
Március 14-én sokan látogattak el az önkor-
mányzat Gábor Áron-emlékműnél tartott színes 
ünnepségére. Rajkai Zoltán, a Katona József 
Színház művésze Petőfi Sándor: Készülj ha-
zám című versét szavalta el, fellépett a Duna 
Művészegyüttes, valamint a Marczibányi téri 
Kodály iskola kórusa, amely ’48-as népdal-
csokrot adott elő.

Az eseményen beszédet mondott Balsai István 
alkotmánybíró, aki kiemelte: 1848 márciusának 
idusát követően hős példaképeink valódi rend-
szerváltozást hajtottak végre. – Ma is országot 
kell építenünk, híven az 1848-as eszmékhez: 
egy tiszta, erkölcsi alapon álló, a valóságban 
is demokratikus országot, amelyben a széles 
értelemben vett közterheket mindenki viseli 
– hangsúlyozta Balsai István.

Láng Zsolt polgármester ünnepi beszédében 
kiemelte, hogy 1848 jelképpé magasztosult 
történelmi dátuma magyar históriánk legvi-
harosabb, legdrámaibb időszakaiban is a ma-
gyarság szabadságvágyának, hősiességének 
mementója maradt. 

– Mára vállalhatóvá lett minden, amit nagy 
magyarjaink 1848-ban a zászlajukra tűztek, 
és a nemzeti önrendelkezés akkori törekvései 
irányt mutatnak napjaink küzdelmeihez is. 
Függetlenségünk birtokában is úgy akarunk 
az európai nemzetek nagy családjához tartozni, 
hogy a világ mozgásai, kihívásai ne befolyásolják  
alapvető nemzeti értékeink, hagyományaink 
és identitásunk megőrzését – hangsúlyozta a 
polgármester. 

Hozzátette, mai – ellentétektől és ellent-
mondásoktól szabdalt – világunkban is csak az 
lehet a cél, mint mindenkor 1848 óta: a nemzeti 

1848-ra emlékezett a II. kerület

önrendelkezés, a függetlenség, a szabadság 
biztonságában élni, alkotni és gyarapodni. E 
napon minden magyarnak szent kötelessége 
megadni értékadó elődeink számára mindazt 
a megbecsülést és figyelmet, ami tanításaik, 
helytállásuk, áldozatuk, hazaszeretetük okán 

megilleti őket. Emberségük, tetteik és haza-
féltésük ma is élő mintát kínál, irányt szabva 
a döntéshozásban és a köznapi életben egy-
aránt – mondta ünnepi beszédében Láng Zsolt 
polgármester.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra 
emlékezve a II. Kerületi Önkormányzat is ün-
nepségeket tartott: a Gábor Áron-emlékmű-
nél, Pesthidegkúton az ófalui templomban és 
Schittenhelm Ede honvédtüzér síremlékénél.
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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 nyitvatartása: 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

A Fővárosi Közgyűlés azon újságíróknak, médiában dolgozó személyeknek adomá-
nyozza a Csengery Antal-díjat, akik kiemelkedő tevékenységükkel a fővárost, a főváros 
kerületeit érintő hírekről magas színvonalú, hiteles tájékoztatást adnak az írott és 
elektronikus sajtón keresztül. Csengery-díjat vehetett át négy kollégája mellett Ludwig 
Dóra, a Budai Polgár vezető szerkesztője,  aki a főpolgármesteri méltatás szerint a 
díjat a mindennapi életben eligazodni vágyók hiteles, pontos, tárgyilagos és gyors 
tájékoztatásáért kapta. A kitüntetés kapcsán a kezdetekről és a jelenről kérdeztük.

– Az ELTE-n olasz és angol szakon végeztem, majd az Iparművészeti Egyetem 
posztgraduális képzésén szereztem másoddiplomát művészeti menedzser szakon. 
Három- és ötéves volt a két lányunk, amikor a Millenáris Park Zöld Péter-játszóterét 
szobrász férjem, Balla Gábor megtervezte és megvalósította barátjával, Kő Boldi-
zsár grafikussal, még 2001-ben. A művészetet így szerették volna közelebb vinni a 
gyerekekhez. A II. kerületben hónapokig tartó játszótérépítésnél én fogtam össze a 
munkálatokat. Ennek kapcsán találkoztam a Budai Polgár akkori főszerkesztőjével, 
Tóth Ildikóval. Először külsősként, művészeti témákban írtam, galériákat mutattam 
be, művészportrékat készítettem. 2002 januárjától dolgozom teljes állásban a Budai 
Polgárnál, immár másfél évtizede, először munkatársként, majd szerkesztőként, s a 
lapnak az utóbbi két évben vezető szerkesztője is vagyok.

Ebben a minőségedben mit tartasz a legfontosabbnak?
Egyrészt azt, hogy az ötvenezer példányban megjelenő, minden II. kerületi lakoshoz 

eljutó lap közérthetően mutassa be a II. Kerületi Önkormányzat munkáját, arról hite-
les és kiegyensúlyozott tájékoztatást adjon. A negyedszázados múltra visszatekintő 
lapot tudatosan igyekszünk távol tartani a politikától, de beszámolunk az újságban 
a mindenkori polgármester és képviselő-testület munkájáról. 

Másrészt kollégáimmal együtt szem előtt tartjuk a Budai Polgár értékteremtő 
és értékközvetítő feladatát. Igyekszünk magas színvonalon megírt interjúkban, 
cikkekben bemutatni az itt élőket, legyenek akár művészek, tudósok, színészek, 
közéleti személyiségek, vagy egyszerűen csak kerületi polgárok. Kiemelten foglal-
kozunk a helyi közösségekkel, civil kezdeményezésekkel, kulturális eseményekkel, az 
oktatás-nevelés kérdéseivel. Igen népszerűek a helytörténeti vonatkozású cikkeink, 
sok embert érdekel, ki élt őelőtte egy-egy házban, utcában, hogy elődeink milyen 
természeti, szellemi és épített örökséget hagytak ránk. Célunk a lokálpatriotizmus 
erősítése, valamint a kerületben élők szolgálata. 

mi a titka az újságnak? Sokak szerint a Budai Polgár régóta az egyik 
legjobb kerületi önkormányzati lap.

A visszajelzések alapján úgy érezzük, az emberek szeretik, és várják, hogy két-
hetente bedobják a postaládájukba a lapot. A tartalmas cikkek mellett a „titok” 
része még az a szívvel-lélekkel végzett munka, amit kollégáim nagy része már több 
mint másfél évtizede végez a szerkesztőségben. Az olvasó talán nem gondolkodik el 
azon, hogy egy újság létrejöttéhez állandó hirdetőkre, megfelelő minőségű papírra, 
pontosan dolgozó nyomdára, színes ötletekre, kreatív fotósra, ügyes tördelőre és 
sasszemű olvasószerkesztőre éppúgy szükség van, mint jó tollú újságírókra. Az ön-
kormányzat vezetésének is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy lehetőséget 
és hátteret biztosít számunkra a színvonalas lap létrehozásához. A jó újsághoz az 
is elengedhetetlen, hogy baráti és oldott legyen a munkahelyi légkör, szeressük 
egymást, és legfőképpen a munkánkat. Nagy öröm a díj, de arra még büszkébb 
vagyok, hogy ennyien szeretik az újságot. Köszönöm ezt a kollégáimnak, a díj az ő 
munkájuk elismerése is! Zsoldos sZilvia

Kitüntették lapunk vezető szerkesztőjét
Csengery Antal-díjakat adott át Tarlós István főpolgármester a magyar 
sajtó napja alkalmából március 14-én a városházán. A kitüntetett öt 
újságíró között volt ludwig Dóra, a Budai Polgár vezető szerkesztője 
is. Az eseményen részt vett láng zsolt, a II. kerület polgármestere.



2017/5 – március 25. ÜNNEP 3. OLDAL

(Folytatás az első oldalról.)

Az ünnepségen koszorúzott Láng 
Zsolt polgármester, Balsai István 
alkotmánybíró (fenti képünkön), 
valamint Varga Mihály miniszter, 
országgyűlési képviselő is. A ko-
szorúzó pártok és civil szervezetek, 
nemzetiségi önkormányzatok, isko-
lák listája a www.masodikkerulet.hu 
oldalon megtekinthető.

A forradalomra és a szabadság-
harcra emlékeztek Pesthideg-

kút-Ófalun is március 15-én reg-
gel. A  templomban a szentmisét 
követően tartott megemlékezésen 
köszöntőt mondott Csabai Péter, a 
Pesthidegkúti Városrészi Önkor-
mányzat elöljárója. 

– Hiszem, hogy 1848 szelleme ma 
is jelen van hazánkban – itt, Hideg-
kúton is, fiataljainkban és az idő-
sebb nemzedékben egyaránt, és 
azokban a lokálpatriótákban, akik 
összefognak közös céljainkért és 
kiállnak értékeinkért. Őseink ki-

vették a részüket a történelemből, 
megélték mindennapjait. A  mi 
feladatunk mindezt továbbadni, 
megtanítani gyermekeinknek a 
nemzetben gondolkodást és meg-
tölteni tartalommal az ünnepeket 
– mondta. Az elöljáró emlékezte-
tett arra, hogy a II. Kerületi Ön-
kormányzat idén a polgároknak és 
a lakóközösségeknek nemzeti szí-
nű zászlókat adományozott a kerü-
let épületeinek fellobogózásához.

Az ünnepségen beszédet mon-
dott Prőhle Gergely, a Petőfi Irodal-
mi Múzeum főigazgatója. 

– „Ébreszd fel alvó nemzeti lel-
kedet!” – írta 210 évvel ezelőtt 
Berzsenyi Dániel. Manapság azt 
mondhatnánk, hogy tudatosítsd 
magadban, gyerekeidben jobban 
a közös értékeinket, sokszínű, 
a sváb gyökerekkel rendelkező 
nemzeti kultúránkat, közös ha-
gyományainkat, ami Hidegkúton 
különösen helytálló. Ez a kreati-
vitás teszi vonzóvá a várost – em-
lékeztetett a főigazgató. Prőhle 
Gergely hozzátette: – Amikor azt 
látjuk, hogy megújult a templo-

1848 szelleme ma is jelen van

Gratulálunk a kerületi díjazottaknak!

Magyar Gazdaságért díjat adott át Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter március 
13-án II. kerületi vállalkozóknak: Tóbiás Györgynek, a Tóbiás Optika Kft. vezetőjének, 
Auguszt Józsefnek, a hatvan éve megnyílt Fény utcai cukrászda cukrászmesterének, 
valamint Gelencsér Lászlónak, a hidegkúti Geli Kft. vezetőjének. A családi vállalkozá-
sok nemcsak gazdasági teljesítményükkel, hanem azzal is kitűnnek és példát mutatnak, 
hogy szerepet vállalnak a II. kerület közösségi életében

Elismerések II. kerületi vállalkozóknak

Március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából állami elismerésekkel 
díjazták a kiemelkedő teljesítményeket. Magyarország köztársasági 
elnöke Kossuth-díjat adományozott Frenreisz Károly zeneszerző, 
előadóművésznek a magyar könnyűzenei életet népszerű slágerek 
és filmbetétdalok sorával gazdagító pályája elismeréseként, aki klasszikus 
zenei képzettségét a hazai rock-beat korszak több legendás, külföldön is 
sikeres zenekarának alapító tagjaként kamatoztatta. Kossuth-díjat kapott 
Nagy-Kálózy Eszter színművész a naivaszerepektől a drámai karakterekig 
terjedő alakításaiért, nagyívű színpadi, illetve filmes munkásságáért, jelentős 
szinkronszínészi tevékenységéért, valamint Radnóti Zsuzsa dramaturg, szak-
író, a kortárs magyar irodalom legjelentősebb alkotásainak hiteles színpadra 
állítása, a hazai drámairodalom történetének kutatása és publikálása terén 
felmutatott munkássága elismeréseként.

Gratulálunk minden II. kerületben élő kitüntetettnek!

munk, épül a Klebelsberg-kastély, 
lesz uszoda, és hogy a helyi közös-
ségek sikeresen használják lelki és 
anyagi erejüket, akkor emlékez-
zünk elődeinkre, mert bizonyos, 
hogy egykoron nem üzent nekünk 
hiába sem Berzsenyi, sem Arany 
János és Jókai Mór, sem pedig ké-
sőbb Bibó István.

A megemlékezésen közremű-
ködtek a Kiss Zenede tanárai és 
diákjai, valamint Molnár Szabó 
Emma, a Klebelsberg Kuno Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
tanulója, illetve az 1000. Szent 
Korona Cserkészcsapat. Az ün-
nepségen és az azt követő koszo-
rúzáson részt vett többek között 
Láng Zsolt polgármester és Var-
ga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter, országgyűlési képviselő, 
illetve a képviselő-testület több 
tagja. Szintén koszorút helyeztek 
el a templom falán álló 1848-as 
emléktáblánál pártszervezetek, 
egyházak, helyi oktatási és neve-
lési intézmények, valamint civil 
szervezetek.

ld-sZG
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Pannónia Stúdió néven átadták az 
1954-ben épült Pannónia Film-
stúdió milliárdos nagyságrendű 
összegből megújult épületét már-
cius 9-én. A mintegy háromezer 
négyzetméteres, műemléki vé-
dettségű, a Hűvösvölgyi út 64-66. 
szám alatt található intézményben 
kép- és hangutómunka-stúdiókat 
alakítottak ki, de oktatási és kultu-
rális célra is használni fogják őket. 

Láng Zsolt, a II. kerület polgár-
mestere a megnyitón elmondta, 
hogy az egykori Pannónia Film-
stúdió nagy szerepet játszott a 
magyar animáció és szinkron vi-
lágsikereiben.

– Generációk nőttek fel olyan 
rajzfilmjeiken, mint Rófusz Ferenc 
első és eddig egyetlen Oscar-díjas 
magyar animációs filmje, A légy, 
vagy olyanokon mint a Macska-
fogó, a Vuk és a Mézga család. 
Olyan neves alkotók dolgoztak a 
stúdiókban, mint Dargay Attila, 
Ternovszky Béla, Nepp József vagy 
éppen kerületünk díszpolgára, 
Jankovics Marcell.

A polgármester hangsúlyozta, 
hogy a stúdió felújításával a vá-
rosrész újabb kulturális értéke, 
szellemi műhelye menekült meg 
és nyerte vissza eredeti formáját, 
funkcióját.

– Az épület másfél évtizedig a 
pusztulásé és az enyészeté volt, 
amíg 2015-ben el nem kezdődtek 
a felújítási munkálatok. Megérte 

Átadták a felújított Pannónia  Stúdiót

a fáradságot, hiszen mára ismét a 
II. kerület egyik ékkövévé vált ez a 
csodálatos, sok száz történetet és 
csodát megélt épület.

Láng Zsolt emlékeztetett arra 
is, hogy II. kerületi óvodások és 
kisiskolások a II. Kerületi Önkor-
mányzat és a stúdió együttműkö-
désének keretében ingyenesen 
látogathatják majd az épületben 
berendezett Pannónia Emlék-
stúdiót. Az érdeklődők itt ismer-
kedhetnek meg a rajzfilmkészítés 
egykori eszközeivel, megnézhetik, 
hogyan készülnek az alkotások, és 
találkozhatnak a magyar rajzfilmek 
ikonikus figuráival, többek között 
Misi mókussal és a Tévémacival.

Az eseményen részt vett az át-
adás fővédnöke, Kövér László, az 
Országgyűlés elnöke, aki felhívta 
a figyelmet arra, hogy a Walt Dis-
ney, a Hanna-Barbera, a Szojuz-
multfilm és a japán Toei mellett 

a világ legjobb rajzfilmes műhe-
lyei között tartották számon a régi 
Pannónia Filmstúdiót.

– A magyar filmeknek az utóbbi 
időszakban elért sikerei pedig azt 
igazolják, hogy ismét jó úton halad 
a filmgyártás, amiben 2010 után az 
állam a kellő mértékű szerepválla-
lást képviseli – tette hozzá a házel-
nök, megemlítve az átadáson jelen 
volt Andy Vajna, a hazai filmipar 
megújításáért felelős kormány-
biztos eddigi munkáját. – Egy új, 
sikeres korszakhoz hozzájárulhat a 

JANkoVIcS MARceLL, 
Kossuth- és Balázs Béla-dí-
jas rajzfilmrendező, a Nem-
zet Művésze: – Már 1954-ben 
jártam ide szinkronizálni, majd 
1960-tól 36 éven keresztül dol-
goztam a stúdióban. Fázisrajzoló 

gyakornokként kezdtem és a Pannónia Filmstúdió 
utolsó igazgatójaként fejeztem be a munkát. Nem 
gondoltam, hogy a lepusztult ház valaha megújulhat, 
de Rákosi Tamásék gondoskodtak arról, hogy em-
lékezhessünk, a fiatalok feladata pedig, hogy újra 
legendát teremtsenek a stúdióból. 

cAkó FeReNc, Cannes-i film-
fesztivál- és Arany Medve díjas 
filmrendező, érdemes és kiváló 
művész: – Furcsa, de kellemes 
érzés megújulva látni az épületet, 
ahol Európa egyik legnagyobb 
rajzfilmstúdiója működött, és 

ahol megannyi évet eltöltöttem. Nagy élet zajlott itt 
valamikor. A főiskola elvégzése után kerültem a film-
stúdióhoz, készítettem gyurmafilmeket, de döntően 
rajzfilmeket. Munka mindig volt, és amit csodásnak 
tartottunk, hogy tíz-tizenöt ember foglalkozhatott 
egy filmmel.

RóFuSz FeReNc  Oscar-, 
Kossuth- és Balázs Béla-díjas 
rajzfilmrendező: – Nosztalgikus 
érzés itt lenni, hiszen a miénk volt 
az aranykor. A  négyes műterem 
volt az akkori „hőbörgő” fiatalok 
munkahelye, ahol csoportokban 

dolgoztunk. A világ számos stúdiójában jártam, de azt 
a remek hangulatot, ami itt volt, azt sehol máshol nem 
tapasztaltam. Most is dolgozom, készítjük a tizenhárom 
epizódos Hoppi mesékből az egész estés filmet, valamint 
az Utolsó vacsora című tízperces, egyedi filmet, amely-
ben a freskó mozdul meg. Remélem, év végére elkészül.

Pannónia Stúdió is – jegyezte meg 
Kövér László.

Az átadáson Rákosi Tamás pro-
ducer, a stúdió tulajdonosa jelez-
te: a beruházás egyik célja az volt, 
hogy az ikonikus épület újra életre 
keljen.

– Nagy büszkeség és csodálatos 
dolog a filmstúdió rekonstrukci-
ója. Az is, hogy Magyarországon 
újra sok film készül, amin keresz-
tül az egész világ láthatja a hazai 
filmes szakemberek világszínvo-
nalú munkáját. Külön öröm, hogy 

Kerületi kulturális érték és szellemi műhely menekült meg
Megújult a Vuk, a Mézga család 

és a Macskafogó szülőháza. 

A Hűvösvölgyi úti stúdiókat a 

legmodernebb technikával sze-

relték fel, az emlékstúdiót pedig 

II. kerületi óvodások és kisiskolá-

sok ingyen látogathatják majd.
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STúDIóTÖRTéNeT
A Hűvösvölgyi úti épület Gádoros 
Lajos és Mühl bacher István ter-
vei szerint készült el 1954-ben, a 
Pannónia Filmstúdió elnevezést 
1957-ben kapta. A ’70-es ’80-as 
években már mintegy három-
száz fő dolgozott a művészeti, a 
gyártási és az ellátási területen. 
A szinkronstúdiónál – ami tizenkét tagú színésztársulattal rendelkezett – több 
mint harminc szövegíró és tizenhat rendező kapott munkát. Az épületet 2003-
ban nyilvánították védetté, mégis megindult az amortizációja. Az új tulajdonos 
2015-ben – Székelyhidi Gábor (Kas Design) tervei alapján – elvégezte a másfél 
évtizede üresen álló épület felújítását. Ma itt dolgozik az ország egyik vezető 
digitális utómunka-stúdiója, a Melon FX, az elismert vágók által alapított Post 
Office Films, a nagyjátékfilmek, reklámok és tévés produkciók fényelésére sza-
kosodott Studio Spájz, a hangprofi Gaston, illetve a hazai műsorgyártásban 
jelentős IKO Média Csoport. Olyan új produkciók fordultak meg a stúdiókban, 
mint a Liza, a rókatündér, a most bemutatott Kincsem, vagy Enyedi Ildikó Arany 
Medve díjas Testről és lélekről című alkotása.

a műemlékvédelmi oltalom alatt 
álló épület felújítása során szinte 
teljes mértékben vissza tudtuk ál-
lítani a ház eredeti állapotát.

A tulajdonos arra is rámutatott, 
hogy az épület falai közé fiatal és 
tehetséges művészek által alapí-
tott, jól működő utómunka-stú-
diók költöztek be, illetve számos 
díjazott film, valamint filmek képi 
és hangi utómunkája készült és 
készül folyamatosan a házban, de 
az animáció is szerephez jut.

Mint arról a Pannónia Stúdió 
tájékoztatott, egyik céljuk az, hogy 
részt vegyenek a magyar rajzfil-
mek filmtörténeti értékként való 
megőrzésében és népszerűsíté-
sében. Működésük oktatási 
programmal egészült ki 
gyerekek és fiata-
lok számára: nyá-
ron animációs-
rajzfilm-táborokat 

szerveznek heti turnusokban, 
terveik szerint a rövidebb isko-
laszünetben is. A  felnőttképzés 
keretében animáció, szinkron, 
vágás, hangmérnöki, illetve kép-
zőművészeti témában szervezett 
szakmai konferenciákra, filmes 
tematikájú szabadegyetemekre 
és mesterkurzusokra jelentkez-
hetnek az érdeklődők.

Az épületben egész évben helyet 
kapnak exkluzív, a magyar film-
művészethez kapcsolódó kulturá-
lis programok, például a koráb-
ban a Pannónia Filmstúdióban 
alkotott művészeket bemutatan-
dó életmű-kiállításokat tartanak. 

Elsőként a II. kerület dísz-
polgára, Jankovics Marcell 
rajzfilmrendező munkái-
ból nyílt tárlat.

sZabó GerGely

Rákosi Tamás, Láng Zsolt, Andy Vajna és Geszti Péter

Az április hozhat hideget, meleget, ragyogó napsütést, havat, 
hideg szelet, esőt, zivatart, nyári meleget, szeszélyének meg-
felelőt. Ám ez senkit sem tarthat vissza attól, hogy részt vegyen 
a II. Kerületi Idősügyi Tanács vidám hangulatú, zenés-táncos 
rendezvényén ÁPRILIS 28-án, 14.30-tól. Előzetes tánctudás nem 
szükséges. A belépés díjtalan, büfé igénybe vehető. Élő tánczene, 
rendhagyó táncoktatás, vidám hangulat és egyéb meglepetés várja 
a szórakozni vágyó, táncos lábú kerületi lakosokat (Klebelsberg 
Kultúrkúria, Barbakán-terem, 1028 Templom u. 2-10.). 

Tavaszköszöntő bál
– felső korhatár nélkül

A költészet napján kerületünkben

Országszerte ÁPRILIS 11-ÉN ünnepeljük a költészet napját. Ezen 
a napon a Klebelsberg Kultúrkúria és a Marczibányi Téri Műve-
lődési Központ is verses műsorral tiszteleg a magyar irodalom, 
a magyar költészet előtt.

ÁPRILIS 11., 18.00: Sem emlék, sem varázslat – Ober frank Pál 
színművész előadóestje Radnóti Miklós műveiből a Klebelsberg 
Kultúrkúriában. Radnóti Miklós a magyar költészet egyik legnagyobb 
alakja. Sorsa, szenvedése, kiszolgáltatottsága, váteszi látásmódja, saját 
sorsának pontos előérzete révén figyelmeztető jelként magasodik 
elénk. Testvérünk, barátunk, társunk a magyar történelem sodró, 
mai hullámzásában is. A belépés díjtalan (1028 Templom utca 2-10.)

ÁPRILIS 11., 19.00: Szárnyak árnyékában – zsoltárok gitárra, szá-
mítógépre a Marczibányi Téri Művelődési Központban.

Minden kor újrafogalmazza saját kapaszkodásait Isten toronyházai, 
gleccserei, madártejes bárányfelhői magasába. Közreműködnek: 
Molnár Krisztina Rita költő, író, Lackfi János József Attila- és Prima 
Primissima díjas író, költő, Vörös István dalszerző és aki mindezt 
zenével fűszerezi, azaz a felolvasásokra improvizál: Gyárfás Ist-
ván gitárművész. A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása 
szükséges. A jegyek átvehetők személyesen a művelődési központ 
információs pultjánál (1022 Marczibányi tér 5/a).

A II. kerületi
Idősügyi 
Tanács 

programja
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– A II. Kerületi Önkormányzat Család- és 
Gyermekjóléti Központjának munkatársa, 
Kassay-Végh Hajnal keresett meg az ötlet-
tel: mit szólnék, ha felélesztenénk a Ki nyer 
ma? című műsort, de nem a rádióban tíz, 
hanem a Marczibányi Téri Művelődési Köz-
pontban hetven percben. Az adássorozat 
negyven éve után az Óbudai Társaskör adott 
otthont a játék folytatásának, hangverseny 
keretében. Az óbudainak ikertestvére lehet 
a kerületünkben is megszülető műsor, az-
zal a különbséggel, hogy itt a zene mellett 
a költészetnek, az elhangzó verseknek lesz 
örömszerző szerepe. 

Ezek szerint a Marczibányi téren is prog-
ramsorozatra számíthatnak az érdeklő-
dők?

Ki nyer ma a Marczibányin?
Lassan fél évszázad telt el azóta, hogy egy 
márciusi napon, délidőben először hangzott 
fel a Kossuth rádióban az a szignál, amely 
a szinte páratlan népszerűségű művelődési 
vetélkedőt vezette be. A Ki nyer ma? kis túl-
zással az egész országot a rádiókészülékek 
mellé ültette. A II. Kerületi Önkormányzat 
Idősügyi Tanácsa éves programja kereté-
ben áprilistól kerületünkbe hozza a zenés 
játékot, amelynek fővédnöke az Idősügyi 
Tanács elnöke, Láng Zsolt polgármester, 
műsorvezetője pedig az eredeti rádiós mű-
sor szülőatyja, czigány György lesz. Vele be-
szélgettünk az egykor oly közkedvelt műsor 
újjászületéséről.
 

Valóban. A címe így hangzik: Ki nyer ma a 
Marczibányin? Játék és muzsika hetven perc-
ben. A  kerületünkben egykor élt nagy köl-
tők is jelen lesznek – műveik által, hiszen 
a műsor gazdáját sok személyes emlék köti 
hozzájuk. Neumark Zoltán lesz az állandó 
zongorista, a meghívott muzsikusok mel-
lett vendégünk lesz Szersén Gyula, a kiváló 
színművész, aki a feladványként elhangzó 
verseket, prózai szövegrészleteket adja elő. 
Tavasszal a sikeres, fiatal művész, Szegedi 
Csaba énekel népszerű operaáriákat és da-
lokat, ősszel pedig Pitti Katalin tiszteli meg 
műsorunkat. Elfogadta felkérésünket a vi-
lághírű zongoraművész, Érdi Tamás, vele is 
ősszel találkozhat majd a közönség. Egyelőre 
öt műsort – két tavaszit, három őszit – ter-
veztünk meg keddi napokra, az első április 
25-én lesz. Annyit még elárulhatok, hogy 
az első alkalommal azok a költők kerülnek 
majd szóba, akik kerületünk lakói voltak, 
később más „budai polgárok”, Budán élt hí-
rességek lesznek témaadóink. 

Az eredeti rádiós műsor rendkívül nép-
szerű volt. Számítottak ekkora sikerre az 
indulásakor?

Senki se gondolta volna, hogy negyven 
éven át, heti öt alkalommal műsoron lesz a 
Ki nyer ma? – ez több, mint tízezer élő adást 
jelent. Először 1969. március 3-án csen-
dült fel vidám szignálunk az akkor Hungá-
riának nevezett New York kávéházból, ahol 
egy évig voltunk. Utána a Hungária átépítése 
miatt átköltöztünk az Astoria szállodába, és 
ott is maradtunk. Pontosabban pénteken-
ként nyakunkba vettük az országot, és min-
dig máshonnan szólt az adás – nyírségi kis 

presszóból, kisvárosi művelődési házból, 
poros moziból vagy ragyogó cukrászdából. 
Nagyon népszerűek voltunk, sokan eljöttek 
az élő adásra. A zene örömén túl azért is le-
hetett ez ennyire közkedvelt, mert az embe-
rek érezték, hogy nincs benne politika, hát-
só gondolat, természetességével akaratlanul 
is valamiféle üde szabadságélményt adott. 
Bárki eljöhetett, aki játszani szeretett volna. 
Hozzáteszem: akkoriban nem volt ennyi rá-
dió és televízió, mindenki a Kossuthot hall-
gatta. Mesélte nekem egy egyszerű paraszt-
ember, hogy táskarádióval a hátán ment 
aratni, hogy hallgathassa az adást. Emlék-
szem egy postásra is, aki tíz percre felfüg-
gesztette a levélkihordást és bejött játszani 
– nagyon ismerte a zeneszámokat –, de volt 
játszótársam plébános, orvosprofesszor, el-
adó vagy esztergályos is. Ez demokratikus 
játék volt. 

Mit adott önnek a műsor?
Ha valami sokat ismétlődik, akkor is-

mertté válik – bár nem biztos, hogy szere-
tetté. A „Kinyermát” szerették az emberek, 
így én is talán közkedveltté váltam általa. 
Olyan „rajongói” is voltak a műsornak, mint 
Ferencsik János vagy Ottlik Géza. Egy kis 
hátránya azért volt a népszerűségnek: elta-
karta más műfajú, elvontabb tevékenységei-
met, a költői munkámat és a más hangolású 
műsoraimat. Nagy öröm ugyanakkor, hogy 
még ennyi év távlatából is sokan szeretettel 
emlékeznek az adásokra, ezért is vállaltam el 
szívesen a Marczibányi téri változat műsor-
vezetését. Már várom az új találkozásokat a 
II. kerületi közönséggel.

Péter ZsuZsanna

kI NYeR MA A MARczIbÁNYIN? Zene, költészet, 
játék 70 percben, ÁPRILIS 25-én és MÁJUS 15-
én, 18 órakor. Akarsz-e játszani? – kérdezi gyönyörű 
versében Kosztolányi az olvasót, és mi is kérdezzük 
kedves hallgatóságunkat: akar-e élvezni szép verseket 
neves színművészek előadásában, muzsikát zenei 
életünk legjobbjainak tolmácsolásában, zongora-
darabokat, operaáriát vagy dalokat?! Az irodalmi est 
és hangverseny közben pedig akar-e játszani a kedves 
közönség versről, zenéről szóló kérdés-feleletek sorá-
val, s akar-e a művészeti élmény ráadásaként nyerni 
hangversenyjegyet, CD-t, vagy csokoládét? Mindez 
az otthonosság, a házimuzsikálás örömében valósul 
meg, folytatásaként a Ki nyer ma? rádiós játéknak, 
melynek első adását az ötletadó Czigány György 
vezette 1969. március 3-án, majd naponta barátai 
és kollégái segítségével negyven éven át az Astoria 
szálló halljában és szerte az országban. Belépőjegy: 
500 Ft (1022 Marczibányi tér 5/a).

A II. kerületi
Idősügyi 
Tanács 

programja



2017/5 – március 25. ÖNKORMÁNYZAT 7. OLDAL

HeLYSzíNek
• A Polgármesteri Hivatal papkerti parkolójában (1024 Rómer Fló-
ris u. 4/a, a Magyar Autóklub volt épületénél). A kocsival érkezők 
a papkerti parkolóban ingyenesen várakozhatnak (maximum 3 
óra), ha a sorompónál jegyet kérnek.
• Pesthidegkúton a 1028 Temető utca 27.-nél (a Temető utca 
Apáca utca betorkollásával szemben).

Az AkcIóbAN LeADHATó ANYAgok
Tonerek, nyomtatópatronok, olajos felitatók, fáradtolaj, étolaj, 

oldószerek, hígítók, oldószeres és diszperziós festékek 
maradékai, hajtógázas flakonok (sprék), gyógyszerek, 

növényvédőszerek, higanytartalmú fénycsövek, izzók, 
lázmérők, mosószerek, háztartási vegyszerek, elemek, 

akkumulátorok, szennyezett csomagolási hulladék 
(műanyag, fém), monitorok, klímaberendezések, 

hűtőgépek, tévék, egyéb informatikai és táv-
közlési berendezések, háztartási kisgépek.

Ismét veszélyeshulladék-gyűjtést szervez a II. Kerületi Önkormányzat ÁPRILIS 
8-án, szombaton 8-12 óra között két helyszínen. Cél az évi több alkalommal 
szervezett szolgáltatással az, hogy a kerületben élő lakosságnak lehetősége legyen 
az összegyűlt veszélyes anyagok kijelölt helyen való térítésmentes lerakására. 
Ezek közé tartozik továbbra is a gumiabroncs, az étolaj és a diszperziós festék, 
amelyek jogszabály szerint nem tartoznak a veszélyesnek minősített hulladékok 
közé, de átvételüket és ártalmatlanításukat a II. kerület vállalja.

VÁLTozÁS!
A leadási pontokon a lakcímkártya felmutatásával kell igazolni, hogy a hul-

ladéktól megválni szándékozó valóban a II. kerület lakója. A nagy tételben 

– vélhetően vállalkozásból származó – leadott gumiabroncsok csökkentik a 

kerületi lakosoknak biztosított átvételi mennyiséget, ezért az önkormányzat 

úgy döntött, hogy helyi lakónként maximum nyolc gumiabroncs adható le.

Ingyenes veszélyeshulladék-gyűjtés

ÁPRILIS 21-én a II. Kerületi Önkormányzat a rendőrséggel közösen kerékpáros napot 
tart. Ennek keretén belül ingyenes kerékpár-regisztrációt tartanak, emellett a MEREK közre-
működésével ingyenes szervizszolgáltatást is nyújtanak a kerékpárosoknak. Az eseményről 
többet a Budai Polgár következő számában és az önkormányzat honlapján olvashatnak.

Tavaszköszöntő két keréken
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Tilos a jobbra kanyarodás a Bécsi útról a Szépvölgyi útra

Mesterek építenek a szomszédban vasárnap? 
Munkagépek dolgoznak a közeli telken még 
este is? A munka általában zajjal jár, a leg-
főbb kérdés, hogy mikor és milyen erős hang-
hatás mellett történik. A jogszabályok alapján 
(284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) a zaj- és 
rezgésvédelmi ügyekben számos tevékenység 
esetében az elsőfokú hatósági jogkört a tele-
pülési önkormányzat jegyzője gyakorolja. Ezek 
közé tartozik az épületek, egyéb építmények 
építése, vagy speciális szaképítés, de például a 
sport- és szórakoztató tevékenység is.

Országosan egységes szabályozást ír elő az 
építési munkálatok esetében a környezeti 
zaj- és rezgésterhelési határértékek megálla-
pításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes miniszteri rendelet. A  paragrafusok 
alapján nappali időszakban (6-22 óráig), va-
lamint éjszaka (22-6 óráig) is van mód mun-
kavégzésre még hétvégén is. A kivitelezőnek 
azonban a meghatározott zajkibocsátási határ-
értéket a hét minden napján be kell tartania. 

Az építési munkálatok során kibocsátott zaj 
mértékét nappal egy összefüggő nyolcórás idő-
szak átlagos zajterhelésének mérése határozza 

Mikor és milyen hangosan lehet építkezni?
A jó idő beköszöntével megnő az építési és 
felújítás kedv, de a munka sokszor nemcsak 
hétköznapokon folyik. Az építési beruházá-
sokat a polgármesteri hivatal zajméréssel el-
lenőrizheti. A hivatal nyilvántartása alapján 
évente mintegy ötven zajvédelmi közigaz-
gatási eljárást folytatnak le a kerületben.
 

meg. Az éjjeli időszakra viszont félórás átlagot 
határoz meg a jogszabály. Esetleges panaszbe-
jelentés esetén a hivatal – zajmérő szakember 
segítségével – ellenőrzi a zajterhelést, a határ-
érték túllépését pedig zajbírsággal szankcio-
nálja.

A betartandó határértékekről az ingatlan 
pontos címe és a Fővárosi Szabályozási Keret-
terv (FSZKT) lakóövezeti besorolása alapján 
lehet tájékozódni.

Zajvédelmi ügyben – a zajforrás pontos cí-
mének, valamint az építési munkálatokat 
végző vállalkozás nevének a megadásával – a 
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda 

Rengeteg gépkocsivezető kapott ötvenezer forintos 
bírságot az elmúlt hetekben, miután Óbuda felől köz-
lekedve – a tiltó tábla ellenére – a Bécsi útról jobbra 
fordult a Szépvölgyi útra. A kereszteződést ugyanis 
a III. kerületi közterület-felügyelet kamerája figyeli, 
és a felvételek alapján a közelmúltban elkezdtek bír-
ságokat kiróni a megszokásból vezető autósoknak.

A kanyarodást tiltó táblát azért helyezték ki, mert a 
fonódó villamosvonal elkészültét követően a II. kerület 
felé tartó villamost gyakran feltartották a síneken álló, 
jobbra kanyarodásra váró járművek, hiszen el kellett 
engedniük a gyalogosforgalmat a zebrán.

A tiltó tábla kihelyezését követően eleinte az óbudai 
közterület-felügyelők a helyszínen figyelmeztették az 
autósokat, majd bírságot szabtak ki, nemrég viszont 
kamerát helyeztek üzembe.

A II. kerület felé közlekedőknek a Bécsi úton a 
Nagyszombat utca előtt tábla jelzi, hogy célszerű a 
Lajos utcán keresztül, a Kolosy térnél jobbra fordul-
va elérni a Szépvölgyi utat. Aki a Bécsi úton halad 
tovább, annak a Szépvölgyi út előtt mutatja a tábla, 
hogy a kereszteződésen továbbhaladva, a Cserfa 
utca–Ürömi utca hurkon át közlekedve szabályosan 
elérheti a Szépvölgyi utat.

A II. Kerületi Önkormányzatnál lapunknak el-
mondták, hogy a kerület vezetése már a fonódó 
villamosvonal tervezésekor is aggályát fejezte ki a 

kereszteződésben várható fennakadások miatt. Mivel 
sok II. kerületit érint a probléma, az önkormányzat és a 
Budapesti Közlekedési Központ közösen keresi a meg-
oldást. Addig is közlekedjenek körültekintően, a táblák 
mutatta szabályok szerint, ne pedig megszokásból!

Már épül a fővárosi önkormányzat beruházá-
sában a Bimbó út és az Ady Endre utca felső 
találkozásánál a biztonságosabb közlekedést 
szolgáló körforgalom. A Bimbó út felújítá-
sához kapcsolódó munkák várhatóan április 
végéig tartanak. Elsőként az Ady Endre utca 
becsatlakozásánál, majd a tervek szerint ápri-
listól a Bimbó úti szakaszon zajlik gázvezeték-, 
járda- és útépítés, valamint kandeláberkihe-
lyezés. Az építkezés ideje alatt a forgalom 
kétszer egy sávban folyamatosan haladhat. 
A Bimbó út felújításának előző ütemében 
elmaradt munkáit április végén fejezik be.

Épül a Bimbó úti körforgalom

Környezetvédelmi Csoportjánál (1024 Mech-
wart liget 1., I/122, tel.: 346-5722) lehet köz-
igazgatási hatósági eljárást kezdeményezni. 
Ezt követően a hivatal szerződött zajszakértője 
helyszíni méréseket végez, és megállapítja a 
zajterhelés mértékét. A  zajvédelmi közigaz-
gatási eljárás megindításához 5000 Ft kör-
nyezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi 
hatósági eljárási illetéket kell megfizetni.

A polgármesteri hivatalnál ugyanakkor fel-
hívják a figyelmet arra is, hogy zajos építkezés 
esetén gyakori gond, hogy a zajmérő szakem-
bert végül egy lakó sem engedi be az érintett 
ház valamelyik lakásába, hogy elvégezhesse a 
szükséges méréseket.
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A sajtótájékoztatón Glázer Tamás, a Millenáris 
Nonprofit Kft. vezetője elmondta, hogy jelenleg 
az épület külső gépi és belső kézi bontása zaj-
lik. Az átalakítás során a tervezők kihasználták a 
Teátrum meglévő színházi adottságait, és igye-
keztek takarékos építési és átépítési megoldá-
sokkal élni.

Glázer Tamás hozzátette: a Millenáris a Nem-
zeti Táncszínház új otthonának megterem-
tésével korszakhatárhoz érkezett. A  jelenlegi 
zöldterületek jelentős kiterjesztésével és a fo-
lyamatos fejlesztésekkel nagymértékben hoz-
zájárul Bel-Buda és a főváros vonzerejének to-
vábbi növeléséhez.

– A fejlesztések nem állnak meg a Millená-
ris jelenlegi területén. A  Millenáris Széllkapu 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával, Halmai 
Zoltánnal rendszeresen egyeztetünk a szom-

Jövő tavasszal nyit a Nemzeti Táncszínház a Millenárison
Március 9-én a Millenáris Teátrum átépítési 
munkálatainak bejárására hívta a Millenáris 
és a Nemzeti Táncszínház a sajtó munkatár-
sait. Mint megtudtuk, a Nemzeti Táncszínház 
új játszóhelyének végleges kivitelezési tervei 
március végéig készülnek el, a szükséges 
pénzügyi forrást a Miniszterelnökség biztosít-
ja, a beruházás összértéke 3,3 milliárd forint.
 

szédban zajló fejlesztésről és területrehabilitá-
cióról. Ugyanis kiemelt cél a két területen folyó 
fejlesztések összehangolása, az egységes park-
arculati koncepció megvalósítása – jegyezte 
meg Glázer Tamás.

Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház ügyveze-
tő igazgatója kiemelte: a Nemzeti Táncszínház 
2001 óta a hazai táncszíntér legfontosabb köz-
pontjaként, befogadó színházként működve, 
közel negyven magyar professzionális társu-
lattal dolgozik együtt. Az elmúlt évek átmeneti 
időszaka után a magyar táncszakma és a színház 
nézői már nagyon várják a táncszínház új, ön-
álló játszóhelyét. Az új épületben a nagyszínpad 
mellett egy kamaraterem is lesz, amely elsősor-

ban a kisebb társulatoknak, a kísérletező mű-
fajoknak biztosít teret.

Ertl Péter azt is elmondta, hogy 2018 tavaszán 
egy táncfesztivállal kívánják megnyitni az új 
játszóhelyet, ahová a magyar társulatokon kívül 
a nemzetközi táncélet művészeit is várják. A jö-
vőre vonatkozóan hozzátette, az Operaházzal és 
a Zeneakadémiával is terveznek közös produk-
ciókat, és a táncművészethez kapcsolódó egyéb 
kulturális rendezvényeknek is otthon ad majd 
az újjászülető épület.

– Olyan közösségért dolgozunk, amelyben a 
mindennapok része a tánc – zárta beszédét az 
igazgató.

PZs

Védjük meg vadgesztenyefáinkat!
Az önkormányzat idén is harmincszázalékos támoga-
tást nyújt a kerületben élő magánszemélyeknek, illet-
ve társasházi lakóközösségeknek a vadgesztenyefákat 
pusztító levélaknázómoly elleni védekezéshez. 

A levélaknázómoly évente háromszor (április végé-
től május elejéig, június elejétől július elejéig, július 
közepétől szeptember elejéig) rajzik. A  védekezésre 
két hatékony módszer alkalmazható. 

A permetezéssel a kártevő kirajzásakor a levelek felü-
letére felvitt szerrel lehet védekezni. Előnye, hogy a per-
metlébe más kártevők elleni szereket is lehet keverni.

A másik technológiával a fa kérge alá injektálják a 
hatóanyagot, mely a korona ágrendszerébe felszívód-
va jut el a levelekig, így akadályozva meg a rovarok ki-
fejlődését. Az injektálás rügyfakadáskor a leghatéko-
nyabb, és egész évre védelmet jelent az aknázómollyal 
szemben.

A korábbi évekhez hasonlóan, a II. Kerületi Önkor-
mányzat támogatja a védekezést. A kivitelezők a per-
metezés vagy injektálás ellenértékének hetven száza-
lékáról (körülbelül 7100 forint a permetezés és 14 ezer 
forint az injektálás) a megrendelő lakó, vagy társasház 
nevére – a munka elvégzését követően – számlát állí-
tanak ki. A fennmaradó összeget a polgármesteri hi-
vatal fizeti a vállalkozónak. 

AkI RéSzT kíVÁN VeNNI a növények megóvá-
sában, az az alábbi elérhetőségeken keresheti 
a vállalkozókat. Permetezés: Kiss András (1025 

Budapest, Szikla utca 10.) telefon: (06 1) 325-7814, 
e-mail: kissandraskertesz@indamail.hu. Injektálás: 
Oberleitner-Agro Bt. (8754 Galambok, Ady utca 105.) 
Kovács Zoltán, telefon: (06 30) 237-2829, e-mail: 
injektalas@vadgesztenye.eu

Idén is folytatódik 
a II. kerületi ágaprítási akció

Idén is lehet jelentkezni a II. Kerületi 
Önkormányzat ingyenes ágaprítá-
si szolgáltatására. A polgármesteri 
hivatallal szerződésben álló vállal-
kozó a helyszínen felaprítja a kerti 
munkálatok során keletkező ágakat, 
gallyakat.

A szolgáltatást jelentkezési sor-
rendben, a rendelkezésre álló pénz-
ügyi keret erejéig tudják biztosítani. 
Jelentkezni ÁPRILIS 14-ig egy forma-
nyomtatvány kitöltésével, és az ezt 
követő regisztrációval lehet. 

A II. Kerületi Önkormányzat a 
környezetbarát akcióval az apríték 
helyben hasznosítását (komposztálás, 
talajtakarás) kívánja támogatni. Eh-
hez edények biztosításával és szakmai 
tanácsadással további segítséget nyújt 
a Komposztáló Kerület Program.

Fontos, hogy az ágaprításra előze-
tesen regisztrált lakók a zöldhulladé-
kot készítsék elő, vagyis a levágott 
gallyakról a nagyobb oldalirányú 
elágazásokat lemetszve, az ágakat a 
vastagabb végükkel egy irányba ren-
dezzék, hogy az ágaprító a vastagabb 
ágvégződéseket könnyedén meg tud-
ja közelíteni, az aprítógép garatjába 
tudja emelni (hosszában nem kell az 
ágakat elvágni, darabolni).

Szintén nagyon fontos, hogy az 
aprításra kijelölt/kiválasztott időpont 
előtt maximum 1-2 nappal helyez-
zék csak ki az előkészített ágakat az 
ingatlan elé. Az idő előtti hulladék-
kirakás szabálysértésnek minősül. 
A  jelentkezők a jelentkezési és a 
regisztrációs űrlap kitöltésekor rész-
letes tájékoztatást kapnak.

Jelentkezni a www.komposzt-
mester.hu oldalon keresztül lehet. 
Akinek nincs internet-hozzáférése, 
postai úton is elküldheti jelentke-
zését – név, cím és telefonos elér-
hetőség megadásával. Postacím: 
Szent irmai-Zöld Máté polgármes-
teri referens; Budapest II. kerületi 
Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri 
Kabinet, 1024 Budapest, Mechwart 
liget 1.
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Az esemény fővédnöke Láng Zsolt polgármester 
volt, az ő, valamint a II. Kerületi Önkormány-
zat nevében Biró Zsolt, a Közoktatási, Közmű-
velődési, Sport- és Informatikai Bizottság el-
nöke köszöntötte a fellépő gyerekeket és a szép 
számban megjelent hallgatóságot. 

Szerkesztőségünk még az esti fellépés előtti 
próbára látogatott el a művelődési központba.

A kórus vezetője, az öt saját és több tucat 
gyermekotthonban élő gyereket nevelő Havasi 
Tibor fogadott minket. A négy második kerüle-
ti gyermekotthon és kollégium – a Tapolcsányi 
Általános Iskolai Kollégium, a Cseppkő, a Zir-
zen Janka és a Hűvösvölgyi – énekes lakói már 
megérkeztek, akárcsak a zenekar tagjai, és ké-
szülődtek a beállásra és a színpadi próbára. 

– A Lélekzuhany a Tapolcsányi kollégium-
ban kelt életre, a heti próbák is itt zajlanak 
– mesélte a kórusvezető, aki egyben dalszer-
zőként és énekesként is részt vesz a kórus éle-
tében. – Magam huszonnégy éve építem azt a 
zenei, művészeti világot az állami gondozott, 

Megfürödni a zene csodálatos világában

Március 14-én zsúfolásig megtelt a Marczibányi Téri Művelődési Központ, hogy mind a 
fellépők, mind a közönség egy különleges jótékonysági koncertnek legyen részese. Az Eu-
rópában is egyedülálló, állami gondozott gyerekekből álló Lélekzuhany Gospel Kórus első 
nagykoncertjét a Gyöngyhalász alapítvány rendezte, a bevételt a hátrányos helyzetű, tehet-
séges gyermekek támogatására fordítják.
 

szociálisan és mentálisan súlyosan hátrányos 
helyzetű gyerekeknek, aminek eredménye-
képpen kialakult a gyermekvédelem történe-
tében az ez idáig egyedülálló kórus. A  közös 
munka során nemcsak új dalokat szereztünk, 
de időközben valódi közösséggé is kovácso-
lódtunk. Úgy gondolom, a gyerekek értékes 
időtöltést, feltöltődést, lelki ajándékot kaptak 
– és kapnak a próbák és fellépések alkalmával.

Havasi Tibornak nem maradt sok ideje 
ránk, percenként szólították, és ő rendület-
lenül intézkedett, vígasztalt, nyugtatott, erőt 
adott – kinek, mikor, mire volt szüksége.

– Nagyon szeretjük Tibi bácsit és a kórust – 
lelkendezett egy kis baráti társaság, négy kis-
lány, akit az éneklésről kérdezgettem.

A tizennégy éves Dorottya és ti-
zenegy éves húga, Viktória együtt 
énekel a kórusban, ahová már óvo-
dáskoruk óta járnak.

– Minden csütörtökön van pró-
ba – mesélte Viki. – Nem választják 
ki a legszebb hangúakat, az jön, aki 
akar. Én nagyon szeretek énekelni, 
és az is nagyon jó, hogy sok helyre 
elmehetünk a kórussal és örömöt 
szerzünk azoknak, akik meghallgatnak min-
ket.

– Nagyon jó a társaság, sok barátunk van 
itt – vette át a szót Dóri. – Jó érzés fent állni 
a színpadon, bár fellépés előtt kicsit mindig 
izgulunk. 

Arra a kérdésemre, hogy milyen dalokat 
szoktak énekelni, a lányok kórusban sorolták: 
karácsonyit, szomorút, szerelmeset, vidámat, 
„barátságost”. A  lánykoszorúhoz tartozik a 
kilencéves Virág és a nyolcéves Dorina is. Ők 

is lelkesen mesélték, hogy mennyire szokták 
várni a csütörtöki próbákat, hogy új dalt ta-
nulhassanak és találkozhassanak társaikkal. 
Azt is megtudtuk, hogy a kórus mellett komoly 
zenekar is van, illetve táncosok is fellépnek. 
A Lélekzuhanyra már külföldön is felfigyeltek: 
Londonból, Brüsszelből és a Vatikánból is ér-
kezett már meghívó, a lányok alig várják, hogy 
ilyen különleges helyekre utazhassanak és be-
mutathassák a kórusukat. 

Dóri, Viki, Virág és Dorina a legjobb barát-
nők, akik a próbán kívül is sokat beszélgetnek, 
játszanak, és természetesen énekelnek együtt. 
Az éneklést egyikük sem akarja abbahagyni, 
talán felnőttkorukban is folytatják majd. Pél-
daképeik között szerepel Selena Gomez, Rihan-
na, Patai Anna, Horváth Tamás és Raul.

A kórusba sok fiú is jár, ám ők kevésbé bizo-
nyultak beszédesnek. A tizennégy éves Dávid 
azért elmondta, hogy bár nem az ő ötlete volt, 
hogy kórusban énekeljen, most már nagyon 
jól érzi itt magát. 

– Szeretem a társaságot, és sok jó élmény 
ér itt minket – magyarázta Dávid. 
– Tudom, hogy nem nekem van a 
legjobb hangom a világon, de Tibi 
bácsi is megmondta, hogy itt nem 
ez, hanem az számít, hogy jól érez-
zük magunkat. És ez mindenkivel 
így van. Nagyon szépek a dalok, az 
egyik különösen nagy hatással van 
rám. Amikor Tibi bácsi elénekelte, 
elsírtam magam.

– Ajándékot viszünk az embereknek – zárta 
a beszélgetést a kórusvezető. – Szeretnénk, ha 
azok, akik hallgatnak minket, részesei lehet-
nének annak az értéknek és örömnek, amit 
mi élünk meg napról napra. Hiszem azt, hogy 
minden ember lelkéhez elvezet a zene.

És ez valóban így van – így volt a Marczibá-
nyi téren is ezen a márciusi estén, amikor vet-
tünk egy jó kis lélekzuhanyt, és megfürödtünk 
a zene csodálatos világában.

Péter ZsuZsannaDorina, Dorottya, Viktória és Virág

A Lélekzuhany Gospel Kórus a  főpróbán, középen Havasi Tiborral

Dávid
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Kiemelkedő munkát végző ta-
nárokat és edzőket díjaztak a 
MOL Mester-M díjjal a pes-
ti Vigadóban március 8-án. 
A  pedagógusokat korábbi diák-
jaik, tanítványaik jelölték a díj-
ra. A  kitüntetettek áldozatkész 
munkájukkal, példamutatásuk-
kal és szakmai támogatásukkal 
számos tehetséges fiatal pályára 
lépését segítették. A  2016. évi 
MOL Mester-M díjat olyan ki-
váló tanárok vehették át, mint 
a II. kerületi Szabó Magda Ma-
gyar–Angol Két Tannyelvű Ál-
talános Iskola magyar-törté-
nelem tanára, Maksa Katalin, 
valamint a Baár-Madas Refor-
mátus Gimnázium fizikatanára, 
Horváth Norbert. Maksa Kata-
lin immár három évtizede tanít 
magyar-történelem-pedagógia 
szakos általános iskolai és kö-
zépiskolai tanárként, 2016-tól 
mesterpedagógus. „Emellett pe-
dagógiai és irodalomtörténeti ku-
tatással is foglalkozik, 1989-ben 
létrehozta az Erkel Ferenc Iskola-
alapítványt. 2014-ben a diákok 
szavazatai alapján Az Év Tanára 

Példamutató tanárokat 
és edzőket tüntettek ki

lett.” Horváth Norbert, méltatása 
szerint, izgalmas előadásmódjá-
val hatásosan hívja fel a figyel-
met a fizika érdekességeire, a 
fizikusi-mérnöki szemléletmód 
fontos elemeire, és jó érzékkel 
emel be hétköznapi problémá-
kat a tananyagba. Mint arról a 
lapunkban megjelent cikkben 
(2016/15-ös lapszám) is ol-
vashattak, számos diákja nyert 
nemzetközi versenyen helyezést.

A MOL Új Európa Alapítvá-
nyának kuratóriuma választja 
ki e jelölések közül a legjobb ti-
zet, aki a díj részeként egymillió 
forintos juttatásban is része-
sül. Az ünnepségen Szabó Tün-
de sportért felelős államtitkár 
és Fasimon Sándor, a MOL Ma-
gyarország ügyvezető igazgatója 
köszöntötte a pedagógusokat. 
A díjakat a MOL vezetőivel közö-
sen Sebestyén Júlia Európa-baj-
nok műkorcsolyázó, Szilágyi 
Áron kétszeres olimpiai bajnok 
kardvívó, Sipos Mihály, a Mu-
zsikás Együttes alapító tagja és 
Gyurta Dániel olimpiai bajnok 
úszó adta át.

Berczik Sára emlékére

Pénzügyekről az Addetur iskolában

SzÁz kÖTéLugRó úJLAkoN
Kötélugró diákolimpiai versenyt tartott kerületi diákoknak a II. Kerületi Sport- és 
Szabadidősport Nonprofit Kft., valamint az Újlaki Általános Iskola március 8-án az 
intézményben. Öt iskola mintegy száz egyéni résztvevőjének a gyorsasági kategó-
riában 30 másodperc alatt kellett minél több kötéláthajtást teljesíteni futólépéssel, 
a duplahajtó versenyben pedig a fél perc során a páros lábas felugrások alatti 
két kötéláthajtás folyamatos végrehajtása volt a cél. Az eredményhirdetés előtt 
Hanuszik Éva, a Maklári Bosch Kötélugró Klub világbajnok sportolója mutatta 
be szabadon választott gyakorlatát. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy 
a kötélugrás minden erőnléti edzésnek hasznos kiegészítője lehet, az érdeklődők 
a Magyar Ugrókötelesek Szövetsége oldalán (www.muksz.hu) is tájékozódhat-
nak a sportágról.

Március 18-án tartották a XV. 
Országos Berczik Sára Emlék-
versenyt a Marczibányi Téri Mű-
velődési Központ színháztermé-
ben. A versenyt szervező Berczik 
Sári Néni Mozdulatművészeti 
Alapítvány célkitűzése Berczik 
Sára emlékének ápolása, mun-
kásságának megőrzése, hagya-
tékának feldolgozása és techni-
kájának terjesztése. A  délelőtt 
folyamán az érdeklődők négy 
korosztályban és öt táncmű-
vészeti műfajban csodálhatták 
meg az igényesen kidolgozott 
produkciókat. Az eseményt díj-
kiosztás zárta. Az egyes kategó-
riák díjazását követően Valent 
László, az alapítvány alapítója 

lépett színpadra, hogy átadja a 
Berczik Sára-díjakat. Az alapít-
vány kuratóriuma minden év-
ben egy olyan pedagógusnak és 
egy olyan közösségnek ítéli oda 
a kitüntetést, aki és ami külö-
nösen sokat tesz a névadó szel-
lemiségének megőrzéséért és 
tevékenyen ápolja a mozdulat-
művészetet. Idén Rimóczi Márta 
balettmester és a Berczik Sára 
Budai Táncklub tanári gárdája 
részesült az elismerésben.

Képünkön Puskás Judit, a Ber-
czik Sára Budai Táncklub vezető-
je veszi át a díjat Valent Lászlótól. 
Középen Szollás Erzsébet, az ala-
pítvány elnöke és a táncklub pe-
dagógusa. PZs

A Pénz7 program keretében tartott órát pénzügyi alapismeretekről és a vállal-
kozásindítás lehetőségeiről a Marczibányi téri Addetur Baptista Gimnázium, 
Szakgimnázium és Szakiskola végzős diákjainak Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter március 10-én. A tárcavezető hangsúlyozta: az országos program során 
felhívják a fiatal generáció figyelmét a pénzügyek fontosságára és veszélyeire. 
Cél az is, hogy a diákok érezzék a pénz kezelésének felelősségét, súlyát, hogy 
mit jelent, ha valaki hitelt vesz fel. 

A 2016/2017-es tanrend részeként a programban tanárok, meghívott elő-
adók és diákok beszéltek a pénzügyekről mintegy 99 ezer általános iskolás és 
33 ezer középiskolás diáknak. Az Addetur iskolában tartott pénzügyi órán részt 
vett Kékesné Czinder Gabriella, az Addetur igazgatója, Fóris Johanna, a MEREK 
igazgatója és Kocsy Béla önkormányzati képviselő, az Egészségügyi, Szociális 
és Lakásügyi Bizottság elnöke.
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április 10.
hétfő 19.30

M e s t e r k o n c e r t e k 
é s  f i a t a l  m ű v é s z e k

Az est folyamán Mendelssohn-, Liszt-, 
Schubert-, Schumann-, Grieg-, Bartók- 
és Kodály-művek hangzanak el.

Fülei Balázs 
szólóestje

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

április 1.
szombat 15.00

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

április 13.
csütörtök 19.00

WilliAm ShAKeSpeAre: 
MacBeth (tragédia)
Soproni petőfi 
Színház

Az előadás a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatá-
sával kerül bemutatásra.

rendező: Pataki andrás

csiriBiri 
szeleBurdi 
családi délután
eBcsont és nyúlciPő
a Napsugár Bábszínház előadása

VilágszáM! 
Zenés bohóctréfák és játékok

kézMűVes játszóház

 KIÁLLÍTÁSOK 
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 10-ig: A felszín alatt – fotókiállítás (1028 Templom utca 2–10.).
VÍZIVÁROSI GALÉRIA: MÁRcIUS 29-ig: Művészek a II. kerületben. Csend-tér. Dréher János kiállítása (1027 
Kapás utca 55. www.vizivarosigaleria.hu).
A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR HŰVÖSVÖLGYI ÚTI FIÓKJA: ÁPRILIS 4-ig: Képessy Imre fotókiállítása. 
Megtekinthető  hétfő–szerda 12–18, kedd–péntek 10–16, csütörtökön zárva (1021 Hűvösvölgyi út 85., tel.: 
200-1098).
A KSH KÖNYVTÁR folyosóján és blogján kiállítás a könyvtár útikönyveiből. MÁRcIUSBAN V. Mosolygó Ildikó 
kiállítása a könyvtár folyosóján (1024 Keleti Károly utca 5.).

 ZENE 
MARcZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁRcIUS 31., 20.00: Király Linda és Király Viktor koncertje. 
ÁPRILIS 4., 21.00: Milonga nuevo. Argentintangó-parti modern és klasszikus tangózenékkel. ÁPRILIS 7., 
19.00: Repülő kezek. Orosz Zoltán&Horváth Kornél koncertje. ÁPRILIS 9., 20.00: Neil Young Sétány klub-
koncert (1022 Marczibányi tér 5/a).
BARTÓK EMLÉKHÁZ: ÁPRILIS 8., 11.00: Cérnahangversenyek. Ismerkedés a fafúvós hangszerekkel a Con-
cordia Fúvósötös közreműködésével. A hangversenysorozat szervezője és háziasszonya: Szalóczy Dóra 
zenetanár (1025 Csalán út 29.). 

 SZÍNHÁZ 
MARcZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: ÁPRILIS 3., 10.00: Hedry Mária: Zrínyi Ilona. Színmű egy hangra 
(1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 6., 19.00: Vaszary Gábor: Klotild néni. Bohózat két részben. Bemutatja 
a Dunaalmási Öregmalom Színtársulat (1028 Templom utca 2–10).
RADNÓTI SZÍNHÁZ: ÁPRILIS 2., 19.00: Téli rege. MÁRcIUS 31., 19.00: Karamazov testvérek. ÁPRILIS 1., 19.00: 
Iván, a rettenet. ÁPRILIS 3., 19.00: Buborékok. ÁPRILIS 4., 19.00: Szóval – 1945. Színházi talk-show és film-
vetítés: Török Ferenc, Rudolf Péter, Szántó T. Gábor, Vági Zoltán és Nyáry Krisztián részvételével. ÁPRILIS 5., 
19.00: Heltai naplója. ÁPRILIS 8., 11.00 és 15.00: Ofélia árnyszínháza. Előadás után játékos színházpedagógiai 
foglalkozás. ÁPRILIS 9., 19.00: Vágyvillamos. ÁPRILIS 10., 19.00: Futótűz. ÁPRILIS 11., 19.00: Arany – Bálint 
András estje (1065 Nagymező utca 11.).
SPIRIT SZÍNHÁZ: MÁRcIUS 31., 19.00: Play Krúdy! ÁPRILIS 3., 19.00: Chatszoba – ahol a vágyak életre kelnek. 
ÁPRILIS 5., 19.00: Closer (Közelebb). ÁPRILIS 7., 19.00: Ölelj át! ÁPRILIS 8., 22.00: Jóccakát anya! ÁPRILIS 12., 
19.00: Csin-csin (1023 Árpád fejedelem útja 3–4.).

 GYEREKEKNEK 
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 2., 11.00: Kezdődhet a mulatság! Halász Judit gyermekkoncertje. 
ÁPRILIS 7., 10.00: Muzsikus Klébzelet. Eckhardt Gábor zenetörténeti előadása. Vetélkedő Klébzelet módra 
(1028 Templom utca 2–10.).
MARcZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Minden szombaton 10.00–13.00-ig: Tűzzománckészítő mű-
hely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. Minden szombaton 10.30–12.00-ig: Motolla játszóház. 
Minden vasárnap 10.00–12.00-ig: Kőketánc gyermektáncház. ÁPRILIS 1., 9.00–12.00-ig: Babaholmibörze 
(1022 Marczibányi tér 5/a).

 NYUGDÍJASOKNAK 
MARcZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁRcIUS 31., 15.00: A reneszánsz művészete – a művészet 
újjászületése. Művészettörténeti előadás-sorozat. Előadó: Gimesy Péter művészettörténész (Magyar Nem-
zeti Galéria). A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. A klubvezető Sipos Ildikó: 
212-2820, (06 30) 439-1070.
BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: MÁRcIUS 29.: Városi séta Cegléden. ÁPRILIS 5.: Ismerkedés Révkomárom 
kulturális és katonai emlékeivel. ÁPRILIS 12.: Látogatás a Vasúttörténeti parkban. ÁPRILIS 19.: Kirándulás a 
Bükk-fennsíkra és Noszvajba. Részletes információ: (06 1) 326-7830, tothbuda@chello.hu.
HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: MÁRcIUS 23-tól találkozóink már 16 órakor kezdődnek klubhelyiségünkben 
(1028 Máriaremetei út 37.).

ÁPRILIS 2-án 19.00 órakor 
könyvbemutató koncert lesz a 
Marczibányi Téri Művelődési 
Központban. Huzella Péter (ké-
pünkön) kiadott egy könyvet 
Ékezet. Apámnak címmel CD-mel-
léklettel. A könyvben leírja az 
1956-ban hétéves kisfiú emlékeit, 
aki a Fillér utcai házból nézte 
az égő várost és nem értette az 
egészet. Az anyag gerincét Nagy 

Gáspár ’56-os versei adják, de a 
könyv tartalmazza a CD dalainak 
verseit, dalszövegeit Petőfitől 
Faludyn, Kányádin és Pilinszkyn 
keresztül Zalán Tiborig.

Belépő 500 Ft, ami mellé min-
denki megkapja a könyv egy pél-
dányát (CD-melléklettel). A kon-
cert az 1956-os Emlékbizottság 
támogatásával jött létre (1022 
Marczibányi tér 5/a).

Ékezet. Apámnak
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AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezete ÁPRILIS 5-én a Keleti Károly utcában 
találkozik 16.00 órától vetített képes előadásra Rómer Flórisról, 19-én pedig Mórra látogat vonattal, megnézi 
a Lamberg- és a Láncos-kastélyt, és ismerkedik a várossal, esetleg a móri szervezet néhány tagjával találkozik. 
Találkozó ÁPRILIS 19-én a Déliben 8.15-kor az indulás-érkezés tábla alatt. Visszaérkezés: kb. 19 óra, Déli pu.

 KLUBOK 
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 4., 18.00: Gyógynövényklub. A női betegségek kezelése a természet 
erejével. Előadó dr. Pethő Mária (1028 Templom utca 8–10.).
BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: MÁRcIUS 30.: A magyar huszárok története. Zsákai Marietta kutató 
előadása. ÁPRILIS 3., 18.00: Számítástechnikai előadás. ÁPRILIS 4. Közép-Európa első önálló lepkemúzeuma. 
ÁPRILIS 6. Klubdélután. A II. negyedévi program ismertetése. Tavaszi kirándulások: ÁPRILIS 25.: Kirándu-
lás Egerbe és Egerszalókra. MÁJUS 23–26.: Kalotaszeg szépségei, kirándulás Erdélybe. Rendezvényeikre 
minden érdeklődőt várnak. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbe-
járat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180, 
fonixke@t-email.hu).
BUDAI MIcVE KLUB: ÁPRILIS 2., 19.00: Jávori Ferenc (Fegya) Kossuth-díjas és Dunai Tamás Jászai Mari-díjas, 
érdemes művész zenés estje Odesszai kocsmadalok címmel (1023 Frankel Leó út 49.).
KÁJONI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ: ÁPRILIS 3., 19.00: Bibliai Kurzus. Szabó Xavér OFM előadása Az isteni 
„menedék” metafora nyomában címmel. ÁPRILIS 7., 19.00: Szentföldi és közel-keleti ferences kolostorok. 
Várnai Jakab OFM előadása Keresztény szent helyek Jeruzsálemben címmel (1025 Szilfa utca 4.).
A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig a Thirring 
Lajos-teremben (1024 Keleti Károly utca 5.).

 KIRÁNDULÁSOK 
TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: ÁPRILIS 2.: Börzsöny. Találkozó 8.45, Nyugati pénztárak. ÁPRILIS 9.: 
Mezőföld. Találkozó 8.30, Népliget Volán-pu. Buszos utakra már lehet jelentkezni. ÁPRILIS 8.: A Tápió vi-
déke. ÁPRILIS 22.: Mohács (város), Sátorhely, Siklós. Információ: (06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.
ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: ÁPRILIS 2.: Gödöllői-dombság. Találkozó 8.30-kor a Keleti pu. jegypénztárnál. 
Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630. ÁPRILIS 9.: Gomba- és kökörcsinnézés Tábor-hegy, Újlaki-hegy, 
Virágos-nyereg, Pesthidegkút. Találkozó 9.00-kor a Szentlélek téren, a 137-es busz megállójában. Túravezető 
Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
MARcZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Az elveszett tudás nyomában. Művészi zsenialitás, mágikus 
megszállottság és a történelem elszabadult alakjai. Történelmi előadás-sorozat. Előadó Antalffy Péter 
történész. MÁRcIUS 30., 18.30: A kozmosz építészete – a fáraók templomainak titkai. ÁPRILIS 4., 19.00: 
A közép-itáliai reneszánszról másképpen. Firenze felemelkedése. A firenzei dóm építésének kalandos tör-
ténete. Miért nem dől össze a világ legnagyobb kupolája? Előadó: Bálint Bertalan építész, belsőépítész, 
képzőművész (1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 4., 18.30: Művészet és irodalom – Héraklész. Ludmann Mihály művé-
szettörténész előadása (1028 Templom utca 2–10.).
KSH KÖNYVTÁR: MÁRcIUS 31., 14.30: A Syllabux Könyvkiadóval közös szervezésben a Kis Magyar Retorika 
című kötetről beszélgetnek a szerzők. További részleteket a (06 1) 345-6034-es telefonszámon lehet kapni. 
A programok helyszíne a Bibó István-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).
BKIK SZÉKHÁZ: Kamarai előadások, kérdezz-felelek! A vállalkozások sikeresebb működése érdekében, a 
környezetvédelemért, a gyermekeink jövőéjért, az ország (és a világ) fennmaradásáért. ÁPRILIS 4., 18.00: 
Élelmiszereink biztonsága; vegyszerhasználat a mezőgazdasági termelésben, az élelmiszerekben. Előadó: 
Prof. Dr. Székács András, az MTA doktora, a NAIK – Agrár-Környezettudományi Kutatóintézet intézet 
igazgatója. Az előadások helyszíne a VII. emeleti Széchenyi-terem (1016 Krisztina krt. 99. koordinacio@
bkik.hu 488-2116).
BUDAPESTI SZENT FERENc KÓRHÁZ: ÁPRILIS 25., 17.00: Beszélgetések. Vendég: Szulák Andrea. Helyszín a 
III. emeleti előadóterem (1021 Széher út 71-73.)

A XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó 
Találkozó fővárosi fordulóját ÁPRILIS 8-án és 9-én 
10.00-17.00 óra között rendezik meg a Marczibányi 
Téri Művelődési Központban. A találkozó verseny-
napjain általános iskolás gyerekekből álló színjátszó 
csoportok mutatkoznak be. Az előadásokat szakmai 
zsűri értékeli. A  legjobbak meghívást kaphatnak a 
rendezvénysorozatot záró többnapos gálára.

Az előadások gyerekeknek és felnőtteknek, hozzá-
tartozóknak és érdeklődőknek egyaránt élvezetesek. 
A belépés díjtalan (1022 Marczibányi tér 5/a).

Ismét a gyermekszínjátszóké a Marczi

Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Tel.: (06 1) 212-2820 Fax: (06 1) 212-4885  
marczi@marczi.hu, web: www.marczi.hu 
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04.04. kedd 10.00,11.00 
KALÁKA KICSIKNEK
BECZE GÁBOR, GRYLLUS DÁNIEL,
RADVÁNYI BALÁZS
A legkisebbeknek szóló koncertekre 
1,5-4 éves gyermekeket várunk 
szüleikkel. A koncert után kreatív 
kézműves foglalkozás várja a 
kicsiket, ahol szüleikkel együtt 
alkothatnak.

minden vasárnap 10.00-12.00
KŐKETÁNC GYERMEKTÁNCHÁZ
04.02. BÖJTI JÁTÉKOK
04.09. ZÖLDÁGAZÓ
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Kiknek ajánlja – zeneértőknek, hangszeren 
játszóknak, laikusoknak – a Kalandozások Rit-
musországbant? Honnan jött az előadás ötlete?

Egy gyerekeknek szóló produkció esetén kár 
lenne a közönséget szegmentálni; színházi szo-
cializációjuk kulcsa a sokszínűség. Az előadást 
édesanyám, Foltin Jolán koreográfus inspirálta, 
aki mellettem és a testvéreim mellett még vagy 
egymillió gyerektáncost „nevelt fel”, rengeteg 
kiváló módszertan fűződik a nevéhez. Srác-
korom legszebb pillanatait idézi a Tititá, lévén 
az általános iskolát megelőzően nem óvodába, 
hanem próbatermekbe jártam a szüleimmel. 
Miután az említett tanulási folyamat az Alsó-
erdősor utcai alma mater ének-zene-néptánc 
tagozatán folytatódott, kreativitásban sosem 
volt hiány. Reményeim szerint ezen benyomá-
sok sűrítménye az előadás, a bőrömön tapasztalt 
színházi nevelés lenyomata, afféle átadás-át-
vétel megélése.

A kiskamaszok mennyire vevők a hangsze-
rekre, zenés játékokra?

Amennyiben elérjük, hogy a szüleik vagy a 
pedagógusaik elhozzák őket, maximálisan. Én 
még olyan helyzetben nem voltam, amit egy 
szál gitárral, vagy egy pár tánccipővel ne lehe-

tett volna megnyerni. Az érdeklődés, a világ de-
finiálására való törekvésünk velünk született 
vágy, a kérdés az, miként tudjuk a következő 
generációkat megszólítani, igényeiket tudomá-
sul venni. Számomra lényegesen hitelesebb a 
gyermekelőadások kapcsán meg-
teremtett interaktív káosz, mint a 
későbbiekben elvárt decens nor-
makövetés, ami sokszor torkollik 
hangos ásítozásba a nézőtereken. 
A  színházba gondolkodni, nem 
unatkozni járunk, ez a „kiválasztás 
és kiválasztódás helye” – ahogy La-
tinovits Zoltán fogalmazott. Ebből 
a lendületből nem szabad engedni.

Megismerik-e önt a televíziós 
szereplései okán?

Nyilván az elmúlt évek televíziós 
munkái, mint a Beugró vagy legutóbb a gyerek-
páva-sorozat, a legifjabb felhasználói korosztá-
lyokhoz is eljutnak. De az sem okoz nehézséget, 
ha éppen a nulláról kell indulni, elnyerni a bi-
zalmat, minden előzmény nélkül. Sőt.

Volt olyan előadás, ami valami miatt emlé-
kezetes maradt?

Mindegyik az, hiszen a gyerekek nyughatatlan 
lelkülete inspiráló, mint egy kulturális forrada-
lom. Mindannyian meglett családapaként, anya-
ként állunk színpadra, s az alkalmanként kapott 
energiák nemcsak reménnyel töltenek el, de a 
hétköznapokhoz is erőt adnak, látva az értelmét 
munkának, nevelésnek és magánéletnek. De, 
hogy konkrétumot is mondjak, egy alkalommal 
felkonferáltam Tamkó Sirató Károly egyik versét, 

Kalandozások Ritmusországban címmel 
interaktív zenés játékra várja az iskolásokat 
Novák Péter a Marczibányi Téri Művelődési 
Központba április elsején. A játékmesterrel 
a rendezvény apropóján gyerekekről, muzsi-
káról, táncról és költőkről beszélgettünk. 
 

„Te vagy a fura!”
melynek a címe Fura. Csípőből érkezett lentről 
a reakció: „Te vagy a fura!” Percekig nevettünk 
együtt a gyerekekkel, mert bizony a színpadon 
és a nézőtéren első az őszinteség.

A vers a kedvenc irodalmi műfaja?
A költőkért rajongok, és Tamkó 

kitüntetett helyen áll a szívemben, 
az említett emlékélmények kap-
csán. Ahogy anyukám újra elővette 
– immáron az unokái kedvéért – a 
salátára olvasott kötetet, a fiaimon 
láttam, hogy milyen csodálatos 
gyermekkorom volt.

Más költők versét is megzené-
síti?

Örömmel! A 14-18 éves kor-
osztálynak szól az Üzenet a Földről 
című előadásunk, ami Weöres 

Sándor versei köré szerveződik, és a hanganya-
ga az év elején jelent meg. Maga a produkció 
egy újabb fontos kérdést, a fenntartható fejlő-
dés témakörét járja körbe, váratlan igazságok-
kal szembesítve mindannyiunkat a környezeti, 
társadalmi, gazdasági harmonizáció anomáli-
áit, lehetőségeit illetően. Nagy, fajsúlyos fogal-
maknak tűnnek ezek, de a fiatal közönség ismét 
felülmúlta minden várakozásunkat: figyelmük, 
érzékenységük, elkötelezettségük megtisztelő és 
zavarba ejtő egyszerre. Van mit tanulnunk tőlük! 
Sok költő inspirál, épp most készülünk a Kultúr-
part Csoporttal egy nyugatos költők életművét 
felölelő, felnőtt előadásra. (Április 1., 11 óra, 
Marczibányi tér 5/a.)

nZsa

A reformáció ötszáz éves jubileumára nyílt fotóki-
állítás A megújulás lendülete címmel a Marczibányi 
Téri Művelődési Központ M Galériájában március 
9-én. A megnyitón köszöntőt mondott Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő, 
Biró Zsolt önkormányzati képviselő, a Közoktatási, 
Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottság 
elnöke. Az eseményen részt vett Hafenscher Károly 
miniszteri biztos és Láng Zsolt, a II. kerület polgár-
mestere is.

A Reformáció Emlékbizottság a reformáció kerek 
évfordulója apropóján hirdetett fotópályázatot. Az 
alkotók tájképpel, csendélettel és portréval fogalmaz-
hatták meg a reformáció örökségét. A bírálóbizottság 
elnöke, Eifert János fotóművész csaknem kétszáz 
alkotásból választotta ki a tárlaton szereplő képeket. 
A Sopronban bemutatott vándorkiállítás először volt 
látható a fővárosban. Varga Mihály köszöntőjében 
a reformáció eredményeiről beszélt. – Idén ünne-
peljük, hogy ötszáz éve vannak jelen az emberiség 
életében a reformáció eszméi, amelyek új kezdetet 
jelentettek az élet minden területén – mondta a 
nemzetgazdasági miniszter.

Biró Zsolt bizottsági elnök a II. Kerületi Önkor-
mányzat nevében köszöntötte a vendégeket. Mint 
mondta, a fényképeket nézegetve jól látszik, hogy 

az épített örökségtől a néprajzi örökségen át az 
élet minden területéig komoly eredményeket ért el 
a protestáns egyház Magyarország kultúrájának gaz-
dagításában. – Az önkormányzat az elmúlt tíz évben 
közel félmilliárd forint támogatást nyújtott a város-
részben működő egyházi szervezeteknek – emelte 
ki. Megjegyezte továbbá, hogy a kerületi díjazottak 
között olyan meghatározó protestáns személyiségek 
vannak, mint Sztojanovics András, a Sarepta Budai 
Evangélikus Szeretetotthon lelkész-igazgatója, vagy 
a nemrég elhunyt Cseri Kálmán, a Budapest-Pasaréti 
Református Egyházközség vezető lelkésze. 

Hafenscher Károly miniszteri biztos a kiállító 
fotóművészeket a magyar reformátorokhoz hason-
lította, mondván, közös bennük, hogy észreveszik 
az igazi értékeket és megmutatják, hogy azokat 
mindenki lássa. Dolhai István, a művelődési köz-
pont igazgatója elmondta, hogy e kiállítás – amely 
március 31-ig látható – nyitotta meg a reformáció 
ünnepének emléket állító rendezvények sorát, de a 
II. kerületi művelődési központokban lesznek még 
az évforduló előtt tisztelgő programok: vitaindító 
beszélgetések, tudományos értekezések, színházi 
előadások. A megnyitón a Budavári Schütz Kórus, 
a Budavári Evangélikus Gyülekezet kórusa énekelt.

nZsa

Fotókiállítás a reformáció ünnepére
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A HónAP foTóJA
Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

Fotópályázatunkra olyan képeket várunk, amelyek a 
II. kerület értékeit és szépségeit mutatják be. Beküldé-
si határidő minden hónap utolsó napja, legközelebb: 
MÁrCIuS 31-én éjfél. Az adott hónapban beküldött 
felvételek közül a zsűri által legjobbnak ítélt meg-
jelenik a következő Budai Polgárban, valamint az év 
végén három alkotás összesen 90 ezer forint értékű 
díjazásban részesül. A képeket digitálisan várjuk a 
honapfotoja@gmail.com e-mail-címre, min. 500 KB, 
max. 2 MB méretben.

Orsolyát a gyermekkora és a szakmája is a II. kerülethez köti, szüleivel és testvé-
rével Hűvösvölgyi úti rendelőjükben dolgozik. Többgenerációs fogorvoscsaládjá-
ról, a szakma szépségéről, és kisfiáról mesélt, aki már iskolás fejjel fogat húzott. 
A beszélgetés végén az is kiderült, hogy a szerző és interjúalanya gyerekkorukból 
ismerik egymást.

– Egy II. kerületi fogorvosdinasztia tagja 
vagyok, édesapám, édesanyám, testvérem 
is fogorvos. Szüleim a példaképeim. Apai 
nagyapánk, aki 1901-ben született, szintén 
szakmabeli volt, a Kapás utcában dogozott 
főorvosként. Halála után gyermekorvos 
nagymamám kitanulta a szakmát, és átvette 
nagyapám Varsányi Irén utcai rendelőjét. 
A szüleim első rendelője a lakásunkon mű-
ködött. Egy héten kétszer jöttek a betegek, 
olyankor mindig makulátlan tisztaságnak 
kellett lennie. A testvéremmel azt kérdez-
gettük a páciensektől, hogy hoztak-e aján-
dékot, és sokat beszélgettünk velük. Gim-
nazistaként gyermekorvosnak készültem, a 
szüleim tereltek a fogorvosi pályára, utólag 
nagyon hálás vagyok ezért. Ebben a szak-
mában az ember a maga ura lehet. Eleinte 
féltem tőle, nem volt túl biztató, amikor 
az egyetemen egy farostlemezt kellett fur-
kálni, ami úgy csúszott, mint a korcsolya-
pálya. De szerencsére az igazi fog nem így 
viselkedik. Nagyon szerettem tanulni, év-
folyamelső voltam, később tanítottam is 
az egyetemen. Először a saját rendelőm-
ben dolgoztam, aztán az én ötletem volt, 
hogy nyissunk közös rendelőt. Időközben 
az öcsémet is sikerült meggyőznöm arról 
– miután csalódott a bútorasztalos szak-
mában –, hogy érdemes leülni tanulni, és 
erősíteni a családi vállalkozást. Hála Isten-
nek beleszeretett a fogászatba, és ma már 
szakmai körökben is jól ismerik. A gyökér-
tömés specialistája lett. 

Szeretem a rendelőnket, mindent együtt 
terveztünk a pulttól a berendezésig. Az ab-

lak a pasaréti templomtoronyra néz, műtét 
előtt mindig kinézek rajta, és ez bizton-
ságot ad.

A fogorvosi munka nagyon kreatív, min-
dig lehet fejlődni, új dolgokat tanulni. Van 
egy orvos barátom, akinek rendszeresen 
nézem a műtéteit. Ő és a szüleim is a szakma 
szerelmesei, hozzájuk hasonló szenvedély-
lyel dolgozom, és 2004-ben az anyaságnak 
is így „indultam neki”, akkor otthagytam a 
tanítást, hogy legyen időm a családomra. 
Három gyerekem van, és már nekik sem 
idegen a fogászat. A  kisfiamnak egyszer 
megengedtem, hogy a felügyeletem mel-
lett kihúzza a kislányom tejfogát. Szeretnek 
a rendelőbe jönni, ők is gyakran találkoznak 
a betegekkel. Nem titok, örülnék, ha vala-
melyikük továbbvinné a szakmát. 

Utószó: 
A beszélgetés végén odaadtam a névjegyemet 
Orsolyának. Rápillantott, majd megkérdez-
te, hogy véletlenül nem a terézvárosi vasutas 
oviba jártam-e az ikertestvéremmel, ahová ő 
és öccse, Marci is. Marci egyszer adott nekem 
egy puszit, amit letöröltem. Emiatt nagyon el-
szomorodott, de az anyukájának végül sikerült 
megvigasztalnia egy dömperrel. Ez több mint 
harminc éve történt, hihetetlen, hogy milyen 
kicsi a világ. Igaza volt korábbi interjúala-
nyomnak, Szűcs Nelli színművésznek, aki azt 
mondta, nincsenek véletlenek. Úgy látszik, 
tényleg nem véletlen, hogy a Budai polgárok 
a kerületben… rovatban ezúttal Orsolya me-
sélt magáról. Én pedig utólag azt kérem, ne 
haragudj, Marci!

Budai polgárok a kerületből…

Matos Orsolya
fogorvosHarmónia címmel nyílt kiállítása Olescher Tamás festő-

művésznek, a Vízivárosi Galéria vezetőjének az Újbuda 
Galériában. A valóban harmóniát és derűt sugárzó 
szakrális festmények tárlatát Feledy Balázs művészeti 
író nyitotta meg. – A harmónia egyfajta etikai kategó-
ria is, ami a kölcsönös megértésre, az ellentét nélküli, 
barátságos emberek közötti kapcsolatokra utal, illetve 
egyfajta kiegyensúlyozottság és belső béke – hang-
súlyozta Feledy Balázs és hozzátette: – Olescher Tamás 
emberi és művészi habitusára egyaránt alapvetően 
jellemző ez a viszonylatrendszer és magatartásmód. 
A kiállítás ÁPrILIS 14-ig tekinthető meg az Újbudai 
Polgármesteri Hivatalban található Újbuda Galériában 
(1113 Zsombolyai utca 5.).

Harmónia
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LoVASToRNÁSzok HéTVégéJe
A Lovastorna Szakág ÁPRILIS 1-jén és 2-án kü-
lönleges hétvégét szervez a sportág iránt érdeklődő 
gyerekeknek, ahol megcsodálhatók a vágtázó ló hátán 
tornázó voltizsálók, és amennyiben a gyerekeknek 
kedvük van, ki is próbálhatnak egy-egy elemet és részt 
vehetnek egy edzésen. A részvétel regisztrációhoz 
kötött, a lovastorna@lovastorna.hu e-mail-címen 
lehet jelentkezni. Az edzések megtekintése és a 
lovastorna kipróbálása a nyílt hétvégén díjtalan 
(Pasaréti Honvéd Lovas SE, 1026 Hidász utca 2/d).
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Civil összefogás a tisztább II. kerületért
Az utcákon és zöldterületeken heverő sze-
mét sokakat nem zavar, sokakat bánt, és 
sokan vannak, akik tesznek is az eltünteté-
séért. Az első tavaszi napokon civilek fogtak 
össze, hogy megtisztítsák lakókörnyezetük 
egy-egy részét mások szemetétől.

cIVIL ÖSSzeFogÁSSAL 
A Szépvölgyi út végénél már annyi volt az erdőszélen eldobált szemét, hogy a környéken élők nem nézhették tétlenül. 
A Szépvölgyi-dűlő lakói közül sokan jelentkeztek Ács Antal felhívására, és március 5-én vasárnap szabadidejüket, 
energiájukat és pénzüket áldozták, hogy megtisztítsák az út mentét, az árkokat és helyenként az erdőt is. A pél-
daértékű kezdeményezésről a szervező elmondta, hogy rendelt egy négy köbméteres konténert, ami hamar meg 
is telt. A Tisztább Hármashatár-hegyért! nevű akció résztvevői remélik, hogy egy ideig tiszta is marad a környék.

HéTVégékeN TAkARíToTTAk A HAgYoMÁNYőRzők

ADYLIgeTI SzeMéTSzüReT
Az adyligeti lakók is rendszeresen járnak nagy zsá-
kokkal összeszedni a mások által hátrahagyott 
szemetet. Gyimesi Gábor arról tájékoztatott, hogy 
három-négy fővel járják a környéket – akár kutya-
sétáltatás közben is. A Feketefej utca végétől induló 
Mély út mellett, a kirándulóösvényeken, illetve a cser-
késztábor felé vezető út mentén a Nagykovácsi út felé 
eső területet fésülik át gyakrabban. A Polgármesteri 
Hivatal segítségével (zsák, kesztyű, elszállítás) nem-
rég már harmadszorra szerveztek nagyobb akciót. 
Erre akkor van szükség, ha a környéken raknak le sok 
lomot vagy háztartási szemetet. Általában nyolc-tíz 
zsáknyi jön össze. A szervező felhívta a figyelmet arra, 
hogy egyre több a közterületre kivitt zöldhulladék, 
ami a lomtalanításból származó hulladékkal együtt 
már túlmutat a lelkes csapat erején.

Erdőt-mezőt, katonasírokat és háborúból visszama-
radt építmények környékét egyaránt takarítják azok 
a hagyományőrző önkéntesek, akik a közlemúltban 
az Újlaki-hegy oldalában található volt légvédelmi 
állás lőszertároló bunkereit és azok környékét tisztí-
tották meg. A több hétvégén át tartó munka során 
teherautónyi mennyiségű hulladéktól szabadult meg 
a természet.

– A Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Cso-
portja már évek óta segíti a környezetszépítő és 
szemétszedő munkát azzal, hogy biztosítja az össze-
gyűjtött hulladék elszállítását – tájékoztatta lapunkat 
Alkay Zsolt, aki régóta részese a II. kerületi takarítási 
munkáknak.

– Takarítottunk már a Nyéki-, a Vadaskerti- és a 
Homok-hegy környékén található ütegállások kör-

nyékén, távlati tervünk pedig, hogy a honvédség, 
a Pilisi Parkerdő Zrt. és az érintett önkormányzatok 
szakembereivel, valamint a Hadtörténelmi Kulturális 
Egyesület és a Magyar Cserkészszövetség önkéntesei-
vel egyeztetve a Budai-hegység hadisírjait, háborús 
emlékeit megtisztítsuk és felújítsuk.

SzeMéTSzeDéS HIDegkúToN IS
Egy maroknyi, lelkes, helyi lakos tisztította meg a 
hűvösvölgyi végállomás környékét március 11-én. 
A közelben lakó Holstné Haszon Ágnes a helyi Fa-
cebook-csoportban tett közzé egy felhívást, miután 
megelégelte az eldobott műanyag palackok, üvegek 
és háztartási szemetet tartalmazó kupacok látvá-
nyát. Fél tucat önkéntes kesztyűkkel és zsákokkal 
felszerelkezve indult az erdős rész megtisztítására. 
Ágnes kapcsolatba lépett a Polgármesteri Hivatal 
Környezetvédelmi Csoportjának munkatársaival is, 
akik a zsákokba összegyűjtött szemét elszállításáról 
gondoskodtak, valamint azt is hozzátették: ha leg-
közelebb hamarabb szereznek tudomást hasonló 
akciókról, biztosítanak zsákot és védőkesztyűt is. 
A résztvevők kérték, hogy feltétlenül említsük meg 
azt a 12 éves fiút, aki ugyan nem akart a képen 
szerepelni, de teljes értékű munkát végzett.

Találkozzunk idén is a kerületi nagytakarításon!

ToVÁbbI INFoRMÁcIók: Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda Környezet-
védelmi Csoport (1024 Mechwart liget 1., I. emelet 122.), Pogány Norbert csoport-
vezető, e-mail-cím: pogany.norbert@masodikkerulet.hu tel.: 346-5430.

A tavalyi évhez hasonlóan a II. Kerületi Önkormányzat 
meghirdeti a közterületek közösségi takarítását, amiben 
a polgármesteri hivatal munkatársai is 
részt vesznek. Az ÁPRILIS 21-ÉN péntek 
délután tartandó akcióhoz idén is várják 
a csatlakozókat. Amennyiben szívesen 
részt venne akár egymaga, akár csapat-
tal a közösségi takarításban, az alábbi 
elérhetőségeken várják jelentkezését a 
megtisztítandó helyszín megjelölésével.

Azok megkeresését is szívesen veszik, 
akik valamilyen okból nem tudnak részt venni 

a környezetvédelmi programban, de tudnak olyan 
helyet, ahol szükséges lenne a hulladék összegyűjtése.

A környezetükért felelősséget érző, a 
lakóhelyük környékét tisztán tartó magán-
személyeknek és közösségeknek kesztyűt, 
zsákot biztosít a polgármesteri hivatal 
a takarításokhoz. Előzetes egyeztetést 
követően az összegyűjtött hulladékot a 
hivatal elszállíttatja. Az eszközigényeket 

azonban a megfelelő mennyiség biztosí-
tása érdekében ÁPRILIS 7-IG kell jelezni a 

Környezetvédelmi Csoportnak.
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A jegesember

A jegesember reggelenként ment végig Buda-
pest utcáin és időnként elkiáltotta magát, hogy 
„itt a jeges”, a háziasszonyok pedig vájdlin-
gokkal siettek a kocsihoz. A legkisebb megvá-
sárolható mennyiség az egynegyed tömb volt, 
amit a jeges úgy vágott le, hogy csákányával jó 
erősen megkarcolta a jégtömb 
mind a négy oldalát, ami ezután 
könnyen letört.

Az egész tömböket a jeges a 
vállára terített vastag rongyra, 
bőrdarabra fektetve felvitte a 
nagyobb háztartások konyháiba. 
A korabeli fridzsiderek bádogle-
mezzel bélelt, egy- vagy kétajtós 
faszekrények voltak alul kis csap-
pal, ahol a vizet le lehetett enged-
ni. A lassan olvadó jégtömb akár 
két hétig is kitartott a vastag falú 
hűtők felső rekeszében.

Még az ötvenes években is 
rendszeresen járt a jegesember 

Az első gőzzel működő hűtőgép terveit 
Oliver Evans amerikai mérnök készítette 
el 1805-ben. A „hidegcsináló gépet” végül 
honfitársa, John Gorrie építette meg ötven 
évvel később, de a nagy helyigényű szerke-
zetet hamarosan leváltotta a kompresszoros 
megoldás. Az első elektromos fridzsidert 
1913-ban adták el chicagóban akkor, amikor 
a Margit körúton még muraközi lovak húzták 
a 25 kilós tömbökkel megrakott jegeskocsit…
 

Budán, a tömböket a Fővárosi 
Ásványvíz és Jégipari Vállalat 
gyártotta a Margitszigeten, 
a Rudas-fürdő mellett és a 
Szentendrei úton, a pesti ol-
dalon pedig számtalan telep-
helyen.

Az idősebbek még jól em-
lékeznek rá, hogy a Széna tér 
környékén legtöbbször a gye-
rekek dolga volt a jég hazaci-
pelése, a nagymamák olyan-
kor, mikor jött a jeges, már 
főzték az ebédet. Egy héten 

egyszer-kétszer jött a kocsi. Ugyanez volt a 
menetrend a kertvárosias Pasaréten is.

A Szaratov, a Lehel, majd az olcsón beszerez-
hető Gorenje hűtőgépek azonban hamar kiszo-
rították a jeget a háztartásokból. 1981-ben már 
mindössze két jéggyár működött a fővárosban, 
a lakossági fogyasztókat csak helyben szolgál-
ták ki, de vendéglőkbe, szórakozóhelyekre és 
hentesüzletekbe még szállítottak jeget.

A Margit körút 31-33. szám alatti húsbolt is 
ezek közé tartozott, ám néhány évvel később 
több kicsi üzlethez hasonlóan portálja eltűnt 
az utcaképből, akárcsak a jegesemberek.

verrasZtó Gábor

Mandula, a remény fája
Az idei kemény tél után talán a korábbi éveknél is job-
ban vártuk a tavaszt. Első hírnökei meg is érkeztek: több 
kertben előbújtak már a hóvirágok, krókuszok, nyílik 
az aranyvessző, sőt, sokfelé már a bokrok is kezdenek 
kizöldülni. De az igazi tavaszi ünnep mégis az, amikor a 
márciusi napéjegyenlőség körül az első mandulafák is 
virágba borulnak.

A mandula, ahogy olasz eredetű neve is mutatja, 
délről került a Kárpát-medencébe. Már az Árpád-korból 
van adat, hogy a kolostorok kertjében nőtt, de később 
is kedvelt dísze volt a főúri kerteknek. A meleget, sőt a 
forróságot, a meszes talajt, a szárazságot jól tűri, de a 
párás, hűvös helyeket nem bírja. Ezért aztán Magyar-
országon is csak bizonyos helyeken nő: nem meglepő 
módon éppen ott, ahol a szőlő is. Tavasszal először a 
villányi és pécsi hegyoldalakon borulnak virágba a fák, 
aztán a Balaton-felvidéken, Hegyalján – és Budán. Hiszen, 
ne felejtsük, a Budai-hegység déli lejtői a legkiválóbb 
szőlőtermesztő helyek: csak éppen a város a filoxéravész 
után elfoglalta ezeket a területeket. 

Néhány régi fényképet találhatunk még a Rózsadomb-
ról, Törökvészről, Vérhalomról vagy a Szemlőhegyről is, 
amelyen a végeláthatatlan szőlősben csak néhány prés-
ház tűnik fel. A tőkék mellé minden bizonnyal ültettek 
mandulát és (főleg) barackot is – de, sajnos, ahogy a 
régi szüreteknek már csak az emléke él, úgy ezek a fák 
sem maradtak meg a XX. század viharaiban. Budapest 

legöregebb mandulafái a Gellért-hegyen nőnek – né-
hol azon fügék mellett, amelyeket még talán a törökök 
honosítottak meg. Kerkápoly Károlynak, a XIX. század 
második felében közismert politikusnak nagy szőlője és 
borháza volt a hegy déli lejtőjén, ahol nemcsak szőlőt, de 
gyümölcsöst is telepített, különösen sok őszibarackfát. 
Alanyként a barack oltásához mandulát használtak, de 
aztán a szőlő kiveszett, a barackfák elpusztultak, a régi 
világ eltűnt, ám a szívós mandulaalanyok ma is virágoz-
nak a Gellért-hegy déli oldalán lévő parkban.

A Rózsadomb környékén ilyen egybefüggő gyümöl-
csös nem volt, de ha nyitott szemmel járunk tavasszal e 
vidéken, sokfelé láthatjuk feltűnni a jellegzetes halvány 
rózsaszín virágokat. Hisz a fák ezeken a lejtőkön nagyon jól 
érzik magukat. Van néhány idősebb, tekintélyes példány 
is köztük, amelyek több mint ötvenévesek. Az egyik ilyen 
a Pitypang utcai iskolával szemben áll a Törökvész úton: 
nemcsak szép koronája, de gyönyörűen csavart törzse 
miatt is figyelemreméltó. Hasonlóan öreg példányok 
nőnek a közeli Cseppkő utcában és a Felső Zöldmáli 
úton is, de gyakorlatilag majd’ minden utcában találni 
errefelé egy-két mandulafát.

A mandula a bibliai idők óta a remény, a megújulás 
szimbóluma. A magyaroknak pedig Janus Pannonius 
nyomán különösen is kedves fa, ami a napokban már 
biztosan sokfelé kivirágzik kerületünkben. 

vicZián ZsóFia
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Virágvasárnap különös ünnep. Egyszerre van jelen a szertartásban az 
öröm és a halál, a dicsőség és a szenvedés, a nép lelkendezése és a gyű-
lölettől eltorzult arcok kiáltozása. Ugyanazok az emberek, akik az első 
evangéliumi szakaszban még hozsannát kiáltanak, a másodikban, a 
passióban már Krisztus kereszthalálát követelik.

Ennek a hatalmas és drámai, színektől, képektől és érzelmektől fű-
tött történéssornak a középpontjában pedig ott áll Jézus, a csöndes, a 
hallgatag, és mégis hallatlanul erőteljes, egyetlen szavával végpusztu-
lást idéző, templomot tisztító vagy éppenséggel tanító, megbocsátásért 
imádkozó Megváltó. Ő maga is kétféleképpen áll előttünk: mint király 
és mint szolga. 

Király, hisz az Aranykapun vonul be a Szent Városba, egyéves sza-
márcsikó hátán, amelyen még senki sem ült. Király, hisz a nép szavai, 
lelkendezése akként hirdeti meg. Királyként érkezik Krisztus, hisz 
beteljesíti a próféciákat, és első útja, a bevonulás maga nem máshová 
visz, mint a Templomba. Ugyanazt teszi most Krisztus, mint tették a 
babiloni fogságból hazatérők vagy a Makkabeusok – megnyílnak előt-
te a város kapui, a nép hódol neki, ő pedig megtisztítja a Szentélyt, 
mondhatni szakrálisan birtokba veszi királyságát ő, az Isten Fia. 

Ugyanakkor szolga is, s ezt már a bevonulás közben is érezzük. 
A méltatlankodók, a túlbuzgók, a rosszmájúak fékeznék az ünneplést, 
elhallgattatnák az éneklőket. Már ekkor érződik az emberi ellenszenv 
és gonoszság ereje, amely a legszebb pillanatot is tönkreteszi. De Jézus 
mindettől nem retten meg. Szolga ő, hát nem zavarja meg, ha az em-
berek sajnálják tőle a hódolatot. Tudja nagyon jól, hogy az ő szolgasá-
gának valódi értelme abban áll, hogy engedelmes Fia az Atyának. Épp 
ezért, ha az emberi dicsőítés el is hallgat, a kozmosz fogja a dicséretet 
zengeni neki. A kövek, az élettelen világ egész létével magasztalja őt. 

Ebben a pillanatban már rávetül a passió árnya a virágvasárnapi be-
vonulásra. Már ekkor ott állnak az út szélén az emberek, akik el akarják 
veszejteni a Messiást. Már ekkor felüti fejét az emberek között a szét-
húzás, a véleménykülönbség. Mindez egyenesen vezet a nagypénteki 
tragédiáig, amikor egy gyilkos élete fontosabb lesz a nép számára, mint 
az élet adójáé.  dr. török csaba teolóGus

Virágvasárnap (április 9.)
PASARéTI PÁDuAI SzeNT ANTAL-TeMPLoM: MÁRcIUS 31-én 17.20-kor 
keresztút, 19.30-kor Haydn: Megváltónk hét szava a keresztfán, előadja a Kruppa 
vonósnégyes, elmélkedik Szoliva Gábriel OFM. ÁPRILIS 1-jén 17.30-kor rózsa-
füzérima a magyar ifjúságért és családjainkért, 18 órakor szentmise, a rózsafüzért 
vezeti és a szentmisét bemutatja Erdő Péter bíboros. ÁPRILIS 2-án a szentmiséken 
gyűjtés a szentföldi keresztények javára. ÁPRILIS 9-én, virágvasárnap a 10 órai 
szentmise előtt, 9.45-kor barkaszentelés a rendház udvarán (1026 Pasaréti út 137.).
kÁJoNI JÁNoS FeReNceS kÖzÖSSégI HÁz: ÁPRILIS 3-án 19 órakor Bib-
liai Kurzus: Szabó Xavér OFM előadása Az „isteni menedék” metafora nyomában 
címmel. ÁPRILIS 7-én 19 órakor a szentföldi és közel-keleti ferences kolostorok 
sorozatban Várnai Jakab OFM előadása Keresztény szent helyek Jeruzsálemben címmel. 
PASARéTI ReFoRMÁTuS TeMPLoM: istentisztelet minden vasárnap 8 és 
10 órakor, csütörtökön 18 órakor. Gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és 10 óra-
kor. Bibliaórák keddenként 18 órakor. ÁPRILIS 7-én 18 órakor a Világ-egyetemi 
előadások soron következő alkalmán Arady Lajos történész, az MTA doktora tart 
előadást Reformáció Magyarországon címmel. www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 
(1026 Torockó tér 1.).
cIMbALoM uTcAI MegMARADÁS ReFoRMÁTuS TeMPLoM: isten-
tisztelet és gyermek-istentisztelet vasárnaponként 10 órakor. ÁPRILIS 5-én 18 
órakor Reformációs irodalmi Megmaradás-est évfordulós költők és írók műveiből, 
és rájuk emlékezve a 125. éve született zeneszerző és népdalgyűjtő, Lajtha László 
által gyűjtött énekekkel. Km.: Szabó András előadó-, Hegedűs Zsuzsanna ének- és 
Szücsi Balázs gitárművész. ÁPRILIS 9-én, virágvasárnap 10 órakor ünnepi isten-
tisztelet, km.: Nagy Judit fuvolaművész, 16 órakor nagyhétre felkészítő játszóház. 
ÁPRILIS 23-ig megtekinthető A Vizsolyi Biblia évszázadai című művelődéstörténeti 
és képzőművészeti kiállítás a gyülekezeti teremben. Elérhetőségek: dr. Mészárosné 
Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és 326-5629, hegedus.cimbalom@
gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
PeSTHIDegkúTI eVANgéLIkuS TeMPLoM: MÁRcIUS 30-án és ÁPRI-
LIS 6-án 18 órakor böjti sorozat. ÁPRILIS 9-én 17 órakor családi istentisztelet, 
pesthidegkut.lutheran.hu (1028 Ördögárok u. 9.). 
MÁRIAReMeTeI bAzILIkA: Nagyböjt péntekjein 17.30-kor keresztút. ÁPRI-
LIS 9-én, virágvasárnap a szentmisék 7.30, 9, 10.30, 12 és 18 órakor kezdődnek, 
barkaszentelés a 9 órai szentmisén, a 10.30-as szentmisén a templom kórusa Wer-
ner Máté passióját énekli Barlay Zsuzsa vezényletével (1029 Templomkert u. 1.).
buDAI gÖRÖgkAToLIkuS TeMPLoM: vasárnaponként 9, 11 és 17.30 órakor, 
hétköznapokon 17.30-kor Szent Liturgia. A nagyböjtben szerdán és pénteken 17.30-tól 
előre megszentelt áldozatú liturgiát végeznek. MÁRcIUS 30-án 17.30-kor Krétai 
Szent András bűnbánati szertartását imádkozzák. Az egyházközség elérhetősége, irodai 
fogadóóra: hétköznapokon 16.30-17.30-ig, www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.).
buDAVÁRI eVANgéLIkuS TeMPLoM: ÁPRILIS 2-án 16 órakor családos 
délután, a kisgyermekes családok találkozója, 18 órakor barokk est a zenés áhítat 
keretében. ÁPRILIS 7-én 16.30-kor ökumenikus keresztút, találkozás a reformá-
tus és katolikus testvérekkel, 17.30-kor Simon András grafikus húsvéti tematikájú 
kiállításának megnyitója a kápolnában. ÁPRILIS 9-én 11 órai istentiszteleten igét 
hirdet Kari Mäkinen finn érsek, 18 órakor ifjúsági zenés istentisztelet, 19 órakor 
Fészekrakó kör. ÁPRILIS 9-15. között mindennap 18 órakor nagyheti evangelizá-
ciós istentisztelet (1014 Táncsics M. u. 28.).
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XVIII. MUSICA SACRA CIVITATIS 2017
Egyházi zene a polgári világban

A II. kerületben működő egyházi kórusok hangversenye, emlékezve Lukin Lászlóra
Móricz Zsigmond Gimnázium (1025 Törökvész út 48–54.)

2017. április 21., 18.30 óra
Házigazda dr. Láng zsoLt poLgármester

A műsort fr. Balázs Jeromos OFM vezeti.
A belépés díjtalan, helyfoglalás érkezési sorrendben.

A II. Kerületi Önkormányzat tisztelettel hív minden érdeklődőt!
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Életének 75. évében elhunyt 
dr. Polák Gyula kardiológus, 
kerületünk egykori lakója. 
Prof. Dr. Borbola József kardio-
lógus így emlékezett a felejt-
hetetlen kollégára és barátra:

– Polák Gyula 1942. május 
29-én született Esztergom-
ban. 1966-ban kapott dip-
lomát – summa cum laude 
eredménnyel – a Budapesti Orvostudo-
mányi Egyetem Általános Orvosi Karán. 
Ezután szülővárosában kezdett dolgozni 
a Városi Kórház Belgyógyászati osztá-
lyán. Hamar kitűnt orvosi tehetségével, 
ezért 1969-ben az akkoriban alakult bu-
dapesti Országos Kardiológiai Intézetbe 
hívták, ahol haláláig dolgozott. Nagy te-
hetségnek indult, az 1970-es évek de-
rekán ösztöndíjas orvosként bejárta az 
Egyesült Államokat és Angliát is. Haza-
térte után fényes csillagként emleget-
ték a magyar kardiológia horizontján, az 
elsők között kezdett echovizsgálatokat 
végezni hazánkban. Hallatlan tudásra 
tett szert, különösen a magyarokat tize-
delő szívkoszorúér-betegségek, az angi-
na pectoris és a hypertonia gyógyszeres 
kezelésében. Fürkésző tekintetű, kitűnő 
diagnoszta volt, mindig mélyen a be-
szélgetőpartnere szemébe nézett és fi-
gyelt mindenre. Holisztikus szemléletű 
orvos volt, az orvosok istenének tekin-
tett Hippocrates elveit követte, sohasem 
csak a betegséget, hanem mindig a be-
teg ember egészét kezelte. Betegei ra-
jongtak érte, szerették fanyar humorát, 
gyógyítását, lelkiismeretességét. Tisz-
teletreméltó, közkedvelt személyiség 
volt. Rá igaz volt az író és orvos, Németh 
László mondása, hogy jó orvos csak jó 
ember lehet. Volt ambulanciavezető, 

szintvezető, egyre feljebb ke-
rült az orvosi ranglétrán, az 
ezredfordulón kinevezték a 
Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézet Klinikai 
Farmakológiai Osztályának 
az élére. Orvosi élete itt tel-
jesedett ki: számos ma hasz-
nálatos, fontos külföldi és 
hazai gyógyszer kifejleszté-

sében vett részt. Vizsgálati eredményeit 
hazai és külföldi kongresszusokon adta 
elő, hazai és nemzetközi szaklapokban, 
könyvekben publikálta. Orvosi munká-
ja elismeréseként ő kapta meg először 
a Török Eszter-emlékérmet. Nyugdíjba 
vonulása után is rendszeresen bejárt az 
ambulanciára rendelni, a gyógyítást ha-
láláig folytatta.

Polák Gyula egykori tanítványa, dr. De-
kov Erzsébet, a Pulzus Egészségügyi Köz-
pont kardiológus főorvosa lapunknak 
elmondta, hogy mestere közel negyven 
évet élt a II. kerületben, amit nagyon 
szeretett. Szeréna úti háza teraszáról, 
mediterrán növényei közül sokszor 
gyönyörködött a dunai panorámában. 
Minden érdekelte, ami a kerületben 
történik. Rendszeresen látogatta a Mil-
lenáris és a Klebelsberg Kultúrkúria 
programjait, és mivel nagyon kedvelte 
a komolyzenét, a Wagner-társaság Mar-
czibányi téri rendezvényein, ha csak te-
hette, részt vett. Kedvenc helye az Au-
guszt cukrászda volt, és szívesen járt a 
Fény utcai és pesthidegkúti piacra. Ko-
rábban gyermekei, jelenleg unokája is 
az Áldás Utcai Általános Iskola tanulója. 
Kiváló ember és nagy hatású orvos volt, 
akinek klinikai munkatársai és tanítvá-
nyai gyógyítják ma a kerület polgárait a 
Fillér utcai Pulzus Központban.

Elment egy nagyszerű orvos

Egy budai festő halálára
Dr. Balajti András (1935., 
Fűzfő – 2017., Budapest) ér-
telmiségi családba született, 
középiskoláit Veszprémben, 
a piaristáknál kezdte, 1953-
ban a budapesti Toldy Ferenc 
Gimnáziumban érettségizett. 
Szakmáját tekintve vegyész-
mérnök, de igazi hivatása 
valójában a festészet volt. 
Tehetségére tanárai már a 
gimnáziumban felfigyeltek. Tanára volt 
Litkey György, Zsámbor István, később 
Pleidell János. Tájképeit impresszionista 
stílusban, mindig a helyszínen készítette. 
Akik képeit láthatták, joggal mondhatták, 
hogy ő volt a „színek szerelmese”. Alko-
tásaiban vízivárosi, rózsadombi, pasaréti 
és újbudai érdeklődők egyaránt gyönyör-

ködhettek. Egy-egy kiállítás 
alkalmával harminc-negyven 
képét is láthattuk. Kedvenc 
helyszínei között volt a Budai 
Vár, a Tabán, a Rózsadomb, 
a Víziváros, a Duna-part és a 
Gellért-hegy. Számos kiállítása 
után két alkalommal a Budai 
Polgár is méltatta művészetét 
(2015, 2016). 

Egy kedves, örökifjú, vidám 
embertől búcsúzunk, akivel mindig jó volt 
felidézni a boldog ifjúság éveit, aki gazdag, 
maradandó hagyatékával örökké szívünk-
ben él. Hamvait a Farkasréti temetőben 
helyezték örök nyugalomra családtagjai, 
énekkari társai, barátai, ismerősei, művé-
szetének ismerői körében.

hidvéGi iván

PoSTALÁDÁNkbóL
Rakovszkyék végső nyughelye
A Budai Polgár előző, március 11-én megjelent 
számában olvastam egy cikket Rakovszky Iván 
villájának kincsei címmel. Az írásban említett 
Rakovszky házaspárt szüleim akkor még nem 
államosított házába telepítették ki Jászapátiba. 
Szüleim átadtak részükre egy 36 négyzetméter 
nagyságú szobát és egy előszobát is, hogy közvetlen 
bejárásuk legyen a lakószobájukba. Kezdetben az 
előszobát konyhaként is használták. Szüleim a 
Kálmán-kriptát – anyám szüleinek a kriptáját – 
ajánlották fel dr. Rakovszky temetkezési helyéül, 
amit valóban a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánít-
tattunk. A Közmunkák Tanácsának elnökeként 
lemondott a nyugdíjáról a tisztsége betöltéséig, 
és azt a Nemzeti Színház javára ajánlotta fel.

(Dr. Rakovszky Iván 2006 óta védett sírja Jász-
apáti városi (római katolikus) temetőjében talál-
ható, 11. parcella, 26. sor, 5. sír).

dr. hárskuti lásZlóné, jásZaPáti

A fa lelkivilága
Nagy figyelemmel olvastam A régi budai 
patakpart őre című cikküket a február 25-i 
számban. Sok érdekes megállapítást tesz, fel-
idézi a régi eseményeket, még e csodálatos fa 
lelkivilágát is boncolgatja. A cikk bevezetőjében 
megemlíti, hogy tavaly nyáron erősen vissza-
vágták (mint a mellette lévő gesztenyéket is), 
de még így is impozáns látványt nyújt. Sokat 
járok arrafelé, a nyesegetést is végignéztem, a 
munkások nem tudtak érdemi választ adni 
a visszavágás szükségességéről, mert minden 
metszett felület ép és egészséges volt. El tudom 
képzelni, hogy egy-két ágat részben le kellett 
vágni, mert ráhajolhatott a villamosvezetékre, 
vagy túlságosan fölé nyúlhatott. Az árok felé 
lévő peront a fa gyökerei elmozdíthatják, nyil-
ván azt időnként javítani kell. De szegény fa, 
mit gondolhatott magában az emberekről? 
 vesZterGál lajos

A Kossuth- és Liszt-díjas, Érdemes és 
Kiváló Művészre, a II. kerület díszpol-
gárára, Ágai Karolára emlékezik szü-
letésének 90. évfordulója alkalmából 
az Ágai Karola és Szendrey-Karper 
László Ének- és Zeneművészeti Ala-

pítvány MÁrCIuS 31-én 12 órakor a művésznő és 
férje, Szendrey-Karper László gitárművész sírjánál a 
Farkasréti temetőben, ahol elhelyezik az emlékezés 
és tisztelet koszorúját. Beszédet mond Hollós Máté 
Erkel-díjas zeneszerző, az alapítvány kuratóriumának 
elnöke. Énekével köszönti a művésznőt Kertesi Ingrid 
Liszt-díjas művész, a Magyar Állami Operaház tagja, 
Ágai Karola több operaszerepének örököse, akit Var-
ga Zsolt gitárművész kísér azon a hangszeren, amely 
korábban Szendrey-Karper Lászlóé volt. 

Találkozás 11.30 és 11.45 között a Farkasréti te-
mető főbejáratánál. A sír a 25. parcella I–1–72 helyén 
található.

Ágai Karolára emlékeznek
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Játékot loptak, 
de felismerték őketA Széll Kálmán tér egyik gyorséttermében 

próbáltak meg kirabolni egy vendéget márci-
us 4-én kora délután. A vendéglátóhely mos-
dójában támadt áldozatára egy 19 éves fiatal-
ember, aki mindenáron meg akarta szerezni 
a mellékhelyiségben egyedül tartózkodó, vele 
egyidős fiú értékeit. Az áldozatot késsel fe-
nyegette meg, de így sem járt sikerrel, mert az 
illetőnél nem volt semmi sem. A sértett távo-
zott, az elkövető pedig még egy ideig maradt 
az étteremben.

– Nagy erőkkel kezdtük meg a nyomozást a 
tettes után, ami nem volt könnyű feladat annak 

A II. kerületi Önkormányzat 
felhívja a lakók figyelmét,

hogy amennyiben egészségügyi szűrést 
szervez, arról kizárólag a Budai Polgárban, 

az önkormányzat honlapján 
(www.masodikkerulet.hu), illetve kihe-

lyezett plakátokon értesíti a lakosságot, 
telefonon nem. Ha az önkormányzat nevé-
ben valaki telefonon hívná a polgárokat 

ilyen jellegű programra, annak hátterében 
valószínűleg termékbemutató vagy vala-
milyen más, az önkormányzattól teljesen 

független akció áll.

A II. kerületi Önkormányzat  
ebben az esetben 

fokozott elővigyázatosságra inti 
kerületünk lakóit.

Elfogták a késes támadót
Visszatértek a tett helyszínére és lebuktak azok 
a tolvajok, akik néhány nappal korábban értékes 
játékot loptak el egy Keleti Károly utcai boltból. 
Kustán Márton, a Városrendészet Közterület-fel-
ügyeleti Csoportjának vezetője lapunknak el-
mondta, hogy éppen járőröztek, amikor segítséget 
kértek a játéküzletből, ugyanis felbukkant az a 
két fiatalember, aki három nappal korábban fi-
zetés nélkül elvitt egy közel 40 ezer forint értékű 
Legót. A közterület-felügyelők kérték a gyanúsí-
tottakat, hogy tisztázzák magukat ahelyett, hogy 
sietve elhagynák a boltot. A riasztott rendőrök 
gyorsan a helyszínre értek, majd megnézték a 
biztonsági kamera korábbi felvételeit, amiken 
látszott, amint a fiatalok távoznak egy doboz 
játékkal. A rendőrök a feltételezett elkövetőket 
elfogták, ügyükben eljárás indul.
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rendőrkézen a betörők
Nem a mi városrészünket választották prédául azok a betörők, 
akiket mégis II. kerületi nyomozók fogtak el március 6-án Kő-
bányán. A megkárosított tulajdonos a napokban kaphatja vissza 
ellopott ékszereit.
 
A II. kerületi Rendőrkapitány-
ság kötelékében működik a fő-
városi hatáskörű Zseblopási 
Alosztály, amelyet a zsebtolvaj-
lások megelőzésére hoztak lét-
re. A  remek szimattal és meg-
annyi tapasztalattal rendelkező 
„zsebes” nyomozók éppen a X. 
kerületben láttak el szolgálatot, 
amikor gyanús lett számukra 
egy háromfős társaság. 

– Kollégáimat ezúttal is segí-
tette a remek megérzésük, mert 
végül elfogták azokat a férfiakat, 
akik betörtek egy I. emeleti la-
kásba a befeszített erkélyajtón 

ellenére, hogy kamerafelvételek álltak rendel-
kezésre – mondta el lapunknak Dollencz Gábor 
rendőr főtörzsőrmester, a II. kerületi Rendőr-
kapitányság Bűnüldözési Alosztályának nyo-
mozója. – A késes rabló ugyanis budapesti 
hostelekben szállásolta el magát, ezeket pedig 
gyakran változtatta.

A nyomozó arról is tájékoztatott, hogy há-
rom nap kitartó munka után sikerült elfogniuk 
a gyanúsítottat, akit őrizetbe vettek, az ügyész-
ség pedig elrendelte letartóztatását. A rendőr-
ség vizsgálja, hogy a férfi kapcsolatba hozha-
tó-e további bűncselekmények elkövetésével.

keresztül, miközben harmadik 
társuk a közelben parkoló au-
tóban várakozott – tájékoztatta 
lapunkat Nádasdi Attila rendőr 
főtörzsőrmester, a Bűnüldö-
zési Alosztály Betörési Csoport 
munkatársa.

– A mintegy háromszázezer 
forint értéket képviselő éksze-
reket és készpénzt zsákmányoló 
társoságot már a helyszínen tet-
ten érték. A 42 és 25 éves elkö-
vetőt őrizetbe vettük, a bíróság 
előzetes letartóztatásba helyezte 
őket, a sofőr ellen szabadlábon 
hagyása mellett folyik eljárás.

A Garas utcában elkészült mozgáskorlátozott-felfestésű parkolókhoz hasonlóan idén is azt tervezi a 
II. Kerületi Önkormányzat, hogy a rendelkezésére álló forrás függvényében további várakozóhelyeket 
festenek fel kék alapszínűre. A színes parkolókat vélhetően jobban észreveszik majd, és nem fogják téve-
désből jogcím nélkül elfoglalni

Kékre festenék a mozgássérült-parkolókat

A nyomozó elmondta, hogy a 
letartóztatott betörők ügyében a 
II. kerületi Rendőrkapitányság 
jár el. Vizsgálják azt is, hogy a 
férfiak elkövethettek-e további, 

hasonló bűncselekményeket. 
Az ellopott, és a rendőrségnek 
köszönhetően megkerült érté-
keket tulajdonosa a napokban 
átveheti.
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Van vállalkozásunk és van hon-
lapja is? Remek dolog, de vajon 
tisztában vagyunk-e azzal, hogy 
cégünk weblapjának hány láto-
gatója van? Kik ők? Honnan ér-
keztek? Mit néztek meg? Mennyi 
időt töltöttek a honlapon? – veti 
fel a kérdést Villányi Balázs onli-
ne-marketing-szakértő.

– Mindezt megmutatja nekünk 
a Google Analytics. És még egy 
csomó más fontos dolgot is, csak 
tudni kell használni ezt a remek 
eszközt. Tapasztalatom szerint a 
vállalkozók egy, sajnos jelentős 
része egyáltalán nincs tisztában a 
honlapja forgalmával. Pedig csak 
akkor tudunk jó online-marke-

ting-döntéseket hozni, ha pon-
tosan látjuk és értjük a honlapunk 
forgalmát. Kik, honnan, mennyi 
ideig, mit? Ezek alapvetően fon-
tos kérdések, amikor a honlap 
forgalmát elemezzük.

Mint a marketingszakértő fo-
galmazott, az egyik jó hír, hogy 
létezik egy eszköz – egész egysze-
rűen a világ legjobb honlap-ana-
litikai eszköze – ami ingyenesen, 
bárki számára hozzáférhető. Úgy 
hívják: Google Analytics.

– Az eszköz kezelése nem egy-
szerű, de szintén jó hír, hogy a 
használatát a II. Kerületi Vállalko-
zói Klub áprilisi képzésein meg-
tanítom.

Ingyenes képzés II. kerületi vállalkozóknak
Google Analytics – Legyen pontos képe honlapja forgalmáról!

Két helyszínen tartanak online-markening-képzést a II. Kerületi Önkor-
mányzat támogatásával kerületi vállalkozóknak. A II. Kerületi Vállalko-
zói Klub áprilisi foglalkozásain a Google honlap-analitikai eszközével 
ismerteti meg az érdeklődőket Villányi Balázs marketingszakértő.
 

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

e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu

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

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)

Április 12., szerda 9-13 óráig, Master Mind csoport
Április 12., szerda 14-18 óráig, Google Analytics

Április 20., csütörtök 9-13 óráig Google Analytics

klebelsberg kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

Április 13., csütörtök 9-13 óráig, Google Analytics
Április 13., csütörtök 14-18 óráig, Master Mind csoport

Az önkormányzat támogatásával működő 
ingyenes programra Villányi Balázs 

online-marketing-szakértő várja az érdeklődőket.

Az építési engedélynek megfelelően, a II. kerületi Vérha-
lom utcában a környék szempontjából a lehető legkisebb 
forgalmi terheléssel járó, százlakásos lakóingatlan épül. 
A ház újratervezésnek köszönhetően 3500 négyzetméterrel 
csökken a beépített szintterület a zöldfelület javára. A be-
ruházó, ígérete szerint, a budai panorámát évtizedek óta 
csúfító, életveszélyes műszaki állapotú torzó helyén a lát-
képhez méltó és a környéken lévő ingatlanok értékét is 
növelő fejlesztést valósít meg. 

Az ingatlan több mint 70 százalékát zöldfelület bo-
rítja majd, és a fejlesztés során a szigorú környezet- és 
természetvédelmi előírásokat is maximálisan teljesíti a 
beruházó társaság, amit a rendelkezésre álló tűzvédelmi, 
vízügyi, vízvédelmi és barlangtani szakvélemények is alá-
támasztanak. A fejlesztő emellett népegészségügyi, kul-
turális örökségvédelmi, közlekedési és műszaki biztonsági 
elvárásokat is teljesít.

Mint ahogyan a fejlesztő képviselői a decemberben ren-
dezett lakossági fórumon elmondták, az ingatlan adottságai 
jócskán behatárolták a tervezők lehetőségeit, ennek ellenére 
a leginkább látképbe illeszkedő épületet valósítják meg a 
kivitelezés során. Az építési tervdokumentáció összeállítását 
egy országos tervpályázat előzte meg a Magyar Építész 
Kamara bevonásával. A legjobb koncepció kiválasztását a 
beruházó szakmai testületre bízta, melynek tagjai voltak 
a hazai építészszakma elismert képviselői: Vikár András, 
Lukács István, Varga Tamás, Vonnák János – a többszörös 
Pro Architectura és Ybl-díjas építészek. Emellett a zsűribe 
meghívást kapott a II. Kerületi Önkormányzat képvisele-
tében a városrész főépítésze és alpolgármestere is. 

A Rózsadomb Panoráma Kft. az építési munkálatok szer-
vezésekor a környéken élők érdekeit is figyelembe veszi, 
az épület átadását követően pedig rendezik a szomszédos 
közterületeket: szélesebb lesz az út és a járda, egyszerűbb 
lesz a környéken az autós és gyalogos közlekedés. A kivite-
lezési munkálatok nyár elején megkezdődnek. A környéken 
élőket, valamint az építkezés által közvetlenül érintett 
környékbeli társasházak lakóit a társaság szakemberei a 
bontási-építési munkálatokat megelőzően tájékoztatják a 
fontosabb tudnivalókról, illetve vállalásuknak megfelelően 
felmérik az érintett ingatlanok és építési forgalom által 
érintett úthálózat állapotát is. (X)

Építési engedélyt kapott a volt 
SZOT-üdülő helyére tervezett lakóház
Megkezdődhet a romos állapotban lévő egykori SzoT-üdülő 
helyére tervezett társasház építése, miután a beruházó Rózsa-
domb Panoráma kft. megkapta a jogerős építési engedélyt 
a Fővárosi kormányhivatal I. kerületi építési és Örökségvé-
delmi osztályától. A hatóságok szigorú előírásainak minden 
tekintetben megfelel majd a beruházás.
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A II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, az alábbiakban felsorolt ingatlanok 
tulajdonjogának nyilvános, egyfordulós versenytárgyaláson történő értékesítésére.

A II. Kerületi Önkormányzat nyilvános versenytárgyalást hirdet a tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt 
ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére pályázati eljárás keretében.

A pályázati dokumentáció megvételére 2017. MÁRcIUS 13-tól 2017. ÁPRILIS 3-án 14.00 óráig van lehe-
tőség. A pályázati dokumentáció megvásárolható (10 000 Ft+27% áfa/darab) a II. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodáján (1024 Mechwart liget 1., III. emelet 308.). A pályázat 
beadásának határideje: 2017. ÁPRILIS 3., 15.00 óra.

A kiíró tájékoztatja az érdeklődőket, hogy vagyonvédelmi és biztonsági okokból a lakás(ok) megtekintésekor In-
gatlan-megtekintési nyilatkozatot kell kitölteni és aláírni, mely tartalmazza az érdeklődő nevét, lakcímét, születési 
helyét és idejét, személyiigazolvány-számát, valamint elérhetőségét (e-mail-cím, telefonszám).

A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati felhívás 2017. április 3-án 8.00 órától 
2017. április 18-án 16.00 óráig vásárolható meg a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és 
Ingatlan-nyilvántartási Irodáján (1024 Mechwart liget 1.) 10 000 Ft+27% áfa egyszeri vissza nem térítendő összeg 
ellenében. Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati felhívást megvásárolta. A versenytárgyalásra a 
pályázati felhíváshoz csatolt regisztrációs lapon lehet jelentkezni. 

A regisztrációs lap leadásának határideje: 2017. április 18., 16.00 óra. A regisztrációs lapot a II. kerületi 
Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodáján (1024 Mechwart liget 1.) lehet leadni. 
A kitöltött regisztrációs lap határidőben történő leadása a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul vételét jelenti, 
egyben elengedhetetlen feltétele a versenytárgyaláson való részvételnek.

IngATlAnPÁlyÁzAToK

A PÁLYÁzATTAL kAPcSoLAToS kéRDéSekRe ügyfélfogadási időben a Vagyonhasznosítási és 
Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai személyesen a Polgármesteri Hivatalban (1024 Mechwart liget 

l. III., emelet 308.), vagy telefonon a (06 1) 346-5498-as és a (06 1) 346-5559-es számon válaszolnak.

A PÁLYÁzATTAL kAPcSoLAToS kéRDéSekRe ügyfélfogadási időben a Vagyonhasznosí-
tási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai személyesen a Polgármesteri Hivatalban (1024 

Mechwart liget l., III/311., 302.), vagy telefonon a (06 30) 830-7244-es, a (06 1) 346-5484-es és 
a (06 1) 346-5558-as számon válaszolnak.

Cím Helyrajzi 
szám

Terület 
(m2) megnevezés Bruttó 

induló ár (ft)

Gesztenyefa utca 13. 53980 897 beépítetlen terület 36 800 000 

Kondor út 11696/1 2514 beépítetlen terület 155 000 000

Kondor út 11696/2 2515 beépítetlen terület 155 000 000

Cseppkő utca 77. 15815/7 954 lakóház, udvar 96 000 000

Hidegkúti út 232. 54403/2 486 lakóház, udvar, egyéb épület 17 600 000

Hidegkúti út 236. 54405/4 679 beépítetlen terület 15 773 400

Hidegkúti út 244. 54413 479 beépítetlen terület 11 315 700

Cím

Energetikai 
minőség 

szerinti be-
sorolás

Helyrajzi szám
Alapte-

rület
m2

Szoba Induló ár megtekintés

Bécsi út 23., I. em. 3. HH 14798/0/A/6 37 1 15 900 000 2017. április 4., és 11.
(10.45–11.15)

Fillér u. 62., I. em. 1. HH 12197/5/A/5 134 3+fél 48 400 000 2017. április 6., és 13.
(13.30–14.00)

Házmán u. 10., as. 1. HH 11575/0/A/1 39 1 8 200 000 2017. április 6., és 13.
(10.30–11.00)

Lublói u. 7., fszt. 1. FF 15273/8/A/1 45 1 18 900 000 2017. április 4., és 11.
(9.30–10.00)

Margit u. 7., I. em. 11. JJ 13425/0/A/10 59 2 24 100 000 2017. április 4., és 11.
(13.30–14.00)

Ötvös János u. 5., mfszt. 6. JJ 11398/1/A/6 44 2 16 400 000 2017. április 6., és 13.
(9.30–10.00)

repkény u. 15., as. 2. GG 14898/2/A/2 31 1 12 000 000 2017. április 4., és 11.
(9.00–9.30)

Ürömi u. 66., fszt. 5. II 15274/0/A/4 49 2 20 300 000 2017. április 4., és 11.
(10.00–10.30)

Hajrá, Pénzügyőr!
A Pénzügyőr SE (1026 Pasaréti út 124-126.) 
következő bajnoki mérkőzései az NB3 Kö-
zépcsoportjában: ÁPRILIS 2. (vasárnap), 
11.00: Ferencvárosi TC II.–Pénzügyőr SE; 
ÁPRILIS 8. (szombat), 16.00: Pénzügyőr 
SE–Sport 36 Komlói Bányász. A pasaréti 
együttes továbbra is számít a sportbarát, 
lokálpatrióta szurkolók támogatására és 
biztatására a lelátókon is.

Rósa Viktor elnök vezetésével már évek óta 
részt vesznek a Hidegkúti Sport Club csapatai 
az országos és megyei szövetségek által ren-
dezett futsalbajnokságokban. 

A felnőttek tavaly szerepeltek először a Pest 
megyei bajnokságban, ahol egyből ezüst-
érmet szereztek. Idén a 100%-os őszi sze-
zon után egyértelmű célkitűzés volt a bajno-
ki cím, ám a második kör nem úgy sikerült, 
ahogy tervezték, így a Leányfalu mögött is-
mét ezüstérmet szereztek. A bajnokság mel-
lett a kupában is a bronzéremig meneteltek a 
zöld-fehérek, sőt Fehér György a sorozat leg-
jobb kapusa címet is elnyerte. A dupla érem-
mel méltóképpen képviselték Budapestet és 
a II. kerületet a Pest megyei sorozatokban.

A hab a tortán az U19-esek szereplése volt. 
A végső győzelemig veretlenek voltak, csupán 
egy döntetlen csúszott be a győzelmek közé, 
de a döntőben a Törökbálinti FSE ellen győ-
zelmet arattak, és lettek így a 11. Pest megyei 
U19-es futsal kupagyőztesei.

A három érem után sem állt meg Rósa Vik-
tor mesteredző, hiszen az U13-asokkal is a 
négy közé jutott a budapesti bajnokságban. 
A lapzártánk után a Budafokon zajló meccsek 
győztese az országos középdöntőben képvi-
seli Budapestet.

Hajrá Hidegkút! Hajrá HSC!

Hidegkúti futsal-éremeső
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www.marczi.hu
Marczibányi Téri 

Művelődési Központ

 04.29. szombat 19.00

KALÁKA
akusztikus koncert
felnőtteknek
Vendég: Petruska
Szuggesztív, közvetlen, humoros 
előadásmódjával, valamint 
virtuóz gitárjátékával Petruska 
meghatározó szerepelője 
a hazai fi atal zenészgenerációnak. 
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A rejtvény fő soraiban Gobbi Hilda szavait rejtettük el. 
A 2017/3. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Amíg az em-
bernek dolga van a földön, él”. A helyes megfejtést beküldők közül 
három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert 
a Kaláka együttes koncertjére, ami április 29-én 19.00 órakor 
lesz a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A nyertesek: Ban-
ga Viktória, Kádasné uhr Viktória és Vajdovich Árpádné. Gra-
tulálunk, 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.zsuzsanna@masodikkerulet.hu 
címre legkésőbb 2017. április 8-ig.

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

A II. Kerületi Önkormányzat Köz-
oktatási, Közművelődési, Sport- 
és Informatikai Bizottsága 2017. 
március 8-tól pályázatot írt ki az 
Oktatásfejlesztési keret, a Köz-
művelődési keret, a Sportkeret, 
valamint a Kapcsolattartás a ha-
táron túli magyar iskolákkal el-
nevezésű keret terhére. A  pályá-
zati kiírás, a pályázati adatlapok 
és a nyilatkozat elérhető a www.
masodikkerulet.hu oldalon. 

A pályázatot postai úton a II. ke-
rületi Polgármesteri Hivatal Műve-
lődési Iroda címére (1024 Buda-
pest, Mechwart liget 1., I. emelet 

104. szoba) lehet elküldeni, illetve 
ugyanezen a címen lehet személye-
sen leadni ügyfélfogadási időben. 
Az adatlapok a Művelődési Irodán 
személyesen is átvehetők.

A pályázatok benyújtásának 
határideje: az önkormányzat és 
a Közép-Budai Tankerületi Köz-
pont által fenntartott és működ-
tetett intézmények részére: 2017. 
március 31., 12 óra. A nem önkor-
mányzati és a nem állami fenntar-
tású intézmények és a II. kerületi 
székhellyel rendelkező civil szer-
vezetek részére: 2017. április 11., 
12 óra.

A PÁLYÁzATokkAL kAPcSoLATbAN bővebb információ 
kérhető a 346-5780-as számon Rákos Anett és Rózsahegyi 

Szilárd ügyintézőtől.

A KKSI Bizottság pályázatai

Termelői piac Máriaremetén
Legközelebb ÁPRILIS 8-án és 22-én, majd MÁJUS 13-án és 27-én 
7-12 óra között tartanak termelői piacot a Cserkészház kertjében 
(1029 Hímes utca 3.). Az érdeklődők a kínálóasztal mellett, egy jót 
beszélgetve, valódi piaci hangulatban, gazdag áruválasztékból 
válogathatnak. Vásárlás közben gondoljon arra, hogy aki hazai 
agrártermékeket vásárol, az a hazai gazdacsaládokat segíti, és jó 
minőségű, ismert eredetű élelmiszert tehet családja asztalára.
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A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében
ingyenes audiológiai szűrővizsgálatot szerve zünk
az Amplifon Hallásközpontokban
II. kerületi lakosok számára
2017. március 27-től április 13-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Vegye
komolyan!

Amplifon Hallásközpontok

II., Budagyöngye Bevásárlóközpont
Bejelentkezés: 06 1 221 55 66

II., Margit krt. 31-33.
Bejelentkezés: 06 1 336 02 98

amplifon.hu

Kutatási adatok szerint a magyar la kos -
ság 10 százalékának van vala milyen
mértékű hallás csökke  nése.

A fokozatosan romló hallás az érintet-
teknek sokszor alig tűnik fel, sőt idő vel meg -
szokottá is válhat ez az állapot. Aki rosszul
hall, hajlamos lehet akár a kör nyezetét is hi-
báztatni: sutyorognak, nem beszélnek ért he -
tően, hadarnak. Az ebből eredő konflik tusok,
sér tettség, a meg nem ér tett ség akár a hoz-
zátartozóktól való elfordu lásig fajulhat.

Felgyorsult világunk ban a meg   nö ve kedett
járműforgalom követ kez té ben az autó -
vezetés és a gyalogosként való köz lekedés
egyaránt maxi mális oda figye lést igényel.
Hogy meg előz zük a bal ese teket az utakon,
pontosan kell hallanunk, milyen irányból jön-
nek az autók, a bu szok, a ke rék  pá rosok vagy
éppen a gya lo go sok. Ahhoz, hogy a hang irá -
nyát meg tudjuk állapítani, működnie kell

az úgy nevezett térbeli hallásunknak. En-
nek alapvető felté tele pedig az, hogy mindkét
fülünkkel tökéletesen jól hall junk. Ebből
követ ke zik, hogy számos kisebb-nagyobb
bal ese tet el lehetne ke rülni, ha a hallás -
prob lémá kat időben kezelnék.

Fontos, hogy a közvetlen kör nye zet ből
érkező visszajelzések ha té konyan ráirá nyít -
hatják az érintett figyelmét a problé mára, és
így idővel talán elfogadja, hogy segítségre
van szük sége. Ha már eddig eljutottunk, ne
engedjük el sze rettünk, isme rősünk ke -
zét: kí sér jük el a hallás vizs gá latra, várjuk
meg vele az eredményt és segítsük őt a
hallás javító esz köz kiválasz tá sában is.

A hallókészülékkel is meg kell ta nulni hal-
lani, és ezt csak türe lem mel, gyakorlással
érhetjük el. Sokszor a hoz zá tar to zók sze re pe
legalább olyan fontos, mint a jól beállított
halló ké szülék rend  szeres viselése, főleg ha

idő sebb családtagról van szó; bizto san min-
denkinek a családjában van valaki, akinek
szüksége van figyelemre, biztatásra, hogy
meg tegye az első lépést. A hallás vizsgálatra
nem kell várni; mindenki egyéni időpon-
tot kap az Amplifonnál, és sze mély re sza -
bott audio lógiai ellá tásban részesül.

Érde mes tehát most be je lent  kezni a
cikk allatti hirdetésben található tele-
fonszámok egyikén.

Működő térbeli hallással biztonságosabb
az utcai közlekedés.

Segítsünk neki!
Ismerünk olyat, akinek hallásproblémája van, de homokba dugja a fejét?
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Hirdessen a

következő megjelenés: 2017. április 8-án.
Lapzárta: keretes – március 29., apró – március 31.

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 
A II. kerületi Egyesített Bölcsődék azonnali 
felvételre keres szakácsnőt, konyhai kisegítőt 
és szakképzett kisgyermeknevelőt. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal a lorincz.eva@invitel.
hu e-mail címen lehet. Tel.: 06 20 415-4945

A Szent Lujza Szeretetotthon szociális gon-
dozó, ápoló munkatársat keres. Érdeklődni 
a 466-5611-es telefonszámon és a szentluj-
za@t-online.hu e-mail címen lehet.

A Szent Lujza Szeretetotthon mosodai munka-
társat és takarítónőt keres. Érdeklődni a 466-
5611-es telefonszámon és jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal a szentlujza@t-online.hu 
e-mail címen lehet.

Olasz éttermünkbe keresünk jó kéz-
ügyességű munkaerőt házi tészták készí-
téséhez. Betanulási időszak, jó kereseti 
lehetőség, előre egyeztetett beosztás. 
Várjuk fényképes önéletrajzod e-mailen: 
alessio@cafealessio.hu

FrISS NYuGDÍJAS HÖLGY ÉrDEMI MuN-
KÁT KErES KErESKEDELMI TAPASZTALAT-
TAL, PrOBLÉMAMEGOLDÓ KÉSZSÉGGEL 
BESZÉL ANGOLuL, NÉMETÜL, OrOSZuL. 
Tel.: 06 30 933-2214

Pasaréti jól bevezetett, nagy vendégkörrel 
rendelkező fodrászüzletünkbe kozmetikust 
keresünk. Tel.: 06 20 463-0495

Vállalok festést-mázolást, külső szigetelést, 
színezést, kisebb-nagyobb munkákat. Hívja-
nak bizalommal. Tel.: 06 20 974-6897

Családi házak kert és karbantartási mun-
káira keresek nyugdíjast, váltott vagy 
részmunkaidőben dolgozót. Tel.: 06 20 
965-4804

Gyakorlott, megbízható nem dohányzó 
hölgy takarítást-vasalást vállal igényes, ren-
des családnál. Tel.: 06 30 254-0862

Gyakorlott, precíz, sokoldalú, leinformál-
ható középkorú nő (bejárónői) nagytaka-
rítást vállal. Tel.: 06 30 512-9813

 OKTATÁS 
DIPLOMÁS SZAKTANÁr ANGOLBÓL, MA-
TEMATIKÁBÓL GYAKOrLATTAL VIZSGÁK-
rA FELKÉSZÍT, KOrrEPETÁL EGYÉNILEG. 
BEL-BuDÁN. Tel.: 06 30 749-2507

DIPLOMÁS NYELVTANÁrNŐ több éves kül-
földi tapasztalattal NÉMET-, ANGOL-, FrAN-
CIAOKTATÁST, érettségire, nyelvvizsgára fel-
készítést és társalgást vállal felnőtteknek 
és tanulóknak minden szinten. Tel.: 06 30 
373-8069

Matematika-, fizikatanítás általános és közép-
iskolásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 
06 30 461-8821

MATEMATIKA KOrrEPETÁLÁS, ÉrETTSÉGI 
FELKÉSZÍTÉS TAPASZTALT MAGÁNTANÁr-
rAL, IGÉNY ESETÉN HÁZNÁL. TEL.: 06 20 
573-2581

KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, fel-
vételire való felkészítés gyakorlott középiskolai 
tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

 INGATLAN 
Lakhatást biztosítok családi házamban ön-
álló lakrészben kert körüli segítségért kö-
zépkorú személynek. Tel.: 06 20 365-6175

A Battai útnál garázs kiadó Tel.: 06 20 978-2224

Nagykövetség diplomatái részére keresek ki-
adó lakást, ikerházat, családi házat. Tel.: 06 30 
924-7165

Keresünk igényes kiadó házat, ikerházat, 
sorházat és lakásokat külföldi üzletembe-
reknek, családjaiknak és diplomaták részé-
re. BakosLak Ingatlan. Tel.: 326-0618, 06 20 
974-0571

KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL keresek eladó, bérbeadó 
lakást. Tel.: 06 30 729-7546

Felújítandó lakást, házat keresek megvételre 
(Budapesten és környékén). Visnyei István. Tel.: 
06 20 980-7570

Családunk eladó családi házat, ikerházat ke-
res Törökvészen, illetve környékén. Tel.: 06 30 
244-2717

A II., Fő utcában jó állapotú liftes épület 
IV. emeletén 118 m²-es háromszobás, cir-
kófűtéses lakás tárolóval 52 M Ft. Tel.: 06 
20 967-5691

A II., Varsányi Irén utcában 31 M Ft-ért eladó 
58 m²-es felújított, kétszobás, kéterkélyes, első 
emeleti, beköltözhető lakás. Ingatlanos kizárva. 
Tel.: 06 30 942-9733

A II., Szikla utcában kétszintes sorházi la-
kás garázzsal eladó. Ára: 103 M Ft. Tel.: 06 
20 932-5005

Eladó lakás. A 1027 Bp., Horvát u. 25.-27. 
társasházban egy 28 m²-es földszinti lakás 
eladó. A helyszín 2017. április 7-én tekint-
hető meg 8-10 óra között. Érdeklődni le-
het a horvattarsashaz@gmail.com e-mail 
címen.

A LÁNCHÍDNÁL VÁrrA NÉZŐ 85 m²-ES EME-
LETI LAKÁS PATINÁS HÁZBAN 64 500 000 Ft. 
www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

A BIMBÓ ÚT ELEJÉN HÁrOM SZOBÁS, 57 
m²-ES EMELETI, LIFTES, KErTrE NÉZŐ LA-
KÁS 33 800 000 Ft. www.budaihegyek.hu 
TEL.: 06 70 523-1969

A II., Endrődi Sándor utcában 117 m²-es 
lakás 70 m²-es gyönyörű körpanorámás 
terasszal eladó. Irányár: 128 M Ft. Tel.: 06 
30 960-8862

A II., Pázsit utcában I. emeleti, 116 m²-es 
villalakás gépkocsibeállóval eladó. Irányár: 
95 M Ft. Tel.: 06 30 960-9962

A TÁrOGATÓ ÚTON NAGY TErASZOS 86 
m²-ES EMELETI, FELÚJÍTOTT, HÁrOM SZO-
BÁS LAKÁS GArÁZZSAL 58 900 000 Ft. 
www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

A FEKETErIGÓ uTCÁBAN 2001-BEN ÉPÜLT 
129 m²-ES, EMELETI LAKÁS GArÁZSOKKAL 
61 900 000 Ft. www.budaihegyek.hu TEL.: 
06 70 523-1969

A III., Testvérhegyi úton 2008-ban épült 
bruttó 222 m²-es, egyszintes, panorámás 
lakás garázsokkal, fitneszhelyiséggel, saját 
kertrésszel eladó. Irányár: 112 M Ft. Tel.: 06 
20 935-0018

ADYLIGETEN panorámás építési telek, 2052 
m², 800 m²-es ház építhető rá. Kiváló infra-
struktúrával, tulajdonostól eladó. Ár: 23 000 
Ft/m². Tel.: 06 30 931-1557

Solymáron a Törökkút közben ötszobás ön-
álló családi ház eladó. Irányár: 99 M Ft. Tel.: 
06 20 932-5005

PÁTYON 1132 m²-es telek faházzal, építési lehe-
tőséggel eladó 4,4 M Ft-ért. Tel.: 06 70 296-9374

A Start Ingatlan keres ügyfelei részére eladó 
lakásokat, házakat a II., XII. kerületben. www.
startingatlan.hu Tel.: 316-9408

A PIrAMIS INGATLANÜGYNÖKSÉG A BuDAI 
CSALÁDI HÁZAK ÉS NÍVÓS LAKÁSOK SPECIA-
LISTÁJA. EGY BArÁTSÁGOS IrODA 27 éve a 
VEVŐKÉrT és ELADÓKÉrT! SZErETETTEL VÁr-
JuK MEGKErESÉSÉT: www.piramisingatlan.
hu Tel.: 33-55-965.

ELADÓ ÉS BÉrBEADÓ LAKÁSOK KÖZVETÍTÉSE 
(válási, vagyonmegosztási, hagyatéki ügyek 
is). Jutalék 2,5–3,5%, bérbeadási 1 havi díj. 
Budai New York, www.pesti-budai.hu Tel.: 06 
30 727-5753

A BakosLak Ingatlan keres eladó ingatlano-
kat. Ház, ikerház, lakás, telek azonnali értéke-
sítésre készpénzes külföldi és magyar ügyfe-
leink részére. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571

A BUDAHOME ügyfeleinek keres ingatlanokat a 
II., XII. kerületben eladásra, kiadásra 2,5 száza-
lékos közvetítési díjjal. Tel.: 06 20 946-8383, 06 
20 414-9344

FELBOLYDuLT AZ INGATLANPIAC? SEGÍT-
HETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? TÍZÉVES 
TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTEr. www.budai-
hegyek.hu TEL.: 06 70 523-1969

INGATLANIrODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT KE-
rES! BÍZZA rÁNK INGATLANÁT: GYOrSAN 
HOZZuK A VEVŐT, JuTALÉK 3%, ÜGYVÉD IN-
GYENES, DIPLOMÁS ÜGYNÖKÖK, KÜLFÖLDI 
VEVŐK ELÉrÉSE. ISMErŐSÉNEK LAKÁSA EL-
ADÓ? HÍVJON, ÖN IS JuTALÉKOT KAP! web: 
laurus.ingatlan.com TEL.: 06 20 960-0600

A Buda House Ingatlan keres ELADÓ, KIADÓ 
ingatlanokat korrekt ügyintézéssel. Tel.: 06 30 
494-3964

Apróhirdetések
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FRANCIA ÜGYFELEINK RÉSZÉRE FOLYAMATO-
SAN KERESÜNK ÚJ, VAGY NÍVÓSAN FELÚJÍTOTT 
INGATLANOKAT HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLÉSRE. ÁFA 
NINCS. CRESPOL KFT. www.crespol.hu Tel.: 06 
30 921-8438

 EGÉSZSÉGÜGY 
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich 
u. 31/a alatt rendel. Előzetes időpont-egyeztetést 
a 06 20 341-5980-as telefonszámon kérek. Tel.: 
321-6819

FOGSOrOK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SO-
rON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉrÍTŐ. 
MOZGÁSKOrLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ ME-
GYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁT-
TÉr BIZTOSÍTOTT!TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN 
FOGTECHNIKuS MESTEr, 1013 BP., KrISZ-
TINA KrT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30 222-3016

ÉLETET AZ ÉVEKNEK. SZAKORVOSI MAGÁN-
RENDELÉS. Tel.: 200-2300

Csontkovács-akupresszőr rendel a Szilágyi Erzsé-
bet fasor 51. alatt csütörtökönként 14–18 óráig. 
Idegbecsípődések, ízületi blokkok, porckorong-
sérvek, nyaki eredetű szédülések megszüntetése. 
Fülakupunktúrás fogyókúra. Bejelentkezés alap-
ján. Dr. Garzó Péter természetgyógyász. Tel.: 06 
30 945-8477

Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakren-
delőkben, a Fény u. 10. alatti fodrászatban vagy 
az Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. 
Tel.: 06 20 595-3057

GYÓGYPEDIKŰr, MANIKŰR, KOZMETIKA 
(SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMASZ-
SZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. HÉTVÉ-
GÉN IS. Tel.: 06 30 206-4801

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
DuGuLÁSELHÁrÍTÁS! II. KErÜLETI GYOrS-
SZOLGÁLAT. Korszerű gépi tisztítás nagy 
tapasztalattal, bontás nélkül azonnal, ga-
ranciával. Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948

DuGuLÁSELHÁrÍTÁS! II. kerületieknek azon-
nal. Több évtizedes gyakorlattal, falbontás 
nélkül. Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748

Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-sze-
relés, ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 
402-4330, 06 20 491-5089

VÍZSZErELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, 
VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, moso-
gatógépek bekötése. Tel.: 06 30 447-3603

VÍZSZErELÉS, VILLANYBOJLErEK VÍZKŐ-
TELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok 
cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 
655-8074

VÍZ-, FŰTÉSSZErELÉS, felújítás, ázások meg-
szüntetése. Balázs János épületgépész tech-
nikus. Tel./fax: 362-4050, 06 20 917-0697

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA-, 
GÁZ-, KÉMÉNYSZErELÉST VÁLLAL TERVEZÉS-
SEL, KIVITELEZÉSSEL — ENGEDÉLYEK, EGYÉB 
ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS 
GARANCIÁVAL. Tel.: 06 20 923-3109, 06 70 
258-0000

GÁZKÉSZÜLÉKSZErVIZ! VALENT JÓZSEF 
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZErÉSZ! HÉT-
VÉGÉN IS GArANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ uTCA 
5/B. TEL.: 397-2458, 06 30 933-3620

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes 
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. 
Tel.: 246-9021. ELMŰ által minősített és ajánlott 
vállalkozás. Tel.: 06 20 934-4664

Elektromos cserépkályha javítása, villany-
bojler, villanyszerelés, mérőhely kiépítése, 
EPH (érintésvédelem, tűzvédelem), javításo-
kat vállalok. www.elektromoscserepkalyha.
hu Tel.: 06 20 530-0344

VILLANYSZErELÉS, javítás, felújítás, kapcso-
lók, lámpák cseréje, garanciával. Boda Zsolt 
villanyszerelő mester. Tel.: 200-9393, 06 30 
333-6363

 LAKÁS-SZErVIZ 
Bádogos és tetőfedések, magas és lapos tetők 
javítása 1986 óta, budai kisiparos. Tel.: 249-2664, 
06 20 944-9015

Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4 Pillér Kft. 
Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495

TÁrSASHÁZAK, családi házak faszerkezeteinek 
orom- és ereszdeszkázat-cseréje, mázolása. Tel.: 
273-1857, 06 20 471-1870

LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, bádo-
gos-tetőfedő munkák. Garancia, referencia. Tel.: 
273-1857, 06 20 471-1870

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
PArKETTALErAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS, 
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES, LAKATOS, ASZTALOS 
MuNKÁK, VILLANYSZErELÉS, VÍZSZErELÉS 
GArANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOr. TEL.: 202-
2505, 06 30 251-3800

Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák, kő-
műves javítások. Gipszkartonozás. Kovács Gergely. 
Tel.: 06 30 568-6255

Festés 1200 Ft-tól, tapétázás 1500 Ft-tól, külső 
hőszigetelés 3000 Ft-tól. Minőség, garancia! fes-
toguru.weebly.com Tel.: 06 70 250-9132

ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, kőműves 
munkák, festés-mázolás, veszélyelhárítás, tűzfalak 
felújítása, dryvitszigetelés, bádogozás. Tel.: 273-
1857, 06 20 471-1870

Egyedi méret — egyedi ár! Legjobb ár-mi-
nőség arány a magyar garázskapu-piacon. 
Billenőkapuk már 65 970 Ft + áfától. Szek-
cionált ár már 97 750 Ft + áfától. Keressen 
bennünket bizalommal! brinmetal.eniko@
gmail.com Tel.: 06 30 306-9558

CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK, 
JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.: 
06 30 341-3423

GArÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó auto-
matikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerí-
tések. frimari53@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, festé-
sét, üvegezését, szigetelését garanciával. A 
felmérés díjtalan! HOrVÁTH ÁKOS. Tel.: 06 
70 550-0269

Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burkolás, 
festés, tapétázás, zománcozás, víz-, gáz-, villany-
szerelés, laminált parketta lerakása és teljes lakás-
takarítás. Tel.: 06 30 516-1612

ZÁrSZErELÉS, LAKATOS MuNKÁK, VÉDŐrÁ-
CSOK, KAPuK-TOLÓKAPuK, SZErKEZETEK. 
GIPSZKArTONOZÁS, TETŐTÉr-BEÉPÍTÉS, VÁ-
LASZFAL, ÁLMENNYEZET. Tel.: 06 30 292-3247

Épületfelújítás! Épületek külső-belső teljes körű 
felújítása, hőszigetelés, kőműves, festői munkák, 
térkövezés, kerítésépítés. Ingyenes kiszállás! Tel.: 
781-4021, 06 20 259-6319

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 9500 Ft-tól, 
WC: 12 000 Ft-tól, kamerás csővizsgálat 14 000 
Ft-tól. Tel.: 06 70 250-9132

 HÁZTArTÁSI GÉPEK 
HŰTŐGÉPJAVÍTÁS A KErÜLETBEN! Hazai, 
külföldi hűtőgépek javítása 39 éve, kiszál-
lási díj nélkül! Várhidi. Tel.: 250-0921, 06 20 
972-5032

AuTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK 
JAVÍTÁSA rÖVID HATÁrIDŐVEL, GArANCIÁ-
VAL. BIrÓ ISTVÁN. TEL.: 06 20 937-8110

 ELEKTrONIKA 
ANTENNASZErELÉS, SZErVIZ, DIGITÁLIS ÁT-
ÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201 5368, 06 20 
537-6281

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

COMPuTErKLINIKA: számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bőví-
tés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06 30 857-2653

 rEDŐNY 
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, füg-
gönykarnis készítése, javítása. Redőnytokok szi-
getelése. Tel.: 356-4840, 06 30 954-4894

rEDŐNYÖS MuNKÁK, GurTNICSErE rÖVID 
HATÁrIDŐVEL, rEDŐNY, rELuXA, SZÚNYOG-
HÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, 
06 20 934-5728

REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉ-
SE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. AJÁNDÉK SZÚ-
NYOGHÁLÓ MINDEN MEGrENDELÉSHEZ! 
Tel.: 06 70 341-9489, 06 20 341-0043

rEDŐNYÖS MŰHELY gyárt, javít mindenfajta 
redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzőt, 
szúnyoghálót. II. Kerület Kártya elfogadóhely. 
Tel.: 370-4932

 TÁrSASHÁZAK 
TÁrSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE, KEZE-
LÉS, KÖNYVELÉS, PÁLYÁZATOK, TELJES MŰ-
SZAKI HÁTTÉr. TEL.: 06 30 489-0939

LÉPCSŐHÁZ TAKArÍTÁSÁT VÁLLALJuK. METZ 
MÁTÉ. TEL.: 06 20 349-5395

LÉPCSŐHÁZAK, IrODÁK TELJES KÖrŰ TAKA-
rÍTÁSÁT VÁLLALJuK! CSAPATuNK PrECÍZ, 
KIFOGÁSTALAN MuNKÁJÁrA 100%-OS GA-
rANCIÁT BIZTOSÍTuNK. Tel.: 06 30 455-1522

LÉPCSŐHÁZAK TELJES KÖrŰ TAKArÍTÁSÁT 
VÁLLALJuK! CSAPATuNK PrECÍZ, KIFOGÁS-
TALAN MuNKÁJÁrA 100%-OS GArANCIÁT 
BIZTOSÍTuNK. Tel.: 06 30 455-1522

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

KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖL-
TÖZTETÉS GArANCIÁVAL, ELÉrHETŐ ÁrON. 
www.herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06 
30 999-8619

Magánházaknál éves, rendszeres nagytaka-
rítást, ablaktisztítást vállalunk. Ha fáradt 
vagy elfoglalt, hívjon bizalommal.  Tel.: 06 70 
284-3387

TAVASZI AKCIÓ. KÉSZLETKISÖPRÉS AZ OPTOL 
OPTIKÁBAN A KAPÁS UTCAI RENDELŐBEN (A 
BEJÁRATI AJTÓTÓL JOBBRA). A KERETEKET MI 
ADJUK, A LENCSÉKET KEDVEZMÉNYESEN KÍ-
NÁLJUK. AMÍG A KÉSZLET TART.

ÉLETJÁrADÉKOT KÖTNÉK, EGYSZErI NA-
GYOBB ÖSSZEGET ÉS HAVI FIX ÖSSZEGET 
FIZETEK. IDŐSGONDOZÁST IS VÁLLALOK. 
Tel.: 06 20 994-1974

Szakipari munkák, felújítás, javítás, helyreállítás. 
Kisebb munkák is, melyet mások nem vállalnak, 
kiszállási díj és áfa nélkül. Cégeknek, közületek-
nek is. Tel.: 06 30 699-4365

KONTÉNERES sittszállítás, zöldhulladék, sóder, 
homok, termőföld, murva. Tel.: 06 20 464-6233

LÉPCSŐHÁZAK, IrODÁK TELJES KÖrŰ TAKA-
rÍTÁSÁT VÁLLALJuK! CSAPATuNK PrECÍZ, 
KIFOGÁSTALAN MuNKÁJÁrA 100%-OS GA-
rANCIÁT BIZTOSÍTuNK. Tel.: 06 30 455-1522

NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti Fod-
rászszalonból) a Hűvösvölgyi út és a Szerb 
Antal utca sarkán lévő fodrászatban szere-
tettel 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 fodrászatban szeretettel 
várja régi és új vendégeit.

 KErT 
Kertápolás, kertépítés szakszerűen, kertész-
technikustól 21 év szakmai tapasztalattal. 
Móricz Gábor. Tel.: 06 30 495-9862

Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés, 
favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés. 
Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.: 781-
4021, 06 20 259-6319

Fakivágás, fagondozás megfizethető áron, 
zöldhulladék aprítása, szállítása, tuskóma-
rás. Boda János okl. kertészmérnök, www.
greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948

Teljes körű kertgondozás kertészmérnök 
csapattól korrekt áron, zöldhulladék-szál-
lítással. www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 
907-5948

KErTÉPÍTÉST, KErTGONDOZÁST, metszést, 
permetezést, fakivágást, szállítást vállalok. Szi-
lágyi Csaba. Tel.: 06 20 970-7506

Fakivágás, irtás szállítással, térkövezés, fűnyírás, 
kertépítés, nyesedékek elszállítása. Tel.: 06 30 
852-3349

Kertépítés, gondozás, metszés, fakivágás, szállí-
tás. Szilágyi Ferenc. Tel.: 06 30 445-9437

MEGBÍZHATÓ NYuGDÍJAS TELJES KÖRŰ KEr-
TÉSZETI KARBANTARTÁSI MUNKÁKAT VÁLLAL 
REFERENCIÁKKAL. Tel.: 06 30 976-0357

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁrGYBECSÜS 
VÁSÁrOL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT 
ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KI-
SZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938

A VISNYEI GALÉrIA FESTMÉNYT, RÉGISÉGET, 
HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRJE FOTÓ ALAPJÁN 
ÁRAJÁNLATUNKAT! www.visnyei.hu Tel.: 06 20 
980-7570

ANTIKVITÁS VÁSÁrOL festményeket, búto-
rokat, porcelánokat, KÖNYVEKET, kerámiákat, 
ezüsttárgyakat, csillárokat, lakberendezési tár-
gyakat. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 
951-8307, 06 30 462-8883

PAPÍrrÉGISÉG, KÉPESLAPOK, FOTÓK, 1945 
ELŐTTI KÖNYVEK, JELVÉNY, KITÜNTETÉS 
KÉSZPÉNZES FELVÁSÁrLÁSA, HELYSZÍNI KI-
SZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 70 609-9985

A TALLÉr ANTIKVITÁS készpénzért vásárol 
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, por-
celán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket, 
teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyu-
lai Tamás, info@tallerantik.hu www.tallerantik.
hu Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543

ANTIK TÁrGYAK KÉSZPÉNZES FELVÁSÁr-
LÁSA, FESTMÉNY, POrCELÁN, BÚTOr STB. 
DÍJTALAN KISZÁLLÁS. janospolo@freemail.
hu Tel.: 06 30 665-1670

AZ EMÁNuEL GALÉrIA VÁSÁrOL AZONNA-
LI KÉSZPÉNZÉrT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL 
rÉGI POrCELÁNOKAT, ÉTKÉSZLETET, ANTIK 
EZÜST TÁrGYAKAT, FESTMÉNYEKET, BÚTO-
rOKAT, BErENDEZÉSI TÁrGYAKAT, FALI-, 
ASZTALI, KArÓrÁKAT, TELJES HAGYATÉ-
KOT. HÍVJON BIZALOMMAL A NAP BÁrMELY 
SZAKASZÁBAN. TEL.: 06 30 397-5543, 06 
70 397-4976
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Kedves Budai Lakosok!

Dr. Baráth Gábor fogszakorvos 
vagyok, fogászati implantátumok 
beültetésével foglalkozom.

A Déli pályaudvarnál található 
rendelőmben, az Imperial Dental 
Fogászaton fogadom 
pácienseimet.

AZONNALI FIX FOGAK 

TITÁN IMPLANTÁTUMOKRA!

Altatás szakképzett aneszteziológiai háttérrel.

Ingyenes állapotfelmérés, kezelési terv 

és árajánlat készítés!

Elérhetőségek
Mobil: 06 30 924 4087
Telefon: 06 1 225 0055
E-mail: info@imperialdental.hu
Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39/B.
www.imperialdental.hu

2015 09 23 Imperial Dental hirdetes 197x133mm.indd   1 2015. 09. 29.   10:08

Ebédajánlat a Remizben 
Minden hétköznap 

12.00 és 16.00 óra között 
kedvezményes, 1090 Ft-os 
áron kínáljuk kétfogásos 

menüajánlatunkat.
Ha szeretne üzleti, baráti, családi körben, 

diákként vagy nyugdíjasként finomat 
ebédelni, örömmel várjuk 

a 25. születésnapját ünneplő 
legendás Remiz Étteremben.

1021 Budapest, Budakeszi út 5.
Telefon: 275 1396, 394 1896

Fax: 200 3843 Mobil: +36 30 999 5131
E-mail :  remiz@remiz.hu
Website: www.remiz.hu

Remiz Étterem II. kerület Budakeszi út 5.
Telefon: 275-1396, 200-3843, 394-1896

remiz@remiz.hu • www.remiz.hu

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁrOL KÉSZPÉN-
ZÉrT BÚTOrOKAT, FESTMÉNYEKET, ÓrÁKAT, 
DÍSZTÁrGYAKAT, POrCELÁNOKAT, CSILLÁrT, 
HANGSZErT, SZOBrOKAT, KÖNYVEKET, CSIP-
KÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐrMÉT, 
ÍrÓGÉPEKET, BIZSuKAT, BOrOSTYÁNT. TEL-
JES HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. 
Tel.: 06 20 597-8280

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK BÚ-
TOROKAT, FESTMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, PORCELÁ-
NOKAT, BRONZOKAT, ANTIK ÓRÁKAT STB. TELJES 
HAGYATÉKOT ELSŐ VEVŐKÉNT LEGMAGASABB 
ÁRON. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. herendi77@gmail.
com Tel.: 06 20 280-0151

GÁBOr ESZMErALDA BECSÜS MŰGYŰJTŐNŐ 
kiemelt áron vásárol (készpénzért) festmé-
nyeket, bútorokat, órákat, ezüsttárgyakat, 
aranyékszereket, borostyánokat, porceláno-
kat, Herendit, Kovács Margitot. Ingyenes ki-
szállás, értékbecslés. Üzlet: II., Fő u. 67. Tel.: 
789-1693, 06 30 382-7020

Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír-
régiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre át-
veszünk. VI., Andrássy út 16. Nyitva: H-SZ: 10-17, 
Cs: 10-19. Tel.: 266-4154

 VÉTEL-ELADÁS 
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem ki-
egészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753

MINDENNEMŰ rÉGISÉGET VÁSÁrOLOK DÍJ-
TALAN KISZÁLLÁSSAL, POrCELÁNT, KErÁMI-
ÁT, FESTMÉNYT, BÚTOrT, ÓrÁKAT, BOrOS-
TYÁNT, NuMIZMATIKÁT, SZŐNYEGET, TELJES 
HAGYATÉKOT, MŰSZAKI CIKKET, FÉNYKÉPE-
ZŐGÉPEKET, OBJEKTÍVEKET. PINTÉr NIKOLET-
TA. TEL.: 466-8321, 06 30 973-4949

Megvételre keresek kis és nagy HANGLE-
MEZEKET, MAGNÓKAZETTÁKAT. Tel.: 06 20 
363-2050

Polgári antikvárium könyvet, könyvtárakat, 
képeslapot, papírrégiséget vásárol azonnali 
készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. www.
ahely.hu Tel.: 787-2853, 06 31 789-9350, 06 30 
692-4138

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁrAKAT (rÉGIT, ÚJAB-
BAT) ANTIKVÁrIuM VÁSÁrOL. 100 KÖNYV-
TŐL DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 
425-6437

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁrAKAT VÁSÁrOLuNK. 
INGYENES KISZÁLLÁS, AZONNALI FIZETÉS. 
TEL.: 06 20 387-4140

SHIMANO velolux bike női kerékpár eladó. Ár: 
10 000 Ft. Tel.: 06 30 658-8804

Kókuszbetéttel is ellátott gyári új matrac 
(90/200) 18 000 Ft-ért, 3 db színes festett ne-
páli kép (5000 Ft/db) és 1db közepes méretű 
tibeti hangtál ütővel (6 000 Ft) eladók. Tel.: 06 
30 658-8804

Színes virágokkal díszített, kínai porcelán padló-
váza (47 cm magas, hengeres alakú) eladó. Tel.: 
06 30 658-8804

DINASZTIÁNK HArMADIK GENErÁCIÓJA 
VAGYOK! BrILIÁNS, ArANY, EZÜST, BO-
rOSTYÁN HAGYATÉK FELVÁSÁrLÁSA EXT-
rA ÁrON! HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES 
MAGATArTÁSNAK VAN JÖVŐJE! BP. XI., 
FEHÉrVÁrI ÚTI CSArNOK, FÖLDSZINT, VI-
rÁGSOr (POrCELÁN, EZÜST ÜZLET). TEL.: 
06 20 200-6084

 EGYÉB 
SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK GENE-
RÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGRENDELŐIT. 
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFŐTŐL PÉN-
TEKIG 12–17-IG. J. WIENNA BT., 1027 BP., VAR-
SÁNYI IRÉN U. 17. Tel.: 06 30 858-9499

HŰVÖSVÖLGY-PASARÉT POLGÁRI SZALONJA 
VÁRJA 45–65 ÉV KÖZÖTTI HÖLGYEK ÉS URAK 
JELENTKEZÉSÉT. BEFOGADNI ÉS GYAKOROL-
NI AZ EGYMÁSRA FIGYELÉS MŰVÉSZETÉT, A 
MEGÉRTÉST, BARÁTSÁGOT ÉS DEVALVÁLÓ-
DOTT EMBERI KAPCSOLATOKAT. SZÓRAKO-
ZÁST, JÓ HANGULATOT, DERÜLÉST, NEVETÉST 
ÍGÉRÜNK BŐVÜLŐ TÁRSASÁGUNKBAN. Tel.: 
200-2300

Fiatal, gyermektelen értelmiségi pár 
(mérnök, tanár) teljes körű eltartási szer-
ződést kötne, kölcsönös szimpátia és biza-
lom esetén, ott lakás nélkül. Lovas Zsolt. 
Tel.: 06 30 487-6169

NEHEZEN JÖN KI A NYuGDÍJÁBÓL? EGYE-
DÜL VAN? NINCS KIrE SZÁMÍTSON? MI 
SEGÍTÜNK! KÖSSÖN VELÜNK ÉLETJÁrA-
DÉKI SZErZŐDÉST, HAVI FIX FIZETÉSSEL, 
HOGY NAPJAI GONDTALANuL TELJENEK. 
HÍVJON BIZALOMMAL! MÁr PÁr NAPON 
BELÜL BIZTONSÁGBAN ÉrEZHETI JÖVŐ-
JÉT! TEL.: 06 30 397-5543, 06 70 397-4976

TrAMONTÁNA KÖTŐSZALON: egyedi, mé-
retre készült kézi kötött (horgolt) gyer-
mek- és felnőtt ruhadarabok rendelésre, 
nagy fonalválasztékkal. Tel.: 356-6009, 
www.kotode.hu

ElvESzETT egy kulccsomó (autókulcs-
csal) a Margit körút és a Bimbó út alsó 
szakasza között március 20-án délután. 
Aki megtalálta, kérem, értesítsen a 06 
30 850-9602-es telefonszámon.

Nagy múltú takarító cég
rész- és teljes munkaidőbe

keres új munkatársat

BUDAPESTI 
ÉS BUDAÖRSI

MUNKAVÉGZÉSRE

pozícióba!
Jelentkezés:

iroda@pedanteria.hu
vagy 06-70-198-2755

TAKARÍTÓ



28. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

A Közkincs Egyesület kiemelten

közhasznú könyvterjesztésre vásárol
könyveket, könyvsorozatokat, könyvtárakat,

illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Lakáson és az alábbi könyves szekereinknél
is átveszünk könyveket:

II. Máriaremetei út, Bánffy György Emlékpark
X. Kőrösi Csoma Sándor sétány, Főposta mellett

XII. Csörsz u. 18., MOM Kulturális Központ bejárata mellett

Telefonszám: + 36 70/606-8107

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.

AGA’S                                                              P
Átalakítás előtti 

TELJES KIÁRÚSÍTÁS
a tavaszi hónapokban 

70%  50%  30%
kedvezménnyel!

Bp. VI. ker. Hajós u. 1.
061/3413229

www.agas.hu

rossmann.hu

12 000 Ft feletti  megrendelését ingyen 
házhozszállítjuk az egész országban!

BUDAI 
Ingatlangazdálkodási Kft. 
1016 Bp., Mészáros u. 58/b

Ü Társasházak kezelése (min. 5 albetét)
felelősségbiztosítással

Ü Generálkivitelezői építőipari háttér 
Ü Teljes körű pénzügyi és műszaki

ügyintézés 
Ü 24 órás ügyelet biztosítása igény szerint 
Ü honlapunkon keresztül elérhető online

Tulajdonosi ügyfélkapu
Szívesen állunk 

rendelkezésükre!
További információ:

www.bigingatlan.hu
06-30-815-1103 és 

06-30-815-1499
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