
Idén tizenegyedik éve, hogy 
újévkor polgármesterként kö-
szönti a második kerületben 
élőket. Bár tudjuk, nemigen 
szeret a magánéletéről beszél-
ni, mégis kérem, mondja el, ho-
gyan töltötte az ünnepeket.

Mindenekelőtt még egyszer 
boldog új évet kívánok a Budai 
Polgár munkatársainak és ter-
mészetesen minden olvasójának. 
Való igaz: igyekszem elválasztani 
közéleti munkámat a magánéle-
temtől, hiszen a szeretteim hét-
köznapi életet élnek, és nekem 
mindennél fontosabb a családom 
nyugalma. Fiaim az ünnepekhez 
közeli napokban töltötték be ne-
gyedik, illetve első életévüket, 
így a karácsony és a szilveszter is 
otthon telt, családi és baráti kör-
ben. Sajnos, az elmúlt év utolsó 
hete nagyon rövid volt ahhoz, 
hogy igazán kipihenjem magam. 
Hamar január másodika lett. De 
a mindennapi séta a kutyánkkal 
nem maradt el; csodálatos a reg-
geli erdőben csípős reggeleken is.

Hogyan értékeli az elmúlt 
évet, és mit vár az ideitől?

Az elmúlt év „hajtós” volt. Fo-
lyamatosan változott a jogi és a 
pénzügyi környezet, ehhez nap 
mint nap alkalmazkodni kellett. 
Kerestük a pályázati és egyéb for-
rást biztosító lehetőségeket, és 
törekedtünk a legjobb döntése-
ket meghozni helyi közösségünk 
javára. E feladat egészült ki azzal, 
hogy 2014 óta a Fővárosi Köz-
gyűlés egyik bizottságának elnöki 
tisztét is ellátom.  Mindkét terü-

letről elmondhatom, hogy a napi 
csatározásokban egyre nehezebb 
megőrizni a polgári ízlésünkből 
és neveltetésünkből fakadó tár-
gyalási és érintkezési normá-
kat. Örömet jelent viszont, ha 
őszi polgármesteri beszámolóm 
alapján a választók eredményes-
nek ítélik meg munkánkat, kü-
lönösen, ha a II. kerületet érintő 
kormányzati és fővárosi fejleszté-
seket is figyelemmel kísérik. Na-
gyon fontosnak és követendőnek 
tartom, hogy egy testület és annak 
vezetése évről évre beszámoljon 
választóinak a tevékenységéről 
– ezt tavaly is megtettük –, ezért 
sem értem, miért követte ezt a 
gyakorlatot is elmarasztaló el-
lenzéki bírálat. 

Továbbra is azt tekintem leg-
főbb célomnak, hogy minden le-
hetőséget megragadjak, amivel a 
köz javát gyarapíthatom, és jobbá 
tehetem az itt élők mindennap-
jait. Alapelveim változatlanok: 
nem verem adósságokba a kerü-
letet, nem teszek megalapozatlan, 
betarthatatlan, felelőtlen ígére-
teket, és kerülöm a terméketlen 
pártpolitikai vitákat.

Gyakran említi a közélet ne-
gatív folyamatait. Mire alapozza 
a bírálatát? 

Úgy látom, évről évre romlik 
a közügyeinkhez való hozzáállás, 
és ez nem segíti a megoldásokat. 
Amikor 1998-ban a II. kerüle-
ti képviselő-testület tagja let-
tem, még érdemi, szakmai vitá-
kat folytattunk. Felkészült helyi 
képviselők egyeztették megoldási 

javaslataikat. Emlékszem, milyen 
tiszteletet ébresztett bennem, 
hogy miközben a parlamentben 
már akkor is láthattunk öntet-
szelgő megszólalásokat, álvitá-
kat, addig nálunk a helyi közös-
ség mindennapi ügyei, gondjai 
kötötték le a figyelmet. Sajnos, 
ez megváltozott. Nem szeretnék 
azzal foglalkozni, hogy mi a pár-
tok, politikusok és az újságírók 
felelőssége ebben, de tény: ma 
már a képviselő-testületben ülő 
ellenzékiek egy része úgy véli, 
hogy ide nem felelős munka, ha-
nem kötekedés, „balhé” kell.

Mégis mi motiválja évről 
évre? Van arra ötlete, hogyan 
lehet e negatív folyamatot visz-
szafordítani?

Igen. Szorosabbra kell fogni 
az összetartást az önkormányzat 
és a kerület elkötelezett tagjai-
val, azokkal – és szerencsére so-
kan vannak –, akik jól értelme-
zik küldetésüket, és akik tenni 
akarnak, tenni képesek közös-

ségünkért. A  motivációm nem 
változott. Dolgozni akarok prog-
resszív társaimmal a fővárosért és 
a városrészért, ahol születésem 
óta élek. A munkám a szenvedé-
lyem is. Minden közös sikerünk 
lelkesít, és minden probléma 
személyesen bánt, miközben 
megoldásra késztet. S bár az idő-
leges rendezetlenségek mindig 
harsányabban kapnak hangot, 
mint az elégedettség, azért az el-
ismerésekből is jut bőven. A biz-
tató, támogató szavak és levelek 
mindig erőt, értelmet adnak napi 
küzdelmeimhez. Követendőnek, 
irányadónak tartom tehát, amit 
Áder János köztársasági elnök úr 
újévi beszédében mondott: fel 
kell ismerni, meg kell becsülni 
a teljesítményt, és nyugalmat, 
megértést, tiszteletet kell tanú-
sítani egymás iránt a hétköznap-
jainkban. Szeretném hinni, hogy 
egyszer – politikai és ideológiai 
nézetektől függetlenül – képesek 
leszünk erre.

A legjobb döntéseket hozni közösségünkért 
Újévi interjú Láng Zsolt polgármesterrel
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HIVATALI NYITVATARTÁS
BUDAPEST II. KErülETI PolgármESTErI HIvATAl, 1024 Mechwart liget 1.

Polgármesteri Hivatal
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21.

Központi telefon: 346-5400  
Központi fax: 346-5592 
Internet:www.masodikkerulet.hu 
E-mail: info@masodikkerulet.hu

hétfő: 13.30-18.00 
szerda: 8.00-16.30 
péntek: 8.00-11.30

Lakosságszolgálati Csoport

1024 Budapest, Mechwart liget 1., 
földszint
Tel: 346-5734, 346-5738
Fax: 346-5749

hétfő: 8.00-18.00
kedd: 8.00-16.00
szerda: 8.00-16.30
csütörtök: 8.00-16.00
péntek: 8.00-13.30

A PolgármESTErI HIvATAl KIHElyEzETT IroDáI

Adócsoport 1027 Frankel Leó út 7-9. 
Tel.: 346-5400

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-
16.30, péntek: 8.00-11.30 

Anyakönyvi Csoport

1024 Margit körút 7. 
(bejárat a Margit utca felől) 
Tel.: 346-5631, 346-5632, 346-5633. Fax: 
346-5635

hétfő: 13.30–18.00 sorszám szerint, 
kedd: 8.00–12.00 csak előre egyeztetett 
időpontban, szerda: 8.00–16.30 sorszám 
szerint, csütörtök: 8.00–12.00 csak előre 
egyeztetett időpontban, péntek: nincs ügy-
félfogadás. A II. kerület területén történt 
haláleset ügyében az ügyfélfogadás: 
hétfő: 8.00–12.00 és 13.30–18.00 sorszám 
szerint, kedd: 8.00–12.00 sorszám szerint, 
szerda: 8.00–16.30 sorszám szerint, 
csütörtök: 8.00–12.00 sorszám szerint, 
péntek: 8.00–11.00 csak a temetési enge-
dély kiadása

Építésügyi Iroda 1027 Frankel Leó út 5. 
Tel.: 346-5443. Fax: 346-5480

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-
16.30, péntek: 8.00-11.30 

Ipar- és Kereskedelmi Csoport
1024 Margit körút 7. 
(bejárat a Margit utca felől) 
Tel.: 346-5519, 346-5536, 346-5525

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-
16.00, péntek: 8.00-11.30

Szociális és 
Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-
16.30, péntek: 8.00-11.30

Pest hi deg kúti ügyelet 1028 Rezeda u. 10. Minden páros pénteken 8–11.30-ig.

Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda

Ügyfélszolgálati és 
Bűnmegelőzési Csoport 

1024 Buday László u. 5/c 
Ügyfélszolgálat: 346-5678 
Panaszbejelentés: 346-5679 
Fax.: 346-5649 
Ingyenes zöldszám: 06 80 204-965

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-
16.30, péntek: 8.00-11.30

Parkolási Csoport 
Ügyfélszolgálat: 1023 Bécsi út 17-21.  
Tel.: 346-5599. Fax: 336-2372 
E-mail: parkolas@masodikkerulet.hu 

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

Parkolási Jogi Csoport 1027 Frankel Leó út 5.
Tel.: 346-5554. Fax: 346-5707

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-
16.30, péntek: 8.00-11.30

Az irodavezetők és az önálló csoportvezetők minden hétfőn félfogadási időben fogadnak.

HIDEgKúTI rEnDéSzETI KözPonT

Városrendészet

1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet) 
Tel.: 274-7063
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

Városrendészet:
hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-
16.30, péntek: 8.00-11.30

KözTErülETI BEJElEnTéS éS APróHIrDETéS fElADáSA A BUDAI PolgárBA

Ügyfélszolgálat 
és tájékoztatás 
Apróhirdetés feladása 
II. Kerület Kártya-ügyintézés

1024 Keleti Károly u. 15/a 
Tel.: 599-9222 
(Hétvégén is telefonos ügyelet 9–18-ig)

hétfő: 9.00–12.00, 13.00-20.00
kedd–csütörtök: 9.00–12.00, 
13.00–18.00, péntek: 9.00–12.00, 
13.00–16.00

BUDAPEST fővároS KormányHIvATAlA II. KErülETI HIvATAlA

Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.

Telefon: 896-2383, 896-2477 
Időpontfoglalás:
www.magyarorszag.hu

Hétfő 7.00–17.00, kedd: 8.00–18.00, 
szerda: 8.00–20.00, csütörtök: 
8.00–18.00, péntek: 8.00–15.00 
Pénztár nyitva tartása: Hétfőtől 
csütörtökig: 8.00-16.00, péntek: 
8.00–13.30. A pénztár zárva tartása 
alatt bankkártyával lehet fizetni

Kormányablak 
Pest hi deg kút 
1029 Bátori László u. 2. 

Tel.: 896-3480, 896-3297, 795-8508

Hétfő 7.00–17.00,
kedd: 8.00–18.00,
szerda: 8.00–20.00,
csütörtök: 8.00–18.00,
péntek: 8.00–15.00
Fizetés csak bankkártyával.
Posta az épületben.

Gyámhivatal és Hatósági Osztály 
1024 Margit körút 47-49.,

Általános információ és tájékoztatás: 
896-2457, 346-5750,
fax: 346-5751

Hétfő: 13.30–18.00
Szerda: 8–16.30
Péntek: 8–11.30

FOGADÓÓRÁK
Dr. láng zsolt
polgármester

előzetes időpont-egyeztetés: 
346-5400

Polgármesteri Hivatal 
210. szoba 
Mechwart liget 1.

Dankó virág
alpolgármester
a 10. vk. megválasztott képviselője

előzetes időpont-egyeztetés: 
346-5400

Polgármesteri Hivatal 
210. szoba 
Mechwart liget 1.

Dr. Biró zsolt 
a 8. vk. megválasztott képviselője, 
Fidesz-frakció

előzetes időpont-egyeztetés: 
212-5030*

Fidesz II. kerületi Iroda 
Keleti Károly u. 13/b

Bodor zoltán
Jobbik, listás

előzetes időpont-egyeztetés: 
(06 70) 638-6665 Jobbik II. kerületi Iroda 

Keleti Károly utca 8.

Dr. Csabai Péter
a 12. vk. megválasztott képviselője
Fidesz-frakció

előzetes időpont-egyeztetés: 
(06 20) 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház 
Máriaremetei út 37.  
vagy egyeztetés szerint

Ernyey lászló
a 1. vk. megválasztott képviselője 
Fidesz-frakció

előzetes időpont-egyeztetés: 
212-5030*

Fidesz II. kerületi Iroda 
Keleti Károly u. 13/b

Dr. gór Csaba
a 9. vk. megválasztott képviselője
Fidesz-frakció

előzetes időpont-egyeztetés: 
212-5030*, illetve
(06 20) 480-4365

Fidesz II. kerületi Iroda 
Keleti Károly u. 13/b

Dr. Hajdu nóra
Együtt, listás

előzetes időpont-egyeztetés:
hajdunoradr@gmail.com

Kaposi Péter
a 3. vk. megválasztott képviselője
Fidesz-frakció

előzetes időpont-egyeztetés: 
212-5030*

Fidesz II. kerületi Iroda 
Keleti Károly u. 13/b

Kecskés Balázs
Kerületünk az otthonunk-frakció, listás

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 768-5099

Kocsy Béla
a 2. vk. megválasztott képviselője
KDNP-frakció

előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*

Kovács márton
Kerületünk az otthonunk-frakció, listás

előzetes időpont-egyeztetés: 
(06 30) 573-9033 

lánszki regő
a 7. vk. megválasztott képviselője 
Fidesz-frakció 

előzetes időpont-egyeztetés: 
212-5030*, 
illetve (06 20) 571-0694

Fidesz II. kerületi Iroda 
Keleti Károly u. 13/b

legény Béla
a 11. vk. megválasztott képviselője 
Fidesz-frakció

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 560-5596

makra Krisztina
a 13. vk. megválasztott képviselője 
Fidesz-frakció

előzetes időpont-egyeztetés: 
212-5030*

némethy Béla
a 4. vk. megválasztott képviselője 
Fidesz-frakció

előzetes időpont-egyeztetés: 
212-5030*

Fidesz II. kerületi Iroda 
Keleti Károly u. 13/b

őrsi gergely
Kerületünk az otthonunk-frakció, listás

előzetes időpont-egyeztetés:
212-2978

MSZP II. kerületi Iroda 
Fazekas u. 19–23.

riczkó Andrea
az 5. vk. megválasztott képviselője
Fidesz-frakció

előzetes időpont-egyeztetés: 
212-5030*

Fidesz II. kerületi Iroda 
Keleti Károly u. 13/b

Skublicsné 
manninger Alexandra
a 14. vk. megválasztott képviselője 
KDNP-frakció

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 20) 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház 
Máriaremetei út 37.

Dr. varga Előd Bendegúz
a 6. vk. megválasztott képviselője 
Kerületünk az othhonunk-frakció

előzetes időpont-egyeztetés: 
(06 30) 560-3905, 212-2978

MSZP II. kerületi Iroda 
Fazekas u. 19–23.

Ungár Péter
LMP, listás

előzetes időpont-egyeztetés: 
(06 30) 526-7346

Dr. Szalai Tibor
jegyző

előzetes időpont-egyeztetés: 
346-5429

Polgármesteri Hivatal 
Mechwart liget 1.

Dr. Fónagy János, a 3-as számú választókerület országgyűlési képviselője a XII. 
kerületi Fidesz-irodában (1126 Királyhágó tér 4.) tart fogadóórát, amelyre előzetes 
bejelentkezés szükséges. Bejelentkezni az iroda rendes nyitvatartási idejében: hétfő, 
szerda 9-től 17 óráig, kedd, csütörtök 12-től 18 óráig, péntek 9-től 16 óráig.
Varga Mihály, a 4-es számú választókerület országgyűlési képviselőjének irodája hét-
főn 15-18, szerdán 17-20, pénteken 9-13 óráig tart nyitva (1028 Máriaremetei út 118., 
tel.: (06 20) 355-8199).
* A Fidesz II. kerületi irodájának nyitvatartása: hétfőn és szerdán 10–18, kedden 
és csütörtökön 8–15, pénteken 9–14 óráig. Telefonszám: 212-5030.
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Verset mondtak, táncoltak és énekeltek az 
Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonának 
(ÉNO) ellátottjai decemberben a Klebels-
berg Kultúrkúriában rendezett ünnepsé-
gen, amelyen a II. kerület polgármestere 
köszöntötte a résztvevőket. Láng Zsolt el-
mondta, tíz éve vezeti a kerületet, és évről 
évre részt vesz az ÉNO ünnepségein. – Nagy 
öröm, hogy a jeles évforduló alkalmából is 
közösen ünnepelhetek azokkal, akik velem 
együtt szívükön viselik az intézmény sorsát 
– fogalmazott. Emlékeztetett arra, az ön-
kormányzat mindent megtett azért, hogy az 
intézmény méltó körülmények között mű-
ködjön, így sikerült elérni, hogy 2011-ben 
az Orsó utcai melléképületből a jóval tága-
sabb és korszerűbb Hidegkúti úti épületbe 
kerüljön át. – A II. Kerületi Önkormányzat 
büszke a nappali otthonra, a jövőben is a 
fogyatékkal élő emberek élethelyzetének 
javításán dolgozik, és ezután is segíteni fog-
ja az ÉNO csapatának őszinte szívvel végzett 
munkáját – fogalmazott. A II. Kerületi Ön-
kormányzat bruttó 186 millió forintot köl-
tött a Hidegkúti út 158. alatt található épület 
kialakítására, majd 2014-ben a fogyatékkal 
élők szállítására kialakított mikrobuszt vá-
sárolt az intézmény számára. Évente egyéb-
ként összesen több mint 1 milliárd forintot 
költ a II. Kerületi Önkormányzat a szociális 
ágazatra. 

Őszinte szívvel végzett munka a húszéves ÉNO-ban
Meghitt műsorral ünnepelték a II. Kerüle-
ti Önkormányzat fenntartásában működő 
Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonának 
huszadik születésnapját a Klebelsberg Kul-
túrkúriában tavaly év végén.
 

Az ünnepségen az ÉNO vezetője, Bán-
laki Jánosné is köszönetet mondott az ön-
kormányzatnak és az intézményt támogató 
karitatív egyesületeknek. Gyene Piroska, az 
ÉNO első vezetője 11 évig vezette az ÉNO-t, 
ahol szeretetteljes közösség jött létre. – 
Eleinte nehéz volt rátalálnunk a nappali 
otthon ellátottjaira, de a kitartó munkának 
hála végül még ki is nőttük az épületet – tet-
te hozzá.

Az eseményen részt vettek az otthon volt 
és jelenlegi munkatársai, ellátottjai és hoz-
zátartozóik, társintézmények vezetői, vala-
mint önkormányzati képviselők is.

Az ÉNO a családokban élő, felnőtt korú 
értelmi fogyatékosok foglalkoztatását látja 
el, számukra a szociális, mentális, pszichés 
állapotuknak megfelelő napi életritmust 
biztosítja. Szabadidős programokat – ki-
rándulás, múzeum, koncert, színház – szer-
veznek, és ha szükség van rá, segítenek az 
egészségügyi alapellátáshoz és a szakellátá-
sokhoz való hozzájutás megszervezésében 
is. A  szociális törvényben előírtakon túl 
sokféle szolgáltatást biztosítanak ellátott-
jaiknak: például Bothmer-tornát, relaxáci-

KüLöNDíJ Az ÉNO-NAK. A fogyatékos 
emberek világnapja alkalmából (decem-
ber 3.) került sor az Óbudai Kulturális 
Központban a Tájoló Szociális Egyesület 
által szervezett képzőművészeti pályá-
zat eredményhirdetésére. A felhívás Ked-
venc állatom címmel jelent meg, egyéni és 
csoportos kategóriában lehetett nevezni, 
szabadon választott technikával készült 
pályaművekkel. A pályázatra több mint 
százharminc pályamunka érkezett nyolc, 
budapesti fogyatékosokat ellátó nappali 
intézményből. A képzőművészeti pályáza-
ton elért kiemelkedő teljesítményéért az 
ÉNO művészeti csoportja különdíjat kapott.

ós foglalkozást, művészeti nevelést, kreatív 
kézműves tevékenységeket is. Az intézmény 
fő célja, hogy javítsa az ellátottak önértéke-
lését, elősegítse fejlődését. NZSA

A II. Kerületi Önkormányzat 2011-ben bruttó 186 millió forintot költött az ÉNO épületének kialakítására, két évvel később mikrobuszt vásárolt a fogyatékkal élők számára



4. OLDAL ÖNKORMÁNYZAT BUDAI POLGÁR

A FIDESz II. KERüLETI IRODÁJÁNAK nyitva-
tartása: hétfőn és szerdán 10–18, kedden 
és csütörtökön 8–15, pénteken 9–14 óráig. 
Telefonszám: 212-5030.
INGYENES JOGI TANÁCSADÁS a Fidesz 
II. kerületi szervezeténél. Időpont-egyez-
tetés nyitvatartási napokon a 212-5030-as 
számon.
A KDNP II.  KERüLETI IRODÁJA (1024 
Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelent-
kezéseket a (06 30) 961-8561-es szá-
mon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web: 
www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.
com/kdnpbp2.
KÉPVISELőI IRODA: Varga Mihály (4-es 
számú választókerület országgyűlési kép-
viselője) irodája hétfőn 15-18, szerdán 17-
20, pénteken 9-13 óráig tart nyitva (1028 
Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 355-8199).
Az MSzP II. KERüLETI IRODÁJA hétfőn és 
csütörtökön 12–18 óra, kedden, szerdán 
és pénteken 10–16 óra között tart nyitva. 
Őrsi Gergely II. kerületi pártelnök és a Ke-
rületünk az otthonunk-frakció vezetője 
fogadóórát a 1027 Fazekas u. 19–23. szám 
alatti irodában tart. Előzetes bejelentkezés 
a (06 1) 224-0090-as telefonszámon nyit-
vatartási időben. E-mail: bp02@mszp.hu, 
www.facebook.com/mszp2. Ingyenes jogi 
és munkaügyi tanácsadást tart az MSZP II. 
Kerületi Szervezete. Előzetes bejelentkezés 
a 224-0090-as telefonszámon. Tartja: dr. 
Varga Előd Bendegúz. 
JOBBIK II. KERüLET: fogadóóra minden 
hónap páratlan hetének csütörtökén 16-
18 óráig a 1024 Keleti Károly utca 8.-ban, 
páros hét csütörtökén 17-19 óra között a 
Széphalom vendéglőben (1028 Hidegkúti út 
79.). Jogsegélyszolgálat: időpont-egyeztetés 
a (06 70) 638-6665-ös telefonszámon, bo-
dor.zoltan@jobbik02.hu, Facebook: Jobbik 
Második Kerület). 
A DEMOKRATIKUS KOALíCIÓ önkormányzati 
képviselője, Kecskés Balázs minden hónap 
első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 óra kö-
zött a Budai Demokrata Klubban, a 1126 
Márvány utca 38. szám alatti irodában. Aki-
nek bármilyen kérése, problémája merül fel, 
kérik, hogy a 275-8186-os telefonszámon, 
vagy a budapest4@dkp.hu e-mail-címen 
jelentkezzen.
Az ÉSzAK-BUDAI KISGAzDA POL-
GÁRI EGYESüLET tisztelettel várja 
az érdeklődők jelentkezését. E-mail: 
kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 
20) 976-2415.
TÁRSASHÁzI TANÁCSOK. Minden kedden 
17 órától ingyenes jogi tanácsadás társas-
házi közös képviselőknek (1024 Mechwart 
liget 1.).
A CIVIL SzERVEzETEK szakreferense, Szigeti 
Szilvia minden hónap első hétfőjén 15–17-
ig fogadóórát tart (1027 Frankel Leó út 5., 
tel.: 346-5408).

– A II. Kerületi Önkormányzat és a II. ke-
rületi Rendőrkapitányság együttműködése 
eredményes, a munkához pedig igyek-
szünk minden segítséget megadni annak 
érdekében, hogy az állomány stabil ma-
radjon, és bízunk benne, hogy mindez er-
kölcsi elismerést is jelent – mondta Láng 
Zsolt polgármester, és a rendőrség min-
den munkatársának megköszönte egész évi 
munkáját.

Seres Ernő rendőr alezredes, a II. kerület 
rendőrkapitánya megköszönte az önkor-
mányzat erkölcsi és anyagi támogatását. 
Elmondta, sok munka, sok energia szük-
séges ahhoz, hogy a lakosság elégedett le-
gyen.

Az átadáson részt vett Verebes Pál, a II. Ke-
rületi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke és Szalai Tibor, a II. Kerületi 
Önkormányzat jegyzője is. A közbiztonsági 

Körzeti megbízott az év rendőre
Átadták a II. Kerületi Önkormányzat idei elismeréseit a II. kerületi Rendőrkapitányság mun-
katársainak december 15-én. A rendőrkapitányságon tartott ünnepélyes állománygyűlésen 
Az év rendőre cím is gazdára talált.

alapítványon keresztül a kapitányság szá-
mos munkatársát jutalmazták, és átadták 
az év rendőrének járó kupát is. A kitüntető 
címet a kollégák javaslata alapján idén Por-
csin Csaba zászlós, pesthidegkúti körzeti 
megbízott nyerte el. ZSZ

PORCSIN CSABA címzetes rendőr zászlós a Haj-
dúságból származik, a Miskolci Rendészeti Szak-
középiskolában végzett, majd további két évig 
folytatta tanulmányait. Több mint tíz éve dolgozik 
rendőrként, jelenleg Pesthidegkúton lát el kör-
zeti megbízotti feladatokat.

– A körzeti megbízott a lakossággal tartja a 
kapcsolatot. Sokan személyesen megkeresnek 
a fogadóóránkon, de van, hogy előre egyezte-
tett időpontban találkozunk. Munkám során 
igyekszem az idősebb kollégáktól szerzett ta-
pasztalatot a fiatalabbaknak átadni. Köszöne-
tet szeretnék mondani a parancsnokaimnak, a 
kollégáimnak, a járőrtársaimnak és a II. kerületi 
Rendőrkapitányságnak, mert én egyedül kevés 
lennék ehhez a kitüntetéshez. A díj arra ösztö-
nöz, hogy még jobban dolgozzam, mert a rend-
őrségnél nincs olyan, hogy mindent elértünk. 
Jövőre még jobbnak kell lenni. Remélem, hogy 
a továbbiakban is kiérdemlem mind a lakosság, 
mind a kollégáim bizalmát.
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December 14-én rendkívüli ülés keretében 
elfogadták a II. Kerületi Önkormányzat és a 
Közép-budai Tankerületi Központtal kötött 
megállapodásokat. 2013-tól az óvodák kivé-
telével az állam gondoskodik a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról, idén január 1-jé-
től pedig az önkormányzatoktól a területi 
tankerületi központokhoz – a II. kerületben 
a Közép-budai Tankerületi Központ – ke-
rülnek az intézmények fenntartói és mű-
ködtetői jogai és feladatai.

☺A II. kerület és a területi tankerület között 
kötött megállapodások rögzítik többek kö-
zött a feladatellátáshoz kapcsolódó jogokat 
és kötelezettségeket, rendelkeznek az átadott 
vagyonról, illetve az osztott használatú ingat-
lanokról.

A testület a december 20-án tartott ülé-
sen módosította a II. kerületi Városrende-
zési és Építési Szabályzatot, amely rendezi a 
Frankel Leó út–Üstökös utca–Lipthay utca–
Vidra utca által határolt területet, valamint a 

Pálvölgyi-barlang és a Szépvölgyi út közöt-
ti közterületet, illetve pontosítja a rendelet 
egyes részeit.

A képviselők határoztak a Kisebbsége-
kért – Pro Minoritate Alapítvány és a Mun-
ka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért szer-
vezetek önkormányzati támogatásáról.

A képviselő-testület ülésén történt
A képviselő-testület decemberben két alka-
lommal is ülésezett. Döntöttek a kerületi 
köznevelési intézmények állami működ-
tetéséről szóló megállapodásról, alapít-
ványok támogatásáról, és pontosították az 
építési szabályzatot.

 

A képviselő-testület elfogadta a II. Kerü-
leti Önkormányzat Idősügyi Koncepciójá-
nak 2016-os beszámolóját.

A testület döntése alapján dr. Polák Lászlót 
nevezték ki újabb öt évre a II. Kerületi Ön-
kormányzat Egészségügyi Szolgálata főigaz-
gatójának.

NAPIREND ELőTT
Bodor Zoltán (Jobbik) a 2024-es olimpiai játékok idejére a Hármashatár-hegyre 
tervezett hegyikerékpár-pályával kapcsolatban szólalt fel. (A Budapest 2024 
Zrt. december végi közleménye szerint sportszakmai okokból várhatóan a 
III. kerületi Testvérhegy lesz a hegyikerékpár-verseny helyszíne – a szerk.) 
Véleménye szerint az erről tartott lakossági fórumról sajnálatosan hiányzott 
a természetvédelmi hatóság munkatársa.

– A felmerülő aggályok nagy része természetvédelmi jellegű. Feltűnt, 
hogy a közlekedési útvonalak ismertetésekor olyan utakat jelöltek meg a 
tervezők, amelyek alkalmatlanok jelentősebb közlekedés lebonyolítására. Az 
illetékesek azon nyilatkozata is meglepő volt, hogy a helyszínen már nem 
lehet változtatni. Jó lenne, ha a lakosság minden új információról időben 
értesülhetne – tette hozzá.

Bodor Zoltán képviselő a hűvösvölgyi villamosvonal várhatóan tavasz-
szal kezdődő támfalfelújítása kapcsán megfontolásra javasolta, hogy az 
amúgy is forgalmas útvonalak tehermentesítésére induljanak kiegészítő 
buszjáratok Hűvösvölgy és a solymári vasútállomás között, mert így jobban 
elérhető lenne a város.

Láng Zsolt polgármester elmondta, hogy a solymári vasútállomás fel-
újításakor épülhetett volna nagyobb P+R parkoló. 

– Hidegkút számára reális alternatíva lehet a solymári vasútállomáson 
hagyni az autót és elővárosi vonattal bejutni a városba, de a buszjárat 
indítása is támogatandó, amit jelzünk a Budapesti Közlekedési Központ-
nak. Jó lenne, ha villamosok pótlása mellett a vasútállomásra is több busz 
közlekedne Pesthidegkútról.

Dankó Virág alpolgármester – egyetértve Bodor Zoltánnal – jelezte, hogy 
az önkormányzat mint a lakossági fórum szervezője, meghívta a környezet-
védelmi hatóságot, de nem jött el senki sem tőlük.

– Megkerestük a szervezetet számos kérdéssel, amint választ kapunk, meg-
osztjuk a nyilvánossággal – mondta az alpolgármester. – Az útvonal-kijelölés 
miatt volt helyszínbejárás, amelyen részt vettünk, és úgy tűnik, hogy a környék 
útjait nem vennék igénybe a vendégforgalom számára. A lényeg, hogy meg-
indult a párbeszéd, ami alapján az érintettek megismerhetik a kérdéskört.

Hajdu Nóra (Együtt) képviselő elmondta, hogy a SZOT-szálló felújításával 
és átépítésével kapcsolatban egyes sajtóhírek szerint nem volt szükség kör-
nyezeti hatástanulmány elkészítésére. Kérdés, hogy mit tud az önkormányzat 
a tervezett felújítással kapcsolatban.

Láng Zsolt polgármester jelezte: egy 2005 óta meglévő szabályozási terv 
érvényes az egész területre, amit nem kellett módosítani.

– A meglévő szabályozáson senki sem kért változtatást, ráadásul az 
építésügyi eljárás sem a II. kerületnél zajlik. 

Dankó Virág alpolgármester a SZOT-szállóval kapcsolatban úgy fogalmazott, 
hogy a szabályozási terv egy adottság, amit mindenki kész tényként kapott. 

– Egy komoly értéket képviselő, eleve szállodának épült ingatlan esetében 
el kell fogadni, hogy amennyiben az önkormányzat komolyabban változtatna 
az építési jogosultságon, az olyan kártalanítási igényeket vonna magával, 
ami a kerület költségvetését alapjaiban rengetné meg, s ezzel a közösség-
nek okoznánk kárt. Pozitívum, hogy az ingatlan területének jelentős részén 
a növényzet hosszú ideje érintetlen. 

Az alpolgármester hozzátette: az elmúlt években számos elképzelés me-
rült fel, amely valóban komoly terhelést jelentett volna a környező lakosság 
számára, viszont a jelenlegi elképzelés kizárólag lakófunkciót szeretne 
megvalósítani, kiszolgáló szolgáltatások nélkül. A beruházónak a hatályos 
szabályozási terven belül van csak mozgástere.

Dankó Virág megjegyezte, a homlokzati kialakításról nyilvános tervpályá-
zat zajlott, ennek dokumentumai elérhetőek voltak bárki számára, aki az 
Építészkamara honlapján regisztrált. 

– Az első egyeztetésen kértük a beruházót, hogy az érintett lakosságot 
minél előbb tájékoztassa a fejleményekről. Ennek eddig azért nem volt ér-
telme, mert a beruházás eme szakaszában annyi bizonytalanság van, hogy 
az csak félreértéseket és aggodalmakat szült volna. Most úgy tűnik, nincsen 
külső akadálya a beruházásnak, és már meg is tartották az első, konstruktív 
lakossági fórumot a környéken lakóknak – mondta el az alpolgármester.
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Összesítette a tavaly novemberben 
lezárult ebösszeírás eredményét 
a Városrendészeti és Környezet-
védelmi Iroda Környezetvédelmi 
Csoportja, amely ezúton is köszöni 
a gazdák együttműködését.

A háromévente esedékes kutya-
regisztráció egyik legfontosabb ho-
zadéka, hogy a hónapokon keresztül 
nyújtott tájékoztatás és rendszeres 
felhívás ellenére 2013-hoz képest is 
háromszáz kutyával kevesebbet, ösz-
szesen 2751 ebet jelentett be a tulaj-
donosa. Ugyanakkor – a hivatal meg-
látása szerint – a kerület nagyságát 
és lakosainak számát tekintve a ko-
rábban regisztráltaknál is jóval több 
négylábút tarthatnak a kerületben. 
Lapunk úgy tudja, hogy évtizedekkel 
korábban, amikor még házról ház-
ra járva végezték el az ebösszeírást, 
városrészünkben tízezernél is több 
kutyát számoltak össze. A kutyákat 
ugyan néhány éve mikrocsippel is 
el kell látni, amit regisztrálnak. Az 
adatbázis az időközben elpusztult, de 

információ hiányában a rendszer-
ből ki nem törölt állatok adatai miatt 
nem ad pontos képet az egy-egy tele-
pülésen élő kutyákról. Ezért is lenne 
fontos, hogy minden gazda regiszt-
rálja állatát. Ebösszeírás legközelebb 
2019-ben lesz. 

A környezetvédelmi csoport tá-
jékoztatása alapján a meghirdetett 
regisztrációs időszakban az ebek 
adatainak bejelentése  kötelező, aki 
ennek  nem, vagy nem megfelelően 
tesz eleget, az akár több tízezer fo-
rintos állatvédelmi bírsággal is sújt-
ható.

Az összegyűjtött adatokból az is ki-
derült, hogy a II. kerületben regiszt-
rált kutyák valamivel kevesebb mint  
fele Pesthidegkúton él, döntő több-
ségük lakásban tartott. A II. kerület 
legidősebb regisztrált ebe 2000 má-
jusában született. A legnépszerűbb 
fajtatiszta kutyák kerületünkben: a 
golden retriver, a német juhász, a 
yorkshire terrier, a puli és a magyar 
vizsla.

Véget ért az ebösszeírás
Sokan nem regisztrálták kutyájukat

Az Idősügyi Tanács és a Szociál-
politikai Kerekasztal december 
végén tartott együttes ülésén szó 
esett a kerület szociális ellátó-
rendszeréről, és bemutatták az 
idősügyi koncepció 2016. évi 
felülvizsgálatáról szóló beszá-
molót. Az eseményen részt vett 
többek között Vargáné Luketics 
Gabriella, a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Iroda vezetője, 
Riczkó Andrea önkormányzati 
képviselő, Polák László, a II. Ke-
rületi Önkormányzat Egészség-
ügyi Szolgálatának igazgatója, 
Papp Krisztina, a II. Kerületi 

Önkormányzat Család- és Gyer-
mekjóléti Központ vezetője. 
Az ülésen elhangzott az is, hogy 
az Idősügyi Tanács megalakulása 
óta számos sikeres kerületi ren-
dezvényt szervezett. Bemutatták 
a tavaly decemberben elkészült 
új, kibővített II. kerületi szo-
ciális és egészségügyi kalauzt. 
A kiadvány megtalálható a www.
masodikkerulet.hu gyorsme-
nü pontjában, illetve átvehető 
a Szociális és Gyermekvédelmi 
Irodán (1024 Káplár u. 2/c-d, 
munkanapokon hétfőtől csü-
törtökig 8–16 óra között). 

Számos sikeres kerületi rendezvényt szervezett az Idősügyi Tanács

A kerület polgárai javaslatot tehetnek arra, 
hogy idén a képviselő-testület kinek ado-
mányozzon díszpolgári címet és II. Kerü-
letért Emlékérmet.

A Budapest Főváros II. Kerület dísz-
polgára, posztumusz díszpolgára cím 
adományozható annak a magyar vagy 

külföldi állampolgárnak, aki 
életművével, kiemelkedő mun-
kásságával a kerületben vagy 
országosan, illetve nemzetközi 
viszonylatban általános elismerést 
szerzett, továbbá emberi maga-
tartása alapján köztiszteletben áll, 

valamint hozzájárult a kerület 
jó hírnevének öregbítéséhez, el-
ismerésre méltó hagyományainak 
gazdagításához.

A II. Kerületért Emlékérem 
azoknak a személyeknek, illetve 

személyek csoportjának, társadalmi 

vagy gazdasági szervezeteknek adomá-
nyozható, akik vagy amelyek a kerület 
fejlesztésében a társadalmi, szociális, kul-
turális és gazdasági élet bármely területén 
kiemelkedően hasznos munkát végeztek, 
és ennek révén a kerület értékeit növelő 
maradandó eredményt értek el.

Javaslatok díszpolgári és II. Kerületért Emlékérem kitüntetésre

A javaslatokat FEBRUÁR 28-IG a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájának címezhetik:
1024 Budapest, Mechwart liget 1., vagy a racz.edit@masodikkerulet.hu címre küldhetik.

A RÉSzLETES PÁLYÁzATI FELTÉTELEK és mellékletei 
a www.masodikkerulet.hu/hirdetőtábla/pályázatok címen le-
tölthetők, továbbá díjmentesen átvehetők a Beruházási és 

Városüzemeltetési Iroda Magasépítési Csoportjánál (1024 Budapest, 
Mechwart liget 1., I. emelet 116., telefon: 346-5510).

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a társasházak részére a II. kerületi 
társasházak tető- és homlokzatfelújítására pályázatot ír ki. A pályázat elbírálásánál 
előnyt élveznek azok a felújítások, melyek egyúttal az épület hőháztartását is 
javítják a homlokzati nyílászárók felújításával, cseréjével, homlokzati falak hő-
szigetelésével.

A vissza nem térítendő támogatás összege: 50 000 000 Ft. A támoga-
tást azok a társasházak pályázhatják meg, amelyekben legalább három külön 
tulajdonú lakás van, és az épületek használatbavételi engedélyét a jelen pályázat 
kiírását megelőzően több mint 15 éve, vagyis 2001. december 31. előtt adták ki. 
A pályázatok beadási határideje: 2017. február 6. (hétfő) 18 óráig.

A pályázatok beadási helye: Beruházási és Városüzemeltetési Iroda Magasépítési 
Csoport, 1024 Budapest, Mechwart liget 1., I. emelet 116. (telefon: 346-5510).

A pályázatokat a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, 
Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2017. április hónapban bírálja el. A bizottság 
döntéséről a pályázók levélben és a honlapról értesülnek.

Az elnyert vissza nem térítendő támogatás a megállapodás aláírását megelőzően 
(a döntés ismerete nélkül saját felelősségre) a 2017. április 3-a után megkezdett 
munkák finanszírozására használható fel.

Pályázat társasházak tető-
és homlokzatfelújítására

Az IDőSüGYI TANÁCS SzERVEzÉSÉBEN idén is számos programot kínáltak a II. kerületi szépkorúaknak: novellaíró-pályázatot hirdettek, képzőművészeti 
kiállítást rendeztek, kerületi kultúrtörténeti sétákat tartottak, egészségügyi és közbiztonsági témájú előadásokat szerveztek. Hajókirándulásra is várták az időse-
ket, akiknek kedvezményes árú színházi és operaelőadásokat, kiállításokat kínáltak, és rendszeresen várták őket a Retrótáncklub estjeire is.
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A jogosultság ellenőrzése után – ha min-
den feltételnek megfelel – a Városrendészet 
e-mail ben tájékoztat az 1000 forintos eljárási 
költség befizetésének menetéről. 

A Városrendészeti és Környezetvédelmi Iro-
da tájékoztatása szerint sokan nem olvasták el 
alaposan azt a tájékoztató levelet, amelyet de-
cemberben azoknak küldött ki a hivatal, akik 
2016-ra már rendelkeztek engedéllyel, ezért 
az ügyintézés esetenként körülményessé vált. 

Hivatalosan is lezárult a hűvösvölgyi P+R parkoló felújítási munkálata 
a közelmúltban. A végállomás környékén már 160 várakozóhely áll az 
autósok rendelkezésére.

A Budapesti Közlekedési Központ arról tájékoztatott, hogy a P+R 
parkoló kialakítása során a Hűvösvölgyi út 205. számnál találha-
tó parkoló területén megújult a korábban parkolásra használt ren-
dezetlen terület is. A kivitelezést követően a terület szilárd térkő és 
aszfaltburkolatot kapott, és immár egy nyolcvan férőhelyes, korszerű 
közvilágítással ellátott, díjmentes parkoló áll az autóval közlekedők 
rendelkezésére. A  területen mozgáskorlátozottak számára alkalmas 
parkolóhelyeket is kialakítottak, valamint fákat ültettek.

Az új P+R parkoló a már régóta meglévő másik, ugyancsak nyolcvan 
férőhelyes hűvösvölgyi parkolóval ellentétben egyelőre nem őrzött és 
nem fizetős, a későbbiekben azonban várhatóan itt is beléptetőrend-
szer épül ki. A fejlesztésnek köszönhetően összesen 160 várakozóhely 
áll az autóval közlekedők rendelkezésére a hűvösvölgyi villamos-vég-
állomás térségében.

Ne feledjük időben kiváltani a parkolási engedélyeket!
Akár otthonról, az interneten keresztül is 
igényelni lehet az idei lakossági várakozási 
engedélyeket. Január 2-től lehet regisztrálni 
az ugyfelablak.masodikkerulet.hu interne-
tes oldalon, azt követően az ügyek elekt-
ronikusan intézhetők. A tavaly kiváltott 
engedélyek január 31-ig érvényesek.
 

A  tájékoztató anyag elolvasható a www.maso-
dikkerulet.hu/Városrendészet/Hírek/Pakolási 
engedélyek almenüben. Aki a tavaly kialakított 
(Rómer Flóris utca–Szemlőhegy utca–József-
hegyi utca–Csejtei utca–Pusztaszeri út-Fel-
hévízi utca–Daru utca–Kolozsvári Tamás 

Százhatvan P+R parkolóhely Hűvösvölgyben

BőVEBB FELVILÁGOSíTÁST a 346-
5678-as, illetve a 346-5679-es 

telefonszámon adnak. A 2017-re 
kiadott engedélyek 2018. JANUÁR 31-ig 
érvényesek. A lakossági várakozási enge-
délyek továbbra is pontosan körülhatárolt 
zónában (Víziváros vagy Rózsadomb és 
környéke) használhatók.

PARKOLÁSI ELLENőR, valamint MOTOROS ASSzISzTENS 
munkakörbe keres munkatársat a II. Kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Városrendészeti és Környezetvédelmi 
Iroda Parkolási Csoportja. Jelentkezni a zsigmond.
janos@masodikkerulet.hu e-mail-címen lehet, fény-
képes önéletrajzzal. További információk a (06 20) 
489-4798-as telefonszámon.

utca–Ürömi utca–Frankel Leó út–Török utca–
Margit utca által körülhatárolt) parkolási öve-
zeten belül lakik, annak az ősszel kiadott enge-
délye idén is érvényes, nem kell megújítania.

Személyesen a Városrendészeti és Környe-
zetvédelmi Iroda Bűnmegelőzési és Ügyfél-
szolgálati Csoportja 1024 Buday László utca 
5/c alatti irodájában JANUÁR 27-ig rend-
kívüli ügyfélfogadási időben (hétfőtől pén-
tekig: 8.30–12.00, 13.00–17.00) intézhetik a 
lakossági várakozási engedélyt. JANUÁR 30. 
után hétfőn 13.30-18.00, szerdán 8.00-16.30, 
pénteken 8.00-11.30 óra között fogadják az 
ügyfeleket.

A Városrendészet felhívja a figyelmet, hogy 
ne hagyják utolsó pillanatra az ügyintézést, 
mert az engedélyeket csak az eljárási költség 
beérkezését, illetve feldolgozását követően ak-
tiválják.

Módosítani kell a parkoló előtti sávokat

A polgármester postaládájából
A kerület lakosai számos ügyben fordulnak az önkor-

mányzathoz és Láng Zsolt polgármesterhez. Sok esetben 
azonban – hatáskör és illetékesség hiányában – nem lehet 

helyben megoldani a felmerülő problémákat. Ezekben az esetekben a 
polgármester azzal igyekszik elősegíteni az illetékes fővárosi vagy állami 
hivatalok gyors és hatékony intézkedését, hogy személyesen is megerősíti 
a lakossági beadványok jogosságát.

Év végére elkészült a hűvösvölgyi P+R parkoló, a napi használatban 
azonban már gondok adódtak az előtte lévő útszakaszon. A Pest-
hidegkút felől balra, az új parkolóba igyekvőknek külön kanyaro-
dósávot festettek fel. A város irányába továbbhaladóknak azonban 
így túlságosan leszűkült a forgalmi sáv, amit jobb oldalról ráadá-
sul még egy kiemelt szegéllyel ellátott sziget is lezár az út menti vá-
rakozóhelyektől. A személyautók éppen csak el tudnak szlalomozni 
az ívesre átalakított úton, de a buszokra lehet, hogy nem is gon-
doltak a tervezők, mert azok már nem férnek el az új P+R parkoló 
kanyarodósávjában állók és a kialakított „fül” között. 

Láng Zsolt polgármester kérésére a Polgármesteri Hivatal megke-
reste az illetékes BKK-t, hogy sürgősen intézkedjen a forgalmi aka-
dályt képező, balesetveszélyes sávok átalakítása végett. 

(Az átalakítási munkálatok lapzártánk után elkezdődtek – a szerk.)
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Még karácsony előtt ajándékok érkeztek a 
II.  kerületi Pasaréti Bölcsődébe. A  gyere-
kek játékokat vehettek át, az intézmény pe-
dig babaápolási termékeket kapott.

Az ajándékok átadására december 15-én 
Fejérdy Zsófiát, az adományozó PromoBox 
Kft. tulajdonos-ügyvezetőjét Lánszki Regő 
önkormányzati képviselő és Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési 
képviselő is elkísérte. A  vendégeket Szabó 
Éva bölcsődevezető kalauzolta körbe az in-
tézményben. 

A családmarketinggel foglalkozó válla-
lat 2010-es megalakulása óta a társadalmi 
felelősségvállalás keretében rendszeresen 
támogat anyaotthonokat, kórházi osztályo-
kat és családszervezeteket, de II. kerületi 
cégként az itt élő, vagy bölcsődébe járó kis-
gyermekek karácsonyi megajándékozására 
is gondoltak.

– Tavaly Lánszki Regő képviselő aktív 
közreműködésével jutottunk el egy kerü-
leti gyermekintézménybe, legutóbb szin-
tén neki köszönhetően a pasaréti bölcső-
désekhez került a karácsonyi ajándékunk 
– mondta Fejérdy Zsófia, a PromoBox Kft. 
tulajdonos-ügyvezetője. – Környezettuda-
tosságot fejlesztő és városokat bemutató 
játékokat, illetve hasznos, a bölcsőde napi 
működését megkönnyítő babaápolási ter-
mékeket ajánlottunk fel. 

Az ajándékokat mind a hét csoportban 
örömmel fogadták. A készségfejlesztő épí-
tőkockák mellett plüssbárányokat, labdá-
kat és egy hatalmas fehér plüssmackót is 
birtokba vehettek a gyerekek.

Lánszki Regő képviselő köszönetét ki-
fejezve az ajándékokért azt hangsúlyozta, 
hogy a környezettudatosságot és a városért 
való felelős gondolkodást nem lehet elég 
korán kezdeni, így idén a gyerekek ellátá-
sához szükséges eszközök mellett a környe-
zetvédelemhez és az építéshez, tervezéshez 
kapcsolódó tárgyakat is kiválasztottak.

Értékes eszközadomány 
a Pasaréti Bölcsődének

Kakaó, kalács és sok-sok szeretet várta advent 
utolsó vasárnapján azt a huszonkét kerületi 
kisdiákot, akinek a II. Kerületi Önkormány-
zat segített szebbé varázsolni a karácsonyt. 
Immár többéves hagyomány, hogy a gyere-
kek kívánságait teljesíti, és közös ünnep-
lésre hívja őket. A  polgármesteri hivatal au-
lájában összegyűlt gyerekeket és szüleiket 
Láng Zsolt köszöntötte, aki a közös éneklés 
és gyertyagyújtás után kiosztotta az áhított 
ajándékokat. A  polgármester még a csoma-
gok kibontásában is segédkezett, mert – mint 

mondta – ő legalább annyira izgatott, mint a 
meglepetésre váró fiúk és lányok. Örömben 
nem volt hiány; minden labda, baba, plüss-
állat, kisautó, társasjáték megtalálta gazdáját, 
a szülők pedig meghatódva figyelték a gyere-
kek örömét. És a mulatság ezzel még nem ért 
véget: a Mechwart ligetben éppen az utolsó 
adventi program zajlott. A  színházi előadást 
követően zene, tánc és a rendkívül látványos 
tűzvarázs tette teljessé a karácsony előtti utol-
só vasárnap ünnepváró hangulatát.

 PZS

Az önkormányzattól szeretettel

A Buzaszemek Alapítvány színjátszó növendékei adtak 
Mikulás- és adventi ünnepi műsort december 6-án a hűvös-
völgyi Sarepta evangélikus szeretetotthonokban.  A  több 
helyszínen zajló műsorban a manócskák szerepét fiatal 
színjátszó tanulók, Kulcsár Edina, Kúti Margit és Temple 
Ramóna alakították a gitáros Mikulás, Pozsgai Zoltán Péter 
mellett, és vidám hangulatot varázsoltak az intézet idősei 
és fogyatékkal élői számára. Az előadást Buza Tímea szín-
művész és drámapedagógus, kerületünk lakója rendezte.

Színjátszó növendékek a Sareptában

Karácsonyi visszatekintô

A Budai Főnix Kulturális Egyesületet 2006-ban Csorba 
Géza alapította. Célja – elsősorban a II. kerületben la-
kók számára – kulturális és ismeretterjesztő előadások, 
programok szervezése, múzeumok, képzőművészeti 
tárlatok, kiállítások, színházi előadások látogatása, 
kirándulásokon és egyéb kulturális rendezvényeken 
való részvétel. Az egyesület mára már száz taggal 
büszkélkedhet. A tagok csütörtökönként klubnapokat 
tartanak az önkormányzat Margit körúti helyiségében, 
ahová december 15-én Láng Zsolt polgármestert vár-
ták, aki a meghívásnak eleget téve meghitt karácsonyi 
ünnepségen vett részt a klub tagjaival és vezetőjével. 

A Főnix egyesület 2016-os főbb programjai között 
szerepelt látogatás a Néprajzi Múzeumba, az Orosz 
Kulturális Központba, az Országgyűlési és a Goldberger 

Múzeumba, de megtekintették a Modigliani-kiállítást 
is, emellett buszos kirándulásokat tettek a Felvidékre, 
Sárvárra és Kalotaszeg vidékére is.

Karácsonyi ünnep a tízéves kulturális egyesületnél
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Az eseményt, amelyen neves előadók és ifjú 
tehetségek varázsoltak ünnepi hangulatot, 
ezúttal is a II. Kerületért Emlékéremmel ki-
tüntetett reumatológus főorvos, dr. Törös Edit 
rendezte, aki nemcsak műsorvezetőként, de 
zongoristaként is közreműködött. Olyan vi-
lághírű művészek is felléptek idén a Kapás 
utcai rendelőintézet könyvtárszobájában, 
mint a szintén II. Kerületért Emlékéremmel 
elismert Déri András orgonaművész, karnagy 
és Járdányi Gergely nagybőgőművész, vala-
mint Havasi Katalin operaénekes. Dévai Nagy 
Kamilla énekes, a ferences Asztrik atya és 
Mohai Gábor előadóművész már az előző évi 
ünnepségen is a rendelőintézet szeretettel 
fogadott vendégei voltak, és most is hálás taps 
fogadta szereplésüket. A  Kapás Karácsonyok 
állandó résztvevője volt a 2011-ben elhunyt 
fuvolaművész, Gyöngyössy Zoltán, akinek ta-
nítványa, Kiss Kamilla fuvolaművész immár 
saját ifjú tanítványaival, az indonéz Nadjá-
val, az amerikai Natalie-val és a magyar Lilivel 
idézte meg egykori mestere művészetét.

Az ünnepségen részt vett Láng Zsolt pol-
gármester, Dankó Virág alpolgármester és 
Szalai Tibor jegyző. A polgármester köszöntő 

beszédében olyan eseménynek nevezte az év 
végi ünnepséget, amely a hétköznapok ro-
hanó világában segíti az elcsendesedést, az 
adventi hangulat megélését. Megköszönte az 
ott dolgozóknak, hogy a legnehezebb pilla-
natokban is a hozzájuk fordulók mellett áll-
nak. Reményét fejezte ki, hogy a következő 
évben folytatódnak az ágazatban a béreme-

lések. Mint mondta, az önkormányzat törek-
szik arra, hogy azon területek dolgozóinak 
juttatását kipótolja, amelyek kimaradnak a 
központi emelésből. Ezt követően Láng Zsolt 
egy csokor virággal köszönte meg az intéz-
ményben negyven éve gyógyító munkát vég-
ző dr. Törös Edit főorvosnak orvosi, szerve-
zői-rendezői és művészi tevékenységét.

Dr. Polák László, az intézmény főigazga-
tója beszédében visszatekintett az elmúlt 
hat évben elért eredményekre, köszönetet 
mondott az önkormányzat vezetőinek a tá-
mogatásért és a bizalomért, illetve a II. ke-
rületi egészségügyi ágazatban dolgozóknak 
az egészéves, a betegek elismerését kivívó 
munkáért. Szintén hagyomány, hogy év 
végén a főigazgató külön díjazza az intéz-
mény egyik kiemelten teljesítő egységét. 
Idén az Év részlege elismerésben az össze-
sen harminc főt foglalkoztató reumatoló-
gia és mozgásszervi rehabilitációs központ 
részesült.

PZS

Ünnepség a rendelőintézetben
Huszonöt éve minden decemberben ének-
szóval, muzsikával és világhírű művészekkel 
köszönti a közelgő karácsonyt a II. Kerületi 
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata.
 

A tavalyi év végén a II. Kerületi Önkormányzat különle-
ges ajándékkal lepte meg a kerület lakóit. A Szent Efrém 
Férfikar Bizánctól Budáig című, szakrális művekből össze-
állított gyönyörű koncertje a Marczibányi Téri Művelődési 
Központban előrevetítette a karácsony ünnepi hangulatát. 
A hangversenyt díjmentesen hallgathatták meg a kerületiek, 
akiket az önkormányzat  nevében Biró Zsolt, a Közoktatási, 
Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottság elnöke 
köszöntött. Beszédében kiemelte, hogy karácsonykor a 
múltbéli események felidézése mellett a jövőbe is nézünk, 
s nemcsak azért, mert a gyermek születése mindig a jövőbe 
mutató örömteli esemény, hanem azért is, mert a karácsony 
a megváltás reményét hozza el.

Hangverseny ajándékba
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A Kodály Zoltán Ének-zenei Ál-
talános Iskola, Gimnázium és 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
a 2016/17-es tanévben sikeresen 
pályázott az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az Amerikai 
Nagykövetség által kiírt Álmaid-
ban Amerika visszainteget... 
elnevezésű pályázaton. Ahogy 
a program koordinátorától, Ka-
szásné Becsei Annától megtudtuk, 
a Kodály iskola a nyelv, a zene és 
a művészetek összefonódására 
építette anyagát, és december 
13-án nagy sikerrel megrendezte 
az Amerika-napot. A rendezvényt 
a közép-budai tankerületi isko-
lákban is meghirdették, így az 
I., II. és XII. kerületből összesen 
hat általános és öt középiskolából 
jöttek résztvevők. 

– A pályázat elnyerésével le-
hetőséget kaptunk arra, hogy 
középiskolás diákjaink személye-

sen találkozhassanak Christopher 
Machin amerikai kultúrattaséval, 
aki izgalmas előadást tartott a na-
cionalizmus és a patriotizmus, 
illetve a kettő közti különbség 
témájában, illetve arról, hogy 
mit jelentett a 2001. szeptem-
ber 11-i terrortámadás az ameri-
kaiaknak. A húszperces előadás 
után, amelynek témáját a diákok 
javasolták, kötetlen beszélgetés 
következett. Úgy tudjuk, az atta-
sé maga is zenekedvelő ember, 
ezért jött örömmel iskolánkba. 
A  nap fénypontja kétségkívül a 
záró koncert volt, amikor Chris-
topher Machin magyarul előadta 
a Hazám, hazám című áriát – tette 
hozzá Becsei Anna.

Az attasé előadásán kívül sok 
egyéb, színes programon ve-
hettek részt a diákok. Egye-
bek mellett Litkei Kornélia, a 
Fulbright Education USA Ta-

nácsadó Központ egy munkatár-
sa pályázatírásról tartott inter-
aktív foglalkozást. Price Beatrix, 
az ELTE tanára, a British Council 
munkatársa Nyelv és zene, a nyelv 
zenéje címmel Jazz chantsekkel 
hozta közelebb az angol nyel-
vet a felső tagozatos diákokhoz. 
A Melodika együttes júniusban 
az amerikai SAVVY (Columbia, 
South Carolina, USA) verse-
nyen nyert közönségdíjat, tagjai 
a Kodály iskola zenetanárai, ők 
prezentációt tartottak amerikai 
élményeikről, majd angol nyelvű 
koncertet adtak.

– Programunk, Kodály hitval-
lásához kapcsolódva, hidat képez 
a nyelv és a zene, a különböző ze-
nei stílusok, különböző kultúrák 

között – hangsúlyozta Kaszásné 
Becsei Anna. – Nagy örömünk, 
hogy a programok előadói gene-
rációkat összekötő hidakat épí-
tenek a kisdiákok, a diákok, a 
tanárok és a kultúrattasé között. 

Ennek a napnak az volt a célja, 
hogy a gyerekek többet megtud-
janak az Amerikai Egyesült Álla-
mokról, illetve hogy használják 
az angol nyelvet. Úgy érzem, él-
ményként és motivációként egy-
aránt nagyon hasznos volt mind-
annyiunk számára, és reméljük, 
hogy a kultúrattaséval is megma-
rad a jó viszony, és elfogadja majd 
meghívásunkat művésztanáraink 
hangversenyére – zárta a beszél-
getést a program koordinátora.
 PZS

Kortárs verseket szavaltak

Négy évfolyam diákjai vettek részt a kerüle-
ti vers- és prózamondó versenyen, amelyet a 
II. Rákóczi  Ferenc Gimnáziumban rendeztek 
meg november 30-án. Az ünnepséget Vuková-
ri Panna, a kerületi gimnáziumi magyar mun-
kaközösség vezetője nyitotta meg. Köszöne-
tet mondott a gimnázium tanárainak, köztük 
Szedenik Enikőnek a magas színvonalú szerve-
zésért. A  zsűri elnöke Papp János színművész 
volt. A  versenyen többek között Lackfi János, 
Petri György, Kányádi Sándor és Tóth Krisztina 
versei hangzottak el, a győztesek könyvjutal-

mat kaptak. A  9-10. évfolyamos versenyzők 
közül Makula Norina Arlett, a Szent Angéla is-
kola diákja nyerte el az első helyezést, második 
lett Gyarmati Bernadett, a Kodály Zoltán iskola 
tanulója, harmadik helyen pedig Papp Levente, 
a Móricz Zsigmond Gimnázium diákja végzett. 
A 11-12. évfolyamos résztvevők közül első lett 
Somogyi Dorottya Klára, a Szent Angéla iskola 
tanulója, második helyen végzett Berényi Éva 
Ráhel, a Szent Angéla iskola diákja, a harmadik 
helyet Tóth Marcell, a Csik Ferenc iskola tanu-
lója nyerte el.

Tiszta Amerika

Idén is megrendezték az Újlaki Általános Iskolában 
a hagyományos Festa Italiana ünnepet. A rendez-
vény a Budapesti Olasz Iskola Egyesület szervezé-
sében, Ilg Barbara elnök vezetésével valósult meg. 
Az ünnepségen az iskola tanulói léptek fel. A vidám 
rendezvényen évek óta együtt ünnepelnek az olasz 
szülők, tanárok, így erősödik a kapcsolat az olasz 
szokásokat, kultúrát képviselő családok és az is-
kola között. – A mindennapos komoly tanulmányi 
munka során számtalanszor szembesülünk az olasz 
temperamentummal, de az erős összetartozás ér-
zésével is – nyilatkozta Gábor Áron igazgató, aki 
minden évben kollégáival együtt segíti a Festa 
Italiana megrendezését.

Festa Italiana az Újlakiban

Christopher Machin ameri-
kai kultúrattasé Lackfi János költő is a nap vendége volt

A gyerekek sok izgalmas programon, többek között hangszerbemutatón is 
részt vettek
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Hogyan indult az óvoda, és merre fejlő-
dött az elmúlt húsz évben?

Amikor a ferences rend visszakapta a Szilfa 
utcai épületet, akkor a II. Kerületi Önkor-
mányzattal együtt úgy döntöttek, hogy a fel-
újított épültben kapjon helyet két közszol-
gálati intézmény. Így indult el a Gondviselés 
Háza gondozási központ és az óvoda is. Az 
anyagi lehetőségek elég szerények voltak, 
így például a gyerekek az első hónapokban 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól kapott 
matracokon aludtak, illetve az épp akkor 
felszámolás alatt lévő külügyminisztériumi 
óvodából is sikerült eszközöket beszerezni. 
És sok támogatást kaptunk az induló óvoda 
szülői közösségétől is. Az elmúlt pár évben 
Némedy Rita óvodavezető nagyon sok helyre 
pályázott, így az eszközkészletünk most már 
hál’ istennek naprakészebb. A ferences rend-
del, a testvérekkel való kapcsolat is kiforrot-
tabb, Lendvai Zalán plébános (Pasaréti Páduai 

Szent Antal Plébánia) állandó szereplője óvo-
dánk életének.

Tavaly első alkalommal hallhattak a 
nagycsoportosok a fogyatékosággal élőkről.

A Ferences Alapítvány által meghirdetett 
Példaértékű Pedagógus díj célja, hogy a Ma-
gyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 
által fenntartott oktatási intézményekben 
emeljék a pedagógiai kultúrát. Ennek kere-
tében kerül sor olyan programok szervezésére, 
amelyek a nevelőtestülettel együttműködve 

Két évtizede működik a ferences óvoda Pasaréten

valósulnak meg az óvodában. Ennek egyik ele-
me egy olyan tematikus hét, amelynek során a 
gyerekeket megismertetjük a fogyatékkal élő 
emberek életével, mindennapjaival.

Mindennap más terület kerül fókuszba: 
érzékszervi sérülések, mozgássérültek, ér-
telmileg akadályozott emberek, magatartás-
zavarral élő gyermekek, autizmus spektrum-
zavarral élő személyek, és figyelmet kapnak 
a halmozottan hátrányos helyzetű családok, 
ehhez kapcsolódóan a gyermekotthonban, 
vagy nevelőszülőknél élő gyermekek is.

A hét programját gyógypedagógus bevoná-
sával terveztem meg, a mese eszközeivel hoz-
zuk közelebb a fenti témákat a gyerekekhez. 

Miért fontos ez az óvodás korosztálynak?
Tapasztalatom szerint a gyerekekben van egy 

alapvető nyitottság és előítélet-mentesség. 
Olyan dologra is rá mernek kérdezni, amit a 
felnőttek tabuként kezelnek. És a válaszokat 
is sokkal elfogadóbban kezelik, mint mi. Erre 
alapozva szeretnék építkezni a hét során.

Óvodánk minden dolgozója igyekszik olyan 
példát mutatni a gyerekeknek, ami a ferences 
szellemiségből ered, ez a kicsinyek és gyen-
gék elfogadása. A program célja viszont nyil-
ván az, hogy megmutassuk a gyerekeknek, 
hogy minden ember érték. Szent Pált idézve, 
az erő a gyengeségben válik teljessé. Vagyis épp 
a gyengeségem, a „fogyatékosságom” lehet az 
erőm. Szeretnénk segíteni, hogy a gyerekek 
majd olyan felnőtté tudjanak válni, aki képes 
meglátni mindenkiben Isten arcát.

PechAN eSZter

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rend-
tartomány fenntartásában működő Testvér-
kék Ferences Óvoda tavaly ünnepelte fenn-
állásának huszadik évfordulóját. Az óvoda 
célja, hogy az oda járó gyerekek úgy fejlőd-
jenek, hogy közben megtanuljanak mások-
ra figyelni. Az intézményről Tisch Katalin, 
a Példaértékű Pedagógus díjjal kitüntetett 
óvodapedagógus mesélt lapunknak.
 

 A II. Kerületi Önkormányzat Ökumenikus Óvodája 
óvodapedagógust keres felvételre azonnali belépéssel. 
Jelentkezni az okuovi@okuovi.hu e-mail-címen lehet.
A Budakeszi Úti Óvoda azonnali belépéssel szintén 
óvodapedagógust keres helyettesítésre. Ha szívesen 

dolgozna egy jó csapatban, csupa csuda helyes 
kisgyermek között, kérjük, jelentkezzen! Kollégánk 
lehet hosszabb távon, de nagy segítség lenne egy 
kedves, nyugdíjas „tyúkanyó” is, akár csak délutá-
nos műszakban, június végéig. Érdeklődni Kovács 

Ildikó óvodavezetőnél lehet a (06 20) 627-7009-es 
telefonszámon.

A Kolozsvár Utcai Óvoda azonnali belépéssel 
8 és 4 órás dajkát keres. Jelentkezés a 275-7203-as 
telefonszámon.

Óvodapedagógusokat és dajkákat keresnek azonnali belépéssel
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2017. január elsejétől a tankerületi központok a fenntartói feladatok mellett átvették a mű-
ködtetést is a települési önkormányzatoktól, így mostantól mind a két területért az állam felel. 
A II. kerületi tankerület az I. és a XII. kerületi tankerülettel együtt Közép-Budai Tankerületi 
Központ néven működik, vezetője Hajnissné Anda Éva. 

A tankerületi igazgató lapunknak elmondta, hogy az átadás-átvétel rendben lezajlott, és a 
változást az iskolába járó gyermekek és szüleik várhatóan nem fogják megérezni. A II. Kerü-
leti Önkormányzatnak a tanintézményekkel kapcsolatban csak az étkeztetés biztosítása ma-
radt meg feladatként. Hajnissné Anda Éva arról is tájékoztatott, hogy a központ ideiglenesen a 
Margit körúton működik, a november végi testületi ülés határozata szerint azonban hamaro-
san beköltözhet végleges székhelyére, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól visszakapott 
Fő utca 80. számú épület egyik irodahelyiségébe. PZS

Januártól az iskolák működtetése is állami feladat

• Az ÁLDÁS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
(1025 Áldás utca 1., tel.: 212-4258, aldassu-
li.gportal.hu) FEBRUÁR 8-án 15-16 óráig: 
Ügyeskedjünk! – játékos foglalkozás gyer-
mekeknek. Ez alatt az idő alatt tájékoztatást 
tartanak a szülőknek az emelt szintű oktatási 
programokról.
• A BAÁR–MADAS REFORMÁTUS GIMNÁzIUM 
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN (1022 Lorántffy 
Zsuzsanna út 3., tel.: 212-1494, www.bmrg.
hu) az érdeklődő óvodásoknak játékdélután 
JANUÁR 20-án 16.30-tól. A foglalkozást a 
jövendő első osztály tanítói, Csizmadia Már-
ta és Földházi Dalma tartják. Nyílt tanítási 
órák FEBRUÁR 8-án 7.45-10.30-ig a B105-ös 
teremben a leendő elsős tanítókkal. Tájé-
koztató a nyílt órák után, 11-12-ig. A  je-
lentkezéshez szükséges adatlap letölthető 
az iskola honlapjáról, illetve beszerezhető 
az iskola portáján és a nagyobb református 
gyülekezetek lelkészi hivatalában, az adatlap 
beküldési határideje: FEBRUÁR 20.
• A BUDENz JÓzSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
GIMNÁzIUMBAN (1021 Budenz út 20–22., 
tel.: 394-3177, budenznet.sulinet.hu) FEB-
RUÁR 9-től csütörtökönként 17 órától játé-
kos iskola-előkészítő foglalkozások lesznek. 
Utolsó alkalom: MÁRCIUS 23-án.
• A CSIK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIM-
NÁzIUMBAN (1027 Medve u. 5-7., telefon: 
201-1137, www.csikferenc.hu) JANUÁR 28-án 
9-11-ig Jóga az iskolában, játékos angol, játé-
kos német; FEBRUÁR 25-én farsangi mulatság, 
mozgásos játékok. A részvételi szándékot je-
lezzék a medvevar@gmail.com e-mail-címen. 
A jelentkezőket meglepetéssel várják.
• A FILLÉR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
(1022 Fillér utca 70–76., tel.: 326-6617, www.
filleriskola.hu) az emelt szintű angolos osz-
tályokba jelentkezőknek FEBRUÁR 15-én 16 
órakor magyar nyelvű foglalkozás Huberné 
Szabó Kinga és Szalay-Bodó Szilvia vezetésé-
vel. Közben Pallag Ilona fejlesztőpedagógus 
tart tájékoztatást az iskolaérettségről. FEB-
RUÁR 22-én 16 órakor angol nyelvű foglal-
kozás óvodásoknak, közben csak szülőknek: 
bemutatkozó beszélgetés Szalay-Bodó Szilvia 
tanítónővel. MÁRCIUS 1-jén 16-17-ig csak 
szülőknek: bemutatkozik Huberné Szabó 
Kinga tanítónő. A német nemzetiségi tago-
zatra jelentkezőknek FEBRUÁR 8-án 16-17-ig 
csak szülőknek: bemutatkozik Ördög Rövid 

Gabriella tanítónő. MÁRCIUS 8-án nyílt órák 
(magyar és német nyelvű).
• A GYERMEKEK HÁzA, amely a KLEBELSBERG 
KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁzIUM-
BAN működik (1028 Szabadság utca 23., tel.: 
397-4569, www.gyermekekhaza.hu) az elsős 
osztály iránt érdeklődők számára FEBRUÁR 
27-én tart tájékoztatót 9 órától. 11 órától 
óralátogatás. 
• A KODÁLY zOLTÁN ISKOLÁBAN (1022 Mar-
czibányi tér 1., tel./fax: 212-5680, www.ko-
daly-bp.sulinet.hu) „Ki játszik körbe?” – 
zeneovi minden szerdán 17-től és 17.30-tól 
nagycsoportosoknak játékos készségfejlesz-
tés, előkészítő az ének-zene-meghallgatásra. 
Nyílt órák a leendő tanítókkal JANUÁR 17-én 
8.15-kor környezet/ének-zene, 9.15-től ma-
gyar/ének-zene; FEBRUÁR 22-én 8.15-től 
kórus, 9.15-től környezet/idegen nyelv, 9.25-
től matematika/idegen nyelv, 15.00-17.00-ig 
hangszeres órák.
• A LYCÉE FRANÇAIS GUSTAVE EIFFEL DE 
BUDAPEST (1028 Máriaremetei út 193–199., 
tel.: 275-4296, www.lfb.hu) nyílt napja JA-
NUÁR 28-án 9-12 óráig.
• A PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
(1025 Pitypang u. 17., telefon/fax: 325-8827, 
www.pitypangiskola.hu) JANUÁR 17-én 16 
órakor iskolakóstolgató a leendő elsősöknek.
• A PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
(1021 Ötvös J. u. 7-9., www.palotasiskola.
com) nyílt napot tart FEBRUÁR 8-án 8.30-
11.30-ig.
• A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKO-
LÁBAN (1028 Máriaremetei út 71., telefon: 
275-8675, remete.sulinet.hu) iskolanyitogató 
foglalkozások FEBRUÁR 21-én 17-17.45-ig. 
Gyülekezés 16.30-tól az iskola ebédlőjében.
• A SzENT ANGÉLA FERENCES ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS GIMNÁzIUMBAN (1024 Ady Endre 
u. 3., tel.: 316-3818, www.szentangela.hu) 
FEBRUÁR 3-án „Belépés csak tornacipőben!” 
– óvodás foglalkozás.
• A TÖRÖKVÉSz ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
(1025 Törökvész út 67–69., tel.: 325-6580, 
www.torokvesz.hu) JANUÁR 25-én 8-12 óra 
között nyílt órák a leendő elsős tanítóknál.
• Az ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN (1023 
Ürömi utca 64., tel.: 335-0720, ujlaki.ultra-
net.hu) JANUÁR 18-án 16.30-17.15-ig játékos 
sportfoglalkozás. FEBRUÁR 8-án 17 órától 
„Itt a farsang” – játékos foglalkozás.

Leendő elsősöknek

A Genersich Antal Alapítvány önkéntesei – köztük több 
II. kerületi orvossal – jószolgálati úton vettek részt Kár-
pátalján, amelyhez a II. Kerületi Önkormányzat anyagi 
támogatást nyújtott.

A II. kerületi orvosok által alapított, idén 25 éves jubi-
leumát ünneplő Dr. Genersich Antal Alapítvány névadója 
1870-1895-ig Kolozsvárott, majd 1895-1913-ig Budapesten 
az orvosi egyetem kórboncnok professzora és egy-egy 
ciklusban az egyetem Rector Magnificusa volt. 

Az alapítvány a II. Kerületi Önkormányzat pályázatán 
2016-ban elnyert összegből idén is megszervezhette kárpát-
aljai jószolgálati útját. A küldöttség tagjai között volt az 
idei év egyik díjazott végzős orvostanhallgatója, Karczub 
János, dr. P. Szalay Emőke etnográfus, dr. Tankó Béla in-
tenzív terápiás szakorvos, egyetemi adjunktus, valamint 
dr. Tankó Attila urológus szakorvos, címzetes egyetemi 
tanár. Emellett dr. Szabó Bálint Gergely már harmadik 
alkalommal segítette a jószolgálati utat. Útjuk során két 
kárpátaljai magyar falu, Csongor és Szernye iskolájában 
tartottak egészségfejlesztő előadásokat, illetve az alapszintű 
újraélesztés technikáját átadó gyakorlatokat. 

Az idei év külön feladataként a jószolgálati delegáció 
Beregszászon az újraélesztés ábécéjét a Magyar Ország-
gyűlés képviselőiből és a Kárpátaljai Református Egy-
házkerület lelkészeiből álló focicsapat közötti barátságos 
labdarúgó-mérkőzés szünetében is bemutatta. A közönség 
köszönettel vette, hogy a II. Kerületi Önkormányzat és a 
Miskolci Avas Egészségügyi Centrum főigazgatójának, dr. 
Argay Lászlónak a támogatásával létrejöhetett az újra-
élesztési bemutató. A programot üdvözölte Kövér László, 
az országgyűlés elnöke, a focicsapat hátvédje is.

Az orvosok által felkeresett csongori és szernyei magyar 
iskola igazgatói levélben fejezték ki köszönetüket Láng Zsolt 
polgármesternek a II. kerület segítségéért. A Dr. Genersich 
Antal Alapítvány képviselői szintén köszönik a polgármes-
ternek és a képviselő-testületnek a programhoz nyújtott 
anyagi támogatást. Dr. SZAbó báliNt GerGely

Kerületi orvosok
kárpátaljai jószolgálati útja

Az ALAPíTVÁNY KöSzöNI ÉS 
SzíVESEN FOGADJA az esetleges 

adományokat (CIB 10700440-66095172-
51100005), valamint az 1%-os felajánlásokat 
(asz: 19744726-1-41), és a Kárpát-medencében 
élő magyar kisebbségek iránt felelősséget érző 
önkéntes alapítványi segítők csatlakozását.
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Átadta a kaptafát 
A vízivárosi cipészmester 88 éves koráig dolgozott

A karácsonyi ünnepek előtt egymásnak ad-
ták a kilincset a Varsányi Irén utcai cipész-
műhelyben a kuncsaftok. Volt, aki vásott 
talpú cipőt vitt, volt, aki még egyszer szeret-
ték volna megszorítani Szabó Sándor cipész-
mester kezét utolsó munkanapján.
 
Manapság az expressz javítók és gyorstal-
palók világában szinte hihetetlennek tűnik, 
hogy egy hagyományos cipészüzlet ajtaját 
annyiszor nyissák ki egy nap, mint tették azt 
december közepén Szabó Sándor cipészmes-
ter műhelyében. Nemcsak a Vízivárosból és 
a II. kerületből jártak a 88 éves mesterhez, 
hanem a szomszédos kerületekből, az agglo-
merációból, és karácsony előtt még Rákos-
szentmihályról is érkeztek régi ügyfelek, akik 
a minőségi munkát keresték.

– Nagyon jó érzés, hogy sokan jönnek az 
utolsó munkanapomon, persze, aki ismer 
minket, az tudja, hogy nálunk mindig csalá-
dias légkör fogadta a betérőket – mondta el 
ottjártunkkor Sándor bácsi. – Sokáig laktam 
itt, és közel ötven éve dolgozom az üzletben, 
több generáció nőtt fel a környéken azóta. 
Feleségemmel, Marikával – aki kitanulta 
mellettem a szakmát – mindig szerettük a 
kuncsaftokat, barátsággal, szeretettel fogad-
tunk mindenkit és velünk is nyitottak voltak 
a vendégek, itt még a randevújukat is elme-
sélték az emberek. Egyszer jót beszélget-
tünk két fiatalemberrel, akik végül elővették 
a NAV-igazolványt. Persze mindent rendben 
találtak, mint mindig.

A zárás előtti napokban is sokan néztek be 
a Varsányi Irén utcai műhelybe. Egy utolsó 
kézszorítás a mesterrel és feleségével, né-
hány szép szó, könnyes búcsú, de akadt olyan 
is, aki nem értette, miért hagy fel a mester a 
szakmával.

– Ne feledjük, hogy 88 éves vagyok, és 
nagyon valószínű, hogy egyben a II. kerü-
let legöregebb iparosa, aki még dolgozik. 
Élek-halok a szakmámért, az tartja bennem a 

lelkesedést, de az orvosom szerint már töb-
bet kell pihennem. Jászfelsőszentgyörgyön 
születtem, és 1945-ben, nehéz, ínséges idők-
ben lettem ipari tanuló Budapesten. 1969-ig 
dolgoztam a mértékcipő-készítő vállalatnál, 
utána nyitottam saját műhelyt a Vízivárosban, 
ahonnan lassan kikopnak a régi mesterek.

Sándor bácsi nem titkolja, hogy nehéz szív-
vel vonul vissza, de megnyugtatja, hogy nem 
szűnik meg az üzlet, sőt, végre talált olyan fi-
atal mestert, akinek a munkájával elégedett, 
ezáltal a régi kuncsaftok is azok lehetnek.

– Nem vicc, de öt évig kerestem valakit, aki 
tud rendesen cipőt javítani, sőt készíteni is. 
A  cipészdinasztiából származó Bernáth Gá-
bor veszi át az üzletet. Sokan jöttek, hogy to-
vábbvigyék a boltot, de főként olyanok, akik 
gyorsjavítóknál voltak. Sajnos, nem tudtak 
az elvárásoknak megfelelően dolgozni, ami 
nem az ő hibájuk, hanem a nem megfelelő 
idejű képzésé. Persze, a mai cipők sem olya-
nok, mint a régiek, az anyagban nagy a kü-

lönbség. Régen a bőrtalp is bírta az esőt, szö-
gelve volt, ma pedig az 50 ezer forintos cipőt 
is gyakran építik papírvázra, sokszor még a 
varrás is csak dísz, leválik a talp. A  susztert 
ugyanakkor sok egyéb faladattal is megkere-
sik: javítottam óraszíjat, táskát, és bőrdísz-
műves munkákat is vállaltam. A  legkedve-
sebbek számomra a kézzel készített cipőim.

Maradt még ugyan a polcokon néhány, 
hónapok óta el nem vitt cipő, csizma, de a 
műhelyben minden rendben várja az új tu-
lajdonost. A  kályhán melegszik még egy kis 
házi ebéd, és utoljára lefő egy-két adag kávé, 
hátha kér az utolsó betérők közül is valaki egy 
jó feketét.

– Nagy terveink nincsenek, csak szeret-
nénk nyugodtan tovább élni az életet és minél 
több időt tölteni a családtagokkal – mondta 
Szabó Sándor mester, aki felesége oldalán 
még egyszer kikukkantott az üzlet ajtaján úgy, 
ahogyan azt majd’ ötven éven keresztül tette.

SZAbó GerGely
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A máriaremetei templomkert hatalmas fái-
nak oltalmában áll az a kereszt, amelyet még 
a bazilika felépítése előtt, 1880-ban állítta-
tott Bartosch Vincze és Irma, valamint az a 
Wenszky Margit, aki később egy színes üveg-
ablakot is adományozott a templom számára. 
A  kereszt napjainkra rossz állapotba került, 
ezért felújítása és környezetének megszépí-
tése időszerű volt. A rekonstrukció költségeit 
a Templomkerti esték – Művészek a temp-
lomért kulturális programsorozat előadásai 
során felajánlott adományokból, valamint 

Megújult a régi kereszt Máriaremetén

Áldás a Dunán vízkereszt ünnepén

két magánszemély nagyobb összegű felaján-
lásából finanszírozta a plébánia.

A régi keresztet december 11-én Esterházy 
László plébános, protonotárius kanonok ál-
dotta meg. Az egybegyűltek előtt a plébános 
hangsúlyozta, hogy a kereszt egyben a meg 
nem születettekért való imádság helye lesz. 
Erre emlékeztet a talapzaton elhelyezett idé-
zet a keresztúton mondott imádságok közül: 
„Jézusom! Te meghaltál, és én is meghalok nem-
sokára. Te ártatlan voltál. Én is az vagyok. Em-
lékezzél meg rólam az Örök Élet Országában”.

Ökumenikus imahét Pesthidegkúton
Időpont Helyszín Szolgálattevők

Január 15.
vasárnap, 16.30

Ökumenikus Általános Iskola (Községház u. 10.).
Taizé-i imaest

A zugligeti Szent Család plébánia zene-
kara és hitoktatói

Január 16.
hétfő, 18.00

Evangélikus templom (Ördögárok u. 9.). Közös imádság 
az 500 éve indult reformáció egyetemes értékeiért Nagy Dávid. Vendéglátó: Fodor Viktor

Január 17.
kedd, 18.00 Széphalom, katolikus templom (Kossuth L. u. 13.). Ajtony Artúr. Vendéglátó: Paduraru 

Iulian
Január 18.
szerda, 18.00

Máriaremetei bazilika (Templomkert u. 1.).
A Werner kórus szolgálatával

Kovács Gergely. Vendéglátó: Esterházy 
László

Január 19.
csütörtök, 18.00 Református templom (Hidegkúti út 64-66.). Paduraru Iulian. Vendéglátó: Kovács 

Gergely
Január 20.
péntek, 18.00 Ófalu katolikus templom (Templom u. 9.). Keveházi László ny. ev. lelkész. Vendég-

látó: Paduraru Iulian
Január 21.
szombat, 18.00 Szociális Testvérek kápolnája (Ördögárok u. 7.). Fodor Viktor. Vendéglátó: Szabó Katalin

Január 22.
vasárnap, 16.30 Ökumenikus Általános Iskola (Községház u. 10.). Dobó Dániel, Kőszeghy Tamásné, Kovács 

Gergely, Fodor Viktor

Olyan jó lenne, ha a nagyvilág zaja, gondja, baja nem 
terelné el figyelmünket mindennapi feladatainkról! 
Isten mindannyiunkat teendőkkel küldött erre a vi-
lágra. Van, akinek a szorzótáblát kell megtanulnia, 
van, akinek az érettségire kell készülnie, van, aki 
gyermeket nevel, földet művel, vagy autót vezet. 
Mindegy, hogy mi a dolgod, csak az nagyon fontos, 
hogy állapotbeli kötelességeidet ott, ahol lenned 
kell, s azt, amit éppen tenned kell, pontosan, szépen 
elvégezd. Bármi is történik, neked, nekünk tudnunk 
kell azt, hogy mit kér tőlünk a szeretet, hogy itt és 
most mi a dolgunk, és azt a tőlünk telhető legnagyobb 
összeszedettséggel, kitartással, szorgalommal el kell 
végeznünk. Ez az üdvösség útja. Nem jó, ha a más 
dolgát nagyszerűen végezzük. Az a fontos, hogy a 
saját dolgunkat végezzük el legalább úgy, ahogy 
tudjuk. Ne nézzük, hogy körülöttünk más mit csinál, 
hogy munkánkat megköszönik-e vagy sem, vagy e 
nagyvilágban mi történik. Egyetlen dolgot kér számon 
tőlünk az Isten, és az nem más, mint a személyesen 
ránk bízott munka. Mindannyiunknak van egy szent, 
Istentől kapott drága feladatunk, melyet – bármi is 
történhet bennünk, körülöttünk – teljesítenünk kell! 
Az év első napjaiban csendesedjünk el, és vegyük 
számba a feladatainkat, fogalmazzuk meg álmainkat, 
készítsünk terveket, dolgozzuk ki őket részletesen, 
és álljunk neki kitartó akaraterővel azt jó végre vin-
ni! Ne azt nézzük, hogy éppen mihez van kedvünk, 
hanem vegyük számba a talentumainkat, és gon-
dolkodjunk el, vajon Isten hol és mit akar általunk 
e világra hozni, melyek azok a gyümölcsök, amiket 
nekünk kell megteremnünk. Álljunk neki a ránk bízott 
munkának! Nem az a fontos, hogy ez milyen és mek-
kora, hanem csak az, hogy mi azt kitartó, becsületes 
munkával véghez tudjuk-e vinni, vagy lustaságból, 
számítgatásból feladatunk végzését abbahagyjuk-e. 
Igen, testvérem, neked is megvan a magad feladata, 
melyet becsületes munkával, kitartó erőfeszítéssel 
szépen el kell érned ezen a földön. Mondhat bárki 
bármit, az örök üdvösség csak akkor lesz a tied, ha 
munkádat pontosan, szépen bevégzed. A minden-
napi állapotbeli kötelességeink tudatos felvállalása 
az üdvösségre vezető egyetlen út.

böjte cSAbA

Az év első napjaiban 
csendesedjünk el

Ősi keresztény szokás szerint szentelte meg a Duna vizét január 6-án, 
vízkeresztkor Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita a Batthyány 
téri Duna-parton. Az úrjelenés ünnepén szentliturgiát tartottak a Fő utcai 
Szent Flórián-templomban, majd Makláry Ákosnak, a Budai Görögkatoli-
kus Egyházközség parókusának vezetésével indult körmenet a Dunához a 
Bem rakparton keresztül. A folyóparton a hagyományokhoz igazodva egy 
stég lépcsőjéről végezte el Kocsis Fülöp a vízszentelés szertartását: a vízbe 
háromágú gyertyát mártott, kezével keresztet írt a víztükörre, a Dunára 
lehelve pedig a szentlélek eljövetelét kérte, végül egy keresztet merített 
a hullámok közé.

Az érsek-metropolita emlékeztetett arra: vízkeresztkor azt ünnepeljük, 
hogy a Jordánnál megtörtént a Szentháromság kinyilatkoztatása. A szertar-
tást a nagy hidegben a partról figyelemmel követők soraiból sokan járultak 
Kocsis Fülöp elé, hogy részesüljenek a megszentelt vízzel adott áldásból.
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Indul a báli szezon

BUDAI FERENCES BÁL
A ferences plébániák farsangi bálja FEB-

RUÁR 25-én szombaton lesz a Móricz Zsig-
mond Gimnáziumban. 16 órától gyerekfar-
sang: családi programok, a Makám együttes 
előadása, jelmezbál, gyerektombola, arc-
festés, kézműves programok. 19.30-tól a 
felnőttek bálján: nyitótánc, élőzene, tánc, 
tánctanítás, tombola, diszkó, „játékterem”, 
borkóstoló, teaház vár minden plébániai hí-
vőt és családot. Jegyek az Országúti Ferences 
Plébánián (1024 Margit körút 23.) és a Pasa-
réti Páduai Szent Antal Plébánián (1026 Pa-
saréti út 126.) kaphatók a tavalyi árakon.

BUDAI EGYHÁzKözSÉGEK BÁLJA
A Budai Egyházközségek XVII. Farsangi 

Bálját a MOM Kulturális Központban (1124 
Csörsz u. 18.) rendezik meg FEBRUÁR 11-
én 19 és hajnali 2 óra között. A bál fővédnö-
kei: dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-buda-
pesti érsek és Tarlós István főpolgármester. 
A  bál díszvendége: a Magyar Kolping Szö-
vetség. Sztárvendég: Csillagszeműek tánc-
együttes és a Daniel Speer Brass rézfúvós 
zenekar. A  bált megnyitja: Székely János 
püspök. A szervezők hálás szívvel köszönik 
Tarlós István főpolgármester és a budai pol-
gármesterek: Bús Balázs, Hoffmann Tamás, 
Karsay Ferenc, Láng Zsolt, Nagy Gábor Tamás 
és Pokorni Zoltán támogatását. A  belépő-

jegy árát idén nem kellett emelni, a büfével 
4000 Ft és egy tálca sütemény.

A báli jegyek megvásárolhatók a következő 
plébániák irodáiban, ügyeleti időben: Város-
majori Jézus Szíve Plébánia, 1122 Csaba u. 5., 
Szent Anna Plébániatemplom, 1011 Batthy-
ány tér 7., Szent Imre Ciszterci Egyházközség, 
1114 Bp. Himfy u. 9.

BUDABÁL
A Budai Református Gyülekezet FEBRUÁR 

11-én 19 órától újra megrendezi jótékonysá-
gi bálját, immár 14. alkalommal, amelynek 
bevételét a vajdasági gyermekmisszió javára 
ajánlják fel. A bál védnökei: Nagy Gábor Tamás 
polgármester és Illés Dávid esperes. Díszven-
dégek Kéringer László énekművész és Simon 
András grafikusművész. Helyszín: a Budavári 
Polgármesteri Hivatal aulája (1014 Kapisztrán 
tér 1.). A köszöntők után nyitótánc apák és lá-
nyaik előadásában, keringő, a RollDance ke-
rekesszékes együttes táncbemutatója, tánc-
ház a Tabulatúra együttessel, tombola, táncra 
hívó énekműsor és élőzenés nosztalgiaparti 
várja a vendégeket. Adományjegyek ára 3000 
Ft, 12 éves korig 1500 Ft, családi jegy 7500 Ft. 
Jegyeket az istentiszteletek után, a (06 30) 
488-8254-es számon, vagy a fordoskata@
gmail.com címen, illetve a lelkészi hivatalban 
(1011 Szilágyi Dezső tér 3.) lehet megvásárol-
ni. További részletek: www.gyulekezet.hu.

• PASARÉTI PÁDUAI SzENT ANTAL-TEMP-
LOM: JANUÁR 30-án egésznapos szentség-
imádás (1026 Pasaréti út 137.).
• PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: FEB-
RUÁR 3-án 18 órakor a Világ-egyetemi előadások 
keretében Fráter Erzsébet biológus „Ti vagytok a 
szőlővesszők” címmel a Biblia növényeiről tart 
előadást, amelyet beszélgetés követ. Istentisztelet 
minden vasárnap 8 és 10, csütörtökön 18 órakor. 
Gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és 10 órakor. 
A bibliaórák kedden 18 órakor kezdődnek. www.
refpasaret.hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
• MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOM: 
JANUÁR 22-én 10 órakor ünnepi istentisztelet és 
zászlóavatás a reformáció 500. emlékév gyülekezeti 
indulásaként a Himnusz születésének napján, km. 
a Kecskés régizene-együttes. JANUÁR 29-én 10 
órakor úrvacsorás istentisztelet. JANUÁR 18-án 
10-12 óra között baba-mama-kör. JANUÁR 28-
án 16 órakor ifjúsági óra, filmklub és beszélgetés. 
Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna 
lelkész (06 30) 289-9415 és 326-5629, hegedus.
cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
• BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: 
JANUÁR 15–22. Ökumenikus imahét a reformá-
tus, római katolikus és görögkatolikus testvérekkel 
közösen. JANUÁR 18-án 19 órakor interaktív 
bibliatanulmányozás a  középgenerációhoz tarto-
zó testvérek számára. Vasárnapi istentiszteletek a 
szokott rendben (1014 Táncsics M. u. 28.).
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Egyházi hírek, események

JANUÁR 19-én 19.30-kor hagyományos Ferences Jóté-
konysági Est lesz a Zeneakadémián. A Bogányi-gála védnökei 
Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége és Erdő Péter 
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. Az est műsor-
vezetője Bősze Ádám. Jegyek kaphatók a Zeneakadémia 
jegyirodájában; illetve a budai ferences rendházak portáin. 
Bővebben a plakátokon és a Zeneakadémia honlapján.

Ferences jótékonysági est az autistákért

Szentmise a Margit-szigeti 
kolostor romjainál

Évtizedes hagyomány, hogy január 18-hoz, Szent 
Margit ünnepéhez a legközelebb eső vasárna-
pon a Margit-szigeti kolostor romjainál, ahol 
ő szerzetesként élt, az esztergomi érsek szent-
misét mutat be hazánkért. Idén az ünnepélyes 
szentmisét január 15-én, vasárnap délelőtt 11 
órakor mutatja be Erdő Péter bíboros úr. 

Szent Margit életéről sokat írtak a krónikások. 
Ezek alapján, ha rágondolunk, egy kolostorban 
élő királylány jut az eszünkbe, akinek „imái ve-
zekelve szállnak”, aki életével Krisztust követve 
engesztelte Istent népe bűneiért, ugyanakkor 
áldozatos élete példájával a népét Isten felé 
fordította. Szentté avatásának időpontja1943. 
november 19., és az erre az alkalomra írt pápai 
bulla Szent Margitnak egy olyan tulajdonsá-
gát is elénk állítja, amely eddig elkerülhette 
a figyelmünket. Ez pedig a béke szükséges-
ségének a felismerése és annak közvetítése 
volt. A tatárdúlás ugyanis az országban belső 
ellenségeskedést szült. IV. Béla király és fia, 
István közötti is hatalmi harc kezdődött. Az 
országért felelősséget érző királylány áldozatos 
életét a családi békéért is felajánlotta. Apja és 
fivére, Margit hatására, 1266. március 23-án a 
Nyulak-szigetén, Fülöp esztergomi érsek jelen-
létében békeszerződést kötött.

berAN FereNc újlAKi PlébáNoS
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márCIUS

JAnUár

Év elején – immár második alkalommal – egész éven át tar-
tó fotópályázatot hirdetett a Budai Polgár szerkesztősége. 
Olyan fényképeket vártunk olvasóinktól, amelyek a II. kerü-
let szépségeit, sokszínűségét, értékeit, érdekességeit mutat-
ják be. Legnagyobb örömünkre hónapról hónapra nagyon 
sok fényképet kaptunk – a legsikerültebbeket meg is jelen-
tettük minden hónapban A hónap fotója címmel.

A pályázat 2016. december 31-én lezárult, a zsűri – Soós 
Dániel, a Budai Polgár fotóriportere, Olescher Tamás festő-
művész, a Vízivárosi Galéria vezetője, Balaton Balázs, a Budai 
Polgár Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és Riczkó Andrea 
iparművész, önkormányzati képviselő (képünkön balról jobb-
ra) – meghozta döntését: az első helyezést Sándor Viktória 
Pasaréti ferences templom című felvétele nyerte el. A máso-
dik helyen Varga Péter Akadémia címmel ellátott fényképe 
végzett, a harmadik helyezett pedig Iván István Körbekörbe 
című fotója lett. Különdíjat kapott Pethő Mária Anna.

Az első helyezett 50 ezer forintos, a második és har-
madik helyezett 25, illetve 15 ezer forintos Mammut 
vásárlási utalványt nyert. A különdíjas a Budai Polgár 
ajándékcsomagját nyerte.

A nyerteseknek gratulálunk, a résztvevőknek pedig kö-
szönjük a lelkesedést és az elkötelezettséget, amellyel meg-
mutatták, kerületünk milyen szép és értékes.

2017-ben folytatjuk!

SzEPTEmBEr

I. HElyEzETT
Sándor viktória 
 Pasaréti ferences templom

oKTóBEr

III. HElyEzETT
Iván István 

Körbekörbe 
(Budapest Körszálló)

JúnIUS

novEmBEr

Andrónyi Flóra – Zsiroshegyi út

Babarczi Réka – Tükröződés

Jákfalvi Bea – Millenáris

Katona Eszter Krisztina – Siklóernyős oktatás
a Hármashatár-hegyen

A HónAP foTóJA
Fotopalyazat
a kerületrol

´ ´´
´́

2017-bEn 
foLytAtJUK
PÁLyÁZAtUnKAt!
Minden hónap utolsó napjáig 

(először jan. 31-én éjfélig) várjuk 
A II. KERüLET ÉRTÉKEIRőL, 

SzÉPSÉGEIRőL 
készült fotókat 

a honapfotoja@gmail.com 
e-mail címre.

Különleges felvételek kerületünkről
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fEBrUár

DECEmBEr

áPrIlIS

II. HElyEzETT
varga Péter 

Akadémia

JúlIUS

KülönDíJAS
Pethő mária Anna 

gyere ide!

oKTóBEr

III. HElyEzETT
Iván István 

Körbekörbe 
(Budapest Körszálló)

máJUS

AUgUSzTUS

Andrónyi Flóra – Tamara utca

Gefferth Éva – Fényjáték a Margit körút felett

Juhász Attila – Pasaréti kompozíció IV.

Katona Eszter Krisztina – Siklóernyős oktatás
a Hármashatár-hegyen

Walton Eszter – Két szín 

Különleges felvételek kerületünkről
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A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

február 3.
péntek 19.30

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával kerül bemutatásra.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mesterkoncertek 
és fiatal művészek
„Királyi lantosoK, 
Királyi muzsiKa”
Kónya istván 
bAroKK lANtestje

Móricz Zsigmond: 
nem élheteK 
muzsiKaszó nélKül
A Beregszászi Illyés Gyula 
Színház előadása
Rendezte: KatKó Ferenc
Főbb szerepekben:Ferenci Attila,
Tarpai Viktória, Vass Magdolna

A M ag yar  Kultúra  Napja

február 14.
kedd 19.00

"…sem emléK, 
sem varázslat…" 
oberfrank Pál jászai Mari-díjas 
színművész előadóestje 
radnóti Miklós műveiből

január 23.
hétfő 18.00

 KIÁLLÍTÁSOK 
M GALÉRIA: JANUÁR 31-ig: Követés. Kéry Bálint Bence képzőművész kiállítása a reformáció 500. évfordulójára 
készülve. FEBRUÁR 3.–MÁRCIUS 5-ig: Szemezgetés. Illusztrátor pajtások kiállítása. Megnyitó: FEBRUÁR 3., 18.00 
(1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: JANUÁR 29-ig: Kettős portré – Vég András fotókiállítása. FEBRUÁR 12-ig: Plakátok 
a múlt századból. Tóth József Füles legendás plakátjai (1028 Templom utca 2–10.).

 ZENE 
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: JANUÁR 21., 18.00: Echo Beat-koncert (1028 Templom utca 2–10.).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Minden csütörtökön Guzsalyas táncház. JANUÁR 17., 31., 21.00: 
Milonga nuevo. Argentintangó-parti modern és klasszikus tangózenékkel. Házigazda: Huszár Tamás. JANUÁR 
22., 19.00: Gradus ad publicum. Vonósok – vonások. Hartmann Domonkos (gordonka) és Korossy-Khayll Csongor 
(hegedű) hangversenye. Szerkesztő és műsorvezető: Eckhardt Gábor (1022 Marczibányi tér 5/a).

 SZÍNHÁZ 
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: JANUÁR 16., 19.00: Frederick Knott: Várj, míg sötét lesz. Orlai Produkció (1028 
Templom utca 2-10.).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: FEBRUÁR 1., 19.00: Törékeny létformák. Gyulavári Ági szerzői estje 
– az Artman Egyesület vegyes képességű mozgásszínházi produkciója (1022 Marczibányi tér 5/a).
ÁTRIUM FILM-SZÍNHÁZ: JANUÁR 18., 19., 19.00: Rendben élni. JANUÁR 20., 19.00: Mindent a kertbe! JANUÁR 
21., 18.00: Drifter. Hörcher Gábor dokumentumfilmje. JANUÁR 22., 19.00: Bábelna – keleti nyitás. JANUÁR 23., 
30., 19.00: Cájtstükk, avagy a bizonytalanok. JANUÁR 24., 25., 19.00: Pillanatfelvétel. JANUÁR 27., 19.30: Az 
Őrült Nők Ketrece. JANUÁR 28., 15.00: II. Edward. JANUÁR 29., 19.30: Sirály. JANUÁR 31., 19.00: Dada Cabaret. 
FEBRUÁR 1., 19.00: Pukedli – Hajsza. Két egyfelvonásos táncjáték. FEBRUÁR 3., 19.00 és FEBRUÁR 4., 5., 15.00 és 
19.00: Nők az idegösszeomlás szélén (1024 Margit körút 55., www.atriumfilmszinhaz.hu). 
RADNÓTI SZÍNHÁZ: JANUÁR 16., 21., FEBRUÁR 3., 4., 19.00: Iván, a rettenet. JANUÁR 17., 27., 19.00 és FEBRUÁR 
5., 17.00: A párnaember. JANUÁR 18., 28., 19.00: Platonov – Apátlanul. JANUÁR 19., 30., 19.00: Lear király. JA-
NUÁR 20., 19.00: Vágyvillamos. JANUÁR 22., 17.00: Heltai naplója – az előadás után beszélgetés Juhász Annával 
és az alkotókkal. JANUÁR 23., 17.00 és 19.00, FEBRUÁR 2., 19.00: Karamazov testvérek. JANUÁR 24., 31., 19.00: 
Futótűz. JANUÁR 25., 19.00: A Glembay ház – utolsó előadás. JANUÁR 26., FEBRUÁR 6., 19.00: Buborékok (1065 
Nagymező utca 11.).

 GYEREKEKNEK 
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: JANUÁR 20., 14.30: Mazsola-bérlet: A kóró és a kismadár – a Magyar Népmese Szín-
ház interaktív előadása kisiskolásoknak. FEBRUÁR 4., 15.00–18.00: Csiribiri farsangi családi délután: Füled érjen 
bokáig! – A Góbi Rita Társulat vidám, zenés, táncos előadása; Sziamia! – az Eszter-lánc mesezenekar farsangi 
koncertje; kézműves játszóház (1028 Templom utca 2–10.).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Minden szombaton 10.00–13.00-ig: Tűzzománckészítő műhely fel-
nőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. Minden szombaton 10.30–12.00-ig: Motolla játszóház. Minden vasárnap 
10.00–12.00-ig: Kőketánc gyermektáncház. JANUÁR 21., 11.00: Családi örömzene-örömtánc – Netz táncprodukció. 
Interaktív gyerekműsor minden korosztály számára. JANUÁR 29., 16.00: Banyamosoda – bábos-énekes vásári ko-
média 5-8 éves gyerekeknek (1022 Marczibányi tér 5/a).

 NYUGDÍJASOKNAK 
BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: JANUÁR 18.: Kirándulás a befagyott Balatonhoz. JANUÁR 25.: Épületlá-
togatás az Országos Levéltárban. FEBRUÁR 1.: Láthatatlan kiállítás a Millenárison. FEBRUÁR 8.: A tél ünneplése 
Berkenyén. Részletes információ a 326-7830-as telefonon, illetve a tothbuda@chello.hu e-mail-címen.
A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB JANUÁR 27-én (péntek) 13.30-tól tartja következő összejövetelét, melyre sze-
retettel várja klubtagjait és az új érdeklődőket. Klubvezető: Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com (1027 
Fazekas u. 19–23.)
AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezetének következő összejövetele JANUÁR 
18-án lesz délután 4-től. Beszélgetés vendégelőadóval az ONYPE 2017. évi terveiről, feladatairól (1024 Keleti 
Károly utca 13/b).

2017 telén és tavaszán számos színházi előadással és 
koncerttel várja látogatóit a Klebelsberg Kultúrkúria. Az 
előadásokra külön is lehet jegyet venni, de jutányos áron 
bérlet is váltható.

Színházbérlet: FEBRUÁR 14.: Móricz Zsigmond: 
Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Beregszászi Illyés Gyula 
Nemzeti Színház. Jegyár: 2800 Ft. MÁRCIUS: Kiss Csa-
ba: Nappalok és éjszakák (sirály-játék Csehov nyomán). 
Tatabányai Jászai Mari Színház. Jegyár: 2800 Ft. ÁPRILIS: 
William Shakespeare: Macbeth. Soproni Petőfi Színház. 
Jegyár: 3000 Ft.  MÁJUS: Noël Coward: Vidám kísértet. 
Szolnoki Szigligeti Színház. Jegyár: 3000 Ft. JÚNIUS: Da-

niel Glattauer: Párterápia. Orlai Produkció. Jegyár: 3200 Ft. 
A bérlet ára: 12 800 Ft. A műsor- és időpont-változtatás 
jogát fenntartják.

Mesterkoncertek és fiatal művészek: FEBRUÁR 3.: 
Kónya István barokk lantestje. Jegyár: 2200 Ft. MÁRCIUS 
17.: A Magyar Kamarazenekar koncertje. Jegyár: 2500 Ft. 
ÁPRILIS 10.: Fülei Balázs zongoraestje. Jegyár: 2500 Ft. 
MÁJUS 10.: Farkas Míra (hárfa) és Nyári László (hegedű) 
koncertje. Jegyár: 2200 Ft. A bérlet ára: 8000 Ft. A műsor- és 
időpont-változtatás jogát fenntartják. (1028 Templom utca 
2–10., tel.: 392-0860, www.kulturkuria.hu www.facebook.
com/kulturkuria e-mail: info@kulturkuria.hu)

Váltson bérletet a Kultúrkúriába!
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01.21. szombat 11.00
NETZ TÁNCPRODUKCIÓ
CSALÁDI ÖRÖMZENE–ÖRÖMTÁNC 
Interaktív gyerekműsor minden 
korosztály számára.

01.27. péntek 19.00
Paul Zindel:
A GAMMASUGARAK HATÁSA 
A SZÁZSZORSZÉPEKRE 
A SZINDRA TÁRSULAT ELŐADÁSA
Főszereplő: RÁK KATI
Rendező: FÖLDESSY MARGIT

02.04. szombat 17.00
RIZIBIZI FARSANG
A RUTKAI BORI BANDA CSALÁDI 
KONCERTJE

BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: JANUÁR 17. A Monarchia festészete – az első aranykor. A Műcsarnok 
kiállításának megtekintése vezetéssel. JANUÁR 19. Érték az egészség – előadás a kortól független egészség-
védelemről. JANUÁR 24. A Távol Kelet – a Duna parton. A Várkert Bazár kiállításainak megtekintése vezetéssel. 
JANUÁR 26. Zarándok utakon az I vh. magyar vonatkozású csataterein. Dr. Hautzinger Gyula ny. NATO ezredes 
előadása. JANUÁR 31. A Magyar Nemzeti Levéltár megtekintése vezetéssel. JANUÁR 23. 17.30-tól számítógép 
használati ismeretekről tart előadást Pálfi György informatikus mérnök, Az alapok pontos ismerete a legfon-
tosabb címmel. Kéthetenként további előadások lesznek azonos időpontban a klubban, a részvétel ingyenes. 
Rendezvényeinkre minden érdeklődőt várunk. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 
64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-
2180, fonixke@t-email.hu).

 KLUBOK 
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: JANUÁR 23. és FEBRUÁR 6., 18.00: Kertbarát fórum. JANUÁR 24., 18.00: Tudatos 
táplálkozás fórum (1028 Templom utca 8-10.).
BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Rendezvényeinkre minden érdeklődőt várunk. Klubnapok minden csü-
törtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 
216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
BUDAI MICVE KLUB: JANUÁR 22., 18.00: Klubest. Ezen az estén a Vejedre ütök című amerikai vígjátékot lehet 
megtekinteni. Főszereplők: Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand. JANUÁR 29., 18.00: Ki 
tűzben lobog: Egy est arról, ahogy mi Leonard Cohenre gondolunk. Zenés beszélgetés az emberről, a dalairól 
Müller Péter Sziámi és a SONG 4YU együttes közreműködésével (1023 Frankel Leó út 49.).
KÁJONI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ: JANUÁR 19., 20.15: Szülősuli. Olcsó eszmények bűvkörében – a giccs az életünkben 
címmel Pécsi Rita előadása (támogatja a Nemzeti Együttműködési Alap). FEBRUÁR 6., 19.00: Hétfő esti beszélge-
tések. Vezeti Turjányi Katalin tanár, pszichoterápiásan képzett mentálhigiénés szakember (1026 Szilfa utca 4.).
KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös társasjátékklubja minden hétfőn 16–19 óráig a Thirring 
Lajos-teremben (1024 Keleti Károly utca 5.).

 KIRÁNDULÁSOK 
TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: JANUÁR 22.: Budai-hegység. Találkozó 9-kor a Batthyány téren, a 11-es 
busz végállomásánál. JANUÁR 29.: Budai-hegység. Találkozó 9-kor a Széll Kálmán téren, a metrónál. FEBRUÁR 
5.: Szemlőhegyi- és Pál-völgyi-barlang–Kiscelli Múzeum. Találkozó 9-kor a Batthyány téren, a 11-es busz vég-
állomásánál. Információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: JANUÁR 22.: Gödöllői-dombság. Találkozó 8.05-kor a Keleti pályaudvar jegy-
pénztáránál, a vonat 8.35-kor indul. A túravezető Pécelen csatlakozik. Túravezető Dobi Zoltán: (06 70) 347-0545. 
Előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. JANUÁR 29.: Budai-hegység. Találkozó 9-kor a Széll Kálmán téren. 
Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630. FEBRUÁR 5.: Budai-hegység. Találkozó 9-kor a Széll Kálmán téren. 
Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630.

 ELŐADÁS, BESZÉLGETÉS 
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Az elveszett tudás nyomában – történelmi előadás-sorozat. Mű-
vészi zsenialitás, mágikus megszállottság és a történelem elszabadult alakjai. Előadó: Antalffy Péter történész. 
JANUÁR 19., 18.30: A királyok völgye művészei – szent titkok és szentségtörő sírrablók. FEBRUÁR 2., 18.30: Az 
igaz Faust? – mágia, hírnév és tudomány a középkorban és a reneszánszban. JANUÁR 26., 17.30: Marczi-estek. 
A pódiumbeszélgetés-sorozat vendégei különféle szakmák legkiválóbb képviselői. A beszélgetéseket vezeti dr. 
Zsebők Csaba történész, publicista. Vendég: Kiszelly Zoltán politológus (1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: Művészet és irodalom. Ludmann Mihály művészettörténész előadásai. JANUÁR 
24., 18.30: Zsuzsanna és a vének. FEBRUÁR 7., 18.30: Labirintus, Thészeusz, Ikarosz. Maksaméta – házigazda: 
Maksa Zoltán. Vendégek: JANUÁR 18-án 19.00 órától Dolák-Saly Róbert, FEBRUÁR 1-jén 19 órától Forgács Gá-
bor (1028 Templom utca 2–10.).
A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR ÉS A NYÉK–KURUCLES EGYESÜLET közös szervezésében JANUÁR 17-én, 
17 órakor dr. Lovag Zsuzsa, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett régész, művészet-
történész Vallási és profán ereklyék címmel tart előadást a könyvtár Hűvösvölgyi úti fiókjában (1021 Hűvösvölgyi 
út 85., telefon: 200-1098).

JANUÁR 21-én 15.30-kor régi kedvencein-
ket, a diafilmeket vetítik folyamatosan a 
Klebelsberg Kultúrkúriában két teremben 
kicsiknek és nagyobbaknak. A meséket 
Szalay Kriszta és Cserna Antal színművész 
olvassa fel. A vetítéseket zenével Madaras 
Zsolt énekes kíséri.

Újra leperegnek a klasszikus mesék, nép-
mesék és a régi tévésorozatok, egyéb ked-
velt diafilmek képei, valamint a legújabb 

mesék. Emellett kalandregények feldolgo-
zásai, indiántörténetek és a kötelező olvas-
mányok feldolgozásai is láthatók lesznek.

A szervezők várják azokat a „gyereke-
ket”, akik ezeken a diákon nőttek fel, és 
azokat is, akik még csak most ismerked-
nek meg a diafilmes mesék varázsával. 
A program megvalósítását a Diafilmgyártó 
Kft. segítette (www.diafilm.hu). A belépés 
díjtalan.

Diafilmek délutánja
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Záray Márta a háború után Tatabányához 
csatolt Bánhidán született 1926-ban, népes 
bányászcsaládban. Záray Géza főaknásznak 
és feleségének, Várady Rozáliának is hat-hat 
testvére volt… Nekik „csak” három gyer-
mek adatott meg, két fiú, és az elkényeztetett 
Márta, a bányászsor legrosszabb kislánya, 
aki csillék között, szénporban játszott és 
fiúkkal bokszolt. Színésznő szeretett volna 
lenni, és a negyvenes évek elején beiratko-
zott az Országos Színészegyesület iskolájába. 
1946-ban meg is kapta oklevelét, de Győrbe 
akarták szerződtetni. Záray Márta azonban 
nem írta alá a szerződést: hazament. Négy 
évvel később döntötte el, hogy otthagyja Ta-
tabányát és inkább énekesnő lesz.

A Budapestre költöző Záray Mártát „a 
tiszta éneklés, jó szövegmondás, kitűnő 
mozgás” miatt az „A” kategóriás énekes-
nők közé sorolták és rögtön munkát kapott 
az EMKE-ben. Este tíztől hajnali négyig 
énekelt egyetlen fellépőruhájában (feke-
te kosztümben fehér blúzzal), naponta 35 
forintért. Hamar népszerű dizőz lett, fél-
tékeny kolléganői pedig prolicselédnek, 
tetűvarrólánynak „becézték”...

A sváb származású Wéber János üvegcsi-
szoló mester Bicskén dolgozott, de miu-
tán 1925-ben megszületett a fia, a nagyobb 
megélhetéssel kecsegtető fővárosban tele-
pedett le családjával. Az ambiciózus iparos 
munkáira Horthy István is felfigyelt, és ren-
delt tőle egy velencei tükröt. Wéber a biz-
tonság kedvéért kettőt készített, és a „má-
solatot” fia és menye a haláláig megőrizte. 
A kisebbik Wéber János is elsajátította apja 
mesterségét, de énekelni szeretett volna, 
csak nem tudott. Ráadásul gyerekkorában 
egyszer középfülgyulladást kapott és a jobb 
fülére örökre megsüketült. Gépipari tech-
nikumot végzett, majd a Mávagban dolgo-
zott, emellett hangképzést, zeneelméletet 
tanult. Munkahelyi rendezvényeken, ma-

„A Rózsadomb  egyik csendes, napfényben fürdő utcájában...”
Kilencven éve született Záray Márta, aki fér-
jével, Vámosi Jánossal már életében legen-
dává vált. Az előadóművész házaspár első 
közös lakása a Margit körúton volt, majd az 
ötvenes évek végén a Rózsadombon építet-
tek maguknak villát.
 

A II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ idén is 
több, térítésmentes mentálhigiénés szolgáltatást nyújt a 
kerületi lakosoknak: többek között autogén tréning, pszi-
chológiai tanácsadás, pár- és családkonzultáció vehető 
igénybe folyamatosan. Ezen szolgáltatások mellett az 
intézmény munkatársai az idei évben új műhelysorozatot 
indítanak, amely az élet különböző területén megjelenő 
stresszhelyzetekkel és konfliktusokkal foglalkozik. A mű-

Internet kortalanul – Pesthidegkúton

A magyar kultúra ünnepe
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Segítség stresszhelyzetek, konfliktusok esetén
hely minden hónap utolsó csütörtökén, 16.30 és 19 óra 
között várja a kerületi érdeklődőket. Az első alkalom 
JANUÁR 26-án lesz, témája: Önmegvalósítás és én-
hatékonyság a mindennapokban. 

A műhelyek kellő számú jelentkező esetén indul-
nak el. Előzetes regisztráció szükséges a (06 20) 804-
5509-es telefonszámon vagy a retek.diana@csgyk02.
hu e-mail-címen.

MAGYAROK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN. A magyar kultúra napja alkalmából a Marczibányi Téri Művelő-
dési Központ JANUÁR 20-án 18.00 órától a Magyarok a Kárpát-medencében című előadásra várja a kerületi 
polgárokat. Az est Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-díjas színművész műsora, közreműködik Szabó Gyula 
Győző. A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása szükséges. A jegyek átvehetők személyesen a művelő-
dési központ információs pultjánál. Információ: 212-2820; informacio@marczi.hu (1022 Marczibányi tér 5/a).

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a 
Himnuszt, 1989 óta ünnepeljük ekkor a ma-
gyar kultúra napját, országszerte színházi 
előadásokat, kiállításokat és koncerteket 
rendeznek. Városrészünk művelődési köz-
pontjai előadásokkal emlékeznek a jeles 
napra: a Marczibányi Téri Művelődési 
Központban Benkő Péter kétszeres Jászai 
Mari-díjas színművész műsorát, a Klebels-
berg Kultúrkúriában pedig Oberfrank Pál Jászai 
Mari-díjas színművész előadóestjét tekinthetik meg az 
érdeklődők. A Vízivárosi Galériában a Művészcsaládok 
a II. kerületben című sorozat keretében Sinkó Károly és 
fia, István festményeiből és grafikáiból nyílt kiállítás. 

A magyar kultúra napja alkalmából beszámolót 
olvashatnak Boldizsár Ildikó mesekutató, 

meseterapeuta, író, tanár Kájoni házban 
tartott előadásáról, valamint „mesés” 
könyvajánlókat a 22-23. oldalon.

Ez a nap arra is alkalmat ad, hogy 
kiemelt figyelemmel forduljunk azok 

felé, akik alkotóművészetükkel gaz-
dagítják hazánk kulturális kincsestárát. 

A II. kerületben számos neves író, költő, 
képző-, zene- és színművész talált otthonra, valamint 
munkájához inspiráló környezetre. Láng Zsolt polgár-
mester a magyar kultúra napja alkalmából levélben 
köszöntötte őket. 

magyar 

kultúra 
napja

2017

Folytatódik a klubszerű számítógépes tanfolyam kezdőknek és haladóknak. A foglalkozások során a hallgatók 
megismerkednek a számítógéppel, a szövegszerkesztés és a képkezelés alapjaival, megtanulnak e-mail-fiókot 
nyitni és használni, valamint böngészni a neten, közhasznú, kulturális oldalakon. 

A foglakozásokat hetente egy alkalommal, hétköznap délelőtt tartják, a tanfolyam február első hetében 
indul. Helyszín: Máriaremetei út 37. Jelentkezni JANUÁR 25-ig lehet. Bővebb információ: Wenzon Gusz-
távnál a (06 20) 325-1414-es számon. A tanfolyam díja: 1200 Ft/hó.

FESTőI PÁRBESzÉD. A Vízivárosi Galéria idei 
első kiállítása a Művészcsaládok a II. kerü-
letben sorozat keretében Sinkó Károly és 
Sinkó István műhelyébe enged bepillantást. 
A kiállítás aktualitását az adta, hogy Sinkó 
Károly éppen ötven évvel ezelőtt, 1967-ben 
hunyt el. A mostani tárlaton tájképei idé-
zik meg a fiatalon távozott művészt. Fia, a 

szintén festőművész Sinkó István „ablakos” 
festményeivel képviseli a modern, absztrakt 
irányzatot. Műveit ablakkeretek közé szorít-
ja, azokon keresztül sejthetünk meg valamit 
a külvilág (vagy inkább a művész lelkének) 
szépségéből vagy éppen kuszaságából. 

– Mélyen megrendítő számomra ez a pil-
lanat – mondta Sinkó István a megnyitón. 
– Hosszú évtizedek kellettek ahhoz, hogy 
összeszedjem a bátorságomat és vállalkoz-
zam egy édesapámmal közös kiállításra. 
Ritka pillanat, amikor párbeszédet lehet 
folytatni édesapánkkal – különösen, ha már 
eltávozott. Ezzel a kiállítással ezt a hiányt 
szerettem volna pótolni.

A tárlatot Fehér Zoltán filológus nyitotta 
meg, és a Napfényes kórus tette még emlé-
kezetesebbé. Sinkó Károly és Sinkó István 
festményeit JANUÁR 31-ig tekinthetik meg 
a látogatók a Vízivárosi Galériában (1027 
Kapás utca 55 www.vizivarosigaleria.hu).

PZS
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„A Rózsadomb  egyik csendes, napfényben fürdő utcájában...”
gyarnóta-versenyeken lépett fel, a negy-
venes évek végén már a rádióban énekelt. 
1951-ben futott be Vámosi János néven, 
amikor a „bársonyos hangú” Lantos Olivér 
disszidált. A negyvenes évek „pátoszos, áhí-
tatosan szerelmes” stílusából egész pályája 
során megőrzött valamit.

Záray Márta és Vámosi János 1950-ben 
ismerkedett meg az EMKE-ben, három év 
múlva pedig összeházasodott. Hamarosan a 
Mártírok útja 58. számú ház negyedik emele-
tére, egy folyosóvégi kétszobás lakásba köl-
töztek, ahol Erzsike, a viceházmester főzött 
és alkalmanként mosott is rájuk. 1956 nya-
rán a „magyar esztrád-művészcsoport” tag-
jaiként két hónapot töltöttek Moszkvában, 
Leningrádban és Rigában, a turnéról hozott 
tévét megcsodálta az egész lépcsőház…

1957-ben megvásárolták az Orsó utca 13. 
szám alatti telket, melyre a Szovjetunióban 
tanult fiatal építésztechnikus, Burg Károly 
tervezett „modern utánzatú” villát. Az épü-
let földszintjét a garázs, a kiszolgálóhelyisé-
gek (konyha, étkező, kamra, mosókonyha, 
vasalószoba), a kertre néző hálószoba és a 
nagy nappali foglalta el, ahonnan az eme-
letre eredetileg egy hangsúlyos tömegű, 
íves alaprajzú, üvegtéglaablakos lépcsőház 
vezetett fel. A  garázs (amiben a házaspár 
Moszkvicsa állt) felett hatalmas terasz épült, 
a felső szint többi részén a hall, az ebédlő, 
a télikert, a fürdő, a háló és a dolgozószoba 
osztozott.

A második kerületi tanács elnökhelyet-
tesének, a tánczenerajongó Parragi Lajosné 

Makovnyik Máriának a jóvoltából bontásból 
kerültek a házba az ablakok, az ajtók, a ra-
diátorok. Záray Márta írja: „1960 karácso-
nyán költözhettünk be a félkész házba. Akkor 
még a télikertben tudtunk csak aludni. Kaoti-
kus állapotok uralkodtak. Minden helyiségnek 
más színe volt, madzagon lógott a villanykörte 
[…] Épkézláb bútorunk kezdetben csak egy volt, 

azt is ajándékba kaptuk”. 1968 áprilisában 
a Dolgozók Lapja már így tudósított Záray 
Márta és Vámosi János otthonáról:

„A Rózsadomb egyik csendes, napfényben 
fürdő utcájában, zöld fenyők hátteréből sze-
met gyönyörködtetően emelkedik ki egy fehér 
színű villa. Rendezett kertjében zöld virágágyak 
között borzas puli rohangál. […] A népszerű 
énekesházaspárral a derűs, koloniál és modern 
bútorokkal harmonikusan berendezett szobá-
ban beszélgetünk. Az ablak mellett hivatásuk 
fő segítő eszköze, a zongora áll”.

Amikor épp nem volt fellépésük vagy le-
mezfelvételük, Vámosi János horgászott, 
úszott, rendezte a mindennapi teendőket. 
Záray Márta barkácsolt és kertészkedett, a 
lakásban lévő virágokra heti hatvan liter 
vizet locsolt ki. Mivel gyermekük nem szü-
letett, két vidéki kislányt patronáltak, akik 
Orsó utcai házukban is gyakran vendéges-
kedtek. Kettejük közül a szabadbattyáni Tü-
csök Mária annyira a szívükhöz nőtt, hogy 
miután 1985-ben leérettségizett, fogadott 
lányukként hozzájuk költözött. Segített fel-
ügyelni a házvezetőnőkre, később program-
jaik szervezésébe is belefolyt, és élete végéig 
ápolta Záray Mártát, aki 1989-ben leesett 
a diófáról, gerincsérülése férje halála után 
(1997) súlyosbodott, majd 2001 tavaszán 
elhunyt.

Villájukat fogadott lányuk örökölte, em-
lékszobát alakított ki benne, de mivel nem 
tudta fenntartani a házat, 2009-ben eladta. 
Mai tulajdonosának felújítása során kibon-
tották a lépcsőházi üvegfalat, kicserélték az 
utcai hármas osztatú ablakokat, az emeleti 
teraszt beépítették és a garázzsal egy tömeg-
ként faburkolattal borították.

VerrASZtó GáborAz ablak mellett hivatásuk fő segítő eszköze, a zongora állt

Az Orsó utcai villa napjainkban
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Boldogan éltek, 
míg meg nem haltak…

Az előadás mesével kezdődött, így a 
közönség azonnal megtapasztalta a mese va-
rázserejét. A történet hőse az igazságot kereste 
egész életében. Addig ment, ameddig el nem 
jutott egy sűrű sötét erdőbe, ahol rátalált egy 
sárkunyhóra, amelyben több ezer apró mécses 
világított. Ott egy ősz öregember elmondta, 
hogy mindegyik mécses egy-egy ember lel-
kének a mécsese. Meglátta a sajátját, amiben 
már csak pár csepp olaj volt. Mellette állt egy 
erős fényű mécses. Felemelte, hogy átöntse az 
olajat a sajátjába, de az öreg megakadályozta. 
Amikor magához tért, már nem állt ott a kuny-
hó, az erdőben feküdt, és nem tudta, életben 
van-e még. Meghallotta a fákat, amik azt sut-
togták, „nem az a fontos, hány csepp olaj van a 
mécsesedben, hanem az, hogy mire használtad a 
többit”. Boldizsár Ildikó ezután arról beszélge-
tett a közönséggel, hogyan segítenek a mesék 
abban, hogy jól használjuk el a mécsesünkben 
lévő olajat. Őseink történetei ugyanis ráve-
zetnek arra, hogyan lehet értelemmel telített 
életet élni, hogy igaz legyen a mesék vége: „és 
boldogan éltek, amíg meg nem haltak”.

Gyorsabban gyógyul, 
aki mesét hallgat

Boldizsár Ildikó 32 éve dolgozik mesekuta-
tóként. Mint mondta, már egyetemistaként a 
boldogságot kereste, de a tankönyvekben nem 
talált rá. Az albérletében azonban a fejére esett 
egy mesegyűjtemény és megtalálta a választ. 
Mint mondta, minden mese másképp mutat-
ja meg, hogyan lehet valaki boldog, és persze 
vannak mesék, amelyek arról szólnak, hogyan 
nem lehetünk azok. A  mesehősök közül van, 
aki a szerelemmel, más az útjának megválasz-
tásával, megint más az örömre való képes-
séggel, a hivatásszeretettel és az ellenfelekkel 
való leszámolással rendezi az életét. Minden-
kinek megvan a saját meséje, amely utat mu-
tat. – Engem úgy segített meg az élet, hogy a 
gyermekem súlyos beteg lett – árulta el. – Már 
a sokadik kórházban jártam ötéves kisfiam-
mal, de még mindig nem jöttek rá az orvosok, 

A mese olyan ősi tudás, amely hozzásegít  a boldogsághoz

hogyan tudnák meggyógyítani. A  kórházban 
reggeltől estig meséltem. Az egyik mesé-
nél a fiam izgatott lett, zokogni kezdett és azt 
kérte, olvassam újra. Ezután csak azt a mesét 
kérte, mígnem ötödik nap elkezdett javulni az 
állapota és egy hét múlva meggyógyult – em-
lékezett. A  terapeuta ekkor még mindig csak 
sejtette, hogy a mese is közrejátszhatott a gyó-
gyulásban. Az orvosok iránti tisztelete jeléül 
felajánlotta a Budai Gyermekkórháznak, hogy 
karitatív alapon visszajár mesélni. Eltelt pár 
év, az orvosok pedig egy idő után mondogatni 
kezdték, hogy azok a betegek, akik mesét hall-
gattak, gyorsabban gyógyultak. – Utána kellett 
gondoljak, mit is csinálok, hogyan segítem a 
gyógyulást. Az évek során rájöttem, hogy nem-
csak egy-egy élethelyzetnek – például mi dol-
ga van egy kamasznak, egy anyának, vagy egy 
apának a világban – van meg a maga meséje, 
hanem minden betegségnek is. Nem mindegy, 
hogy mit mesélek – hangsúlyozta. Hozzátette, 
a mesék választ adnak az életben bekövetkező 
változásokra. Boldizsár Ildikó ma már 120 órás 
képzés keretében tanítja a Semmelweis Egye-
temen a meseterápiás módszert. 

„Szeretném visszaadni 
a mesét a felnőtteknek!”

Örül, hogy egy-egy előadáson lehetősége 
nyílik a felnőtteknek is a mesehallgatásra, hi-
szen eredetileg ez az ő műfajuk volt és nem a 
gyerekeké. Egyetértett Junggal, aki azt mond-
ta, azóta van annyi neurotikus ember a világ-
ban, mióta az emberek elveszítették a kap-
csolatot a hagyományokkal, a mítoszokkal, a 
tudással, ami ezekbe volt zárva. – Szeretném 

visszaadni a mesét a felnőtteknek, akik mint-
egy kétszáz éve veszítették el a kapcsolatot a 
mesével, vagyis a képi gondolkodással, a ha-
gyománnyal, az ősök tudásával, a szimbolikus 
nyelvvel, amely már a szentírásban is megvolt 
– mondta. Európában a Grimm testvérek je-
lentették meg először mesegyűjteményüket, 
Magyarországon 1905-ig Benedek Elek kezd-
te átdolgozni gyerekek számára a meséket. – 
Egészen addig felnőttek meséltek egymásnak, 
hiszen a történetek többsége arról szól, ho-
gyan lehet felnőtté válni – mondta. 

A mese segít visszaállítani 
az elvesztett egyensúlyt

Beszélt a mesék kódrendszeréről, amelybe 
meg lehet tanulni belépni, majd kihozni on-
nan az elrejtett üzeneteket. A  meseterapeuta 
szerint a mesében a csodánál fontosabb elem 
a rend, amely a kaotikus helyzet után egyen-
súlyt teremt. A  népmesék sosem idilli álla-
potról szólnak, legfeljebb onnan indulnak, 
de körülbelül a harmadik mondatnál eltűnik 
az égről a nap, leszakítják az aranyalmát, vagy 
kiszárad a kút. A mese arra ad választ, hogyan 
lehet a kezdeti egyensúlyt visszaállítani. – Nem 
gyógyszer, de gyógyít, mert segít megmutatni a 
változáshoz vezető utat. A mesekutató sokéves 
munka után fogalmazta meg saját mesedefi-
nícióját, amely így szól: „A mese egy egységes és 
egylényegű világ részeként az egyetemes szellemi 
tanítások áthagyományozásának egyik eszköze, 
amely létfontosságú információkat közöl a világ 
működéséről, az ember életfeladatairól, megküz-
dési módjairól, arról, hogy a rend elveszíthető és 
újra megtalálható”.

A mese nem gyógyszer, de gyógyít – vallja 
Boldizsár Ildikó meseterapeuta, író, tanár. 
A mesekutató a Ferences Ifjúsági Kurzus 
keretében a Kájoni házban tartott tavaly év 
végén előadást. Elárulta, hogyan gyógyíta-
nak a több ezer éves történetek, amelyek 
kezdetben nem a gyerekek, hanem a felnőt-
tek közös kincsei voltak. A Metamorphoses 
Meseterápiás Módszert megalkotó szakem-
ber arról is beszélt, hogy mindig boldogan 
jön a II. kerületbe, mert itt, a Budai Gyer-
mekkórházban született meg a meseterápia.
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A mese olyan ősi tudás, amely hozzásegít  a boldogsághoz
A világ összes meséje hasonlít 

egymáshoz
A szakember összehasonlította, hogy a nagy 

vallási rendszerek szellemi tartalmai, képei 
mennyiben kompatibilisek a népmesék ké-
peivel, és arra jutott, hogy az igazság egy, bár a 
bölcsek sokféle névvel illetik. A világ összes – 
mintegy 16 ezer – meséje hasonlít egymáshoz, 
csupán nüansznyi eltérések vannak közöttük. 
A szakember hangsúlyozta, a meséket az adott 
nép mitológiáján és hiedelemrendszerén ke-
resztül lehet megérteni. A  legrégebbi törté-
neteket az indiai állatmese-gyűjtemény tar-
talmazza, amelyet 2500 évvel ezelőtt jegyeztek 
fel. Az indiai államvezetés tankönyvének hív-
ták, amely államtitok volt.

Cselekvő európai 
és keleti meditáló mesék

Összesen hét nagy meserégió van a világon, 
az európaiban önmagában 2400 mesetípust 
különböztetnek meg. Az európai mesék hő-
sei folyamatosan küzdenek, cselekednek, ez-
zel jutva el a megoldáshoz. Ha valakinek nincs 
kedve semmihez, akkor ezek a cselekvésköz-
pontú mesék segíthetnek neki. De sokszor 
éppen ezért ezek a mesék az európai embere-
ket nem gyógyítják meg, hiszen ők állandóan 
küzdenek. Boldizsár Ildikó mesélt arról, hogy 
sok fogamzási nehézséggel küzdő nő fordul 
hozzá segítségért. – Egyikük azt mondta, neki 
minden sikerült, csak a babaprojekt nem. Ek-
kor a keleti meséket veszem elő, ezekben na-
gyon kevés az ige. A  keleti hősök akkor bol-
dogulnak, ha meg tudnak állni, le tudnak ülni 
és be tudják fogadni a világot – magyarázta. 

Hozzátette, ahhoz, akinek például lesz ideje 
megnézni, hogyan nő egy fűszál, meg fog ér-
kezni a gyerek. A  terápia segítségével tizen-
négy kisbaba született már.

A felnőtté válás és a hamuban 
sült pogácsa

A szakember szerint a mesék arra taníta-
nak, hogy vállaljunk felelősséget magunkért. 
A  felnőtté válás nem életkorhoz, hanem cse-
lekvéshez köthető, akkor kezdődik, amikor 
valaki eldönti, hogy felelősséget vállal a saját 
életéért. Ezután a közönség segítségével a me-
sék jelképeit elemezte. Mint mondta, a morfo-
lógia és a hermeneutika a meseterápia alapja. 
A  mesében minden szereplő mi magunk va-
gyunk, a helyszínek pedig belső helyszínek, 
lelkiállapotok. Szó esett arról is, hogy sokféle 
pogácsa kerülhet az útnak induló hős tarisz-
nyájába. A hamuban sült pogácsa a szülőkhöz, 
a családhoz kötődést szimbolizálja. Van olyan 
hős, aki eldobja, mert olyan kemény, hogy 
nem bírja lenyelni, de olyan is van, aki lekín-
lódja, ha véres is lesz tőle a torka. A puha po-
gácsa ajándék, amely mellé az apától áldás is 
jár: „járj szerencsével!” A hősök ezután egy sűrű 
erdőbe jutnak. Az erdő ugródeszka, a lehető-
ségek tárháza: ahonnan sokfelé el lehet indul-
ni. A hős itt találkozhat állatokkal, vagyis segí-
tőkkel, megtalálhatja a társát, és megküzdhet 
az ellenfeleivel. Ha nem jól küzd, ha rossz vá-
laszt ad a kérdésre, akkor kővé változhat, és 
mindent elölről kell kezdenie. A meseterape-
uta szerint azok nőnek fel, akik megtalálják a 
saját útjukat, és sikerül az életükben beállítani 
az egyensúlyt.

NoVáK ZSóFi AliZ

„Mióta világ a világ, az ember újra meg újra bajba 
kerül: hol önmagában, hol pedig azon kívül. Az em-
beriség története válságok története, alig van olyan 
korszak, amely ezek nélkül zajlott volna. Életünket, 
sorsunkat döntően befolyásolja, hogy mit kezdünk 
a bajokkal, legyenek azok bár-
hol is. Kimászunk belőlük, vagy 
elmerülünk bennük? Megoldjuk 
őket, vagy vergődünk? Egysze-
rűen szólva: képesek vagyunk-e 
a fejlődésre, változásra, vagy 
megrekedünk? A mesék képeinél 
maradva: útnak indulunk-e, vagy 
kővé változunk? Évezredek óta 
rendelkezésünkre áll egy olyan 
„válságkezelő program”, amely-
ről elmondható, hogy nemcsak 
az idő próbáját állta ki, hanem 
minden esetben bizonyította jó-
tékony hatását”.

Boldizsár Ildikó Életválságok 
meséi című könyvében olyan me-

séket gyűjtött össze, amelyek segítenek megszabadul-
ni szorongásainktól, rámutatnak arra, ha hazudunk 
önmagunknak és nem vagyunk hajlandóak szembe-
sülni a valósággal, történeteket, amelyek szembe-

sítenek a családi rendszerben 
támadt zavarokkal, meséket 
párkapcsolati válságokról, 
életsebekről, betegségekről, 
valamint veszteségekről szó-
ló állatmeséket. A meséket 
kalauz követi. A szerző ké-
zen fogja olvasóját és segít 
a szöveg szimbólumainak 
megfejtésében, elvezeti a 
mese mondanivalójához, és 
itt olvashatunk az adott mese 
típusáról, kialakulásának tör-
ténetéről is.

Boldizsár Ildikó: Életvál-
ságok meséi – mesekalauz 
útkeresőknek, Magvető Ki-
adó 2016, 3990 Ft.

Az öröm könyveÉletválságok meséi – mesekalauz útkeresőknek

Bizony, a régi városismereti vetélkedők izgalmas, meg-
fejtendő kérdéseihez jól jött volna egy olyan vidám, 
színes, informatív budapesti útikalauz, mint amilyen 
a Mesélő Budapest. Szerzője, Tittel Kinga hosszú ideje 
idegenvezetőként dolgozik Budapesten és környékén, 
de családjával is szívesen rója fővárosunk utcáit. Kisfia, 
mint sok hasonló korú kisgyerek, a tömegközlekedés 
rajongója, sokat villamosoztak, buszoztak együtt, 
s közben záporoztak a kérdései. Az idegenvezető 
édesanya ezért is kezdett bele a könyvírásba. Az 
elkészült családi útikönyv a más foglalkozású szülőket 
is hozzásegíti ahhoz, hogy tudjanak válaszolni a gyere-
keiknek az olyan kérdésekre, mint például hogy melyik 
a leghosszabb hidunk, a legnagyobb kerületünk, a 
legnagyobb templomunk, a legmagasabb épületünk, 
mit ábrázol a főváros címere, hogyan számozták a 
kerületeket, miért változtak meg egyes utca- és tér-
nevek. A könyv a rövid történeti áttekintés, az adatok 
és tények, Pest, Buda és Óbuda, a Duna és hídjai, a 
gyógyfürdők, a vallási felekezetek, a rengeteg érde-
kesség mellett fogalomtárral, ki kicsoda fejezettel is 
segíti az olvasót. De megtudhatjuk azt is, mit jelentenek 
a közműtáblák, és a szép öntöttvas aknafedelekre, 
régi és új szobrokra és alkotóikra is felhívja a figyel-
met, melyek mellett, fölött nap mint nap elsétálunk. 
Minden ismertetés lényegretörően rövid, jól érthető, 
ezért a Kecskés Judit rajzaival ízlésesen illusztrált, 
Bouandel Doraya városképeivel kiegészülő, a maga 
műfajában egyedülálló könyv nemcsak a 7-14 éves 
korosztálynak és szüleinek, 
hanem nagyszülőknek, 
pedagógusoknak, osztály-
kiránduláson részt vevő di-
ákoknak, de akár minden fő-
városinak egyaránt jó szívvel 
ajánlható.

Tittel Kinga: Mesélő 
Budapest, Kolibri Kiadó 
2016, 4999 Ft.

Őszentsége, a dalai láma és az emberjogi aktivista, 
Desmond Tutu érsek arról beszélget, hogyan őrizhetjük 
meg az örömet életünkben a sorscsapások ellenére. 
A Nobel-békedíjas vezetők egy hetet töltöttek együtt 
Dharamszalában, itt vitatták meg a mindkettejük 
számára fontos témát. „Amikor valaki elhatározza, 
hogy csak azért is boldog lesz, és fogát összeszorítva 
küzd érte, az a legbiztosabb módja annak, hogy le-
késse a buszt.” A két barát körbejárta a valódi öröm 
mibenlétét, és arra jutottak, hogy az örömnek nyolc 
tartópillére van: perspektíva, alázat, humor, elfogadás, 
megbocsátás, hála, együttérzés és nagylelkűség. 
Egyetértenek abban is, 
hogy mindenki csak úgy 
lelhet rá az örömre, ha 
örömet szerez másoknak, 
ez pedig hatással lehet az 
egész emberiség életére.

Douglas Abrams: Az 
öröm könyve – Tartós 
boldogság egy változó 
világban, Helikon Kiadó 
2016, 3999 Ft.

Mesélő Budapest
– történelem, várostörténet, tények és legendák
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Mégis, Buda szívében, Pasarét és Törökvész 
határvidékén, már jó néhány évtizede nőnek 
fenyők. A  Guyon Richárd utca Gábor Áron 
utcához közel eső végén generációkon át hir-
dette a tábla: ezüstfenyő eladó – néhány éve e 
szépen növekvő apró fenyves pedig már egy 
óvodát rejt. 

Ha belesünk a kerítésen, az örökzöldek ágai 
közt egy igazi régi, földszintes nyaralóház tűnik 
a szemünkbe, a maga jellegzetes spalettás ab-
lakaival, fagerendázatos homlokzatával. A II. 
kerület helyi védettségét élvező épület a régi 
térképeken már feltűnik, először az 1870-es 
évek elején. Akkor ezt a városrészt még „Ter-
mőoldal” névvel illették, nem véletlenül: a 
kedvező, déli fekvésű területen szőlőültetvény 
volt. Ház viszont alig, egy kilométeres körzet-
ben csupán egy nagyobb, a mai Guyon közben. 
Igazán csak a filoxéravész után, a századforduló 
környékén kezdtek a szomszédos telkeken is 
építkezni, de a környék még a II. világháború 
előtt is inkább csak ritkásan beépített volt. 

„Valódi ezüstfenyőt telepítsen! Megcímzett, bé-
lyeggel ellátott boríték ellenében költségmentesen 
küldünk önnek egy pontos útmutatást a valódi 
ezüstfenyő termesztéséhez, valamint prospektust 
különböző dísznövényekhez” – Relssaus Rudolf 
apróhirdetése már ezt adta tudtul az olva-
sóknak 1977-ben. A régi, eklektikus lakóház 
kertjéből ugyanis a világháború után fenyő- és 
dísznövénykertészet lett. Ezüstfenyők, luc- és 
szerb fenyők, atlaszcédrusok és még ki tudja, 
hányféle örökzöld nevelkedett itt. Alapító-

Apró fenyves Buda szívében
A II. világháború után alapították a Pasaréti Fenyőkertészetet

A budai hegyvidéken nem jellegzetes fa-
féleség a fenyő: ezeken a lankákon, ahol 
valamikor végeláthatatlan szőlőskertek 
voltak, az örökzöldek nem őshonosak. 
Ahol mégis vannak, ott főleg telepítésnek 
köszönhetik létüket, vagy a kertek díszfái, 
különösen az egykor oly kedvelt fekete-
fenyők vadultak ki az erdőbe.
 

ja Füsti Molnár Béla volt, aki a korabeli szó-
használattal a „maszek” fenyőkertészetet lé-
tesítette. (Hogy a Relssaus Rudolf név kit rejt, 
ma már rejtély, neve csak 1977-ben tűnik fel, 
előtte és utána nem.) A neves sportéremkészí-
tő ötvös fia a telek hátsó részén nevelte a cse-
metéket, a ház elé már a nagyobbacska fenyők 
kerültek. Füsti apróhirdetését a 70-es évek 
óta rendszeresen olvashatták decemberben 
a korabeli Népszava oldalain, ahol az is kide-
rült, hogy a legkönnyebb odajutni: „Ezüstfenyő 
karácsonyra! Ültethető is. Darabonként egyszáz 
forinttól. Fenyőkertészet, 1026 Guyon u. 3. (ötös 
autóbusszal Gábor Áron megállóig.)” A többi 
hónapban is mindig lehetett kapni ezüstfe-
nyőgallyakat koszorúkészítéshez, és persze 
facsemetéket is. 

A rendszerváltás után is tovább működött a 
kertészet, ahol például 1991-ben méterenként 
egységesen 100 forintért kínálták a gyökeres 
fenyőt – és ha a vevő úgy kívánta, azt az ünne-
pig a helyszínen meg is őrizték. (Az ár egyéb-
ként akkoriban kifejezetten jutányos volt, 
máshol ennek duplája vagy fajtától függően 
többszöröse lehetett!) „A kertészet már negy-
venéves, és kialakult a törzsvevői köre” – írta róla 
a korabeli újság, hozzátéve, hisz válság már 
akkor is volt: „viszont az eladó szerint a vásárlók 
kevesebb pénze miatt idén kisebb lesz a forgalom”. 
De a vevők jöttek, hisz tudták, itt nem verik 
át őket, nem adják el a hipermangánba ázta-
tott, fényesítővel lefújt lucot ezüstfenyőnek. 
2002-ben még hétméteres fát is lehetett itt 
kapni, állítólag kiültethetőként is. Ki tudja, az 
évek hosszú sora alatt hány karácsonyfa került 
a környező házakba innen, illetve hány növen-
dék ezüstfenyő terebélyesedett azóta nagy fává 
a budai kertekben?

Füsti Molnár Béla fenyőkertészetének he-
lyén ma, a gyönyörű kis fenyves takarta bel-
ső kertben és házban gyerekek játszanak nap 
mint nap, 2010 óta itt működik a Török Sándor 
Waldorf Óvoda. V. ZS.

Karácsony után a nagyobb ajándékok csomagolását 
még most sem késő szétválogatni, ha eddig nem 
dobtuk ki őket: a hullámpapírt a kék, a műanyagot 
a sárga kukába tegyük, vagy ha nem fér bele, ak-
kor mellé. A hungarocellt a hulladékudvarokban 
adhatjuk le.

NE FELEDJüK, 
LEHET TERMÉKET CSERÉLNI

Ha megőriztük a blokkokat, kicseréltethetjük az el 
nem talált termékeket. Régi hűtőnket, tévénket, ami 
elektronikai veszélyes hulladéknak minősül, köte-
les átvenni az az áruház, ahol az újat vásároltuk 
(kormányrendelet írja elő, hogy minden gyártónak 
és forgalmazónak az elektromos és elektronikai be-
rendezést a fogyasztótól – meghatározott összegű 
utalvány kiadása mellett, mely legalább egy évig 
érvényes – át kell venni, és a kiadott kedvezményre 
jogosító utalványt/kupont új elektronikai berendezés 
vásárlásakor vissza kell váltani). Ha mégsem vittük 
vissza, átveszik a legközelebbi hulladékudvarok is 
(pl.: III., Testvérhegy út 10/a, nyitva hétfőtől péntekig 
10-18, szombaton 8-14 óráig), hogy később ne a 
szeméttelepen kössön ki, hanem veszélyességének 
megfelelően legyen kezelve.

ÚJRAHASzNÁLATI KÖzPONTOK 
BUDAPESTEN

Az FKF Zrt. újdonsága a két újrahasználati központ, 
ahol a budapesti lakosság díjmentesen leadhatja 
a feleslegessé vált, megunt, de még használható 
tárgyait, eszközeit. A  leadott tárgyakat csekély 
díj megfizetését követően (a raktározás árát kell 
kifizetni) bárki elviheti. A cél a hulladék csökken-
tése, megelőzése. Leadható: babafelszerelés, játék, 
sporteszköz, bútor, könyv, konyhafelszerelés, lak-
berendezési tárgyak, melyek valóban használhatóak 
(XV., Károlyi S. u. 166., XVIII., Besence u. 1/a, nyitva 
hétfőtől szombatig 8-20 óráig).

FENYőFÁK ELSzÁLLíTÁSA 
ÉS ÚJRAHASzNOSíTÁSA

A fák nagy része vízkereszt (január 6.) után egy-más-
fél hónapon belül kerül az utcára, ilyenkor úgy-
nevezett fenyőfajáratok szállítják el őket. Az FKF 
Zrt. szervezetten gyűjti be a fenyőfákat, a becslések 
szerint félmillió darabot. A fákat aprítják, majd az 
újpesti hulladékhasznosító-mű kazánjában elégetik, 
ezzel több tízezer budapesti háztartás számára 
biztosítanak fűtési gőzt és villamos áramot.

A lakosság két lehetőség közül is választhat: 
a kukák mellé, vagy a II. kerületi gyűjtőhelyek 
egyikére teheti ki a fákat úgy, hogy azok ne 
akadályozzák se a gyalogos- és gépkocsiforgal-
mat, se a parkolást: Ganz utca–Medve utca sarok, 
Zsigmond tér 5-7. szám, Rét lépcső (alsó vége), Hi-
dász utca–Pasaréti út sarok (parkoló), Csatárka úti 
parkoló (gyógyszertár alatt), Nagybányai út–Kapy 
utca sarok, Torockó tér 1., Radna utca 1., Cserje 
utca–Fajd utca sarok, Bolyai utca 2., Kuruclesi út 
11., Nagyrét utca–Villám utca sarok, Hidegkúti 
út–Kővári út sarok, Máriaremetei út–Hímes utca 
sarok, Kossuth Lajos utca–Szamorodni utca sarok, 
Ördögárok utca–Csatlós utca sarok.
Továbbiak: www.fkf.hu, kékszám: (06 40) 353-353.

Védjük környezetünket 
az új évben is!
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Az útszakasz felújításával kapcsolatban a Bu-
dapesti Közlekedési Központ (BKK) arról tá-
jékoztatta lapunkat, hogy az útfelújítás körül-
belül 80 százalékban készült el a Bimbó úton az 
Alsó Törökvész út és az Ady Endre utca között, 
valamint az Ady Endre utca és a Buday László 
utca között. A Keleti Károly utca felújítása 90 
százalékos készültségű. Ezeken a szakaszokon 
a munkák a hibák javításával és a hiányok pót-
lásával folytatódnak, várhatóan március köze-
pén. A műszaki átadás-átvételi eljárást a teljes 
projekt végén, májusban tartják.

Jelenleg még több helyen láthatók a hiá-
nyosságok a burkolatoknál és a zöldterületek-
nél. A végleges burkolati jeleket sem lehetett 
elkészíteni, ami pedig elkészült, azt tavasszal 
végleges, tartós kivitelben újra kell festeni. 
A  csúszás oka volt például a burkolat meg-
erősítését szolgáló talajcsere és a stabilizáci-

ós réteg kialakítása több helyen, de a műszaki 
ellenőr hibás minőség miatt vissza is bonta-
tott már elkészült szegélyeket. Alkalmanként 
gondot okozott az alvállalkozók koordinálása 
is. Év végére az volt a cél, hogy az utat a télre 
felkészítve hagyják. 

A BKK arról is informált, hogy a forgalom-
technikai kialakítás sem végleges, a tavaszi 
időszakban – akár az eredeti terveket is fe-
lülírva – további javításokra lesz lehetőség a 
téli forgalomban tapasztaltak alapján. A kör-
forgalom kialakítását a tervek szerint március 
elején kezdik el egy rövid gázvezetékszakasz 
kiváltásával.

Az útépítés minőségét laboratóriumi méré-
sekkel ellenőrizték, a kivitelező a munkára 8 
év jótállást vállalt. A mintegy másfél kilométer 
hosszú útszakasz és a körforgalom kialakítási 
költsége 250 millió forint.

A lefagyott, takarítatlan járdák gyakran okoz-
nak balesetet, és ennek esetleges jogi követ-
kezményeit a járdaszakaszért felelős ingat-
lantulajdonosoknak kell viselniük. 

A II. kerületi Városrendészet kéri, a meg-
előzés érdekében tartsuk tisztán a járdát, ha 
leesik a hó, vagy csúszóssá válnak az utcák. 
Fontos tudni, hogy az érintett járdaszakasz, 
kerékpárút, a járda és a kocsiút közötti ki-
épített vagy kiépítetlen terület takarításáról, 
tisztán tartásáról, a szemét-, por- és gyom-
mentesítésről, valamint a hóeltakarításról és 
síkosságmentesítésről az érintett ingatlanok 
tulajdonosai (kezelői, használói) kötelesek 
gondoskodni. A munkával reggel nyolcig kell 
végezni, és ha szükséges, napközben több-
ször is meg kell ismételni a takarítást vagy a 
fagymentesítést. Az ingatlanok tulajdonosai-
nak figyelembe kell venniük a fás szárú nö-
vények védelmére hozott rendeletet, és csak 
olyan síkosságmentesítő anyagokat szabad 
alkalmazniuk, melyek nem károsítják a kör-
nyezetet (pl. kavics, homok, hamu, zeolit).

A Városrendészet közterület-felügyelői a 
hideg és csapadékos időszakban figyelmez-
tetik, többszöri felszólítást követően pedig 
büntetik a hanyag ingatlantulajdonosokat, 
amennyiben elmaradt a járdatakarítás.

Tavasszal lesz teljesen kész a Bimbó út
Mintegy tíznapos csúszással, de év végére zömében elkészültek a Bimbó út és a Keleti Ká-
roly utca alsó szakaszának felújításával. A munka tavasszal folytatódik, akkor épül meg a 
körforgalom is az Ady Endre utcánál.
 

Épületenergetikai korszerűsítés a Budapesti Szent Ferenc Kórházban

Veszélyt rejt 
a takarítatlan járda

JEGES ÚTTESTTEL KAPCSOLATOS 
problémákat és észrevételeket az FKF Zrt. 

Észak-budai gépi úttisztítási üzemegysé-
génél (1037 Budapest, Csillaghegyi út 41.) lehet 
bejelenteni a 250-6741-es telefonszámon.

Újabb, energetikai fejlesztéssel terem-
tenek magasabb komfortfokozatot a 
Budapesti Szent Ferenc Kórházban.

A Széher úti intézmény a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium finanszírozá-
sában (KEHOP-5.2.1-15-2015-00003 
projekt) 228 millió 600 ezer forint 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert el, melyből a Magyar Állam 
és az Európai Unió támogatásával, 
a Széchenyi Terv 2020 keretében a 
kórház az energetikai korszerűsítés 
következő állomásához ér. A több 

mint 75 éves Budapesti Szent Ferenc 
Kórház jelenlegi profilja a kardiovasz-
kuláris rehabilitáció és a cukorbeteg, 
illetve magas koleszterinszintű be-
tegek ellátása. A kórház a területi 
ellátás szempontjából a közép-ma-
gyarországi régió akut eseményen 
és szívműtéten átesett betegeiért 
felelős. A megváltozott profilhoz kap-
csolódóan több fejlesztés is zajlik 
az intézményben, melyek növekvő 
betegkört és gazdagodó ellátási pro-
filt tesznek lehetővé.

Az energetikai elvárások az elmúlt 
harminc évben jelentősen megváltoztak. 
A jelenlegi épületet egykor a korának 
megfelelő színvonalon alakították ki, 
ezért energetikai szempontból a mai 
elvárásoknak nem felel meg. A tulaj-
donos-üzemeltető két lépésben korsze-
rűsítési projekteket indított el, melyből 
az első ütem a hőszigeteléssel és hasz-
nálatimelegvíz-termeléshez használt 
napkollektorok kialakításával véget ért.

Az újabb beruházás keretében ki-
cserélik a nyílászárókat, korszerűsítik a 

használati melegvíz- és a fűtési rend-
szert, újabb napelemes rendszert épí-
tenek és megújul a hűtési technika is.

Összességében magasabb komfort-
fokozat mellett az energiaköltségek 
5-9 százaléka válik megspórolhatóvá. 
A projekt befejezése 2017. október 
végére várható.
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Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén továbbra is a 107-es 
vagy a 112-es segélyhívó számot kell hívni.

(06 20) 329-9541

Bemutatkoznak a körzeti megbízottak
A II. kerületi Rendőrkapitányság továbbra is nagy hangsúlyt helyez a körzeti megbízotti (KMB) rendszerre, 
amely a környéket és az ott élőket jól ismerő rendőr és a lakosság jó kapcsolatán alapul. Kerületünk körzeti 
megbízottjai – akiket sorozatunkban mutatunk be – várják a lakosság észrevételeit, bejelentéseit és a bűn-
megelőzés szempontjából talán aprónak tűnő, de gyakran mégis hasznos információkat.

A II. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai (KMB) már ügyeleti mobiltelefonon is elérhetők a nap 24 órájában: 

XII. SZÁmú KörZEt: Csalogány utca, Bem rakpart, Árpád fejedelem útja, Kavics utca, 
Frankel Leó út, Török utca és Margit körút által határolt terület.

Bagócsi gábor  
rendőr törzszászlós,

megbízott csoportvezető  
telefon: (06 70) 489-3427

Berecz Tamás  
rendőr főtörzsőrmester 

telefon: (06 70) 489-3432

láng viktória  
rendőr főtörzsőrmester 

telefon: (06 70) 489-3431

Védőfelszereléseket és technikai eszközöket 
vett át a fővárosban és az agglomerációban 
működő tizenhat önkéntes tűzoltó egyesület 
december 22-én a Fővárosi Katasztrófavédel-
mi Igazgatóságon (FKI). Az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság pályázatán elnyert 
támogatásból beszerzett felszereléseket Varga 
Ferenc tűzoltó dandártábornok, az FKI igazga-
tója adta át a szervezeteknek, köztük a két II. 
kerületi egyesületnek, a Készenléti Szolgálatok 
Pesthidegkúti Önkéntes Tűzoltó, Katasztrófa-
védelmi és Polgárőr Egyesületnek, valamint 
a Budavár–Rózsadomb Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület Közhasznú Szervezetnek.

Az igazgató beszédében jelezte, hogy évről 
évre nő a fővárosi hivatásos tűzoltókkal együtt-
működő önkéntesek száma, munkájuk értéke 
pedig számszerűsíthető. A  tavalyi 103 önálló 
beavatkozás és a 470 támogató kivonulás mint-
egy 13 millió forint megtakarítást jelentett a 
katasztrófavédelemnek. Az új eszközök révén 
az önkéntesek munkája még hatékonyabb és 
biztonságosabb lesz.

Új eszközök az önkéntes tűzoltó egyesületeknek

Egy gödöllői nő hamis meghatalmazással akart 
három mobilkészüléket venni egy II. kerületi be-
vásárlóközpont telefonboltjában december 21-én 
dél körül. Az illető egy cég nevére kiállított doku-
mentum felhasználásával próbált trükközni, de 
az üzlet alkalmazottai felvették a kapcsolatot a 
meghatalmazásban megjelölt kft.-vel, és kiderült, 
hogy hamisak voltak a papírok. A bolt munkatársai 
értesítették a rendőröket, akik a helyszínen elfogták 
a 25 éves nőt, és gyanúsítottként hallgatták ki a 
kerületi rendőrkapitányságon. Vele szemben a BRFK 
II. kerületi Rendőrkapitánysága folytat eljárást 
csalás kísérlete miatt.

Békésen ült a Nagyajtai utcai villamosmegállóban 
egy férfi december 30-án késő este, amikor megje-
lent két másik és felajánlott neki megvételre egy ku-
tyát tízezer forintért. A megriadt ember jelezte, hogy 
nincs szüksége az állatra, és különben sincs pénze.  
– A kéretlen zaklatók egyike ekkor bántalmazta az 
áldozatot, és egy kés is előkerült, így követelték az 
összeget – mondta el Móré Szabolcs alezredes, a 
II. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztá-
lyának vezetője. – A támadók váratlanul kereket 
oldottak, a sértett pedig megállította a II. kerületi 
Rendőrkapitányság Szilágyi Erzsébet fasornál cirká-
ló járőrautóját. A rendőrök a Városmajor irányába 
indultak a gyanúsítottak után, akiket a XII. kerületi 
rendőrökkel együttműködve hamarosan el is fogtak 
egy fás, erdős területen. Egyiküknél megtalálták a 
fenyegetéshez használt bicskát is. Az elkövetőkkel 
szemben büntetőeljárás indult.

Négy fiú elvette társuk kabátját még decem-
ber 19-én. A  megszerzett érték ugyan még 
a húszezer forintot sem éri el, de a fiatalko-
rúaknak már rablásért kell felelniük.

A fiatalok fenyegetéssel arra kényszerí-
tették társukat, hogy adja át nekik kabátját. 
Az eset a Dénes utcai buszmegállónál történt, 
ahol már várták áldozatukat a 14-17 éves fia-
talok. A  sértett később jelentkezett a rend-
őrségen. 

– Nyomozóink, tapasztalatuknak köszön-
hetően, hamar beazonosították a feltételezett 
elkövetőket, akik ellen elfogatóparancsot 
adtunk ki – tájékoztatott Bagyinszki György 
rendőr alezredes, a II. kerületi Rendőrka-
pitányság Vizsgálati Osztályának vezetője. – 
Január 1-2. között mindegyik fiút elfogtuk. 
A srácok ugyan nem ismerték el a bűncselek-
mény elkövetését, de ellentmondóan adták 
elő a történetüket. Sajnos, hiába csak egy ka-
bátról van szó, annak megszerzési módja már 
rablás, amiért felelniük kell.

A rendőrség kezdeményezte a gyanúsítot-
tak előzetes letartóztatását.

Kutya helyett verést kapott

Társukat rabolták ki a fiatalok

Hamis papírokkal akart 
telefonokat venni
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Gyermekkorom kedves emléke a Víziváros 
vendéglőiben karácsony másnapján hagyo-
mányosan megtartott krumplibúcsú. Ezeken 
a napokon a kései reggeli után, ünneplőbe öl-
tözött apámmal és sógorával – lélekben is gá-
lában – irányt vettünk a Margit körúti Paksi 
halászcsárda – manapság Mentaterasz – felé. 
Cégérén ilyenkor egy szem krumpli himbáló-
dzott nemzeti színű szalagon, a betérőket ba-
rátságos meleg, sült krumpli, hagyma és tö-
pörtyű illategyvelege fogadta. Aznap a kocsma 
ingyen adta ezt a borkorcsolyát, s a kabáthaj-
tókájukon piros-fehér-zöld szalagos krumpli-
kokárdát viselő férfiak buzgón fogyasztották a 
rizling- és sillerfröccsöket. A béke és barátság 
szelleme lebegett a zsúfolt söntésben és az úgy-
szintén teli étteremben.

Néhány vidám poharazó annak emléké-
re koccintott, hogy hajdanában egyszer – a 
monda szerint – fergeteges hóvihar lepte meg 
ezen a napon a Széna téri árusokat, akiknek 
csak krumplival és borral tudtak szolgálni a 
közeli kocsmákban. Némelyek abban a hitben 
csemegéztek és kortyolgattak, hogy egy hír-
hedt betyár anno a földesúrtól lopott krump-
lit osztogatta szét a szegények között a budai 
karácsonyi vásáron. Vélt tettének regényes-
ségét kissé megfakítja, hogy a bűnjeltől akart 
megszabadulni, minthogy nyomában voltak 
a zsandárok. A  legtöbben azonban úgy tar-
tották, hogy a jeges árvíz pusztítása után a 
Margit hídtól Óbudáig vezető országút menti 
kocsmákban a papok ingyen sült krumplival 
etették az ínséget szenvedő népet.

Nem tudom, hogy születése – 1838 – óta 
hány krumplibúcsút tartottak, az utóbbi ötven 
évben szerintem egyet sem. Kár. Karácsonykor 
boldogan térnék be abba a kocsmába, amely-
ben – a budai polgárság összetartozására és 
szolidaritására emlékeztetve – felelevenítenék 
ezt a szép hagyományt. Talán a három fiú-
unokám is velem tartana, és feltűzné mellére 
a krumplikokárdát. Szívből javaslom: legyen 
újra krumplibúcsú! GreNitZer róbert 

Még soha nem írtam újságnak a velem történtek-
ről, de most, úgy érzem, meg kellett tennem. Íme, 
ami megesett velem a Baba utcai buszmegálló-
nál: még nem is értem a kertkapuhoz, épp elment 
a 11-es busz. El fogok késni, mit mondok majd – 
gondoltam. Morfondírozva mentem lefelé a na-
pos oldalon, észre se vettem, hogy még mindig ott 
áll a megállóban a busz, jobbra indexel. Leesett a 
tantusz, pár gyors lépéssel elértem a nyitott hátsó 
ajtót. Megköszöntem a sofőrnek.

– Láttam, hogy jön, integettem magának, de 
ide se figyelt – válaszolta mosolyogva. 

Eddig csak a járatsűrűség miatt tartottam 
a világ legjobb járatának a 11-est. Kiszálláskor 
további szép napot kívántam a buszvezetőnek, 
ő meg az iránt érdeklődött, sikerül-e odaérnem 
időben. Köszönet neki a szép napért!

(név és cím a szerkesztőségben)

POSTALÁDÁNKBÓL
Régi idők krumplibúcsúja

A világ legjobb buszjárata

Eredményes féléven van túl a II. Kerület UFC sportegyesület, hiszen több korosztályban is szép sikereket 
értek el a kerületi labdarúgók. A tavasszal indított lánycsapat folyamatosan fejlődik, a 2002-es születé-
sű játékosokból álló U15-ös csapatuk az országos másodosztályban első helyen, az U17-es gárda pedig 
a harmadik vonalban a második helyen áll. A budapesti I. osztályba idén – a futballklub története során 
először – feljutott felnőtt csapat a 6. helyről várja a tavaszi szezont.

Sikeres évet zártak a Kolozsvári Tamás utcában

Diákolimpiai döntő Újlakon
Az Újlaki Általános Iskola adott otthont december 
elején a II. kerületi játékos sportverseny diákolimpiai 
döntőnek, amely a Magyar Diáksport Szövetség ver-
senyrendszerének része. A felmenő rendszerű küzde-
lemben alsó tagozatos tanulók vegyes csapatai mérték 
össze a tudásukat a gyorsaság, a térbeli tájékozódás 
és a kondíció tekintetében. Az együttműködésre, a jó 
helyzetfelismerésre és az ügyes kivitelezésre épülő 
feladatokat gyakorlatgyűjteményből sorsolták ki. Idén 
rekord létszámú csapat (9 iskola) nevezett. A versenyt 
a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. 
szervezte, a versenybírókat a Mozdulat Szabadidős 
Sportegyesület biztosította. A dobogón az Újlaki Ál-

Tornák és tréningek a Szent Ferenc Kórházban
NYAK-VÁLL TORNA
Az eszközökkel végzett, 45 perces csopor-
tos torna célja a tartásjavítás, a nyaki gerinc 
mozgékonyságának megtartása, a törzsizom-
zat,  illetve a nyaki és vállövi izmok nyújtása, 
erősítése. Ajánlott minden hatvan év alatti, 
csontritkulásban nem szenvedő felnőttnek. 
Létszám: 2-10 fő. Az első alkalmat minden 
esetben személyes megbeszélés és állapotfel-
mérés előzi meg. Időpont: hétfőnként 15.30-
kor. Ár: létszámtól függően 1800-2000 Ft/al-
kalom.

KARDIO-TRÉNING
Az állóképességi kardioedzés 60 perces cso-
portos óra, mely 30 perc pulzusemelő, eszkö-
zös kardiotornából és 30 perc szobakerékpá-
ros/futópados tréningből áll. Célja az általános 

erőnlét növelése, az állóképesség javítása, 
izomerősítés, az ízületek átmozgatása, fogyás, 
keringésjavítás. Ajánlott: szív- és érrendszeri 
betegségben szenvedőknek, arra magas rizikó-
faktorral rendelkező személyeknek, aktivitás-
ra vágyóknak. Létszám: 2-6 fő. Az első alkal-
mat minden esetben személyes megbeszélés 
és szintfelmérés előzi meg. Időpont: kezdő 
kardiotréning-csoport: csütörtök 16 óra, hala-
dó: csütörtök 15 óra. Ár: 2500 Ft/alkalom.

A tornákra előzetes bejelentkezés szüksé-
ges az alább e-mail-címen: szentferenctor-

na@gmail.com, vagy az alábbi telefonszá-
mon: (06 1) 392-8244 (hétköznapokon ebédidőben 
12-13 óra között). Helyszín: Budapesti Szent Ferenc 
Kórház (1021 Széher út 73., III. emeleti tornaterem).

talános Iskola, a Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános 
Iskola és Gimnázium, valamint a Budenz József Általános 
Iskola és Gimnázium végzett.

PIAC MÁRIAREMETÉN. A Máriaremetei kegytemplom melletti cserkészház kertjében (II., Hímes utca 3.) 
a 2017-es piaci napok: január 14., február 11., március 11. és 25., április 8. és 22., május 13. és 27., június 
10. és 24., július 8. és 22., augusztus 12. és 26., szeptember 9. és 23., október 14. és 28., november 11. és 25., 
december 9. és 16. A piac novembertől márciusig 7.30-12 óráig, a többi hónapokban 7-12 óráig tart nyitva.

BESzÉLGETÉSEK A SzENT FERENC KÓRHÁzBAN
A szabadon látogatható programsorozat keretében JANUÁR 25-én 17 órától Almási Éva Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színművész, a Nemzet Színésze lesz Bánki Iván rendező beszélgetőpartnere. Minden érdeklődőt 
várnak. Helyszín: Budapesti Szent Ferenc Kórház, III. emeleti előadóterem (1021 Széher út 71-73.)
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Idén húsz éve született meg a Fény Utcai 
Piac ötlete. A piac friss felmérése arra 
kereste a választ, mi köti a piacokhoz a 
vásárlókat, gyakrabban járnak-e piacra, 
és hogy a fiatalabbaknak más-e a véle-
ménye, mint az idősebbeknek. 

A válaszadók 57%-a nem meglepő 
módon a háztáji termékek miatt ré-
szesíti előnyben a piacot, a különle-
ges, máshol nem elérhető termékek, 
az egy kategórián belül elérhető széles 
választék, a piaci hangulat, a szemé-
lyesség nagyon fontos a vásárlóknak. 
A piaclátogatók 69%-ának több ked-
venc árusa is van.

A 20-40 éves korosztály hasonlóan 
vélekedik a piacról, mint az idősebbek, 
számukra a miliő lehetne hangulatosabb 
is, mint a gyakoribb látogatók számá-
ra, és fontosabb nekik, hogy az eladók 
kedvesek legyenek. Megnyerésük ki-
emelt szempont a piacok számára, mert 
bár jelenleg kisebb súlyt képviselnek a 
piacok látogatásában, de ők képviselik 
a jövő vásárlóerejét. Érdeklődésük lát-
ványosan nőtt minden iránt, ami nem a 
tömegtermeléshez köthető, erre épít-

Miért menne szupermarketbe? Piacra is járhat!

hetnének és építenek is a piacok. Ilyen 
szempontból biztató, hogy a fiatalabb 
korosztály számára is trendivé váltak 
a fesztiválok, és a piac műfaja is egyre 
vonzóbb, a megkérdezettek nagyobb 
százaléka jár újabban inkább többet 
piacra, mintsem kevesebbet (26 vs. 
20%), a jövőre nézve pedig négyszer 
annyian vannak, akik több látogatást 
terveznek, mint akik kevesebbet (17 
vs. 4%) a Fény Utcai Piacra.

Összességében csak a látogatók 18%-a 
érzi magasnak az árakat, ami alátámaszt-
ja, hogy a Fény Utcai Piac népszerűsége 
nemcsak a választékon, a háztáji termé-
kek minőségén, a több mint száz üzlet 
nyújtotta változatosságon és választékon, 
hanem a megfelelő ár-érték arányon is 
alapul. A megkérdezettek is alátámaszt-
ják: egy termékkategórián belül is igen 
széles a választék a piacon. Jelenleg húsz 
hentes található a legkülönfélébb öko-
farm és házi termékekkel, de egyben az 
áruházakban is megszokott választék-
kal. Miközben a szupermarketekben 
hozzászoktak a vásárlók, hogy egy-két 
különböző beszállító szállítja a zöldsé-

geket, gyümölcsöket, addig csak a Fény 
Utcai Piacon 19 helyről lehet választani. 
A számos pékség, halas, sajtos, virágos a 
megszokottól eltérő választékot is kínál. 
Nem marad le a piac élelmiszerben, ve-
gyiáruban, ajándékban, illetve delikát és 
biotermékekben sem, de külön szárított 
gyümölcsös és magvakat árusító, illetve 
fűszeres is van, aki aztán mindent tud a 
portékájáról, és azt szívesen el is mondja 
a vevőknek. Ezt is értékelik a vevők, a 
személyesség 45% számára fontos. Hasz-
nált és új divatáru, bőrdíszmű, táska, 
cipő, fehérnemű, méteráru, antikvitás, 
állateledel és állatgyógyszertár is van a 
hagyományos gyógyszertár mellett, de 
lángos, hurka, török, magyar és kínai 

Ön melyik táborba tartozik? Az elmúlt évtizedekben a vásárlók ké-
nyelmesebbek lettek, és sokan a kisboltok és piacok helyett szuper- és 
hipermarketekben vásárolnak. Pedig ugyanazt, sőt, különlegesebb 
választékot kínálnak a piacok, így manapság egyre többen látják, hogy 
számos előnyük van. Egy friss, ötszáz fős felmérés az I., II. és XII. kerületi 
lakosok körében pontosabb választ ad a miértekre.
 

További információk:
villányi Balázs, (06 30) 606-7843

e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu

Regisztráció az ingyenes képzésre:
http://onlinemarketinges.hu/januar

A FEJLŐDŐ II. KERÜLETÉRT

Ingyenes online-marketing-képzések 
két helyszínen!

II. KErülETI vállAlKozóI KlUB

Legyen

SIKErES 
a magyar KKV-szektor, 

mert csak így lehet sikeres 

mAgyArorSZÁg!

marczibányi téri művelődési Központ
(1022 Marczibányi tér 5/a)

Január 25., szerda 9-13 óráig, 
WordPress honlapkészítés, kezdő

Január 25., szerda 14-18 óráig, 
Hírlevélküldés (MailMaster), haladó

Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

Január 19., csütörtök 9-13 óráig, 
Hírlevélküldés (MailMaster), haladó 

Január 19., csütörtök 14-17 óráig, 
MasterMind-csoport 

Január 26., csütörtök 14-18 óráig, 
WordPress honlapkészítés, kezdő

A II. Kerületi Vállalkozói Klubon 
keresztül az önkormányzat már 
több év óta a kerületben élő csa-
ládi, mikro- és kisvállalkozóknak 
kíván segítséget nyújtani Villányi 
Balázs online-marketing-szak-
értő közreműködésével.

– Januárban a WordPress hon-
lapkészítésről tartok előadást és 
technikai útmutatást kezdők 
számára, ebben a szezonban az 
utolsó alkalommal – mondta el 
Villányi Balázs.

– A WordPress a világ leg-
népszerűbb honlapkészítő esz-
köze. Mintegy 350 millió honlap 
működik WordPress-alapon. 
Javaslom, hogy ismerjék és ta-
nulják meg ezt a remek eszközt. 
A foglalkozáson mindenki a sa-
ját gépén dolgozik, de tárhelyet 
és WordPresst mi biztosítunk. 

A képzést annak ajánlom, aki-
nek még nincs honlapja, vagy 
van, de korszerűbbet szeretne, 
illetve, akinek már van WordP-
ress-honlapja, de nem tudja 
kezelni.

Villányi Balázs elmondta, hogy 
januárban a MailMaster hírle-
vélküldő szoftver haladó szin-
tű használatát is oktatja. Erre a 
képzésre azokat várja, akik részt 
vettek a decemberi alapozó kép-
zésen, vagy pedig már ismerik a 
MailMaster-szoftvert. 

– A MasterMind klub kere-
tében egy-egy konkrét témát 
dolgozunk fel. Januárban vagy a 
marketingtervezés, vagy a piac-
kutatás lesz a téma. Az össze-
jöveteleken kötetlen szakmai 
beszélgetésre is van lehetőség. 
Mindenkit várok.

Ingyenes honlapkészítő képzés
Két helyszínen folytatódik a II. Kerületi Vállalkozói Klub, melynek 
keretében januárban a honlapkészítés és a hírlevélküldés rejtelmeivel 
ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az önkormányzat támogatásával 
működő ingyenes programra Villányi Balázs online-marketing-szak-
értő várja az érdeklődőket.
 

ételek, kávézó, borozó, levesbár is talál-
ható a piac területén. Bank és lottózó már 
régóta működik, miképp utazási iroda, 
laptopszalon és cybercafé is. 

Érdekes, annak ellenére, hogy több 
mint száz üzlet található a piac terü-
letén, a megkérdezettek 40%-a csak 
két-három árusnál vásárol, míg a fele 
négy-ötnél, azaz célzottabban viselked-
nek, mint a szupermarket-kedvelők. 
A gyakori látogatók leginkább 5000-
10 000 Ft között költenek egy vásárlás 
során, és hetente többször is járnak 
a piacon, nem csak hétvégeken. Nem 
meglepetés, az idősebbek kevesebbet 
költenek, és árérzékenyebbek, míg a 
fiatalabbak többet. Pr

-ci
KK
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2017. február 4-én.
Lapzárta: keretes – január 25., apró – január 27.

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton 
történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16-ig. 
Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222.
Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig sza-
vanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 
megjelenéstől 10% kedvezmény. Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), 
készpénzfizetéssel rendezve.
online apróhirdetés-felvétel a nap 24 órájában:
ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/
Fizetési lehetőség: az interneten keresztül 
bankkártyával, vagy készpénzzel bármely bankfiókban, vagy banki utalással.

Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 316-3410-es számon, illetve a hirdetes@
budaipolgar.hu e-mailcímen. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft, 1/2 
170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old. 265 000 Ft, 
1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli.
Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 20%, 10-től 30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirde-
tésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények 
nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

 ÁLLÁS-MUNKA 
TÖBB ÖNÁLLÓSÁGOT ÉS TELJESÍTMÉNYARÁNYOS 
JÖVEDELMET SZERETNE? KIEMELKEDŐ DÍJAZÁS-
SAL ÉS FOLYAMATOS SZAKMAI KÉPZÉSSEL VÁRJUK 
A HŰVÖSVÖLGYI OTP INGATLANKÖZPONTBA! JE-
LENTKEZÉS FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL: lovasz.
marton@otpip.hu TEL.: 06 70 272-1627
A SZENT LUJZA SZERETETOTTHON SZOCIÁLIS GON-
DOZÓ, ÁPOLÓ ÉS MOSODAI MUNKATÁRSAT KERES. 
JELENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL A szentluj-
za@t-online.hu E-MAIL CÍMEN LEHET. TEL.: 466-5611
A Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 
általános iskolai informatika tanárt keres (részál-
lásban) azonnali kezdéssel. Cím: 1021 Budenz út 20-22., 
az igazgatónő mobilszáma: 06 20 235-3296.

 OKTATÁS 
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL DIPLOMÁS SZAKTA-
NÁR NAGY GYAKORLATTAL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍT, 
FELZÁRKÓZTAT EGYÉNILEG. Tel.: 06 30 749-2507
ANGOL-, FRANCIATANÍTÁS diplomás nyelvtanártól min-
den szinten. A Pasaréti tér mellett. dobojutka@gmail.
com Tel.: 06 30 432-5012
OROSZ ÜZLETI NYELVOKTATÁS ANYANYELVŰTŐL A 
II. KERÜLETBEN. Tel.: 06 30 309-5444
Matematika-, fizika-, kémiatanítás általános iskolá-
soknak, középiskolásoknak, egyetemistáknak Önnél! 
Ingyenes próbaóra! Tel.: 06 70 222-2257
Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolások-
nak szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 06 30 461-8821

 INGATLAN 
Másfél-kétszobás lakást vennék a Mechwart liget kör-
nyékén. Magánszemély. Tel.: 06 30 573-0944
Nagykövetség diplomatái részére keresek kiadó lakást, 
ikerházat, családi házat. Tel.: 06 30 924-7165
A II., Kupeczky utcában 50 m²-es, mélyföldszinti 
lakás eladó. Irányár: 24,9 M Ft-Tel.: 06 20 935-0018
A II., Endrődi Sándor utcában 117 m²-es lakás 
70m2–es gyönyörű körpanorámás terasszal el-
adó. Tel.: 06 30 960-8862
A II., Lukács utcában III. emeleti, 76 m²-es lakás 
dunai panorámás erkéllyel eladó. Irányár: 36,9 M 
FT. Tel.: 06 20 9325-05
A II., Bimbó úton 157 m²-es, II. emeleti, panorámás, 
saját kertrészes, csendes lakás eladó. Irányár: 129 
M Ft. Tel.: 06 30 960-8862
A II., Pentelei Molnár utcában nagy teraszos, I. 
emeleti 110 m², nappali+3 hálós lakás garázzsal 
1000 Euro+ rezsi/hó kiadó. Tel: 06 20 9325-005
A II., FEKETERIGÓ UTCÁBAN 2001-BEN ÉPÜLT 129 
m²-ES EMELETI LAKÁS GARÁZSOKKAL 61 900 000 
Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

A II., Zöld lomb utcában kertes társasházban 61 m²-es 
egy plusz két félszobás, étkezőkonyhás, lodzsás, légkon-
dicionált, IV. emeleti felújított lakás 32,9 M Ft. Tel.: 06 
20 967-5691
A TÁROGATÓ ÚTON NAGY TERASZOS 86 m²-ES EME-
LETI, FELÚJÍTOTT, HÁROMSZOBÁS LAKÁS GARÁZS-
ZSAL 58 900 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 
70 523-1969
A BUDAKESZI ÚTON 136 m²-ES EMELETI LAKÁS EGY 
SZINTEN, KÉTLAKÁSOS VILLÁBAN 65 900 000 Ft. 
www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
A XI., Ugron Gábor utcában 50 m²-es, lodzsás, két külön 
bejáratú szobás, étkezőkonyhás, magasföldszinti, felújított 
lakás tárolóval 26,9 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
A XII., Diós árokban II. emeleti 107 m²-es, négyszobás, 
erkélyes, dupla komfortos lakás tárolóval 59,8 M Ft plusz 
garázs. Tel.: 06 20 967-5691
MÁRTONHEGYEN PANORÁMÁS HÁROMSZOBÁS, 
CSENDES, NAPOS FÉLEMELETI 67 m²-ES LAKÁS 36 000 
000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK IN-
GATLANA ELADÁSÁBAN? TÍZÉVES TAPASZTALAT. 
SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 
523-1969
Start Ingatlan keres ügyfelei részére eladó lakásokat, 
házakat a II., XII. kerületben. www.startingatlan.hu 
Tel.: 316-9408

 EGÉSZSÉGÜGY 
EREDETI IMPULSER MÁGNESTERÁPIÁS GYÓGYMAT-
RAC ÉS ELEKTROMOS TALPMASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK 
ELADÓ. Tel.: 06 30 658-8804
PEDIKŰR -MANIKŰR HÁZHOZ MEGY. NYUGDÍJAS 
KEDVEZMÉNY! TALP- VAGY KÉZMASSZÁZS AJÁN-
DÉK! Tel.: 06 20 806-7783
ÉLETJÁRADÉKI, ILLETVE ELTARTÁSI SZERZŐDÉST 
KÖTNE IDŐS SZEMÉLYEKKEL MEGBÍZHATÓ VÁLLAL-
KOZÓ. HÍVJON BIZALOMMAL! Tel.: 06 30 500-9987

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORSSZOL-
GÁLAT. Korszerű gépi tisztítás nagy tapasztalattal, 
bontás nélkül azonnal, garanciával. Tel.: 228-6193, 
06 30 921-0948
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, VÉCÉ-
TARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek 
bekötése. Tel.: 06 30 447-3603
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉ-
SE, csapok, szifonok, vécétartályok cseréje, javítása. 
Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
GÁZKÉSZÜLÉK-SZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZKÉ-
SZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GA-
RANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 397-2458, 
06 30 933-3620

VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, kapcsolók, lám-
pák cseréje, garanciával. Boda Zsolt villanyszerelő 
mester. Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújí-
tásig. Petrás József villanyszerelő mester. Tel.: 246-9021. 
ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás. Tel.: 06 
20 934-4664

 LAKÁS-SZERVIZ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, PAR-
KETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS, CSEMPÉZÉS, 
KŐMŰVES, LAKATOS, ASZTALOS MUNKÁK, VILLANY-
SZERELÉS, VÍZSZERELÉS GARANCIÁVAL. HALÁSZ 
TIBOR. TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800
KÉMÉNYBÉLELÉS MOSOLYGÓS ÁRAKON, ÜGYFÉL-
BARÁT MUNKAVÉGZÉS, MINDEZ CSAK CSIPETNYI 
KOSSZAL, AZ ÖN IGÉNYEIT FIGYELEMBE VÉVE. bo-
toskemeny@gmail.com TEL.: 06 20 624-0601
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK, JÁRDÁK, 
KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30 341-3423
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automati-
kák, zárszerelés, lakatos munkák, kerítések. fri-
mari53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 214-7442, 06 
20 978-7429
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor hu 23 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, üvegezését, szi-
getelését garanciával. A felmérés díjtalan! HOR-
VÁTH ÁKOS. Tel.: 06 70 550-0269

 HÁZTARTÁSI GÉPEK 
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK JAVÍ-
TÁSA RÖVID HATÁRIDŐVEL, GARANCIÁVAL. BIRÓ 
ISTVÁN. TEL.: 06 20 937-8110

 ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, 
BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201 5368, 06 20 537-6281
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, karbantar-
tás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés ingyenes 
kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653

 SZOLGÁLTATÁS 
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, 
bútorszerelés. Ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 
403-9357, 06 20 972-0347, 06 30 589-7542
NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti Fodrász-
szalonból) a Hűvösvölgyi út és a Szerb Antal utca 
sarkán lévő fodrászatban szeretettel várja régi és 
új vendégeit. Tel.: 06 70 224-3725, 274-2451
A Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 
326-7071) és BOROSNÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) a 
Pasaréti út 53. (Gábor Áron utca sarok) alatti fod-
rászatban szeretettel várja régi és új vendégeit.

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

 TÁRSASHÁZAK 
Társasház-kezelést, közös képviseletet vállalunk korrekt, 
megbízható módon, referenciákkal. E-mail: flotthome-
team@gmail.com, web: www.tarsashazkezelobudapest.
hu Tel.: 274-6135, 06 70 561-1174

 MŰGYŰJTÉS 
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZPÉNZÉRT 
BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYA-
KAT, PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANGSZERT, SZOB-
ROKAT, KÖNYVEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖ-
KET, SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. 
TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 
06 20 597-8280
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútorokat, porcelá-
nokat, KÖNYVEKET, kerámiákat, ezüsttárgyakat, csilláro-
kat, lakberendezési tárgyakat. Teljes hagyatékot. Díjtalan 
kiszállás. Tel.: 951-8307, 06 30 462-8883
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI RÉGISÉG-
BOLT VÁSÁROL MINDENFAJTA RÉGI BÚTORT, SZŐNYE-
GET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, 
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, 
TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMI-
KOR HÍVHATÓ. TEL.: 06 20 322-2697, 06 20 494-5344

 VÉTEL-ELADÁS 
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT) AN-
TIKVÁRIUM VÁSÁROL. 100 KÖNYVTŐL DÍJTALAN KI-
SZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem kiegészíté-
sére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753
AUTÓT VÁSÁROLOK ÉVJÁRATTÓL ÉS TÍPUSTÓL FÜG-
GETLENÜL A HÉT MINDEN NAPJÁN! TEL.: 06 70 
622-0123
SHIMANO velolux bike női kerékpár eladó. Tel.: 06 30 
658-8804
KIWI ÉKSZERÜZLET A MAMMUT ÜZLETHÁZBAN! GYÖ-
NYÖRŰ ARANY-, EZÜST-, ÚJDONSÁGKÉNT BRILLKÖVES 
ARANY ÉKSZEREK, GYÖNGYÖK ÉS DRÁGAKÖVEK. CÍM: 
MAMMUT I., MAGASFÖLDSZINT (A RETEK UTCAI BE-
JÁRATNÁL). A HIRDETÉSI SZELVÉNY BEMUTATÓJA 30% 
ENGEDMÉNYT KAP! TEL.: 06 70 322-0700
Retro és teljes hagyatékát felvásárlom! Hétvégén is hívjon 
bizalommal: 06 30 744-3185.

 EGYÉB 
Tramontána kötőszalon: Téli-tavaszi mellények, egye-
di, méretre készült kézi kötött (horgolt) ruhadarabok 
rendelésre. Tel.: 356-6009, www.kotode.hu

Apróhirdetések
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Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858

www.akupunktura-prof.hu

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!

A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és

moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,

nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,

reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

ROZMARING 
SZÖVETKEZETI VAGYONKEZELŐ KFT.

1028 Budapest, Patakhegyi út 83-85.
Telefon: 397-6682, fax: 376-5721

e-mail: rozszov@enternet.hu

telephelyén
bérbeadó

irodák 3000 Ft/m2 + rezsi
raktárhelyiségek 1000 Ft/m2 áron 

 02.12. vasárnap 17.00

Hedry Mária: ZRÍNYI ILONA
                      monodráma

Zrínyi Ilona:   Juhász Róza

www.marczi.hu
Marczibányi Téri 

Művelődési Központ
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A rejtvény fő soraiban egyy francia közmondást rejtettük el. 
A 2016/20. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Aki viszo-
nozza a gyűlöletet, legyőzetett”. A helyes megfejtést beküldők 
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépő-
jegyet nyert a zrínyi Ilona című monodrámára, ami február 
12-én 17.00 órakor lesz a Marczibányi Téri Művelődési Központ-
ban. A nyertesek: Rácz Kálmánné, Szűcs Ervinné és Viczián 
Lászlóné. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen, az előadás 
előtt fél órával a művelődési központ információs kollégáinál, a 
nevük bemondásával vehetik át. Várjuk megfejtéseiket a „Budai 
Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsan-
na@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2017. február 4-ig.

Köszönet 
az egy százalékért
A Budapest II. kerületi Területi 
Természetbarát Sportkör javára 
2015-ben a személyi jövedelem-
adó 1%-ának felajánlásával jut-
tatott 45 991 Ft-ot a sportkör az 
alapító okiratban foglalt célok 
szerinti tevékenységének meg-
felelően sportrendezvényekre, 
kulturális célokra, anyagvásárlás-
ra használta fel. A felajánlásokat 
ezúton is köszönjük, és kérjük, 
hogy fenti céljaink megvalósítása 
érdekében a jövőben is támogas-
sák a sportkört.

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

– Hatékony
   alakformálás!

– Minden
   korosztálynak!

– Elérhető áron!

tel:   30-539-3797Margit krt.  48.  1/9. 

Testtel a lélekért
Mozgásterápia 

csoportos tréning

Fókuszban: a szorongások csökkentése, 
és elhagyásuk lehetősége a megfelelő 

technikákkal és mozdulatrendszerekkel.
Igazán szép, eredményes csoportmunka keretében, 

minden szombaton, délelőtt/délután.
A tréningek indulása: 2017. február 4.

9:00–12:00 Pasaréten,  
vagy 14:30–17:00 Óbudán, a Kolosy térnél

A csatlakozás folyamatos.
Természetesen egyéni tréningekre is van lehetőség, 

időpont egyeztetéssel
Információ, és bejelentkezés:
Laskai Linda 06 70 318-3077

web: www.laskaitreningek.hu,
email: linda@laskaitreningek.hu



2017/1 – január 14. HIRDETÉS 31. OLDAL

Építőanyag kereskedés házhozszállítással!
Tel.: 376-5853

Nyitva: • hétfő-péntek: 7-16 • szombat: 7-12 • vasárnap zárva
Mész, beton, transport beton, tégla, sóder, homok, kulé- és gyöngykavics, termőföld, 

betonacél, szegélykő, térkő, vakolat, csemperagasztó. 
Cement és zsalukő kedvezményes áron!

Gépi földmunka, bontás, verőfejjel és szállítással is, tereprendezés,
alap-, és sáv-alapásás, árokásás.

1028 Pesthidegkút-Ófalu, Patakhegyi út 83-85.

Tankoljon olcsóbban, helyben!
Tel: 397-2523

Nyitva: • H–P: 6–19 h • SZO.: 6–16 h • vasárnap zárva
95-ös • Gázolaj • PB gáz • Telefon egyenleg feltöltés 

 • Autópálya matrica • Megyematrica •  Útdíj egyenlegfeltöltés 
• Bankkártyás fizetés 

Central

MEGNYITOTTUNK!

Szeretettel várjuk januárban is 
kedves Vásárlóinkat SPAR üzletünkben!

Esténként „happy-hours”: 
állandó akcióinkon felül további 10 termék 

10–15%-os kedvezménnyel 
kapható 20 és 22 óra között! 

Budapest II., Horvát utca 14–24. 
(Center Business Center irodaház)

Nyitva tartás: 
Hétfő–péntek: 07:00–22:00, Szombat: 08:00–22:00

Vasárnap: zárva

2017_0114_Horvat_utca_197x133.indd   1 09/01/17   14:22
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DIGITV+ 
DIGINet 1000+ 
DIGITel 200

4800 Ft/hó
OKOS CSOMAGBAN

IGÉNYBEJELENTÉS: WWW.DIGI.HU/2KER

Az ajánlat 2017. január 1-jétől, valamint a hálózat kiépí-
tésétől, az akció visszavonásig, Budapest, II. kerület te-
rületén DIGITV+DIGINet 1000+DIGITel 200-as Okos cso-
magra, új előfizetőknek, 2 éves határozott idejű szerződés 
megkötésével érvényes. A szerződéshez előzetes műszaki 
felmérés szükséges. Az árak a hűségidőszak végéig érvé-
nyesek, ezt követően a mindenkori ÁSZF szerinti listaár fi-
zetendő. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek: 
tel.: 1272 vagy www.digi.hu/2ker
*Az Internet garantált le- és feltöltési sebessége 25/20 
Mbit/s DIGINet 100 csomag és 300/50 Mbit/s DIGINet 1000 
csomag esetén.

A
K

CIÓ
S AJÁNLAT!

1000
Mbit/s

100 megabites 

net áráért!*
INTERNET

JÖVÜNK!

II. KERÜLET
HAMAROSAN

Pesthidegkút-Ófaluban

80 férőhelyes, emelt szintű szolgáltatást nyújtó
Idősek Otthonában egy és másfél szobás lakrészek 

igényelhetők, 1–2 éves átmeneti elhelyezésre, 
valamint tartós bentlakásra és rövidebb időtartamra 

egészségügyi rehabilitáció céljára.

Biztosítunk:
• egészségügyi szolgáltatást,

• éjjel-nappali nővérfelügyeletet,
• dietetikussal készített étrendet,

• gyógytornát, stb.

1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816

06 30 317-3713, 06 30 857-8969
senectuskht@t-online.hu

www.senectus.hu

Megnyitott a II. kerület egyetlen
CHOCOLATE brown csokiszoláriuma a Frankel Leó út 72-ben

Exclusív kétszintes környezet, erős géppark várja a barnulni vágyókat. 
Csak luxus kategóriás gépek, rengeteg extra felszereltséggel. (Vibro Plate)
Hatalmas krémválaszték az Australian Gold, SKYN és Swedish Beauty 

termékekből. Percdíjakról és bérlet árainkról 
a facebook oldalunkon (facebook/frankelszoli) tájékozódhat.

Töltődjön fel D vitaminnal, kényeztesse magát nálunk!
A hirdetés felmutatása esetén ajándék mélybarnító krémet  adunk az első 100 vendégünknek.

Kizárólag a legújabb fejlesztésű  TOP Premium szériás 
csokicsövek várják a hét minden napján.

AJÁNDÉK 
ACCELERATOR KRÉM

H: 8:00-22:00
K-Szo: 7:00-22:00

V: 9:00-21:00

www.barnulas.hu
A fonodó villamos vonalán könnyen megtalálható szalonunk.


