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Október közepén adták át
a Buda, a mi otthonunk
címmel hirdetett pályázat
díjait három kategóriában.
(12-13. oldal)

A szabadtéri polgármesteri fogadóórákon is téma volt,
hogy még ma sem üzemel teljes kapacitással a Gyarmati
Dezső Uszoda. A problémákról és a lehetséges
megoldásokról Varga Előd Bendegúz alpolgármester
tájékoztatta lapunkat. (7. oldal)
Folyamatos munkavégzések a szebb
és rendezettebb környezetért:
új gyalogátkelők és parkolóhelyek
kialakításával, parkolásgátló oszlopok
telepítésével, felújított futókörrel és
óriásplakátok eltávolításával. (8, 10-11. oldal)
Tovább folytatódott az önkormányzat
Tiszta Buda! akciója, ezúttal a Vízivárosban
és újra a Széll Kálmán téren. (9. oldal)
Új fotókiállítás nyílt
a Fény utcai piacon,
Lissák Tivadar 1938 és
1946 között készített
fényképeiből láthatunk
válogatást
a KultúrFényPontban.
(20. oldal)
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Az 1956-os forradalom hőseire

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra így
emlékezett John F. Kennedy amerikai elnök:
„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek
és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete
óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja
az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt
– bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az
áldozat, amit követel”. Kötelességünk, hogy megbecsüljük azt a szabadságot, amelyért ’56 hősei
küzdöttek, és tennünk kell érte nap mint nap,
mert csak így őrizhetjük meg és adhatjuk tovább
örökül saját gyermekeinknek – hangzott el a II.
Kerületi Önkormányzat Széna téren tartott szűk
körű ünnepi megemlékezésén október 23-án.
Eörsi László történész, az 1956-os Intézet munkatársa a II. kerület forradalomban játszott jelentős szerepét ismertette. A Széna téren Szabó
bácsi fiaival a főváros második legerősebb csoportját alkotta, amely az utolsó pillanatig küzdött, illetve a Fő utcai ügyészség elfoglalása is
fontos mozzanata volt a forradalomnak. „Számomra az egyik legmegkapóbb a forradalomban
az, hogy abban nem volt semmilyen kirekesztés. Elfogadták alparancsnokuknak Ekrem Kemált, aki
jugoszláv állampolgárként muzulmán vallású volt,
vagy Bán Róbertet, aki közismerten zsidó származású volt, de soraikban találjuk a görög származású
felkelőt, Georgiosz Caruhidiszt is. A forradalmárok
között nem számított, ki honnan jött, csak az, hogy
egy közös, nemes cél érdekében küzdenek. A Kádár-rezsim alatti megtorlások áldozata lett Szabó
bácsi, Ekrem Kemál és Bán Róbert is” – ismertette
a történész.
Őrsi Gergely polgármester ünnepi beszédében
kiemelte, hogy a forradalomról történő megemlékezés során nem csupán a forradalomban
harcolókról vagy a megtorlás áldozatairól emlékezünk a II. kerületben, hanem egykori és mai
szomszédainkról is, akik bátorságukról tettek
tanúbizonyságot. A mi generációnk örökbe kapta a szabadságot, amihez az ő harcuk hatalmas
mértékben járult hozzá – emelte ki. Minden csa-

Széna tér

Az ünnepség végén az emlékezés koszorúját helyezte el: Őrsi Gergely polgármester;
Perjés Gábor önkormányzati képviselő – Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség; Szabó Gyula alpolgármester, kerületi elnök, Mészáros István és Nagy Eszter – Demokratikus Koalíció; Berg Dániel alpolgármester,
Majoros András frakcióvezető és Kiss Roland önkormányzati képviselő – Momentum Mozgalom; Varga Előd
Bendegúz alpolgármester – Magyar Szocialista Párt, Kovács Márton alpolgármester és Tordai Bence országgyűlési képviselő – Párbeszéd Magyarországért Párt; Morris Kristof Park és Novák Richárd kerületi alelnök
– Jobbik II. kerületi szervezete; Tóth Csaba önkormányzati képviselő és Mendreczky Károly – LMP; Lengyel
Gábor, Felföldi Mária – II. Kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat; dr. Komáromi István nemzetőr vezérőrnagy és Helmeczi György nemzetőr dandártábornok – 1956 Magyar Nemzetőrség.

ládban vannak történetek, személyes emlékek,
szülőktől, nagyszülőktől, akik szemtanúi voltak
az ’56-os eseményeknek, amelyekben a II. kerület központi szerepet játszott. A szabadságért
Varga Mihály, a II. és III. kerület
országgyűlési képviselője október 23-án
Mansfeld Péter emléke előtt tisztelgett.
„Nem felejtjük ’56 fiatal hőseit!”

Mansfeld park

Fotó: Varga Mihály FB-oldala

A Széna téri emlékműnél koszorút helyezett el
a nap folyamán Varga Mihály miniszter, országgyűlési
képviselő és Gór Csaba frakcióvezető, önkormányzati
képviselő is. Emellett a II. kerületi Fidesz–KDNP-frakció
és a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat (PHVÖK)
nevében Csabai Péter, Gór
Csaba, Ernyey László és Makra Krisztina önkormányzati
képviselő 1956 hőseire és
áldozataira emlékezve megkoszorúzta a pesthidegkúti hősi emlékművet.

Hűség,
önfeláldozás,
szabadság,
nemzeti becsület

vívott harc egykor az egész világot megérintette,
de nagyon fontos az is, hogy az 1956-tal kapcsolatos emlékeket ápoljuk és őrizzük. A hamarosan
emlékparkká váló Széna téren a helyi, személyes
emlékek is méltó helyet kaphatnak majd, hogy
közösen vigyázzunk rájuk és egymásra – hangsúlyozta a polgármester.
– Mi, akik ajándékba kaptuk azt a szabadságot, amiért 1956 hősei az életüket adták, akkor
leszünk méltók emlékükhöz, ha merünk élni a
szabadságunkkal. Ha merünk gondolkodni, kritikusan nézni a világot, ha nem félünk egymás
gondolataitól, hanem elfogadjuk azt, amit már
Szent István óta tudunk: „az egy szokású ország
gyenge és esendő” – emelte ki ünnepi beszédében
a polgármester.
A megemlékezésen Pelsőczy Réka Jászai Mari-díjas színművész, rendező kerületünk posztumusz díszpolgárának, Örkény Istvánnak Fohász
Budapestért című művét adta elő. Az eseményen
fellépett Kézdy Luca Artisjus előadói díjas hegedűművész.
LD
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emlékeztek kerületszerte
Örkény István

Fohász Budapestért

Ki itt születtem és mégsem ismertelek, ki szerettelek és mégis ócsároltalak, bocsáss meg tévelygő fiadnak, dicső városom, Budapest.
Hogy is hihettem rólad, szülővárosomról,
hogy olyan vagy, mint a többi, egy város a városok között. Jártam köveiden, s elhittem, hogy
a kövezet közlekedésre való. Ültem a villamoson, és azt hittem, hogy a villamos utazásra
szolgál. Számos házadban megfordultam, és
azt hittem, hogy e falak közt élni, enni, inni,
lakni lehet csak… Nem tudtam, hogy ezek az
ablakok: lőrések, e villamosokból barikádokat
lehet rakni, s ezeken az utcákon rohamra menni, harcolni és győzni is lehet!
A kerek világon, minden térképen és glóbuson, ma átírják a nevedet, Budapest. Ez a szó
nem várost jelöl már. Budapest ma ennyit tesz,
mint a tanknak neki lehet menni puszta kézzel.
Budapest, minden nyelvén a világnak, azt jelenti, hűség, önfeláldozás, szabadság, nemzeti becsület. Minden ember, aki szereti szülővárosát,
azt kívánja: Légy te is olyan, mint Budapest!
Kívánom én is: légy mindörökké olyan,
amilyen ma vagy, Budapest. Büszke és bátor
emberek tanyája, magyarok jó útra vezérlője,
az emberi fajta csillagfénye, Budapest! Légy
vendéglátója a világ minden nemzetének, de
ne tűrj meg többé megszálló hordákat, idegen
zászlókat e megszentelt falak között.
Légy te is olyan, mint Budapest, Budapest:
és tedd, hogy mi, méltatlan fiaid, méltók lehessünk hozzád és egymáshoz.
Élj örökké, munkában, harcban, füstben és
vérben és koromban és dicsőségben, szabadság főváros, Budapest!
(Igazság, 1956. november 2.)
(Elhangzott október 23-án a II. Kerületi Önkormányzat Széna
téri megemlékezésén Pelsőczy Réka színművész előadásában)

Emlékezés szóval, dallal, néma sétával

Orsó utca
Október 22-én, nemzeti ünnepünk előestéjén Nagy Imrének, az 1956-os forradalom miniszterelnökének egykori
pasaréti otthonánál tartottak megemlékezést. Az egybegyűlteket Őrsi Gergely
polgármester köszöntötte, aki elmondta,
hogy tavaly rendezték meg első ízben az
emléksétát, tisztelegve azok előtt a hősök előtt, akik nemcsak államférfiak és
forradalmárok voltak, hanem szomszédaink is, hiszen a II. kerületben éltek és
dolgoztak, itt töltötték napjaikat családjuk körében, és itt kovácsoltak terveket
arra, hogy hogyan lehet kitörni a diktatúra szorító fogságából.
A Nagy Imre Emlékház igazgatója, a
mártír miniszterelnök unokája, Jánosi
Katalin megköszönte a jelenlévőknek,
hogy eljöttek az eseményre. Felidézte 1956. október 22-ét, amikor a Műegyetemnél összegyűlt a fiatal magyar
értelmiség színe-java, ahol elfogadták
azt a tizenhat pontot, ami később a forradalom hivatalos programját képezte.
A harmadik pont így szólt: Nagy Imre elvtárs vezetésével alakuljon át a kormány.
A rövid beszédeket követően lobogó
fáklyákkal a kezekben indult el a csen-

des séta, amelynek során a résztvevők
fejet hajtottak Gimes Miklós emléktáblája előtt, és amelynek végállomásánál,
Nagy Imre emlékpadjánál Bródy János
énekelte el néhány népszerű, az alkalomhoz méltó, ma is aktuális dalát.
A megemlékezők között jelen voltak az önkormányzat alpolgármesterei,
Varga Előd Bendegúz, Berg Dániel, Kovács
Márton és Szabó Gyula, valamint a képviselő-testület számos tagja.
PZS

Hétköznapi hősök ’56-os fotókon

Széna tér

A II. Kerületi Önkormányzat a
Széna téren szabadtéri fotókiállítással emlékezik az 1956-os budai
eseményekre. 1956 az egyik legszemélyesebb ünnepünk, amelyről
mindannyiunk családjának megvannak a maga történetei. A forradalom szabadságtól mámoros
napjai után az elhallgatás évtizedei következtek: nyilvánosan
tilos volt ’56-ról beszélni. Ezért az

utókor akkor tud méltón emlékezni, ha azt a lehető legszélesebb
nyilvánosság előtt teszi. A Széna
téren az önkormányzat fotókiállítása a Fortepan archív képein
keresztül mutatja be, mi történt
64 éve Budán, amikor hétköznapi
hősök álltak ki a szabad Magyarországért.
A szabadtéri kiállítás NOVEMBER 4-ig tekinthető meg.
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Fő utca a forradalomban

A Fő utca 70–78. épületkomplexum – itt volt a
katonai ügyészség és bíróság, a politikai nyomozó főosztály, valamint a körzeti börtön –
félelmes színhely volt 1956 előtt és után egyaránt. Mint ismeretes, itt játszódott le 62 éve
Nagy Imréék pere is. Ám 1956-ban egy rövid
időre az ítészek, a nyomozók és a smasszerok
keresték a forradalmárok kegyeit.

A Fő utcában a bűnüldöző szervek teljes személyi állománya érintetlenül maradt a forradalom átmeneti győzelmének kiharcolásáig. Mindeddig az előírásnak megfelelően
betartották az „összetartást”, de október 30.
fordulópontnak bizonyult. Az utca fenyegetésére – „szabadítsuk ki testvéreinket az ávós
börtönből” – egyre nőtt a káosz.
Ellenállás fel sem merült: a fegyvereket a
raktárba tették. A rendőrségi iratokat a kazánházban égetni kezdték, ám nem győzték.
Eközben eltávoztak az ÁVH-sok, akik leginkább veszélyeztetve érezték magukat. Mindez
az őrség körében is általános riadalmat keltett.
A fenyegetés akkor se csökkent, amikor a „kisidősöket” kiengedték, mivel a hozzátartozók a
még benn lévők szabadlábra helyezését követelték. Így még a nap folyamán szélnek eresztették a „nehézfiúkat” is, és csak ezt követően
szűnt meg kintről – átmenetileg – a nyomás.
Az objektumon belül viszont nőtt a feszültség
és a széthúzás: már senki sem akart maradni.

A Budai Forradalmi Katonai
Bizottmány megalakulása
Október 31-től a Fő utcaiak kiszolgáltatottsága
még nyilvánvalóbbá vált, amikor mintegy tucatnyi civil beállított, és akadálytalanul elvitték
a fegyvereket. Ezt követően érkezett hatodmagával Butkovszky Emánuel (1952-ig repülőhadnagy, azt követően lakatos), hogy forradalmi
bázist építsen ki az objektumban. Magabiztosan, a Budai Forradalmi Katonai Bizottmány

Butkovszky
Emánuel

Pálfia Sándor

Fő utca 70–78., Katonai Ügyészség – a Kacsa utcai kereszteződéstől nézve

vezetőjeként lépett fel, hozzátéve, hogy a kapott parancs értelmében ott kell felállítania a
bázisát. Butkovszky blöffölt – sikeresen. Csak
valamilyen forradalmi igazolványt mutatott
fel, fegyverviselési engedéllyel. Mivel személyével szemben semmi ellenvetés nem merült
fel, magánál tarthatta a kezdeményezést. Először utasítást adott kísérőinek, vizsgálják át az
egész épületet, nem rejtőznek-e „ellenséges
elemek”, nincsenek-e fegyverek elrejtve, majd
a főparancsnoki irodáját a II. emeleten, a Katonai Ügyészség vezetőjének szobájában alakította ki. Legfőbb segítője két gépésztechnikus,
Pálfia Sándor és Roboz Ottó volt.
„Az első dolgaik közé tartozott, hogy minket,
ügyészeket és bírákat, egyenként behívtak a 248as szobába, és a személyi igazolványaink adatait
kartotékszerűen felvették, így címünket megtudták” – vallották később a katonai ügyészek.
Körükben még mindig teljes volt a zűrzavar.
Feletteseiktől azt az utasítást kapták, hogy maradjanak ott (nekik nem is volt szándékukban
elmenni, bent nagyobb biztonságban érezték
magukat), és mentsék, ami menthető.

Roboz Ottó

Fotók: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára

Az „ancien régime”
összeomlása a Fő utcában

Kora délután Butkovszky értekezletet hívott
össze, hogy megszervezze a Budai Forradalmi
Katonai Bizottmány parancsnokságát. Ekkorra feltűnt, hogy a katonai ügyészek egy része
már forradalmárrá lényegült át, s Butkovszkyékat segítette. Hamarosan a Bizottmányhoz
csatlakoztak az utcáról civilek is, tehát valójában hasonló nemzetőrségi csoport szerveződött itt – ha jelentős sajátosságokkal is –, mint
szerte a városban.

Új foglyok a Fő utcában
A közhangulat – akárcsak szerte az országban – ÁVH-ellenes volt, a felkelők az épületben lévő börtönbe akarták zárni az egykor
rettegett szervezet tagjait. Azt azonban nem
tudták, hogy az őrség nagy része korábban
ÁVH-s volt. „Közrefogtak bennünket, hogy
mondjuk meg, ki volt közöttünk ÁVH-s, mert azokat mind kinyírják” – vallotta később egyikük.
Mint másutt, itt is csak a verbális fenyegetések voltak jellemzők. Nem bántották azokat,

Lénárd Ottó

Berecz György
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tőlük jobban is tartottak, mint a „legvéresebb
szájú ellenforradalmároktól”.
Butkovszky radikálisabb helyettesei sem
vonták kétségbe az ő irányítását, minden lényeges eseményről beszámoltak neki. A parancsnok mindvégig a külső kapcsolatokra
fordította a legnagyobb figyelmet.
November 2-án végre tárgyalhatott egy fontos elöljáróval, Kopácsi Sándor ezredessel, a
Budapesti Rendőrkapitányság vezetőjével, aki
erre így emlékezett vissza: „a budai felkelők
vezetőjének adták ki magukat. Érdeklődésemre,
hogy kiktől kaptak megbízást, zavaros választ
adtak, ezért eltanácsoltam őket”.
Mindezek ellenére kiterjesztették felügyeletüket a III. kerületre. Berecz György gépkocsivezető alparancsnokot Butkovszky kinevezte a
III. kerület katonai parancsnokává, és feladatául adta, hogy szervezze meg a városrészben a
nemzetőrséget.

A csoport szétoszlása

akikről kiderült, hogy ÁVH-sok, de levitték
őket a fogdába.
Mindezzel egy időben, a tűzszüneti időszakban folyamatosan új foglyok kerültek kintről a
Fő utcába.
Lénárd Ottó („Tölgyfa”) gépkocsivezető lett
a begyűjtő osztag parancsnoka, az ő irányításával tartottak házkutatásokat és előállításokat. Butkovszky utasítást adott arra, hogy az
akciókat udvariasan hajtsák végre. Azt még
ellenfelei is elismerték, hogy nem tűrte a kihágásokat.
Lénárdéknál sokkal több személyt állítottak
elő ismeretlen civilek. Egy belügyi dokumentum szerint a Fő utcában a forradalom napjaiban összesen 292 főt vettek őrizetbe, közülük
177-et a Honvédelmi Minisztériumból vittek
át, 115-öt akciókkal állítottak elő.

A Budai Forradalmi Katonai
Bizottmány parancsnoksága
Butkovszky Emánuel ambiciózus vezetőnek
bizonyult, ténylegesen meg akarta szerezni a
budai fegyveres erők főparancsnoki posztját.
Azt terjesztette el, hogy már korábban is bejárt
a Minisztertanácshoz, a Honvédelmi Minisztériumba és egyes parancsnokságokhoz, majd
kapcsolatot épített ki Király Bélával, a Nemzetőrség főparancsnokával. Egy korabeli újság
szerint még október 29-én délelőtt a Széna téri
felkelők küldöttségének vezetőjeként tárgyalt
Nagy Imre miniszterelnökkel is. Mindezeket
elhitték, senki nem jött rá a turpisságra, és így
kellő tekintélyt tudott kivívni magának.
Pálfia és Roboz, a két parancsnokhelyettes
viszont jóval radikálisabbnak bizonyult, és

November 4-én reggel a szovjet támadás hírére a Fő utcában a felkelők készen álltak arra,
hogy védelmi harcot folytassanak.
Butkovszky viszont céltalannak ítélte meg az
ellenállást. Berecz így emlékezett vissza ezekre a percekre: „...mindenhonnan telefonáltak:
»általános támadás, mindenki meneküljön,
ahogy tud.« Ezt követően még inkább fokozódott
a káosz, a vezetők a fegyvereseket hol felküldték
az emeletekre lőállásba, hol visszahívták. Végül
közölték, hogy »nagy a túlerő, az épületet nem
védhetjük, szétlövik«”. Immár a két radikális
parancsnokhelyettes, Pálfia és Roboz is letett
az ellenállásról.
A felkelők sebtében elhagyták a Fő utcai bázist és szétszóródtak, csak Lénárd Ottó tett
még meg annyit, hogy egy fegyverekkel megrakott teherautót juttatott a Bécsi összekötő
útnál lévő ellenállásra készülő csoporthoz.
Még a reggeli órákban kiszabadultak a Fő
utcai foglyok (egyik forrás szerint a szovjetek
szabadították ki őket). „Utána mindannyian
fegyvert fogtunk. November 6-án a BM épületében karhatalmi századokba szerveződtünk és a
szovjetekkel együtt részt vettünk az ellenforradalmárok elleni harcokban” – jelentette az egyikük.
A tűzszünetben elszállított iratokat a Vizsgálati
Osztály visszavitte, majd azokat elégették.

Megtorlás
Butkovszky és két helyettese, Pálfia és Roboz
még 1956 novemberében elhagyta az országot.
Így a kíméletlen retorzió a két alacsony szintű
vezetőt, Berecz Györgyöt és Lénárd Ottót érte:
Szimler János alezredes katonai tanácsa 1958.
január 27-én jogerősen mindkettőjükre halálbüntetést szabott ki, és az ítéletet másnap
végrehajtották. A többi elfogott résztvevőre tíz
hónaptól három évig terjedő szabadságmegvonást róttak ki.
Eörsi László történész
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Voltunk, mint ti

Hogy ma a földön élhessünk, egyes kutatások szerint fejenként egymillió ősünk járult hozzá. Az életünk ajándék, amit apáról
fiúra, anyáról leányra adtak tovább. Valahogy így gondolhatta a II. kerületben is élt
József Attila A Dunánál című versében:

„Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem.”
Ha halottak napján kimegyünk a temetőbe, vagy ha a járvány miatt nem tudunk vidékre, vagy a határon túlra utazni,
gyújtsunk meg egy gyertyát, gondoljunk az
előttünk élt ismert és ismeretlen őseinkre, adjunk hálát a létünkért, és adjuk tovább gyermekeinknek; hogy az élet ne a
halálról szóljon, hanem a halál szóljon
az életről, ahogy Horatius (Kr. e. 65-8) is
megfogalmazta Melpomenéhez írott ódájában: Non omnis moriar, azaz: nem halok
meg egészen.
És álljanak itt Szabó Lőrinc, szintén kerületünkben élt költő Ősz című versének
sorai arról, hogy a kezdet és a vég összeér:

Este van és ősz... És megállok:
oly hihetetlen ez az ősz!
A régit még szinte elérem,
oly közel van, oly ismerős.
Mint a ma reggel, oly közel van
a régi ősz, a tavalyi...
Egy év telt el reggeltől estig
és alig történt valami.

Egy egész év és nyoma sincsen –
az idő egyre rövidebb;
lehunytam szemem: reggel volt,
kinyitom újra: este lett!
Kezdet s vég egybefut... Óh, hogy
zuhan az élet! hogy zuhan!
Egy perc, és minden összecsap, és
még egy s mindennek vége van.
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Sokakat érintő témák az idei első közmeghallgatáson
A koronavírus-járvány miatt őszre tolódott az éves két közmeghallgatás.
Az elsőt a Marczibányi Téri Művelődési
Központban tartották október 26-án.
A lakossági fórumot a képviselő-testület rendkívüli üléseként, a járványügyi
előírásoknak megfelelően rendezték
meg, aki nem tudott jelen lenni, az élő,
internetes adáson keresztül követhette
figyelemmel az eseményt.

A közmeghallgatáson részt vettek a képviselő-testület tagjai, a felmerülő kérdésekre
pedig Őrsi Gergely polgármester, illetve Szalai
Tibor jegyző válaszolt. Elsőként az előzetesen
szólásra bejelentkezettek kérdéseit hallgatták meg, majd a helyszínen felszólalóknak
adtak lehetőséget észrevételeik megfogalmazására.
A közérdekű felvetések között szerepelt a
parkolási övezetek határterületén (például
a Bogár utca és környéke) kialakult zsúfoltság,
ugyanis a városba és a munkahelyekre igyekvők
előszeretettel hagyják a már nem fizetős utcákban az autójukat, így előfordul, hogy a hulladékszállító autók sem tudnak bejutni egyes
utcákba. A polgármester jelezte, hogy Törökvészen már folynak az övezetbővítés előkészületei, jelenleg a lakossági egyeztetések zajlanak.
Elhangzott, hogy jó lenne egy buszmegálló a Hűvösvölgyi úti STOP SHOP áruházhoz, mert a belváros irányába messze van a
következő felszállási hely, Kuruclesen akadnak takarítatlan járdák, elhanyagolt
a régi közért a Tárogató úton, és a Széher út
forgalomszabályozása is megoldásra
vár. Őrsi Gergely polgármester jelezte, hogy
a megálló ügyében egyeztetnek a közlekedési vállalattal, a közterületek takarításáért folyamatosan zajlik a Tiszta Buda! köztisztasági
program, ugyanakkor a járdák tisztán tartása
a lakók, társasházak feladata. A Széher út forgalmi rendjéről pedig a környék közlekedési
rendszerével együtt, a lakókkal egyeztetve kell
majd döntést hozni.

Közmeghallgatás a képviselő-testület részvételével a Marczibányi téren

Szó esett a Radetzky-laktanya előtt álló fák
sorsáról, a közterületi órák és közlekedési

tükrök hiányáról, a Lövőház utcai szökőkútról, és felmerült, hogy jó lenne a Kapás utcai
rendelő laborfolyosójára egy vízadagoló
automata. A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a szakrendelőben biztosan lesz
erre a célra kialakított vízvételi hely. A volt
laktanya előtti négy hársfa sorsa miatt a kerület vezetője is aggodalmát fejezte ki, elmondta,
megmentésükért mindent megtesz a kerület,
hiszen ott komoly beruházás várható. Hozzátette, hogy a Lövőház utcai szökőkút az ott
lakók kérésére működik csak csobogó üzemmódban, mert így halkabb. A közlekedési
tükrökkel kapcsolatban azt mondta, hogy
az önkormányzat szorgalmazza kihelyezésüket
a balesetveszélyes helyekre, mint ahogy már
megtörtént több helyszínen. Szalai Tibor jegyző jelezte, hogy a közterületi órákat reklámcégek üzemeltetik, ők döntenek a működtetésről, a Mechwart ligetnél például működik egy.

Közmeghallgatás lesz Pesthidegkúton is

• A II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. november 30-án, hétfőn 17 órától közmeghallgatást tart a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom u. 2–10.).
• A közmeghallgatás szervezettebbé tétele érdekében a választópolgárok, illetve a helyben érdekelt szervezetek képviselői a téma rövid megjelölésével november 25-én (szerda) 16.30 óráig jelentkezhetnek be a (06
1) 346-5471-es telefonszámon; kérdéseiket, javaslataikat eljuttathatják a kozmeghallgatas@masodikkerulet.
hu e-mail-címre, illetőleg személyesen félfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatához
(1024 Margit utca 2-4.).

• A fent megadott határidőig az előzetes kérdés és javaslat feltételének lehetősége a gördülékenyebb szervezést
szolgálja és a jelenlegi járványügyi helyzetben elsősorban ezt javasolják a kerületi lakóknak, akik természetesen a közmeghallgatáson helyben is jelentkezhetnek felszólalásra, és tehetnek fel kérdést.
• Kérik a közmeghallgatáson részt venni szándékozókat, hogy az eseményen tartsák be a járványügyi óvintézkedéseket: viseljenek szájat és orrot eltakaró maszkot, illetve tartsák a 1,5 méteres távolságot.
Felhívják az érdeklődők figyelmét, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel előfordulhat, hogy a közmeghallgatást változatlan helyszínen, de szabadtéren tartják meg, illetve lebonyolításának módja is változhat!

Két elhanyagolt terület miatt is szót
kértek. Az Akadémia félbemaradt beruházásáról Őrsi Gergely elmondta, hogy a terület
új tulajdonosának szándékait nem ismerik,
a Páfrány utcánál lévő, volt autószerelő üzem
területén pedig a magántulajdonos a környéken lakókkal egyeztetve lakásokat szeretne
építeni. Az önkormányzat részéről a természetvédelmi és a közlekedési szempontok figyelembevétele az egyik legfontosabb cél.
A közlekedéssel kapcsolatos problémák
között szerepelt a Vadaskerti út melletti szabálytalan parkolás kérdése, a hűvösvölgyi villamosvonal zaja. Az Alsó Völgy utca melletti szakaszon a vágányfelújítás óta sokkal
zavaróbb a rezgés. Kérdés volt a Völgy utcai
iskola építésével kapcsolatban, hogy lesz-e
egyeztetés. A polgármester elmondta, hogy
a villamos okozta gondok miatt megkeresik
a BKK-t és a BKV-t. Az iskolaépítéshez
szükséges az egyeztetés, és készül hatástanulmány is. Szintén a helyi beruházásokhoz kapcsolódó téma volt a Vasas SC pasaréti területének fejlesztése. Az ügyben érintett lakók
elmondták, hogy a korábbi fórumon ismertetett bővítésekkel nem értenek egyet, mert túl
nagy épületekkel egészülne ki a sportcentrum
a zöldfelület kárára. A polgármester felhívta
a figyelmet arra, hogy a sportegyesület terve
egy maximális és hosszú távú elképzelés a terület fejlesztésére, ami a műemléki védelem
alatt álló épületek felújítását is tartalmazza.
A megkezdett lakossági egyeztetéseken fel
kell mérni az igényeket és a lehetőségeket.
A sportfunkció fontos cél, de a legfontosabb
ez esetben is a zöldfelület védelme.
Őrsi Gergely emlékeztetett arra, hogy akik
nem tudtak megjelenni a közmeghallgatáson, azoknak írásban küldik meg a választ, a
fórumról készült adás pedig visszanézhető az
önkormányzat Facebook-oldalán.
SZEG
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Mi foglalkoztatja adyligeti és hidegkúti szomszédainkat?
A végéhez ért Őrsi Gergely polgármester őszi
szabadtéri fogadóóra-sorozata, amelynek utolsó
két állomása Adyligeten, illetve Máriaremetén,
a Gyarmati Dezső Uszoda parkolójában zajlott.
A fogadóórával párhuzamosan a készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia megújításához
is ötletet adhattak a városrész lakói.

Az adyligetieknek elsősorban a megnövekedett
átmenő forgalom okoz gondot. Szóba került P+R
parkolók létesítése, amik csak abban az esetben
váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, ha kötöttpálya csatlakozásánál építik ki őket. A polgármester elmondta, hogy éppen ezért a hűvösvölgyi
végállomásnál szeretne az önkormányzat újabb
parkolót kialakítani. A Nagykovácsi úton nagy
sebességgel haladó autósok megfékezésére olyan
közlekedési lámpa felállítását javasolták a lakók,
ami akkor vált pirosra, ha érzékeli, hogy a gépkocsi gyorsabban megy a megengedett 40 km/
órás sebességnél. Többen aggodalmuknak adtak
hangot az M0-s nyomvonalával kapcsolatban,
amiről az utóbbi időben nem hallottak újabb információt, és nem tudják, hogy Adyligeten vagy a
Dorogi-medencén keresztül tervezik-e vezetni
az autópályát. Őrsi Gergely elmondta, hogy tudomása szerint, jelenleg felfüggesztették a nyomvonal tervezését, és megnyugtatta a jelenlévőket,
hogy az önkormányzat sem szeretne autópályát a
II. kerületben. Az is kiderült, hogy folyamatosan

bővítik a térfigyelő kamerák hálózatát, keresik a
megoldást a csapadékvíz elvezetésére és hogy a
biztonságos közlekedés érdekében megkezdődött az utakra dőlő fák megmetszése.
A Gyarmati Dezső Uszodánál sokan gyűltek
össze, hiszen maga az uszoda is számos probléma forrása, és sokan érdeklődtek a mostani
helyzetről. Őrsi Gergely elmondta, jelenleg
próbafeltöltést tartanak, hogy kivizsgálják a szi-

várgások okát, ezért biztos információt majd
csak a vizsgálati eredmények ismeretében tudnak adni. Volt, aki arra panaszkodott, hogy nem
jut elég (idő)sáv a lakosságnak, volt, aki szerint
nyáron nem lehet strandként használni a létesítményt. Sokakat zavar a közeli sportpálya zaja
és reflektorainak fénye. Felmerült továbbá az
uszoda melletti liget és futókör létesítésének,
az ároktisztítás, a vízelvezetés és az úthibák bejelentésének kérdése. A környéken élők szeretnének több kutyaürülék-gyűjtő edényt, valamint felvetették egy olyan fórum létrehozását,
ahol az érintettek megvitathatnák a felmerülő
problémákat.
PZS

Cél, hogy a hibák elhárítása után a teljes uszoda használható legyen

A polgármesteri fogadóórák során, a közösségi
média kerületi csoportjaiban és lapunknál is többen érdeklődtek arról, hogy miért van még mindig
lezárva a tavaly októberben átadott Gyarmati
Dezső Sportuszoda nagymedencéje. Varga Előd
Bendegúz alpolgármester részletesen ismertette
az előzményeket és a jelenlegi állapotot, illetve
annak okait. Az önkormányzat vezetésének célja,
hogy minden lehetséges hibát mielőbb elhárítsanak, és folyamatos javítások nélkül legyen újra
használható a teljes uszoda.
– A II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft.
mint az uszoda beruházója, 2018. március 5-én közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződést kötött
a Gyarmati Dezső Uszoda kivitelezésére. A vállalkozási
szerződés átalánydíjas volt, a teljesítés során a kivitelező
számos igénnyel (többletmunka, pótmunka stb.) lépett fel
a beruházóval szemben és két alkalommal a szerződés
módosítására is sor került. Az önkormányzati választás
után, az átadás-átvétel előtt közvetlenül, a beruházó
kötbérigény-bejelentő levelet küldött a kivitelezőnek a
rész-, illetve a véghatáridő késedelme miatt.
A fenti előzmények nyomán a II. Kerületi Önkormányzat
új képviselő-testülete tavaly november 26-i határozatával
vizsgálóbizottságot hozott létre a kivitelezővel fennálló
vitás kérdések kivizsgálására. A vizsgálóbizottság 2020.
április 1-jei egyhangú határozatával elfogadta a végleges
jelentést, amit a képviselő-testület szintén egyhangúlag
fogadott el. A vizsgálóbizottság arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy olyan kérdések, problémák és hibák
kerültek elé, amelyek a kivitelező hibás teljesítése körébe

tartozhatnak, ezért azt javasolta az önkormányzatnak,
hogy a szükséges vizsgálatot folytassa le.
Ezzel párhuzamosan az önkormányzat vezetése számára
is ismertté vált az, hogy a létesítményben számtalan (garanciális) probléma adódott, amelyek közül a legsúlyosabb
a versenymedence szivárgása. A medencét a járványhelyzet
miatti korlátozások bevezetése után március 17-én leürítették és kiderült, hogy a burkolat több helyen el- és
felvált a medenceszerkezettől. A csempe nem egyenletes,
amikor megbontották, több helyen feljött a víz, vagyis a
medence vize valószínűleg átszivárgott a csempén, sőt
még az alatta lévő szigetelésen is.
A garanciális problémák jelzését követően a kivitelező a
medencefenék számos helyén részleges burkolatbontásokat
végzett és foltszerű javításokba kezdett, továbbá helyenként az oldalfalon néhány csempe cseréjét végezte el.
A vizsgálóbizottság jelentésében foglalt javaslatok,
észrevételek alapján az önkormányzat arra az elhatározásra jutott, hogy a versenymedence állapotát független
igazságügyi szakértővel vizsgáltatja meg, hogy a javítási javaslatok kidolgozásával és a várható költségek
meghatározásával a versenymedence mihamarabb újra
használhatóvá váljon.
Az igazságügyi szakértői vizsgálat során ugyanakkor
olyan újabb szabálytalanságok és hibák is ismertté váltak,
amelyek eredetileg nem is képezték a vizsgálat tárgyát.
Ekkor derült ki, hogy a vízbefúvó vezetékek is sérültek,
amelyeket sokszori javítás és nyomáspróba után tudtak
csak olyan állapotba hozni, hogy a próbatöltés alatt ne
okozzanak gondot. Ezen hibák okainak feltárása is szükségessé vált az igazságügyi szakértői vizsgálat eredményes

lebonyolításához. A feladatra további szakértők (gépészet,
lézerszkenneres vizsgálatok) bevonására volt szükség.
Az így feltárt hibajelenségek korrigálásához, javításához
a szakértők által is jóváhagyható technológiai utasítások
egyeztetése folyamatosan zajlott, azonban a javítások
szakszerűségének maradéktalan betartatása mindvégig
lassította a medence vizsgálatának előrehaladását.
A kivitelező viszont, még a saját kivitelezési hibáinak
feltárására és orvoslására irányuló szakértői vizsgálat
lezárulta előtt, a beruházó és az önkormányzat előzetes
tudta nélkül, a Teljesítésigazolási Szakértői Szervnél (TSZSZ)
eljárást kezdeményezett, melyben a Gyarmati Dezső
Uszodát érintően felmerült pót- és többletmunkaigényét
érvényesíteni kívánja. Ez a folyamatban lévő igazságügyi
szakértői vizsgálat eredeti ütemtervét tovább lassította,
elhúzódását eredményezte.
Amikor a kivitelező ezen jogi lépéseket megtette, a
versenymedence használatra alkalmatlan állapotban volt,
a burkolat fel volt bontva, de a hibákat nem javították ki.
A versenymedencét érintő igazságügyi szakértői vizsgálat
még csak a napokban lépett az utolsó szakaszába, amelyet
követően az igazságügyi szakértő szakvéleményét véglegesíti, és abban a versenymedence újra használhatóvá tétele
érdekében megteszi a javítására vonatkozó javaslatát.
Jelenleg is tart a próbafeltöltés utáni víztartási teszt,
sajnos, a korábban is tapasztalt folyás és szivárgás továbbra is fennáll. Bízunk benne, hogy a végleges szakértői
jelentés után egyértelmű lesz a helyzet mindenki számára,
és a szükséges garanciális javításokat az érintettek azonnal megteszik, így a versenymedence végre használható
lesz – emelte ki Varga Előd Bendegúz alpolgármester.
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A képviselő-testület októberi ülésén történt

A képviselő-testület október 15-én rendkívüli
ülést tartott, ahol többek között döntöttek arról, hogy a „Fogadj örökbe egy közterületet”
elnevezésű környezetszépítő pályázat módosított kiírása a következő alkalommal már arra
is lehetőséget nyújt, hogy a lakossági igények
alapján a pályázati forrás olyan közterület
rendbetételére, kialakítására és megtisztítására is felhasználható legyen, amely ugyan a
II. kerület közigazgatási területén fekszik, de
nem a II. Kerületi Önkormányzat, hanem a
fővárosi önkormányzat tulajdonában áll.
*
Az ülésen döntöttek arról, hogy a II. Kerületi Önkormányzat elfogadja azt a megállapodást, amely alapján a Millenáris területén
kialakított Fény utcai aluljáró tulajdoni és
üzemeltetési jogait a Millenáris Tudományos
Kulturális Nonprofit Kft. átadja Budapest Főváros Önkormányzatának.

Megújul a futókör

és a focipálya a Vérhalom téren

A Vérhalom teret körülölelő futókör felújítását kezdték meg október közepén a
II. Kerületi Önkormányzat megbízásából. A cserére érett gumiburkolat elbontása
és az új futókör kialakítása két ütemben zajlik, hogy a sportbarátok addig is
használhassák a terület egy részét. A munkálatok teljes befejezése november
végéig várható. A téren ugyanakkor nemcsak a futóút lesz újra biztonságos,
hanem a sportpálya is jó minőségű burkolatot kap. Az önkormányzat a felújítás
ideje alatt a sportolni vágyók türelmét kéri.

Budapesti és kerületi
online ötletgyűjtő műhely
A fővárosi önkormányzat első
részvételi költségvetési ciklusa elindult, 2020. december 31-ig van
lehetőség ötletek
benyújtására az
otlet.budapest.
hu oldalon.
Ezzel párhuzamosan a II. kerületben önkéntesek
segítik, hogy helyi ötletek is kialakulhassanak.
A II. Kerületi Önkormányzat támogatásával elindul egy online

Töklámpások a Mechwart ligetben
Őszi hagyományaink közé tartozik a töklámpásokkal való dekorálás, amit ma
már óvodákban, iskolákban is ápolnak.
Az ünnep múltja igencsak sokrétű: kelta
eredetű, később római elemekkel gazdagodott, de magyar vonatkozással is bír: az
Árpád-házi királyok idején trónviszály miatt
László király börtönbe záratta Salamont,
az őröknek pedig parancsba adták, hogy
sötétedés után töklámpásokkal világítsák
ki a tornyot.
A polgármesteri hivatal lépcsőin október
22-én elhelyezett faragott sütőtökök a mindennapok ünnepibbre hangolását segítik.
Köszönet ezért a Virág Árok Óvoda óvodásainak, akik alkotásaikkal felfrissítették,
vidámabbá tették az őszi Mechwart ligetet.

ötletgyűjtő műhely, ahová várják
minden kerületi lakos jelentkezését. Ha valami
hiányzik a környezetében, és szívesen
dolgozna közösen
másokkal azon,
hogy szülessen
rá megoldás, akkor itt a hely, ahol
a kósza ötletekből
kezdeményezés válhat. Jelentkezés a vegyelreszt@nyitottmasodikkerulet.hu
oldalon.

Indul a metrófelújítás
harmadik üteme

A 3-as metró felújításának harmadik, egyben
utolsó, belvárost érintő következő üteme
november 7-én, szombaton kezdődik a metróvonal Nagyvárad tér és Lehel tér közötti
szakaszának teljes lezárásával. A metró mind
hétköznap, mind hétvégén Kőbánya-Kispest
felől a Nagyvárad térig, Újpest-központ felől pedig a Lehel térig jár majd. A kimaradó
szakaszon – a legtöbb helyen buszsávban
közlekedő – csúcsidőben 45 másodpercenként induló pótlóbuszokkal lehet utazni.
A gépjárművel közlekedőknek a Váci úton,
a Bajcsy-Zsilinszky úton, az Üllői úton és a
Kiskörúton kell a legjelentősebb változásokra
készülniük. A metrópótlás forgalmi rendje részletesebben a bkk.hu/m3felujitas
címen olvasható.
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Ingyenes

önkormányzati
veszélyeshulladék
-gyűjtés
Az év utolsó veszélyeshulladék-gyűjtését NOVEMBER 14-én, szombaton 8–12 óra között
tartja a II. Kerületi Önkormányzat, ismét lehetőséget nyújtva a II. kerületi lakosoknak, hogy
ingyen leadhassák az otthonukban összegyűlt
veszélyes anyagokat.
A hulladékot csak 8–12 óra között veszik
át. Lakcímkártya felmutatásával kell igazolni,
hogy a hulladékot leadó személy valóban a II.
kerületben lakik. A tapasztalatok alapján a nagy
tételben leadott – például vállalkozásoktól származó – gumiabroncsok csökkentik a lakosoktól
átvehető mennyiséget, ezért fejenként legfeljebb
nyolc gumiabroncsot lehet leadni.
A lakossági mennyiséget meghaladó, vagy a
felsoroltaktól eltérő veszélyes hulladék átvételét
az önkormányzat munkatársai a helyszínen megtagadhatják, ezért más típusú hulladékot eleve
senki se vigyen oda.
A gumiabroncs, az étolaj és a diszperziós
festék nem tartozik a veszélyesnek minősített
hulladékok közé, de átvételüket és elszállításukat
a II. Kerületi Önkormányzat biztosítja.
Helyszínek: • Papkerti parkoló (1024 Rómer
Flóris u. 4/a, a Magyar Autóklub volt épületénél). Az autóval érkezők a papkerti parkolóban
ingyenesen várakozhatnak (maximum 3 óra),
ha a sorompónál jegyet kérnek. • Klebelsberg
Kultúrkúria (1028 Templom u. 1-3.) murvás
parkolója.
Indokolt esetben házhoz mennek az
elektronikai hulladékért. A veszélyeshulladék-gyűjtés keretében NOVEMBER 14én, szombaton az önkormányzat egyes háztartásokból előzetes bejelentés alapján elszállíttatja
a nagyméretű elektronikai hulladékot. Az akciót
olyan idősebb, segítségre szoruló polgárok számára hirdetik, akik nem tudják eljuttatni a kidobásra
váró eszközeiket egyik veszélyeshulladék-gyűjtő
helyre sem.
Meghosszabbított regisztráció NOVEMBER
6-ig az alábbi elérhetőségeken: Dul Andrea (06
1) 346-5724 és Alimán Gabriella (06 1) 346-5722,
e-mail: kornyezetvedelem@masodikkerulet.hu.
Jelentkezéskor meg kell adni a nevet, a telefonszámot és a lakcímet, illetve az elszállításra váró
hulladék fajtáját, mennyiségét.
AZ AKCIÓBAN LEADHATÓ ANYAGOK:
tonerek, nyomtatópatronok, olajos felitatók,
fáradtolaj, étolaj, oldószerek, higítók, oldószeres
és diszperziós festékek maradékai, hajtógázas
flakonok (sprék), gyógyszerek, növényvédő szerek, higany tartalmú fénycsövek, izzók, lázmérők,
mosószerek, háztartási vegyszerek, elemek, akkumulátorok, szennyezett csomagolási hulladék
(pl.: kiürült műanyag vagy fém festékes kannák),
monitorok, klímaberendezések, hűtőgépek, tévék,
egyéb informatikai és távközlési berendezések,
háztartási kisgépek.
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Tiszta Buda!
Folytatódott a Tiszta Buda köztisz tasági akció október
22-én, ezúttal a Vízivárosban végzett
komplex takarítást
az önkormányzat az
FKF Zrt.-vel közösen.
A Fazekas és a Horvát utcát tisztították
meg teljes szélességében a járdákkal és
a Horvát utcai parkolóval együtt.

Fazekas és Horvát utca

Széll Kálmán tér
Ismét komplex nagytakarítás volt a Széll
Kálmán téren: padról padra, oszlopról
oszlopra takarították ki a forgalmas teret,
külön figyelmet fordítva a zöldfelületek
hulladékmentesítésére. A mindenre kiterjedő alapos felülettisztításban ezúttal is közösen dolgoztak a II. Kerületi
Önkormányzat, az FKF Zrt. és a Főkert
Nonprofit Zrt., illetve a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságának
kollégái. Mint Őrsi Gergely polgármester
elmondta, terveik szerint a második alkalommal megtartott nagytakarítás rendszeres lesz. – Célunk, hogy Buda egyik
legforgalmasabb tere tiszta maradhasson,
de ehhez a gyakoribb nagytakarításokon
túl mindenkire szükségünk van, hiszen
minél kevesebb csikk és szemét kerül a
bokrok közé, annál kellemesebb lesz a
téren áthaladni. Az akció következő állomása a Margit híd budai hídfőjénél és
a Frankel Leó út környékén lesz – tette
hozzá a polgármester.
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A zebrán is legyünk biztonságban!

Talán nem véletlen, hogy annyi
kérelem érkezik gyalogátkelőhely létesítése ügyében a
II. Kerületi Önkormányzathoz,
és az sem, hogy a városrészhez
kötődő internetes közösségi oldalakon is rendszeresen
téma a zebrakérdés.

Még ott is sok a panasz, ahol van
kijelölt átkelő az úttesten, hiszen
a csíkos felfestés nem jelenti automatikusan azt, hogy azon biztonsággal át is lehet jutni. A járművezetők egy figyelemreméltó
hányada ugyanis nemes egyszerűséggel úgy közlekedik, mintha
a KRESZ csupán lehetőséget adna
arra, hogy a zebra előtt meg lehet
állni, ha azon gyalogos szeretne
átkelni kellő körültekintés után.
A gyalogos nagyon sokszor csak
vár. Várja, hogy valaki megadja
számára az elsőbbséget.
Várja a Törökvész úton, várja a
Kapy utcán, a Bimbó úton és a kerület sok egyéb helyén. Legyen az

hétköznapi dolgos vagy idős ember, diák, babakocsival közlekedő
kismama. Néha öt-hat autó is elhalad a régóta várakozó gyalogos
orra előtt, mielőtt valaki átengedi.
A zebrák kialakításában a II.
Kerületi Önkormányzat is igyekszik részt vállalni, a gyorsabb
megoldás érdekében sok esetben vállalja, hogy megtervezteti
és megépítteti a gyalogátkelőt.
Az utóbbi időszakban zebra épült
például az Alsó Törökvész út és a

Bimbó út találkozásánál,
a Hidegkúti
úton a Helter híd közelében, a Bem térnél
a Fekete Sas utcánál, vagy legutóbb a Kuruclesi és a Budenz út
sarkán, valamint építés előtt áll a
forgalmas Fillér utcában a Káplár
utcánál egy zebra, és a Hidegkúti
út–Kölcsey utca, illetve a Hidegkúti út–Várhegy utca kereszteződésében is terveznek átkelőt.

Teljes a Napraforgó utcai panoráma

A beérkező kérelmeket a II. kerület értékeli és továbbítja a Budapesti Közlekedési Központnak,
ahol megvizsgálják a gyalogátkelőhely létesítésének feltételeit.
Például a forgalmasabb napszakokban forgalomszámlálást végeznek.
Lapunknak a II. kerületi Rendőrkapitányságon elmondták,
hogy járőreik figyelnek a
gyalogosok biztonságára, és a sebességmérések
célja is a tempó csökkentése és a renitens autósok
kiszűrése. A rendőrség
felhívja a figyelmet arra is,
hogy főleg az őszi-téli időszakban legyenek sokkal
körültekintőbbek a gyalogosok a
zebrán. Az átkelőknek nemcsak
arról kell megbizonyosodniuk,
hogy a körülnézést követően biztonsággal elindulhatnak, hanem
arról is, hogy a szürkületben, az
esti órákban a járművezetők is jól
látják-e őket.
SZEG

Gyalogátkelő épült

a Kuruclesi úton

ILYEN VOLT...
Megszabadult a látképet romboló óriásplakátoktól a világhírű Napraforgó utcai kísérleti mintatelep. A reklámhordozók a Pasaréti út mellett, a kis hídnál, illetve a sportpálya
mellett álltak, jelentősen csúfítva az 1930-as évek elején épült műemléki épületegyüttes
összképét. A hatalmas hirdetések helyett a Pasaréti tér felől érkezők immár kerületünk
egyik építészeti gyöngyszemében gyönyörködhetnek. A hirdetőtáblák leszerelését a
három éve alakult, a mintatelep építészeti egységének megőrzését célul kitűző Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület is szorgalmazta.

...ILYEN LETT

A környéken lakók jogos kérése volt, hogy
épüljön gyalogátkelőhely a Kuruclesi és a
Budenz út kereszteződésében, mivel gyalogosan nehéz átkelni rajtuk. A beruházás
október közepére elkészült, biztonságosabb
és kényelmesebb átjutást biztosítva az arra
járóknak. A jobb láthatóság érdekében világítást is kialakíttat az önkormányzat az
átkelőnél.

2020/16 – november 1.

KÖRNYEZETÜNK

Parkolásgátló oszlopokkal

a szabálytalan autósokkal szemben

Megannyi lakossági jelzés érkezik a II. Kerületi Önkormányzathoz arról, hogy az autók
nemcsak szabálytalanul parkolnak a járdán, hanem alkalmanként a gyalogosközlekedést
is nehezítik. Az önkormányzat – mivel a bírságolásnak nem mindig van visszatartó ereje,
és így számos esetben nem vezet eredményre – a megelőzés érdekében kerületszerte több
helyszínen új parkolásgátló oszlopok telepítésével védi a gyalogosútvonalakat, járdákat.
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Útburkolat, járda és csatorna épül
A II. Kerületi Önkormányzat beruházásában zajlik a burkolatfelújítás a Szeréna
úton a Csejtei utca és Józsefhegyi utca
között, valamint a Csatárka úton a Szépvölgyi út és a Csalit utca között. A Gazda
utcában elkészült a vízvezeték-építés utáni
útfelújítás. A Cirok utcában, valamint az
Alsó Völgy utcában a Szerb Antal utca és
a Zsemlye utca között felújítják a járdát.
A Felső Zöldmáli út Pusztaszeri út és Zöldmáli lejtő közötti szakaszán folyamatban
van a parkolás rendezése. Dolgoznak a
Fillér utca és a Pengő utca sarkán fekvő
kis park fejlesztésén is.
A Budapest Közút Zrt. lebonyolításában
folyamatban van az Akadémia parkoló átépítése. A munkával várhatóan november
elején végeznek.
Szintén dolgoznak a Guyon Richárd utcai
csatornahálózat felújításán.

Mind többen fizetnek kártyával a parkolásért

A II. Kerületi Önkormányzat a fővárosban elsőként
döntött úgy, hogy bevezeti a bankkártyás fizetést a
parkolási díjak kiegyenlítéséhez. Idén nyáron kísérleti
jelleggel több fizetőautomatát állítottak át bankkártyás
fizetési módra.
Úgy tűnik, hogy a számok a döntés helyességét
igazolják, hiszen augusztus közepére átlagosan közel
12 százalékra emelkedett a kártyával fizetők részaránya, de volt olyan terület, ahol ez a szám elérte
a 25 százalékot. Az önkormányzat a bankkártyás
fizetési igény növekedését látva tovább növeli az
érintős kártyákkal kommunikáló parkolási automaták

számát. A cél, hogy a II. kerület valamennyi automatájánál lehessen
a hagyományos módok mellett
bankkártyával is fizetni. A gépjárművel közlekedőknek fontos hír,
hogy már a közeljövőben elindulhat
az Intelligens Parkolási Irányítási Rendszer tesztüzeme.
A rendszer egy tárgyfelismerő algoritmus és kamerák
segítségével felismeri a parkoló autókat, így azt is
érzékeli, hogy egyes parkolóhelyek foglaltak-e, majd
egy mobilalkalmazás segítségével a felhasználóknak
megtervezi a szabad helyekhez vezető utat.

Már zajlik a betegellátás a kórház új szárnyában

(Forrás: MTI)

Befejeződött a költözés a Budai Irgalmasrendi Kórház
új, Vidra utcai épületszárnyába, amelyet tavasszal, az
intézmény beruházásának első ütemében adtak át.
A modern létesítményben már zajlik a betegellátás,

több kórházi részleg is végleges helyére került, így a
belgyógyászat, a sebészet, az urológia és a fül-orr-gégészet már az új szárnyban működik. Az első ütemben
egy különálló, modern létesítmény jött létre, a jelenlegi,
második fázis részeként pedig a régi ingatlan udvarára
épül egy új központi épület. Az első ütem a Betegápoló
Irgalmasrend saját beruházásaként valósult meg, míg
az udvaron készülő új központi szárny kivitelezését,
valamint a műemlék épület felújítását, korszerűsítését állami támogatásból fedezik. A második fázis
befejezése 2022 végére várható.
Az egészségügyi intézmény bővítése alkalmából
október 8-án leleplezték a Betegápoló Irgalmasrend
alapítójának, a portugál származású Istenes Szent Jánosnak a szobrát. Az alkotást Rieger Tibor Kossuth-díjas
szobrászművész készítette.
A Budai Irgalmasrendi Kórházat 1806-ban alapították. Létrejötte óta az intézmény az ország minden
részéről fogad pácienseket. Évente mintegy 350 ezer
orvos-beteg találkozás történik a létesítményben,
amelynek 40 szakrendelésén 120 orvos és 450 főnyi
szakszemélyzet dolgozik.

A Pitypang utca Felső Zöldmáli út
és Törökvész út közötti szakaszán
befejeződött a parkoló kialakítása

A villamos zaja miatt egyeztettek
Lakossági panaszok miatt hívott össze
egyeztetést Őrsi Gergely polgármester
október 14-én délután a Margit körút
és a Margit utca találkozásához. A megbeszélésre azért volt szükség, mert az éles
kanyart leíró körúti villamosvágányon
a villamosok kellemetlenül csikorogva
közlekednek, ami rendkívül zavaró az
ott élők számára. A helyszínbejáráson
a polgármester mellett részt vett Varga
Előd Bendegúz alpolgármester, valamint
a polgármesteri hivatal beruházási igazgatóságának és a Budapesti Közlekedési
Központnak a képviselői is.
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Átadták az önkormányzati

Buda, a mi otthonunk címmel hirdetett pályázatot idén nyáron a II.
Kerületi Önkormányzat. A díjkiosztót
október 14-én tartották A kerület
legszebb belső udvara, A kerület legszebb erkélye és A kerület legszebb
kertje kategóriában. Az első helyezettek 60 ezer, a 2. helyezettek 50
ezer, a 3. helyezettek 40 ezer forintot
nyertek, a közönségszavazás győztese pedig 60 ezer forintos kertészeti
utalványt vehetett át. Emellett több
különdíjat is kiosztottak. A döntést
szakmai zsűri hozta meg.

Az eseményen Őrsi Gergely polgármester köszöntötte a résztvevőket. Mint mondta, egy
kerület annyira lesz szép, amennyire azzá
tesszük. – Nemcsak a közterületek számítanak bele a városképbe, hanem a belső udvarok, kertek, erkélyek is, amelyeket az itt élők
alakítanak. Ezek némelyikét mindannyian
láthatjuk. Ezért is illeti köszönet azokat, akik
ezeket a csodálatos zöldterületeket létrehozták, és bepillantást engedtek szűk lakókörnyezetükbe, gyakorlatilag vendégül látva
bennünket – tette hozzá.
A döntést szakmai zsűri hozta meg, melynek tagja volt Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze, Daczó Levente, a Pasarét Oázis
üzletvezetője, Osvárt Andrea színművész,
Rajtmár István, az Ady25 Galéria tulajdonosa
és Wesseling-Piri Ottilia, a Nagyrét virágbolt
üzletvezetője.
Őrsi Gergely arra biztatott mindenkit, hogy
jövőre is induljon a pályázaton, és ajánlja ezt
a lehetőséget szomszédainak, ismerőseinek,
hogy még rendezettebb, zöldebb lehessen a
II. kerület.

Buda,
a mi otthonunk!

Horváth Jánosé az egyik
különdíjas erkély
Hantos György Imréné
kertje is különdíjas lett

Közönségdíjat nyert a kerület lakóinak
szavazata alapján Demjén-Laczina
Gabriella és a Retek utca 32. számú
társasház lakóközössége

Bardóczi Sándor főtájépítész hozzátette, a
fővárosi önkormányzat is 30 millió forintos
keretösszegű udvarzöldítési pályázatot indít
a belvárosias részeken, amire várják a II. kerületiek jelentkezését is.
Az eseményen részt vett Besenyei Zsófia önkormányzati képviselő, a Településüzemeltetési Környezetvédelmi és Közbiztonsági
Bizottság elnöke, valamint Gál Andrea önkormányzati képviselő, tanácsnok is.

A kerület legszebb erkélye pályázat nyertese Divinyi Réka lett, a kerület legszebb kertje Gránitz Józsefé

díjazottak

A kerület legszebb belső udvara – 2020
I. helyezettje Bakó Krisztián és a Lövőház utca 29.
számú társasház lakóközössége. II. lett Berecz Ildikó
és a Tölgyfa utca 8. számú társasház lakóközössége.
III. díjat kapott Demjén-Laczina Gabriella és a Retek
utca 32. számú társasház lakóközössége. Az Oázis
Kertészet különdíját Pötör Rita és a Bajvívó utca 7.
számú társasház lakóközössége kapta a „kezdet és
a végfázis” közötti hatalmas különbséget értékelve.
A kerület legszebb erkélye – 2020 kategória nyertesei: I. helyezést ért el Divinyi Réka, aki
egyben a szakmai zsűri legtöbb ponttal jutalmazott
versenyzője (Keleti Károly utca 15.), II. helyezést Kiss
Zsuzsanna (Alsó Zöldmáli út 23-25/c), III. helyezést
Böhm Gábor (Gomba utca 12-14.). Különdíj: Horváth János (Tárogató út 24.), Menyhárt Ervin (Battai
út 11/a), Zágonyi-Bogsch Gergely (Mandula utca
16.). A különdíjakat az Ady25 Galéria ajánlotta fel.
A kerület legszebb kertje – 2020 kategória
helyezettjei: I. díj: Gránitz József, II. díj: Krőningerné Gogolák Erzsébet, III. díj: Saeed Armanghi és
dr. Paál Emőke. Különdíjak: az Oázis Kertészet
különdíját Geröly Tibor, Hantos György Imréné,
Mihályfi Gergely, valamint Kovács László, az egyik
tulajdonos és Sehan Regis közös képviselő vehette
át. A szakmai bírálóbizottság az Orsó utca 27. szám
alatti kert legkülönlegesebb értékét, a több mint
ötven éve ültetett szőlőtőkéket és szőlőlugast is
értékelte. A Nagyrét virágbolt különdíját Székely
Ilona, dr. Benedek László és Krőningerné Gogolák
Erzsébet kapta.
Közönségdíjat nyert a kerület lakóinak szavazata alapján a Buda, a mi otthonunk versenyben:
Demjén-Laczina Gabriella és a Retek utca 32. számú
társasház lakóközössége.
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kertpályázat díjait
A kerület legszebb belső udvara kategória első helyezettje Bakó Krisztián közös képviselő és a
Lövőház u. 29. alatti társasház lett. – A 16 lakásos
ház belső udvarán 100-110 négyzetméteres kert áll a
lakók rendelkezésére. A közös kert felújítására 2015
decemberében közel 700 ezer forintot nyertünk a
MOL Zöldövezet pályázatán, százezer forintot a felújítási alapból a lakóközösség tett hozzá – mondta el
lapunknak Bakó Krisztián. – A kertet kertépítőkkel ter-

veztettük meg, négy részből áll: van egy leülős, pados,
napernyős szekció, egy sütögetős hely, egy veteményes
és egy nagy zöldterület, mindez kerti világítással.
Az elültetett növények negyede ugyan kipusztult, de
ami megmaradt, az bírja és szereti a klímát. Eredetileg
halastavat is terveztünk, ezért a betonplaccot nagykalapáccsal feltörtük. A földmunkák során kiderült,
sok sitt van alatta, ezt bezsákoltuk, elszállíttattuk.
A kert fele magasabb lett, ezért virágládákkal tá-

A kerület legszebb belső udvara Bakó Krisztián
és a társasházi közösség munkáját dicséri

Bakó Krisztián és Őrsi Gergely
polgármester
masztottuk meg, és veteményeskertet alakítottunk
ki. Nem tudom, van-e hasonló megjelenésű kert a
kerületben. Nekem még mindig érnek a csilipaprikáim,
mások uborkát, paradicsomot termesztenek. A talaj
a gondozásnak köszönhetően egyre termékenyebb,
rengeteg a giliszta mostanában, kezd önfenntartóvá
válni a kert. Hátsó részének közös téglafala van a
Millenáris Parkkal, arra vadszőlőt futtattunk fel, míg
a túloldalon borostyán nő. A kertben találhatóak még
babérmeggyek, kecskerágók, kis- és nagymeténgek,
japán sások, egy tiszafa sor, de selyemakác díszfák
is nevelkednek a területen.
A lakók kemény magja, három-négy fő, nagyon
összetartó, de legtöbbet én kertészkedem. Hobbikertész
vagyok, szeretem a növényeket, mert kikapcsolódást,
szép látványt nyújtanak. A pincében van egy akna, amiben három kis erecske folyik össze; innen természetes
vizet tudunk átemelni búvárszivattyúval egy hordóba,
azzal locsolunk, így csapvizet nem kell használnunk.
A lépcsőházban az ablakokat átlátszó üvegűre cseréltettük, így aki felmegy, láthatja a kertet, ami mára a
ház szerves részévé vált – tette hozzá Bakó Krisztián.

Pötör Rita és a Bajvívó utca 7. számú társasház lakóközössége a „kezdet és
a végfázis” közötti hatalmas különbséget értékelve kapott különdíjat

Zöld hírek
A Katona József Színház művészei a
10 millió Fa civil közösség szakmai
támogatásával – karbonlábnyomunk
csökkentése érdekében – faültetési
akcióba kezdtek. A társulat művészei elsőként a fővárosi fenntartású
Cseppkő Utcai Óvoda udvarán ültettek el három almafát és több gyümölcshozó cserjét – málnát, áfonyát,
szedret. Az akcióban részt vett Pálos
Hanna, Pelsőczy Réka, a Katona zöld
nagykövete, Rezes Judit, Kiss Eszter,
Rujder Vivien, Bányai Kelemen Barna, Fekete Ernő, valamint Pokorny
Lia, a 10 millió Fa nagykövete és Őrsi
Gergely II. kerületi polgármester is.

„Ehető” kert – faültetés a Cseppkő oviban

A Katona József Színház művészei a 10 millió Fa civil közösség
szakmai támogatásával ültettek fákat az óvoda udvarán

Összeállította: Zsoldos Szilvia
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KEDVES SZOMSZÉD

BUDAI POLGÁR

Hagyomány és megújulás a Járdányi Pál
Szeptember elsejétől új igazgatója van a
Járdányi Pál Zeneiskolának: Bánfi Balázs
furulyaművész, mestertanár, pedagógiai
szaktanácsadó. Kedvenc zenei korszaka
a barokk, kedvenc helye pedig a Hármashatár-hegy és az Apáthy-szikla, ahová
szívesen kirándul, ha kikapcsolódni vágyik
a város forgatagából. Születésétől kezdve –
néhány év kivételével – kerületünk lakója.

– A II. kerületben nőttem fel, a Kodály iskolába
jártam. Bár a családban nem voltak zenészek,
a szüleim fontosnak tartották, hogy két nővéremet és engem zenei tagozatra írassanak be.
Erősen kötődöm a kerülethez, így egyértelmű
volt, hogy a páréves kitérőt követően visszaköltözzek ebbe a csodás városrészbe. A Járdányi
zeneiskolához régi szálak fűznek: hatéves koromtól több mint tíz éven keresztül tanultam
itt hegedülni, zongorázni, furulyázni és sokáig
játszottam az iskola vonószenekarában is. De
nemcsak a tanulás, az első tanításom is ebben
az intézményben zajlott: az akkori igazgatónő
megkeresett, hogy néhány hónapra helyettesítsek egy kolléganőt. A diplomám megszerzése után, 2000-ben a VI. kerületi Tóth Aladár
Zeneiskolába kerültem, ahol tizennyolc évig
dolgoztam, de közben megmaradt a kapcsolatom a Járdányival is. Rendszeresen hívtak
például zsűritagnak a Járdányi Tehetségnapok
elnevezésű versenyre.
Hogyan lett a jó kapcsolatból igazgatói kinevezés?
Ezt Vimmer Erikának, iskolánk igazgatójának köszönhetem, aki néhány éve kérdezte
meg tőlem, pályáznék-e a Járdányi vezetésére. Ez számomra nagyon örömteli és megtisztelő volt, boldogan fogadtam a felkérést, így
kerültem 2018 szeptemberétől a zeneiskolába, és igazgatóhelyettesként már belekóstolhattam az intézményvezetői feladatokba.
Tavasszal adtam be a vezetői pályázatomat,
amely sikeres volt, így szeptembertől tulajdonképpen helyet cseréltünk Erikával: én
lettem az igazgató, ő pedig a helyettesem.
Nagyon ideális így ez az átmeneti időszak,
Erika sokat segít nekem, amíg beletanulok
ebbe a sokrétű, és néha igencsak bonyolult
feladatkörbe.
Miben áll a nehézsége a vezetői munkának?
Ez egy nagy létszámú intézmény, közel kilencven pedagógus tanít, és ezeregyszáz gyerek tanul nálunk – a Marczibányi téri központ
mellett a kerület szinte összes iskolájában. De
nemcsak a létszám tekintélyes, hanem az iskola múltja is, ami szintén kötelez. Az ország
egyik legrégebbi zeneiskolája a miénk, 1867ben alakult meg a jogelőd, a Budai Zeneakadémia. És bár sok minden változott az elmúlt
több mint 150 év alatt a szervezeti formától a
fenntartóig, az intézmény folyamatosan működött, és a zeneoktatást szolgálta Budán. Nagyon szép, ugyanakkor felelősségteljes munka

egy ilyen intézmény vezetése, ami nem kevés
adminisztratív feladattal is jár.
Művészként, muzsikusként bizonyára
nem könnyű irodai munkát végezni.
Elsősorban zenésznek és zenetanárnak
vallom magam, és fő motivációm, hogy olyan
légkört teremtsünk és olyan minőségű zenei
képzést nyújtsunk a gyermekeknek, amilyet
annak idején mi is kaptunk. Ahhoz azonban,
hogy az iskola jól tudjon működni, el kell végezni a papírmunkát is.
A hagyományok megőrzése mellett tervez
újításokat a Járdányiban?
Sok ötletem és tervem van, amelynek
megvalósítását a mostani, járványtól sújtott
időszak erősen megnehezíti. Ami már elkészült, az az iskola új honlapja, ami elég sok
funkciót tölt be, diáknak, szülőnek, tanárnak egyaránt informatív. Szakmai vágyam
egy régizene-tanszak beindítása lenne, amihez az első lépéseket már megtettük: tavaly
a Kodály-program keretében vettünk egy
csembalót, vannak furulyáink, és több pedagógusunk is aktívan foglalkozik régizenével.
Fontos lenne a pedagógiai munka megújítása
is, hiszen a digitális kor gyermekei már egészen más oktatási módszereket igényelnének. A mai gyerekekben kevesebb a türelem
és a kitartás, azonnali sikert szeretnének,
viszont sokkal kreatívabbak és nyitottabbak, amit érdemes lenne kihasználni – zenei
nevelésükben is. Hosszú távú célom, hogy
iskolánk múltjához és szakmaiságához méltó iskolaépületet kaphasson, leginkább egy
megfelelő méretű hangversenyterem hiányzik. Marczibányi téri székhelyünkön barátságos környezetben, de sajnos szűk helyen
működik jelenleg az iskola.
Mennyire jut ideje az aktív zenélésre?
Ez most egy kicsit háttérbe szorult, de úgy
gondolom, hogy minden zenepedagógusnak
szüksége van az aktív zenélésre, hiszen ő maga
is ebből tud merítkezni, nem beszélve arról,

hogy akinek nincs színpadi rutinja, nehezebben tudja felkészíteni növendékeit a fellépésekre. Számomra az, hogy egyszerre tanítok és
koncertezem, egyfajta egészséges egyensúlyt
teremt. Tagja vagyok a Vashegyi György kar-

A Magyar Művészetoktatásért díj
átadásán Vimmer Erikával
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Zeneiskolában
mester vezette Orfeo Zenekarnak. Gyakran
kapok felkéréseket régizenei és kortárs zenei
produkciókba, melyeket szívesen vállalok
szabadidőmben, gyakorlatilag azt mondhatom, az aktív zenélés a hobbim.
A zeneiskolában furulyát tanít, ami az
első hangszer szokott lenni a gyerekek életében.
Egy időben valóban jellemző volt, hogy a
furulyát amolyan előkészítő hangszernek tekintették. Ma már más a helyzet, de persze a
kicsik közül most is sokan jönnek furulyázni,
aminek nagyon örülök. A furulya egy komoly
hangszer, alap- közép- és ma már egyetemi
szinten is lehet tanulni. Repertoárja a középkori zenétől kezdve a reneszánsz és barokk
zenén át a kortárs zenéig terjed. Ami miatt a
zeneoktatásban népszerű lett, hogy viszonylag
olcsó maga a hangszer – eltekintve a komolyabb mesterhangszerektől –, így az amatőr
zenélés egyik közkedvelt hangszere. Fontosnak tartom, hogy a zeneiskolában olyan képzést kapjanak a gyerekek, hogy egész életüket
végigkísérje a zene, akár zenehallgató és koncertlátogató, akár hobbiszinten, de aktívan
zenélő emberként.
Pedagógusként mi jelent önnek sikert és
örömet?
Szeretek gyerekekkel foglalkozni, mert nagyon nagy élmény látni – ha nem is azonnal
– a munkánk gyümölcsét. Ez nem feltétlenül
jelenti azt, hogy művészeket nevelünk, de
látjuk a növendékek személyiségének fejlődését, azt, ahogy a zenélés által gazdagodnak.
Hozzánk egyénileg járnak a gyerekek, így egy
sokkal szorosabb, közvetlenebb kapcsolat tud
kialakulni pedagógus és növendék között,
mintha csoportban lennének. A zenetanulás
fejleszti a kommunikációt, a kreativitást, az
együttműködést, az érzelmi intelligenciát, a
figyelemmegosztás képességét. Mindez gyakran érezhető, tapasztalható azoknál a növendékeinknél, akik éveket töltenek el a zeneiskolában. Ilyenkor érezzük, hogy munkánk
nagyon is értékes. Természetesen az is nagy
büszkeség, ha tehetséges növendékeink jól
szerepelnek vagy versenyt nyernek.
A zenetanulás valóban sokkal többet adhat a kottaolvasás és a hangszeres játék elsajátításánál.
Ezt már a régi rómaiak is pontosan tudták,
és éppen ezért a zeneoktatásra már az ókorban is nagy hangsúlyt fektettek. A zene fejleszti a matematikai és a nyelvi készségeket,
a gyermekkori zenetanulás pedig a jobb és a
bal agyfélteke közt olyan idegrendszeri kapcsolatokat épít ki, amit semmi más nem tud
kialakítani. Tudományosan igazolták, hogy a
zene mennyiben segíti a gyermekek személyiségének és egyéb, nemcsak zenei, hanem
koncentrációs és kreatív képességeinek fejlődését. Már ezért is érdemes belevágni a zenetanulásba, és mi itt, a Járdányiban minden
II. kerületi gyermeket szeretettel várunk.
Péter Zsuzsanna
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A Klebelsberg Kuno Hét eseményei
November 9–14. között rendezik meg a Klebelsberg Kultúrkúriában
az intézmény névadójára emlékező kulturális programsorozatot.
NOVEMBER 9., 18.00: Róma után – Dopo di
Roma. A Római Magyar Akadémia Képzőművészeti Ösztöndíjasai tárlatának
megnyitója. Kiállító művészek: Mátis Rita, Nagy Zsófia Judit, Sárréti
Gergely, Szanyi Borbála, Torma
Éva, Varga Rita, Várnai Gyula.
Kurátor: Németh Pál.
NOVEMBER 10., 18.00: Trianon
100 – Trianon a művészetben. Ludmann Mihály művészettörténész
előadása, és Az irredenta szobrok és
alkotóik című könyvének bemutatója.
NOVEMBER 12., 19.00: Trianon 100 Emlékműsor. Szále László: Fekete zongora. Történelmi
vitadráma két részben – Tisza István és Ady Endre
képzeletbeli találkozása. Az Esztergomi Várszínház
bemutatója, felolvasószínház. Szereplők: Trill Zsolt,
Horányi László, Kulcsár Viktória és Ács Tamás. Jegyár:
2000 Ft, diákoknak: 800 Ft.

NOVEMBER 13., 17.30: Klebelsberg
Kuno szobrának ünnepélyes megkoszorúzása a Klebelsberg Kultúrkúriában, születésének
145. évében.
NOVEMBER 13., 18.00: a
Pesthidegkúti Városrészi
Önkormányzat által alapított Klebelsberg Kuno-díj
ünnepélyes átadása, gálaműsor. Szarka Tamás zenés
irodalmi estje, közreműködikHorváth János zongorán. A belépés díjtalan. Regisztráció szükséges:
https://www.kulturkuria.hu.
NOVEMBER 14., 18.00: Évfordulók nyomában –
Álomképek, a Hubay Jenő Társaság hangversenye.
Előadók: Szecsődi Ferenc, Csévi Flóra, Dudás Virág
Ervin, Benedekfi István. A belépés díjtalan (1028
Templom utca 2–10.).

Folytatódik a jubileumi programsorozat
az országúti ferenceseknél
Az országúti ferences templom felszentelésének 250. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozat következő programjai: NOVEMBER 6-án 19 órakor Mi lesz a

templommal a következő 250 évben?

címmel kerekasztal-beszélgetés a templomról, plébániaközösségről, személyes, hitbéli
emlékekről, kötődésekről, utakról, identitásról, indíttatásról Székely János püspökkel,
Horváth Achilles ferences házfőnökkel, dr.
Gorove László állandó diakónussal és Springer
Ferenccel. Helyszín: a KSH díszterme (1025
Keleti K. u. 5-7.). November 8., vasárnap
15.30: Járt már Ön orgonában? (pótalkalom)
Interaktív orgonabemutató felnőtteknek
(regisztráció szükséges). NOVEMBER 14-én
10 órakor A budai Ferences Könyvtár
és Levéltár rejtett kincsei – meglepő tények és érdekességek Buda egyik
legrégebbi könyvtáráról címmel Fáy Zoltán
bemutatója a MFKL történelmi dokumentumaiból. (A részvétel regisztrációhoz kötött!)
NOVEMBER 15-én 16 órakor Fújj meg egy
sípot! – interaktív orgonabemutató Nagy
László Adrián orgonaművész vezetésével
gyerekeknek. (A részvétel regisztrációhoz
kötött!) A templom és közössége 250 éve
templomtörténeti kiállítás ingyenesen megtekinthető előreláthatólag DECEM-

BER 31-ig a rendház folyosóján, naponta

8–20 óráig. Helyszín: 1024 Margit krt. 23.
A programokra regisztrálni az orszagutiferencesek.hu oldalon lehet.

Beszélgetéssorozat a Védett tér(ben)

Újabb kötetlen beszélgetés lesz meghívott vendégekkel az önkormányzat és az Átrium szervezésében
NOVEMBER 4-én, szerdán 15 órától. A sorozat következő témája: Egyensúly (köz)élet és (magán)élet
között. Műsorvezető: Veiszer Alinda. A beszélgetés helyszíne az Átrium aulája (1024 Margit krt. 55.), de
meghallgatható online is az interneten keresztül.
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Kerületünkben a két művelődési központ
mellett több színház is várja látogatóit
– jelenleg, a pandémia alatt a biztonsági
előírások betartása mellett. A II. Kerületi
Önkormányzat idén először pályázatot
hirdetett előadó-művészeti tevékenység
támogatására 15 millió forintos kerettel.
Összeállításunkban egy-egy előadást
ajánlunk olvasóink figyelmébe Buda
pezsgő színházi életéből.
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Marczibányi Téri Művelődési Központ

A kerületi színházak

értékteremtő

munkáját támogatva
A II. Kerületi Önkormányzat idén először
hirdetett pályázatot a
II. kerületben állandó
játszóhellyel rendelkező előadó-művészeti
szervezetek, színházak
működési támogatására.
Berg Dániel
Mint Berg Dániel alpolgármester lapunknak alpolgármester
elmondta, az önkormányzat költségvetésének év eleji elfogadásakor döntöttek arról, hogy 15 millió forinttal kívánják támogatni a II. kerületi színházak értékteremtő
munkáját. És bár a járvány elleni védekezés akár felül is írhatta volna törekvéseiket, szeptemberben mégis meghirdették
a pályázatot. Az alpolgármester hozzátette,
öt szervezet nyújtott be pályázatot, a Közoktatási, Közművelődési, Sport-, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság ebből
négyet tudott támogatni. Hangsúlyozta: céljuk a kerületi színházak működési feltételeinek javítása, a kerületi kulturális élet
sokszínűségének gyarapítása, valamint a
járványhelyzet hatásainak mérséklése és
enyhítése volt. A támogatás a 2020. január
1. és december 31. közötti időszakban megrendezett programok költségeihez használható fel. A pályázattal kapcsolatos bizottsági döntés, valamint a pályázat eredménye
megtekinthető a www.masodikkerulet.hu
honlapon – emelte ki Berg Dániel.
A felhívásra összesen öt pályázat érkezett, ebből négy előadó-művészeti szervezetet támogatott
az önkormányzat bizottsága, az alábbi arányban:
Figurina Kulturális Egyesület: 500 000 Ft, Független Egymással Közhasznú Egyesület: 3 500 000 Ft,
Spirit Színház Nonprofit Kft.: 1 500 000 Ft, Thea
Theater Entertainment & Art Nonprofit Kft.:
9 500 000 Ft. Összesen: 15 millió Ft.

Ezen a padláson „Ég és Föld között” minden megtörténhet, akárcsak a mesékben. Egy
fiú megszállottan dolgozik szuperintelligens számítógépén, de nyugalmát titokzatos
vendégek zavarják meg, különféle halandó és halhatatlan lények...
NOVEMBER 13., 19.00: Presser Gábor–Sztevanovity Dusán–Horváth Péter: A padlás
– a Szindra Társulat előadása. Rendező: Földessy Margit. Félig mese – félig musical 9–99
éves korig (1022 Marczibányi tér 5/a).

Jurányi Ház

Ki a jelentéktelen ? Hát,
akit a kevésbé jelentéktelenek
annak tartanak. És ki a jelentékeny? Természetesen az, aki a jelentéktelenek felett áll. És ki áll
a jelentékenyek felett? Akinek
díszesebb a köpönyege. A rongyos
kabát alá viszont könnyedén beférkőzik a Pétervári Fagy. Akakij
Akakijevics, hallod ezt? A Hos�szú Karmú Szabó is megmondta,
hogy a köpenyedet már nem lehet
megfoltozni. Újat kell csináltatni!
Majd a nyusztprém helyett vadmacskaszőr kerül a gallérodra, az
olcsóbb és senki sem veszi észre.
Kivéve az Alvilági Szatócsot. Meg
az Érzékeny Hivatalnokot, de neki
meg úgyis szívműtétje lesz. Csak
a Légy ne köpjön! Benne nem
lehet bízni.
Író, rendező: Pass Andrea. Szereplők: Friedenthal Zoltán, Hajduk
Károly, Kárpáti Pál, Pallag Márton,
Lengyel Benjámin eh., Tóth Zsófi
eh., Lestyán Attila, Hegymegi Máté.
Narratíva-Füge Produkció.
Az előadást legközelebb november 5-én 19.00 órai kezdettel
játsszák a Jurányi Házban (1027
Jurányi utca 1.).
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Nemzeti
Táncszínház
Klebelsberg Kultúrkúria
Móricz Zsigmond az évek során gyűjtött vidéki
epizódokat ötvözte saját írói zsenialitásával, és így az 1920-as évek végére körvonalazódott a Magyar Mesék dramaturgiája, amely a paraszti élet szívmelengető
csokra. Az előadásban négy mini vígjáték
tárja a néző elé a szerelembe és házasságba
bonyolódott nő-férfi kapcsolatok üde, vaskos
humorral átszőtt pillanatait. A felejthetetlen
estén a szerelem, a humor, a zene és a tánc
mindenkit elvarázsol.
Szereplők: Benkő Péter, Lázár Csaba, Csomor Csilla, Hajnal János, Kiss Emma, Király Adrián, Nemcsók Nóra. Rendező Ivancsics Ilona.
NOVEMBER 28., 17.00: Móricz Zsigmond:
Magyar mesék – szerelmetes vidéki csetepaték két részben (1028 Templom utca 2–10.).

Spirit Színház

Nem mindennapi formában láthatjuk október végétől Friedrich Dürrenmatt: Az öreg hölgy
látogatása című drámáját a Spirit Színházban.
A Czeizel Gábor rendezésében színpadra állított abszurd élettörténet
címszerepében Perjés Jánost láthatja a közönség.
„…Nem határolódom el a gülleni emberektől, egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy másként cselekednék, mint ők” – mondta
Dürrenmatt, és ez az oka annak, hogy a Spirit Színház műsorára tűzi
ezt a nagyszabású művet.
Szereplők: Perjés János, Jantyik Csaba, Fellinger Domonkos, Gaál
Dániel, Nagy Rebeka, Korfanti Ferenc, Marjai Virág, Nagy Enikő, Perjési Hilda, Plaszkó Bence, Szitás Barbara, Zsiga László.
Az előadás legközelebb NOVEMBER 21-én 19.30 órai kezdettel tekinthető meg a Spirit Színházban (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

Budai Komédiások
Októbertől új társulat, a Budai Komédiások
kezdte meg működését kerületünkben a Figurina Bábszínház Retek utcai helyiségében.
A Szimplán egy duplát! című zenés játékban Zerkovitz Béla dalai, egy lassan
feledésbe merülő kor felejthetetlen zenéje csendül fel. Egy
este két idegen találkozik egy
nem mindennapi kávéházban.
A hölgy, Violetta, színésznő kívánt lenni, s most a rendeléseket
hordja ki. Az úr, Béla, építésznek készült, végül Magyarország
egyik legnépszerűbb zeneszerzője lett. Most ketten idéznek meg
egy kort és egy stílust jól ismert
dallamokkal.

A Férfi – Majorfalvi Bálint, a Nő – Fábián
Nikolett. Rendezte: Pille Tamás. Legközelebbi
előadások: NOVEMBER 13., 24., 25., 19.00 óra
a Figurina Bábszínházban (1024 Retek utca
17., bejárat a Fillér utca felől).

A METAMORFÓZIS Kafka novelláján
alapul. Egy valóságos világot ábrázol, amely
drámaian érdekes és abszurd. Groteszk
látásmód és parabolikus szerkezet. Visszatérünk a kezdeti állati létünkhöz. Az állatok az ember előtti világot képviselik. Ez
magyarázza azt, hogy Kafka miért szerette
ennyire a férgeket és a bogarakat. Az ember, akárcsak a világunk, más állapot felé
tart, és ha nem változtatunk, egy groteszk,
radikális világban találjuk magunkat.
Az előadás a társadalom és annak elkorcsosulása, torzulása és átalakulása konfliktusára épül. Átváltozása végeredményben
teljes elidegenedés a világtól.
NOVEMBER 3., 19.00: Metamorfózis – bemutató. Philip Glass – Feledi Project.
A műben élő zongorakíséret hallható, és
a produkció zenéje megegyezik Philip Glass
azonos című művének zenéjével. Előadók:
Hoffmann Luca, Jurák Bettina, Kiss Rebeka,
Philip Noémi, Safranka-Peti Zsófia, Takács
Zsófia, Wéninger Dalma. Rendező-koreográfus: Feledi János (Nemzeti Táncszínház
Nagyterem, 1024 Kis Rókus utca 16–20.).

Átrium
A JEGYZŐKÖNYV című előadás Tracy Letts
darabjából, Alföldi Róbert rendezésében
kerül az Átrium színpadára. Az előadás egy
kisvárosi önkormányzat közgyűlésén történteket mutatja be, amelyen a különböző
érdekek mentén egymásnak feszülő képviselők olyan fontos kérdéseket vitatnak meg,
mint hogy mi lesz az Örökségfesztivál sorsa,
mi van a szökőkúttal, ki milyen közel parkol
a bejárathoz (és miért), és hogy miért nem
készült még el az előző heti jegyzőkönyv… A
valósággal való egyezés ezúttal is szigorúan
a véletlen műve.
Premier: NOVEMBER 14., 19.30. Az előadásban Bánfalvi Eszter, Brasch Bence, Debreczeny
Csaba, Gyabronka József, Friedenthal Zoltán, Herczeg Adrienn, Hevér Gábor, Molnár
Piroska/Fodor Tamás, Murányi Tünde, Rába
Roland és Szatory Dávid lép színre (1024
Margit krt. 55.).

A programok a járványhelyzet függvényében módosulhatnak!
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A programok a járványhelyzet függvényében módosulhatnak!

Herczeg Ferenc:
DÉRYNÉ IFJASSZONY
a Déryné Program
előadása
Rendező:
VIDNYÁNSZKY
ATTILA

november 17.
kedd 19.00

november 26.
csütörtök 19.00

„BEFOGAD
ÉS KITASZÍT A VILÁG”
MÁCSAI PÁL és
HUZELLA PÉTER
Villon-estje

november 14.
szombat 11.00

NAPSOROLÓ
Bíró Eszter interaktív
gyermekkoncertje
és játék az idővel
Az előadás a „Köszönjük, Magyarország!”
program keretében valósul meg.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

KIÁLLÍTÁSOK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 8-ig: Sztárfotók a XX. századból – Tóth József Füles fotókiállítása. NOVEMBER 11. – DECEMBER 8-ig: Fénnyel írt történetek – Sziráczki György fotókiállítása (1028
Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT M GALÉRIÁJA: NOVEMBER 22-ig: Andante. Györei
Zoltán fotókiállítása (1022 Marczibányi tér 5/a).
• VÍZIVÁROSI GALÉRIA: NOVEMBER 3–21-ig: Néhány a kedvenc dolgaim közül. Kortárs művészet Havasi
József gyűjteményéből. A kiállítást november 3-án 18 órakor megnyitja Havasi József ügyvéd, műgyűjtő és Ébli
Gábor esztéta. A megnyitón legfeljebb 40 fő lehet jelen (1027 Kapás utca 55.).
• ADY25 GALÉRIA ÉS KIÁLLÍTÓTÉR: NOVEMBER 12-ig: Pixelek&virágok – kortárs művészeti kiállítás.
Kiállító művészek: Kusovszky Bea, Gwizdala Dáriusz, Végh Júlia (1022 Ady Endre utca 25. Telefon: (06 30) 9383027 www.ady25galeria.hu).

ZENE, TÁNC

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 8., 18.00: Echo zenés, táncos est. NOVEMBER 20., 19.00:
Grazioso Zeneszalon. Házigazda Detvay Mária Marcella. NOVEMBER 22., 19.00: Dalnokklub. Házigazda Radványi Balázs, Balog Péter és Tompa Ákos (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 2., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub.
NOVEMBER 15., 19.00: Neil Young sétány klubkoncert. NOVEMBER 19., 19.00: Guzsalyas csángó táncház.
NOVEMBER 22., 19.00: Gradus ad publicum. Puskás Máté (zongora) és Eszenyi Zsombor Dániel (klarinét)
hangversenye. Sorozatszerkesztő és műsorvezető: Eckhardt Gábor zongoraművész. Az április 19-én elmaradt
koncert pótlása (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BARTÓK EMLÉKHÁZ: NOVEMBER 7., 18.00: „A háborúban nem hallgatnak a múzsák” – Bartók vonósnégyesei. Közreműködik a Classicus quartet. NOVEMBER 13., 18.00: Beethoven összes hegedű-zongora szonátája 3. rész. Az Óbudai Társaskörrel és a Régi Zeneakadémiával közös sorozat. Közreműködik Takács Zoltán
hegedűn és Váradi László zongorán. NOVEMBER 14., 18.00: Villányi Dániel zongoraestje. Mozart, Schubert,
Bach és Brahms műveiből. NOVEMBER 22., 18.00: Bartók összes férfikara parasztzenei környezetben. Közreműködik a Szent Efrém Férfikar és Szokolay Dongó Balázs (duda, furulya, tárogató). NOVEMBER 24., 18.00:
MVM-koncertek. Junior prima díjasok hangversenysorozata. Horváth Benedek zongoraestje. NOVEMBER
29., 18.00: Partita-párok. Közreműködik Szűcs Péter klarinéton, Szalai András cimbalmon és Zétényi Tamás
csellón (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 22., 19.30: Most vagy soha – nonstop impro a Szindra társulattal. Műsorvezető: Földessy Margit (1022 Marczibányi tér 5/a).
• ÁTRIUM: NOVEMBER 6., 19.30: Fehér nyuszi, vörös nyuszi. Előadja Peller Anna – a szeptember 5-i jegyek
érvényesek. NOVEMBER 7., 23., 27., 28., 19.30 és NOVEMBER 22., 17.00: Isteni végjáték. NOVEMBER
13., 14., 19.30 és NOVEMBER 15., 15.00 és 19.30: A jegyzőkönyv. NOVEMBER 17., 19.30: Igenis, miniszterelnök úr! NOVEMBER 18., 19.30: A félelem megeszi a lelket. NOVEMBER 20., 19.30, NOVEMBER 21.,
15.00: Frida. NOVEMBER 24., 25., 19.00: Az Őrült Nők Ketrece. NOVEMBER 26., 19.30: 12 dühös ember.
NOVEMBER 28., 19.30: Majdnem 20 (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: NOVEMBER 3., 19.00: Megyek utánad – szerelmi leltár. NOVEMBER 4.,
19.00: Apád előtt ne vetkőzz. NOVEMBER 4., 20.00: Hurok. NOVEMBER 5., 19.00: A jelentéktelen. NOVEMBER 6., 19.00: Mi és ők. NOVEMBER 7., 19.00: A csemegepultos naplója. NOVEMBER 7., 20.00: Mady
baby. NOVEMBER 8., 19.00: Lenni vagy nem. NOVEMBER 8., 20.00: Irodai patkányok. NOVEMBER 9.,
19.00 és NOVEMBER 26., 20.00: 23 perc. NOVEMBER 10., 19.00 és NOVEMBER 11., 18.00: Az örökség.
NOVEMBER 12., 13., 19.00: Egy őrült naplója. NOVEMBER 12., 20.00: Ketten. NOVEMBER 13., 18.30:
Szociopoly. NOVEMBER 14., 20.00: Cigány magyar. NOVEMBER 15., 10.15: Hab a tortán mesesorozat.
Mesél Pető Kata és Porogi Ádám. NOVEMBER 15., 19.00: Egyasszony. NOVEMBER 16., 19.00: Burok. NOVEMBER 17., 18., 20.00: Csáó – Stefanovics Angéla körberajzolja magát. NOVEMBER 18., 19.00: Nagy vacsora. NOVEMBER 19., 19.00: 40! Avagy véges élet. NOVEMBER 20., 18.00: Állj bele! Közösségi társasjáték.
Határátlépések. Játssza Ötvös András és Mészáros Máté. NOVEMBER 20., 21., 19.00: Roletti. NOVEMBER
21., 22., 20.00: Megálló. NOVEMBER 22., 19.00: Benne vagy. NOVEMBER 23., 19.00: A csongrád-csanádi
polip. NOVEMBER 24., 19.00: Az étkezés ártalmasságáról. NOVEMBER 24., 25., 20.00 és NOVEMBER
26., 19.00: Szülői értekezlet. NOVEMBER 25., 19.00: Hajtűkanyar autósiskola (1027 Jurányi utca 1-3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: NOVEMBER 3., 19.00: Bernarda Alba háza. NOVEMBER 4., 19.30: A bukás. NOVEMBER 5., 19.30: Sodrásban. NOVEMBER 6., 7., 19.30: Novecento – az óceánjáró zongorista. NOVEMBER 7.,
19.30: Spanyol románc. NOVEMBER 9., 12., 19.30: Mario és a varázsló. NOVEMBER 10., 16., 19.00 és NOVEMBER 21., 19.30: Az öreg hölgy látogatása. NOVEMBER 10., 19.30: Soha nem szerettelek. NOVEMBER
11., 19.30: Gina és Fidel. NOVEMBER 19., 19.30: Mennyit érünk 2020. NOVEMBER 20., 19.30: Páros hármas
– az olasz Bridget Jones-sztori. NOVEMBER 21., 19.30: Asszony a fronton (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

KLUBOK

• BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: OKTÓBER 20., NOVEMBER 5.: Budavári legendák, nem
mindennapi történetek. A Várkert Bazár szabadtéri fotókiállításának megtekintése. NOVEMBER 12.: A Párisi Udvar-álom luxuskivitelben. Az újjávarázsolt épület és szálloda pompájának bűvöletében 1,5 óra gyalogos
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bejárással, vezetővel. NOVEMBER 9.: Gerbeaud Emil kamarakiállítás, valamint a protokoll és diplomácia
különleges világát bemutató kiállítás megtekintése a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Múzeumban,
vezetővel. NOVEMBER 24-25.: Bejárjuk Tolnát-Baranyát… a híres és nevezetes látnivalók megismerésére.
Kétnapos autóbuszos kirándulás, szállással, félpanzióval. A festőkörnek a Kortalanul Kreatív kiállításon bemutatott képeiből 2021. évi falinaptárat tervezünk, megrendelése korlátozott számban lehetséges. A festőkör
változatlan intenzitással, díjmentesen folytatja összejöveteleit Valler Anikó vezetésével (1024 Margit krt. 64/b,
a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: (06 1) 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 30) 7925323, fonixke@t-email.hu).

GYEREKEKNEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 7., 15.00: Csiribiri családi délután. NOVEMBER 8., 16.00:
Muzsika és bűvészet. NOVEMBER 16., 10.00: Babaszínház: Tesók. Első színházi élmény a Vaskakas Bábszínház
előadásában 0–4 éves korig. NOVEMBER 20-22-ig: Vasútmodell-kiállítás (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszóház.
Minden szombaton 10.30–12.00-ig tűzzománckészítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. Minden csütörtökön 16.30–19.00-ig: Káosz dráma- és színjátszó csoport 14–16 éveseknek. Információ, jelentkezés:
Nadrai Zita: (06 30) 284-8681, zitannamari@gmail.com. Minden hétfőn 10.00: Süni zenebölcsi 6 hónapostól 4
éves korig. Információ: Dudinszky Nóra: (06 70) 452-8895; info@sunizene.hu. NOVEMBER 14., 9.00–12.00:
Babaholmi börze. NOVEMBER 17., 10.00: Csimpilimpi – a Színes Falu Csoport babaszínházi előadása 1–4 éveseknek. NOVEMBER 5., 16.00–18.00: Madarászsuli 7–14 éveseknek minden hónap első csütörtökén a Marczin
és harmadik szombatján terepi körülmények között. Foglalkozásvezető: Horváth Gábor madarász (horvathgabor@pullus.hu) (1022 Marczibányi tér 5/a).

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: gyalogtúrák: NOVEMBER 7.: Budai-hegység. Hideg-völgyi erdészlak, Biatorbágy. Találkozó 9.00, Széll Kálmán tér, Volán-pu. NOVEMBER 21.: Budai-hegység. Kamaraerdő,
Nagytétény. Találkozó 9.00, Batthyány tér 41-es villamos megállója. NOVEMBER 28.: Budai-hegység. Szépvölgyi-dűlő, Erdőalja út. Találkozó 9.00, Kolosy tér, 65-ös busz megállója. További információ: (06 1) 316-3053,
(06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.

november 15. vasárnap 11.00

PAFF A BŰVÖS SÁRKÁNY
ÉS BARÁTAI

A 100 FOLK CELSIUS INTERAKTÍV
CSALÁDI KONCERTJE
november 15. vasárnap 15.00

NAGY ZENÉSZEK,
NAGY SZERELMEK

BŐSZE ÁDÁM ELŐADÁSSOROZATA
– MOZART

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: Genius loci – Ludmann Mihály művészettörténész előadás-sorozata. NOVEMBER 3., 18.00: A római barokk építészet. NOVEMBER 17., 18.00: A képzőművészet új korszaka a XVII.
században. NOVEMBER 10., 18.00: Trianon100. Trianon a művészetben – előadás és könyvbemutató. Lud•

mann Mihály: Az irredenta szobrok és alkotóik (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 5., 18.30: Feketeszakáll és a kalózok fénykora – kalandok és erőszak a tengeren. NOVEMBER 19., 18.30: A kelták eredete és eltűnése – az európai vaskor rejtélyes népei. A történelem összeomlásai, katasztrófái és túlélői – Antalffy Péter történelmi előadás-sorozata (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERG EMLÉKHÁZ: NOVEMBER 11., 17.30: Előadások a zenéről – Ferenc Józseftől Szent Istvánig,
1914–1938. Egy rövid emberöltő kulturális emlékezete a komolyzenében. Windhager Ákos irodalomtörténész
előadás-sorozata. 5. rész „Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga…” – 1938 öröksége. NOVEMBER 19.,
17.30: Trianon után – háború előtt, magyar művészet a két világháború között. Dr. Bellák Gábor művészettörténész előadás-sorozata. Egyházművészet – szakrális művészet. NOVEMBER 26., 17.30: „Azt hiszem” – film
Pilinszky János írásai nyomán Schaár Erzsébet művészetének látványvilágából kiindulva. Rendező és a filmet
bemutatja Dóczy Péter színművész. A V4 Építészeti Alapítvány rendezvényeire regisztrálni a v4@v4fund.archi
e-mail-címen, vagy telefonon, a (06 70) 389-8720-as számon, Albrecht Beátánál lehet (1028 Templom utca 12-14.).

november 16. hétfő 18.00

PROF. DR. BAGDY EMŐKE
ELŐADÁSA

VÁLSÁG, MEGKÜZDÉS
ÉS MEGERŐSÖDÉS

Sport, rádió, hit – könyv Novotny Zoltánról
A közelmúltban 80. születésnapját betöltött kiváló
rádióriporterről, Novotny Zoltánról jelentetett
meg érdekes és tartalmas könyvet Sport, rádió,
hit címmel a Luther Kiadó.
Novotnynak már a gyermekkora is a
sport jegyében telt: focizott, kosarazott,
rendszeresen pingpongozott. Az Apáczai
Csere János Gimnáziumban letett érettségit követően magyar–történelem szakra
jelentkezett, mert mindenképpen olyan
hivatást akart választani, ahol beszélhet
is. Egyetemi évei alatt felvételizett a rádióban meghirdetett bemondói helyekre –
tizenhat jelentkező közül másodmagával
vették fel. Már bemondóként dolgozott,
miközben a sportszerkesztőségnél külsősként foglalkoztatták. 1966-ban lett
főállású sportriporter, két évvel később

pedig már Németh Angéla olimpiai bajnoki győzelmét
közvetíthette a mexikóvárosi olimpiáról.
Novotny Zoltán tizenhárom nyári olimpia mellett mintegy
240 világ- és Európa-bajnokságról tudósított. Hihetetlenül gazdag pályafutása,
mindmáig rengeteg teendője mellett is
folyamatosan szakít időt az élet értelmének átelmélkedésére. Állítja: a hitért
is meg kell küzdeni.
Mindenkori munkája mellett sok társadalmi megbízatást – Magyar Olimpiai
Bizottság, Magyar Sportújságírók Szövetsége, Protestáns Újságírók Szövetsége
– is elvállalt. A könyv utolsó oldalain
megvallja: „ha mindenki a Tízparancsolat
szerint igyekezne élni az életét, jobb
lenne a világ!”

Jocha Károly

november 22. vasárnap 19.00

GRADUS AD PUBLICUM

PUSKÁS MÁTÉ (ZONGORA) ÉS
ESZENYI ZSOMBOR DÁNIEL
(KLARINÉT)
HANGVERSENYE

marczi.hu
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AJÁNLÓ

Kultúra a piacon
– Azért hoztuk létre a KultúrFényPontot, hogy a kultúra
megjelenhessen a piacon is
– mondta Őrsi Gergely polgármester az új kiállítóhely
második tárlatának online
megnyitóján, amely ezúttal
Lissák Tivadar 1938 és 1946
között készített fényképeiből
ad válogatást. A polgármester
különlegesnek, ugyanakkor
elborzasztónak nevezte ezt a
korszakot. A fotók a környék
mindennapjait örökítik meg,
a békés polgári élet pillanatait,
a politika beszivárgását a magánéletbe, a háborús készülődést és magát a háború poklát.
Ahogy Tamási Miklóstól, a
Fortepan alapítójától megtudhattuk, a Történelem a Retek
utcából nézve című összeállítás
fényképeinek szerzője elektrotechnikus volt, és pár száz méterre a piactól, a Retek utcában
lakott. A kiválasztott 32 kép se-

gítségével időutazáson vehetnek részt a látogatók a negyvenes évek ellentmondásos
Magyarországán, ahol az utcán
békésen sétáló párok mellett
feltűnnek a propagandaplakátok és a csillagos házak kapui.
Lissák Tivadar 1948-ban felhagyott a fényképezéssel, de a
család még évtizedekig a Retek
utcában élt, a fényképek negatívjait is onnan hozta el digitalizálni a Fortepan. Tamási azt
is elmondta, hogy a korszakról kevés fénykép készült, így
a Lissák-hagyaték nem egyszerűen érdekes, hanem egyedülálló kordokumentum is.
A Történelem a Retek utcából
nézve elnevezésű fotókiállítás
valóban az, amit a címe ígér:
bepillantás történelmünk korántsem dicsőséges kis szeletébe, ahogy az itt, szűkebb környezetünkben játszódott.
PZS

BUDAI POLGÁR

ont
Megnyílt a KultúrFényP
második fotókiállítása

Van bőr a képein – Molnár Imre kiállítása a Klébiben

Hangulatos helyszínen csodálatos, bőrből
készült használati és dísztárgyakat tekinthet
meg az, aki ellátogat Pesthidegkútra, a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájába. Itt kapott
helyet Molnár Imre Ferenczy Noémi-díjas bőrműves iparművész Van bőr a képemen címet
viselő, ahogy a művész fogalmaz: majdnem
életmű-kiállítása. A tárlatot körbejárva megállapíthatjuk, hogy képein valóban van bőr,
és a bőr mellett egyéb, de szigorúan csak természetes anyagok: szőr, csont, fa, papír, fém,
kő. Ezek felhasználásával készülnek alkotásai,
a könyvborítók, mappák, díszdobozok, tokok,

ékszerek, valamint a színben és formában harmonizáló táska-cipő-öv szettek.
A megnyitón Dolhai István igazgató köszöntötte a látogatókat, köztük kerületünk polgármesterét, Őrsi Gergelyt, és köszönetét fejezte
ki, amiért a járvány ellenére sokan eljöttek, és
maszkot viselve, a biztonságos távolságot tartva
részt vesznek a kulturális eseményen. A művészt elsőként Kucsera Tamás, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) titkára méltatta, aki
szerint Molnár Imre munkáin érződik a népművészet hatása, egész munkásságát egyfajta alázat
és bölcsesség hatja át. A kiállítás megnyitására

Dvorszky Hedvig művészettörténész kapott felkérést, aki azonban betegség miatt nem tudott
részt venni a rendezvényen, szavait így az MMA
szóvivője, Juhász Judit tolmácsolta. A felolvasott
írás végigvezette hallgatóságát a művész életén,
a kertész édesapa jóvoltából a Margit-szigeten
töltött első húsz évtől a bőrösök fellegvárának
tartott Újpesten, ottani (első) munkahelyén, a
Divat Cipőgyárban, majd a Csepelen eltöltött
éveken keresztül, ahol Molnár a Csepeli Körben kibontakoztathatta rajzkészségét, egészen
a nagy szellemi forradalmat indító tokaji művésztáborig és a Fiatal Népművészek Stúdiójáig.
Szó esett a külföldi felfedezőutakról, számos elismeréséről, szakmai és kiállítási élményeiről.
„Talán elmondhatjuk, hogy Molnár Imre bőrmíves, aki a nagy hagyománykutatók nyomába
lépve csak tiszta forrásból merítette tudását, egy
ősi eredetű mesterséggel állati anyagot formált
át úgy, hogy annak tárggyá tételéhez az ember
anyagalakító tudását használta, de egyedivé a
maga szellemi többletképességével alakítja mindazt a „témát”, mit célul kapott vagy választott.
Másrészt elmondhatjuk munkáiról azt is, hogy
megalkotta a kortárs magyar kézművesség már
kiveszőfélben lévő egyik műfajában, a bőrmívességben a magyar népi hagyomány és a modern dizájnszemélet értékőrző és új értéket teremtő darabjait” – idézte végezetül Dvorszky Hedvig szavait
a szóvivő.
Péter Zsuzsanna
A kiállítás NOVEMBER 8-ig díjtalanul
látogatható naponta 10–18 óráig. A Klebelsberg Kultúrkúria október 23-án és november 1-jén zárva tart (1028 Templom utca 2–10.).

2020/16 – november 1.

ÓVODA–ISKOLA

A középiskolai felvételi
fontosabb dátumai
• Október 20-ig kellett a középfokú
intézményeknek nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat az
iskolák honlapján.
• December 4-ig lehet a központi írásbelikre jelentkezni.
• 2021. január 23.: a központi írásbeli
vizsgák időpontja.
• Február 8-ig a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények
értesítik az eredményekről a tanulókat.
• Február 23. és március 12. között
kerül sor a szóbeli vizsgákra.
• Március 16-ig hozzák nyilvánosságra
a középfokú iskolák a jelentkezők
felvételi jegyzékét.
• Március 22-23-án a diákok még módosíthatják a tanulói adatlapon szereplő jelentkezési sorrendet.
• Április 30-ig a felvételt hirdető középfokú iskola elküldi a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést
a jelentkezőnek, továbbá az általános iskolának is.

II. kerületi középiskolák: állami fenntartású: BMSZC Than Károly Ökoiskola
és Technikum, Budenz József Általános
Iskola és Gimnázium, Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Klebelsberg
Kuno Általános Iskola és Gimnázium,
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola, Móricz
Zsigmond Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium, Szabó Lőrinc Két Tannyelvű
Általános Iskola és Gimnázium. Egyházi, alapítványi vagy egyéb fenntartású:
Addetur Baptista Gimnázium, Technikum
és Szakiskola, Baár–Madas Református
Gimnázium, Budenz József Alapítványi
Gimnázium, Gustav Eiffel Francia Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium, Pasaréti
Gimnázium, Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola, SEK Budapest International School, Szent Angéla Ferences
Általános Iskola és Gimnázium.

21. OLDAL

Szüreti mulatság
és őszi hangulat az óvodában

A Törökvész Úti Kézműves Óvoda évtizedek óta fontosnak tartja
a magyar néphagyomány őrzését,
a kézműves technikák használatát,
a gyerekek állandó tevékenykedését – tájékoztatta lapunkat Mázikné
Markó Ágnes óvodavezető. – Az iskolás lét egyik elengedhetetlen feltétele a megfelelő kézügyesség, a
finommotorika fejlesztése, melyre
nagy hangsúlyt fektettünk. E kettő
ötvözésének eredménye pedagógiai programunk is – tette hozzá.
A szüreti mulatság, melyet két
óvónő, Ajtai Lászlóné Ildikó és Ferenci Brigitta rendezett, ebbe illeszkedik. Bár szőlőt szüretelni
helyben nem tudtak a gyerekek,
de a megvásárolt gyümölcsöt préselhették, darálhatták, majd vidám tánc és a Süni csoport műsora következett.
Az őszi szüreti hangulatot idézi
fel az óvoda bejáratánál elhelyezett
őszi dekoráció is, ahol helyet kapnak a szüret népi eszközein kívül a
szőlőre vigyázó madárijesztők, valamint a beérő, faragásra készülő
tökök is.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Bursa Hungarica ösztöndíjra
A II. Kerületi Önkormányzat az Emberi
Erőforrások Minisztériumával együttműködve meghirdeti a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020/2021. évi pályázati
fordulóját.
A pályázaton részt vehet minden szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgató
(„A” típusú pályázat), valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó

fiatal („B” típusú pályázat), akinek állandó lakóhelye a II. kerületben van, és
családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem összege nem haladja meg
az öregségi nyugdíjminimum 300%-át,
jelenleg 85 500 Ft-ot.
Figyelem! A pályázati adatok feltöltéséhez egyszeri regisztráció szükséges a
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerben,

melynek elérése: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben
történő véglegesítést követően kinyomtatva, a csatolandó dokumentumokkal együtt
aláírva az alábbi címre kell benyújtani:
II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálat, 1024 Margit u. 2–4., telefon:
(06 1) 346-5600.

A pályázattal kapcsolatban bővebb
információ a (06 30) 319-3405-ös számon vagy a gottfriedne.tomka.fruzsina@
masodikkerulet.hu címen kérhető.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november
5., csütörtök, 10 óra. A pályázati
felhívás elérhető: www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/palyazatok.

22. OLDAL

HITÉLET
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Jubileumi ünnepség a XXIII. János Otthonban

– Hetvenéves jubileumát ünnepelte a Katolikus
Szeretetszolgálat a XXIII. János Otthonban október 15-én. A hálaadó szentmisét a máriaremetei Kisboldogasszony-templomban mutatta
be Esterházy László kanonok plébános Kemenes
Gábor, Erdődi Ferenc és Burányi Roland atya közreműködésével – tájékoztatta lapunkat Balog Józsefné intézményvezető. Az ünnepi szentmisén
köszöntőt mondott dr. Vajda Norbert, a Katolikus
Szeretetszolgálat Főigazgatója, melyben bemutatta a XXIII. János Otthon történetét, illetve
Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere, aki
köszönetet mondott a Katolikus Szeretetszolgálatnak és a XXIII. János Otthonnak az idősek ellátásáért itt, a II. kerületben. Az ünnepi
beszédek között Molnár Balázs fuvolaművész
jóvoltából komolyzenei művek csendültek fel.
A szentmise végén az intézményvezető tíz
munkavállalónak átadta a XXIII. János Otthon
díszemlékplakettjét. – Most olyan munkatársakat ünneplünk, akik hűséges kitartással
végzik a szolgálatot több évtizede. Van olyan
közöttük, aki az intézmény születésénél is jelen
volt – mondta.

A jubileumra felállított Mária-szobor és a díszemlékplakettel jutalmazott munkatársak

Díszemlékplakettet kapott: Benedek Éva
ápoló (25 év szolgálati idő), Bíróné Engel Márta konyhavezető (21 év), Fejér Katalin ápoló (31
év), Joó Lászlóné ápoló (32 év), Körmendy József
műszaki munkatárs (39 év), Lakatos Veronika
ápoló (38 év), Nagy Gábor műszaki munkatárs
(22 év), Peyerné Burján Mária vezető ápoló (26

A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat 1950. augusztus 30-án született, miután az államszocializmus 1945 után elkobozta az egyházi birtokokat, feloszlatta az egyházi társadalmi szervezeteket, államosította az egyházi iskolákat és feloszlatta a szerzetesrendeket. Több mint hatszáz szerzetesházat koboztak el, ezek
mintegy 12 ezer lakóját úgy lakoltatták ki, hogy nem biztosítottak számukra lakóhelyet, és még azt is megtiltották,
hogy új lakhelyükön együtt éljenek. A katolikus egyház élén álló megingathatatlan, semmilyen kompromisszumra
nem hajlandó Mindszenty József hercegprímást 1949 februárjában koncepciós perben életfogytig tartó fegyházra
ítélték. Mindezek után a püspöki kar 1950. augusztus 30-án aláírta a katolikus egyház állami ellenőrzését biztosító, a működését korlátok között engedélyező megállapodást. Néhány rendház megmaradt, melyek az idős, beteg
szerzetesek, papok ellátását végezték, ezek fenntartására jött létre a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat.
Ez a szervezet a fenntartója a XXIII. János Otthonnak is, amely jelenleg 265 főnek biztosítja az idősek otthona
ellátást, többek között Máriaremetén.

év), Vári László műszaki csoportvezető (29 év),
Veres József műszaki munkatárs (29 év).
Az ünnepség az Emmausz és Jerikó Ház kertjében folytatódott, ahol Kemenes Gábor atya,
a medjugorjei Mária-lelkület hazai úttörője
megszentelte a 70. éves jubileumra hálából felállított medjugorjei Mária-szobor másolatát,
a Béke Királynője szobrot, melyet Papp Csaba,
miskolci vállalkozó készített. A szobor előtti
szalagot a fenntartó részéről dr. Vajda Norbert
és Kinde Kálmán főigazgató, valamint a II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely vágta át.
A jubileum alkalmából a lakóknak pályázatot hirdettek Mit jelent számomra itt, a XXIII.
János Otthonban élni? címmel. Az első helyezett, Spisz Istvánné emlékplakettet kapott, a két
második helyezett, dr. Domonkos Attiláné és Pócs
Tiborné falinaptárat vehetett át.
Az ünnepséget szigorú járványügyi intézkedések betartása mellett tartották.

PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: NOVEMBER 2-án, halottak napján a 18 órakor kezdődő
szentmise keretében Duruflé (1902–1986) Requiemje lesz
hallható, közreműködik Pálúr János orgonaművész és Patak
Zita énekművész, vezényel: Ménesi Gergely. NOVEMBER 8-án a 18 órai szentmisén az Istvánffy Kamarakórus
előadásában Cristóbal de Morales: Missa Tu vas elections
című műve hangzik el. NOVEMBER 23-án a 18 órai
szentmisén a Tau Szkóla előadásában elhangzik Rheinberger: Missa brevis és Déri András: Adoramus Te, Christe I.
(1026 Pasaréti út 137.).
Országúti ferences templom: NOVEMBER
2-án 18.30-kor az esti zsolozsma a templom kriptájában
lesz az elhunyt szerzetesekért, hozzátartozókért. NOVEMBER 14-én 16 órakor Requiem az egyházi iskolák elhunyt
tanáraiért és diákjaiért, 17 órakor óvodások szentmiséje.
NOVEMBER 19-én 19.30-kor Süttő Gábor és Márta
előadása fiatal és idős házaspároknak egyaránt Anyósok,
apósok, menyek, vejek... avagy haton áll a vásár! Ki mit tehet
a generációk közötti jó kapcsolatért? címmel az Anyós suli®
szervezésében. NOVEMBER 20-án szentségimádási nap.
NOVEMBER 21-én 17 órakor szentségimádás Krisztus
Király ünnepének előestéjén. NOVEMBER 22-én a perselyadomány a Katolikus Karitász munkájának támogatását
szolgálja. NOVEMBER 22-én 16 órakor Kapitány Dénes
orgonaművész (Zirc) hangversenye. NOVEMBER 15–22.
között az Országúti Karitász tartósélelmiszer-gyűjtést szervez

a rászorulók adventi támogatására. A 250 éves jubileum
programjai a 15. oldalon olvashatók (1024 Margit körút 23.).
Krisztus Király-templom: NOVEMBER 22-én
a templom búcsúja, az ünnepi szentmise 9 órakor kezdődik
(1024 Keleti K. u. 39.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: NOVEMBER
13-án 18 órakor Világ-egyetemi előadást tart Szilágyi Imre
Miklós vegyészmérnök és egyetemi docens Nanotechnika – a
teremtett világ apró csodái címmel. NOVEMBER 14-én
10–16 óra között a Bibliaszövetség Egyesület csendesnapja.
A programok a járványhelyzet alakulásával változhatnak.
Tájékozódni lehet: www.refpasaret.hu, tel.: (06 1) 356-4019
(1026 Torockó tér 1.).
Remetekertvárosi Szentlélek-templom: NOVEMBER 2-án, halottak napján szentmise 8 órakor az
altemplomban, 18 órakor a templomban, 17.30-tól rózsafüzér az elhunytakért. A járvány idején hétfőn, csütörtökön
és szombaton a szentmisék reggel 8 órakor zsolozsmával
kezdődnek. Kedden, szerdán, pénteken a szentmisék 18 órakor
kezdődnek. Vasárnaponként 8 és 9.30-kor magyar nyelvű, 11
órakor francia nyelvű szentmise. A templom nagysága lehetővé teszi, hogy mindenki betarthassa a megkívánt szociális
távolságot. További információ a www.remetekertvaros.com
oldalon (1028 Máriaremetei út 34.).
Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: NOVEMBER
2-án a 18 órai szentmise után lucernárium (halottakról való
megemlékezés a húsvéti gyertya fényénél) a templom krip-

tájában. Szent Margit terem: hétfőnként 19 órakor
bibliaóra felnőtteknek (online is). Keddenként 19 órakor
bérmálkozási előkészítő. Szerdánként 19 órakor jegyesoktatás. A plébániai iroda fogadóórái hétfőn és pénteken
10–12 óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 16–18
óra között. További információ a www.ujlakitemplom.hu
oldalon (1023 Bécsi út 32.).
Budai Görögkatolikus templom: vasárnaponként 9,
11, (utóbbi interneten élőben közvetített) és 17.30-kor, hétköznapokon 17.30-kor Szent Liturgia. NOVEMBER 8-án Szent
Mihály és Gábor főangyal ünnepe. NOVEMBER 21-én az
Istenszülő templomba vezetésének ünnepe, Szent liturgia 9 és
17.30 órakor. Irodai fogadóóra hétköznapokon 16.30-17.30
óra között. www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.). GÖRÖG
GÖDÖR: hittanóra és közösségi összejövetel keddenként
19 órakor az egyetemista korosztálynak, középiskolásoknak
csütörtökönként 18 órakor. NOVEMBER 14-én 10 órától
óvodás-családos adventikoszorú-készítés (Pengő köz).
BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: NOVEMBER
8-án 18 órakor ifjúsági zenés istentisztelet. NOVEMBER
9-én 19 órakor Budavári Evangélikus Szabadegyetem, tervezett meghívott Baritz Sarolta Laura nővér, közgazdász, a
Sapientia és a Corvinus egyetem oktatója. NOVEMBER
11-én 19 órakor a felnőtt keresztségre, konfirmációra
készülők alkalma. NOVEMBER 22-én az Örökélet vasárnapján a 11 órai istentiszteleten megemlékezés az elmúlt
évben elhunytakra (1014 Táncsics M. u. 28.).

Összeállította: Raduj Klára

Hírek, események templomainkban – a járványhelyzet függvényében
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Számítunk rájuk és ők is számíthatnak ránk

A koronavírus-járvány is megmutatta, men�nyire fontosak az emberi kapcsolatok, men�nyire szenvedünk hiányuktól. A népszámlálási adatok és a KSH lakásfelmérésének
adatai szerint hazánkban nagyjából minden
harmadik 65 éven felüli (mintegy 600 ezer)
ember él egyszemélyes háztartásban. Nagy
részük magányosan, elszigetelten. Valódi
örömöt, segítséget jelenthet nekik egy-egy
óra odafigyelés, személyes jelenlét.

Az Önkéntes Központ Alapítvány Idősek Barátai
Programnak éppen ez a küldetése. Önkéntesei –
mintegy kiegészítve a szociális ellátórendszert
– igyekeznek minél több magányosan élő idős
emberhez eljutni, hogy minőségi időt tölthessenek velük.
A 2016-ban indult Idősek Barátai Program
több budapesti önkormányzati szociális intézménnyel áll szerződéses kapcsolatban. A kezde- szerveztünk közös programokat is időseinknek
tektől szakmai és anyagi támogatást kapnak egy karácsonykor, húsvétkor. A koronavírus tavaszi
francia szervezettől, melynek már hetvenéves hulláma alatt adományokat gyűjtöttünk, masztapasztalata van ezen a téren.
kokat, fertőtlenítőszereket és tartós élelmiszert
A szervezet az önkéntesekkel közösen, az idő- juttattunk el hozzájuk, az Örkény Színház színések véleményét, hangját meghallgatva, emberi szei verset olvastak fel nekik telefonon keresztül.
méltóságukat, igényeiket szem előtt tartva ala- Legutóbbi kincskereső akciónk arról szólt, hogy
kította ki tevékenységét. Az önkéntesek rendsze- az idősek milyen értékeket tudnának a múltjukresen látogatják a rászoruló időseket.
ból a tapasztalataik alapján a mai fiataloknak át– Az Idősek Barátai Programban jelenleg két adni. Célunk, hogy érezzék, nincsenek magukra
fizetett alkalmazott és számos önkéntes dolgo- hagyva, hogy nem fölöslegesek, nekünk is szükzik. Az önkénteseket szakemberek segítségéségünk van rájuk.
Az önkéntes jelentkezők számos
vel készítjük fel az idősek látogatására, s
módon segíthetik az elszigetelt időmunkájuk során rendszeresen kapnak szakmai támogatást. Emellett
seket, nemcsak személyes látonagy hangsúlyt fektetünk a saját
gatásra van lehetőség. Van, aki a
közösségünk építésére is – mondszervezésben, az idősek felmerülő
igényeinek kielégítésében, kiadta el kérdésünkre Hadrévy Borbála,
a program önkénteskoordinátora.
ványszerkesztésben, fordításban,
– Minél több embert szeretnénk beközösségi oldalaink szerkesztésévonni, egyrészt azokat, akik segíteni
ben,
a programjainkon vagy éppen a
Hadrévy Borbála
szeretnének magányosan élő idős
karácsonyi ajándék csomagolásában,
embereknek, másrészt pedig magukat az idő- kiszállításában tud segíteni. Nagyon rugalmas a
seket. Az önkéntesektől alapvetően azt kérjük, program, mindenki talál magának való feladatot.
Kiscsoportos formában működünk, célunk,
hogy legalább heti egyszer egy órát töltsenek el az
idősekkel. Ez lehet beszélgetés, bevásárlás, kö- hogy a helyi kiscsoportok önmagukat menezös programokon való részvétel vagy egy séta. De dzseljék, az önkéntesek önszervezőek legyenek.

Várjuk tehát azokat is, akik közösségszervezésben szeretnének részt venni. A csoport feladata
az önkéntesek kiválasztása, továbbá az új idősek
toborzása, felmérése majd az önkéntes és az idős
összeismertetése. Minél szélesebb és változatosabb az önkéntesek köre, annál jobban működik
egy csoport. Ahogy jönnek az igények, úgy kapnak feladatot az önkéntesek. Például, ha valaki
nem tud gyalog elmenni az orvoshoz, legyen, aki
autóval elvigye. Vagy ha fel kell fúrni egy kapaszkodót a kádnál, jó, ha van valaki, aki ezt fel tudja
ajánlani. Ha egy idős fonalat szeretne horgoláshoz, legyen, aki beszerzi neki. Ennek is megvan
a helye.
A mi munkánk a szociális ellátást egészíti ki,
hiszen nem biztos, hogy a szociális munkásnak
van ideje a fent felsorolt feladatokra. A mi önkénteseink tevékenységének hatására növekszik
az idősek aktivitása és a világra való nyitottságuk
– mondta Hadrévy Borbála.
zsz
A programba jelentkezni a
www.idosekbaratai.hu/jelentkezes/ vagy
az idosekbaratai@onkentes.hu címen lehet.
Az idősek a (06 20) 357-9700-s telefonszámon
érdeklődhetnek.

Támogatás idősek tüdőgyulladás elleni védőoltásához
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A koronavírus-járvány időszakában különösen fontos
az egészségmegőrzés és a légúti megbetegedések számának csökkentése. A pneumococcus baktérium okozta
tüdőgyulladás elleni térítésköteles védőoltás költségéhez
nyújt egyszeri támogatást a II. Kerületi Önkormányzat
azok számára, akik idős koruk miatt veszélyeztetettek,
de anyagi helyzetük miatt az oltóanyag megvásárlása
nehézséget okozna. A védőoltási támogatás azoknak a
II. kerületi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyeknek állapítható meg, akik a kérelem
benyújtásakor 65. életévüket betöltötték, és egyhavi
nettó jövedelmük nem haladja meg a 140 ezer forintot.
A támogatást – a feltételek fennállása esetén – utólag
állapítják meg, összege a megvásárolt oltóanyag igazolt
költsége. A kérelemhez csatolni kell a pneumococcus elleni oltóanyag megvásárlásáról a gyógyszertári bizonylatot,

a kérelmező egyhavi nettó jövedelméről szóló igazolást
(munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, banki kivonat,
nyugdíjértesítő stb.), valamint a háziorvos igazolását
arról, hogy beadta az oltást.
A kérelmeket az arra rendszeresített nyomtatványon,
a mellékletekkel együtt postai úton vagy e-mailben, beszkennelve lehet benyújtani. Az oltóanyag-támogatás
a rendelet hatályba lépését (szeptember 26.) követően
elvégzett oltásokra vonatkozik. Beadási határidő:
2020. november 30. Postacím: Budapest II. kerületi
Polgármesteri Hivatal, 1277 Budapest 23. Pf. 21. E-mail:
ellatas@masodikkerulet.hu. További információk és a
letölthető mellékletek megtalálhatók a www.masodikkerulet.hu oldalon. (Internetkapcsolat hiányában a
szükséges nyomtatványok átvehetők az önkormányzat
központi ügyfélszolgálatán [1024 Margit u. 2-4.]).
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HELYTÖRTÉNET

BUDAI POLGÁR

Tejivók és tejmajálisok a budai hegyekben
A székesfőváros vezetése az 1920-as években a gyermekek egészségének megőrzése érdekében tejprogramot dolgozott ki.
A II. kerület több kirándulóhelyén hozzá
lehetett jutni a tejhez.

Tejmajálison

Az akkori népjóléti és a munkaügyi minisztérium által alapított Országos Tejpropaganda
Bizottság 1928 év elején vetette fel külföldi tapasztalatok alapján a rendszeres iskolai tejfogyasztás bevezetését. Ezt követően levélben
tettek javaslatot a főváros tanácsának, amelynek 81.184/1928-VII és a 149.486/1928-VII.
számú határozata alapján a fővárosi iskolákban 1929. január 7-én meg is indult a tejakció.
A tanév végéig összesen több mint 2 millió palack fogyott el. A következő, 1929/30-as
tanévben szeptember végétől május közepéig
tartott az akció, és csaknem 4 és fél millió palack fogyott el a főváros iskoláiban, amelyből

másfél milliót a szegény sorsú diákoknak ingyenesen osztottak szét (akkor még csak tíz
kerület volt Budapesten).
Az iskolaorvosok időnként megvizsgálták
a tanulókat, azt kutatva, hogy a tej rendszeres fogyasztása milyen pozitív eredményeket
hozott a testi fejlődésükben. Egyöntetű véleményük volt, hogy a tanulókra igen jó hatással
van a tejfogyasztás, még a vártnál is jobbak az
eredmények: sok esetben jegyeztek fel súlygyarapodást, növekedést. Ennek ellenére
nem mindenkire tudták kiterjeszteni a tej
fogyasztásának lehetőségét.
Kertész Z István

Képek: a szerző gyűjteménye

Az első világháború alatt az élelmezés nehézségeit elsősorban a szegényebb családok
gyermekei szenvedték meg. A tej, a sajt, a tojás
vagy a csirkehús hiánycikké vált és a feketepiacon csak nagyon drágán volt megvásárolható.
A háború után sem változott egyik pillanatról
a másikra a helyzet, az élelmiszerek továbbra
is nehezen voltak beszerezhetőek. És nemcsak a szegényebbek, hanem a középosztálybeliek többsége sem tudott a gyermekének
megfelelő minőségű és mennyiségű egészséges élelmiszert vásárolni. Azonban az akkori
székesfőváros vezetése – több befolyásos pedagógus és orvos javaslatára – a fejlődésben
lévő gyermekek megsegítésére kidolgozott
egy programot. Emellett úgy gondolták, hogy
nemcsak a gyermekek körében kellene népszerűsíteni a tejfogyasztást Budapesten. Számos helyen nyitottak tejivókat, az elsők között
az állatkerti Nagy-szikla oldalában. Később a
Budai-hegység számos pontján létesítettek
tej főprofilú árudákat, például a zugligeti és
a hűvösvölgyi villamos végállomásánál, ahol
vasárnaponként seregnyi ember fordult meg.
Lettek azonban olyan helyeken is tejárudák, ahol ma már elképzelni sem tudnánk.
A II. kerületben a Virágos-nyeregben (Mária-hegy) és a Gugger-hegyen, ez utóbbinál
még nyugágyak is voltak. Egyes források szerint a Határ-nyeregben, sőt az Oroszlán-szikla alatt is volt tejivó.
Az akkori előírások nem voltak olyan szigorúak, mint manapság, például a vezetékes víz
sem volt feltétel. A tejet legtöbbször a környező majorságokból hordták fel. Iskolai szervezésben sok-sok gyermeket vittek ki a budai
kirándulóhelyekre, és egy-egy üveg (akkor a
zacskós kiszerelés még ismeretlen volt) tejjel
vendégelték meg őket. Ezeket a programokat
évszaktól függetlenül Tejmajálisoknak hívták.

A tejprogramban részt vevő iskolás gyerekek orvosi vizsgálata

A korabeli térképeken még a Mária-hegyi tejivót is feltüntették
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Nyitott ablak és garázs, körözött autó
Az elmúlt időszakban a Rózsadomb Polgárőrség munkatársai az utóbbi években
visszatérő eseteknél nyújtottak segítséget a lakóknak.
• A járőrök egy lehúzott ablakokkal álló
gépkocsira figyeltek fel Szemlőhegy városrészben. A tulajdonos is hamarosan
meglett, és szerencsére az értékek is
megmaradtak.
• Pálvölgyben egy garázs ajtaja maradt
nyitva, de a rózsadombi polgárőrök időben járőröztek a környéken, és észrevették a bajt. Jegyzőkönyv készült és
lezárták a garázst. Másnap a tulajdonos
köszönetet mondott és jelezte, hogy semmi sem hiányzott a helyiségből.

Új polgárőrgépkocsik
álltak szolgálatba

Több mint húszéves autókat cserélhetett le két darab,
feleannyi idős Ford Focusra a Rózsadomb Polgárőrség.
A rendszeres járőrözéshez és feladatellátáshoz nélkülözhetetlen járművek megvásárlását a saját anyagi erőforrás
mellett az 1%-os adófelajánlások, magánszemélyek és
egy magát meg nem nevező közszereplő adományai
tették lehetővé. Az egyesület működését a II. kerületi Közbiztonsági Alapítványon keresztül a II. Kerületi
Önkormányzat minden évben támogatja. A polgárőrök
ezúton is köszönik a felajánlásokat.

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.

Városrendészet

Ingyen hívható zöldszám:

(06 80) 204-965
(24 órás ügyelet)

• A polgárőrök hasznos rendszámfelismerő rendszere szintén Rézmál városrészben adott riasztást egy körözött
autó miatt. A rendőri intézkedés során
kiderült, hogy jármű önkényes elvétele
miatt már folyamatban van az eljárás.

A Rózsadomb Polgárőrség működési területe: Lipótmező, Kurucles, Szépilona, Pasarét, Törökvész, Csatárka, Pálvölgy, Szépvölgy, Zöldmál, Vérhalom, Rézmál,
Szemlőhegy, Rózsadomb, Víziváros és Újlak. Elérhetőségek: (06 30) 634-5469, (06 1)
796-7153, e-mail: rdombpote@gmail.com, Facebook: rozsadombpolgarorseg

Ütközés után szökőkút

Két autó ütközött a Hűvösvölgyi úton
október 24-én kora délután. A balesetben senki sem sérült meg, azonban az
egyik jármű két tűzcsapot is kidöntött.
A hivatásos és a rózsadombi önkéntes
tűzoltók az egyik vízvezetéket elzárták,
a másik csapot viszont csak a sérült autó
elmozdítását követően tudták elzárni
a vízművek munkatársai. A forgalmat
rendőrök irányították.

Lopásra csábít az autóban hagyott érték

Az utóbbi hetekben több alkalommal is előfordult, hogy autóból loptak el értékeket.
Az esetek közös pontja, hogy a tulajdonos az
utastérben, jól látható helyen hagyta értékeit.
Volt olyan lopási eset is, amikor valaki egyszerűen elfelejtette bezárni a gépkocsiját az
egyik bevásárlóközpont parkolójában, de ez
csak a rendőrségen derült ki egy biztonsági
kamera felvételét visszanézve. A II. kerületi
Rendőrkapitányság ismételten arra hívja fel
a figyelmet, hogy – a bűncselekmények megelőzése érdekében – ne hagyjunk semmilyen
értéket vagy értéknek tűnő tárgyat az autóban,
de még csak üres szatyrot sem. Mert arról csak
mi tudjuk, hogy nincs benne semmi, és ugye
máig érvényes az a mondás, hogy alkalom szüli a tolvajt.

A csomagunkat, táskánkat, ha nem nehéz,
vigyük magunkkal, vagy induláskor tegyük a
csomagtartóba, hogy ne mások szeme láttára
pakoljunk el, amikor leparkolunk az autóval.

Az oldalt írta és szerkesztette: Szabó Gergely

Közlekedési káoszt okozott egy teherautó a II. kerületben október 26-án. A pumpás betonmixer a
Szilágyi Erzsébet fasorban a Küküllő utcánál haladva
beleakadt egy nagy fa vastag ágába és letépte a
növény koronáját. A faágak ráestek egy személygépkocsira és egy buszra is. Szerencsére személyi
sérülés nem történt. A káreset felszámolásában a
II. kerületi hivatásos tűzoltók mellett a Rózsadomb
Önkéntes Tűzoltó Egyesület bajtársai nyújtottak
segítséget. A fasor jó ideig járhatatlanná vált, a
bajt ráadásul tetézte, hogy az idő tájt több autó
ütközött össze a közelben. A buszok terelve közlekedtek, és a vágányzár miatt a villamos sem járt.
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Újraindul a II. kerületi
Novembertől ismét az önkormányzat támogatásával várja a II. kerületi vállalkozókat
az ingyenes online-marketing-képzéseket
nyújtó Vállalkozói Klub. A képzést Villányi
Balázs online-marketing-tanácsadó tartja.

– Novemberi képzésünk a marketingszöveg-írással foglalkozik, ugyanis az online-marketing elengedhetetlen eleme a jól
megírt szöveg. Készüljön az a honlapunkra,
a hirdetéseinkhez, a blogunkba, az ajánlatainkba vagy Facebook-oldalunkra. Ha nem
tudjuk jó köntösbe bújtatni a mondandónkat – például egy árajánlatnál –, akkor már a
startvonalnál elveszítjük a versenyt. Ma naponta több ezer marketing célú üzenetet kapunk hangban, képben, szövegben. Ezek egy
része el sem jut a tudatos agyunkig, de ami
eljut, azok nagy része is csak egy pillantást
kap. Ha nem elég „erős”, jól célzott, hatékony szöveggel próbáljuk eljuttatni a termékünk, szolgáltatásunk, hirdetésünk, ajánlatunk, megkeresésünk lényegét, akkor az le
fog hullani a célcsoportunk „védőpajzsáról”.
Mit tegyen az, aki nem elég kreatív, aki
nem fogalmaz kellően jól?
Jó hír, hogy a marketingszöveg-írás tanulható. Modelleket és sablonokat használunk.
Tanítok egy technikát, amit az is tud majd
használni, aki nem kreatív, vagy nem egy
született Jókai Mór.
Hogyan épül fel a képzés?
Egy alkalom négyórás. Az első felében bemutatom azokat a technikákat, amelyeket
alkalmaznunk érdemes, és kell a hatékony
szövegíráshoz. Bemutatom azt a hat tényezőt, ami „ragadóssá” teszi a mondandónkat.
A képzés második felében pedig gyakorlunk, alkotunk. Vagyis: mindenki ír egy kis

BUDAI POLGÁR

Vállalkozói Klub
Ingyenes

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

November 10.,

kedd, 9–13 óráig, 3-as terem

November 19.,

csütörtök, 9–13 óráig, 3-as terem
Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom utca 2–10.)

szöveget – de legalább egy jó címet, vagy első
mondatot, vagy leadet –, amit utána közösen
kielemzünk, megbeszélünk. A képzés tanít
is és gyakoroltat is.
Hol lesznek a képzések?
Ugyanazt a témájú képzést két helyszínen
– a Marczibányi téri és a Klebelsberg művelődési központban összesen három alkalommal tartom. A képzésen a járványügyi
előírásokat betartjuk: maszk és távolságtartás kötelező. Ennek tükrében, ha a járványhelyzet engedi, akkor tervezzük a folytatást,
méghozzá december első felében.
Hol lehet jelentkezni?
A képzés ingyenes, de regisztrációhoz
kötött. A maximális létszámot most szigorúan be kell tartanunk. Jelentkezni a
https://onlinemarketinges.hu/november
oldalon lehet.

November 11.,

szerda, 9–13 óráig, 3-as terem

A képzésre kezdőket
és gyakorolni vágyó haladókat
egyaránt várnak.
További információ és regisztráció
az ingyenes képzésre a
http://onlinemarketinges.hu/november
címen.

Előadó:
Villányi Balázs
online-marketing-tanácsadó

(06 30) 606-7843
e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu

Kormányablakbusz

várja NOVEMBER 2–5-ig 8–16 óráig és NOVEMBER 6-án 8–12 óra között a Hüvi parkolójában (1028
Hidegkúti út 1.) személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézési lehetőségekkel a helyi lakosokat. Amit el lehet intézni: személyi
igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, útlevél, ügyfélkapu, diákigazolványhoz szükséges NEK-regisztráció.

Időpontfoglalás már online is

az önkormányzat Központi Ügyfélszolgálatánál

November 2-től új szolgáltatással teszi gördülékenyebbé az ügyintézést a II. Kerületi
Önkormányzat Margit utcai Központi Ügyfélszolgálata: már online is lehet időpontot
foglalni ügyintézéshez.
Időpontfoglalás esetén:
✅• sorban állás nélkül hívják be az ügyintézők
• akár már a következő munkanapra foglalhat időpontot
✅• a regisztráció során visszaigazoló e-mailt
küldenek a foglalás időpontjáról, melyen a
sorszámot is feltüntetik.

Időpontot a következő
módokon lehetséges foglalni:
• idopontfoglalas.masodikkkerulet.hu oldalon, • telefonon a (06 1) 346-5600-s telefonszámon
a „0” menüpont kiválasztásával • az ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu e-mail-címen, jelezve azt is,
hogy milyen ügyben szeretné felkeresni az ügyfélszolgálatot. Fontos! Amennyiben előzetesen
egyeztetett időpontra érkezik, ne kérjen
külön sorszámot, hanem érkezését jelezze a
recepciós munkatársnál!

Véradás
a Hotel Tilianában
(1021 Hárshegyi út 1-3.)

NOVEMBER 17-én

13.30 és 18 óra között.
További infó:
(06 1) 391-0027
Ne feledje,
egyszeri véradással is
három betegen segíthet!

2020/16 – november 1.
• A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ II. kerületi irodája
(1024 Szilágyi Erzsébet fasor 45/A) kedd, szerda, csütörtök 16-18 óra között tart nyitva. Telefon: (06 1) 249-4000,
www.facebook.com/dk2.ker.
• A FIDESZ II. kerületi irodája (1024 Keleti Károly u. 13/b)
hétfőn és szerdán 10–18 óráig, kedden és csütörtökön
8–15 óráig, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Telefonszám:
(06 1) 212-5030. INGYENES JOGI TANÁCSADÁS a
Fidesz II. kerületi szervezeténél szerdánként 16–18 óra
között. Telefon: (06 1) 212-5030.
• A KDNP II. kerületi irodája (1024 Keleti K. u. 29.)
elérhetőségei: e-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web:
www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/kdnpbp2
• Képviselői iroda: Varga Mihály (a 4-es számú
választókerület országgyűlési képviselője) irodája hétfőn
12–16, szerda 13–17, pénteken 9–13 óráig tart nyitva (1028
Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 355-8199).
• A MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT önkormányzati képviselője, Juhász Veronika fogadóórát előzetes
egyeztetés alapján tart: vejuhasz@gmail.com, (06 30)
782-0479. „Intergalaktikus Pártfőhadiszállás és Közösségi
Oxitocinrakétagyár: 1142 Teleki Blanka utca 6.”
• A MOMENTUM II. kerületi szervezetének elérhetőségei:
bp2@momentum.hu, www.facebook.com/Momentum2ker/
• Az MSZP II. kerületi szervezetének elérhetősége: telefonszám: (06 30) 164-4449, 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 30) 164-4449-es
telefonszámon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
• A Párbeszéd Magyarországért helyi képviselői
előzetes időpont-egyeztetéssel tartanak fogadóórát. Kovács
Márton: (06 30) 573-9033, Perjés Gábor: (06 20) 951-6666.
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IN GATL AN PÁLYÁZ AT OK

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet alapján, mint kiíró nyilvános versenytárgyalást hirdet
a II. Kerületi Önkormányzat a tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt, lakás megnevezésű ingatlanok
tulajdonjogának értékesítésére, pályázati eljárás keretében.
Cím
Bimbó út 9., alagsor 2.
Kolozsvári Tamás utca 2-4.,
A épület, -2. szint 3.

Zsemlye utca 3., földszint 2.

Hrsz.

m2

Szoba

Induló ár

13297/0/A/4

42

1

19 000 000 Ft

2020. november 12., 9.45–10.15
2020. november 18., 13.45–14.15

14943/7/A/3

29

1

17 500 000 Ft

2020. november 12., 9.00–9.30
2020. november 18., 13.00–13.30

11445/5/A/2

29

1

29 300 000 Ft

2020. november 12., 10.45–11.15
2020. november 18., 14.45–15.15

A kiíró tájékoztatja az érdeklődőket, hogy vagyonvédelmi
és biztonsági okokból a lakás(ok) megtekintésekor
ingatlanmegtekintési nyilatkozatot kell kitölteni és
aláírni, mely tartalmazza az érdeklődő nevét, valamint
elérhetőségeit (e-mail-cím, telefonszám).
A pályázati eljárás feltételeit tartalmazó pályázati
felhívás 2020. november 2. 8.00 óra és 2020.
november 20. 10.00-ig tartó időszakban vehető
át a II. kerületi Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási
Osztályán munkaidőben (1024 Mechwart liget 1. III.
emelet 303.) vagy letölthető a www.masodikkerulet.
hu weboldal Aktuális/Pályázatok rovatból.
A regisztrációs lap leadásának határideje: 2020.
november 20., 12.00.
A regisztrációs lapot a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (1024 Mechwart liget 1., III. emelet 303.

Megtekintés

szoba) lehet leadni. A kitöltött és aláírt regisztrációs lap
határidőben történő leadása a pályázati felhívásban
foglaltak tudomásulvételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a versenytárgyaláson való részvételnek.
A versenytárgyalásra kizárólag a pályázati felhíváshoz
csatolt regisztrációs lapon lehet jelentkezni!
A versenytárgyalás időpontja: • Bimbó út 9., alagsor 2.: 2020. november 30., 9.00 óra. • Kolozsvári
Tamás utca 2-4. A épület, -2. szint 3.: 2020. november
30., 9.30 óra. • Zsemlye utca 3., földszint 2.: 2020.
november 30., 10.00 óra.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályának munkatársa munkaidőben (8.30–15.30-ig)
telefonon a (06 1) 346-5484-es telefonszámon ad
tájékoztatást.

ÚJ KORSZAK A FOGÁSZATBAN

Fogbeültetés vágás és műtét nélkül
– Mivel metszés, megnyitás és varratok
nélkül helyezzük be az implantátumot,
elmaradnak a fogbeültetést követően jól
ismert szövődmények, erős fájdalom, duzzanat, véraláfutás. Rövidebb beavatkozási
idő, gyorsabb gyógyulás, a beültetett implantátum a legtökéletesebb helyre kerül.
Az esetek többségében 1 napig sem marad
fog nélkül páciensünk. A beültetést követően az érintett területet csúcstechnológiájú
fogászati lézerrel kezeljük, amely stimulálja
az immunrendszert. Végül gyönyörű, tökéletesen illeszkedő korona készíthető a
lézerkezelt ínyre. – mondja Dr. Memari Masoud, az intézmény vezető fogszakorvosa.
Továbbá azt is megtudtuk, hogy a MED3D
fogbeültetés hatásosságának igazolásaként
életgaranciát biztosít az intézmény.

FIX FOGAK AZONNAL
A legmodernebb technológiák alkalmazásának, illetve az itt dolgozó orvosok hitvallásának köszönhetően, miszerint a testet
a lélekkel együtt kell kezelni, a páciensek
szorongás nélkül ülnek be a kezelőszékbe. 20
éves szakmai tapasztalat és a modern berendezések mellett betegeik megnyugtatására
is maximális figyelmet szentelnek a kellemes
hangulatú, igényes Rose Implant Center Fogászati és Szájsebészeti Rendelőben.

Abban az esetben, ha csontpótlás szükséges,
az csak felnyitással lehetséges. Amennyiben
csillapíthatatlan szorongást érez a páciens
akár csak a fogászat gondolatától, a rendelőben bármely beavatkozás altatásban
is elvégezhető.

ALTATÁSBAN IS!
Szakmai támogató partner:
ROSE IMPLANT CENTER
38 < .
Budapest-Esztergom
*695*7=
www.roseimplantcenter.hu
06 30 9511 511
$. 7 = . ;

PR-cikk

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

A K ép v i s e l ő K e l é r h e tősé 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

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

1. vk.: Kiss

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

(vagyongazdálkodás, közbiztonság, kerületfejlesztés)

Roland Momentum,

Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség
2. vk.: dr. Tompa

János

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

Zsófia

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

Andrea

DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség
5. vk.: Majoros

András Momentum,

Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség
6. vk.: dr. Varga

Előd Bendegúz

MSZP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség
7. vk.: Szabó

Gyula

Telefon: (06 30) 626-9900,
e-mail: drtompa@t-online.hu
Telefon: (06 30) 164-4449,
e-mail: Besenyei.Zsofia@masodikkerulet.hu
Telefon: (06 30) 255-2192,
e-mail: Gal.Andrea@masodikkerulet.hu
Telefon: (06 20) 529-0589,
e-mail: majoros.andras@momentum.hu
Telefon: (06 1) 346-555,
e-mail: Varga.Elod.Bendeguz@masodikkerulet.hu

BUDAI POLGÁR
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

Már online időpontfoglalás is:
Központi
idopontfoglalas.masodikkkerulet.hu
Ügyfélszolgálati Telefon:
Iroda
(06 1) 346-5600.
1024 Margit u. 2-4. E-mail:
ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu.

A központi ügyfélszolgálaton csak lázmérés után, maszkot használva lehet ügyet intézni!

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
Adóügyi Osztály

1023 Lajos utca 2., (Zsigmond tér 8.)
Tel.: (06 1) 346-5400
E-mail: adougy@masodikkerulet.hu

1023 Bécsi út 17-21. Tel.: (06 1) 346hétfő, kedd és csütörtök: 9-17,
5599.
szerda: 9-18, péntek: 9-16
E-mail: parkolas@masodikkerulet. hu
1027 Frankel Leó út 5. Tel.: (06 1) 3465504, (06 1) 346-5788, e-mail: fulop.
Elektronikus ügyintézés
zoltan@masodikkerulet.hu, naszvadi.
csaba@masodikkerulet.hu
1024 Mechwart liget 1., földszint
Nyitvatartás részletes időTel.: (06 1) 346-5631, (06 1) 346-5632,
Anyakönyvi ügyek*
pontjai lejjebb, a zöld keretes
(06 1) 346-5633, (06 1) 346-5634, (06 1)
írásunkban található.*
346-5567
*Hivatali nyitvatartás anyakönyvi ügyekben: Az ügyfélfogadási idő vége előtt egy órával (ha a vára-

kozó 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 30) 540-5967,
e-mail: Szabo.Gyula@masodikkerulet.hu

8. vk.: Perjés

Telefon: (06 20) 951-6666

Közterületi bejelentés

Telefon: (06 20) 480-4365,
e-mail: Gor.Csaba@masodikkerulet.hu

II. Kerület Kártyaügyintézés,Budai Polgárba
apróhirdetés feladása

9. vk.: dr. Gór

Csaba

Fidesz–KDNP

10. vk.: Tóth

Csaba Róbert

LMP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 70) 224-4178-,
e-mail: csaba.robert.toth@gmail.com

11. vk.: Kovács Márton Párbeszéd,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 30) 573-9033,
e-mail: Kovacs.Marton@masodikkerulet.hu

12. vk.: dr. Csabai

Telefon: (06 20) 932-2925,
e-mail: drcsabaip@gmail.com

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 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

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

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

Elektronikus ügyintézés.
Személyes ügyintézés: kedd
12–16-ig, valamint csütörtök
8–12-ig.

Parkolási
Ügyfélszolgálati
Osztály
Közterület-használati
Ügyintézés
(Városrendészeti Osztály)

DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Gábor Párbeszéd,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–12-ig, 13–17-ig
kedd és csütörtök: 8–12-ig, 13–16-ig; szerda:
8–12-ig, 13–18-ig; péntek: 8–13-ig. Az ügyfélfogadási idő vége előtt 15 perccel – ha a
várakozó ügyfelek magas száma indokolja,
akár előbb is – a sorszámkiadás lezárásra kerül, az ügyfélfogadást ezt követően egyedi elbírálással – az ügy intézési idejének felmérése
alapján – az ügyintézők határozzák meg.

II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. Ügyfélszolgálati iroda
Tel.: (06 1) 599-9222, (06 1) 315-3965
(Közterületi telefonos bejelentés hétvégén is 9–18-ig)
1024 Keleti Károly u. 15/a

hétfő: 9–12-ig 13–20-ig,
kedd–csütörtök: 9–12-ig,
13–18-ig, péntek: 9–12.00,
13-ig–16-ig

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.

Telefon: (06 1) 896-2383
Időpontfoglalás:
www.magyarorszag.hu.
Kormányzati ügyfélvonal: 1818

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

Tel.: (06 1) 896-2457,
e-mail: hatosag@02kh.bfkh.gov.hu

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

Tel.: (06 1) 896-2450,
fax: (06 1) 237-4885,
e-mail:
gyamugy@02kh.bfkh.gov.hu

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 Konzorcium
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, Pixabay. 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. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk, kéziratokat nem
őrzünk meg és nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 2020. november 22.
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HIRDETÉS

29. OLDAL

Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA
Kedves, megbízható idősgondozó hölgy
gyakorlattal munkát keres magánszemélyeknél pl. gyógyszerkiváltás, bevásárlás, háztartás ellátása (mosás, kisebb takarítás stb.
igény szerint). HÍVJON BIZALOMMAL. Tel.:
06 30 996-9633
FOGTECHNIKAI LABOR KERES MEGBÍZHATÓ, MUNKÁJÁT PONTOSAN VÉGZŐ MUNKAVÁLLALÓT KÉZBESÍTŐI, ILLETVE FUTÁRI
MUNKÁRA. TEL.: 06 20 449-4251

A II. kerületi
Polgármesteri Hivatal a

Jogi Osztályra
munkatársakat keres
két

jogi előadói munkakör
betöltésére.
A pályázat benyújtásának
határideje:
2020. november 15.

Részletek

a www.masodikkerulet.hu,
illetve a
kozigallas.gov.hu honlapon.

Megbízható takarítónőt keresek családi
házunkhoz Adyligeten heti két-három
alkalommal. Tel.: +36 30 950-0500
Megbízható, kedves, autóval rendelkező
hölgy adminisztrációs munkát vagy időseknek/gyermekes családoknak segítő tevékenységgel járó állást keres. Tel: 06 70
267-8302
A KÖZSÉGHÁZ UTCAI ÓVODA óvodapedagógust keres. Jelentkezni az ovoda.
kozseghaz@ecom.hu e-mail címen vagy a 06
20 225-4428-as telefonon lehet.

OKTATÁS

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

MUSTRA

... TROLL
(HEINE)

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

Eladó ingatlana van, de bizonytalan? Szeretne kötöttségek nélkül tájékozódni?
Teljes körű ügyintézés, több éves tapaszKIADÓ lakás, 120 m²-es az Orsó utcában,
talattal. Keressen bizalommal! Tel.: 06
nagy kertes villában 1 évre, tulajdonostól.
70 267-8302
Tel.: 06 20 991-1891

INGATLAN

ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL VIZSGAFELKÉSZÍTÉS, KORREPETÁLÁS, RENDSZEREZÉS TAPASZTALT DIPLOMÁS SZAKTANÁRRAL EGYÉNILEG, BEL-BUDÁN. TEL.: DIPLOMATA CSALÁD RÉSZÉRE KERESEK
06 30 749-2507
CSALÁDI HÁZAT, SORHÁZAT, LAKÁST
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettsé- HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLETRE. TEL.: 06 30
gire, felvételire való felkészítés gyakorlott 924-7165
középiskolai tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648 MAGÁNSZEMÉLY NAGYPOLGÁRI, MIN.
140 m²-ES, MFSZ-I, I., II. EMELETI LAEGÉSZSÉGÜGY
KÁST VÁSÁROLNA CSÖNDES HELYEN.
Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, gon- TEL.: +36 20 336 5320
dozás. Több éves szakmai tapasztalattal
GARÁZS KIADÓ a Hűvösvölgyi úton, a Virendelkező, gondos, hozzáértő kollégáink
deoton alatt. Tel.: 06 20 991-1891
várják megkeresését. Célunk, hogy szerettei
komplex ellátásban részesüljenek otthonuk- Éttermet, kávézót, vagy utcafronti üzlethelyiban. Forduljon hozzánk bizalommal! Tel.: 06 séget, illetve irodát vásárolnék készpénzért,
felújítandó is lehet. Tel.: +36 20 931-3122
30 870-5287
GYOMNÖVÉNY

A Víziváros legszebb részén, a Medve utcában, felújított társasházban eladó 44 m²-es
felújítandó, napfényes téglalakás. Tel.: 06
70 945-0069

LÉTEZIK

BELGA
AUTÓJEL

SZUROK

KÁRTYAJÁTÉK

HAJÓFAR

NŐI NÉV

VÍZ-GÁZ-VILLANY

VÍZSZERELÉS, CSAPJAVÍTÁS, WC-TARTÁLY
CSERE ÉS JAVÍTÁS, DUGULÁSELHÁRÍTÁS.
II. KER. INGYENES KISZÁLLÁSSAL. TEL.:
06 30 322-5502, 315-2825
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel.
Tel.: 06 30 655-8074
VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁLYOK,
CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA.
INGYENES KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 20
980-7564
CSEH
IPARVÁROS

KELET
ANGOLUL

TE OLASZUL

KERESZTÜL

T

1
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ENYÉM
NÉMETÜL
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SZÓ

... TURNER
ÉNEKESNŐ

SPORTESZKÖZ

DATIVUS
RÖVIDEN

FEHÉR
DELFIN

A MÁTRA
CSÚCSA
HATÁRSZAKASZ!

A SZARU
FEHÉRJÉJE

BIKA
SPANYOLUL

SZÍNÉSZNŐ
(ÉVA)
FÉRFINÉV

KIFEJLETT

CIPÉSZ
SZERSZÁM
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VITRAY
TAMÁS
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VILLANÓFÉNY

RÓMAI 1

ELEKTRONVOLT

MACSKAFÉLE

FÉL

ÁTMÉRŐ
JELE

KELET
... GOTOVAC
HORVÁT
ZENESZERZŐ V.

OSZTRÁK
FOLYÓ

EB ÖKLÖZŐ
(TIBOR)

MAGYAR
OPTIKAI
MŰVEK

NORVÉG
POPTRIÓ

VERDI
OPERÁJA

ELLENÉRTÉKE

RIZSNYÁK

PITYEREG

ROBBANÓSZER

TUDJA KI
VAGYOK

... ROME
AM. SZÍN.NŐ

METSZ

TORTASZELET!
NINCS ADAT
RÖVIDEN

AMERIKAI
SZABVÁNY

ELEMI
RÉSZECSKE

A rejtvény fősoraiban Kazinczy Ferenc gondolatát
rejtettünk el. A 2020/14. számban megjelent rejtvény
megfejtése: „A természet bölcs, de könyörtelen”. A helyes
megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az Oázis Kertészet 5000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte. A nyertesek: Büki Péter, Cser
Gabriella és Vadas Ákos. 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. november 22-ig.

30. OLDAL
VÍZSZERELÉS, CSAPOK, SZIFONOK, VÉCÉTARTÁLYOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. MOSÓ-,
MOSOGATÓGÉPEK BEKÖTÉSE. INGYENES
KISZÁLLÁSSAL. ANYAGBESZERZÉSSEL.
TEL.: 06 30 447-3603
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL. TEL.: 06 70
258-0000
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÉZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ. HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II.,
DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 359-3958, 06 30
933-3620
LAKOSSÁGI VILLANYSZERELÉST VÁLLALUNK! INGYENES FELMÉRÉS ÉS ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS! SZERZŐDÉSSEL.
SZÁMLÁVAL. GARANCIÁVAL. KERESSEN
BIZALOMMAL! TEL.: 06 30 174-4763

HIRDETÉS
Retro parkettacsiszolás, lerakás, javítás. Festés-mázolás referenciával. Sok éves gyakorlattal. Tel.: 06 20 945-5473, 06 30 499-1814
Kőműves munkák, festés, glettelés, burkolás,
zománcolás, tető javítása, lakásbontás. Tel.:
06 20 233-1681

BUDAI POLGÁR

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

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

Órákat készpénzért vásárolunk!

TÉRKÖVEZÉS, TERASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA, KŐMŰVES MUNKÁK. TEL.: 06 30 341-3423
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Fix 25 000 Ft-tól, kamerás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, festés-tapétázás. Tel.: 06 70 250-9132
Zárak szerelése, javítása 0-24 óráig. Megbízható mérnök. Tel.: 06 30 851-9333

Törtarany
és fazonarany
felvásárlás!

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

Bármilyen brilles ékszer, gyűrű, lánc,
fülbevaló, bross felvásárlás!

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BEA LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!
SZERELÉSSEL. Zárak, kilincsek, pántok,
zsanérok cseréje, régi ajtók, ablakok
Középkorú nő, nagy tapasztalattal. Idősek
MŰGYŰJTÉS
Villanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhárí- felújítása, szigetelése. Tel.: 06 20 381nappali felügyeletét vállalom. Tel.: 06 70
tást, javítást, kisebb átalakítást (kapcsoló, 6703, 251-9483
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS 596-2455
konnektor, lámpa, elosztószekrény, Fi-relé
Asztalos, lakatos munkák készítésétől a leg- VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉ- Új fodrászat nyílt a Hűvösvölgyi út és a
stb.). Kendrik Tamás egyéni vállalkozó, II. keRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL.
kisebb javításig. Hívjon bizalommal. Minrületi lakos. Köszönöm. Tel.: 06 30 456-6557
A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 06 30 456-3938 Bognár utca sarkán, a volt zöldséges helyén.
denre van megoldás. Tel.: 249-0329, 06 20
KATONA PIROSKA (06 70 360-9943), NAGY
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 411-4349
FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY GYARAPÍTÁSA MAGDA (06 70 224-3725), MATYKÓ ILDIteljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
CÉLJÁBÓL MAGYAR FESTMÉNYEKET KE- KÓ (06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖTYI
mester. ELMŰ ügyintézés. Tel.: 246-9021, 06 HÁZTARTÁSI GÉPEK
RESEK MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT. NE- (06 20 251-7171) szeretettel várja régi és
20 934-4664
MOSÓGÉP, MOSOGATÓGÉP JAVÍTÁSA MES GYULA, E-MAIL: GYULANEMES70@ új vendégeit.
GMAIL.COM TEL.: 06 30 949-2900
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS ÉRINTÉSVÉ- TÖBB ÉVTIZEDES TAPASZTALATTAL, GALakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó,
DELMI MÉRÉSSEL, PRECÍZEN, GARAN- RANCIÁVAL. BIRÓ ISTVÁN. TEL.: 06 20 A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásá- üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, kaCIÁVAL. BODA ZSOLT VILLANYSZERE- 937-8110
rol festményeket, régi pénzeket, kitüntetése- puk, féltetők gyártása, ajtóbehúzók, aknaLŐ-TECHNIKUS. TEL.: 200-9393, 06 30
333-6363

ELEKTRONIKA

ANTENNASZERELÉS, JAVÍTÁS, KÁBELEZÉS LEOSZTÁSOK, KÉSZÜLÉK-HANGOLÁTetőfedő-bádogos ácsmester lapos tető SOK, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201 5368, 06
szigetelést, tetőjavítást vállal. Felmérés, 20 537-6281
kiszállás ingyenes. Anyagot biztosítok. Lapos TV-k, színes TV-k javítása, beállítása
Tel.: 06 20 617-2137
mindennap. PAÁL FERENC, tel.: 243-9462,
Ács, tetőfedő, bádogos mester vállalja új 06 30 940-1802.
és régi tetők készítését, javítását, cserép/
REDŐNY
cseréplemezből. Kocsibeállót, teraszt is. Kiszállás ingyenes. Tel.: 06 30 518-0206
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLEBádogos és tetőfedések, magas és lapos TI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ
tetők javítása 1986 óta, budai kisiparos.Tel.: MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 06 70
249-2664, 06 20 944-9015
341-9489, 06 20 341-0043
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a legREDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖkisebb munkától tetőjavítást, építést,
VID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA,
szigetelést 27% kedvezménnyel. Tel.: 06
SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
30 318-2173
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
LAPOS TETŐ-SZIGETELÉS, ERESZCSATORNA-TAKARÍTÁS, -JAVÍTÁS. HÍVJON BIZA- Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló,
függönykarnis készítése, javítása. RedőnyLOMMAL! TEL.: 06 70 239-3114
tokok szigetelése. Tel.: 06 1 356-4840, 06
SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉMÉNYEK 30 954-4894
BÉLELÉSÉT, ÉPÍTÉSÉT, KONDENZÁCIÓS
KAZÁNOK TELEPÍTÉSÉT TELJES KÖRŰ TÁRSASHÁZAK
ÜGYINTÉZÉSSEL. TEL.: 06 20 264-7752
KÖZÖS KÉPVISELET, TÁRSASHÁZKEZEFÜRDŐSZOBÁK AKADÁLYMENTESÍTÉSE, LÉS BUDÁN! TAPASZTALAT, REFERENTELJES FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA. CIÁK! LŐRINCZ PÉTER. TEL.: 06 70
KÁD HELYETT ZUHANYZÓ, ÜLŐZUHANY- 383-5004
ZÓ KIÉPÍTÉSE CSÚSZÁSMENTES FELÜLETTEL, BIZTONSÁGI KAPASZKODÓKKAL. Vállalom társasházak közös képviseletét
SZAKKÉPZETT SZAKEMBERTŐL, NEGA- Budapest II., XII. és I. kerületében. ÉpületTÍV KORONAVÍRUS-TESZTTEL. TEL.: 06 üzemeltetési tapasztalattal, OKJ-s társasházkezelő végzettséggel. Forduljon hozzám
20 950-0035
bizalommal. E-mail: molnarth@gmail.com
Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, Tel.: +36 20 357-5881
duguláselhárítás 25 000 Ft-tól. Minőség,
Társasházkezelést, közös képviseletet vállagarancia! Tel.: 06 70 250-9132
lunk korrekt, megbízható módon, referenciFestés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák ákkal. E-mail: flotthometeam@gmail.com
is, kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: web: www.tarsashazkezelobudapest.hu Tel.:
06 30 568-6255
06 70 561-1174

LAKÁS-SZERVIZ

ket, 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
Bécsi aukciósház vásárol antik, modern festményeket, bútorokat, asztali,
fali órákat, ezüsttárgyakat, porcelán,
bronzdolgokat, zongorát, komplett
gyűjteményt, hagyatékot. Berger Ottó.
Tel.: 06 20 474-0948

Arany-, ill. ezüstfelvásárlás! Tört-, ill.
fazonarany vétel: 12 500-28 500 Ft/gr
áron, ezüst vétel: 150-400 Ft/gr áron, valamint drágaköves brill, korall, gyémánt,
zafir ékszereket, karórákat kimagasló
áron vásárolok. Ennek a hirdetésnek a
felmutatásakor + 10 000 Ft beszámolásra kerül eladás esetén. Tel.: 06 20
229-0986
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI
RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDENFAJTA
RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT,
ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT,
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT,
BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT.
DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. DÍJTALAN ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06
20 322-2697, 06 20 494-5344

fedések, leválasztások, szélfogók készítése.
Tel.: 06 20 380-8988

Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre,
szobafestő munkát vállal garanciával.
Tel.: 06 30 913-8245
Kis Lajos vagyok. Nagy tapasztalattal vállalok fafelület-kezelést. Parkettát is. Csiszolást, lakkozást, pácolást, festést. Tel.: 06 70
502-1299
Kis Lajos vagyok. Vállalok teljes körű takarítást, ablakmosást, autómosást is kívül-belül.
Nagy tapasztalattal. Profi szerszámokkal,
kellékekkel. Tel.: 06 70 502-1299
Kis Lajos vagyok. 43 éves. Káros szenvedélyektől mentes. Teljes testmasszírozást vállalok. Házhoz megyek. Veleszületett kézrátételes gyógyító energiával is masszírozok.
Nagy tapasztalattal. Hívjon bátran! Tel.: 06
70 502-1299
AKKUMULÁTOR -AKKU SEGÉLY. Háztól házig szolgáltatás, akkumulátor helyszínen
történő szakszerű beszerelése minden autótípushoz, SOS akkumulátor-indítás. ADA
KKT 1023 Bécsi út 8. www.akku-ada.hu, tel.:
06 30 592-6268, 335-4285.

KERT

KERTÉPÍTÉS, TERMŐFÖLD-SZÁLLÍTÁS.
ÖREGKERTEK IFJÍTÁSA, METSZÉS, PERMETEZÉS, FŰNYÍRÁS, FAKIVÁGÁS, SZÁLKöltöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, LÍTÁS. BOKROK, SÖVÉNYEK VÁGÁSÁT,
csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes fel- LOMBOK GYŰJTÉSÉT VÁLLALOM. SZILÁmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 GYI CSABA. TEL.: 06 20 970-7506
20 972-0347., 06 30 589-7542
KERTÉPÍTÉS, FAKIVÁGÁS, METSZÉS,
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖL- PERMETEZÉS, FŰNYÍRÁS, BOKROK, SÖDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARAN- VÉNYEK NYÍRÁSA, ZÖLDHULLADÉK ELCIÁVAL, CSOMAGOLÁSSAL, INGYENES SZÁLLÍTÁSA. FARKAS NORBERT. TEL.: 06
DOBOZOK. WWW.HERKULESTRANS.HU 30 550-7761
TEL.: 06 1 385-1802, 06 30 999-8619
Kertépítés, fakivágás, metszés, permetezés,
FELOLVASÁST, TÁRSALGÁST diplomás ta- fűnyírás, sövénynyírás, tereprendezés, zöldnárember szívesen vállal. boros@revai.hu hulladék elszállítása. Farkas György. Tel.: 06
30 685-9502
Tel.: 06 20 500-2791

SZOLGÁLTATÁS

2020/16 – november 1.
KERTÉPÍTÉS, ÖNTŐZŐRENDSZEREK TELEPÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA. TERMŐFÖLD SZÁLLÍTÁSA. FAKIVÁGÁS,
SZÁLLÍTÁS, METSZÉS, PERMETEZÉS,
LOMBGYŰJTÉS. EGYÉB KERTI MUNKÁKAT IS VÁLLALOK. SZŐCSI DÉNES.
TEL.: 06 30 784-6452

HIRDETÉS
VESZEK KÉSZPÉNZÉRT RÉGISÉGEKET,
HAGYATÉKOT, BÚTOROKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, KRISTÁLYOKAT, VARRÓGÉPET,
ÍRÓGÉPET, KÖNYVEKET, SZŐRMEBUNDÁT, BAKELITLEMEZEKET, BIZSUKAT. L.
DÁNIEL. TEL.: 06 20 294-9205

FAVIZSGÁLAT, SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE, FAÁPOLÁS, FAKIVÁGÁS,
KÖTÉLTECHNIKÁVAL 14 ÉV SZAKMAI
TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ FAVIZSGÁLÓ-FAÁPLÓ SZAKMÉRNÖKTŐL.
EGERVÁRI KRISZTIÁN krisztianegervari@
gmail.com TEL.: 06 20 561-7063

ÉLETJÁRADÉK

ELTARTÁSI, ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST KÖTNÉK AKÁR NAGYOBB
EGYÖSSZEGŰ KIFIZETÉSSEL IDŐS
EGYEDÜLÁLLÓ, MAGÁNYOS SZEMÉL�LYEL. TELJES ELLÁTÁSSAL, SEGÍTSÉGKertápolás, kertépítés szakszerűen, GEL. AUTÓVAL RENDELKEZŐ 45 ÉVES
kertésztechnikustól 27 év szakmai HÖLGY VÁRJA HÍVÁSÁT BIZALOMMAL.
tapasztalattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 TEL.: 06 20 229-0986
30 495-9862
ORVOSCSALÁD kedvező életjáradékot
VÉTEL-ELADÁS
fizet idős nyugdíjas budapesti lakásáért
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, MŰ- odaköltözés nélkül. Tel.: 06 20 441-0498
TÁRGYAKAT VÉRTESI ANTIKVÁRIUM
VÁSÁROL! VÍRUS IDEJÉN MASZKBAN, Anyagilag segítünk! Becsületes, értelmiKESZTYŰBEN. DÍJTALAN KISZÁLLÁSségi budai házaspár kedvező életjáradéSAL. TEL.: 06 20 425-6437
kot fizet idős nyugdíjas(ok)nak budapesti
A STUDIO ANTIKVÁRIUM DÍJMENTES lakásért odaköltözés nélkül. Tel.: 06 20
KISZÁLLÁSSAL, KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁ- 347-3727
ROL KÖNYVEKET, TELJES KÖNYVTÁRAKAT, TÉRKÉPEKET, KÉZIRATOKAT, FEST- ÉLETJÁRADÉKOT, ELTARTÁST, GONDOZÁST
MÉNYEKET, PORCELÁNOKAT, TELJES
BIZTOSÍTOK IDŐS HÖLGY SZÁMÁRA, BUHAGYATÉKOT. TEL.: 06 1 312-6294, 06
DAI INGATLAN FEJÉBEN. OTT-LAKÁS IS
30 941-2484
LEHETSÉGES. KÖZÉPKORÚ, JÓ KEDÉLYŰ,
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, BÉLYEGET, KÉFŐZNI-SÜTNI TUDÓ, TISZTA KERESZTÉNY
PESLAPOT, PAPÍRRÉGISÉGET, RÉGISÉGEKET VÁSÁROLUNK ÉS ÁRVERÉSRE HÖLGY SZEMÉLYÉBEN. VÁROM JELENTKEÁTVESZÜNK. VI., ANDRÁSSY ÚT 16., ZÉSÉT. TEL.: +36 30 781-3218
NYITVA: H-SZ: 10-17, CS: 10-19. TEL.:
ÉLETJÁRADÉK-SZERZŐDÉST KÖTNÉK
266-4154
IDŐS, EGYEDÜLÁLLÓ SZEMÉLLYEL,
FELMENT AZ ARANY ÁRA! MAGAS
ÁRON VÁSÁROLOK ARANYAT-EZÜS- INGATLANRA, BENTLAKÁS NÉLKÜL,
TÖT, HERENDI PORCELÁNT, KAR-, VIDÁM, SEGÍTŐKÉSZ ANYUKA SZEZSEBÓRÁT, HAGYATÉKOT. BP. XI. KERÜ- MÉLYÉBEN. BEVÁSÁRLÁST IS VÁLLALET, FEHÉRVÁRI ÚTI VÁSÁRCSARNOK, LOK. HÍVJON BIZALOMMAL. TEL.: 06
VIRÁGSOR, PORCELÁN-EZÜST ÜZLET. 20 273-4870
TEL.: 06 1 209-4245
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753
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Hirdessen a

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton történik.
Ideiglenes 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
+170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 10%
kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 10% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók
össze. Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), készpénzfizetéssel rendezve. Online
apróhirdetés-felvétel a nap 24 órájában: ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/ Fizetési lehetőség:
az interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely bankfiókban, vagy banki utalással.
Kereteshirdetés-felvétel: 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. november 22-én.
Lapzárta: keretes – november 12., apró – november 16.

A Remiz Étterem

továbbra is nyitva tart
II. Budakeszi út 5.

Elvitelre és kiszállításra is
a hét minden napján

Napi menü elvihető
12.00–15.00. között

Telefon: +36 30 999-5131
www.remiz.hu

Zalai fenyők
FENYŐVÁSÁR A MARCZIBÁNYI TÉRNÉL

EGYÉB

TRAMONTÁNA KÖTÖDE: Passap/Pfaff
DM-80 kötőgép és Brother CK-35 köMAGAS ÁRON VÁSÁROLOK MINDEN- tőgép (3 db) tartozékokkal eladó. EgyeFÉLE SZŐRMÉT, NERC, PÉZSMA, RÓKA, di, divatos, méretre készülő kézi kötött,
VALAMINT MŰSZŐRMEBUNDÁT IS, TOVÁBBÁ MINDENFÉLE RUHANEMŰ-HA- horgolt ruhadarabok. Sapkamodellek.
GYATÉKOT. HÍVJON BIZALOMMAL. Nagy fonalválaszték, saját fonalból is.
www.kotode.hu, tel.: 356-6009.
TEL.: 06 20 229-0986

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

Ha szombat, akkor Patika!

Patika Szombat!

%
15kedvezmény

MINDEN SZOMBATON

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

Őstermelők kínálnak
zalai fenyőfát december 9-től
a Marczibányi Téri Művelődési
Központ udvarán.
Naponta 7 és 19 óra között
lehet válogatni a különféle
fajtákból.

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

BUDAI POLGÁR

ONLINE
NYÍLT NAP
ISMERJE MEG
ISKOLÁNKAT!

