ) felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a rendelet
(28/2019. (XI. 27.) gyakorlati használata
során tapasztalt pontatlanságokat javítani
tudják, és a beérkezett partneri kérelmek is
a módosított szabályzat részei lehessenek,
illetve egyértelműbbé és könnyebben kezelhetővé váljon a helyi településrendezési
eszköz. A felülvizsgálat része volt az a
lakossági fórum, amit az előzetes partnerségi egyeztetés keretében tartottak

július 22-én a Völgy Utcai Ökumenikus
Óvodában. A megjelent lakók és építészek
előtt Trummer Tamás főépítész mutatta
be a KÉSZ módosításának céljait, meghallgatta a felvetéseket, valamit válaszolt
a felmerült kérdésekre. Elmondta, hogy a
II. kerület területének egészét érintő, az
akár több mint egy évig tartó felülvizsgálat
további részében megvizsgálják a beérkezett javaslatokat, amelyek szakmai alapon
helyet kaphatnak a megújuló helyi építési
szabályzatban.
Az észrevételeket 2020. szeptember
11-ig várják írásban a partnerseg@masodikkerulet.hu címen, vagy postai úton
(Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal,
Főépítész, 1024 Budapest, Mechwart liget
1. vagy 1277 Budapest 23. Pf. 21.), illetve
személyesen leadva a Polgármesteri Hivatal
Központi Ügyfélszolgálatánál (1023 Margit
utca 2-4., a borítékra írják rá: „KÉSZ felülvizsgálat 2020 előzetes”).

Kiemelt kormányzati beruházás lett a régóta üresen álló
Radetzky-laktanya

polgárok véleményét, törekedve
arra, hogy a legkisebb forgalmi
terhelés, zaj- és fényszennyezés
érje a közelben lakókat. Az épület megóvása érdekében felhívta

a figyelmet arra is, hogy az épület
nemzeti emlékezetünk része, az
’56-os forradalom meghatározó
helyszíne és a rendszerváltó MDF
egykori székháza.

Kiállás a közösségi egyeztetés mellett. A képviselő-testület
augusztus 26-án, lapzártánk után rendkívüli ülést tartott, amelyen téma volt
a Radetzky-laktanya ügye. A testület többsége elfogadta azt az előterjesztést,
amelyben elengedhetetlennek tartják a Bem József téren található épület
átépítésével kapcsolatos döntéshozatali eljárás átláthatóságát, a hatástanulmányok, az előkészítő dokumentumok és tervek nyilvánosságra hozatalát, valamint ragaszkodnak ahhoz, hogy a laktanya környékén élő vízivárosi
polgárok véleményét az átépítéséről meghallgassák és figyelembe vegyék.
Az elfogadott határozat kimondja: nemzeti kulturális örökségünk védelme
kiemelt szempontként jelenjen meg a Radetzky-laktanya átépítése során,
hiszen épülete a nemzeti emlékezet része.

Csökkennek a CT- és MR-vizsgálatok
várólistái a II. kerületben is
Fontos előrelépés a budapesti
egészségügyben, hogy a fővárosi közgyűlés elfogadta
a képalkotó diagnosztikai
eljárások várólistáinak csökkentéséről szóló javaslatot az
Egészséges Budapest Program
keretében. Az elfogadott javaslat a II. kerületiek számára
komoly vizsgálati kapacitást
tesz elérhetővé.
A döntés célja, hogy Budapesten
érvényesüljön a 7+3 nap alapelve,
vagyis a vizsgálatra jelentkezés pillanatától 7 napon belül történjen
meg a diagnosztikai vizsgálat, majd
3 napon belül a leletkiadás. Ráadásul a program segítségével rövidülnek a várólisták, így javulnak

az onkológiai szempontból gyanús
esetek diagnosztizálási és gyógyulási esélyei.
Az augusztus 27-én elfogadott
javaslat komoly plusz vizsgálati
kapacitást teszi hozzáférhetővé a
II. kerületiek számára. Viszonyításképpen: 2019-ben 1664 darab
II. kerületi CT-vizsgálatot végeztek, a program most további 1553
CT-vizsgálat elvégzését teszi lehetővé, vagyis közel a duplájára
nő az elvégezhető CT-vizsgálatok
száma. MR-vizsgálat esetén 2019ben 906 II. kerületi vizsgálat történt,
a program további 495 vizsgálatot
tesz lehetővé, vagyis több mint ötven százalékkal nő az elvégezhető
vizsgálatok száma.
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Közel hozott kötetek
– új könyvesszekér nyílt
a II. kerületben

Aslan – ezt a nevet kapta a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület új
könyves szekere, melyet augusztus 1-jén adtak át a nagyközönségnek a Margit körút és
a Frankel Leó út találkozásánál lévő kis téren.

Hogy a kezdeményezés sikeres lesz, az már
a hivatalos megnyitó előtt fél órával is látszott: a jövő-menő emberek mind megálltak
a könyvessziget előtt, sőt, volt, aki rögtön le
is csapott néhány régóta keresett példányra.
Forgalmas helyszín ez, kerületünk ezer éve lakott szíve, ahol a Frankel Leó út kis térré öblösödik. Mostantól talán az is erre kanyarodik,
akinek éppen nem itt volna dolga: a szekéren
ugyanis valóban nívós, válogatott irodalmat
lehet találni. Van a kínálatban vers és próza,
klasszikusok és modernek, és persze a legkeresettebb kötelező olvasmányok. De találhatunk útikönyveket, művészeti albumokat,
idegen nyelvű kiadványokat, történeti munkákat vagy akár mesekönyveket is bőven.
A Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület, ahogy azt a megnyitón vezetőjétől, Boda Istvántól hallhattuk, már eddig
is jelen volt a kerületben: könyves szekerük a
hűvösvölgyi végállomásnál áll négy éve. Céljuk megalakulásuk óta változatlan: a kultúrát
szeretnék közel hozni az emberekhez a „Mozgó könyvek” olvasási programmal. A szekér
a régi idők mozgóárusait, vásárosait idézi,
és egyúttal azt is jelenti, hogy a könyvek így
valóban egészen közeli, elérthető távolságba
kerülhetnek. Az áruk is elérhető, nemcsak a
tehetősebbeknek, hanem nagycsaládosoknak, nyugdíjasoknak, egyetemistáknak is – a
legtöbb kötetet 500 Ft-ért adják.
Naponta több felajánlást kapnak olyanoktól, akik valamilyen okból szeretnének

Berg Dániel alpolgármester, Boda István és Szabados Ágnes
a Frankel Leó úti könyvesszekér átadásakor

megválni a könyveiktől. Az így adományként
kapott köteteket a központi raktárban átvizsgálják, osztályozzák, hogy valóban csak válogatott, jó állapotú, minőségi irodalom kerüljön ki a szekerekre.
Az egyesület és a II. kerület között már korábban is volt kapcsolat – sok adományt is
kapnak innen –, amit most még szorosabbra
kívánnak fűzni. Nemrég közel háromszáz kötetből álló könyvadományt juttattak el idősotthonokba és szociális intézményekbe az
önkormányzat közreműködésével. – A könyv
kapu egy másik világba – mondta a megnyitón kerületünk alpolgármestere, Berg Dániel,
utalva az Aslan névvel megidézett híres Narnia krónikája-sorozatra. – Erre az utazásra
akkor is elindulhatunk, ha éppen világjárvány
van – tette hozzá. A tervek szerint bővülhet a

hálózat, így hamarosan a Széll Kálmán téren
is állhat egy hasonló szekér.
A megnyitón Szabados Ágnes televíziós riportert is láthatták és hallhatták az érdeklődők. Kezében új szerzeményt szorongatott:
itt talált meg egy régóta keresett kötetet.
A könyvolvasás népszerűsítését szívén viselő riporter elmondta, nemcsak azért fontos
az egyesület tevékenysége, mert közel hozza a
nívós irodalmat, hanem azért is, mert egyúttal
megment sok értékes könyvet és gondolatot a
pusztulástól.
Aslan nevét – a török eredetű szó oroszlánt
jelent – ismertté a Narnia-könyvek tették.
Méltó elnevezése lett a könyveket népszerűsítő szekérnek a törökkori kulturális emlékeire
is büszke II. kerületben.
Viczián Zsófia
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Budai senior pétanque-nap a Kultúrkúriában

Az elmúlt évek sikeres rendezvényei után az
Idősügyi Tanács idén is meghirdeti a 60 év
feletti, II. kerületi amatőr művészek számára
képző- és iparművészeti, valamint népművészeti pályázatát.
A II. kerületi Idősügyi Tanács olyan amatőr kerületi
alkotók munkáiból szeretne tárlatot rendezni, akik
idén is szívesen bemutatják alkotótevékenységüket
a nagyközönségnek.
A pályaműveket a II. Sz. Gondozási Központba (1022 Fillér utca 50/b) kell eljuttatni 2020.
szeptember 17–25. között hétköznaponként
10–12 óráig. A szervezők kérik, hogy a kiállítandó
darabok becsomagolva érkezzenek az intézményhez.
A kiállításra benyújtható művek tematikájában és technikájában nincs megkötés.
Bármely témájú és technikával készült, képző-iparművészeti vagy népművészeti alkotás nevezhet a
kiállításra. Szobor, festmény, kisplasztika esetén
legfeljebb 2 alkotás nyújtható be. A kiállítást rendező
Idősügyi Tanács előválogatást tarthat, ha a kiállítóterem méretét meghaladó számú alkotás érkezik.
A kiállítandó tárgyak mérete nem lehet
nagyobb: • szobor, kisplasztika esetén 60x60x60
cm-nél • a festmény esetén 50x75 cm-nél • hímzés, terítő legfeljebb 1 négyzetméternyi kiállítási
területet foglalhat el. A kiállítási darabok gondos
becsomagolásáról és a II. Sz. Gondozási Központhoz való szállításáról és elszállításáról a kiállítónak
kell gondoskodnia, a szállítás közben keletkezett
esetleges sérülésekért az Idősügyi Tanács nem vállal
felelősséget. Az Idősügyi Tanács felelősséget vállal
a kiállítási helyszínre szállítása és visszaszállítása,
illetve a kiállítás ideje alatt az alkotásokért.
Várjuk minden kerületi 60 év feletti amatőr művész
jelentkezését a tárlatra!
II. Kerületi Idősügyi Tanács

A kiállításról további felvilágosítás kérhető hétköznaponként
8–16 óra között a (06 1) 212-2579-es vagy
a (06 20) 237-1685-ös telefonszámon.
Évről évre egyre többen nevezik
be műveiket a pályázaton

Fotó: Badits Marcell

A II. kerületi Idősügyi Tanács ismét pályázatot
hirdet a 60 év feletti amatőr alkotóknak

Szeptember 9-én, szerdán 9.30–12-ig a Klebelsberg Kultúrkúria udvarán (1028 Templom u. 2.) a II. Kerületi Önkormányzat támogatásával pétanque-napot tart a Budapest Pétanque SE. A petanque („pétánk”) egy könnyen elsajátítható
golyós játék, amelynek célja, hogy a csapattagok a golyójukat a lehető legközelebb juttassák a célgolyóhoz (ÖCSI),
közelebb, mint az ellenfél. Ezt közelítő dobással vagy az ellenfél golyójának kilövésével tehetik meg. A szeptember 9-i
program: ismerkedés a pétanque alapjaival és történetével, kiscsoportokban gyakorlati pétanque-oktatás, háziverseny,
kötetlen játék. Golyókat a játékosok számára biztosítanak, emellett kupa, érmek a háziverseny 1-3. helyezettjeinek,
valamint ásványvíz, édes és sós aprósütemények várják a résztvevőket. A rendezvényen való részvétel ingyenes. Bővebb
információ a petanquebuda@gmail.com címen vagy a (06 30) 992-1083-as telefonszámon kérhető.

A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB szeptember 4-én, pénteken 14 órától évadnyitó pikniket rendez
a szabadban. Találkozó a Mechwart ligetben, a szökőkútnál. Szeretettel várják a régi klubtagokat és az új
érdeklődőket! Tájékoztatás kérhető a besenyeizsofi@gmail.com címen.

Fillér-kerti Esték

– beszélgetős műsor időseknek
A II. Kerületi Idősügyi Tanács beszélgetős sorozatának
első vendége: Szalóczy Pál előadóművész, rádió- és
tévébemondó.
Ki ne ismerné mélyen zengő orgánumát? Jellegzetes hangja tette különösen alkalmassá a bemondói
hivatásra, emellett narrátori és információs szövegek
bemondásakor is gyakran hallhattuk, de mesélni fog
az éneklésről, a futballról vagy a krimiírásról is. Életútjáról Kassay-Végh Hajnal beszélget vele.
Helyszíne: II. Sz. Gondozási Központ kertje (1022
Fillér utca 50/b). Megközelíthető a Széll Kálmán térről
induló 149-es busszal a „Gondozási Központ” megállónál. Időpontja: SZEPTEMBER 10., 17.30.
A rendezvény térítésmentes, de regisztrációhoz
kötött, a kert befogadóképessége maximum 50 fő,
kizárólag regisztrált nézőket tudunk fogadni! A rendezvény eső esetén elmarad.
Jelentkezni lehet a fillerkert@masodikkerulet.hu
e-mail címen (név, e-mail cím, telefonszám) megadásával. Mindenkit szeretettel várunk! A műsorváltoztatás
jogát fenntartjuk.
II. Kerületi Idősügyi Tanács

09. 08.
kedd
16.30

JÁTÉKRA HÍVJUK
KEDVES KÖZÖNSÉGÜNKET!

Szép verseket hallhatnak neves színművészek előadásában és zongoradarabokat, operaáriákat, dalokat
zenei életünk legjobbjainak tolmácsolásában. A zenés
irodalmi est közben versre és muzsikára vonatkozó kérdések hangzanak el, a helyes válaszokkal pedig még
ajándékokat is lehet nyerni. A vetélkedővel párosuló
művészeti esteket a „Ki nyer ma?” rádiós játékból
ismert ötletadó, CZIGÁNY GYÖRGY vezeti.
Közreműködik: CSÓKA ANITA operaénekes,
SZALÓCZY PÁL előadóművész, és NEUMARK ZOLTÁN
zongoraművész. Rendező a II. Kerületi Önkormányzat
Idősügyi Tanácsa. A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása szükséges. A jegyek átvehetők
személyesen a művelődési központ információs
pultjánál. Információ: (06 1) 212-2820, informacio@
marczi.hu. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Helyszín: a Marczibányi Téri
Művelődési Központ udvara.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820
Web: www.marczi.hu
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FESZTIVÁLOK

Fesztiválok

BUDAI POLGÁR

hegyen-völgyön

Nyár végére szinte minden területen feloldották vagy legalábbis nagyban enyhítették a járvány miatt bevezetett szigorú korlátozásokat.
Megjelenésünkkel egy időben zajlik Pesthidegkúton a nyárbúcsúsztató fesztivál, és szeptemberben is a bőség zavarával küzdhet majd
mindenki, aki akár a fővárosban, akár vidéken
szeretne eltölteni egy tartalmas hétvégét.

A kerületünkben élő Oszkó-Jakab Natália a
Művészetek Völgye fesztiváligazgatója, a Kerekdomb Fesztivál és az Örvényeshegy Piknik alapítója és igazgatója, a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint
a könnyűzenei élet ernyőszervezetének, a
Music Hungary Szövetség fesztivál szakosztályának vezetője. Tevékenysége lefedi az egész
országot, sőt, átnyúlik határainkon túlra is.
Számára, ahogy az egész
ágazat számára, nem volt
nyőszervezetnek éppen
könnyű a járvány okozta
ebben van az ereje, hogy
kényszerpihenő.
fel tudja hívni a döntés– Munkatársaimmal
hozók figyelmét egy egész
hamar felmértük, hogy a
ágazat gondjaira, amire
többi országhoz hasonazután nagyobb eséllyel
kap megoldást, például
lóan a járvány megjeleadózási könnyítést, ami
nésével nálunk is fel kell
sok cégnek jelentett sekészülni mindarra, amit
a tömegrendezvények
gítséget.
elhalasztása vagy elmaVolt pozitív oldala is a
leállásnak?
radása jelent – kezdi a
Fesztiváljaink közvetbeszélgetést Oszkó-Jakab
Natália. – A legfontosabb
lenül tagjai az Európai
természetesen az embeFesztivál Szövetségnek,
és egész Európában minrek egészsége, ezt nem
Oszkó-Jakab Natália
lehet kockáztatni, még
denki hasonló probakkor sem, ha sok cég
lémákkal szembesült,
csak egyetlen fesztivál rendezésére jött lét- amire közösen igyekeztünk választ adni. Sok
re, és ennek elmaradása akár a cég megszű- inspiratív gondolat fogalmazódott meg, és
nését is jelentheti. Ezért olyan kampányok- bár alapvetően versenytársak vagyunk, a köba kezdtünk, amelyek előremutatnak, ezzel zös baj és együttgondolkodás összehozta az
segíthetik a nehéz időszak átvészelését is. ágazat szereplőit.
A Művészetek Völgye bérletvásárlói is több
Művészetek völgye helyett idén Völgylehetőség közül választhattak, átvihették a hétvégék lesznek. Miért döntöttek így?
már megvásárolt belépőjüket 2021-re vagy
Ősszel, szeptemberben és októberben
az ősszel megrendezendő Völgyhétvégékre, rendezzük meg a Völgyhétvége programjait.
illetve támogatásként nálunk hagyhatták, Azért nem egyben tartjuk a tíz napot, ahogy
mindhárom megoldás segítette a tervezési egyébként szoktuk, mert mindig sok családi
és szervezési folyamatokat.
programunk van, amire az elinduló iskolai
Így is nagy veszteségekkel kell számolni. év miatt csak hétvégén tudnak ellátogatni
Mindannyian egy hajóban evezünk. A kö- a családok. Négy hétvégén három-három
zönségünkből sokan szintén nagyon nehéz napra tervezünk programokat, lesz kön�helyzetbe kerültek, elvesztették a jövedel- nyűzenei nagykoncert és tematikus udvamük egy részét vagy akár az állásukat. Nem rok, a részletes műsor már megtalálható a
tehettük meg, hogy nem váltjuk vissza a je- honlapunkon, a www.muveszetekvolgye.hu
gyeket, mert ez nemcsak fogyasztóvédelmi oldalon. Az idei fesztivált kicsit önkorlátoszabályozásba ütközik, de morálisan is ag- zó módon, a biztonsági előírások maximális
gályos. A Music Hungary Szövetségnél hétről betartásával, kevesebb fesztiválozó részére
hétre gyártottuk a lobbianyagokat, jeleztük, szerveztük, a helyszín csak Kapolcs lesz, és
hogy bajban vagyunk, felméréseket készí- csak egy limitált jegymennyiséget fogunk
tettünk, hogy igazoljuk, a kultúrának és a értékesíteni. Nagy bevétel nem „fenyeget”
könnyűzenei iparnak erős GDP-lenyomata minket, de reménykedünk állami támogavan, ezért mi is várjuk a támogatást. Egy er- tásban. A Kerekdomb Fesztivált szerencsés

Völgyhangulat

módon eleve szeptember 17–20. között terveztük megrendezni, persze ezt is óvatosan,
kisebb létszámmal.
A szorult helyzet új ötleteknek is teret
adott, ilyen például a CityEvents.hu, ami
városi rendezvények szervezésére jött létre.
Az első ilyen a Startup Safari Budapest volt,
amit mindössze három hét alatt kellett élő
eseményből online programsorozattá alakítanunk. Büszkén mondhatom, hogy óriási
siker lett, több ezren látogatták, és az egyes
látogatók is a megszokottnál jóval több előadást tudtak megtekinteni.
Néhány éve költözött kerületünkbe –
szeret itt élni?
Hat éve lakom itt, a Keleti Károly utcában,
de már a belépésem is nagyon meghatározó volt. Várandós voltam a kislányommal,
és rengeteget rohangásztam ide, későbbi
lakásunk felújítása kapcsán. Kiszúrta ezt a
Tortavár tulajdonosa, és a kezembe nyomva
egy tölcsér fagyit azt mondta: – Üdvözlünk a
Keleti Károly utcában!
Szép és sokszínű a II. kerület, nagyon szerencsés adottságokkal. Jó lenne megerősíteni
a szűkebb helyi közösségeket és kezdeményezéseket, hogy jobban megismerjük egymást,
és ha kell – ahogy ezt a veszélyhelyzetben tapasztalhattuk – segíteni tudjunk egymásnak.
Péter Zsuzsanna

2020/12 – augusztus 30.
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Az Ars sacra fesztivál
II. kerületi programjai
előadás

Gyere el,
ünnepelj velünk!

Gyere el,
ünnepelj velünk!
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SZEPTEMBER 12–20.
AZ ÜNNEPSÉGSOROZAT
PROGRAMJA
AZ ÜNNEPSÉGSOROZAT
PROGRAMJA

Szeptember 12., 16.00, Országúti Ferences Plébánia
(1024 Margit körút 23.) : „Házad ékessége”. A 250
éves országúti ferences templom építéstörténetéről és
művészeti kincseiről mesél dr. Farbaky Péter, a Kiscelli
Múzeum főmuzeológusa.
Szeptember 13., 18.00–20.00-ig, Rákócziánum-kápolna (1024 Keleti Károly utca 39.): ARS SACRA.
A harangjáték megszólaltatása után Balasi Barnabás
orgonaművész mutatja be a Krisztus Király-templom
1927-es (op. 1017) Angster-orgonáját.

kiállítás

Szeptember 12., 15.00–17.00, szeptember 15–18.,
13.00–18.00, szeptember 19., 10.00–14.00, Vízivárosi
Galéria (1027 Kapás utca 55.): Fényt hozzon... IX.
– Hager–Gelley művészcsalád. Kiállító művészek: Hager Ritta textilképzőművész, Gelley Bálint
animációsfilm-rendező, Gelley Kristóf ötvösművész,
Gelley Márk tervezőgrafikus.
Szeptember 17., 17.00, szeptember 18., 10–15.00,
ORFI Közösségi Központ (1023 Frankel Leó út 25–29.):

Róma, a szent város – Madarassy István
útirajzai.

OKTÓBER 11., VASÁRNAP, 16:00
„Járt már Ön orgonában?” –
interaktív orgonabemutató felnőtteknek *

SZEPTEMBER
Szeptember 12–20., 10.00–18.00, Klebelsberg
Kultúr-12., SZOMBAT, 16:00
„Házad ékessége - A 250 éves országúti ferences
OKTÓBER 17., SZOMBAT, 16:00
SZOMBAT,–16:00
templom
építéstörténete SZEPTEMBER
és művészeti kincsei” – 12.,„Templommustra
A templom rejtélyes zugainak
kúria (1028 Templom utca 2–10.): Jóhír – Kállai
Nagy
dr. Farbaky Péter művészettörténész, főmuzeológus
játékos felfedezése gyermekeknek”

„Házad ékessége - A 250 éves országúti ferences

előadása a templomban
Kriszta grafikusművész meseillusztrációi.
OKTÓBER 18.,
16:00 kincsei” –
templom építéstörténete
ésVASÁRNAP,
művészeti
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT, 17:00
A „Templom és közösség 250 éve” c. jubileumi
kötet bemutatója

Kiss Zsolt orgonakoncertje

SZEPTEMBER 15., KEDD, 19:00
„SaxOrgan - A klasszikus és a jazz találkozása” –

kerekasztal-beszélgetés templomunk egykori
és mai arcaival. Helyszín: KSH díszterme, 1024 Bp.,

dr. Farbaky Péter művészettörténész, főmuzeológus
NOVEMBER 6., PÉNTEK, 19:00
előadása a templomban
„Mi lesz a templommal a következő 250 évben?” –

zene

SZEPTEMBER
SZOMBAT,
17:00
Koncert Ház
a 250 éves országúti
ferences templomban12.,Keleti
Károly u. 5-7.
Szeptember 13., 17.30, Kájoni János Közösségi
Km: Zsemlye Sándor (Zsömi)
– szaxofon,
A „Templom
és közösség 14.,
250SZOMBAT,
éve” 10:00
c. jubileumi
Nagy László
3/3Adrián – orgonakötet bemutatója NOVEMBER
(1025 Szilfa utca 4.): Nádmesék Különkiadás
„A Budai Ferences Könyvtár titkai – meglepő
SZEPTEMBER 23., SZERDA, 18:00
tények és érdekességek Buda egyik legrégebbi
„Mester és tanítványai”. J. S. Bach, Franz
SchuÜnnepi
szentmise, hangverseny és
könyvtáráról” *
SZEPTEMBER
15., KEDD, 19:00
kiállításmegnyitó a 250. évforduló
napján.
bert, Antonio Vivaldi és Ludwig van Beethoven
műveiután elhangzik
NOVEMBER 15., VASÁRNAP, 16:00
A szentmise
Mozart: Koronázási
„SaxOrgan
- A klasszikus
éssípot!”
a jazz
találkozása”
–
„Fújj meg egy
- interaktív
orgonabemutató
miséje
csendülnek fel Hadady László, Csizmadia Ilona, Sándor
6-14
éves gyermekeknek
*
Koncert
a
250
éves
országúti
ferences
templomban
SZEPTEMBER 26., SZOMBAT, 18:45
NOVEMBER
22., VASÁRNAP,
16:00
Zenés dicsőítés a jubileumi
szentmise
előestéjénSándor
Ádám és Mezei Pál előadásában. Ingyenes program.
Km:
Zsemlye
(Zsömi)
– szaxofon,
Kapitány Dénes orgonakoncertje
SZEPTEMBER
27., VASÁRNAP,
10:00
Nagy
László Adrián – orgona
Szeptember 17., 18.00, ORFI Közösségi Központ
(1023
Püspöki szentmise, utána családi délelőtt
a templomkertben
HELYSZÍN:
Frankel Leó út 25–29.): Kvar tettek. A Quartetto
SZEPTEMBER 23.,A SZERDA,
18:00
november 6-i Kerekasztal-beszélgetés
kivételével
27., VASÁRNAP, 16:00
azhangverseny
összes program helyszíne
Speranza W. A. Mozart: F-dúr divertimento SZEPTEMBER
Kv.
138,
Ünnepi
szentmise,
ésaz Országúti Ferences
Schnell Máté orgonakoncertje
Templom és Plébánia. 1024 Budapest, Margit krt. 23.
kiállításmegnyitó
a 250. évforduló napján.
19:30
Alexander Borogyin: D-dúr quartetet adja elő.SZEPTEMBER 27., VASÁRNAP,
Ünnepi „félnyolcas” szentmise,
utána zenés után elhangzik Mozart: Koronázási
A
szentmise
dicsőítés a 35 éves Boanergész zenekarral
Szeptember 20., 19.00, Szent Flórián görögkatolikus
miséje
templom (1027 Fő utca 88.): Pathodia Sacra –
SZEPTEMBER 26., SZOMBAT, 18:45
Huygens zsoltárai (1647). Részletek Constantijn
Zenés dicsőítés a jubileumi szentmise előestéjén
Huygens 1647-ben, Párizsban kiadott Pathodia Sacra
et Profana című kötetéből. Km.: Tóth Emese Gyöngyvér
SZEPTEMBER 27., VASÁRNAP, 10:00
Püspöki szentmise, utána családi délelőtt
(ének), Juhász Gábor (theorba).
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SZEPTEMBER 27.,GVASÁRNAP,
A programokról részletesebben tájékozódhat
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a www.ars-sacra.hu honlapon.

* a csillaggal jelölt programokra előzetes regisztráció szükséges.
Részletek és regisztráció: www.orszagutiferencesek.hu
(érdeklődés arányában alkalmanként két csoportot indítunk)

Schnell Máté orgonakoncertje
ünnepelj velünk!
Támogatók:

AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOM

HELYSZ

A novembe
az összes p
Templom

SZEPTEMBER 27., VASÁRNAP, 19:30
Ünnepi „félnyolcas” szentmise, utána zenés
dicsőítés a 35 éves Boanergész zenekarral
OKTÓBER 11., VASÁRNAP, 16:00
„Járt
már Ön
orgonában?”
–
OKTÓBER
11.,
VASÁRNAP, 16:00
11., VASÁRNAP, 1
Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: a szentmisék
interaktív
orgonabemutató
felnőtteknek
* OKTÓBER
„Járt
már
Ön
orgonában?”
–
AZ
ÜNNEPSÉGSOROZAT
PROGRAMJA
„Járt már Ön orgonában?”
SZEPTEMBER
12., SZOMBAT,
hétköznap
6.30 és 18 órakor
vasárnap 9,16:00
10.30 és 18 órakor
interaktív orgonabemutató felnőtteknek * interaktív orgonabemutató f
„Házad
ékessége12.,
- A 250
éves országúti
OKTÓBER 17.,
SZOMBAT,
16:00
SZEPTEMBER
SZOMBAT,
16:00 ferences
SZEPTEMBER
12., SZOMBAT,
16:00
kezdődnek.
Szentségimádás
mindenművészeti
csütörtökön
és első –
templom
kincsei”
„Házad
ékessége
- A SZOMBAT,
250–éves
országúti
ferences
„Templommustra
A templom
rejtélyes zugainak
OKTÓBER 17., SZOMBAT, 16
„Házadépítéstörténete
ékessége - A 250és
éves országúti
ferences
OKTÓBER
17.,
16:00
szombaton
az estiPéter
szentmise
után. Minden
pénteken
7 óra- –
templom
építéstörténete
és művészeti kincsei” –
„Templommustra – A temp
dr.templom
Farbaky
művészettörténész,
főmuzeológus
játékos
felfedezése –gyermekeknek”
építéstörténete
és művészeti
kincsei”
„Templommustra
A
templom
rejtélyes
zugainak
dr. Farbaky Péter művészettörténész, főmuzeológus
játékos felfedezése gyermek
kor laudes,
vasárnap
17.30-kor
vesperás. Bibliaóra
minden
előadása
a templomban
dr. Farbaky
Péter
művészettörténész,
főmuzeológus
játékos
felfedezése gyermekeknek”
előadása
a templomban
OKTÓBER 18., VASÁRNAP, 16:00
OKTÓBER 18., VASÁRNAP, 1
előadása
hétfőn 19
órakor. aA templomban
plébániai iroda fogadóórái hétfőn és
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT, 17:00
SZEPTEMBER
12.,
17:0016:00
Kiss
Zsolt orgonakoncertje
Kiss Zsolt orgonakoncertje
OKTÓBER
18.,SZOMBAT,
VASÁRNAP,
pénteken
10–12
óráig,
szerdán,
csütörtökön
és
pénteken
A
„Templom
és
közösség
250
éve”
c.
jubileumi
A „Templom
és közösség
250 éve”
c. jubileumi
SZEPTEMBER
12., SZOMBAT,
17:00
Kiss Zsolt orgonakoncertje
NOVEMBER 6., PÉNTEK, 19
kötet
bemutatója
16–18
óráig.
További
információ
a
www.ujlakitemplom.
NOVEMBER
6.,
PÉNTEK,
19:00
kötet
bemutatója
A „Templom
és közösség 250 éve” c. jubileumi
„Mi lesz a templommal a kö
„Mi
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Kontra Éva testvér a Magyarok Nagyasszonya Társaság első
általános főnöknője, valamint az Időskorúak Árpád-házi
Szent Erzsébet Szociális Otthonának volt intézményvezetője
augusztus 20-án a Magyar Köztársaság Ezüst Érdem* a csillaggal jelölt programokra előzetes regisztráció szükséges.
Támogatók:
Részletek és regisztráció: www.orszagutiferencesek.hu
keresztjének kitüntetésében részesült.
(érdeklődés arányában alkalmanként két csoportot indítunk)

AZ ORSZÁGÚTI FERENCES

Hírek, események kerületünk templomaiban
PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: szeptember 7.: a hittanórák és közösségi alkalmak kezdete
(1026 Pasaréti út 137.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: szeptember
4-én 18 órakor a Világ-egyetemi sorozat keretében dr.
Erdélyi Judit előadása Hogyan gondolkozzunk a védőoltásokról keresztyénként? címmel. Szeptember 6-án 9 órakor
konfirmáció-előkészítő megbeszélés a 7. osztályosok számára, 10 órakor tanévkezdő istentisztelet. Csütörtökönként
16.30-kor gyülekezeti hittanoktatás az 1–6. osztályosok
számára, első alkalom szeptember 10-én. A járványhelyzetre
való tekintettel a zárt térben tartott alkalmainkon a maszk
viselése kötelező. A programok a járványhelyzet alakulásával változhatnak, tájékozódni érdemes a www.refpasaret.
hu honlapon. Tel.: (06 1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: szeptember 1-jén 17
órakor az első oktatás az elsőáldozók számára. Az elsőáldozás október 4-én a 9 órai szentmisén lesz. Szeptember
3-án, elsőcsütörtökön a 7 órai szentmisét papi és szerzetesi
hivatásokért ajánlják fel. Szeptember 4-én elsőpénteken a 10.30 órai szentmise végén Jézus Szíve-litánia, 20
órakor a szabadtéri oltárnál rózsafüzérima. Szeptember
5-én, elsőszombaton 10 órakor rózsafüzérima, 10.30-kor
szentmise. Szeptember 6-án, elsővasárnap 9 órakor
tanévkezdő szentmise (Veni Sancte), 16.30-tól szentségimádás a templomban. Szeptember 8.: Kisboldogasszony
ünnepe, a templom főbúcsúja, a szentmisék 7, 10.30 és 18
órakor kezdődnek, az ünnepi 18 órai szentmisét dr. Pákozdi
István felső-krisztinavárosi plébános mondja. Szeptember 12.: Szűz Mária neve napja, szentmisék 7 és 10.30
órakor lesznek (1029 Templomkert u. 1.).
Országúti Ferences templom: SZEPTEMBER
19-én, szombaton 18 órakor szentmisét mutatnak be
Tamás Gergely Alajosért, valamint a Kapisztrán Kórus élő
és elhunyt tagjaiért, melyre várják a híveket.
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BUDAI POLGÁR

Fázisok és nyomatok a Vízivárosban

szeptember 6.
vasárnap 19.00

Szakonyi Károly:
KÉT NŐ ÉS…
a Szolnoki Szigligeti
Színház előadása
Színházbérletes előadás
Rendező: MÁLNAY LEVENTE

IDŐPONT VÁLTOZÁS!
Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával kerül bemutatásra.

Megnyitó:

szeptember 18.
péntek 18.00

FORMAJÁTÉK
Hideg Orsolya
öltözéktervező
iparművész kiállítása
A kiállítás díjtalanul megtekinthető
október 9-ig hétköznap 8-20 óráig,
hétvégén 10-18 óráig.

A DIGIT/KLASSZIK 4 Fázisok és Nyomatok ’2020
című grafikai kiállítást eredetileg májusban,
a Grafika hónapja keretében rendezte volna
meg a Vízivárosi Galéria, ám a járványhelyzet
miatt a tárlatot csak most, augusztus végén
mutatják be.
A Magyar Grafikusművészek Szövetsége
2017-ben kapcsolódott be a Vízivárosi Galéria azon országos programjába, amely a Grafika hónapja címszó alatt vált ismertté. Az első

kiállítás, DIGIT/KLASSZIK 1 – Nyomatok ’2017
nagy érdeklődésnek örvendett, így a következő két évben is folytatódott a különleges
grafikákat, litográfiákat, szitanyomatokat és
digitális nyomatokat felvonultató sorozat.
A Magyar Grafikusművészek Szövetsége és a
Magyar Grafikáért Alapítvány mostani kiállításán huszonkét művész alkotásai tekinthetők
meg SZEPTEMBER 8-ig a Vízivárosi Galériában (1027 Kapás utca 55.).

Budai Tánchíradó

Újra megnyit a Budai Táncklub
Szeptember 5-től megkezdődik a Budai Táncklub 2020/2021-es tanéve. Kisgyermekkortól
a felnőtt korosztályig várják a jelentkezőket
a tizenkétféle táncműfajban meghirdetett
tanfolyamokon. A beiratkozás folyamatos,
melyről részletes információ kérhető személyesen a 1022 Kapás u. 55. szám alatt
az információs pultnál, telefonon a (06 1)
201-7992-es számon vagy a budai-tancklub@
marczi.hu e-mail-címen. További részletek a
www.budai-tancklub.hu oldalon találhatók.

A KSH Könyvtár nyitvatartási rendje. Az augusztus 31-i héttől a könyvtár újra a korábban megszokott, a járványhelyzet előtti nyitvatartási rend szerint üzemel. Erről és az aktuálisan elérhető szolgáltatásokról, az
esetleges változásokról a honlapon (konyvtar.ksh.hu), illetve az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet tájékozódni.
Tájékoztatás: (06 1) 345-6036, ref@ksh.hu, kölcsönzés: (06 1) 345-6757, (06 1) 345-6339, e-mail: kolcsonzes@ksh.hu.

Kulturális séta a Napraforgó utcában
szeptember 8.
kedd 18.00

Genius loci
A KÖZÉPKOR
RÓMÁBAN

Ludmann Mihály művészettörténész
előadás-sorozata

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Ingyenes, vezetett sétákat
tart a kulturális örökség
napja és a Budapest 100
nevű rendezvénysorozatokhoz kapcsolódva a Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület szeptember
19-én és 20-án.
A Napraforgó utcai kislakásos mintatelep a hazai
modern építészet kimagasló példája és egyik kiindulási
pontja. A műemlékvédelem alatt álló épületegyüttes jövőre ünnepli fennállásának 90. évfordulóját.
A mintegy egyórás sétán a résztvevők megismerhetik azokat a körülményeket, melyek életre hívták
a kísérleti lakótelepet, és információt kaphatnak
arról, hogy miben különbözik az utca az Európa más

országaiban lévő, azonos időszakban épült, hasonló célból
létrehozott épületegyüttesektől.
A sétálók bepillantást nyerhetnek az utca múltjába és a házak
történetébe, valamint megismerhetik a 30-as években
haladónak számított műszaki megoldásokat, melyeket a házak tervezői is alkalmaztak. A részvételhez
regisztráció nem szükséges.

Időpontok: szeptember 19.
(szombat), 10 és 16 óra, valamint
szeptember 20. (vasárnap) 11
óra. Találkozó mindhárom alkalommal
a Napraforgó utca 22. előtt.

2020/12 – augusztus 30.
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Az ajtó – századszor

Augusztus 31-én századszor is a Spirit Színház
színpadára lép Szabó Magda ikonikus hősnője, Szeredás Emerenc – pontosabban az őt
életre keltő Hegyi Barbara (képünkön).
Szabó Magda Kossuth-díjas író, kerületünk díszpolgára. Egyik legismertebb regénye
Az ajtó, amelyből Szabó István gyönyörű filmet
is forgatott – a jelenetek jó részét Pasaréten
vették fel. Az idős bejárónő története igazi
világsiker: 34 nyelvre fordították le, Czeizel
Gábor rendező pedig színpadra álmodta a mélyen emberi, szép történetet, amelyet a Spirit
Színházban mutattak be nagy sikerrel.
Molnár Anna, a neves írónő és professzor
férje Budára költözik. Ahhoz, hogy mindketten hivatásuknak élhessenek, szükségük
van egy megbízható házvezetőnőre. A szomszédok és ismerősök a szemközti ház lakóját,
egy kemény, dolgos, köztiszteletnek örvendő,
ám egyben rettegett hírű asszonyt, Szeredás
Emerencet ajánlják. Emerenc a vastag, bezárt
ajtó mögött él. Molnár Anna előtt feltárul az
ajtó, mely mögött Emerenc védi magányát és
tehetetlen nyomorúságát.

Az Átrium tájékoztatása szerint,
az augusztus 23-án megtartott, Az Őrült Nők Ketrece
című előadás egyik közreműködőjének koronavírustesztje pozitív lett. Ezért az Átrium előadásai
augusztus 25-től két héten át elmaradnak, az
elmaradó előadásokról, illetve azok pótlásáról a
színház később ad tájékoztatást. Tervezett előadások:
SZEPTEMBER 9., 11., 19.30: Isteni végjáték. SZEPTEMBER 10., 19.30: Újságmúzeum Live – sorozatpremier. SZEPTEMBER 12., 19.30: Minden nagyon
jó lesz. SZEPTEMBER 13., 11.00: Tintanyúl Klub a
Bisztrószínpadon. Regisztráció: tintanyulkoncert@gmail.
com. SZEPTEMBER 15., 16., 17., 19.30: Az Őrült
Nők Ketrece (1024 Margit krt. 55.). SPIRIT SZÍNHÁZ:
SZEPTEMBER 1., 19.00: Eszter hagyatéka. SZEPTEMBER 2., 3., 19.00: Ördögi kör. SZEPTEMBER 3.,

szombati napokon 10.30–12.00
sziamarczi! családi program

MOTOLLA JÁTSZÓHÁZ

A két asszony ismerkedéséről, bátortalan
közeledéséről, egymásra utaltságáról és fokozatosan szeretetté alakuló kapcsolatáról,
az emberi méltóság tiszteletéről szól a mű,
amelyre mindvégig rányomja bélyegét a közelmúlt történelme.
A századik, jubileumi előadást augusztus 31-én láthatja a közönség a Spirit Színházban (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

19.30: Elveszett paradicsom – bemutató. SZEPTEMBER
10.,11., 12., 19.00: Szexpedició. SZEPTEMBER 14.,
15., 19.30: A bukás (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).
JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: SZEPTEMBER 12.,
19.00: A jelentéktelen. SZEPTEMBER 16., 19.00:
Leszámolás velem. SZEPTEMBER 18., 19.00: Irodai
patkányok. SZEPTEMBER 19., 19.00: Az örökség.
SZEPTEMBER 12., 20.00: 40! Avagy véges élet (1027
Jurányi utca 1–3.).

Kézműves játszóházi foglalkozás
3-6 éves gyerekeknek
szeptember 5.
Reppenő pillangók
szeptember 12.
Térbeli képeslap

ELSÜLLYEDT VILÁGOK,
TÚLÉLŐ CIVILIZÁCIÓK

Történelmi előadássorozat
Előadó: ANTALFFY PÉTER történész
szeptember 10. csütörtök 18.30
Az elmaradt világvége –
maják, ezredfordulós pánikok

minden hétfőn 19.00–22.00
Leszámolás velem

Új helyszínt kapott a kultúra. A koronavírus-járvány leginkább a fellépésből élő művészeket sújtotta, részben nekik, részben a kultúrát nélkülözni kényszerült közönségnek biztosít találkozási lehetőséget a
Hill Bowling Kulturális Központ szeptembertől három hónapon át a Rózsadomb Centerben. Szeptember
8., 19.00: Oravecz György: A komolyzene komolytalanságai. Szeptember 9., 19.00: Ihos József humorista estje. Szeptember 10., 21.00: Pedrofon (rock’n’roll). Szeptember 11-12., 20.00: Karaoke.
Szeptember 14., 19.00: Gayer Trió – dzsesszestek. Szeptember 15., 19.00: Koródi Iván és Koródi
Péter zongoraestje. Szeptember 16., 19.00: Publik Antal vers- és prózaestje. Elérhetőség és információk a jegyárakról: hillbowling.hu, www.facebook.com/hillbowling.
A Klebelsberg Emlékház szeptemberi programjai: SZEPTEMBER 9., 17.30: Trianon és a
szabadkőművesség. Dr. Ligeti Dávid, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársának
előadása. SZEPTEMBER 10., 17.30: Trianon után – háború előtt. Dr. Bellák Gábor művészettörténész előadás-sorozata. SZEPTEMBER 17., 17.30: Előadások a zenéről – Ferenc Józseftől Szent Istvánig, 1914–1938
– egy rövid emberöltő kulturális emlékezete a komolyzenében. Windhager Ákos összehasonlító irodalomtörténész
előadás-sorozata. Hiszek egy Isteni örök igazságban…” – 1920 zenei emlékezete. A rendezvények ingyenesek,
regisztrációhoz kötöttek. Jó időben az előadásokat szabadtéren tartják meg, és kérik, hogy mindenki viseljen
szájmaszkot. Rendező a V4 Építészeti Alapítvány. Regisztrálni a v4@v4fund.archi címen, vagy telefonon a (06
70) 389-8720-as számon Albrecht Beátánál lehet (1028 Templom utca 12–14.).

KREATÍV ÍRÁS

Tanfolyamvezető: LACKFI JÁNOS
József Attila- és Prima Primissimadíjas író, költő
szeptember 14.
Anyáról lányra, apáról fiúra

szeptember 17.
csütörtök 19.00–01.00

ÉVADNYITÓ
GUZSALYAS BÁL

Szigony, Somos,
Fanfara Complexa,
Előnk és barátai

marczi.hu
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Szőlőtőkék és történetek

BUDAI POLGÁR

Az Orsó utca déli lejtőit – mint ahogy Buda
többi hegyoldalát – hajdanán szőlő borította, és a termőterület még az 1860-as
évek statisztikáiban is nőni látszott. Különösen keresettek voltak a Sas-hegy és a
Gellért-hegy borai. Az 1880-as évek végén
azonban a filoxéra néhány év alatt teljesen
kipusztította a tőkéket. Kovács László egy
kis másfél századdal ezelőtti hangulatot
csempészett vissza az 1943-ban épült Orsó
utcai kilenclakásos társasház kertjébe.

Szétnézünk a kertben. Égetően süt a nap, de az
égen már gyülekeznek a fekete felhők. A szőlőtőkék között áll egy öreg kajszifa, roskadozik a
baracktól, virágok tarkállanak, hátul saját kút,
szaletlik, ahol nagyobb társaság le tud ülni, de
még kemence, sőt szauna is elfér a kertben.
Az ötvenéves szőlőtőkék szépen teremnek. Kovács László 1965 óta lakik a házban feleségével,
három gyermeküket itt nevelték fel. – Tavas�szal ültettem fiatal tőkéket – mondja a házigazda, miközben amerre járunk, letépegeti a
szőlőtőkék hónaljhajtásait. – Van itt sokféle
fajta szőlő, a budai térség régi fajtája, az ellenálló Csiricsuri, Szőlőskertek királynője, Pannónia kincse, Néró, Fekete mágus, Hamburgi
muskotály.
Apám gazdálkodó ember volt Kalocsa mellett, én 1964-ben Szegeden végeztem az egyetemen történelem–francia–orosz szakon. Friss
diplomásként Kiskunfélegyházán tanítottam a
Móra Ferenc Gimnáziumban, majd Budapestre kerültem a Külkereskedelmi Minisztérium
protokollosztályára. A francia és az orosz mellett beszélek még angolul és spanyolul is.
Közben behúzódunk a lugasba, mert leszakad az ég. Először borsónyi jég kopog mindenfelé, majd elkezd ömleni az eső. Kovács László
tovább mesél.
– Pályámat a Magyar Újságírók Országos
Szövetségében, majd a Külügyminisztérium
sajtóosztályán folytattam. Később a párizsi
magyar nagykövetségre helyeztek sajtóattasénak, első titkári rangban. Feladatom a sajtókapcsolatok ápolása, a két ország újságírói útjainak szervezése, egyengetése volt. 1980-ban
jutott el Farkas Bertalan a világűrbe, annak
párizsi sajtóját is szerveztük. Ebben az időszakban magas szinten, dinamikusan épültek
a magyar–francia kapcsolatok. Mikor hazajöttem, a Parlament külügyi osztályára kerültem, az Interparlamentáris Unió (IPU) magyar
nemzeti csoportjának lettem a titkára. Addig is
utaztam, de ezzel kinyílt előttem a nagyvilág.
Parlamenti delegációkat küldtünk és fogadtunk. Az Interparlamentáris Uniót 1889-ben
alapították abból a célból, hogy az országok
közötti konfliktusokat a felek ne háborúval,
hanem a tárgyalóasztal mellett rendezzék.
Magyarország egyik alapítója volt az IPU-nak.
Budapesten, a Millennium évében, 1896-ban
volt IPU-konferencia, akkor még Jókai Mór

Kovács László fél évszázados tőkék között

volt a magyar csoport elnöke. 1989 márciusában az IPU centenáriumi konferenciáját 1936
után ismét Budapesten rendezték meg. Ekkor
Szűrös Mátyás volt az Országgyűlés és az IPU
Magyar Nemzeti Csoportjának elnöke, én pedig a titkára. Akkor a majdnem egyhetes budapesti konferencián itt volt többek között
Jasszer Arafat palesztin elnök, az amerikaiak
és a szovjetek képviselői is. 2005-ig, nyugdíjazásomig dolgoztam a Parlamentben. 2003ban megtiszteltek, megkaptam a Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztjét a parlamentek
közötti kapcsolatok építésében játszott szerepemért.
Miközben úgy ömlik az eső, mintha dézsából öntenék, Kovács László azt is elmeséli,
hogy nyugdíjba vonulása után egy napig sem
volt munka nélkül.
Az utolsó munkanapomon megtudtam, hogy
megalakult a Gazdapárt, melynek csatlakozásom után én írtam a külügyi programját. Indulni akartam a kalocsai körzetben a 2006-os
országgyűlési választáson, de végül visszaléptem, így a politikából nem lett semmi. Viszont
megalapítottuk a Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók Szolgáltató Egyesületét (ma már Sajtkészítők Egyesületeként ismert). Ennek vagyok
elnöke 2006 augusztusa óta. A másik tevékenységi köröm, hogy a sajtkészítőket képviselem a múlt évben megalakult Közép-európai
Gasztronómiai és Sommelier Egyesület egyik
alelnökeként.
A társasházi kertet ötven éve én ápolom, de
többen is ültettek fákat, virágokat. Indultunk a
Magyar Turisztikai Ügynökség és a II. Kerületi
Önkormányzat Buda legszebb kertje pályázatán
is. Nejem nagyon sokban segít, főleg a számítógép kezelésében. Ő tanár, szabadidejében
novellákat, meséket ír, több könyve jelent

meg. Három gyerekem közül Kati Brüsszelben
él, az Európai Bizottságnál dolgozik komoly
beosztásban. Jutka lányom Prágában lakik a
férjével. Tamás fiam az én pályámat folytatja,
diplomata, hét nyelven beszél felsőfokon.
Eredeti szakmám alapján foglalkozom történeti dolgokkal is. Az én szervezésemben,
2014-ben jelent meg egy tanulmánykötet Magyarzsákodi Hegedüs Sándor (1847–1906) volt
kereskedelemügyi miniszterről, akinek dédunokája, Tőry Magdolna a legrégibb lakója volt
ennek a háznak. 1947-ben költöztek ide, így
kerültek ide dédapja történelmi kincset érő
utazóládái, amelyeket jóval később a társasház
pincéjében fedeztem fel. De a ház nemcsak
ezért érdekes. Az ostrom idején üresen állt,
ezért a dán nagykövetség ide gyűjtötte ös�sze az árva, csavargó gyerekeket. Állítólag itt
működött egy szanatórium, kórház is, a műtők
az alagsorban voltak, és azt mondják dr. Pető
András (1893–1967) e falak között dolgozta ki
híressé vált módszerét.
Közben lecsendesül az eső.
Mindig ilyen aktív volt? – kérdezem Kovács
Lászlótól. – Mondhatom, hogy igen. Most is
mindennapra megvan a programom. Aktivitásban nincs hiány.
Azt mondják – vetem fel –, akinek Kovács a
vezetékneve, az sikerkovács. – Elégedettnek
mondhatom magamat, mind a családot, mind
önmagamat tekintve. Legnagyobb sikerem az
életben, hogy nagyon értékes gyerekeim, unokáim vannak, hogy 79 évesen még napi szinten
bírok dolgozni, el tudom tolni a talicskát.
Az eső elállt, a sör elfogyott, újra melegen süt
az Orsó utcai kertre a nyári nap.
Zsoldos Szilvia
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Lábnyomok a Ferenc-halmon

Képforrások: Budapest Történeti Múzeum Fővárosi Képtár, Magyar Nemzeti Digitális Archívum

A járványhelyzet ráirányította a figyelmet a zöldterületekre, különösen azokra, amelyek könnyen elérhetőek, mégsem tömegek
által látogatott helyek. A II. kerület Zugligettel határos szélén fekvő
Ferenc-halom éppen ilyen: egy turistautakkal szabdalt, békés kis erdőség, amelyet jobbára csak a környékbeliek látogatnak.

Ha pontosabban be akarjuk határolni az elhelyezkedését, a Ferenc-halom a Kis-Hárs-hegytől
dél-délkeletre fekszik a Budakeszi út és a Kuruclesi-völgy között.
Nagyrészt erdő borítja, melyet
itt-ott megszakít egy-egy kisebb
rét vagy sziklacsoport. A hegy
anyaga javarészt dolomit és dach
steini mészkő (előbbit a régebbi
korokban bányászták is).
Hogy honnan kapta a nevét, arról megoszlanak a vélemények.
Egyesek szerint egy valamikor itt
állt Szent Ferenc-szoborról, mások szerint régi neve, a Faulenzer
változott Ferenc-halommá az itt
birtokos Kalmárffy Ignác nyomán, tisztelegve I. Ferenc magyar
király előtt. Mivel lényegében a
Kis-Hárs-hegy folytatása – előhegye –, így korábban lehet, hogy
külön neve sem volt.
Ismertté tulajdonképpen az
említett Kalmárffy Ignác, Buda
örökös bírája tette, aki nejével,
Reinprecht Katalinnal együtt a
saját telkén és költségén kápolnát
emeltetett. Ha kerületünk mai területét nézzük, ez az egyik legrégebbi egyházi épületünk, amely
ma is áll: 1822. október 6-án szentelték fel Szűz Mária és Nepomuki Szent János tiszteletére. A kis
templomot később mégis Szent

László-kápolnaként jegyezték a
környékről készült térképek.
Kalmárffy néhány évvel korábban már egy vendégfogadót is
emelt a mai Kuruclesi és Budakeszi út találkozásánál (helyén ma a
tűzoltóság épülete áll). Ahogy Pest
és Buda nőtt, úgy lett egyre nagyobb a forgalom ezen a középkor
óta járt úton: a környező falvakból
(elsősorban Budakesziről) itt jöttek-mentek a kereskedők a városi
piacokra. A fogadó tehát jól ment,
de a kápolna is fontos célponttá vált. Különösen nagy becsben
kezdték tartani azután, hogy 1866ban Erzsébet királyné és két gyermeke (Gizella és Rudolf) hosszabb
időt töltött a Budakeszi út melletti
Kochmeister-villában. A császári
gyermekek és anyjuk a kápolnába
jártak misére, és gyakorta sétáltak
a környező dombokon is. Látogatásuk emlékeként a királyné egy
értékes, Mária Terézia-korabeli
miseruhát is ajándékozott a plébániának. Lábuk nyomán pedig kezdett divatba jönni és benépesülni
ez a környék – persze többnyire
csak nyaralókkal, állandó lakosa
ekkor még kevés volt.
Fél századdal később egy másik
híres személy is itt hagyta a lábnyomát a Ferenc-halom oldalában: ő Baden Powell, a cserkészet

Ismeretlen festő rajza az 1840-es évekből: a képen a Ferenc-halmi kápolna
és Kalmárffy villája, előtérben szőlőművesek (még a filoxéra előtti Budáról)

megalapítója volt. 1928-ban látogatta meg a Ferenc-halom déli
lankáin kialakított (de Hárs-hegyinek nevezett) cserkészparkot,
ezt a 25 holdnyi bekerített tábort,
ahol 1927-től kezdve a cserkészvezetők képzése is zajlott. (A Hárshegyi út elején található terület
ma egy hotel szépen ápolt, sportpályákkal tűzdelt parkja.) A cserkészpark világviszonylatban is ismert volt, az emigrációban ennek
mintájára alakítottak ki 1965-ben
egy hasonló magyar cserkészterepet New York államban (Fillmore).
Baden Powell (ismertebb nevén
Bi-Pi) Hárs-hegyi agyagban maradt lábnyomát utóbb bronzból is
kiöntötték, egy ideig még zarándokhelyként és madáritatóként
funkcionált a II. világháború utáni
államosítást követően is.

A Budakeszi út mentén a szép
villák és lakóházak közt a már elhagyatott Béke Gyermekotthon
épületei is felrémlenek, ha a zöld
jelzést követve egy kis sétát teszünk itt. Elegyes erdő borul fölénk, meglepően sok kitaposott
ösvénnyel, sétaúttal: még sincs
itt nagy forgalom. Itt-ott egy-egy
kiálló sziklára, kisebb rétre, vagy
a Kuruclesi út házainak takarásában egy erdei motokrosszpályára
is bukkanhatunk. A kis kápolna a
csúcs közelében sokáig elhagyatva
állt, 2011 óta azonban jó kezekbe, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezelésébe került. A fák közt járva néhol világháborús sáncok rémlenek
fel: ádáz harcok dúltak itt akkoriban. Ma azonban ez a kis zöldterület békés, valóban alkalmas terep
egy rövid sétára a jó levegőn.
Viczián Zsófia

A térképen a Cserkészpark a Ferenc-halom oldalában

A Budakeszi út 1846-ban Liebrich festményén – az út jobb oldalán a Kalmárffy-féle két
épületből álló fogadó, feljebb a család villája és a Ferenc-halmi kápolna
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Fókuszban a Gyermekvasút két régi
Ebben az évben a Gyermekvasút két régi járművének megújításán dolgoztak, illetve még
jelenleg is dolgoznak, ennek eredményeként
a motorkocsi már több hete utasokkal közlekedik, míg egy nosztalgikus dízelmozdonyon
még serénykednek a munkáskezek.

– A köznyelvben lillafürediként ismert motorkocsi már meg is újult, most újrafényezték a
külsejét, egy árnyalatnyival sötétebb kékre,
hogy jobban harmonizáljon a szintén lillafüredi pótkocsikkal. A fémes, rezes alkatrészeket
letisztítottuk és políroztuk, szépen csillognak.
Fel lett újítva a motor, a kerekek és a kocsiszekrény belülről is. Reményeink szerint jó darabig kevésbé lesz valószínű a meghibásodás,
ami azért is fontos, mert ez az egyetlen motorkocsija van a Gyermekvasútnak, leginkább ez
továbbítja a nosztalgiavonatokat. Gondos karbantartás mellett ezzel a főjavítással akár 15-20
évig is üzemben maradhat a jármű. Nagyon sokan kérdezik, miért van a motorkocsi mindkét
végi „homlokán” egy-egy rácsos doboz, ezért
elmondom, hogy abban hűl vissza a motor hűtővize. Télen azonban ezzel a felmelegedő vízzel inkább az utastér fűtését oldjuk meg.
Az Mk 49-es típusú mozdony egyetlen fennmaradt példánya is felújítás alatt van, most
készült el a dízelmotor főjavítása, a hajtómű

A kékre festett motorkocsi a Hárs-hegyi alagútnál

és a forgóváz pedig éppen a beépítését várja – teszi hozzá örömmel Csanádi Sándor, aki
azt is kiemeli, hogy lelkes segítők eddig már
másfél ezer önkéntes munkaórát végeztek rajta, körülbelül annyit, mint a többi ráfordított

munka mennyisége. – Úgy számolunk, hogy
az év végére már kifuthat a pályára, és a mögé
kapcsolt kocsikban utazhatnak is. Persze lehet
ennél optimistább forgatókönyv is – mondja a
műszaki vezető.

A lillafüredi motorkocsi és a hozzá jellegükben nagyon hasonló pótkocsik valóban Lillafüredről
érkeztek a Gyermekvasúthoz még 1990-ben. Az akkori üzemvezető felismerte ezek értékét és cserejárműveket
ígért és adott értük. Ma már a Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) vezetősége is bánja, hogy akkor megvált
tőlük, mivel szépen felújítva pazarul néznek ki. A két motorkocsit és a pótkocsik többségét eredetileg a
lillafüredi Palota Szálló vendégeinek építették 1929-ben a Ganz-gyárban. Mivel ez a jármű a Palota Szálló
főúri vendégeit is szállította, a motorkocsikban egy tizenkét személyes, párnázott elsőosztályú szakasz is
készült, míg a kocsibelső nagyobb részét a fapados, másodosztályú szakasz töltötte ki. A két motorkocsi
közül az egyiket még Miskolcon felelőtlenül szétvágták, ezért a most felújított egyedüliként maradt fenn.
Több mint kilencven évvel a gyártása után is üzemképes, pláne most, a felújítás után. Összesen hatféle
színe volt eddigi élete során, az eredeti pontosan nem ismert, nem tudunk abból a korból fennmaradt
színes képről. Később alul sötétzöld, míg felül vajszínű lett, mint az ország legtöbb kisvasútja, majd ezt
követően motorkocsihiány miatt az 1950-es években kölcsönadták az Úttörővasútnak, amikor is pirosra
fényezték. 1990 után Barbi-rózsaszínre, majd kékre és most sötétebb árnyalatú kékre változott a színe.
A felújításra váró MK 49-es mozdony

A motorkocsi egy pótkocsijával 1981-ben Lillafüreden

Az 1960-as évektől 1973-ig hét Mk 49-es mozdony
dolgozott rövidebb-hosszabb ideig az Úttörővasúton,
direkt keskenyvágányú vasutakra gyártották ezt a típust, néhány került belőle Kecskemétre és Sárospatakra
is. Azonban az itteni meredek pályát nem bírta jól, sok
volt a meghibásodás. Amennyiben ismét üzemképes
lesz ez a mozdony, akkor az 1960-as évek leggyakoribb
szerelvény-összeállítását is húzhatja. Például egy középbejáratú csukott, egy középbejáratú nyitott és egy
kis nyitott (amelyekből egyet megmentettek) kocsikból
álló egységet. Azt is megkérdeztük, hogy a két jármű
felújítása mennyibe kerül. A MÁV Zrt. hivatalos válasza
szerint „a járművek felújítása még nem fejeződött be,
a munka jelenlegi fázisában a felújítás költsége még
üzleti titok részét képezi. Az összegek közzétételéhez
még türelmét kérjük, a beruházások zárását követően
lesznek publikusak ezek az adatok.”
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Emlékek egy emléktábla kapcsán
A Margit körút 40. kapuja mellett, a Horvát utcától néhány lépésre 44 éve őrzi
egy tábla Sztrókay Kálmán emlékét. Az én emlékeim messzebbre nyúlnak. Gyermekkoromban sok időt töltöttem ebben a házban nagymamám testvéreinél.
A lépcsőház melletti lakás ablakán a gangról bekukkantva gyakran láttam az idős,
kopaszodó Kálmán bácsi fejét, ahogy az íróasztala mögött könyveibe mélyed, vagy
az írógépét kopogtatja. Azt hiszem, egy szót sem beszéltem soha vele; abban az
időben nem is nagyon tudtam volna miről.

Hetven éve adták át
az Úttörővasút
II. kerületi szakaszát

Képek: Joó Ádám (Kertész Z István)

Az eredeti nevén Úttörővasutat 1946-ban kezdték el
építeni, majd 1948-ban adták át az első szakaszát, a
Széchenyi-hegy és az Előre (ma Virágvölgy) állomás
között. A következő évben a Ságvári-ligetig (ma Szépjuhászné) készült el a pálya, majd a kerületünkben
vezető, Hűvösvölgyig tartó befejező szakaszon 1950.
augusztus 18-án indult meg a forgalom. A tervek szerint eredetileg a Nagy-Hárs-hegyet nyugatról kerülte
volna meg a pálya, de a tervezők a költségesebb,
ugyanakkor romantikusabb megoldást, az alagút
közbeiktatásával kialakítandó pályarészt helyezték
előtérbe. A Hárs-hegy állomás megépítésére csak
azért került sor, hogy a vonatoknak legyen még egy
kitérési lehetőségük, ugyanis enélkül legsűrűbben is
csak óránkénti indulás lett volna lehetséges. Egyébként ennél az állomásnál található az egész útvonal
legmeredekebb szakasza. Kevesen tudják, hogy volt
még egy megállóhely a Hárs-hegy és a Ságvári-liget
között nagyjából félúton: a Kis-Hárs-hegy. Ezt 1951ben megszüntették, mert az ívben kialakított megállóhelyen az akkor még gőzvontatással is közlekedő
szerelvények a pálya meredeksége miatt sokszor
nem tudtak elindulni. Terveztek a Nagy-rét mögött,
a Tótasszony nevű részen még egy megállóhelyet,
de erre valós utasforgalmi indok nem volt.

Szerző: Kertész Z István
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Mándi Teréz néven – elHalála évében kaptam
meg első „Kis kémikus”
ismert író, újságíró volt,
készletemet és Sztrókay
a pszichoanalízis értő
Kálmánnak az abban az
ismerője és művelője,
évben második kiadászsidó családba született.
Ezzel akkor, 1937-et
ban megjelent Kémiai
írunk, nyilvánvalóan
kísérletek című könynagy terhet vállalt mavét. Mire a könyv végére
értem, sok-sok kérdést
gára a „színmagyar”,
tudtam volna neki feltenevangélikus Sztrókay.
A nehézségektől nem
ni, de erre már nem volt
rettent vissza a legnelehetőségem. A válaszok
egy részét középiskolai és
hezebb időkben sem,
egyetemi tanulmányaim
olyannyira, hogy 1944során kaptam meg, máben megszületett gyerA Margit körúti emléktábla
sokat még ott sem.
mekük, ifjabb Sztrókay
Sztrókay Kálmán személyisége és mun- Kálmán. Sajnos azt már nem láthatta,
kássága olyan sokszínű volt, hogy azt nem hogy fia továbbviszi az apai örökséget. Bár
egy kőtáblán, hanem a többemeletes ház ő megszerezte tanári oklevelét, mindegész homlokzatán sem lehetne bemutat- máig az ismeretterjesztés művelésével,
ni. Szerzőként a bohózattól a haditechni- szervezésével és irányításával foglalkozik.
Szerettem volna idilli befejezéssel zárkai szabadalmakig, szerkesztőként a Zalai
Közlönytől a Színházi Életen keresztül az ni ezt az írást. A Margit körúti táblától
Ifjú Technikusig terjedt a palettája. Bará- néhány száz méterre, a Varsányi udvarti kapcsolatot ápolt Csáth Gézával, Kosz- ban látható Öveges József emléktáblája.
tolányival, Karinthyval, Nagy Lajossal, Bár Öveges egy évtizeddel fiatalabb volt,
munkakapcsolatban volt a csillagász Kö- képzeletemben a két „öreg” peripatetikus
vesligethy Radóval és Szent-Györgyi Al- sétákon vitatta meg az élet nagy kérdéseit
berttel. Aki kíváncsi ennek a szerteágazó a Mechwart tér fái alatt. A valóság própályafutásnak a részleteire, az sok min- zaibb. A két pályatárs semmiféle kapcsodent megtudhat Rezsabek Nándor rend- latban nem állt egymással. Sztrókay már
kívül alapos Tudomány, technika, iroda- nem érte meg a televízió térhódítását,
lom: Sztrókay Kálmán emlékezete című aminek következtében Öveges „profes�életrajzi könyvéből (Aura Kiadó, 2012).
szor” népszerűsége valamelyest elhomáA könyv rámutat a Sztrókay Kálmánnal lyosította Sztrókay Kálmánét.
kapcsolatos irodalom (pl. a Wikipédia)
De ki mondhatja, hogy a valóság előbbtöbb tévedésére. Nem Szabadkán, ha- re való a fantáziánál?
nem Budapesten született, bár iskolás
Schubert András
éveinek egy részét Szabadkán töltötte
(innen kelteződik irodalmi barátságainak egy része). Nem szerezte meg a matematika–fizika tanári oklevelét, mert
pénzkereset után kellett néznie, és ezt találta meg az ismeretterjesztő cikkek írásában. Ez annyira magával ragadta, hogy
a tanári pálya már kevésbé tűnt vonzónak
számára. („Én egész népemet fogom...” –
mondhatta volna József Attilával.) Nem
állt közelebbi rokonságban névrokonával, Sztrókay Kálmán Imre geológus, mineralógussal.
Sztrókay hosszú ideig – saját szavaival –„szép szabadfarkas életét” élte. Ötvenéves elmúlt, amikor feleségül vette a
Margit körút 40. tulajdonosának a lányát, Sztrókay Kálmán és Mandl Teréz az 1940-es
Mandl Teréziát. Felesége, aki akkor már – években

22. OLDAL

HELYTÖRTÉNET

BUDAI POLGÁR

Egy ház a Rézmál alján
tca 2.
AranII.kkearüu
let

A Marczibányi téren most kialakított körforgalomban sétálva feltűnhet egy immár
110 éves hangulatos villa, az Aranka utca és
a Felvinci út sarkán, a Rézmál aljában. Olvasónk, Dr. Riedel Miklós, az építtető unokája –
aki 1939 óta lakója a háznak – osztotta meg
emlékeit a több mint százéves villáról.

A háromszintes épület 1910-ben készült el
Andor (eredeti néven Anhäupl) Béla, a Villamossági Tröszt Rt. pénzügyi igazgatója
számára, aki egy, az 1860-as években Bajorországból Pestre áttelepült kocsmáros négy
gyermekének egyike volt. A gyermekek kettős családi tragédia után kicsi korukban teljes
árvaságra jutottak, árvaházban nevelkedtek,
de szorgalmuk és tehetségük gyors társadalmi
felemelkedést hozott számukra. A legnagyobb
fiú, György esztergomi kanonok, Frigyes a
Ganz-gyár gazdasági vezetője lett, aki a Rókus-hegy aljában, az Alvinci úton épített szép,
ma is meglévő villát. Béla számára is lehetővé
vált, hogy gyarapodó családjának kertes házat
építsen a város elegánsan bővülő polgári negyedében, a Marczibányi tér és a Budai Polgári Lövészegylet lőtere közelében. Bár Balázs
Ernő (1856–1930), a neves építész is készített
tervvázlatot, végül egy egyszerűbb, de arányos
kivitelű ház készült el. Az észak-német stílusjegyeket magán viselő épület jellegzetességét
a torony, a toronyszoba, az erkély, a terméskő
burkolat adta, egy család lakóhelyének épült
pincével és manzárdtérrel. Az épületre e stílus ma is jellemző.
A ház az elmúlt évtizedekben olykor kalandos módon többször is veszélybe került.

A villa 1915-ben

Nem sokkal az első világháború után, a korona gyors inflációja idején, Andor Béla – élete teljében – váratlanul meghalt, és az özvegy
(Petrich Irma, Orlai Petrich Soma unokahúga) csak talpraesettségével és családi értéktárgyak feláldozásával tudta az otthonukat
magának és három gyermekének megmen-

A házban jelentős kárt okozó robbanószerkezet maradványa

teni. Az 1920-30-as években a ház a környék
polgári társaságának kedvelt találkozó helye
volt. Az ifjúság innen indult nyáron a LAKAT-pályára teniszezni (a Rókushegyi lépcsőn volt), vagy télen az akkor még alig beépített rózsadombi lejtőkre síelni. Az idő tájt
akár a Gugger-hegytől egészen az Aranka utca

Andor Loránd és Edina síel a még be nem épült rózsadombi lejtőkön
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New exhibition venue. A new – free-tovisit – exhibition venue by the name of
KultúrFényPont was opened by the Mayor
Gergely Őrsi at the Fény Street Market. In
addition to an exhibition from Fortepan’s
online community photo collection you
can now buy books from one of POKET’s
vending machines. (Page 2)

A Marczibányi tér felső része az 1910-es években egy képeslapon. Középen
az Andor-villa, jobbra fönt Gerstenberger építész háza (ma gyermekotthon)

aljáig haza lehetett síelni. Az idősebbek a tízórai mise után gyűltek össze egy kis tereferére
a kertben vagy a szalonban.
Az épület a második világháborúban, Buda
ostrománál több belövést is kapott, a komoly
pusztítást azonban az okozta, hogy a szovjet
katonák az ostromzár alatt az épület egy részét felrobbantották azért, hogy a törmelékből akadályt építsenek a Felvinci úton a Várból kitörni készülő német csapatoknak. A ház
pincéjéből a férfiakat ekkor már elvitték „málenkíj robotra”, az asszonyok pedig hiába könyörögtek, hogy ne rombolják le a fejük felett
az egyébként még elfogadható állapotban lévő
épületet, mégis megtették, így a ház egyik fele
leomlott. A lakók a kicsi gyerekekkel a Jancsó-villába (Aranka utca 12.) menekültek.
Évtizedekkel később, egy kertrendezéskor
nem kis riadalmat keltve került elő a robbantáshoz használt „Sztálin-orgona” maradványa. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy
a súlyosan megrongálódott ház nem kellett az
akkori „elvtársaknak”, nem államosították.
A három testvér közös erővel lakhatóvá tette
a romos épületet, és három lakást alakítottak
ki a három családnak. E sorok írója még emlékezik arra, hogy kisgyerekként szögek egyenesítésével, téglák tisztításával maga is részt
vett a több évig tartó helyreállításban.
A későbbi javítgatások, átalakítások sajnos
nem váltak az épület külső megjelenésének
előnyére, vesztett egységes karakteréből.
Tornyát az 1950-es években lebontották (bár
nem volt háborús sérülése, de egy akkori vállalkozó a bőséges faanyag ellenében hozta
helyre a sérült tetőszerkezetet), ma csak egy
kicsinyke maradvány emlékeztet az egykori
szép toronyra. A háborús foghíjat végül csak
1970-ben építették be, ez bővítéssel is járt az
akkori nem túl igényes építkezési lehetőségekkel. A nyugati homlokzat erősen megváltozott, de a ház a Marczibányi tér felől szinte
az eredeti látványt nyújtja.
Az eredetileg gondosan megtervezett kertben sétautak, pihenőpadok, rózsalugas, szép
bokrok és válogatott fák voltak. Andor Béla
legkisebb gyermeke, Edina (a környéken Baby

néninek ismerték) az 1990-es évek végén halt
meg, közel kilencven évig élt az Aranka utcában. Mindvégig ápolta a kertet, gondozta a házat és összetartotta a családot. A kert az elmúlt
időben sokat változott, folyamatosan frissíteni kellett, de vesztett is a szépségéből. A túl
nagyra nőtt, így veszélyes jegenyéket már régen kivágták, de a gesztenyefák egy része még
mindig megvan. A kertet kezdettől jellemző
hét fenyőfából az elmúlt években öt elpusztult
a nagy szárazság miatt elszaporodott kártevők
miatt, de azóta telepítettek is néhány szép
példányt, így egy atlanti szürke cédrust a Folly
Arborétumból. A kertben több más növényritkaság is van, így két nagyra nőtt páfrányfenyő
(Ginkgo biloba), egy 90 éves bambusztelep,
amelynek sarjaiból a Gugger-hegyi egykori
Kodály-villába, sőt Bécsbe is jutott. A kis tóban minden évben dúsan virágzik a tavirózsa.
A ház ma is az Andor-leszármazottak tulajdonában van, bár a tényleges tulajdonosok már szétszóródtak. Több neves személy
is lakott itt, az 1910-es években Tolnay Lajos
műkedvelő csillagász, aki színes fényképezési kísérleteket is folytatott, a második világháború előtti időben pedig Tasnádi Kubacska
András, a Természettudományi Múzeum főigazgatója, őslénykutató is. Itt élt és alkotott
Andor Loránd festőművész, grafikus, muzeológus (1906–1966), a múzeumi kiállítási grafika meghatározó alakja. Jó tíz évvel
ezelőtt, kisebb szenzáció volt, hogy hosszú
lappangás után megkerültek a Keleti Károly
utcai Krisztus Király-templom számára készített, elveszettnek hitt színes keresztút ablakai. Gyűjteményes kiállítását születésének
100. évfordulóján az alma materben, a Rákóczi gimnáziumban rendezték meg. Ezekről az
eseményekről e lap hasábjain is olvashattunk.
Itt töltötte élete utolsó éveit Papp Elemér
vegyészmérnök, egyetemi tanár, a magyar
galliumgyártás megteremtője (1906–1974),
akinek emléktáblája korábbi lakóházán, a Villányi úton van. Talán illendő lenne az Aranka
utcai házon is elhelyezni egy-egy táblát e két
neves lakosa emlékére.
Dr. Riedel Miklós

Cleaning the roads, watering. As the
cleanliness of our living environment is
in our common interest, the municipality
pays a lot of attention to constantly
cleaning the roads of the district. For
watering – in order to save the drinking
water – it fills the sprinklers with
rainwater as well. (Page 9)

Municipal waste collection in
September. In the II. district the municipal
waste collection – depending on the virus
situation – will be held between 23rd and
30th September. Hazardous waste can be
disposed of at the designated collection
point on the day of transportation.
Further details are available on the FKF
flyers and in our 13th September issue.
(Page 1)

Community consultations on the
Csalit-Csatárka family leisure park.
A new, complex leisure park is planned by
the II. District Municipality on the unused
plots in Csalit and Csatárka streets. The
leadership of the municipality is looking
forward to discussing the plans for the
future leisure park together. Time of the
community meetings: 2nd September and
9th September from 5 pm in the area of
the future leisure park (Csatárka street
18.). (Page 4)
A double roundabout has been built
in Marczibányi Square. In order to make
transport safer, the District Municipality
has had two roundabouts built in Marczibányi Square, thus regulating the traffic
conditions. There was only one change
to the original plans: the municipality
saved the trees to be felled by replanting
them. In order to ensure traffic safety
and for the protection of cyclists, the
designated parking spaces between the
two roundabouts should only be accessed
by reverse parking. Gardening work is still
underway in the area. (Page 6)

Paying by credit card is possible when
parking. In the first round, ten parking
meters in Buda have been converted by
the II. District Municipality to enable
payment by credit card as well. Experience
shows that more and more people
use cash-free payment options at the
parking meters. The method is exemplary
in the capital. (Page 6)

(Translated by Orsolya Odze)
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Sportnap és röplabda a hűvösvölgyi Nagy-réten

A közel harmincéves múltra visszatekintő, számos szabadidős sportolási lehetőséget, sporteseményt és
sporttábort biztosító Panoráma Szabadidő és Sportegyesület a II. Kerületi Önkormányzat támogatásával
sportnapra invitálja az érdeklődőket a hűvösvölgyi Nagy-rétre SZEPTEMBER 12-én, szombaton 10–14 óráig.
A Panoráma SE röplabdaszakosztály tíz éve alakult meg, azóta rendszeresen kínál edzési lehetőséget a
II. és III. kerületben. Az egyesület kiemelten foglalkozik az utánpótlás-korosztállyal: ősztől már a leányoknál
ifjúsági, serdülő és gyerek, a fiúknál ifjúsági és gyerek, a mini manó korosztályban fiúk-lányok vegyesen
járnak edzésekre.
A Panoráma SE a sportnapon a röplabda népszerűsítése mellett egy aktív pihenéssel eltöltendő közös
programmal, játékos vetélkedőkkel, sor- és ügyességi versenyekkel, futóversennyel, közös tornával, röplabda-bemutatóval, zsinórlabda/röplabdaversennyel várja a fiatalokat – kicsiket, nagyokat, szüleiket és
nagyszüleiket. Akinek megtetszik a sportág, annak edzéslehetőséget is ajánlanak.
A részvétel ingyenes. Bővebb információ: Rédey Luca, kutak82@yahoo.it, tel.: (06 20) 431-6768.

Deseda Ultramaraton: teljesítve

Nem akármilyen eredménnyel végzett a Kapás
Team a 252 kilométeres Deseda Ultramaratonon. A II. Kerületi Önkormányzat Egészégügyi
Szolgálatának csapata az egészségügyi szférából
érkező vendég sporttagokkal kiegészülve a július 25-26-án megrendezett tókerülő sportversenyen a 4. helyen végzett 24:38:39 órás
idővel, közel két órát verve a mögöttük érkezőkre és csak 2 perccel csúszva le a dobogóról.
Az egész napos, éjszaka is tartó megmérettetésen minden csapattag mindent megtett a
sikerért, így nemcsak a szép helyezést, hanem
a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. és a Rét utcai gyógyszertár támogatását is kiérdemelte.

7.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI
LEHETŐSÉGEINK:
- CÉGES RENDEZVÉNYEK
- SPORTOS CSAPATÉPÍTŐK, SPORTVERSENYEK
- HIRDETÉSI FELÜLETEINKEN VALÓ MEGJELENÉS
- REKLÁMÉS FILMFORGATÁS A PÁLYÁINKON,
REK
USZODÁBAN
- SZÜLETÉSNAPOK LEBONYOLÍTÁSA

Panoráma Sportközpont

A csapat tagjai (balról jobbra): Bajomi Gergő, Szabó Istvánné Zsóka, Tóth Attila, Tuba Mónika, Doma
György, Gonda Zsolt, dr. Viola Árpád, dr. Tóth
Ferenc, Veres Andrea, Cseplye István, Cseplye Luca,
dr. Varga Réka

Színes programok
a

II. Kerületi Sport
és Szabadidősport
Nonprofit Kft.

Pokorny József Sport
és Szabadidőközpont

Hidegkúti Családi Pikniken

2020. szeptember 12., 10–18 óráig

Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont és Közösségi Tér (1028 Szabadság u. 51–57.).

Gyarmati Dezső Uszoda

Természetesen nemcsak a pesthidegkútiakat, hanem minden II. kerületi szomszédot,
lakót, távolabbról érkező érdeklődőt szeretettel vár a Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület és a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont a 7. Hidegkúti Sportparádéra.
A hagyományos őszi sportágválasztón a résztvevők kideríthetik, milyen sport való a
gyerekeknek és a szülőknek, milyen sport- és mozgásformák érhetők el a környéken,
illetve milyen új sportolási lehetőségekkel bővült a kínálat tavaly óta.
Ízelítő a programokból: • Látványsportok és különböző mozgásformák bemutatói
• Egészségsétány egészségügyi szűrővizsgálatokkal és nyeremény kerékpárral
• Pétanque-bajnokság • Fotópályázat a helyszínen készült felvételekkel
(hozz magaddal fényképezőgépet!) • Asztalitenisz-verseny
• Focikupa (a csapatok jelentkezését az apjokgergo@gmail.com e-mail-címen várják)
• Újdonság: Kanjam frizbi – az ismerkedőtől a haladóig bárki kipróbálhatja magát, akár versenyen is.

A rendezvény fővédnöke: Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere

A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy
a 7. Hidegkúti Sportparádé programjai a koronavírus-járvány
alakulásától függően változhatnak.
Aktuális információk a www.csaladiiranytu.hu internetes oldalon
és a www.facebook.com/HidegkutiCsaladiIranytu oldalon

Elérhetőség:

www.masodikkeruletsport.hu
Jelen vagyunk továbbá:
facebook.com/masodikkeruletsport
instagram.com/masodikkeruletsport
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Rendőrnek adta ki magát a csaló

Ezúttal rendőrnek adta ki magát a telefonáló
csaló, aki egy bajba került rokonra hivatkozva
kért pénzt a megtévesztett hölgytől.
Az elfogást megelőzően a nyomozóknak tudomására jutott, hogy a budapesti J. László egy
II. kerületi idős nőtől készül átvenni egy nagyobb pénzösszeget. A nyomozók a férfit azt
követően fogták el, miután megszerezte a 20
millió forint értékű valutát és ékszereket.
Kiderült, hogy a XIII. kerületi rendőrök
július 28. óta nyomoztak az akkor még ismeretlen férfi ellen, aki elfogásáig három másik
idős nyugdíjastól szerezte meg megtakarított
pénzét, családi ékszereit.
A nyomozás adatai szerint a sértetteket az
elkövető – jelenleg még ismeretlen – társa hívta fel vezetékes telefonon, és az idősek
megtévesztésére minden esetben ugyanazt a trükköt alkalmazta: a beszélgetés során
rendőrnek adta ki magát, és azt állította nekik, hogy egyik családtagjuk súlyos balesetet
okozott és azért, hogy ne kerüljön börtönbe,

Fotó: BRFK

Összehangolt akcióban ütöttek rajta a
Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói
augusztus 11-én a II. kerületben egy „unokázós” csalón, aki rekord összegű pénzt és
ékszert csalt ki egy idős asszonytól.

óvadékot kell fizetniük. A telefonáló, miután meggyőzte a sértetteket, társát, J. Lászlót
küldte az idősekhez, aki a pénzt és az ékszereket átvette.
A BRFK „unokázós” nyomozócsoportja a
zseblopási alosztály nyomozóival közösen
fogta el az elkövetőt, akit négy rendbeli csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt gya-

Fontoljuk meg, hogy kit engedünk be a lakásunkba!

Egyik kedves olvasónk jelezte, hogy könyveladásra buzdító hirdetésre bukkant a városban. Jogosan merült fel benne a kérdés, hogy
vajon megbízhatunk-e olyan felvásárlóban,
akinek sem a neve, sem a címe nem elérhető, az érdeklődésre megadott telefonszám
pedig titkos.
A kiragasztott hirdetmény szerint a könyvfelvásárló minden
kiadványt megvásárol, amit
nem, azt pedig Kárpátaljára
szállítja, de az eladónak a kipakolásban is segít.
Megkerestük a II. kerületi
Rendőrkapitányságot, ahol la-

punknak elmondták: ne engedjünk be
idegeneket, ismeretleneket a lakásunkba.
Legyen az indok akár könyvvásárlás, akár
az éppen közelgő lomtalanítás. Ha úgy
döntünk, hogy elfogadjuk az ismeretlenek
segítségét, akkor mindenképpen legyen a
helyszínen a segítségünkre rokon,
szomszéd vagy ismerős. És ne feledjük, hogy akit beengedtünk
a lakásunkba, házunkba, az
időközben akár szemrevételezheti is az otthonunkat.
A rendőrség javasolja, hogy
kellő bizalmatlansággal kezeljük a hasonló helyzeteket.

Fizetés helyett a rendszámmal trükközött

Hogy ki miért nem szeret fizetni, az mondhatni, magánügy. Ellenben, ha olyan esetről
szerzünk tudomást, amikor valaki a nemfizetéssel lakóhelyünk költségvetéséből csippent
le rendszeresen, arra azért talán már felfigyelünk. Főként, ha az illető közben az ott élők
kárára a II. kerületben oly értékes parkolóhelyeket használ.
Egy ilyen esetet elégelt meg a Városrendészet. A munkatársak felfigyeltek arra, hogy
egy férfi, miután rendszeresen leparkolt a Bimbó úti fizetőövezetben, minden alkalommal
eltávolította a gépjárművéről a rendszámtáblákat, beazonosíthatatlanná téve a kocsit.
– Ezzel bújt ki a fizetési kötelezettség alól, megspórolandó a parkolási díj összegét –
tájékoztatta lapunkat Kalocsai Tímea, a Városüzemeltetési Igazgatóság vezetője.
Mint mondta, a Városrendészet és a II. kerületi Rendőrkapitányság közös utcai szolgálatának járőrpárosa végül tetten érte a régóta a rendszám levételével trükköző, nehezen
lefülelhető férfit.

núsítottként hallgattak ki. A férfit őrizetbe
vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A bíróság augusztus
14-én J. László bűnügyi felügyeletét rendelte
el. A nyomozók a 76 éves idős nőnek a közel
20 millió forint értékű valutáját és ékszereit
hiánytalanul visszaadták, J. László társai után
jelenleg is nyomoznak.

Tapasztalt
gépkocsifeltörőt
fogtak el

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság
rendőrei kamerafelvételek alapján beazonosították, majd június 13-án a Törökvész
úton elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint
az azt megelőző egy évben 18 autóból lopott
Budán. A 39 éves elkövető az autókból pénztárcákat, táskákat, iratokat, műszaki cikkeket
és szemüvegeket lopott el. Az autófeltörésre
szakosodott tolvajt a II. kerületi rendőrök
felismerték, hiszen már régebben is követett
el hasonló bűncselekményeket. A nyomozók
a kutatás során az ellopott dolgok egy részét
megtalálták, lefoglalták és visszaadták tulajdonosaiknak.

II. kerületi
Rendőrkapitányság
(1024 Budapest, Rómer Flóris u. 10.)
Telefon: (06 1) 346-1800
Körzeti megbízotti ügyeleti
mobiltelefonszám:

(06 20) 329-9541

A telefon az ügyeletben lévő körzeti megbízottnál van.
Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén továbbra is
a 107-es vagy a 112-es segélyhívószámot kell hívni.
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Már épül a Széll Kálmán téri átjáró

Látványterv: Építész Stúdió/MNB

Látványterv a Csaba utca felől

„Nem vettem észre…”
Annak reményében festet feltűnő
kékre minél több, mozgáskorlátozottaknak vagy fogyatékkal élőknek
kijelölt parkolóhelyet a II. Kerületi
Önkormányzat, hogy kevesebb legyen
azoknak a szabálysértőknek a száma,
akik ezekre a helyekre állnak be jogosulatlanul. Talán így elkerülhetőek
lesznek a renitens gépkocsivezetők
részéről az oly gyakori „nem vettem
észre” magyarázatok és kevesebb lesz
a „téves” parkolás.

A volt Postapalota tervezőjéről, Sándy Gyuláról nevezik el azt a kis közt, amely átvezet majd a Széll Kálmán térről
a Krisztina körúthoz. A szintbeli átjáró régi terv, de a tér felújításakor forráshiány miatt nem valósult meg. A projekt keretében a Várfok utca alatt épülő alagúton gyalogosan és kerékpárral is át lehet majd kelni. Az átjáróból
új bejáratot kap a Buda Palota névre keresztelt épület, és itt kapna helyet a Pénz- és Banktörténeti Múzeum is.

Erdei színház Csillebércen

Budapest legújabb és „legerdeibb” színháza, a Budai Szabadtéri Színház sok programmal várja közönségét.
A Normafától pár percre, a volt Csillebérci Gyermektábor területén felépült és a legmodernebb színházi technikákkal megnyitott egyedi atmoszférájú szabadtéri színházban koncertek, operett- és musical-előadások,
komédiák és fesztivál jellegű programok váltják egymást szeptemberben is. A programok: Szeptember 4.:
Made in Hungária – musical. Szeptember 5.: Zséda – lemezbemutató élő nagykoncert. Szeptember
6.: EDDA – akusztikus szuperkoncert. Szeptember 11.: Neoton – élő nagykoncert. Szeptember 12.: Első
Magyar Kerékpáros Színházi Piknik. Szeptember 13.: Malek Andrea – soulistic gospel nagykoncert.
Részletek: www.ticket-shop.hu, www.facebook.com/budaiszabadteriszinhaz

Lecsófőző verseny
a pesthidegkúti Német Házban

Klubnap keretében lecsó elkészítésére hirdet versenyt a II. Kerületi Német
Önkormányzat. A hagyományos verseny
SZEPTEMBER 12-én, szombaton 10
órától kezdődik (rossz idő esetén SZEPTEMBER 13-án, vasárnap 10 órától) a
Német Házban (1028 Gazda utca 22.).
A főzéshez 1 kilogramm lapockát, fél kg
paradicsomot, fél kg hagymát és 1 kg paprikát biztosítanak. Az alapanyagokat szeptember 11-én, pénteken 17–18 óra között
lehet előre átvenni a Német Házban.
Helyet legfeljebb 12 csoport versenyzéséhez tudnak biztosítani. Gyülekező 8
órától, a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. Jelentkezni Kabai Évánál
lehet a (06 30) 582-1039-es telefonszámon a délelőtti órákban szeptember 7-ig.

Elmarad a román
nemzetiségi választás
A II. kerületi román nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2020. szeptember 13. napjára kitűzött
időközi választását jelöltek hiányában nem lehet
megtartani, ezért elmarad.

2020/12 – augusztus 30.

MOZAIK

Felsőoktatási ösztöndíjpályázat

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

A II. Kerületi Önkormányzat képviselő-testületének Közoktatási, Közművelődési, Sport-,
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 2020/21-es tanévre felsőoktatási ösztöndíjpályázatot hirdet.
A pályázaton részt vehet minden magyarországi felsőoktatási intézményben teljes idejű
(nappali tagozatos) képzésben tanulmányokat folytató, aktív jogviszonnyal rendelkező
szociálisan rászoruló diák, akinek állandó
lakhelye a II. kerületben van, és családjában
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

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, pénteken 9–13 óráig tart nyitva (1028 Máriaremetei út 118., tel.:
(06 20) 355-8199).

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.”

95 éves korában elhunyt dr. Karlócai Jánosné
Kelemen Mariann (1925–2020), több száz óvodás
Mariann nénije, számos játékoskönyv szerzője, játékgyűjtő,
a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje.
Karlócai Mariann, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság
alapító és Kiss Áron-díjjal kitüntetett tagja 57 éven keresztül vezette magánóvodáját, amelyben generációkat nevelt.
Több könyvet írt az ott kikísérletezett vagy kipróbált csoportos játékokról és az origamiról (Komámasszony, hol az
olló; Kisgyermekek játékos könyve, Hajtogatási egyszeregy).
Évtizedeken át gyűjtötte a régi polgári és népi játékszereket, gyűjteményének egyes részeit
számos múzeumban és kiállítóhelyen is bemutatta. Nagy álma volt egy saját játékmúzeum
létesítése. Rubinoklevelét tavaly novemberben vehette át Őrsi Gergely polgármestertől abból
az alkalomból, hogy hetven éve végzett óvónőként. Lapunk többször is készített vele interjút.
Búcsúztatása augusztus 24-én volt a Farkasréti temetőben.

Az MSZP II. kerületi szervezetének irodája (1027 Fazekas
u. 19–23.) minden héten kedden, szerdán és csütörtökön
10-től 14 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.

TÁBORI
LAKHELY

az öregségi nyugdíjminimum 300%-át, amely
jelenleg 85 000 Ft. Az ösztöndíj 10 hónap
időtartamra nyerhető, azaz 50 000–100 000
Ft/tanév között állapítják meg.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. szeptember 21. (hétfő) 14 óra.
A pályázati kiírás és az adatlap a jövedelemnyilatkozattal együtt a honlapon elérhető
(www.masodikkerulet.hu/aktuális/pályázatok).
Bővebb információ a (06 1) 346-5779-es
számon vagy a gottfriedne.tomka.fruzsina@
masodikerulet.hu címen kérhető.

Búcsúzunk

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

URALOM
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SELYEMFIÚ
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NŐI NÉV

L

1
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FRANCIA
ÍRÓ VOLT

... NEGRA
JÓKAI ALAK

JAPÁN
KUTYAFAJ

TETEJÉRE
SZLOVÉN
AUTÓJEL

HELYÉNVALÓ

VASPÁLYA
FRANCIA
VÁROS

NÉMÁN
HÁZAL!
ELŐREMEGY

CSÜNG

HÍRES A
MÉNESE

GYORS

SÁNTÍT

CSAKHOGY

... MARS
(LÓDULJ)

LÓBETEGSÉG

... PAZ

... VIEIRA
FOCISTA

BIZTOSÍT
TALÁL

SCI-...

HIBÁS
RÉSZLET!

A PINCÉBE

SEREG
RÉGIESEN

SZABOLCSI
TELEPÜLÉS

GÖDÖLLŐI
EGYETEM

VÉRTESI
KÖZSÉG

... ROY
W. SCOTT

VILLANYT
LEKAPCSOL

RÖNGTEN
A FAJOK ...
(DARWIN)

ELEM
TÍPUS

KOCA

EME

NÓGRÁDI
HELYSÉG

3

FOTÓRÉSZLET!

ÍRORSZÁG
GK. JELE

TÁMADÁS

ÉGŐ

RÉGI
HOSSZM.

KUTRICA
FÁTUM
RÓMAI
1000

T

SAV

GERMÁNIUM
VEGYJELE

2

NEM
UTÁNA

VÁRÓTEREM

NEWTON

CSOPORTKÉP

VESZPRÉMI
HELYSÉG

FÉL PERC!

BAKELIT
LEMEZ
TONNA

JÓD
VEGYJELE

A rejtvény fősoraiban Márai Sándor szavait rejtettünk el.
A 2020/10. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A könyvtár egy kórház az elmének”. A helyes megfejtést beküldők
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az Oázis
Kertészet 5000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte.
A nyertesek: Bálint Gyöngyi, Hanula Pálné és Porcsin
Norbert. Gratulálunk, a nyereményeket postán küldjük ki.
Várjuk megfejtéseiket „Budai Polgár rejtvénye” megjelöléssel
elsősorban e-mailben a peter.zsuzsanna@budaipolgar.
hu címre, esetleg postai úton a 1022 Bimbó út 1-5. címre
legkésőbb 2020. szeptember 13-ig.
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A K ép v i s e l ő K e l é r h e tős é g e I
A II. Kerületi Önkormányzat képviselőivel
telefonon vagy e-mailben vehetik fel a kapcsolatot,
az alábbi elérhetőségeken.

Őrsi Gergely polgármester
dr. Varga Előd Bendegúz
főállású alpolgármester

(költségvetés, pénzügy, településüzemeltetés, sport)

Berg Dániel alpolgármester

(nemzetközi kapcsolatok, EU-s források,
okoskerület, kultúra, digitalizáció és innováció)

Kovács Márton alpolgármester

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

Telefon: (06 1) 346-5551,
e-mail: polgarmester@masodikkerulet.hu
Telefon: (06 1) 346-5551,
e-mail: Varga.Elod.Bendeguz@masodikkerulet.hu
Telefon.: (06 30) 310-0359,
e-mail: Berg.Daniel@masodikkerulet.hu
Telefon: (06 30) 573-9033,
e-mail: Kovacs.Marton@masodikkerulet.hu

Szabó Gyula alpolgármester

(vagyongazdálkodás, közbiztonság, kerületfejlesztés)

Telefon: (06 30) 540-5967,
e-mail: Szabo.Gyula@masodikkerulet.hu

1. vk.: Kiss Roland Momentum,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 20) 426-2408,
e-mail: Kiss.Roland@masodikkerulet.hu

2. vk.: dr. Tompa

János

DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség
3. vk.: Besenyei

Zsófia

MSZP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség
4. vk.: Gál

Andrea

6. vk.: dr. Varga

Telefon: (06 1) 346-555,
e-mail: Varga.Elod.Bendeguz@masodikkerulet.hu

7. vk.: Szabó

DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Gyula

Telefon: (06 30) 540-5967,
e-mail: Szabo.Gyula@masodikkerulet.hu

8. vk.: Perjés

Gábor Párbeszéd,

Telefon: (06 20) 951-6666

Csaba

Fidesz–KDNP

10. vk.: Tóth

Csaba Róbert

LMP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség
11. vk.: Kovács

Márton Párbeszéd,

Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség
12. vk.: dr. Csabai

Fidesz–KDNP

13. vk.: Makra

Fidesz–KDNP

14. vk.: Csere

Fidesz–KDNP

Péter

Krisztina

István

Berg Dániel

Momentum, listás képviselő,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 20) 480-4365,
e-mail: Gor.Csaba@masodikkerulet.hu
Telefon: (06 70) 224-4178-,
e-mail: csaba.robert.toth@gmail.com
Telefon: (06 30) 573-9033,
e-mail: Kovacs.Marton@masodikkerulet.hu
Telefon: (06 20) 932-2925,
e-mail: drcsabaip@gmail.com
Telefon: (06 1) 212-5030 (Fidesz II. kerületi Iroda),
e-mail: makra.kriszta@gmail.com
Telefon: (06 1) 212-5030 (Fidesz II. kerületi Iroda),
e-mail: Csere.Istvan@masodikkerulet.hu
Telefon: (06 30) 310-0359,
e-mail: Berg.Daniel@masodikkerulet.hu

dr. Biró Zsolt

Telefon: (06 30) 421-0953,
e-mail: Biro.Zsolt@masodikkerulet.hu

Ernyey László

Telefon: (06 70) 333-8990,
e-mail: laszlo.ernyey@gmail.com

Juhász Veronika Anna

Telefon: (06 30) 782-0479,
e-mail: vejuhasz@gmail.com

Némethy Béla

Telefon: (06 20) 989-0478,
e-mail: Nemethy.Bela@masodikkerulet.hu

Riczkó Andrea

Telefon: (06 70) 581-6339,
e-mail: andrea@riczko.hu

Dr. Szalai Tibor
jegyző

Telefon: (06 1) 346-5429,
e-mail: Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

Gulyás Gergely (Fidesz–KDNP) országgyűlési
képviselő, 3-as számú választókerület

Telefon: (06 1) 375-7411,
e-mail: hegyvidekfidesz@fidesz.hu

Varga Mihály (Fidesz–KDNP) országgyűlési
képviselő, 4-es számú választókerület

Telefon: (06 20) 355-8199,
e-mail: varga.mihaly@fidesz.hu

Fidesz–KDNP, listás képviselő
Fidesz–KDNP, listás képviselő
Magyar Kétfarkú Kutya Párt, listás képviselő
Fidesz–KDNP, listás képviselő
Fidesz–KDNP, listás képviselő

Ügyfélfogadási rend:
hétfő: 8.00–12.00, 13.00–17.00;
kedd és csütörtök: 8.00–12.00,
13.00–16.00; szerda: 8.00–12.00,
13.00–18.00; péntek: 8.00–13.00.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI
Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1. Postacím: 1277 Budapest 23., Pf. 2. Központi telefon: (06 1) 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 egyéb épületeiben MŰKÖDŐ IRODÁK
1023 Lajos utca 2., (Zsigmond tér 8.)
Tel.: (06 1) 346-5400
E-mail: adougy@masodikkerulet.hu

Adóügyi Osztály
Parkolási
Ügyfélszolgálati
Osztály
Közterület-használati
Ügyintézés
(Városrendészeti Osztály)

1023 Bécsi út 17-21.
Tel.: (06 1) 346-5599.
E-mail: parkolas@masodikkerulet. hu
1027 Frankel Leó út 5. Tel.: (06 1)
346-5504, (06 1) 346-5788, e-mail:
fulop.zoltan@masodikkerulet.hu, naszvadi.csaba@masodikkerulet.hu
1024 Mechwart liget 1., földszint
Tel.: (06 1) 346-5631, (06 1)
346-5632, (06 1) 346-5633, (06 1)
346-5634, (06 1) 346-5567

2020. szeptember 15-ig
minden kedden és csütörtökön 8–16 óráig tart
ügyfélfogadást
hétfő, kedd és csütörtök:
9-17, szerda: 9-18, péntek: 9-16
hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-16.30, péntek:
8.00-11.30
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.

Telefon: (06 20) 529-0589,
e-mail: majoros.andras@momentum.hu

9. vk.: dr. Gór

Telefon: (06 1) 346-5600.
E-mail:
ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu.

Telefon: (06 30) 164-4449,
e-mail: Besenyei.Zsofia@masodikkerulet.hu

5. vk.: Majoros András Momentum,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Központ
Ügyfélszolgálati
Iroda
1024 Margit u. 2-4.

Telefon: (06 30) 626-9900,
e-mail: drtompa@t-online.hu

Telefon: (06 30) 255-2192,
e-mail: Gal.Andrea@masodikkerulet.hu

Előd Bendegúz

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

Anyakönyvi ügyek*

DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

MSZP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

BUDAI POLGÁR

II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. Ügyfélszolgálati iroda
hétfő: 9.00–12.00, 13.00Tel.: (06 1) 599-9222, (06 1) 315-3965
20.00, kedd–csütörtök:
(Közterületi
telefonos
bejelentés
hétII. Kerület Kártya9.00–12.00, 13.00–18.00,
végén
is
9–18-ig)
ügyintézés, Budai Polgárba
péntek: 9.00–12.00,
1024
Keleti
Károly
u.
15/a
apróhirdetés feladása
13.00–16.00
Közterületi bejelentés

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
Továbbra is javasolják az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek
igénybevételét az ügyfélkapun keresztül. Kérik az ügyfeleket, hogy az ügyfélszolgálatokon
tartsák be a megfelelő óvintézkedéseket (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).
Nyitvatartás: hétfőn 8–18-ig, kedden 8–16-ig, szerdán 11–19-ig, csütörtökön 8–16-ig,
pénteken 8–14-ig. A sorszámkiadás a nyitvatartási idő vége előtt 30 perccel befejeződik.
Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.
Hatósági Osztály I-II. 1024 Margit körút 47-49.,

Telefon: (06 1) 896-2383
Időpontfoglalás: www.magyarorszag.hu.
Kormányzati ügyfélvonal: 1818
Tel.: (06 1) 896-2457,
e-mail: hatosag@02kh.bfkh.gov.hu

Gyámügyi és igazságügyi Osztály 1027 HorTel.: (06 1) 896-2450, fax: (06 1) 237-4885,
vát utca 14-24., CBC Irodaház. Levelezési cím:
e-mail: gyamugy@02kh.bfkh.gov.hu
1024 Margit krt. 47-49. (1538 Bp., Pf.: 523)

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.

Ha patkányt észlel, bejelentheti a főváros megbízásából eljáró RNBH Konzor-

cium honlapján keresztül (www.rnbh.hu), vagy a (06 70) 364-6531-es számon, illetve
a patkanyirtasbudapest@gmail.com e-mail-címen. Az irtás a lakosoknak díjmentes.
A II. Kerületi Önkormányzat lapja.

Megjelenik 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). Korrektor, újságíró:
Zsoldos Szilvia. Fotó: Nagy Béla, Budai Polgár archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó
út 1–5., telefon: (06 1) 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. Nyomda: Oláh
Nyomdaipari Kft. Tördelés: Ravien Kft. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: bpterjesztes@gmail.com, (06 70) 786-1038. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk,
kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Következő megjelenés: 2020. szeptember 13.

2020/12 – augusztus 30.

ÁLLÁS-MUNKA

KÖRZETI NŐVÉR a II., Hunyadi János utca
81-85. alatti felnőtt HÁZIORVOSI PRAXISBA.
Megbízható, pontos munkavégzésre képes,
páciens-orientált, fejlődésre nyitott, megfelelő képesítéssel és engedélyekkel rendelkező szakember jelentkezését várom! Főállás,
korszerűen felszerelt rendelő, támogató
munkahelyi légkör, korrekt főnök. Előny:
angol nyelvtudás, diploma. Dr. Gyánti Rita,
e-mail: gyantidr@gmail.com Tel.: 275-8126

HIRDETÉS

Apróhirdetések
Online angoloktatás diplomás tanártól
minden szinten. www.lerner.hu Tel.: 06 20
610-8355
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL VIZSGAFELKÉSZÍTÉS, KORREPETÁLLÁS, RENDSZEREZÉS TAPASZTALT DIPLOMÁS SZAKTANÁRRAL EGYÉNILEG, BEL-BUDÁN.
TEL.: 06 30 749-2507

DIPLOMÁS NYELVTANÁRNŐ több
éves külföldi tapasztalattal NÉMET-,
ANGOL- (ILTS, Cambridge), FRANCIAII. kerületi rendezvényszervező cég (kb. OKTATÁST, érettségire, nyelvvizsgára
25 fő) keres kedves, ráérő nénit, aki szí- felkészítést és társalgást vállal felnőtvesen főzne csapatunk részére házias teknek és tanulóknak minden szinten.
ételeket heti 3-4 alkalommal. Érdeklőd- Online oktatás is lehetséges. Tel.: 06
ni: Géczi Tünde, tel.: +36 20 996-4030. 30 373-8069
Bentlakásos házvezetőnőt keresünk
hosszú távra a II. kerületben családi
házhoz egy amerikai család mellé. Angol nyelvtudás szükséges a kommunikáció végett. Várjuk a jelentkezéseket
a sugar.viktoria@gmail.com e-mail-címen. Tel.: +36 30 930-3012

FRANCIATANÍTÁS diplomás nyelvtanártól
minden szinten. A Pasaréti tér mellett. Online órák. Személyes órák járványtól függően. dobojutka@gmail.com Tel.: 06 30
432-5012
NÉMET OKTATÁS ÚJRA INDUL, egyéni órák
kezdőtől B2 szintig. Tel.: 06 30 948-0955

INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT,
HÁZAKAT KERES VEVŐI RÉSZÉRE! BÍZZA
RÁNK INGATLANÁT! JUTALÉK 3,5%, ÜGYVÉD INGYENES, DIPLOMÁS ÜGYNÖKÖK,
KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK
LAKÁSA ELADÓ? EKKOR IS HÍVJON, ÖN IS
JUTALÉKOT KAP! LAURUS INGATLAN. TEL.:
06 20 9-600-600
A Máriaremetei úton lévő 120 m²-es üzletemet hosszú távra kiadom. Iroda, orvosi
rendelő előnyben. Tel.: 06 30 951-4676
DIPLOMATA CSALÁD RÉSZÉRE KERESEK CSALÁDI HÁZAT, SORHÁZAT, LAKÁST HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLETRE. Tel.: 06
30 924-7165
KERESEK ELADÓ, VAGY MINIMUM EGY
ÉVRE BÉRELHETŐ LAKÁST. Tel.: 782-3901

29. OLDAL

EGÉSZSÉGÜGY

TELJES KÖRŰ ELLÁTÁS ÁTMENETI VAGY
TARTÓS BENTLAKÁSOS ELHELYEZÉSSEL, VALAMINT KÓRHÁZI UTÓKEZELÉS ÉS REHABILITÁCIÓ. 2700 CEGLÉD,
TÖRTELI ÚT 14. TELEFONSZÁM: 06 30
535-2505.
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

DR. SZABÓ GÁBOR BŐRGYÓGYÁSZ
250 ezer forintig keresek kiadó lakást MAGÁNRENDELÉSE. MAGAS SZAKMAI
Bel-Budán, Rózsadombon, Pasaréten. Tel.: SZÍNVONALON, HATÉKONY KEZELÉSEK06 70 949-4013
KEL SEGÍTÜNK BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS
Rózsadomb kellemes helyén, jó közleke- ORVOS-ESZTÉTIKAI PROBLÉMÁIN. 1021
déssel, társasházi háromszobás étkezős, HÁRSHEGYI ÚT 2. www.epi-derm.hu HU
TEL.: +36 30 229-6262
lodzsás lakás eladó. Tel.: 06 70 325-6993
Pasaréten mellékutcában 134 m²-es
polgári, napsütötte lakás felújított villában 159 000 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

Állapotfelmérések, (kézi, gépi), talpmasszázs, fülgyertyázás, nyirok- és
visszérterápia, mágneses biorezoINGATLANVAGYON-ÉRTÉKELÉS, ÉRTÉKnancia-kezelés, egyéni számítógépes
BECSLÉS, KÖZVETÍTÉS SOK ÉVES TAlúdtalpbetét, allergiabevizsgálás és
Eladó
II.
kerületi
kétlakásos
Bauhaus
villa
PASZTALATTAL. +3630-727-5753, www.
kezelés, gyógymasszázs, kineziológiai
mfsz-i,
110
m²-es
szintje;
3
szoba,
étkező,
Időskori ápolást, felügyeletet, háztartási pesti-budai.hu TEL.: +3630-727-5753
2 terasz; baluszteres 28 m², kertkapcsolat, tapasz. www.vivientalpai.hu, facebook:
munkát vállalok hétköznap és hétvégeken
500 m²-es kertrész. Alagsorban + konyha, vivientalpai gyógycentruma, 1024 Fillér
Balaton
part
közeli
vendéglátó,
vagy
szóis. Tel.: 06 20 393-5838
rakozóhelyet vásárolnék tulajdonostól. Tel.: 2 kamra 21 m², 1/2 padlástér 62 m², garázs u 10/a, bejelentkezés: 06 20 254-4633.
17 m². Nettó 162 m²: 105 millió forint. Tel.: 316-2596
Sokáig ápolási díjon voltam. Érettségivel be- +36 20 931-3122
Tel.: (06 1) 275-8183, 06 70 345-1471
tölthető 8 órás állást keresek. Agrármérnök
vagyok, de inkább más lehetőségek érdekel- A Balaton déli partján part közeli vendég- A Vadaskerti utcánál 41 m²-es kertkap- VÍZ-GÁZ-VILLANY
nek. Kérem, hívjon, ha normális, megbízható látó egységet vásárolnék. Tel.: +36 20 931- csolatos felújított lakás 29 900 000 Ft. VÍZSZERELÉS, CSAPJAVÍTÁS, WC-TARmunkatársat szeretne. Tel.: 06 30 994-2535 3122
Hőszigetelt házban. www.budaihegyek. TÁLY CSERE ÉS JAVÍTÁS, DUGULÁSELHÁRÍTÁS. II. KER. INGYENES KISZÁLLÁSSAL.
Polgári
családi
házat
vagy
villát
vásárolnék
hu Tel.: 06 70 523-1969
Megbízható, tapasztalt, munkájára és
Tel.: 06 30 322-5502, 315-2825
magára is igényes hölgy bejárónői munkát tulajdonostól, felújítandó is lehet. Tel.: +36 A II., Völgy utcában 1440 m²-es telken két20
931-3122
vállal, heti rendszerességgel, 6 órában. Tel.:
generációs, jó állapotú családi ház 235 M VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉ06 30 542-8338
CSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítáKEDVES BUDAI POLGÁROK! ELSŐ, SZE- Ft. Tel.: 06 20 967-5691
RETETT MAGAS EMELETI, ERKÉLYES, A II., Völgy utcában 180 m²-es, öt és fél szo- sa. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.:
OKTATÁS
50 m² KÖRÜLI LAKÁSOMAT KERESEM bás, kertkapcsolatos, teraszos, erkélyes, szép 06 30 447-3603
MATEMATIKÁT korrepetálok felső tagoza- BUDÁN, MAX. 40 M-IG. HA FELKELTET- állapotú lakás dupla garázzsal 169 M Ft. VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁLYOK,
tosoknak. 3000 Ft/óra, és házhoz megyek. TEM ÉRDEKLŐDÉSÉT, KÉREM, KERES- Tel.: 06 20 967-5691
CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA.
SEN! #ELSOLAKASKERESO TEL.: +36
Tel.: 394-2441
INGYENES KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20
5
szobás
budaligeti
ikerházamat
eladom.
(5
30 617-0811
szoba, 2 terasz, 3 fürdőszoba.) Garderobe, 980-7564
Angol kommunikációs órák. Egyetemi felkészítő. Közgazdaság, politika, vitázási Keresünk a II. kerületben eladó, kiadó laká- kocsibeálló, romantikus kert a francia isko- VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐstratégia szaknyelvi fókusszal. Referencia: sokat, házakat, üzleteket. Szívesen segítünk la közelében. II. kerületi lakást, ill. balatoni TELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartáUniversity College London (philosophy, po- ingatlan eladás- kiadásban. Buda-Home nyaralót beszámítok. Tel.: 06 30 951-4676 lyok cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel.
litics, economics). 60 perc 6 ezer Ft. Tel.: ingatlanforgalmazás. Mobil: +36 20 946- PESTHIDEGKÚT-ÓFALUBAN ELADÓ KÉT- Tel.: 06 30 655-8074
+36 70 560-1145
8383, +36 20 414-9344
LAKÁSOS, 360 m²-ES CSALÁDI HÁZ, 825 KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍm²-ES TELEKKEL. (2 NAPPALI, 6 HÁLÓ, 2 MA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERKONYHA, 4 FÜRDŐ ETC.) EXTRÁK: SZAUVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL. Tel.: 06 70
NA, GARÁZS, BEÁLLÓK, KERTI MEDEN258-0000
CE. IRÁNYÁR: 199 000 000 FT. TEL.: +36
Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton történik.
30 727 5753
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓIdeiglenes nyitvatartás: hétfő 9-18-ig, szerda 9-18-ig, péntek 9-16-ig. Ebédidő: 12-13-ig. Telefon:
5999-222. Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként
Lakott polgári lakást vásárolnék a tulajdo- ZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZE+170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 10%
nos haszonélvezeti jogának megtartásával, RÉSZ. HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II.,
kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 10% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók
telekkönyvi bejegyzésével. Tel.: 275-0390, DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 359-3958, 06
össze. Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), készpénzfizetéssel rendezve. Online
30 933-3620
06 20 326-0764
SÉRÜLT, BETEG, IDŐS EMBER GONDOZÁSÁT, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST VÁLLALOK. TÜRELMES, SZAKKÉPZETT ÁPOLÓ
ÉS GYÓGYMASSZŐR NŐ VAGYOK. HÍVJON BIZALOMMAL! TEL.: 06 30 892-0355

INGATLAN

Hirdessen a

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: szabo.gergely@budaipolgar.hu e-mail-címen, illetve a telefonon a (06 30)
989-0782-es számon. 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. szeptember 13-án.
Lapzárta: keretes – szeptember 3., apró – szeptember 7.

ELADÓ VILLALAKÁS (110 M2, 2+1 SZOBA, GARÁZS, SZAUNA) KERTES HÁZBAN
MÁRIAREMETÉN A DUTKA ÁKOS UTCÁBAN. ÁRA: 88 MILLIÓ FT. INGATLAN.
COM/31604343/ Tel.: (06 30) 700-1198

Villanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhárítást, javítást, kisebb átalakítást (kapcsoló,
konnektor, lámpa, elosztószekrény, Fi-relé
stb.). Kendrik Tamás egyéni vállalkozó, II. kerületi lakos. Köszönöm. Tel.: 06 30 456-6557

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

VILLANYSZERELÉS, FELÚJÍTÁS, LAKÁSOKBAN ÉS IRODÁKBAN, KORREKT
ÁRON, RÖVID HATÁRIDŐVEL, TISZTÁN,
PONTOSAN. VÁROM HÍVÁSÁT. TEL.: 06
70 420-9892

30. OLDAL
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. ELMŰ ügyintézés. Tel.: 246-9021, 06
20 934-4664
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSSEL, PRECÍZEN, GARANCIÁVAL. BODA ZSOLT VILLANYSZERELŐ-TECHNIKUS. TEL.: 200-9393, 06 30
333-6363

HIRDETÉS
HÁZTARTÁSI GÉPEK

KERTÉPÍTÉS, ÖNTŐZŐRENDSZEREK TELEPÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA. TERMOSÓGÉP, MOSOGATÓGÉP JAVÍTÁSA MŐFÖLD SZÁLLÍTÁSA. FAKIVÁGÁST,
TÖBB ÉVTIZEDES TAPASZTALATTAL, SZÁLLÍTÁST, METSZÉST, PERMETEZÉST,
GARANCIÁVAL. BIRÓ ISTVÁN. TEL.: 06 LOMBGYŰJTÉST, EGYÉB KERTI MUNKÁ20 937 8110
KAT VÁLLALOK. SZŐCSI DÉNES. TEL.: 06
30 784-6452

ELEKTRONIKA

FAVIZSGÁLAT, SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉLapos TV-k, színes TV-k javítása, beállítása SE, FAÁPOLÁS, FAKIVÁGÁS KÖTÉLTECHmindennap. PAÁL FERENC, tel.: 243-9462, NIKÁVAL14 ÉV SZAKMAI TAPASZTALAT06 30 940-1802.
LAKÁS-SZERVIZ
TAL RENDELKEZŐ FAVIZSGÁLÓ-FAÁPLÓ
SZAKMÉRNÖKTŐL. EGERVÁRI KRISZTIÁN.
Tetőfedő-bádogos ácsmester lapos tető REDŐNY
krisztianegervari@gmail.com TEL.: 06 20
szigetelését, tetőjavítást vállal. Felmé561-7063
REDŐNY,
RELUXA,
NAPELLENZŐ
STB.
SZErés, kiszállás ingyenes. Anyagot biztoRELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLEsítok. Tel.: 06 20 617-2137
Kertápolás, kertépítés szakszerűen,
TI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ
kertésztechnikustól 27 év szakmai taBádogos és tetőfedések, magas és lapos MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 06 70
pasztalattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 30
tetők javítása 1986 óta, budai kisiparos.Tel.: 341-9489, 06 20 341-0043
495-9862
249-2664, 06 20 944-9015
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE
LEGJOBB ÁRON VÁLLALUNK FAKILapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4 RÖVID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA,
SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. VÁGÁST, FAGONDOZÁST. GALLYAZÁS,
Pillér Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
METSZÉS, VESZÉLYTELENÍTÉS KÖTÉLTEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
TECHNIKÁVAL ÉS EMELŐKOSÁRBÓL,
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a legkisebb munkától tetőjavítást, építést, Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, ZÖLDHULLADÉK APRÍTÁSA, ELSZÁLLÍszigetelést 27% kedvezménnyel. Tel.: függönykarnis készítése, javítása. Redőny- TÁSA, TUSKÓMARÁS. INGYENES FELtokok szigetelése. Tel.: 06 1 356-4840, 06 MÉRÉS KERÜLETI VÁLLALKOZÁSTÓL.
06 30 318-2173
30 954-4894
greenarbor.hu TEL.: +36 30 907-5948
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE,
Fűnyírást vállalok. Tel.: +36 30 516-9681
BELSŐ MARÁSA TELJES KÖRŰ ÜGYIN- TÁRSASHÁZAK
TÉZÉSSEL. SZABÓ BALÁZS. TEL.: 06 20
KÖZÖS KÉPVISELET, TÁRSASHÁZKE- SZOLGÁLTATÁS
264-7752
ZELÉS BUDÁN! TAPASZTALAT, REFELAKÁSFELÚJÍTÁS! KŐMŰVES MUNKÁK, RENCIÁK! LŐRINCZ PÉTER. Tel.: 06 70 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes
SZOBAFESTÉS, HIDEG-MELEG BURKO- 383-5004
felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
LÁS, VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS.
INGYENES: ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS ÁR- Társasházak közös képviselete, üze- 06 20 972-0347, 06 30 589-7542
AJÁNLAT! GYORS, PRECÍZ, MINŐSÉGI meltetése, kötelező nyilvántartások,
Fuvarozás, kisebb költöztetés. Lom- és
MUNKA! GARANCIÁVAL! TEL.: 06 30 számvitel és jogi környezet biztosítása
szakembertől. Igényesen csak a máso- hulladékszállítás, ingatlan-hagyatéki
359-4222
lomtalanítás rakodással is. Tel.: 06 30
dik kerületben. Tel.: 06 20 520-0042
398-1597, 06 30 703-0518
Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól,
duguláselhárítás 25 000 Ft-tól. Minőség, LESZÁMOLUNK A MAGAS KÖZÖS KÖLTSÉGGEL TÁRSASHÁZÁBAN. TÁRSASHÁZ- LOMTALANÍTÁS, ZÖLDHULLADÉK ÉS
garancia! Tel.: 06 70 250-9132
KEZELÉS BUDAPESTEN REFERENCIÁK- ZSÁKOS SITT SZÁLLÍTÁSA. TEL.: 06 70
Retro parkettacsiszolás, lerakás, javítás. Fes- KAL! KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT TŐLÜNK! 338-6723, www.sittnagyur.hu TEL.: 06
tés-mázolás referenciával. Sok éves gyakor- TEL: 06 20 522-5454, PROMINENS. tar- 70 338-6723
lattal. Tel.: 06 20 945-5473, 06 30 499-1814 sashaz@gmail.com TEL.: 06 20 522-5454
Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó,
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE KÖNYVELÉST, üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, kais, kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGET VÁLLALOK. puk, féltetők gyártása, ajtóbehúzók, aknaJAKOCST@UPCMAIL. HU TEL.: +36 30 fedések, leválasztások, szélfogók készítése.
06 30 568-6255
Tel.: 06 20 380-8988
286-3823
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzat- Vállalom társasházak közös képviseletét MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLkiegyenlítés, PVC, szőnyegpadló lerakása. Budapest II., XII. és I. kerületében. Épület- DI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANMinőségi, precíz munka, mérsékelt árakon. üzemeltetési tapasztalattal, OKJ-s társas- CIÁVAL, CSOMAGOLÁSSAL, INGYENES
(Alapítva: 1998.) Csapó György. Tel.: 06 31 házkezelő végzettséggel. Forduljon hozzám DOBOZOK. www.herkulestrans.hu TEL.:
06 1 385-1802, 06 30 999-8619
780-6430, 06 1-780-3732, festesma.iwk.hu bizalommal. Tel.: +36 20 357 5881

BUDAI POLGÁR
MŰGYŰJTÉS

FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY GYARAPÍTÁSA
CÉLJÁBÓL MAGYAR FESTMÉNYEKET KERESEK MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT. NEMES GYULA, E-MAIL: gyulanemes70@
gmail.com Tel.: 06 30 949-2900
GÁBOR ESZMERALDA becsüs múzeumok
számára is, készpénzért vásárol aranyat,
ezüstöt, neves festményt, bútort, órákat,
Herendit, teljes hagyatékot. Üzlet: Tel.: 06
1 789-1693, 06 30 898-5720
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat,
könyveket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel
Leó út 12. Gyulai Tamás, info@tallerantik.
hu www.tallerantik.hu Tel.: 316-6461, 06
20 391-5543
A MÁRIA TERÉZIA GALÉRIA VILÁGPIACI
ÁR FELETT VÁSÁROL ARANY, DRÁGAKÖVES ÉKSZEREKET, KARÓRÁKAT, EZÜSTTÁRGYAKAT, TELJES HAGYATÉKOT, RÉGISÉGEKET. 14 KRT-OS ARANY: 9-20 000
FT/GR, 18 KRT-OS ARANY: 12 000-25
000/GR. 50 GR FELETTI ELADÁS ESETÉN
+ 5000 FT-OS KUPON JÁR ÖNNEK. II.,
FILLÉR U. 1. TEL.: 06 20 229-0986

VÉTEL-ELADÁS

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, MŰTÁRGYAKAT VÉRTESI ANTIKVÁRIUM VÁSÁROL! VÍRUS IDEJÉN MASZKBAN, KESZTYŰBEN. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. TEL.:
06 20 425-6437
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753
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
FELMENT AZ ARANY ÁRA! MAGAS
ÁRON VÁSÁROLOK ARANYAT-EZÜSTÖT,
HERENDI PORCELÁNT, KAR-, ZSEBÓRÁT,
HAGYATÉKOT. BP. XI. KERÜLET, FEHÉRVÁRI ÚTI VÁSÁRCSARNOK, VIRÁGSOR,
PORCELÁN-EZÜST ÜZLET. TEL.: 06 1
209-4245

A BP. II., KELETI KÁROLY U. 33. ALATTI
RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL RÉGI BÚTORT,
SZŐNYEGET, CSILLÁRT, BRONZTÁRGYAT,
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BE- TÁRSASHÁZ-TAKARÍTÁS! TISZTELT KÖ- Ács-tetőfedő-kőműves lapos tető szigetelé- PORCELÁNT, EZÜSTÖT, ÉKSZERT, FOG- ÉS
ZÖS
KÉPVISELŐ,
LÉPCSŐHÁZAK,
LAsét, minden fajta külső-belső építési munká- TÖRTARANYAT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTASZERELÉSSEL. Zárak, kilincsek, pántok,
zsanérok cseréje, régi ajtók, ablakok KÓPARKOK TAKARÍTÁSÁT VÁLLALOM. latokat vállal. Tel.: 06 70 908-9578
LAN KISZÁLLÁS, ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: +36
felújítása, szigetelése. Tel.: 06 20 381- nemetandrasne00@gmail.com Tel.: 06
Tetőfedő, bádogos, ácsmunkákat vállalunk. 20 322-2697, + 36 20 494-5344, +36 20
30
167-8054
6703, 251-9483
Kisebb munkákat, tetőjavítást, tetőbeázást. 322-2697
Ingyenes kiszállás. Tel.: 06 70 297-6085
Asztalos, lakatos munkák készítésétől a leg- KERT
MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK MINDEN
kisebb javításig. Hívjon bizalommal. MinFÉLE SZŐRMÉT, NERC, PÉZSMA, RÓKA,
Bízza
szakemberre,
ne
bízza
a
véletlendenre van megoldás. Tel.: 249-0329, 06 20 KERTÉPÍTÉS, TERMŐFÖLD-SZÁLLÍTÁS.
VALAMINT MŰSZŐRMEBUNDÁT IS, TOre,
szobafestő
munkát
vállal
garanciáÖREGKERTEK
IFJÍTÁSA,
METSZÉS,
PER411-4349
VÁBBÁ MINDEN FÉLE RUHANEMŰ HAMETEZÉS, FŰNYÍRÁS, FAKIVÁGÁS, SZÁL- val. Tel.: 06 30 913-8245
GYATÉKOT. HÍVJON BIZALOMMAL. TEL.:
TÉRKÖVEZÉS, TERASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉ- LÍTÁS. BOKROK, SÖVÉNYEK VÁGÁSÁT,
SEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA, KŐMŰVES MUN- LOMBOK GYŰJTÉSÉT VÁLLALOM. SZILÁ- Kis Lajos vagyok. Nagy tapasztalattal vál- 06 20 229-0986
lalok festést, asztalos munkát, politúrozást,
KÁK. Tel.: 06 30 341-3423
GYI CSABA. TEL.: 06 20 970-7506
fafelület kezelését, csiszolást, pácolást, pa- ÉLETJÁRADÉK
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Fix 25 000 Ft-tól, ka- KERTÉPÍTÉS, FAKIVÁGÁS, METSZÉS, PER- kolást, takarítást. Tel.: 06 70 502-1299
Életjáradéki eltartási szerződést kötnék Bumerás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, festés-ta- METEZÉS, FŰNYÍRÁS, BOKROK, SÖVÉNYEK
Új
fodrászat
nyílt
a
Hűvösvölgyi
út
és
a
dapesten vagy közelében idős személlyel
pétázás. Tel.: 06 70 250-9132
NYÍRÁSA, ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA.
Bognár utca sarkán, a volt zöldséges helyén. vagy házaspárral, akinek nincsen örököse,
FARKAS NORBERT. TEL.: 06 30 550-7761
KATONA PIROSKA (06 70 360-9943), NAGY idősotthonba pedig nem akar menni. RezsiTeljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burkolás, festés, tapétázás, zománcozás, víz-, Kertépítés, fakivágás, metszés, permetezés, MAGDA (06 70 224-3725), MATYKÓ ILDI- jét, tartozását is kifizetem. Leinformálható
gáz-, villanyszerelés, laminált parketta le- fűnyírás, sövénynyírás, tereprendezés, zöld- KÓ (06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖTYI budapesti elvált asszony vagyok. Zobolyákrakása és teljes lakástakarítás. Tel.: 06 30 hulladék elszállítása. Farkas György. Tel.: 06 (06 20 251-7171) szeretettel várja régi és né Piroska, 1174 Bp. Táncsics Mihály út 17.
új vendégeit.
Tel.: 06 30 420-2238
516-1612
30 685-9502

2020/12 – augusztus 30.
Kerületi diplomás család ÖRÖKÖSÖDÉSI
szerződést kötne idős személlyel lakásért,
ottlakás nélkül. Gyermeke részére biztos
anyagi háttér. Készpénz plusz havi járadék. Tel.: 06 30 822-8050
ELTARTÁSI, ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST KÖTNÉK AKÁR NAGYOBB
EGYÖSSZEGŰ KIFIZETÉSSEL IDŐS
EGYEDÜLÁLLÓ, MAGÁNYOS SZEMÉL�LYEL. TELJES ELLÁTÁSSAL, SEGÍTSÉGGEL. AUTÓVAL RENDELKEZŐ 45 ÉVES
HÖLGY VÁRJA HÍVÁSÁT BIZALOMMAL.
TEL.: 06 20 229-0986
Szeretetteljes, értelmiségi házaspár négy
gyermekkel családi gondoskodást, vagy
anyagi támogatást nyújt eltartási vagy
életjáradéki szerződéssel, az ön zavartalan időskoráért és gyermekeink jövőjéért.
Tel.: 06 70 211-5964

HIRDETÉS
Szemüveg akció! a Kapás utcai rendelőintézetben lévő Optol Optikában. Keretre
80%, LENCSÉRE 30% kedvezmény minden II. kerületi polgár részére.
Beszélgetős kört szervezünk magasan
kvalifikált, jókedélyű hölgyek és urak részére 55 éves kor felett. Tel.: 06 20 4075775
TRAMONTÁNA KÖTÖDE: Egyedi, divatos, méretre készülő kézi kötött, horgolt
ruhadarabok. SAPKAMODELLEK. Nagy
fonalválaszték, hozott fonalból is. www.
kotode.hu, tel.: 356-6009.
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Exkluzív üzletünk: Louis Galéria • II., Margit krt. 51–53.
Tel.: 316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu
(A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

1878

MVFA_mintak_II_47x133 10/08/2020 13:03 Pa

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Kedves, fiatal gyermekes házaspár teljes
körű gondoskodást vállal idős személy(ek)
részére, a ház és a kert karbantartásától a
háztartás vezetéséig ottlakásért cserébe.
Tel.: 06 30 603-1657

Uniós és állami
forrásból
HITELLEHETŐSÉG
MIKROVÁLLAL KOZÁSOKNAK

ÉLETJÁRADÉKOT, ELTARTÁST, GONDOZÁST BIZTOSÍTOK IDŐS HÖLGY SZÁMÁRA, BUDAI INGATLAN FEJÉBEN. OTTLAKÁS IS LEHETSÉGES. KÖZÉPKORÚ, JÓ
KEDÉLYŰ, FŐZNI-SÜTNI TUDÓ, TISZTA
KERESZTÉNY HÖLGY SZEMÉLYÉBEN.
VÁROM JELENTKEZÉSÉT. TEL.: +36 30
781-3218
KÜLFÖLDÖN DOLGOZÓ FIATALEMBER
ÉLETJÁRADÉKOT FIZET IDŐS NYUGDÍJAS(OK)NAK BUDAPESTI LAKÁSÉRT, ODAKÖLTÖZÉS NÉLKÜL, BEFEKTETÉS CÉLJÁBÓL.
TEL.: 06 30 862-5444
ELTARTÁSI VAGY ÉLETJÁRADÉK SZERZŐDÉST KÖTNÉNK BELVÁROSI VAGY
BUDAI LAKÁSBAN ÉLŐ IDŐSEKKEL.
SZÍVESEN SEGÍTÜNK ÉS BESZÉLGETÜNK IS. FRISS NYUGDÍJAS HÁZASPÁR VAGYUNK. TEL.: 06 30 977-2569
JÓMÓDÚ EGYEDÜLÁLLÓ HÖLGY KÖTNE ÉLETJÁRADÉKI, ILLETVE ELTARTÁSI SZERZŐDÉST. HÁZI MUNKÁBAN ÉS
TELJES ELLÁTÁSBAN TUDOK SEGÍTENI.
TEL.: 06 20 932-0983

A Közkincs Egyesület

„Mozgó Könyvek”
könyves szekereire, közhasznú
könyvterjesztés céljára vásárol
könyveket, házi könyvtárakat,
illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107

Online könyves szekér:
www.mozgokonyvek.hu

EGYÉB

Bridzspartnereket keresünk. Tel.: 06 20
407-5775

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

Beruházásra és forgóeszköz-ﬁnanszírozásra, kezdő
egyéni vagy társas vállalkozásoknak is. A hitel ﬁx kamatozású, az ügyleti kamat
jelenleg

3,9 %

Szeretettel várom
régi és új
vendégeim!

- Maximális összeg:
akár 2 x 10 millió Ft
- Maximális futamidő:
10 év/3 év
- Türelmi idő: max. 12 hónap
- 0%-os önerővel, előﬁnanszírozás mellett
- Kezdő vállalkozásoknak is

Lazító
Svédmasszázs
Talpmasszázs
Jász Andrea

www.jaszandrea-masszazs.oldalunk.hu

+36 30/319 0991

1026 Budapest, Júlia utca 5.

Ha szombat,
akkor Patika!
BudaiPolgár_47x65.indd 1

Patika Szombat!

%
15kedvezmény

MINDEN SZOMBATON

Az akció érvényes
minden recept nélkül kapható
nem támogatott termékre 2020. 12. 31-ig.

Gyors ügyintézés, maximum 3 héten belül döntés!
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
06-20/290-3970
www.nmrva.hu

Komjádi
Gyógyszertár

2020.06.25. 19:50:43

1023 Budapest, Komjádi Béla u.3.
Tel.: (06 1) 336-0221,
(06 30) 204 1150
Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00
SZOMBAT: 8.00-13.00
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Összetett 150 lpi
KÖZÉRDEKŰ

BUDAI POLGÁR

Újra kinyitottunk
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Bp. II., Marczibányi tér 6-� .
+� 6 � � � � � � 66�
bobo.harispark.hu

� � % kedvezmény minden fogyasztásra szeptember 10-ig,
amennyiben asztalfoglaláskor erre a Budai Polgár hirdetésre hivatkozik
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1. SZEPTEMBER
3-6.

2. SZEPTEMBER
11-13.

KICSIBEN IS NAGY LESZ!

3. SZEPTEMBER
25-27.
#ÓVATOSANEGYÜTT

4. OKTÓBER
2-4.

30Y | RANDOM TRIP | ERIK SUMO BAND | KISCSILLAG | CSÍK ZENEKAR | IRIE MAFFIA
HARCSA VERONIKA - GYÉMÁNT BÁLINT | IVAN AND THE PARAZOL | ELEFÁNT | HOBO
MOMENTÁN TÁRSULAT | CSAKNEKEDKISLÁNY | BAGOSSY BROTHERS COMPANY
KALÁKA | HANGFOGLALÓ UDVAR | BOHEMIAN BETYARS & PARNO GRASZT | DIABELLI
HAGYOMÁNYOK HÁZA | FERENCZI GYÖRGY ÉS AZ 1SŐ PESTI RACKÁK | LACKFI JÁNOS
MAGYAR TÁRSASJÁTÉKOS EGYESÜLET | MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG
MUHARAY ELEMÉR NÉPMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG
WWW.MUVESZETEKVOLGYE.HU

