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Iskolakezdésre elkészül
két fontos közlekedési beruházás

Iskolakezdésre elkészül a kerület második piskóta alakú körforgalma a Szépvölgyi út, Zöldlomb utca és Zöldmáli lejtő találkozásánál: a 147 millió forintos
beruházást a II. Kerületi Önkormányzat
finanszírozta. A nyújtott körforgalom
egyrészt összeköti az egymástól távolabb eső utcákat, így biztonságossá teszi a nagy forgalmú kereszteződésben a
közlekedést, másrészt növeli a csomópont áteresztőképességét.
Sokan várták, hogy a támfalak felújítása miatt nyáron lezárt hűvösvölgyi
villamosvonalon elinduljon a közlekedés. A felújítás az ütemterv szerint haladt, lapzártánkkor az augusztus 28-i
indulást valószínűsítették. Az utolsó
hetekben a pálya építése, a zúzottkőfeltöltés és -szabályozás, továbbá a felsővezeték-hálózat szerelése, valamint a
megállóhelyi peronok kialakítása zajlott. Néhány kisebb – inkább esztétikai
vonatkozású – munka még a forgalomba helyezést követően várható, úgymint
a bontott anyagok elszállítása, a deponálási helyek felszámolása, kisebb betonfelületi hibák javítása, festési munkák, de ezek a villamosközlekedést már
nem zavarják.

Szeptembertől a nagyközönség is látogathatja
a felújított Császár–Komjádi Sportuszodát

A július 17-én felavatott uszodát hét hónap

alatt újították fel, a létesítmény korszerűsí-

tése 3,8 milliárd forintba került. A Komjádit
a hazai rendezésű FINA Világbajnokság
ideje alatt már edzésekre használták, majd

ezt követően augusztusban a FINA Masters
Világbajnokság versenyeinek lebonyolító

helyszíne volt. A technikai átállást követően szeptembertől a nagyközönség is

látogathatja, illetve tanuszodaként funkcionál és a triatlonosok, öttusázók, úszók
és vízilabdacsapatok otthona lesz.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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KÖZÉRDEKŰ

BUDAI POLGÁR

HIVATALI NYITVATARTÁS

Ingatlanpályázatok

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

Anyakönyvi Csoport

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

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

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 ügyfélfogadás. 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 engedély kiadása

Építésügyi Iroda

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

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, 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: 8.0016.00, péntek: 8.00-11.30

Szociális és
Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

Pesthidegkúti 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: 8.0016.30, 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, szerda: 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: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

Az irodavezetők és az önálló csoportvezetők minden hétfőn félfogadási időben fogadnak.
Hidegkúti Rendészeti Központ
1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet)
Tel.: 274-7063
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

Városrendészet

Városrendészet:
hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, 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.

Kormányablak
Pesthidegkút
1029 Bátori László u. 2.

Telefon: 896-2383
Időpontfoglalás:
www.magyarorszag.hu
Kormányzati ügyfélvonal: 1818

Hétfő 7.00–17.00, kedd: 8.00–17.00,
szerda: 8.00–20.00, csütörtök:
8.00–18.00, péntek: 8.00–14.00
Pénztár nyitvatartása: Hétfőtől
csütörtökig: 8.00–16.00, péntek:
8.00–12.00. A pénztár zárva tartása
alatt bankkártyával lehet fizetni

Tel.: 896-3480
Kormányzati ügyfélvonal: 1818

Hétfő 7.00–17.00,
kedd: 8.00–17.00,
szerda: 8.00–20.00,
csütörtök: 8.00–18.00,
péntek: 8.00–14.00
Fizetés csak bankkártyával.
Posta az épületben.

Általános információ és tájékoztatás:
Gyámhivatal és Hatósági Osztály
896-2457, 346-5750,
1024 Margit körút 47-49.,
fax: 346-5751

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

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata pályázatot hirdet a
tulajdonában lévő, az alábbiakban felsorolt ingatlanok tulajdonjogának nyilvános, egyfordulós versenytárgyaláson történő értékesítésére.
Cím
Mészégető utca 7.

Hrsz

Terület
(m2)

Megnevezés

Bruttó induló
ár (Ft)

51776

998

beépítetlen terület

38 400 000

Kondor út

11696/1

2514

beépítetlen terület

155 000 000

Kondor út

11696/2

2515

beépítetlen terület

155 000 000

Hidegkúti út 244.

54413

479

beépítetlen terület

11 315 700

Hidegkúti út 236.

54405/4

679

beépítetlen terület

15 773 400

Hidegkúti út 232.

54403/2

486

lakóház, udvar, egyéb épület

17 600 000

A pályázati dokumentáció megvételére 2017. augusztus
28-tól 2017. szeptember 25-én 14.00 óráig van lehetőség
(10 000 Ft+27% ÁFA/darab áron) a II. kerületi Polgármesteri
Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodáján
(1024 Mechwart liget 1., III. emelet 308.).
A pályázati dokumentáció mellékletét képező regisztrációs lap
beadásának határideje: 2017. szeptember 25., 15.00 óra.
A versenytárgyalás időpontja: 2017. szeptember 27.
A versenytárgyalással kapcsolatos kérdésekre személyesen ügyfélfogadási időben a Vagyonhasznosítási és
Ingatlan-nyilvántartási Iroda munkatársai a Polgármesteri Hivatal
(1024 Mechwart liget l. III. emelet 308. sz.) irodájában, vagy telefonon a
(06 1) 346-5498-as és a (06 1) 346-5559-es telefonszámon válaszolnak.

Építészeti örökségvédelmi támogatás
A főváros örökségvédelem alatt álló épületeinek felújításához nyújt támogatást
a Fővárosi Önkormányzat az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017”
pályázaton keresztül. Akár 20 millió forint vissza nem térítendő támogatás is
nyerhető, ha valaki szeretné felújítani épülete homlokzatát vagy más, elsősorban
a közterületről látható építészeti értékét, ezzel is hozzájárulva a főváros küllemének szépítéséhez. A pályázaton a felhívásban megjelölt épületek tulajdonosai
és jogszerű használói indulhatnak, előnyt élvez az ingatlan, ha főútvonal mentén
helyezkedik el (pl. Margit körút) és a földszinti sáv rendbetételét célozták meg.
A keretösszeg 500 millió forint. A részletes pályázati felhívás megtalálható a
www.budapest.hu oldalon Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017 címszó
alatt a pályázatok menüben. Benyújtási határidő: 2017. október 13.

Változott a nyitvatartás a kormányablakokban

Augusztus elsejétől módosult a fővárosi kormányablakok ügyfélfogadási rendje, így
a II. kerületi kormányablakoké is. A II. kerületben található kormányablakok – 1024
Margit körút 47-49., valamint 1029 Bátori László utca 2. (Hűvösvölgyi Szolgáltatóház)
– nyitvatartása az alábbiak szerint változik: hétfőn 7.00–17.00-ig, kedden 8.00–17.00ig, szerdán 8.00–20.00-ig, csütörtökön 8.00–18.00-ig, pénteken 8.00–14.00 óráig
várják az ügyfeleket.
Az első kormányablakok hat évvel ezelőtt kezdték meg működésüket. Az állampolgárok itt jelenleg több mint 1500 féle ügykört intézhetnek, kezdeményezhetnek,
illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről.

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató: Balaton Balázs (balaton.balazs@masodikkerulet.hu). Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra (ludwig.dora@budaipolgar.hu).
Szerkesztők: Szabó Gergely (szabo.gergely@budaipolgar.hu), Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu), Novák Zsófi Aliz (novak.zsofi@budaipolgar.hu).
Olvasószerkesztő, korrektor: Zsoldos Szilvia. Fotó: Soós Dániel, Budai Polgár archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., telefon: 336-1384, 316-3410,
e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. Tördelés: Ravien Kft. Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft.
Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 336-1384. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Következő megjelenés: 2017. szeptember 9., lapzárta: 2017. augusztus 30. Az apróhirdetések feladásának határideje: 2017. szeptember 1.
Apróhirdetés-felvétel: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt., 1024 Keleti Károly u. 15/a, tel.: 5999-222 (részletek lapunk apróhirdetési rovatában).

2017/13 – augusztus 26.
A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJa (1024 Keleti
Károly u. 13/b) technikai okok miatt szeptember 15-ig zárva tart. A munkatársaink
addig a (06 30) 331-1836-os telefonszámon
érhetők el. Megértésüket köszönjük.

KÉT HÉT
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Megújul a Szent János Kórház nővérszállója

A jövő év elején vehetik birtokukba lakói a Szent János Kórház felújított és korszerűsített
nővérszállóját. Megújulnak a lakószobák, a társalgók, a vizesblokkok, az elektromos és fűtési rendszer, és energetikai korszerűsítés is történik.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelentkezéseket a (06 30) 961-8561-es számon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web:
www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.
com/kdnpbp2. Ingyenes jogi tanácsadás,
minden hónap utolsó keddjén 16.00-18.00
között. Bejelentkezés nem szükséges.

Képviselői iroda: Varga Mihály (a 4-es
számú választókerület országgyűlési képviselője) irodája hétfőn 15-18, szerdán 1720, pénteken 9-13 óráig tart nyitva (1028
Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 355-8199).

Az MSZP II. Kerületi Szervezetének irodája hétfőn és csütörtökön 12-18 óra között, kedden, szerdán és pénteken 10 és
16 óra között tart nyitva. Őrsi Gergely II.
kerületi pártelnök és a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője fogadóórát tart a
1027 Fazekas u. 19–23. szám alatti irodában.
Előzetes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-es
telefonszámon nyitvatartási időben. E-mail:
bp02@mszp.hu, www.facebook.com/mszp2.
Ingyenes jogi és munkajogi tanácsadást tart
az MSZP II. Kerületi Szervezete. Előzetes bejelentkezés a 224-0090-es telefonszámon.
Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
JOBBIK II. KERÜLET: fogadóóra minden
hónap páratlan hetének csütörtökén 1618 óráig a 1024 Keleti Károly utca 8.-ban,
páros hét csütörtökén 17-19 óra között a
Széphalom vendéglőben (1028 Hidegkúti út
79.). Jogsegélyszolgálat: időpont-egyeztetés
a (06 70) 638-6665-ös telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.hu, Facebook: Jobbik
Második Kerület).

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ önkormányzati
képviselője, Kecskés Balázs minden hónap
első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 óra között a Budai Demokrata Klubban, a 1126
Márvány utca 38. szám alatti irodában. Akinek bármilyen kérése, problémája merül fel,
kérik, hogy a 275-8186-os telefonszámon,
vagy a budapest4@dkp.hu e-mail-címen
jelentkezzen.

Az éSzAk-budAI kISgAzdA poLgÁRI egYeSüLeT tisztelettel várja
az érdeklődők jelentkezését. E-mail:
kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06
20) 976-2415.
TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden
17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi közös képviselőknek (1024 Mechwart
liget 1.).
A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense, Szigeti Szilvia minden hónap első hétfőjén
15–17-ig fogadóórát tart (1027 Frankel Leó
út 5., tel.: 346-5408).

Az 1964-ben épült Kútvölgyi úti nővérszálló
mára meglehetősen rossz állapotba került.
A július 17-én tartott sajtóbejáráson és -tájékoztatón beszédet mondott Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, Budapest II. és
III. kerületének országgyűlési képviselője,
Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke, valamint Láng Zsolt II. kerületi és Pokorni Zoltán
XII. kerületi polgármester.
– A Kútvölgyi úti nővérszálló felújítása csak
az egyike azon fejlesztéseknek, amelyek a következő években a fővárosban megvalósulnak. A következő időszakban az Egészséges
Budapest Program keretében a Pest megyei
és a fővárosi egészségügyi ellátás fejlesztésére
kiemelt figyelem jut. 2017-ben már 40 milliárd forintot fordítanak eszközfejlesztésre és
infrastrukturális beruházásokra – hangsúlyozta beszédében Varga Mihály.
Gulyás Gergely örömét fejezte ki, amiért a
fejlesztést követően az itt lakó egészségügyi
dolgozók már méltó életkörülmények között tölthetik el szabadidejüket, pihenhetik
ki fáradságos és áldozatos munkájukat. Mint
mondta, a Szent János Kórház felújítása a
legsürgetőbb a budapesti egészségügyi fejlesztések sorában, így a jelenlegi beruházás
egy kisebb, de fontos lépés a kórház életében, amit remélhetőleg hasonló lépések követnek majd.
A XII. kerület vezetőjétől, Pokorni Zoltántól megtudtuk, hogy a jelenleg zajló energetikai korszerűsítés 130 millió forintba kerül,
efelett a kormány további 350 millió forintot
fordít a nővérszálló teljes körű, külső és belső felújítására.
A II. kerület polgármestere, Láng Zsolt optimizmusának adott hangot a magyar egészségügy fejlesztésével kapcsolatban. Emlé-

keztetett arra, hogy 2015-ben Szilágyi Zsolt
civil kezdeményezésére aláírásgyűjtés indult
a Szent János Kórház fejlesztéséért, és tizenháromezer aláírás gyűlt össze a közép-budai
egészségügyi ellátás javítása érdekében.
– A II. Kerületi Önkormányzat 1,5 milliárd
forintot költött tíz év alatt egészségügyi beruházásokra – emelte ki Láng Zsolt. – Pesthidegkúton új mentőállomást, a Vízivárosban
pedig Mozgásszervi Rehabilitációs Központot adhattunk át. Felújítottuk a háziorvosi
rendelőket és tervezzük a járóbeteg-ellátás
elköltöztetését egy új, korszerű épületbe.
A polgármester üdvözölte a megvalósuló beruházást, és reményét fejezte ki, hogy
a közeljövőben folytatódnak a hasonló fejlesztések, így hamarosan mindenki számára
érezhetővé válik az egészségügy fejlődése.
PZs
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Látványos átalakulás
a megújult Császár–Komjádi Sportuszodában

Tarlós István, Darnyi Tamás, Fürjes Balázs és Varga
Mihály fiatal sportolók körében

(Folytatás az első oldalról.)
A Császár–Komjádi uszodában a felújítás
után tágas aula várja a vendégeket, a homlokzati üvegszerkezet cseréjét követően rá
lehet látni a Dunára, a megújult öltözőkben
pedig saját vizesblokkal ellátott csapat- és
csoportos öltözőket, illetve a nagyközönség
számára modern kabinokat, beléptetőrendszert építettek ki. A mozgáskorlátozottak
számára a külön öltözési lehetőséget, illetve
a fedett medencék akadálymentes megközelítését egyaránt lehetővé tették. Felújították
a hiányos állapotú burkolatokat és a medence szigetelését is, valamint a közönség számára nem látható rendszerek is megújultak,
így a vízellátórendszer, a szellőztetés és a

légtechnika is. A Komjádi jellegzetes, azonban évek óta hibás nyitható tetőszerkezetét
is megjavították. A felújítás átalakításokkal
is járt. A beruházás egyik legfontosabb hozadéka, hogy a sportversenyekre érkező
nézők a Komjádi utca felől külön bejáraton
léphetnek be a létesítménybe, ahol már új
padokon, korszerű eredményjelzőn követhetik az eseményeket.
Az avatáson részt vett Tarlós István főpolgármester, aki elmondta, hogy a vizes világbajnokság remek alkalom volt a budapesti
uszodák modernizálására, ami már régóta
fennálló igény volt. Hozzátette, a több mint
negyven évvel ezelőtt átadott létesítményt
most először újították fel teljes körűen a mai
kornak megfelelő modern technikával, ami

A Nemzeti Sportközpontok tájékoztatása szerint a nagy sikerrel zárult vizes vb
és a masters vb eseményeit követően a Császár–
Komjádi Sportuszoda hamarosan ismét elérhető lesz
szabadidős sportolásra. A várható nyitás szeptember
elejére tehető. A nyitvatartás időszakai és az árak
egyelőre nem változnak. A medencék lakossági
használatát – mivel az uszoda alapfeladata a
versenysport kiszolgálása – a szabad kapacitás
terhére tudják biztosítani, ezért az uszoda honlapján
(mnsk.hu/letesitmeny/csaszar-komjadi-sportuszoda/) mindig érdemes tájékozódni a létesítmény
aktuális kihasználtságáról – tájékoztatatta lapunkat
az uszodát üzemeltető Nemzeti Sportközpontok.

a látványos minőségi változások mellett az
üzemeltetésben játszik majd fontos szerepet.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter,
a II. és III. kerület országgyűlési képviselője
fontosnak tartotta kiemelni, hogy a II. kerületben több jelentős projekt is zajlik. Ezek
egyike a II. Kerületi Önkormányzat beruházásában Pesthidegkúton épülő uszoda, ami
régi vágya a II. kerületben élőknek. Szintén a kiemelt beruházások között említette a nemrég felújított Klebelsberg-kastélyt,
valamint a Millenáris Park bővítését és rekonstrukcióját, illetve a Gül Baba türbe és
környéke felújítását.
Fürjes Balázs, a budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos az átadáson köszönetet mondott a környék lakóinak a türelmükért. Mint jelezte, a világ harmadik
legnagyobb sporteseményére, a vizes világbajnokságra minden létesítmény határidőre elkészült, amire minden magyar büszke
lehet, hiszen mindössze két év alatt sikerült
összehozni azt, amire a szabályok szerint hét
éve van a rendezőknek, de a mexikói Guadalajara visszalépése miatt beugróként „világrekord-sebességgel” kellett dolgozniuk a
magyar szakembereknek.
Az uszoda jelképes kulcsait Fürjes Balázs,
Varga Mihály és Tarlós István adta át Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnoknak és ifjú tanítványainak, akik örömmel vették birtokukba
az uszodát. Az avatáson a II. Kerületi Önkormányzat nevében Riczkó Andrea, a terület önkormányzati képviselője vett részt.
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Javában zajlik két kerületi óvoda felújítása

A Községház Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése és
ezzel párhuzamosan az óvoda belső felújítása, valamint
a Bolyai Utcai Óvoda újabb épületének energetikai korszerűsítése is folyamatban van.
A Községház Utcai Óvodában az energetikai korszerűsítés magában foglalja az épület külső homlokzati
hőszigetelését, a külső nyílászárók cseréjét, a tetőtér
és a padlásfödém hőszigetelését, valamint napelemek
telepítését, és az épület gépészeti korszerűsítését kazán-

cserével. A belső átalakítás során három foglalkoztató
külön megközelíthető lesz és ezáltal korszerűbb, jobban
használható elrendezés valósul meg. Emellett felújítják
a teljes épületgépészetet, az elektromos rendszert és az
összes vizesblokkot.
A Bolyai oviban megvalósul az épület külső homlokzati
hőszigetelése, a külső nyílászárók cseréje, a zárófödém
hőszigetelése és napelemeket is alkalmaznak, valamint
épületgépészeti korszerűsítésre is sor kerül.

A Községház Utcai Óvoda energetikai korszerűsítésének
és teljes belső felújításának elkészülte az ősz második
felére várható. A Bolyai óvoda belső felújítása a tervek
szerint augusztus 28-ra készülhet el, ezt követően a gyerekek már használhatják az intézményt. Az óvoda külső
munkálatainak befejezését október végére vállalták a
kivitelezők, de a remények szerint valamivel korábban is
befejeződhetnek. A beruházások önkormányzati, illetve
KEHOP pályázati forrásból valósulnak meg.

A gól csak akkor gól, ha rezeg a háló!

Az önkormányzat jóvoltából a nyár elején lecserélték az elhasználódott focihálókat több
játszótéren is.
– Új háló került a Papkertnél, a Gárdonyi
Géza úton, a Cseppkő és a Zöldkert utca kereszteződésénél, illetve a Vérhalom téren
található kapukra – tudatta lapunkkal Bogár
István, a Beruházási és Városüzemeltetési
Iroda zöldfelületi ügyintézője. Hozzátette, az
önkormányzati kezelésű közterületi játszótereken lévő közel kétszáz darab játszóeszközt
folyamatosan karbantartják. Egy akkreditált
cég (2016-ban a Magyar Szabványügyi Testület) végzi el évente teljes körű ellenőrzésüket. A tapasztalt meghibásodások és ron-

gálások javítására évente több mint 10 millió
forintot fordít a II. Kerületi Önkormányzat.
A Vérhalom téren található pálya a környékbeli gyerekek kedvence, hétvégén szinte
egy tűt sem lehet leejteni, olyan sokan játszanak itt. Borbély Zoltán a gyerekeivel érkezett,
mint kiderült, rendszeresen edzenek a téren.
– Nagy öröm, hogy lecserélték a hálókat, mert
a gól csak akkor gól, ha rezeg a háló. Ha nincs
háló, kisebb a gyerekek lelkesedése, és kezdődik a vita, hol ment be a labda, érvényes volt-e
– mondta. Hozzátette, annak idején, amikor
még a magyar futball nagyon jó volt, sok focistát a grundról vittek a csapatba, Puskás Ferenc
is egy üres telken játszott a barátaival napi

húsz órát. – Hétvégén a Vérhalom-pálya igazi
grunddá alakul, szülők és gyerekek, magyarok és külföldiek teljes egyetértésben rúgják
a labdát. Mi még annak idején lebetonozott
pályákon edzettünk, ami tönkretette az ízületeket. Szerencsések a gyerekeim, ők már profi
pályán edzhetnek. A füves után a rekortánpályát tartom a legjobbnak. Közel lakunk a térhez, a fiaim, Samu és Misi gyakran átsétálnak
ide, most a barátaikkal, Barnával és Kornéllal
érkeztek – mesélte Borbély Zoltán. A Vérhalom téri focisták – köztük egy bátor fiatal
hölgy is – a kedvünkért beálltak a kapuba egy
fotó erejéig, aztán folytatódott a meccs.
NZSA
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Lomtalanítás szeptemberben

A veszélyes hulladékot gyűjtőpontokon lehet leadni
A lomtalanítást végző Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.
(FKF Nonprofit Zrt.) a korábbi évekhez hasonlóan a nyári iskolai szünetet követően tart lomtalanítást kerületünkben. A kipakolás és az
elszállítás rendje nem változott: a vállalat a kerületet nyolc körzetre
bontva szállítja el a lomot szeptember 6. és 13. között.

A lomok KIKÉSZÍTÉSÉNEK
és ELSZÁLLÍTÁSÁNAK
időpontja és a körzethatárok

FIGYELEM!

A lomokat csak
az elszállítást
megelőző napon,

18 órától lehet kitenni
a lakóházak elé.

1. KÖRZET: kikészítés: szeptember 5. (kedd), 18 órától, elszállítás:
szeptember 6. (Hármashatárhegyi út–Szépvölgyi dűlő–Szépvölgyi út–Görgényi út–Kondor út–Szipka utca–Ötvös János utca páratlan oldal–Hűvösvölgyi út
páratlan oldal–Hidegkúti út páros oldal–Temető utca páros oldal–Vízmosás utca
páratlan oldal.) Veszélyeshulladék-gyűjtés: szeptember 6., 12–18 óra, a
Temető utca 18-cal szemben
2. KÖRZET: kikészítés: szeptember 6. (szerda), 18 órától, elszállítás:
szeptember 7. (Zöldlomb utca páratlan oldal–Csatárka út páratlan oldal–Kapy
utca páros oldal–Csévi utca páros oldal–Kelemen László utca páros oldal–Hűvösvölgyi út páratlan oldal–Ötvös János utca páros oldal–Szipka utca–Kondor
út–Görgényi út–Szépvölgyi út páros oldal–Szépvölgyi dűlő–Hármashatárhegyi
út.) Veszélyeshulladék-gyűjtés: szeptember 7., 12–18 óra, Versec sor–Hűvösvölgyi út sarok, parkoló

tájékoztatja a lakókat és a lakóközösségeket. A Városrendészet
közterület-felügyelői és a II. kerületi Rendőrkapitányság rendőrei járőrözéssel biztosítják a
közterület rendjét a lomtalanítás
ideje alatt. A közterület-felügyelők már a lomtalanítást megelőzően ellenőrzik a közterületeket,
hogy megelőzzék a lomok idő
előtti kihelyezését. Amennyiben
korai kirakodást tapasztalnak,
felszólítják a lakókat a hulladék
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A lomokat minden körzetben csak
az elszállítást megelőző napon 18
órától lehet kitenni a lakóházak
elé. A hulladék kikészítésének
időpontjáról és elszállításának
pontos idejéről az FKF Nonprofit
Zrt. levélben, a Városrendészeti
és Környezetvédelmi Iroda pedig
a www.masodikkerulet.hu honlapon és a www.facebook.com/
budapest2 oldalon keresztül is

Mit és hová tegyünk?

• A lomokat az FKF Nonprofit Zrt. járművei által könnyen megközelíthető közterületre kell kitenni.
• Kipakolás előtt érdeklődjön a segélyszervezeteknél, az FKF Nonprofit Zrt.
honlapján a Szemléletformáló és Újrahasználati Központokról, mert másnak
szüksége lehet a használható állapotú tárgyakra.
• Tilos kihelyezni a háztartásokban naponta képződő háztartási hulladékot, ipari,
mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot, veszélyes
hulladékot (csak a kijelölt helyszínen és megadott időszakban, kézből kézbe
történő átadással), építési törmeléket, autógumit, autóroncsot, zöldhulladékot
(ág, nyesedék, lomb, fű), szénport, földet.
• Az újrahasznosítható hulladékot (fehér és színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) a szelektív gyűjtőedényekbe kell rakni.

3. KÖRZET: kikészítés: szeptember 7. (csütörtök), 18 órától, elszállítás:
szeptember 8. (Árpád fejedelem útja–Szépvölgyi út páros oldal–Pusztaszeri
út páros oldal–Gábor Áron utca páratlan oldal–Bimbó út páratlan oldal–Alsó
Törökvész út páratlan oldal–Vérhalom utca páratlan oldal–Gül Baba utca páratlan
oldal–Üstökös utca páratlan oldal.) Veszélyeshulladék-gyűjtés: szeptember
8., 12–18 óra, a Szépvölgyi út 56-tal szemben, parkoló
4. KÖRZET: kikészítés: szeptember 8. (péntek), 18 órától, elszállítás:
szeptember 9. (Árpád fejedelem útja–Bem rakpart–Csalogány utca páratlan
oldal–Margit körút páratlan oldal–Széll Kálmán tér–Szilágyi Erzsébet fasor páratlan oldal–Gábor Áron utca páratlan oldal–Bimbó út páros oldal–Alsó Törökvész
út páros oldal–Vérhalom utca páros oldal–Gül Baba utca páros oldal–Üstökös
utca páros oldal.) Veszélyeshulladék-gyűjtés: szeptember 9., 10–16 óra,
Marczibányi tér–Felvinci út sarok, parkoló
5. KÖRZET: kikészítés: szeptember 9. (szombat), 18 órától, elszállítás:
szeptember 10. (Gábor Áron utca páros oldal–Pusztaszeri út páratlan oldal–Szépvölgyi út páros oldal–Zöldlomb utca páros oldal–Csatárka út páros
oldal–Kapy utca páratlan oldal–Csévi utca páratlan oldal–Kelemen László
utca páratlan oldal–Hűvösvölgyi út páros oldal–Nagykovácsi út–Szépjuhászné
út–Budakeszi út páratlan oldal–Szilágyi Erzsébet fasor páratlan oldal.) Veszélyeshulladék-gyűjtés: szeptember 10., 10–16 óra, a Branyiszkó út 2–4.
előtti közterületen
6. KÖRZET: kikészítés: szeptember 10. (vasárnap), 18 órától, elszállítás:
szeptember 11. (Hidegkúti út páratlan oldal–Máriaremetei út páros oldal.)
Veszélyeshulladék-gyűjtés: szeptember 11., 12–18 óra, Kossuth Lajos
utca–Várhegy utca-sarok
7. KÖRZET: kikészítés: szeptember 11. (hétfő), 18 órától, elszállítás:
szeptember 12. (Vízmosás utca páros oldal–Temető utca páratlan oldal–Hidegkúti út páros oldal–Máriaremetei út páratlan oldal–Csatlós utca páratlan oldal.)
Veszélyeshulladék-gyűjtés: szeptember 12., 12–18 óra, Máriaremetei
út–Bölény utca-sarokkal szemben
8. KÖRZET: kikészítés: szeptember 12. (kedd), 18 órától, elszállítás:
szeptember 13. (Hűvösvölgyi út–Nagykovácsi út–Szépjuhászné út–Budakeszi
út–Csatlós utca páros oldal–Máriaremetei út páratlan oldal.) Veszélyeshulladék-gyűjtés: szeptember 13., 12–18 óra, Ördögárok út–Csatlós utca-sarok
Hosszabb utcák, utak több körzethez is tartozhatnak,
ezért mindig a lakosság részére kézbesített értesítőkben foglaltak az irányadók.
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kortalanul II.

számítógépes tanfolyam, amelyre a
2012 óta töretlen sikerrel zajlik az Internet kortalanul II. elnevezésű ingyenes
az idősebb korosztályba tartozó
szervező II. Kerületi Önkormányzat ismét jelentkezési időszakot hirdet. A képzés
a számítógép használatával a
meg
nek
ismerkedje
tesen
térítésmen
hogy
lehetővé,
kerületi lakosok számára teszi
mok a 2017. szeptember 18-i
programban együttműködő oktatási és kulturális intézményekben. A tanfolya
hosszan.
héten indulnak, és 12 hétig tartanak, hetente egyszer, másfél óra

Jelige:
Internet
Kortalanul II.

Budapest Főváros
II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Kabinet –

Kun Katalin részére

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 11. (hétfő)

Budapest 23. Pf. 21.
1277

Jelentkezni kizárólag írásban lehet:
postára adásával a
1. A lenti jelentkezési lap kivágásával és olvasható kitöltésével, majd
Polgármesteri Kabinet címére (lásd jobbra, a borítékon),
portáján (1024 Mechwart liget 1.),
2. személyesen a jelentkezési lap leadásával a Polgármesteri Hivatal
u/gyorsmenu/internet_kortalanul_II honlapcímen.
3. űrlap formájában – a jelentkezési lap kitölthető a www.masodikkerulet.h

kérhetnek a 346-5479-es telefonszámon munkaidőben vagy
A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást Kun Katalintól
ársa a tanfolyam indulása előtt minden jelentkezőt telefonon értesít.
az internet@masodikkerulet.hu e-mail-címen. Az önkormányzat munkat

JELENTKEZÉSI LAP

INTERNET KORTALANUL II. TANFOLYAM
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A JELENTKEZŐ ALÁÍRÁSA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kérjük, nyomtatott nagybetűvel töltsék ki! Ezen a nyomtatványon csak az önkormányzati, ingyenes tanfolyamra jelentkezhetnek.



Regisztráljon
nos
az okostelefo
oz!
szolgáltatásh

Ingyenes segélyhívórendszer indult
Akár életet is menthet a II. Kerületi Önkormányzat által indított okostelefonos segélyhívórendszer, amit a HelpyNet Kft. üzemeltet.
A segélyhívó szolgáltatást az önkormányzat
főként az idősebb és a fiatal II. kerületi lakosok érdekében hívta életre.
Az IOS vagy Android operációs rendszerű
telefonokra az App Store-ból vagy Google
Play oldalról letölthető alkalmazás segítségével nagyobb biztonságban tudhatja saját magát vagy a családját az, aki regisztrál, hiszen
baj esetén elegendő egy gombnyomás, és a
rendszer automatikusan riasztja a II. kerületi
Városrendészet közterület-felügyeletének 24
órás ügyeletét, ami rögtön visszahívja a bajbajutottat és dönt az intézkedés módjáról. A hálózat nemcsak kerületen belül használható,

hanem az egész országot lefedi. Ez jókor jön,
ha valakit táborozáson, kiránduláson, vagy
éppen egy fesztiválon ér baj, nem beszélve
a nyári kánikuláról. A riasztáskor ugyanis a
regisztrációkor megadott telefonszámokra
is jelzés megy, tehát a szülők, rokonok is
azonnal értesítést kapnak.

A HelpyNet-szolgáltatással kapcsolatban további információt
a HelpyNet Kft. munkatársai az
iroda@helpynet.com e-mail-címen,
valamint a Városrendészeti és Környezetvédelmi Irodán a 346-5786os számon adnak.
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A képviselő-testület ülésén történt

A képviselő-testület nyári ülésein döntöttek
többek között vezetői kinevezésekről, óvodai ellátás biztosításáról, valamint elfogadták az idei útépítési címlistát.

Huszonnyolc II. kerületi óvodáskorú gyermek
ellátására köt szerződést az önkormányzat a XII.
kerületi Zölderdő Óvodával a képviselő-testület döntése alapján. Az intézmény – a korábbi
évekhez hasonlóan – az óvodai ellátás mellett
sajátos nevelési igényű gyermekek részére fejlesztést is nyújt 2018 augusztusáig.
Arról is határoztak, hogy a képviselő-testület újabb öt évre megbízza Dolhai Istvánt a II.
Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
vezetői feladatainak ellátásával. A II. Kerületi
Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ vezetésével további három évre Papp
Krisztinát bízza meg az önkormányzat.
A június 27-én tartott ülésen elfogadták a II.
Kerületi Önkormányzat áttekintett és felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
Döntöttek a Kisebbségekért – Pro Minoritate
Alapítvány 50 ezer, valamint a Pasaréti Ferences Alapítvány 500 ezer forintos támogatásáról.
A pasaréti alapítvány idén nyolcadik alkalommal rendezi meg a Szilfa utcában a családi na-

pot, ami egyike a legkedveltebb kulturális rendezvényeknek a II. kerületben.
Július 7-én rendkívüli ülést tartott a
képviselő-testület, amelyen többek között
elfogadták az idei évre szóló útépítési listát.
A Beruházási és Városüzemeltetési Iroda az
utak állapota és a közlekedésben betöltött szerepe, valamint lakossági jelzések alapján állította össze a helyszíneket. Ez alapján mintegy
nyolcszáz méternyi szakaszon épülhet út (részletek a keretben).

Útépítési lista
Cseppkő köz (végig, 210 méter),
Muhar utca (a Hidegkúti út és a
Szabadság utca között, 236 méter),
Pitypang utca (a Csatárka út és a Zöldkő
utca között, 120 méter), Detrekő utca
(a Fillér utca és a Hankóczy utca között,
185 méter).

Napirend előtt
Őrsi Gergely, a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője megköszönte, hogy – a korábban
felvetett – a Margit híd budai hídfőjénél lévő
étterem előtti szabálytalan parkolás ügyében
hatékonyan intézkedett a hivatal.
A képviselő jelezte, hogy szerencsétlen módon
egybe esett a Bem József utca felújítása és a Red
Bull Air Race repülőverseny, valamint a környéken
építkezés is zajlik, ezért a forgalomkorlátozások
miatt ellehetetlenült a parkolás. Kérte, hogy a
jövőben az engedélyek kiadásánál ezt próbálják meg elkerülni, egyben megjegyezte, hogy a
Bem József utca felújítása és az új gyalogátkelő
szerepe kérdéseket vet fel.
– Kérdésem még, hogy hogyan áll a Széllkapu-beruházás, valamint a parkösszevonáshoz
és a felújításához kapcsolódó Fény utcai alagút
építése. Jelzem, hogy a területet nagyon benőtte a gaz.
Őrsi Gergely hozzátette: a fonódó villamoshálózat beruházásánál beigazolódni látszik az önkormányzat azon félelme, miszerint a tervezésnél
nem figyeltek minden eshetőségre, így például
a HÉV-alagúton megjelenő hajszálrepedésekre.
A képviselő azt kérdezte, hogy ezekről van-e
bármilyen információja az önkormányzatnak.
Láng Zsolt válaszában elmondta, hogy a fonódó villamos beruházásával kapcsolatos önkormányzati aggályt, az önkormányzat vezetésének
ezzel kapcsolatos félelmeit a tervezésnél és az
építésnél a képviselő egyszer sem támogatta a
nyilvánosság előtt.
– A gyommentesítés kérdésében egyetértünk,
és jelezni fogjuk a beruházást koordináló Széll-

kapu Kft. vezetésének – tette hozzá a polgármester. – A Bem József utcai felújítás valóban
komoly torlódásokat okozott. A Horvát utcai, új
elrendezésű gyalogátkelőhely a tervezők szerint
gyorsítja majd a forgalmat.
Szalai Tibor jegyző a közlekedési témában úgy
fogalmazott, hogy a forgalmi rendet szokni kell,
azonban az új megoldás nem rossz, a forgalmi
sávok száma nem csökkent. Hozzátette, hogy
Őrsi Gergely frakcióvezető korábbi felvetéseit a
Széllkapu-projekttel kapcsolatban továbbították
az illetékes cég felé.
Varga Előd Bendegúz (Kerületünk az otthonunk-frakció) köszönetet mondott a hivatalnak,
hogy korábbi kérésére megtörtént a Vérhalom
utca kiszélesítése az Eszter utcától felfelé menő
szakaszon.
– A Csatárka út–Csalit utca sarkán fekvő
ingatlant teljesen ellepte a gaz, ezért a gyommentesítést kérve megkerestem a területet
kezelő Fővárosi Önkormányzatot, de kérem
a kerületi hivatal megerősítését is – mondta
a képviselő.
Varga Előd Bendegúz azt is jelezte, hogy a
Szépvölgyi út–Zöldlomb utca kereszteződésének átépítése miatt több kijelölt parkolóhely
is megszűnik, amit valahogyan ellentételezni
kellene a beruházás során.
Láng Zsolt polgármester jelezte, hogy a gyommentesítés miatt szólnak a fővárosnak, a parkolóhelyek ügyében pedig egyeztetnek a jegyzővel
és a beruházási iroda vezetőjével.
Ungár Péter (LMP) képviselő arról érdeklődött,
hogy az önkormányzat miben tudná segíteni a
Szabó Lőrinc iskola udvarfelújítását.

– Ha jól tudom, az intézmény kapott pénzt
felújításra, de az nem terjed ki az udvarra, ezért
el kellene érni, hogy arra is kapjanak pénzt, mert
a félmegoldás nem biztos, hogy jó lesz.
Dankó Virág alpolgármester válaszában jelezte, hogy az intézmény a Klebelsberg központ
(KLIK) fenntartásában van, és az információk
szerint állami forrásból fejlesztenének, az önkormányzatnak nincs arról tudomása, hogy
pontosan milyen jellegű munkákról lesz szó.
– Ha bármilyen nagyobb beruházás lesz ott, akkor azt előbb meg kellene várni és csak utána jöhet
az udvarfelújítás, mert fizikai korlátai lehetek az
egyidejű beruházásnak. Más oktatási intézmények
esetében volt már rá több példa, hogy önkormányzatunk részt vállalt olyan kezdeményezésekben,
amikor a szülők is hozzájárultak egy-egy udvar
felújításához – jegyezte meg az alpolgármester.
Bodor Zoltán (Jobbik) képviselő elmondta,
hogy küldött Láng Zsolt polgármesternek egy
videófelvételt, melyben a pesthidegkútiaknak
sok bosszúságot okozó solymári bánya rekultivációjáról van szó. Ebben elhangzik, hogy
nemcsak a II. kerületieknek van problémája a
volt murvabányával.
– Gondot jelenthet, ha nem engedélyezett
hulladékot raktak le ott, valamint a számviteli
fegyelem sem volt erőssége az ottani cégnek –
tette hozzá a képviselő.
Láng Zsolt polgármester a solymári bányával
kapcsolatban elmondta, hogy többek között a
képviselő által megküldött videó alapján a II.
kerület jegyzője feljelentést tett a Pest Megyei
Kormányhivatal vezetőjénél és kérte az ott elhangzottak kivizsgálását.

2017/13 – augusztus 26.
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Közmeghallgatást tartottak

A II. kerület és a polgármesteri hivatal vezetői
adtak választ az idei közmeghallgatáson felvetett lakossági kérdésekre július 7-én délután.
A legtöbb résztvevő a közterületek védelme, a
kerület küllemének megőrzése érdekében és a
közlekedést érintő témákban kért szót.

Idén is a Móricz Zsigmond Gimnázium adott otthont a rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében megtartott közmeghallgatásnak.
A II. kerületi fiatalok sportolási lehetőségének szélesítése érdekében kért szót egy lakó.
Elmondta, hogy a Kolozsvári Tamás utcaihoz
hasonló nagy sportpályák fizetősek, ezért a közelben nincs olyan lehetőség, ahova a 10–18 év
közötti fiatalok eljárhatnának.
Dankó Virág alpolgármester válaszában jelezte,
hogy a Kolozsvári Tamás utcai pálya sűrűn lakott
területen fekszik, ezért az üzemeltető külön figyelmet fordít a környéken élők észrevételeire a
pálya használatával kapcsolatban. A házirendet
akkor lehet betartatni, ha mindenki belépő ellenében használja. Vizsgálják, hogyan lehetne a
környéken lakóknak a II. Kerület Kártya-rendszerben jelentős kedvezményt adni, de a közeli
Zsigmond tér fejlesztése is tervben van. Az alpolgármester hozzátette: a közterületek fejlesztésénél a kültéri fitneszeszközöket is szorgalmazzák.
– A zöldövezeti lakosok között gyakori vita a
szomszédos kerítésnél elhelyezett növényzet
kialakítása – hangsúlyozta az egyik felszólaló,
aki szerint egyértelműbb szabályozásra lenne
szükség a kerületben. Elmondta, hogy a hidegkúti utcákban sok helyen 30 kilométeres sebességkorlátozás van, amit az arra közlekedők
nem tartanak be, az útfelújítások után pedig a
fekvőrendőröket nem telepítik vissza.
Dankó Virág alpolgármester elmondta, hogy
a II. kerületben a magántelkeken lévő zöldterületek szomszédjogi problémákat is felvetnek.
Augusztustól légi felvételeket készíttetnek és a
meglévő növényállományt feltérképezik, jövőre
pedig megszülethet egy végrehajtható rendelet.
Az alpolgármester hozzátette: Pesthidegkúton
folyamatban van a fekvőrendőrök kiépítése.
– A közelmúltban elfogadott, a közterületeket védő rendeletet örömmel fogadták a lakók,
de kérdés, hogy a jogszabálynak érvényt tud-e
szerezni a hivatal – vetette fel egy kerületi lakó.
Példaként említette a Vend utca és a Törökvész út
környékét, ahol sok autó parkol a zöldfelületre.
A zöldterületekre parkolókat egyelőre csak figyelmeztették, de a jogszabályoknak a jövőben
érvényt szereznek és rendet tesznek – mondta
el válaszában Láng Zsolt polgármester. A rendelet
nem alkalmazható a város minden pontján, mert
sok utcában nincs más lehetőség a parkolásra.
A polgármester kiemelte: készítenek a jogszabályhoz egy függeléket, ami felsorolja a kiemelt
szegéllyel és zöldterülettel rendelkező utakat.
Az egyik, környéken élő polgár arról érdeklődött, hogy mi történik a Marczibányi térnél, a
régi Lövölde területén, a Haris Parkban.
Dankó Virág alpolgármester hangsúlyozta,
hogy az egykori lőtér területe hányatott sorsú

volt. A tulajdonos most került olyan helyzetbe,
hogy a régi, védett épületeket megmenthesse.
Mint mondta, a telek felső részén hét családi
ház épülne maximum két lakóegységgel, alsó
részén pedig a régi épületek felújítása zajlik.
Megjegyezte, hogy hosszabb távon rendezettebb lesz a környék.
A SZOT-szállóval kapcsolatban merült fel
kérdésként egy lakosban, hogy korábban az
önkormányzat részéről úgy nyilatkoztak, ha új
tulajdonosi kézbe kerül a szálló, akkor egy-két
szintet le kell bontani, mert a II. kerület építési szabályai azóta szigorodtak. Ehhez képest
– mint mondta – 7 méterrel nagyobb magasságot engedélyeztek.
– A szállóra vonatkozó építési szabályozás
2005-ben lépett hatályba és azóta változatlan
– hangsúlyozta Dankó Virág alpolgármester.
– Ha ezen változtatna az önkormányzat, akkor
komoly, az erejét meghaladó kártalanítás elé
nézne, mert sértenék a tulajdonos építési jogosultságát. Ha az építtető kárt okoz a környező házakban, vagy utakban, akkor kártérítési
kötelezettsége van, ezért előzetes állapotfelmérést is végzett a cég.
Egy másik felszólaló több problémát is említett: egyrészt kevesellte a kutyapiszok-gyűjtő
edényeket, és hiányolt egy zebrát a Vérhalom
térről, másrészt szóvá tette a rossz minőségű
járdát a Törökvész úton és szólt a Rózsadombon elszaporodott patkányok miatt.
– Újabb kutyaürülékes kukák kihelyezésére
a lakók véleményét is kikérte az önkormányzat, már az év második felében kihelyeznek
ilyeneket – mondta el Dankó Virág alpolgármester. Kiemelte, hogy az elmúlt tíz évben
mintegy 15 kilométert meghaladó hosszan
újítottak fel járdákat.
Ígéretet tett, hogy a hivatal jelzi a fővárosban patkányirtást végző Bábolna Bio Kft.-nek
a lakossági észrevételt. Az alpolgármester elmondta, hogy folyamatban van a Vérhalom
téren a Cimbalom utcai csomópontban egy
gyalogátkelőhely engedélyeztetése.
A II. kerület mintegy 88 ezer lakosa miatt
szorgalmazza a hagyományos koporsós teme-

tő létesítését már évek óta egy pesthidegkúti
lakó, aki ezúttal is felhívta a figyelmet arra,
hogy jogszabály-módosításra lenne szükség.
– Az önkormányzati törvény szerint a temetkezés a főváros hatásköre – hívta fel a figyelmet Láng Zsolt polgármester hozzátéve, hogy
a Fővárosi Temetkezési Intézet nem akarja
és nem is engedélyezi, hogy a II. kerületben
újabb temető nyíljon. A II. kerület a költséghatékonyabb urnás temető létrehozását szeretné elérni.
– A Daubner cukrászdához nem lehet balra, nagy ívben bekanyarodni a Szépvölgyi út
felől, ezért sokan átlépik a záróvonalat. Jó lenne, ha feloldanák a tilalmat – említette meg
egy hozzászóló. Elmondta még, hogy szerinte
a II. kerületben a Buday László utca környékén
a KRESZ szabályait megsértve a járdán is jelölnek ki parkolóhelyeket, az előírtnál kevesebb
helyet hagyva a gyalogosoknak.
Láng Zsolt polgármester szerint a cukrászdánál a balra kanyarodás engedélyezése komoly forgalmi akadályt jelentene, ezért nem
javasolják. Seres Ernő II. kerületi rendőrkapitány elmondta, már húsz éve dolgozik a II.
kerületi kapitányságon és azóta folyamatosan
parkoltak ott autók, a parkolás pedig teljesen
szabályos.
Egy másik résztvevő arról érdeklődött, hogy
hol tart az M0-s autópálya észak-nyugati szektorának – a 10-es út és az M1-es autópálya
között – környezeti hatásvizsgálata, valamint
terveznek-e körforgalmat a Hidegkúti út és a
Máriaremetei út kereszteződésénél a solymári
elágazásnál.
Dankó Virág alpolgármester jelezte, hogy
nem terveznek körforgalmat a jelzett helyszínre, az M0-s észak-nyugati szektorával
kapcsolatban pedig nincs tudomásuk arról,
hogy megkezdődtek volna a részletes tervezési munkák.
Akik írásban, előre feltették kérdéseiket,
írásban is választ kapnak. A közmeghallgatás
jegyzőkönyve a www.masodikkerulet.hu oldalon olvasható.
SZEG

10. OLDAL

HIDEGKÚTI FESZTIVÁL

BUDAI POLGÁR

2017. augusztus 30 –
szeptember 3.
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nagyszínpadá

Kultúr00 Ft

n. Jegyár: 25

Lilla és a Napoleon Boulevard

10.00: Égtájak találkozása.

mányaink jegyében,

Beharangozó vigasság hagyo-

Micsik Béla (Vajdaság), Bella Péter, Kovács

Marcell (Felvidék) közreműködésével a Hűvösvölgyi végállomásnál.
18.00:

Luther Márton élete álló- és mozgóképeken

– Richly Zsolt Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, Érdemes és Kiváló
Művész díjjal kitüntetett grafikusművész kiállítása a Reformáció
500. évfordulója tiszteletére. A kiállítást megnyitja dr. Fabiny Tamás
evangélikus püspök (Kultúrkúria).

Luther Márton élete

AUGUSZTUS 31.

Ismerkedés a fesztivál programjaival hagyományaink jegyében Micsik Béla (Vajdaság), Bella
10.00:

Péter, Kovács Marcell (Felvidék) közreműködésével a Hűvösvölgyi végállomásnál.

„Toldi írójához elküldöm lelkemet...” – Papp
Nikolett grafikusművész kiállítása. Megnyitja Hernády Zsolt
18.00:

Géza. Km.: Farkas Tünde előadóművész (Kultúrkúria).
19.30:

Ünnepi megnyitó.

A fesztivált megnyitja Láng

Zsolt polgármester, a fesztivál házigazdája.

Így szerettek ők.

Nyáry Krisztián:

Irodalmi koncert-színház. Előadók: Gryl-

lus Dorka, Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter, Simon Kornél.
Közreműködik: Nyáry Krisztián és a Kaláka. Rendező: Kőváry
Katalin. Jegyár: 2500 Ft (Szabadtéri nagyszínpad).
21.30: Kis esti varázslat –

tes

(Óperenciás udvar).

Tabulatúra Régizene Együt-

Így szerettek ők
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Pesthidegkúti Művészeti Fesztivál
SZEPTEMBER 1.
Beharangozó vigasság

10.00:

a Hűvös-

völgyi végállomásnál.

14.00: Megnyílik a mesekert (Óperenciás udvar).
15.00: Legyél a cimborám.

Korhecz Imola

szabadkai származású előadóművész, Radnóti-díjas versmondó zenés,

műsora

interaktív gyermek-

(Vásárszinpad).

16.00: Együgyű Mihók – avagy a balgaság sze-

rencséjének egészen igaz története.

A Ládafia

Bábszínház előadása (Óperenciás udvar).
17.00: Kozma Orsi Quartet. Prints Of 10

Years (Tíz év lenyomatai) (Vásárszínpad).

19.00: Déry Tibor–Presser Gábor–Adamis Anna–

Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról. A SZINDRA Társulat előadása

Poós Sándor:

üzenet a mai fiataloknak, hogyan veszíthetjük el

egymást és magunkat egy fesztivál mámorában.
Jegyár: 2500 Ft (Szabadtéri nagyszínpad).
21.00:

21.15:

Ünnepi tűzvarázs (Vásártér).
Csillagok titkai (Égig érő domb).

SZEPTEMBER 2.

Fürge Família Családi Futóverseny.

8.00:

(Szabadtéri nagyszínpad).

10.30: Brass Hu – Morzsák.

adása

Eredményhirdetés 9.30-kor

Méhes Csaba és a Brass In The Five elő-

kicsiknek és nagyoknak mulatságára (Szabadtéri nagyszínpad).

Aranymesék.
Arany János verseiből.
11.30:

Bajusz, Fülemüle, Pázmán lovag – színpadi játék
A Szekérszínház előadása (Óperenciás udvar).

Mollini bűvész műsora.
Zsonglőr Kabaré – a Tűzfészek Társulat bemutatója (Vásártér).
13.30: Marching Dixiband (Vásárszínpad).
12.30: Bűvészek, zsonglőrök, mutatványosok.

14.00–18.00 Korongcsatázz velünk! Társasjáték (Korong csata-tér).
14.30:

15.15:

Brobya ifjúsági koncert (Vásárszínpad).
A háromágú tölgyfa tündére. Fabók Mancsi bábszínháza

(Ópe-

renciás udvar).

Nagyidai cigányok – Gál Tamás (Óperenciás udvar).
Divatbemutató: Arannyal átszőtt öko-álmok (Vásártér).
17.00: Solymászbemutató (Óperenciás udvar).
17.20: Ötórai teadélután. Gyógytea-bemutató és -kóstoló, személyes
16.15: Arany János:
17.00:

tanácsadás, hangulatos élőzenével fűszerezve (Zöldág terasz).
18.00:

Kolompos vigadalom.

(Óperenciás udvar).

19.00: Trófeák, vadak kincsre beváltása (Óperenciás udvar).

19.30: Vajda Katalin:

Anconai szerelmesek

– zenés komédia két részben.

A Szolnoki Szigligeti Színház előadása. Jegyár: 3000 Ft (Szabadtéri nagyszínpad).
22.00:

Táncos mulatság.

(Vásártér).

Anconai szerelmesek

Képzelt riport
egy amerikai
popfesztiválról

SZEPTEMBER 3.
7.00–11.00: A legügyesebb horgász –

verseny gyerekeknek

horgász-

(Hidegkúti Horgász-

tó). Eredményhirdetés 11.20-kor az Óperenciás
színpadon.

10.30: Eszement mesekaland.

koncertje

Malek Andrea

(Szabadtéri nagyszínpad).

11.30: Zirano Társulat:

(Óperenciás udvar).

A zöldszakállú király

13.00: Operált operáktól a filmzenékig. Játékok,

nyeremények –

kedő

Arany János: Jóka ördöge.

15.00:

Gál

Tamás gyermekműsora, a Csavar Színház (Kassa)
előadása (Óperenciás udvar).
16.00:

(Vásártér).
16.45:

17.45:

A három kívánság

– Bab Társulat

Cimbaliband-koncert (Vásárszínpad).
Nagy ünnepi felvonulás, huszá-

rokkal, óriásbábokkal, zenészekkel, közönséggel.
18.00:

Fesztiválbúcsúztató táncház

(Sza-

badtéri színpad).

18.30: Egy kicsit ide, egy kicsit oda – Bíró Eszvidám, zenés családi vetél- ter és Falusi Mariann koncertje. Jegyár:

(Vásárszínpad).

2500 Ft (színházterem).

Bíró Eszter és Falusi Mariann

12. OLDAL
Herendi Gábor romantikus kalandfilmje, a
Kincsem 434 ezer nézőt vonzott a mozikba.
Az idei év legnézettebb filmje volt nyár közepéig. Kerületünkben élő rendezője mesélt
az olvadó műszakállakról, a bolond lovakról,
a Valami Amerika 3-ról és arról is, hogyan
szeretett bele a filmezésbe.

BUDAI POLGÁR

Fordulatos
film lesz
a Valami
Amerika 3

Egy kosztümös film

pére könnyen megtaláltam Nagy Ervint, mert
kevés a magyar férfi színészek között az ilyen
típusú macsós figura, akiből sugárzik az erő.
A női főszereppel nehezebb dolgom volt, sok
tehetséges színésznő közül választhattam. Petrik Andreának a kiállása, a mély hangja fogott
meg, és a válogatáson az is kiderült, hogy nagyon jól működik együtt Ervinnel.
Amikor valaki azt kérdezte, mihez hasonlítanám a Kincsemet, a Zorro jutott eszembe. Milyen filmet akart készíteni?
Nem rossz gondolat. Maga Kincsem története nem lett volna elég drámai, hiszen az egy
bonyodalmak nélküli sikertörténet: amelyik
versenyen elindult, azt megnyerte. Amikor
felkértek a rendezésre, már elkészült egy jó
dramaturgiai lábakon álló forgatókönyv, ezt
alakítottuk tovább a szerzővel, Hegedűs Bálinttal (a Liza, a rókatündér forgatókönyvének a szerzője – a szerk.). Belenyúltam egy
picit a történetbe, hogy herendisebb legyen.
Több humort, izgalmat csempésztem bele,
kiharcoltam, hogy merjen „maibb” lenni.

Be akartam bizonyítani, hogy egy kosztümös
film is lehet trendi. Belefért Fluor Tomi Mizu
című számának dúdolása, vagy egy lájkolás is.
A főszereplők ruhatárába pedig direkt kerültek extravagáns elemek.
A közösségi oldalakon volt, aki azt írta, sírt
és imádja, sokan többször is megnézték a
filmet. Ön azt írta, „Boldog vagyok, hogy
örömet okoztunk”. Ezért forgat?
Az örömszerzés nagyon fontos, de maga a folyamat borzasztóan jó. A filmezés maga a boldogság, függővé tesz, amikor vége van, mindig
vákuumba kerülök. A forgatásaimon nincs feszültség, engem a jókedv inspirál. Imádom az
utómunkát is, ahogy a vágás során összeáll a
film, ahogy kialakul a ritmusa. És persze nagyszerű érzés, ha a végén élvezik a nézők.
Mi volt a legnehezebb?
Összesen hetvenöt napon keresztül forgattunk, minden nap száz-százötven emberrel.
Igazi bravúr volt, hogy sikerült őket összehangolni, megúsztuk baleset nélkül és egy napot
sem csúsztunk. Negyvenfokos melegben bőr-

Fotó: MTI

– A hatvanas években kevés volt a végzett
fogorvos, ezért a fogtechnikusokat továbbképezték fogászokká, így apukámat is. Miután
fogat húzott, laboratóriumában azonnal megcsinálta a pótlást, fog nélkül nem engedett el
senkit. Híre ment a színészek között, hozzá
járt szinte mindenki: Törőcsik Mari, Básti Lajos, Márkus László, Sinkovits Imre és hosszan
sorolhatnám. Emlékszem Tordy Gézára, aki
addig, amíg sorra nem került, gesztenyéből
figurákat csinált nekem. Fábri Zoltán filmrendező szinte családtag volt, ott voltam a
Pál utcai fiúk forgatásán is. És akit a mozdony füstje egyszer megcsapott... Engem ez
a közeg magába szippantott. Bár fogorvosnak
tanultam, egyetemista koromban már forgattam, egy rugós, szovjet nyolc milliméteres
kamerával. Ollóval vágtam meg a filmet és
celluxszal ragasztottam össze a részleteket.
Sikert arattam, ami megerősített abban, hogy
nagyon szeretném ezt csinálni.
Mikor látta utoljára a legutóbbi filmjét,
a Kincsemet?
Épp tegnap voltam egy közönségtalálkozón,
és mivel jól éreztem magam, ott is ragadtam
és megnéztem sokadszor. Jó volt látni a közönséget, ahogy együttlélegzik a filmmel. Egy
14 éves fiú azt mondta, nem szerette a magyar
filmeket, de a Kincsemet fantasztikusnak tartja. Izgultam, hogy a még moziba járó fiatalokat sikerül-e megtalálni, és ez nagyon pozitív
visszacsatolás volt.
Gondolom, sok színész megkereste, amikor kiderült, hogy ön rendezi ezt a hárommilliárdos büdzsével készülő filmet. Hogyan
választott?
Nekem jól esik, ha valaki azzal hív fel, hogy
szeretne Herendi-filmben szerepelni. De
ahhoz ragaszkodom, hogy a színészek részt
vegyenek egy válogatáson, utána tudok csak
dönteni. Az idősebbek azt gondolják, ha ismerem őket, tudom, mire képesek. Ez így
is van, de a castingon derül ki, hogy illik-e
hozzájuk a karakter. Blaskovich Ernő szere-

KEDVES SZOMSZÉD

A balek testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a szélhámos Alex miatt a Valami Amerika harmadik részében
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13. OLDAL
A Kincsem című filmről
A XIX. század második felében járunk a Monarchiában, ahol a kicsapongó életet élő Blaskovich Ernő gróf
lovát és fogadásait is elveszíti. De rátalál Kincsemre,
aki meghozza számára a sikert. Ezután lehetősége
nyílik arra, hogy visszaszerezze édesapja elorozott
házát és birtokát. A szerelem nehéz döntés elé állítja, hiszen a kiszemelt hölgy éppen a riválisa lánya.

is lehet trendi!
kabátban játszani önmagában emberpróbáló,
és hát az álszakállak, bajszok is jól olvadtak.
Ervin azt mondta, hogy a vizes és a tüzes felvételek gyötörték meg. Utóbbi a nézők kedvence,
a film egyik legdrámaibb jelenete, amit végig
füstben forgattunk. Andreának a jelmezek nehezítették a dolgát, mielőtt kamera elé lépett,
több órán át készült a sminkje, a póthaja, és
fűzőt kellett viselnie, amiben nagyon nehéz
volt mozognia.
Telivérek, macska és kutya is szerepelt a
filmben. Forgatott korábban is állatokkal?
Reklámfilmesként macskákkal, de lovakkal
most először dolgoztam. Beleástam magam a
témába, megnéztem jó pár lovas filmet, főleg a
technikai része izgatott. Nehéz lovakkal dolgozni, ugyanakkor szép volt a küzdelmessége. A telivérek versenylovak, lehetetlen őket idomítani,
bolondok. Ezért játszotta Kincsemet összesen
hét ló, mert mindegyik más helyzetet viselt jobban. A nézők nem vették észre, de persze a lószakértők kiszúrták. Nem volt más megoldás.
A „movie on” tetoválás a kezén a filmhez
kötődik.
Igen, egy fogadás eredménye. Már két év
munkám volt a Kincsemben, amikor még mindig nem tudtuk, lesz-e belőle valami. A filmalap sokáig nem adott zöld utat és már elkezdtem benne nem hinni, ráadásul pont akkor
dobták vissza Pálfi György Toldi-filmjét, ami
ugyanebben az előkészítő fázisban volt. Egyik
barátom csináltatott egy tetoválást az alkarjára, és amikor megláttam, azt mondtam, ha a
Kincsem megvalósul, én is bevállalok egy ilyet.
Sokszor fogad, vagy csak a Kincsem volt
ennyire fontos?
Korábban a hajamat festtettem be, valami
úgy látszik, kell. Nagyon tudok izgulni ezekért
a filmekért, óriási felelősség. Állati rossz, hogy

A Kincsem forgatásán
a két főszereplővel

ez ilyen drága műfaj. Ha ennyi pénzt elköltök,
akkor látni kell az eredményét. Vannak rendezők, akiket ez nem izgat, engem nyomaszt.
Beleroppantam volna, ha olyan film készül,
amin fanyalognak. Most már kiengedtem.
Hányan látták a filmet?
Eddig 434 ezren, sokáig még az amerikai
filmek se körözték le, nagyon boldog vagyok!
Az internet miatt – Amerikát kivéve, ahol tarolnak a fantasy filmek – sajnos lecsökkent a
moziba járók száma mindenhol a világon. Tíz
évvel ezelőtt dupla ennyien nézték volna meg
a Kincsemet is. Drága a mozijegy, ami abból
is látszik, hogy amikor egy mozi féláras napot
tart, mindig telt házas.
Harcol azért, hogy komolyabban vegyék a
könnyedebb hangvételű filmeket is?
Nem akarom más filmek sikerét a Kincsemnek vindikálni, de úgy érzem, segített abban,
hogy be merjen ülni a közönség más magyar
alkotásokra is. Igenis, kellenek a jó minőségű,
könnyedebb filmek! A magyar közönség kíváncsi a magyar művészekre, szereti a vásznon
a saját színészeit látni.
Melyik mostanában bemutatott magyar
filmet szerette?
A Testről és lélekről az egyik kedvencem.
Enyedi Ildikó mély érzelmekről mesélt benne,
egy gyönyörűen fotózott, humoros mozzanatokat is tartalmazó művészfilmet csinált. Sopsits
Árpád A martfűi rém című filmje is tetszett, és
sorolhatnám tovább, de sajnos sok film elvérzett a forgalmazás során.
Említette, hogy egy-egy forgatás után vákuumba kerül. Most erre nem volt ideje.
Hogy áll a Valami Amerika 3?
Összesen 35 napig forgattuk, elképesztő
gyorsan haladtunk vele. Nagyon biztató, sokat nevettünk a forgatáson, jók az előérzeteim.

A szereplők egy milliókat érő, lopott bélyeg
után nyomoznak. A régi karakterek – mint
például Pindroch Csaba, Szabó Győző, Hujber Ferenc – mellett sok új szereplő is feltűnik majd
a vásznon, például Pokorny Lia, Stohl András és
Nagy Ervin is. Február 15-én kerül a mozikba.
A Skyfilm pasaréti irodájában fogadott
minket. Mióta él és dolgozik a II. kerületben?
A belvárosban nőttem fel, de mindig vágytam rá, hogy csendesebb városrészben éljek.
1984-ben a Pusztaszeri úton vettem egy kis
legénylakást, aztán a családommal Hidegkúton építkeztünk, most pedig Adyligeten élek.
Az első pillanattól szeretem a kerületet, de mi
tagadás, a Hűvösvölgyi út forgalmát tudnám
feledni. Éppen emiatt egy ideig motoroztam,
csak volt egy balesetem – az Ördögárok utcában elsodort egy autó – és azóta nem ültem
motorra. Adyliget egyébként igazi oázis, egy
sűrű nap végén másra sem vágyom, mint kiülni a teraszomra.
A II. kerületnek még nincs olyan elnevezése, mint például a VI. kerületnek Terézváros. Hogyan nevezné el?
Mivel nekem ez egy sziget, Greenlandnek,
Szigetvárosnak.
Milyen filmet szeretne a Valami Amerika
után forgatni? Mik a tervei?
Nagy vágyam, hogy angol nyelven forgassak
filmet, mert magyar nyelvű vígjátékkal nehéz
átlépni az országhatárt. Már kész a forgatókönyv is, fiatalokról szól – van benne Facebook, szex, drog és rock and roll – komoly
mondanivalóval. Aktuális, ezért sietnék vele.
Ezt el lehetne vinni fesztiválozni, és így a komolyabb díjakra is nevezhetnék. Ehhez lenne
kedvem azzal együtt, hogy nagyon boldog vagyok a közönségfilmjeim sikerével. Meglátjuk,
mit hoz a jövő. Távolabbi terveim között szerepel egy krimi és tévéfilmek is. Mindenhol
egyre népszerűbbek a sorozatok. A magyarok
még többnyire licencekkel dolgoznak, de már
kezd felnőni egy új írógeneráció, így megvan
rá az esély, hogy nemsokára lesznek saját, jó
minőségű sorozataink is.
Novák Zsófi Aliz

14. OLDAL

AJÁNLÓ

BUDAI POLGÁR

Idén lenne 100 éves Szabó Magda Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas írónő, a II. kerület egykori lakója és díszpolgára.
Az írónőre a II. Kerületi Önkormányzat és a Marczibányi Téri Művelődési Központ a centenáriumhoz kötődő színes programokkal emlékezik.
• Szabó Magda-emlékkiállítás
• Kerületi iskolák bemutatói Szabó Magda műveiből
• Pódiumbeszélgetés az írónő munkásságához kötődő elismert alkotóművészekkel
• ABIGÉL TITKAI – részletek Piros Ildikó Kossuth-díjas, érdemes művész önálló estjéből
• Zenés összeállítás – Udvaros Dorottya, Vágó Bernadett és Földes Tamás előadásában
• Az ajtó című, Szabó Magda regényéből készült film vetítése
• Kvízjáték Szabó Magda műveiből, nyeremények a Jaffa és a Móra Könyvkiadó gondozásában megjelent köteteiből
• Kézművesek, iparművészek bemutatója; étkek-innivalók bemutatója és vására
• Könyvvásár a Szabó Magda életmű köteteiből
• „Marczi” játszóház

Műsorvezető-moderátor: Szalóczy Pál
Részletes program: www.masodikkerulet.hu, www.marczi.hu.
A programok ingyenesen látogathatók, de regisztrációs jegy váltása szükséges!
A jegyek átvehetők személyesen a művelődési központ információs pultjánál.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Ha a nők összefognak, meghatványozódik az erejük

Mi, nők, körülbelül 16 éves korunkig vágyódunk arra, hogy idősebbnek tűnjünk a
korunknál, onnantól viszont életfogytig tart
az ádáz küzdelem az évek – és sok esetben a
kilók – ellen. Ennek fényében megdöbbentő,
de mindenképpen tiszteletreméltó, hogy
él köztünk egy olyan csinos, okos és bátor
ötvenes nő, aki nemcsak, hogy nem tagadja
le a korát, hanem egyenesen könyvet ír róla.
A II. kerületben élő Büky Anna íróval az 50-es
nők együtt című könyve megjelenése kapcsán
beszélgettünk szűkebb hazájában, Pasaréten.

– 1998-ban költöztünk Pasarétre, azóta imádok itt élni! A barátaim tudják rólam, hogy
nem szívesen lépem át a kerület határait,
nagy elhatározás kell hozzá, hogy átmenjek
Pestre. Nagyon szeretem ezt a hamisítatlan
polgári környezet, a tereket, ahol az emberek gyerekekkel, kutyával sétálgatnak, vagy
beülnek egy kávézóba. Egyik kedvenc helyem
a Vasas Pasarét Sportcentrum. A fiam oda
járt kosárlabdázni, ezért kezdtem én is ott
sportolni. A Vasasnak köszönhetem szerzőtársam, Ross Andrea barátságát, és az 50-es
Nők Együtt mozgalmat, amelynek „kemény
magja” innen indult el. Sajnálom, hogy Andi
nem tud jelen lenni a beszélgetésen, pedig
nagy szerepe van a könyv megszületésében.
Ő a Vasas Pasarét edzője, aki nagyszerű mozgássort dolgozott ki kifejezetten ennek a korosztálynak. A könyvben szereplő edzésterv és
étrend az ő munkája.
A könyv egyszerre biztatás és útmutatás a
változó korba érkező hölgyeknek, hogy hogyan birkózzanak meg a cseppet sem kön�nyű testi és lelki tünetekkel, és hogyan maradjanak igazi nők ötvenen túl is.
Tele vagyunk rossz beidegződésekkel és félelmekkel a korosodással kapcsolatban, amiket még az olyan viccesnek szánt mondások
is aláhúznak, mint hogy most már csak lefelé
visz az út, vagy már a B oldal forog. Ezt azonban
nem muszáj elfogadni. Rajtunk múlik, hogy
hogyan szeretnénk élni, mit teszünk meg magunkért, testi és lelki jóllétünkért. Azért vágtunk bele Andival a könyvbe, hogy mi, „másként gondolkozók” hallassuk a hangunkat.
A könyv nagy erénye, hogy nem akar
ijesztgetni, de nem ígéri az örök ifjúság receptjét sem.
Büky Anna–Ross Andrea:
50-es Nők Együtt
Ez a könyv segít abban, hogyan is lehet a
legjobban felkészülni a
kétségkívül bekövetkező
változásokra. Kézen fog,
átvezet és megmutatja,
hogy az ötvenes nő nem
élete felénél, hanem élete csúcsán van. Magnólia
Kiadó, 2017, ára 2980 Ft.

Pont ez a kettő nem állt szándékunkban.
A változókorba lépve én is elmentem könyvesboltokba, hogy valami jó irodalmat találjak a témában. Nem sikerült, mert tényleg
csak az említett két véglettel találkoztam. Véleményem szerint nem szabad letagadni a korunkat, ki kell mondani, ahogy beszélni kell
az ezzel járó változásokról, szorongásokról,
de a tapasztalatokról és a lehetőségekről is.
A könyv egészséges életmódra, elsősorban mozgásra buzdít mindenkit.
Valóban ez az elsődleges cél, hiszen köztudott, hogy a mozgásnak milyen pozitív hatásai vannak testünkre, lelkünkre egyaránt.
Emellett igyekeztem a magam és barátaim
élményei alapján olyan kérdésekről beszélni,
amik az ötveneseket érintik. Ezek lehetnek
nagy horderejű dolgok, de az élet apró-cseprő ügyei is.
Mindezt olvasmányosan, szórakoztatóan, letehetetlenül.
Köszönöm, ha így látja. Ez a könyv valóban más, mint az eddigi regényeim. Itt
nem bújhattam el kitalált figurák mögé,
itt nekem is elő kellett lépnem, vállalnom
önmagam. Ez persze nem mindig kön�nyű, de a cél érdekében, azért, hogy az
ötvenen túli nők visszakapják méltóságukat, örömmel vállalom, hogy „szóvivője”
legyek korosztályomnak. Azt kell megérteni, hogy itt nincs alternatíva. Az idősödés mindenkit utolér, aki olyan szerencsés, hogy nem hal meg fiatalon.

Az 50-es nők együtt több mint könyv, valóságos mozgalom, hiszen a népszerű közösségi oldalon már több ezer követője van.
Én magam inkább visszahúzódó típus
vagyok, nem rakom ki az életemet a netre.
De tudtam, hogyha nem vállalom a nyilvánosságot, akkor mástól sem várhatom, hogy
változtasson hozzáállásán. Engem is megdöbbentett, hogy néhány hét leforgása alatt
mennyien csatlakoztak hozzánk. Tavaly szeptemberben indultunk, és ma már több mint
tizennyolc ezren követik az oldalunkat. Ez
felelősség is, ugyanakkor megerősít abban,
hogy jó úton járunk.
Mit tudnak adni egymásnak ezek a hölgyek?
Ha a nők összefognak, meghatványozódik
az erejük. Egyszerre csak sokan lettünk hasonló élethelyzetben, hasonló problémákkal,
és már önmagában ettől könnyebben viselhetővé vált mindez. A változókor nem betegség, hanem állapot, amin majd túljutunk. De
addig is sokkal jobb beszélni róla, közösen
kínlódni-nevetni, mintsem otthon, egyedül,
szégyenkezve szenvedni. Aki elér ebbe a korba, az már sok mindennel találkozott: betegséggel, veszteséggel, gyásszal. Sok házasság
ilyenkor bomlik fel, a gyerekek is többnyire kirepülnek. De mégis: egy új élethelyzet
minden esetben új esélyt is jelent. Őszintén
hiszem, hogy lehet szép és tartalmas életet
élni ötvenen túl éppúgy, mint ötvenen innen.
Péter Zsuzsanna
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KIÁLLÍTÁSOK

Színházbérlet
2017 ősz-tél
szeptember 22.

Örkény István:
MacsKajátéK
Békéscsabai Jókai Színház
rendező: Juhász Róza
jegyár: 3000 Ft
október 29.

Marc camoletti:
Boeing, Boeing

Kecskeméti Katona József Színház
rendező: Cseke Péter
jegyár: 3200 Ft
november 19.

kocsis István:
tárlat az utcán
Egri Gárdonyi Géza Színház
rendező: Beke Sándor
jegyár: 2800 Ft
december

Dunai Ferenc:
a nadrág

Karinthy Színház
rendező: Karinthy Márton
jegyár: 3000 Ft
2018 január

Harold Pinter:
hazatérés

Zenthe Ferenc Színház (Salgótarján)
rendező: Gyuriska János
jegyár: 2800 Ft
a bérlet ára: 12 800 Ft

szeptember 16.
szombat 19.00

Karthago Band
koncert
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

M GALÉRIA: SZEPTEMBER 5-15-ig: Szívvel, lélekkel, objektívvel. Cseh-magyar fotókiállítás (1022 Marczibányi tér 5/a).
VÍZIVÁROSI GALÉRIA: SZEPTEMBER 7.–OKTÓBER 3-ig: Fényt hozzon... VI. Kiállítás az Ars Sacra Fesztivál rendezvényéhez
kapcsolódóan. Megnyitja SZEPTEMBER 7-én 18.00 órakor Novotny Tihamér művészettörténész. SZEPTEMBER 19., 17.00:
A kiállítás helyszínén, az Ars Sacra Fesztivál programjaként előadás tart P. Kercza Asztrik OFM ferences szerzetes. Az
előadás címe: A kilencedik asszony. Km.: Hevesi Katalin énekművész (1027 Kapás utca 55. www.vizivarosigaleria.hu).
KLEBELSBERG KASTÉLY RENDEZVÉNYTERME: SZEPTEMBER 3-ig: Föld-víz-levegő-tűz – válogatás Szemereki Teréz Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész munkáiból (1028 Templom utca 12-14.).
MILLENÁRIS: SZEPTEMBER 11-ig: Nemzetközi űrkiállítás. Az űrutazás lélegzetelállító története – interaktív kiállítás
(Millenáris B épület, 1024 Kis Rókus utca 16–20. www.urkiallitas.hu).
GALÉRIA LÉNIA: SZEPTEMBER 10-ig: Variációk – Túry Mária murális munkái, a vázlattól a megvalósításig. A kiállítás
megtekinthető kedden 16-18, szombaton 14-17 óra között (1021 Széher út 74.).

ZENE

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: SZEPTEMBER 4., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub. A koncerteket az
indiai kultúráról, emberekről szóló film színesíti (1022 Marczibányi tér 5/a).

KLUBOK

BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Az őszi szezon kirándulásaira is várjuk az érdeklődőket. SZEPTEMBER 16-18.:
Szekszárdi szüreti napok, ehhez kapcsolódóan Zengővárkony, Pécsvárad, Máriagyüd, Villánykövesd és Boly kiemelkedő
nevezetességeinek megtekintése. SZEPTEMBER 4-től minden második hétfőn 18–20-ig számítástechnikai előadások, a
kérdésekre válaszol Pálfi György informatikus mérnök. SZEPTEMBER 21.–október 18-ig kiállítás Fontos Judit festményeiből a klubban. Festőkör indul SZEPTEMBER 25-én 17.00 órától Gánóczy Mária festőművész vezetésével. Klubnapok
minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt.
Tel.: 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).

KIRÁNDULÁSOK

TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: AUGUSZTUS 30.: Vértes. Csákvár. Találkozó: 7.15, Népliget, Volán-pu. SZEPTEMBER
3.: Pilis. Találkozó 8.00, Batthyány tér, HÉV-pénztárak. Buszos utakra jelentkezés, befizetés minden pénteken 16–18
óra között az Arany János utcai Burger Kingben. SZEPTEMBER 9.: Ausztria, Mödling. További információ: 316-3053,
(06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: SZEPTEMBER 3.: Budai-hegység. Országos Kéktúra. Találkozó 9.00 óra, Batthyány tér
11-es busz végállomása. Túravezető Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904. SZEPTEMBER 10.: Börzsöny. Országos Kéktúra.
Találkozó 7.45, Nyugati pu., jegypénztár. Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Hősies zsiványok és botrányos királyok – a múlt leghírhedtebb lázadói
és újítói. Történelmi előadás-sorozat. Előadó: Antalffy Péter történész. SZEPTEMBER 7., 18.30: Casanova és Velence –
Botránypolitika és okkult kalandok a felvilágosodás árnyékában (1022 Marczibányi tér 5/a).
BKIK SZÉKHÁZ: Kamarai előadások, kérdezz-felelek! SZEPTEMBER 5., 18.00: A pénzvilág és a profit hatalma. Meddig
haladhatunk ezen az úton? Előadó dr. Boros Imre pénzügyi közgazdász. Az előadás díjmentes, de e-mail-es vagy telefonos regisztrációhoz kötött (1016 Krisztina krt. 99., VII. emeleti Széchenyi-terem, koordinacio@bkik.hu, 488-2116).

GYEREKEKNEK

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Minden szombaton 10.30-12.00-ig Motolla játszóház. SZEPTEMBER
5-től minden szombaton 10.00-13.00-ig tűzzománckészítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól (1022
Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezete évadkezdő összejövetelét SZEPTEMBER
6-án 16 órai kezdettel tartja a Keleti Károly utcai Fidesz-irodában. Téma: programmegbeszélés és a szeptember 20-i
autóbuszos kirándulás részleteinek megbeszélése (1024 Keleti Károly u. 13/b).

A rendszerváltás nyugdíjasklubja Pesthidegkúton címmel könyv jelent meg a klubról,
amelynek szerzői: Tóbiás Tiborné klubvezető és Lipcseyné Bánfalvi Júlia újságíró. A könyv létrejöttét sokan segítették adatközléssel, fotók átengedésével, véleményezéssel és más módon. Segítségét köszönjük elsősorban
dr. Czaga Viktória Podmaniczky-díjas főlevéltáros helytörténésznek, Penney Éva újságíró-főszerkesztőnek,
Dianné Pörge Veronika tanárnak, Wenzon Gusztávnak, a Klebelsberg Kultúrkúria művelődésszervezőjének,
Nyitrai Bélának, a Kultúrkúria gondnokának, ifj. Helter Ferencnek, a II. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat képviselőjének, Dézsi Jánosné Überhardt Katalinnak, a II. kerületi Német Önkormányzat vezetőjének, dr.
Murvai Lászlónak, a Senectus Kht. ügyvezető igazgatójának.
Internet kortalanul – Pesthidegkúton
Klubszerű számítógépes tanfolyam kezdőknek és haladóknak. Ismerkedés a géppel, szövegszerkesztés,
képkezelési alapok, e-mail-fiók nyitása és használata, böngészés a neten közhasznú és kulturális oldalakon.
Hetente egy alkalommal, hétköznap délelőtt. Tanfolyamindítás szeptember első hetében, jelentkezés augusztus 31-ig. Helyszín: Máriaremetei út 37. Részvételi díj: 1200 Ft/hó. Információ Wenzon Gusztávnál a (06 20)
325-1414-es számon kérhető.

2017/13 – augusztus 26.
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Budai Tánchíradó

Mindenkit vár a táncklub

A Berczik Sára Budai Táncklub várja régi és
új növendékeit a 2017/18-as tanévben is.
Az 1962 óta működő tánciskola a táncművészeti műfajok széles skáláját kínálja négy
táncművészeti – klasszikus balett, művészi
torna, modern tánc, társastánc – tagozaton.
Oktatott műfajok: művészi torna – mozdulatművészet és kéziszeres gimnasztika,
klasszikus balett, jazzbalett, modern tánc,
art jazz-kortárs tánc, Berczik-torna – női

kondicionáló esztétikus testedzés, táncelőkészítő gimnasztika, modern balett, spicctechnika, társastánc, női torna.
Beiratkozás: régi növendékeknek
AUGUSZ
TUS 31-ig, hétköznap 14.00–
18.00-ig, új növendékeknek SZEPTEMBER 1-jén 14.00–19.00-ig. Első tanítási
nap: szeptember 2., szombat. A tandíjakról a www.budai-tancklub.hu oldalon
tájékozódhat.

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

Új, kezdő, felnőtt klasszikusbalett- és moderntánc-tanfolyamok indulnak
Bocsi Eszter táncpedagógus vezetésével szeptembertől a Berczik Sára Budai Táncklubban. Órák ideje:
felnőtt kezdő modern tánc: péntek 19.00–20.30, felnőtt kezdő klasszikus balett: szombat 8.30–10.00.
Helyszín: 1027 Margit krt. 48., I/1. Ágnes-terem. Tandíj: 25 000 Ft/félév/tanfolyam. Felvilágosítás: Berczik
Sára Budai Táncklub (1027 Kapás u. 55., 201-7992 budaitancklub@marczi.hu www.budai-tancklub.hu).

Marczibányi Téri Művelődé

1022 Budapest, Marczibányi tér 5
Telefon: (06 1) 212-2820
Fax: (06 1) 212-4885
Web: www.marczi.hu

A programokról bővebb információ kérhető személyesen a táncklubban
(1027 Kapás u. 55), valamint telefonon a 201-7992-es és
a (06 70) 335-6283-as számon és e-mailben a budaitancklub@marczi.hu címen.

Egy este Nemcsák Károllyal

SZEPTEMBER 12-én 17.30 órai kezdettel a Marczi Estek című pódiumbeszélgetéssorozat vendége Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színművész, érdemes
művész, a József Attila Színház igazgatója lesz. A népszerű művésszel dr. Zsebők
Csaba történész, publicista beszélget.
09.07. csütörtök 18.30
A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása szükséges. A jegyek átvehetők
Marczibányi Téri Művelődési
Marczibányi
Művelődési Központ
személyesen a művelődési központ információs pultjánál (1022
MarczibányiTéri
tér 5/a).

A hónap FOTÓJA

1022 Budapest, Marczibány
HŐSIES
1022 Budapest, Marczibányi
tér 5/a ZSIVÁNYOK,
Tel.: (06 1) 212-2820 Fax: (06 1)
1) 212-4885
Tel.: (06 1) 212-2820 Fax: (06BOTRÁNYOS
KIRÁLYOK
marczi@marczi.hu, web: www.m
marczi@marczi.hu, web: www.marczi.hu

´´
Foto´ pa´ lya´ zat a kerületrol

JÚlIUS

Fotópályázatunkra olyan képeket várunk, amelyek a II.
kerület értékeit és szépségeit
mutatják be. Beküldési határidő minden hónap utolsó napja, legközelebb: augusztus
31. és SZEPTEMBER 30. éjfél.
Az adott hónapban beküldött
felvételek közül a zsűri által
legjobbnak ítélt megjelenik 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. (Bármely kép
beküldésével hozzájárulnak
ahhoz, hogy azt a szerkesztőség megjelentethesse a Budai
Polgár újságban, annak honlapján, valamint a II. Kerületi
Önkormányzat honlapján és
Facebook-oldalán, a szerző nevének feltüntetésével.)
A júliusi hónap fotója:
Bedő Gyula –
Naplementés edzés

Történelmi előadássorozat

CASANOVA ÉS
VELENCE

Marczibányi Téri Művelődé

1022 Budapest, Marczibányi tér 5
Telefon: (06 1) 212-2820
Fax: (06 1) 212-4885
Web: www.marczi.hu

09.09. szombat 10.30-12.00

MOTOLLA
JÁTSZÓHÁZ

NYÁRI EMLÉK 1.

Kézműves foglalkozás
kisgyermekes családoknak

marczi.hu
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EGÉSZSÉG

Új orvos a Rét utcai rendelőben

Július elseje óta várja a betegeket dr. Mészáros Ákos a Rét utcai rendelőintézetben. A háziorvos és belgyógyász szakorvos a tavaly elhunyt dr. Nagy Anikó praxisát vette át, akit ez
idáig dr. Koncsol Zsófia helyettesített. A Székesfehérvárról érkezett doktor máris otthonra
talált kerületünkben.

BUDAI POLGÁR

4. Hidegkúti Sportparádé
A Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület
és a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont közös szervezésben 2017.
SZEPTEMBER 16-án 10-16 óra között
rendezi meg az idei Hidegkúti Sportparádét, ahol az érdeklődők – színes programok keretében – megismerkedhetnek
a helyi sportolási lehetőségekkel. Mindenkit várnak, helyszín a Pokorny József
Sport- és Szabadidőközpont, Közösségi
Tér (1028 Szabadság utca 51-57.).

Mozgásban lenni jó!
– pályázat amatőr fotósoknak

– Egyelőre kétlaki életet élek. Nem mes�sze lakom a Rét utcától, de mivel a családom
– feleségem és a két gyermekem – Székesfehérváron maradt, így én is hazajárok oda.
A gyerekek a Ciszterci Szent István Gimnáziumban tanulnak, és úgy döntöttünk, hogy
amíg le nem érettségiznek, maradunk. Sára
lányom már tizenegyedikes, és az apja után ő
is orvosnak készül.
Egy vidéki szakrendelőben heti két délelőtt
belgyógyász szakrendelést vezetek. Ott jelenleg egy kedves kolléganőm helyettesít, de
hosszú távon az egyik napi rendelést megtartom, hogy ezen a területen is megmaradjon a
gyakorlatom.
1993-ban szereztem diplomát a budapesti Semmelweis Egyetemen, majd 1998-ban
tettem le a belgyógyász szakvizsgát. Tizenhetedik éve dolgozom háziorvosként. Előtte
hét évig a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház egyik belgyógyászati osztályának osztályos orvosa voltam. Kezdetektől a háziorvoslás felé húzott a szívem, amit
dr. Sirák András főorvos úrnak köszönhetek.
Hatodéves egyetemistaként kaptam tőle és
általa egy életre szóló élményt gyógyításból,
amikor a kötelező szakmai gyakorlatomat
töltöttem családorvosi oktató praxisában Velencén. Sirák doktor kiváló orvos és kiváló
ember, aki a mai napig példaértékű számomra. Hogy mégis miért mentem először belgyógyásznak, abban leginkább a családom
orvos tagjainak volt szerepe (a mi családunk
javarészt orvosokból és pedagógusokból áll).
Nem bántam meg a kórházi éveket sem, mert
nagyon sokat lehetett tanulni, tapasztalni
és persze dolgozni. Végtelenül hálás vagyok

ottani oktató mesteremnek, az azóta már
nyugdíjas dr. Dékány Erzsébet főorvosnak. Jó
iskola volt, ugyanakkor a sok ügyelet miatt
nagy leterheltség. Volt olyan, hogy 56 órán
keresztül nem voltam levegőn, mert egy
percre sem hagyhattam el a kórházat.
Az első háziorvosi praxisom Tárnokon volt,
amit nagy élvezettel láttam el. A kis körzetben
csak néhány százan tartoztak hozzám, ismertem mindenkit, jó viszonyt alakítottunk ki.
Később, főleg magánéleti okok miatt – akkor
született a kislányom – szerettünk volna továbblépni, és családi összefogásból sikerült
venni Székesfehérváron egy praxist. Ez már
egy egészen más világ volt, naponta száz körüli betegszámmal. A körzeti betegek mellett
hozzám tartozott egy szintén elég nagy létszámú szociális otthon, valamint a gyakori ügyelet itt is nagy leterheltséget jelentett.
Nagyon örülök, hogy most Budán, a II. kerületben dolgozhatok, és nemcsak azért, mert
fele annyi a körzetem létszáma, és így jobban
megismerhetem leendő betegeimet, hanem
mert a körülmények, a rendelő felszereltsége
is színvonalasabb. A mi munkák szépsége,
hogy közeli kapcsolatban lehetünk a páciensekkel, nehézsége az a felelősség, hogy mi
állítjuk fel az elsődleges diagnózist, amivel a
beteget elindítjuk egy úton, árnyoldala pedig
az a rendkívül sok papírmunka és adminisztráció, ami rengeteg időt és energiát szív el.
Ahhoz, hogy mindezt megfelelő módon lehessen elvégezni, szükség van feltöltődésre,
kikapcsolódásra, amit számomra a túrázás,
kerékpározás, fotózás, illetve – és elsősorban
– a családom biztosít.
Péter Zsuzsanna

A Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület idén
szeptemberben már negyedik alkalommal
rendezi meg a Hidegkúti Sportparádét,
amelynek keretében a Pesthidegkúton
élők jobban megismerhetik kivételes
lakókörnyezetüket és a helyi sportolási
lehetőségeket.
Az egyesület igyekszik minden évben
újabb elemekkel színesíteni a rendezvényt, idén – sok más újdonság mellett
– amatőr fotópályázatot hirdet két kategóriában.
1. Mozgásban lenni jó! (Ide a helyi
sportéletről készített fotókat várják)
2. Ilyen a nyár Pesthidegkúton (pl.
természetfotók, helyi nyári programok,
közösségi élet, családi élet, mi történt a
nyáron velünk és a környéken?)
Beküldési határidő: 2017. szeptember 5., éjfél. Nevezési díj nincs, a legjobb fotókat díjazzák. A képeket a foto@
csaladiiranytu.hu e-mail-címre várják.
A legjobb képekből 2017. szeptember
16-án kiállítást rendeznek a 4. Hidegkúti Sportparádé helyszínén a Pokorny
József Sport- és Szabadidőközpontban,
illetve később megtekinthetők lesznek
a Klebelsberg Kulturkúriában és a Hüvi
Szolgáltatóházban is.
További részletek és pályázati feltételek a www.csaladiiranytu.hu és a www.
facebook.com/HidegkutiCsaladiIranytu
oldalon.
A fesztivált és a pályázatot a II. Kerületi Önkormányzat, a HungaroControl
Magyar Légiforgalmi Szolgálat, a Hüvi
Szolgáltatóház, a Klebelsberg Kultúrkúria
és a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont támogatja.
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Olimpiai bronzérmes is tanít a Kapás utcában

A Kapás utca nevének felemlítése sokakban kellemes emlékeket, élményeket idéz
fel. Vannak, akik a tánciskolában érezték jól
magukat, esetleg komoly partnerrel, későbbi
házastársukkal ismerkedtek ott meg. Megint
mások a legkülönfélébb tanfolyamokon javítják mozgáskészségüket, vagy éppen általános
kondíciójuk javítása érdekében járnak oda.
Az egyik ilyen lehetőség a korábbi olimpiai
bronzérmes, sokszoros magyar bajnok tornász, a Pasaréti úton élő Ducza Anikó nevéhez
fűződik, aki másfél évtizede tanítja-oktatja a
hölgyeket a Berczik Sára Budai Táncklubban.
Idén augusztus 20. alkalmából magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át.

– Jómagam kondicionáló és testtartást javító tornát oktatok – szögezte le beszélgetésünk
elején a 75 éves Ducza Anikó, aki nem csinál
titkot az életkorából. – Amikor lehetőséget
kaptam a Kapás utcai oktatásra, először hetente 4x2 órában foglalkoztam a tanítványaimmal,
de az idő múlásával előbb hetente háromszor
egy órára csökkentettük a programot, majd a
szombat kiesésével kialakult a jelenlegi órarend: kedden és csütörtökön 1-1 órát tartok.
Ön ma is kitűnő kondícióban van. Gondolom, ebben az is benne van, amit a tornasportból hozott.
Már 12 éves koromban felfigyeltek rám – az
első lépéseket a Vasasban, az olimpiai bajnok
Korondi Gréti édesapjánál, Feri bácsinál tettem meg. Ekkor lettem győztes az úttörőolimpián, amire felfigyelt Nagy Jenőné Vali néni és
Sárkány Pista bácsi is. Tizenöt éves koromban
léptem át a Budapest Honvédba. Mivel 1956ban a sydney-i olimpiáról négyen nem jöttek haza, így aktuálissá vált a generációváltás.
Az 1957-es mesterfokú bajnokság mind az öt
aranyérmét én vihettem haza, így ettől kezdve
felnőtt válogatott lettem. 1959-ben Krakkóban az Európa-bajnokságon egyéni összetettben és felemáskorláton is az előkelő 4. helyen
végeztem.
A többi már sporttörténelem: 1962-ben,
a prágai világbajnokságon a bronzérem gerendán, az 1964-es, tokiói ötkarikás játé-

Gratulálunk

az augusztus 20.
alkalmából kapott
kitüntetéséhez!

kokon pedig újabb harmadik hely, ezúttal
talajon.
Tényleg elégedett lehetek, hiszen tíz éven
keresztül a világ élvonalában tornázhattam.
Még az 1968-as, mexikóvárosi ötkarikás játékokra is kijuthattam, az 1972-es müncheni
olimpián pedig már edzőként vehettem részt,
miután 1970-től a válogatottakkal foglalkozhattam Vali néni, Kertész Alice és Békési Sándor mellett.
Viszonylag korán vonult ki végleg a tornasportból.
Arra kimondottan büszke vagyok, hogy sehonnan sem küldtek el, mindenhol én álltam
fel. 1976-ig a Vasasban edzősködtem, közben
a hat évig tartott pontozóbíráskodásról is lemondtam. Ám amíg ott voltam, nekem soha
senki nem mondta meg, kinek mennyit kell
adnom, én mindig azt a pontszámot adtam,
amit az a gyakorlat érzésem szerint megért.
Három szűk esztendőt követően 1979-től
a Várban egy kis ajándékboltot üzemeltetnek, családi vállalkozásban.
Sokáig a mellette levő házban laktunk, de a
közelmúltban a Pasaréti útra költöztünk, így
most már a lakhelyem és a szívügyem (a Kapás
utcai terem) egyaránt ebben a kerületben van.
A tornasportból, sajnos, életre szóló sérüléseket is hozott magával.
Két gerincsérvem van, plusz egy elcsúszott
csigolyám, de hála a sokéves, kitartó gyakor-

Új szezon – új vezetőedző Pasaréten

A nyolcadik helyen fejezte be a nyáron a szezont a Pénzügyőr SE az NB III.
Középcsoportjának tizennyolc csapatos
mezőnyében. Az együttes ezzel megerősítette pozícióját az erős középcsapatok
között. A II. kerületi labdarúgóknál
fontos változás is történt a bajnoki szünetben: a harmadosztályban más csapatokkal szép eredményeket elért Varga
Balázs (képünkön) személyében új vezetőedző érkezett Pasarétre. Vatai Attila
korábbi edző a továbbiakban szakmai
igazgatóként dolgozik tovább a klubnál.

lásnak, valamint Berczik Sárának és módszerének, akinek és aminek rengeteget köszönhetek, ezt ma nem lehet észrevenni a
mozgásomon. Én ugyanis mindmáig végigcsinálom azokat a gyakorlatokat, amelyeket
összeállítok. Amint mondtam, imádom a tanítást, amihez jó példakép áll előttem a 88 éves
Tass Olga olimpiai bajnok tornász személyében, aki a XII. kerületben ugyancsak vezet egy
csoportot, és a gyakorlatokat tanítványaival
együtt végigcsinálja. Ráadásul mindkettőnk
ugyanazzal a zongoristával, Joós Évával dolgozik. Nálam egyébként fegyelem van az órákon.
A bemelegítést, a lazítást, a gyakorlatokat és a
levezetést egyaránt nagyon komolyan vesszük.
Amikor befejeztük, akkor jöhet a beszélgetés,
a terefere, ami szerves része az együttléteknek.
Férje, Lantos László válogatott úszó, majd
újságíró volt. Két lánya és három unokája
született. Mi az, amit még tudhatunk önről?
– Nagyobbik lányom, Jánosi Zsuzsa olimpiai bronzérmes tőrvívó, de a kisebbik, Lantos
Gabriella is válogatott tőrvívó volt. A régi tornásznők közül leginkább Bánfai Ágival tartom
a kapcsolatot, egyébként pedig minden érdekel. Végignézem az összes tévéhíradót és sokat
olvasok is. Nagyon örülök annak, hogy Puskás
Judit személyében kitűnő pedagógus és vezető
áll a Kapás utcai intézmény élén, aki garanciát jelent az ott folyó, sokrétű munka eredményességére.
Jocha Károly

Kerületi a legifjabb Balaton-átúszó
Az idei 35. Lidl Balaton-átúszás
legfiatalabb versenyzője a II. kerületi Varga Zsombor Huba volt,
aki a Szemlőhegy utcai óvodába
járt, szeptembertől pedig az Áldás Utcai Általános Iskola diákja
lesz. A családban vannak hagyományai a víz szeretetének: négy
évvel ezelőtt az ifjú Balaton-átúszó bátyja, Álmos volt az akkori megmérettetés legfiatalabb Zsombor, aki ősztől az Áldás utcai isversenyzője.
kola tanulója, testvérével, Álmossal

20. OLDAL
Aligha volt kedvezőbb helyszín egy
lőtér számára az 1880-as években,
mint a Marczibányi rét. Ha a régi térképekre pillantunk, azonnal látszik:
ez itt a budai városrész széle volt.

HELYTÖRTÉNET

BUDAI POLGÁR

A 130 éves Lövőház közösségi
és vendéglőként születhet

A Felső Országút (ma Széna tér, Margit körút) mentén egyszerű lakóházak, egy laktanya
és faraktárak sorakoztak, a Nagy Rókus (ma
Lövőház) utcában pedig a kis kertes épületek
mellett kiépülőfélben volt Ganz Ábrahám gyára. A hegyoldalban, amíg a szem ellátott, szőlő nőtt. A Marczibányi tér (korabeli térképen,
talán tévedésből vagy szójátékként: Marczipán
rét) északnyugati végében pedig Lenner József
működtetett téglavetőt.
Tőle vette meg a Budai Polgári Lövész Egylet
1884-ben új székháza számára a rézmál-dűlői
telket. A Margit körúton, a Bakfark Bálint utcánál ma is látható korábbi, 1754 óta használt
lövöldeépületet el kellett hagyniuk, korszerűtlen volt már és a környék lakóit is zavarta. A terepadottságok a Marczibányi rét szélén viszont
nagyon kedvezőek voltak: az egykori bányászat
során kivájt hegyoldal biztonságos védőfalként
szolgált, de az építkezés során ezt még tovább
is mélyítették, hogy biztosan ne történjen baj.
Lakókat itt nem zavartak a durrogtatással, és a
megközelíthetőséggel se volt gond – így a korabeli úri középosztály és arisztokrácia tagjait
tömörítő társaság hamarosan nagyszerű építkezésbe fogott.

A Lövőház elegáns,
német reneszánsz
stílusú épületét már
1885-ben birtokba
vették

A tervezést Hofhauser Antalra bízták, akinek fiatal kora ellenére volt már referenciája: ő
tervezte a Városliget elegáns favázas korcsolyacsarnokát (ami később leégett). A kivitelező (és
talán a tervezésben is részt vevő) Hauszmann
Sándor is számos építkezésen bizonyított

A gondos, alapos örökségvédelmi előkészítés után jelenleg is folyik a munka, aminek végeztével a II. kerület
visszanyerheti egyik régi ékességét

már. Itt kellett is a tapasztalat, hisz az agyagos,
vízfolyásos területen nem volt egyszerű az
alapozás. A Lövőház elegáns, német reneszánsz
stílusú épületét már a következő évben elkezdhették birtokba venni. Októberben fényes
ünnepség keretében adták át, a díszvacsorán
a korabeli nagyságok mind ott voltak: a miniszterelnök és számos miniszter, a budapesti
fő- és alpolgármester, bírósági vezetők és az
arisztokrácia képviselői is. A Budapesti Hírlap
beszámolója szerint „a csinos épület, mely homlokzatán a »hazádat és királyodat védeni tanuld
itt« föliratot viselte, zászlókkal, lombfüzérrel és
délszaki növényekkel a lehető legpazarabbul volt
földíszítve”. Az esemény jelentőségét mutatja az
is, hogy a király ötven darab aranyat küldött az
egyesületnek a megnyitóra.
Harmonikus arányú, elegáns és mégis praktikus épület jött létre, középen karcsú
toronnyal, kétoldalt verandával, természetes fényben úszó bálteremmel. Eredeti alakja
mostanában kezd újra felsejleni az arra járók
előtt: a sok évtizedes elhanyagolás, a szakszerűtlen hozzáépítések és átalakítások felszámolása után az épület visszakaphatja eredeti
szépségét.
Az új Lövőházban élénk társasági élet kezdődött. Hamarosan, 1888-ban különleges

térként,
újjá

Az 1920-as évektől népszerű zenés-táncos vendéglő
működött itt

megtiszteltetésben is része lehetett az egyesületnek: júniusban Ferenc József és Albrecht
főherceg látogatta meg a lőteret. A királyt a
telek délnyugati sarkában felállított, díszes
barokk stílusú sátorban fogadták, tiszteletére
pedig ünnepi lövészet is volt. De egyébként is
élénk társasági élet folyt itt, a korabeli lapok
rendszeresen számoltak be egyleti bálokról,
majálisokról vagy éppen ismerkedési estekről.
Télen korcsolyapálya is üzemelt itt, a házban
melegedőszobával, sőt, a jégen olykor neves
korcsolyaművészek tartottak bemutatót. Már
1885-ben légszeszlámpák világították meg a
hozzá vezető utat, és hamarosan az utcát is átnevezték Lövőház utcává.
A vidám társasági élet az I. világháború után
tovább folyt, az 1920-as évektől népszerű
zenés-táncos vendéglő működött itt. Annyira,
hogy az épületet 1932-ben Ray Rezső, a neves
építész tervei alapján ki is bővítették. Sajnos,
az ostrom nem kímélte: a második világháború
után pedig a megsérült tetőt már egyszerűbb
formában állították vissza. A szocializmus
éveiben a létesítmény a Magyar Honvédelmi
Szövetség kezelésébe került. A bálteremből
edzőterem, oldalhajóiból irodahelyiségek lettek, udvarára garázs épült – egyszóval osztozott
a megváltozott funkciójú műemlék épületek
ismert, szomorú sorsában. Igaz, mint lőtér
megmaradt, számos sportlövész világbajnok és
olimpikon készült fel itt.
A rendszerváltás után mozgalmas évek következtek: előbb a terület visszakerült a Budapesti Polgári Lövész Egyesülethez, majd
tőlük Fenyő János vállalkozó vette meg, aztán
1998-tól a II. Kerületi Önkormányzat tulajdona lett. Mivel az épület őrzése és karbantartása jelentős költséggel járt az akkori önkormányzatnak, felújítására pedig nem volt
fedezet, 2006-ban pályázat útján értékesítették: így jutott a mai tulajdonoshoz, a Haris
Kft.-hez. A hányatott sorsú épület felújítását
jelenleg ők végzik: közösségi és kiállítótérként, hangulatos vendéglőként születhet újjá.
A gondos, alapos örökségvédelmi előkészítés
után megkezdett munka végeztével a II. kerület visszanyerheti egyik ékességét: a 130 éves
Budai Lövőházat.
Viczián Zsófia

HITÉLET
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Zarándoklat a Városmajorból Máriaremetére

Mindszenty József bíboros emlékére jubileumi engesztelő gyalogos zarándoklatot
tartanak szeptember 16-án, szombaton a Városmajorból Máriaremetére, ahol
a bazilika előtt felavatják a hercegprímás
szobrát.
A magyar katolikus egyház akkori vezetője, Mindszenty József bíboros, hercegprímás 70 éve hirdette meg a Boldogasszony
Évét, és az alkalomból 1947. szeptember
14-én a Városmajorból százezer férfizarándokot vezetett Máriaremetére.
A 14 kilométeres zarándoklat célja a közös imádkozás a magyar családokért, egyházért és hazáért, valamint felkészülés a
2020. évi LII. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra.
A gyülekezés 7 órától lesz a Városmajorban, a menet 8 órakor indul. A zarándok-

latot Bíró László és Székely János püspök,
valamint Lambert Zoltán kanonok plébános
vezeti.
A zarándoklat 12 órakor ér Máriaremetére, ahol Erdő Péter bíboros, Magyarország
prímása, esztergom–budapesti érsek mutat be szentmisét. A szertartáson a Kodály
Zoltán Magyar Kórusiskola növendékei
énekelnek Sapszon Ferenc vezetésével.
A zarándoklat kerek évfordulóját a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika Plébánia különösképpen ünnepeli meg, és
maradandó emléket állít a jubileumi évben.
Egy ember nagyságú Mindszenty-szobrot
emelnek a templom elé. Rieger Tibor, Pro
Cultura Christiana díjas szobrászművész
alkotását Erdő Péter bíboros áldja meg.
A szervezők mindenkit várnak a közös
zarándoklatra és a szoboravatásra.

Események kerületünk templomaiban
• PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM:

SZEPTEMBER 2-án 17.15-kor Pasarózsa – elsőszombati rózsafüzér. SZEPTEMBER 3-án 18 órakor
a reneszánsz és barokk misék sorozatban az Istvánffy
Kamarakórus előadásában elhangzik William Byrd: Mass
for 4 voices. SZEPTEMBER 8-án plébániai zarándoklat
(Eger és környéke). SZEPTEMBER 10-én 10 órakor
Veni Sancte szentmise, a hittanos év kezdete. SZEPTEMBER 11-én kezdődnek a plébániai hittanórák és
csoportfoglalkozások. SZEPTEMBER 11-én egész
napos szentségimádás (1026 Pasaréti út 137.).
• KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ:
SZEPTEMBER 11-én 19 órakor Ferences alapozó
– bevezetés a ferences lelkiségbe (1025 Szilfa u. 4.).
• Országúti Ferences templom: szeptember 9-én 18 órakor Tamás Gergely Alajosért, halálának
50. évfordulója alkalmából, valamint a Kapisztrán Kórus
élő és meghalt tagjaiért mutatnak be szentmisét.
• PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: istentisztelet minden vasárnap 8 és 10 órakor, csütörtökön 18
órakor. Gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és 10 órakor.
Bibliaórák kedden 18 órakor, ifjúsági körök vasárnap 17
órakor. Jegyesek és házasok bibliaórái minden héten
szerdán 18, valamint szombaton 17 órakor. SZEPTEMBER 3-án 10 órakor tanévnyitó istentisztelet. SZEPTEMBER 8-án 18 órakor, a Világ-egyetemi előadások
keretében Kun Ferenc történész tart előadást Felvidéki
református örökségünk és a Rákóczi Szövetség címmel.
SZEPTEMBERBEN indulnak konfirmáció előkészítő,
valamint bibliaismereti tanfolyamok, jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet. www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019
(1026 Torockó tér 1.).
• PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOM:
SZEPTEMBER 10-én 17 órakor családi istentisztelet
és tanévnyitó hálaadás (1028 Ördögárok u. 9.). A Gyülekezeti teremben SZEPTEMBER 6-án 19 órakor felnőtt
bibliaóra. Minden csütörtökön 19 órakor imafélóra (1029
Zsíroshegyi út 47.), pesthidegkut.lutheran.hu.

• MÁRIAREMETEI BAZILIKA: SZEPTEMBER

1-jén, elsőpénteken 10.30-kor szentmise, utána Jézus
Szíve-litánia, 20.30-kor rózsafüzérima a szabadtéri oltárnál. SZEPTEMBER 2-án, elsőszombaton 10 órakor
rózsafüzérima, 10.30-kor szentmise. SZEPTEMBER
3-án, elsővasárnap 16.30-tól szentségimádás. SZEPTEMBER 8-án, Kisboldogasszony ünnepén van a
bazilika főbúcsúja, szentmisék 7, 10.30 és 18 órakor
kezdődnek. A 18 órai szentmise főcelebránsa Kocsis
István, az Istenhegyi Szent László-templom plébánosa
lesz. SZEPTEMBER 10-én 10.30-kor szentmisét és
szentbeszédet mond Kertész Péter, a Csepel-Belvárosi
Kisboldogasszony plébánia plébánosa (1029 Templomkert u. 1.).
• Széphalmi Jézus Szíve-TEMPLOM: SZEPTEMBER 1-jén, elsőpénteken a szentmise után
szentségimádás. SZEPTEMBER 3-án Veni Sancte,
tanévkezdő szentmise. SZEPTEMBER elejétől
hétköznap a szentmisék 18 órakor kezdődnek (1028
Kossuth Lajos utca 13.).
• Pesthidegkúti Sarlós Boldogas�szony-templom: SZEPTEMBER elejétől
a hétköznapi szentmisék 7 órakor kezdődnek, utánuk
zsolozsma lesz (1028 Templom köz 1.).
• Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: SZEPTEMBER 8-án 18 órakor a Sarlós Boldogasszony Kórus
énekel a szentmisén (1023 Bécsi út 32.).
• Budai Görögkatolikus templom: vasárnaponként 9, 11 és 17.30 órakor, hétköznapokon
17.30-kor végeznek Szent Liturgiát. SZEPTEMBER
3-án 9 órától tanévkezdő liturgia lesz. A SZEPTEMBER
9-10-i máriapócsi Kisboldogasszony-búcsúra kétnapos
zarándoklatot szerveznek. Irodai fogadóóra hétköznapokon 16.30-17.30-ig. Honlap: www.gorogkatbuda.
hu (1027 Fő u. 88.).
• BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: SZEPTEMBER 3-án 11 órakor tanévnyitó istentisztelet, 18
órakor Bán István orgonaestje (1014 Táncsics M. u. 28.).

Augusztus 20. alkalmából a magyar közélet kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagjai kaptak

kitüntetéseket. Mások mellett Magyar Érdemrend Lovagkeresztet vehetett át Dobszay Márton

Benedek ferences tartományfőnök és Kálmán Peregrin ferences szerzetes, pasaréti plébános.

Összeállította: Raduj Klára
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Fotó: András Márton

Villám okozott tüzet

Nagy vihar vetett véget a régóta tartó kánikulának augusztus 6-án délután. A front azonban nemcsak enyhülést, hanem sűrű villámlást is hozott. Az egyik lecsapó mennykő eltalált egy házat a Palánta utcában. Az épület tetőszerkezete ki is gyulladt, ám szerencsére
a környéken lakók látták az esetet, és rögtön értesítették a tűzoltókat. Személyi sérülés
nem történt, a lángokat közös erővel fékezték meg a hivatásos és a Budavár-Rózsadomb
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek tűzoltói.

Kábítószert adott el

Ismét jókor és jó helyen jártak a II. kerületi Rendőrkapitányság Zseblopási Alosztályának munkatársai
augusztus 2-án. A fővárosi hatáskörrel rendelkező
egység nyomozói éppen a III. kerületben láttak
el szolgálatot, amikor felfigyeltek két személyre.
Hamarosan kiderült, hogy egy férfi egy másiknak
kábítószert adott el.
– A rendőrök látták, amint gazdát cserélt a
gyanús anyag, ezért az eladót, valamint a közelben figyelő társát, egy nőt őrizetbe vették, a vevő
szabadlábon védekezhet – tájékoztatott az esetről
Barabás Csaba rendőr törzszászlós, a vizsgálati
alosztály vezetője. – A marihuánát és a kokaint
lefoglalták a kollégáim, ugyanúgy, mint az eladónál
talált nagy mennyiségű készpénzt, valamint az autót, amivel társával a helyszínre érkezett.
A rendőrség javaslatára a bíróság elrendelte
a két személy letartóztatását, ügyükben tovább
folyik a nyomozás.

BUDAI POLGÁR

Trükkös tolvajokat fogtak el

Házi őrizetben vár sorsára az a két tolvaj, aki trükkös
módszerrel jutott be lakásokba és a tulajdonosokat
megtévesztve lopott el értékeket. II. kerületi rendőrök
fogták el a párt.
Rosszullétet színlelve kért bebocsátást II. kerületi
lakásokba egy férfi és egy fiatal nő több alkalommal
is az elmúlt hónapokban. Vagy az utcán, autóból kiszállva szólították meg áldozatukat, vagy egyszerűen
becsengettek a házakba.
– A fiatal nő – aki a szemtanúk szerint várandósnak
tűnt – azt mondta, hogy nem érzi jól magát, a segítőkész
emberek pedig behívták otthonukba a párt – mondta el
Szemes Bettina rendőr hadnagy, a II. kerületi Rendőrkapitányság Gazdaságvédelmi Alosztályának vezetője.
– Amíg a nőt vízzel kínálták, addig társa körbejárt a
lakásban és értékeket vett magához. Alkalmanként több
százezer forint értékben loptak el készpénzt, ékszert,
ezüsttálat vagy éppen drága porcelánt. Ezeket többnyire
zálogházba adták be.
Mint arról a rendőrség tájékoztatott, volt alkalom,
hogy a tolvajok a nem egészen kétéves gyermeküket is
magukkal vitték, hogy hatásosabb legyen a megtévesztés.
A nyomozók a trükkös elkövetőket lakóhelyükön fogták
el, ott megtaláltak több ellopott tárgyat is. Egyelőre öt
esetet azonosítottak be a rendőrök, de a nyomozás
fényt deríthet arra, hogy elkövettek-e további, hasonló
bűncselekményeket.

Előzzük meg a közlekedési baleseteket!
Az elmúlt néhány évben – ha nem is nagymértékben, de – nőtt a személyi sérüléssel járó
közlekedési balesetek száma városrészünkben. Az esetszám csökkentését célul kitűző
II. kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködve lapunk hasábjain hívjuk fel a közlekedők figyelmét egy-egy veszélyesebb, vagy nagyobb körültekintést igénylő helyszínre.

Rendőrkézen a kifosztó

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság zsebtolvajokra szakosodott nyomozóinak munkájára minden
évben nagy szükség van a Sziget Fesztiválon. Az
éber rendőrök idén már az első nap éjjelén őrizetbe
vettek egy férfit, aki egy alvó embert fosztott ki.
– A nyomozóink elfogtak egy férfit, aki az előzetes feltételezések szerint valamilyen bódító szerrel
kevert itallal kínálta áldozatát, aki ettől nagyon
hamar rosszul érezte magát, majd elaludt – mondta el lapunknak Kozma Róbert rendőr százados, a
Zseblopási Alosztály vezetője.
Az elkövetővel szemben lopás miatt indult eljárás, a rendőrség pedig kezdeményezte előzetes
letartóztatását.

Óvatosan a Szilágyi Erzsébet fasor szervizútjánál!

Ha nem is gyakori a baleset a Szilágyi Erzsébet fasor szervizútja és a keresztező utcák
találkozásánál, érdemes figyelemmel közlekedni a környéken, mert sokszor csak a véletlenen múlik, hogy nem történik koccanás. A Pasaréti út irányából a Szilágyi Erzsébet
fasorra tartók ugyanis sokszor elfelejtik, hogy hiába közlekednek szélesebb úton, bizony
a szűk, kétirányú, de nem túl nagy forgalmú szervizúton jobbról érkezőknek elsőbbséget kell adniuk.
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Tegyük együtt virágosabbá közterületeinket!
A II. Kerületi Önkormányzat idén is meghirdeti a városrészünk szépítését, a közterületek gondozását célzó pályázatát a kerületi
lakosok számára.

A tavalyi pályázat díjazott
közterületei az Arad és a Cserfa
(kis képünkön) utcából

A pályázatra azok jelentkezését várják, akik
nagy gonddal ápolják és csinosítják a házuk
előtti közterületet, közös erővel szebbé és
otthonosabbá teszik lakóhelyük közvetlen
környezetét. Az önkormányzat pályázatának
célja, hogy megjutalmazza azokat, akik az ingatlanuk előtti terület szépítésével, virágok
és cserjék kiültetésével különös gondot fordítanak közterületükre, azt karbantartják,
példát mutatva ezzel másoknak is.
Az önkormányzat ugyanakkor felhívja a
figyelmet, hogy a pályázat nem a jövőben
tervezett növénytelepítésekhez nyújt támogatást, hanem a már jelenleg is meglévő
zöldfelületekkel kapcsolatos munkákhoz,
a már kialakított virágágyakhoz, kiskertekhez lehet felhasználni.
A legjobb pályázatokkal résztvevőket, a korábbi évekhez hasonlóan, értékes kertészeti
vásárlási utalvánnyal jutalmazzák. Eredményt várhatóan novemberben hirdetnek.
A nevezéseket adatlapon lehet benyújtani 2017. szeptember 30-ig félfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Iroda
Általános Műszaki Csoportjánál (1024 Mechwart liget 1., I. emelet 119.), vagy
elektronikus formában a bogar.istvan@masodikkerulet.hu e-mail-címen. A pályázati
űrlap letölthető a www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/palyazatok oldalról, vagy
beszerezhető az Általános Műszaki Csoportnál.

Eltávolították a firkákat a felújított Mansfeld parkból

Nyár közepén összefirkálták a burkolatot a Mansfeld Péter parkban, amit a II. Kerületi Önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából tavaly teljes körűen felújított. A graffitimentesítésről a hivatal haladéktalanul intézkedett, és néhány napon belül el is távolították a firkákat. Az önkormányzat
tervezi a terület bekamerázását, hogy megakadályozza a további rongálásokat, a Városrendészet közterület-felügyelői pedig gyakoribb járőrözéssel óvják a parkot.

ILYEN VOLT...

ILYEN LETT...
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Kerületi művész kapott Alkotói Nagydíjat

A kerületünkben élő Szankovits Örs népi
iparművész vehette át idén a fővárosi
önkormányzat Alkotói Nagydíját a Duna
Palotában, a Magyar Kézművességért
Alapítvány nyári országos kiállításának
megnyitóján.

A kiállításon való részvételre a Magyar
Kézművességért Alapítvány az IPOSZ-szal
és a BKIK Kézműipari Tagozatával együttműködve hirdetett kettős tematikájú, nyílt
pályázatot. A pályázat, amelynek címe Magyar kézművesség – 2017 és Arany János költészete – kézműves szemmel volt, a költő
születésének 200. évfordulója előtt tisztelegve Arany János költészetét, verseinek, balladáinak megjelenítését állította
a középpontba. Az anyag válogatását néprajzkutatókból, művészettörténészekből
és iparművészekből álló zsűri végezte. Az
augusztus 27-ig látható kiállításra ös�szesen mintegy ötven művészi kézműves
szakma, mesterség, szakág közel 230 képviselőjének munkái kerültek be. Az egyéni
pályázók mellett alkotóközösségek, szakkörök, szakmai műhelyek, a hazaiak mellett egy-egy felvidéki, erdélyi, vajdasági és
németországi magyar jelentkező alkotásai
is szerepelnek.
A kiállítás ünnepélyes megnyitója és a
díjátadás a Duna Palota színháztermében
kapott helyet. Szankovits Örs a „Bence Csillagos Bicskája” (Arany János, Toldi) – Fejesgörbe bicskák című pályázati anyagáért vehette
át az elismerést a Magyar Kézművességért
Alapítvány elnökétől, Gergely Imrétől és az
IPOSZ elnökétől, Németh Lászlótól.
Elismerés szerzőnknek
A Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) hazánk épített öröksége
megóvásában végzett kimagasló munkájáért Podmaniczky-díjat adományozott lapunk állandó szerzőjének, a II. Kerületért
Emlékéremmel kitüntetett Verrasztó Gábornak. Az olvasóink körében is népszerű
helytörténész július 14-én Gyöngyösön, a
szövetség XXXVI. országos találkozóján
vehette át az elismerést.

Szankovits Örs 1976-ban született
Budapesten. Családja már az 1800-as
évektől késkészítéssel foglalkozik. Mesterségbeli tudását édesapjától, Szankovits Tibortól, a Népművészet Mesterétől
tanulja. 2008-ban Népi Iparművész címet
kapott. 2015-ben a Néprajzi Múzeumban az Élő Népművészet kiállításon
Arany oklevelet, 2016-ban Debrecenben Magyar Kézműves Remek címet
nyert. Célja a magyar bicskakészítés
hagyományainak magas színvonalon
való megőrzése, fejlesztése.

Két verseny – két második helyezés
a második kerületi cukrászdának

Tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete
a Magyarország Tortája versenyt és mellette az
Egy Csepp Figyelem Alapítvánnyal karöltve már
hatodik alkalommal hirdették meg a Magyarország Cukormentes Tortája versenyt is. A máriaremetei Frer cukrászda mindkét versenyben
döntőbe jutott, majd több forduló után a hivatalos eredményhirdetésre a Parlament Vadásztermében került sor.
A Magyarország Tortája idén a Balatoni Habos
Mogyoró lett, amit a budapesti Sugar! Design
cukrászda cukrásza, Vaslóczki Orsolya készített.
A második helyen Erdélyi Balázs, a II. kerületi
Frer cukrászda cukrászmestere végzett, Fertődi Fekete elnevezésű tortájával, amiről így írt:
„fertődi feketeribizlit használunk fel a tortánkhoz, amiből egy joghurtos feketeribizli-krémet
és egy puhazselés betétet is készítünk. Egy bergamottos, fekete teás csokoládé mousse is kerül
a tortánkba, és az egészet egy csokis-diós-céklás felvertre építjük”.

A Magyarország Cukormentes Tortája verseny győztese a Pöttyös Panni lett, melyet a budapesti Zazzi cukrászda alkotott meg. Ebben a
versenyben is II. helyezést ért el, illetve a Leginnovatívabb recept különdíjat nyerte a Frer
cukrászda Málnás Passió elnevezésű tortája.
A díjazott tortákat augusztus 19-től az ország
számos cukrászdájában árusítják, így a máriaremetei Frer cukrászdában is.

2017/13 – augusztus 26.

MOZAIK

25. OLDAL

Online-marketing-képzések helyi vállalkozóknak

Szeptembertől folytatódnak a vállalkozóknak szervezett, ingyenes online-marketing-képzések az önkormányzat támogatásával működő II. Kerületi Vállalkozói Klub
keretében. A kurzusokról Villányi Balázs
tanácsadó beszélt.

– Az online-marketing, az internetes vevőszerzés remek lehetőség szinte valamennyi
vállalkozás számára, a kisvállalkozásoknak
pedig a legjobb, mert ár-érték arányban az
interneten tudunk a legjobban marketinget
folytatni. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem rendelkeznek nagy marketingköltségvetéssel – a kisvállalkozások jellemzően
ilyenek –, szinte kötelező az internet felé
fordulni.
Több éve tart a képzéssorozat. Milyen tapasztalatokat szerzett a II. kerületben?
Nagy a nyitottság és az érdeklődés a helyi
vállalkozók részéről. Igyekszem a képzések
tematikáját az igényekhez igazítani. Nagyon
örülök, amikor látom a működő honlapokat,
vagy amikor visszajelzést kapok egy jól sikerült reklámkampányról. Én nem engedem el
a képzésen résztvevők kezét. Az igények szerint segítek a későbbiekben is. Van, akinek
csak egy-két további információra van szüksége, másnak az online-marketing kiszervezésében segítek.
Milyen tematikával folytatódnak az őszi
képzések?
Szeptember, október és november újra a
wordpresses honlapkészítésé lesz. A képzésen
mindenkinek biztosítok egy tanulóhonlapot,
ami készen áll arra, hogy testre szabjuk, formázzuk, igényeink szerint felépítsük. Ez egy
kicsit az ikeás bútorépítéshez hasonlít annyi
alapvető különbséggel, hogy itt valóban korlátlanok a lehetőségeink. A hasonlóság, hogy
előre gyártott, de hatalmas választékú elem-

ből építünk fel egy-egy honlapot. Fontos: ez a
képzés különbözik az eddigi WordPress-képzéstől, mert egy teljesen új „theme”-mel dolgozunk, az Elegant Themes Divi sablonjával.
A világon toronymagasan ezzel készült a legtöbb wordpresses honlap. A rendszer abszolút szabad kezet ad, de a lehetőségek óriásiak.
Javaslom a képzést azoknak is, akik már részt
vettek korábbi honlapkészítő képzésen, mert
rengeteg új dologgal fognak megismerkedni.
Egyéb témákkal találkozhatnak-e az érdeklődők?
Tervezek videókészítést, internetes hirdetési képzést és a Google Analytics folytatást.
Októbertől folytatódik a MasterMind-csoport
is, ami egy vállalkozói brain storminghoz hasonlít leginkább. Minden érdeklődőt várok
mindkét helyszínen.

Felsőoktatási ösztöndíjpályázat
a 2017/2018-as tanévre
A II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Közművelődési,
Sport- és Informatikai Bizottsága „Felsőoktatási ösztöndíj a 2017/2018. tanévre”
címmel pályázatot írt ki a II. kerületi, állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) tanulmányokat folytató, szociálisan
rászoruló diákok számára, akiknél a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot.
A pályázat beérkezésének határideje: 2017. október 2. (hétfő) 17.00 óra.
A pályázat elbírálásához a pályázati felhívásban meghatározott alapfeltételek
és egyéb feltételek (pl. igazolások) teljes körű teljesítése szükséges. Határidőn túl
érkező pályázatot nem bírálnak el. A hiányosan benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázati kiírás, valamint a benyújtáshoz szükséges pályázati adatlap
és jövedelemnyilatkozat beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Művelődési
Irodáján (1024 Mechwart liget 1., I. emelet 104. szoba, telefon: 346-5779, 3465780), illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.masodikkerulet.hu.

A szeptemberi képzésekre
az onlinemarketinges.hu/szeptember
oldalon lehet ingyenesen regisztrálni.
Időpontok és helyszínek:
Marczibányi Téri Művelődési Központ
(1022 Marczibányi tér 5/a):
Szeptember 14., csütörtök 14-18 óráig
Szeptember 20., szerda 9-13 óráig
Klebelsberg Kultúrkúria
1028 Templom utca 2-10.):
Szeptember 13., szerda 9-13 óráig
Szeptember 19., kedd 14-18 óráig

Előadó:
Villányi Balázs online-marketing-tanácsadó
(06 30) 606-7843
e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu

Karbantartó szakembereket keresnek
II. kerületi intézmények (óvodák, bölcsődék)
működtetéséhez központi karbantartási
területre keres szakmunkásokat (víz-gázszerelő, lakatos, festő, burkoló) azonnali
munkakezdéssel az Intézményeket Működtető Központ. Bérezés közalkalmazotti
bértábla szerint. Jelentkezés a (06 20) 6157420-as telefonszámon Tomajága Kingánál.
Parkolási ellenőr munkakörbe
keres munkatársat a II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda Parkolási Csoportja.
167 000 forintos kezdő bérezés a 3
hónap próbaidő alatt, elérhető fizetés: 232 000 Ft+cafeteria. Jelentkezni
a zsigmond.janos@masodikkerulet.hu
e-mail-címen lehet, fényképes önéletrajzzal. További információk a (06 20)
489-4798-as telefonszámon.

26. OLDAL

HELYTÖRTÉNET

BUDAI POLGÁR

A nyolcszáz éves templom újraszentelésének 20.

Kisnemesek faluja: Gercse
A középkori Gercse falu – azaz Guerche,
Guerchey, Gurche, Gerse, Kercsi – a mai
Pesthidegkút határában, a Csúcs-hegy és
Virágos-nyereg lejtőjén terült el. Neve
1212-ben szerepelt először írásban.
A II. Endre király által elrendelt határjárást
rögzítő oklevélből megtudjuk, hogy a falu
határát földből emelt dombok jelezték, de
határjelzőnek számított a ’lukas kő’ és a ’Higyes hegy’ is. Az ötven-hatvan háztartásból
álló falu a középkorban népes településnek
számított. Legalább két, egymást keresztező utcája volt, s a házak mögött már kertek
húzódtak.
A gercsei kisnemesek szántóikat, szőlőiket, erdőiket adták-vették, cserélték,
ajándékozták egymás között, örökítették
utódaiknak, vitték hozományul, ha házasságra léptek. Az oklevelekből kitűnik,
ezek a szántók és szőlők a gercsei határban
Kaptáralyán, Thwzokosfelden (Tuzokosföldön), Csordajárón, Holczáron, az erdőcskék Kallaskwzyn (Kallaskezin), Wasasgalyán terültek el. Egy-egy család mindössze
egy-két holdon gazdálkodott. Megélhetésüket minden bizonnyal segítette, hogy
mind Buda, mind Óbuda vásárai biztos piacot jelentettek terményeik számára.
A régészeti ásatás szerint a tatárok felégették a falut és templomát. 1242 után
azonban újjáépült, újra benépesült.
A gercsei birtokosok nevük előtt a gercsei – ’gerchei’ – előnevet használták. Közülük meg kell említenünk Gerchei Lászlót,
Károly Róbert hívét. A trónkövetelő Vencel
cseh–lengyel király fegyveresei egész háza
népével együtt kiirtották (1302), László hiába menekült ellenségei elől a templomba.
A mészárlást László egyetlen lánya élte túl,
őt a hatalmát megszilárdító Károly Róbert
visszahelyezte apja birtokába. Szintén a
gercsei előnevet viselte az első, általunk is-

A gercsei Boldogasszony-templom
újraszentelésének 20. évfordulójára idén két eseménnyel is emlékeztek. Az augusztus 13-i ünnepi
szentmisét Marton Zsolt, a Központi Papnevelő
Intézet rektora celebrálta, köszöntőt mondott
Zelnik József akadémikus, fellépett a Schola
Gregoriana Budapestinensis. Az eseményen részt
vett Varga Mihály miniszter, II. és III. kerületi
országgyűlési képviselő, valamint – mások mellett
– Csabai Péter VÖK-elöljáró, Skublicsné Manninger Alexandra és Makra Krisztina önkormányzati
képviselő is. Augusztus 15-én pedig a gercsei
templom búcsúját (képünkön) rendezte meg a
Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány,
amit szeretetvendégség követett.

mert plébános, Petrus de Gerche is (1332).
A XV-XVI. században az itt élő családok tagjai gyakran jutottak magas, pl. királyi biztosi tisztségre.
1526. július 30-án, egy hónappal a tragikus kimenetelű mohácsi csata előtt,
Gerchei Buza János királyi biztosként a
szomszédos Hidegkút határát járta. A határjáráson megjelent a szomszédos Ger-

Az ünnepre a II. Kerületi Önkormányzat a gercsei
templomhoz vezető utat, valamint a templom
közvetlen környezetét is rendbehozatta, a burkolatot kőszórással stabilizálták

cséről Gallya János de Gercse is. Az oklevél
utolsó híradás a falu birtokosairól. Nem
tudjuk, hogy a Budát kifosztó törökök már
ebben az évben eljutottak-e Gercsére, de
1541-ben igen. Buda eleste után Gercse is a
budai szandzsákhoz tartozott 150 évig.
A XVI-XVII. századi felszabadító hadjáratok alatt Gercse elnéptelenedett, s Buda
visszavívása (1686) után sem települt újjá.
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Budai polgárok a kerületből…

Gercse Árpád-kori
temploma
A gercsei templom korának meghatározását célzó régészeti feltárásokra csak a XX. század második felében került sor. Nagy Emese
és Melis Katalin régészek ásatási eredményei
(Nagy E.: 1956, Melis K.: 1966, 1975, 1985)
bebizonyították, hogy a templom a XIII. században épült, nyugati oldalán a település, déli
oldalán a temető terült el. A torony és karzat
nélküli templom szentélye patkó formájú, hajója téglalap alakú déli és északi bejárattal.
A temetőjében feltárt középkori eredetű sírok leleteket nem hagytak ránk, igaz, mindegyiket rátemetéssel bolygatták meg a későbbi évszázadok alatt. Lelet – egy érme – nem az
Árpád-korból, hanem Zsigmond király korából került elő, de kifordított a régész ásója faragott férfiszobor-töredéket és római kori (!)
párkánytöredéket is.
A török alóli felszabadító háborút követően a romos templomot Hidegkút falu birtokosa, Kurtz János Ignác báró építtette újra.
A helyreállítást még az uralkodó, III. Károly is
támogatta. Fortunato de Prati kamarai mérnök tervei szerint 1732-ben restaurálták, de
évtizedek múlva jelentős átalakítást hajtottak
végre az épületen: két oldalához egy sekrestyét és egy raktárt toldottak, a középkori bejáratot befalazták, újat nyitottak (1772). Ma
oromzatán egy kosáríves, magasabban pedig
egy kis kerek ablak látható. A hidegkúti telepesek által Maria Einsiedelnből hozott kegyképet itt őrizték.
A temetőt 1775-ig használták a hidegkútiak.
A falu birtokosai, egyben a templom kegyurai,
a Szunyoghok és Terstyánszkyak a templomon
belül temetkeztek. Az 1829-es Canonica Visitatio már romtemplomként említi, s ezután
már úgy szerepel a leírásokban, hogy Hidegkút
falu határában „a hajdani Luszt korcsma földjén”
egy „régi templom romjai” láthatók. Harangját,
oltárát, a kegyképet és a többi berendezési tárgyat a máriaremetei kápolnába vitték át.
A közel kétszáz évig romos állapotában is
tiszteletet parancsoló és emlékezésre kötelező
templomot társadalmi összefogással Bognár
Lajos atya vezetésével állították helyre eredeti
formájában és funkciójában.
Újraszentelésére húsz évvel ezelőtt, 1997.
augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján
került sor.
dr. Czaga Viktória helytörténész

– Pasaréten nőttem fel, a foci az életem.
Amikor iskolás voltam, letettünk két táskát az udvaron, kerestünk egy gesztenyét
és kezdődhetett a meccs. Rákóczis gimisként iskolacsapatot és bajnokságot szerveztem, sportújságot írtam, 19 évesen Markóczy Csaba barátommal és futballszerető
osztálytársaimmal hoztuk létre az egyesületet. Jelenleg 1300 gyerek sportol nálunk
rendszeresen. Először híres focista akartam lenni, aztán híres edző, aztán rájöttem,
hogy a gyerekek azok, akikhez igazán értek. A sors megadta nekem, hogy rátaláljak
arra, amit igazán szeretek. Mielőtt tanítani
kezdtem, fejlődni akartam, ezért benéztem egy ovis edzésre. A szaktanár kigurított néhány labdát a gyerekek közé, majd
az óra végéig ennyi történt. Hát ezért tart
ott a magyar foci, ahol. Alázat és szív nélkül minden végzettség kevés. Én komolyan
veszem a munkámat és a gyerekeket. Régen
az edzők többsége két csoportra osztotta a
tanítványokat, a zsenikre és a „hurkákra”.
Az ügyetlent kicikizték, amivel elérték,
hogy az illető apaként már biztosan nem
vitte a gyerekét edzésre. Pedig ha egy „hurka” megszereti a futballt, akkor felnőttként
is támogatni fogja. Minél több gyerek sportol, annál jobb az élsport. Szóval, hosszú távon építünk vagy vágunk el mindent. Azért
dolgozom, hogy minden sportoló gyerek
jónak érezhesse magát. Eleinte maximalista voltam edzőként, de felismertem, hogy
nem lehet mindent az első órán megtanítani.
Egyszer egy elsős tanítványom odajött
hozzám és azt mondta: Norbi bácsi, emlékszel, amikor fél éve megdicsértél?! És ak-

kor esett le a tantusz, hogy mennyit jelent
egy dicséret. Az a cél, hogy érjen fülig a szája
akkor is, ha duci és a saját lábában elesik.
Bár sokan nem hiszik, de ilyen gyerekekből
is lett már profi focista és sajnos, az óvodás
zseniből is lett már cserekapus. Nem lehet
tudni, mivé leszünk. A szülők közül vannak,
akik ezt nem értik meg, befizetik a tagdíjat és
azt akarják, hogy cserébe bajnokságot nyerjen a gyerekük. Ha nem, akkor pedig hajlamosak rossz pedagógusnak tartani… Tőlünk
indult Bogdán Ádám, aki Angliában védett,
vagy Futács Márkó, aki szintén játszott az angoloknál, aztán a törököknél. Büszkék vagyunk rájuk, de arra is, hogy több ezer gyerek szerette meg nálunk a focit. Az utóbbi
években a klub országos hírnévre tett szert,
2011 óta működik körülbelül húsz munkatárssal. Rengeteg energia jó edzőket nevelni. És hiába a diploma, ha valaki nem ért a
gyerekek nyelvén. Tanév közben délutáni
órákat tartunk, ma már 26 oktatási intézményben, többnyire II. kerületi óvodákban
és iskolákban. Azt vallom, hogy mindenkiből lehet értelmes, egészséges sportembert
nevelni, élsportoló viszont minden tízezredik emberből lehet. Nekem a nevelés, a kis
sikerek a legfontosabbak.
A kerülettől soha nem szakadtam el, a
munkámon kívül a barátaim is ide kötnek.
Nagyon szeretek ebben a zöld városrészben
lakni, ami folyamatosan fejlődik, minden
elérhető, amire szükségünk lehet. Személyi edző feleségemmel és ötéves kisfiunkkal
Hidegkúton élünk. Zsombor egyelőre nem
rajong a fociért, de nem is erőltetem, csak
azt szeretném elérni, hogy szeressen meg
valamilyen sportot.

Szeltner Norbert
sportegyesületi elnök

Lejegyezte: Novák Zsófi Aliz

Kis túlzással nincs olyan második kerületi szülő, aki ne hallott volna már az UFC-ről és
focitáborairól. A Kolozsvári Tamás utcában nyaranként több száz gyerek rúgja a labdát és
lövi a gólokat hétről hétre. A tábor ötlete a II. kerületért rajongó, gyerekkora óta itt élő
Szeltner Norbert fejéből pattant ki.
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Szent István ünnepén

Templomkerti Esték

A Templomkerti Esték jótékonysági rendezvénysorozat keretében augusztus 18-án
a Kiss Kata Zenekar adott nagy sikerű koncertet a máriaremetei Templomkertben.
A következő előadás szeptember 16-án, szombaton 19 órakor kezdődik a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes előadásában, A Kárpát-medence ritmusai – táncrapszódia
címmel. A belépés díjtalan, de a templom céljaira felajánlásokat elfogadnak.

A máriaremetei Szent Korona-dombnál tartott ünnepséget a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége és a Szent Korona Domb Őrzői augusztus 20-án. Az emlékhelynél szegték meg a bazilikában bemutatott szentmisén megszentelt új kenyeret. Az ünnepségre határon túli
gyerekek is érkeztek, az önkormányzat nevében pedig Csabai Péter, a
Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója, valamint Makra
Krisztina önkormányzati képviselő vett részt az eseményen.

FACEBOOKON A II. KERÜLET
www.facebook.com/budapest2
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Kosztolányi Dezső gondolatát rejtettük el. A 2017/11. számban
megjelent rejtvény megfejtése: „Az optimizmus az a hit, ami elvezet a
sikerhez”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat
sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert Harold Pinter: Hazatérés
című darabjára, ami szeptember 24-én 19.00 órakor lesz a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A nyertesek: Bózsó Andrea, Sike
József és Vígh Réka. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen, az
előadás előtt fél órával a művelődési központ információs kollégáinál,
a nevük bemondásával vehetik át. Várjuk megfejtéseiket a „Budai
Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2017. szeptember 9-ig.

2017/13 – augusztus 26.

HIRDETÉS

29. OLDAL

Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA

Megbízható kertészt keresek rendszeres kertápolásra. Tel.: 06 30 941-7152
A Kolozsvár Utcai Óvoda Hűvösvölgyi úti tagóvodájába óvodapedagógusi és dajkai állásra várunk
jelentkezőket. Jelentkezés a 06 20 628-1717-es
telefonszámon.
A II. Kerületi Önkormányzat Ökumenikus Óvodája óvodapedagógust keres. Várják nyugdíjas
kollégák jelentkezését is, mivel a törvényi változások
miatt nyugdíjuk megtartása mellett is foglalkoztathatják őket. Jelentkezni önéletrajzzal az okuovi@
okuovi.hu e-mail-címen lehet.
A Gondviselés Háza Gondozási Központ házi segítségnyújtás ellátására azonnali kezdéssel szakképzett szociális gondozó és ápolót keres. Jelentkezni a
gazdasagi.gondviseles.haza.1995@gmail.hu címen
az intézményvezetőnél lehet.
A II. kerületi Egyesített bölcsődék Törökméz bölcsőde
felvételre keres bölcsődei dajkát szeptemberi kezdéssel. Jelentkezni lehet személyesen a bölcsődevezetőnél, valamint fényképes önéletrajzzal a bolcsode4@invitel.hu e-mail-címen. Tel.: 06 20 370-7338
A II. kerületi Egyesített bölcsődék felvételre keres
szakképzett kisgyermeknevelőket. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a lorincz.eva@invitel.hu
e-mail-címen lehet. Tel.: 06 20 415-4945
A Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon szakmáját szerető, empatikus, energikus, csapatban jól
dolgozó szociális gondozó és ápoló munkatársakat keres. Érdeklődni a 06 20 824-4839-es telefonszámon Herkely Jánosné főápolónál lehet.
Telefonos munkatársat keresek fő- vagy mellékállásba. Nyugdíjasok is jelentkezhetnek. Bánki Gábor.
Tel.: 06 20 529-0869
Gyakorlott, megbízható, nem dohányzó hölgy
takarítást-vasalást vállal igényes, rendes családnál.
Tel.: 06 30 254-0862
Takarítást vállal középkorú, gyakorlott nő Budaligeten–Máriaremetén, pénteki napra. Tel.: 06 30
350-3410
97 lakásos társasház gondnokot keres. FÉG-Vestale
kisnyomású gázkazán-vizsga, erkölcsi bizonyítvány,
eü alkalmassági szükséges. Lakást a társasház biztosít, ha a jelentkező tulajdonában van lakás, vagy
befogadó nyilatkozat. A gondnoki lakás a bérezés
részét képezi. Magánszemélyek fényképes önéletrajzát 2017. 09. 15-ig a petrezselyem10ab@gmail.
com-ra várjuk.

Segítség szépkorúaknak! Mindennapi teendők elvégzését, bevásárlást, ház körüli munkákat, idősgondozást vállalok a II. kerületben heti 1-2 napban.
Érdeklődni szeptember 1-től. Tel.: 06 30 591-8386

OKTATÁS

Barátkozás a számítógéppel. Érdeklődőknek, idősebbeknek, civileknek. Álláskeresőknek vagy hobbinak. Alapismeretek, levelezés, internet, chat. Dán
Zsuzsa. Tel.: 06 30 592-7740
DIPLOMÁS NYELVTANÁRNŐ több éves külföldi
tapasztalattal NÉMET-, ANGOL-, FRANCIAOKTATÁST, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést és
társalgást vállal felnőtteknek és tanulóknak
minden szinten. Tel.: 06 30 373-8069
SPANYOL NYELVOKTATÁS. Kezdőtől haladóig. Felkészítés nyelvvizsgára, felvételire, utazásra. Házhoz
megyek. Tel.: 06 30 240-5112
DIPLOMÁS SZAKTANÁR ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL GYAKORLATTAL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍT, KORREPETÁL, EGYÉNILEG. BEL-BUDÁN.
Tel.: 06 30 749-2507
Better English, Higher Income Állásinterjú előtti
készségfejlesztés és frissítés (hallás utáni megértés,
kiejtés, folyékony beszéd javítása). 3000 forint/óra.
Czobor Zsuzsa. Tel.: 06 30 280-1732
Mikor fog a gyerek végre megszólalni? Angol nyelvi kompetenciafejlesztés (NAT-elvárások szerint)
általános iskolások számára. 3000 forint/óra. Czobor
Zsuzsa. Tel.: 06 30 280-1732
ANGOL-, FRANCIATANÍTÁS diplomás nyelvtanártól
minden szinten. Pasaréti tér mellett. dobojutka@
gmail.com Tel.: 06 30 432-5012
Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 06 30
461-8821

INGATLAN

A RÓZSAKERT KÖZELÉBEN 16 m²-ES GARÁZS
HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ. Tel.: 06 30 580-2662
GARÁZS KIADÓ a Pasaréten, a Battai út közelében, rövid vagy hosszú távra. Tel.: 06 20 978-2224
Keresünk kiadó igényes családi házat 3000 euróig német család részére. BakosLak Ingatlan.
Tel.: 06 20 974-0571
A BakosLak Ingatlan KERES hosszú távra KIADÓ
igényes házat, ikerházat, sorházat és lakásokat
diplomata és külföldi ügyfelei és családjaik részére. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571

Hirdessen a

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

történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16-ig.
Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222.

Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10
megjelenéstől 10% kedvezmény. 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 hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények
nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

Következő megjelenés: 2017. szeptember 9-én.
Lapzárta: keretes – augusztus 30., apró – szeptember 1.

A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei részére keres ELADÓ ingatlanokat azonnali fizetéssel. Tel.: 326-0618, zsuzsanna.bakos@t-online.
hu, 06 20 974-0571
Diplomaták és külföldi üzletemberek részére
keresek lakást, házat, ikerházat hosszú távú
bérlésre. Tel.: 06 30 924-7165
KERESEK eladó, vagy minimum egy évre bérelhető
lakást. Tel.: 06 30 729-7546
Az I., Halászbástya alatt Parlamentre, Dunára és Rózsadombra panorámás, II. emeleti, belső kétszintes,
110 m²-es amerikai konyhás, nappali + 2 hálószobás
+ dolgozószobás, dupla panoráma teraszos, luxus
designlakás 198 millió forintért eladó. BakosLak
Ingatlan. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571
Az I., Szentháromság téren a Mátyás templomra,
Halászbástyára, Dunára és Parlamentre teljes panorámás, II. emeleti, zárt lépcsőházas, rendezett,
kulturált társasházban felújított 70 m²-es, nappali + 2 hálószobás lakás 150 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571
FÉNY utcai III. emeleti (lift nincs) benapozott háromszobás, erkélyes, felújítandó hagyományos polgári lakás eladó. Tel.: 06 30 526-1170
A II., PRÍMÁS UTCÁBAN ELADÓ MAGASFÖLDSZINTI 1,5 SZOBÁS LAKÁS. TERÜLETE: 52,36
m² + 7,54 m² ERKÉLY. IRÁNYÁR: 35 M Ft. TEL.:
06 30 221-1846
A II., Bem rakparton 185 m²-es, panorámás, belső
kétszintes, két lakrészes, 4 + 3 félszobás félemeleti
elegáns polgári lakás 127 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571
A II., Pasaréten csendes utcában háromlakásos
társaházban 130 m²-es világos, magasföldszinti,
nagy teraszos és kertkapcsolatos, kandallós, nappali + három hálószobás, dupla komfortos lakás
két beállós garázzsal 133,4 millió forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan. Tel.: 326-0618,
06 20 974-0571
A Rózsadomb alján, a hangulatos TULIPÁN UTCÁBAN ELADÓ magánszemélytől csendes környezetben egy 70 m²-es, két és fél szobás, első emeleti
(lépcsők száma szerint inkább második emeleti)
napfényes, erkélyes lakás, tárolóval. 47,5 M Ft. Tel.:
06 20 443-1776. Nyomatékosan kérjük, hogy ingatlanközvetítők ne keressenek!
ADYLIGETEN 2050 m²-es építési telek 15%-os
beépíthetőséggel, jó infrastruktúrával, panorámával tulajdonostól eladó. Tel.: 06 30 257-0257

PÁTYON 1132 m²-es telek faházzal, építési lehetőséggel eladó 4,4 M Ft-ért. Tel.: 06 70 296-9374
Solymáron kiváló adottságú (könnyű megközelíthetőségű) 703 m²-es belterületi építési
telek teljes közműlehetőséggel eladó. Tel.: 06
20 958-6387
Solymár központjában két generációs, 2 x öt
szoba összkomfortos, kiváló állapotú családi
ház 1000 m²-es telken, öt fedett gépkocsibeállóval, pincével eladó. Tel.: 06 30 951-0467
Balatonszemesen komfortos, téglaépítésű nyaraló
saroktelken eladó (víz-, villany-, telefonnal). Tel.:
06 20 916-5913
Fonyódi, emeleti, 26 m²-es, erkélyes társas üdülőbeli
lakrész eladó, berendezve költözhető. Saját partszakasz, szabad parkoló. 10 millió Ft. Délután hívható.
Tel.: 316-6469
A PIRAMIS INGATLANÜGYNÖKSÉG A BUDAI
CSALÁDI HÁZAK ÉS NÍVÓS LAKÁSOK SPECIALISTÁJA. PROFI CSAPAT! NÁLUNK MEGTALÁLJA!
MI EL TUDJUK ADNI! www.piramisingatlan.hu
Tel.: 33-55-965
A BUDAHOUSE KERES IGÉNYES ÜGYFELEINEK ELADÓ, KIADÓ INGATLANOKAT KORREKT ÜGYINTÉZÉSSEL Tel.: 06 30 494-3964
INGATLANIRODÁNK ELADÓ BUDAPESTI LAKÁSOKAT KERES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT:
GYORSAN HOZZUK A VEVŐT, JUTALÉK 3%,
ÜGYVÉD INGYENES, DIPLOMÁS ÜGYNÖKÖK,
KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK
LAKÁSA ELADÓ? HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT
KAP! LAURUS INGATLAN. TEL.: 06 20 9663960
A BUDA-HOME Ingatlaniroda keres ügyfeleinek
ELADÓ-KIADÓ lakásokat, házakat, üzleteket. Tel.:
06-20-414-9344 Tel.: 06 20 946-8383
SPANYOL TENGERPARTI APARTMANOK MARBELLÁN KEDVEZŐ ÁRON ÉPÍTŐ CÉGTŐL BANKHITELLEL MEGVÁSÁROLHATÓK. Tel.: 06 70
454-6127

EGÉSZSÉGÜGY

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ.
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN
FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., KRISZTINA
KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30 222-3016

30. OLDAL

HIRDETÉS

Csontkovács-akupresszőr rendel a Szilágyi Erzsébet
fasor 51. alatt csütörtökönként 14-18 óráig. Idegbecsípődések, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nyaki
eredetű szédülések megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Bejelentkezés alapján. Dr. Garzó Péter
természetgyógyász. Tel.: 06 30 945-8477

VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS.
VILLANYBOJLER, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK, SZERELÉSE, KÁBELEZÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20
546-6304

GYÓGYÍTÓ ÉRINTÉS – ÁGNES GYÓGYMAS�SZÁZS. Stresszoldó és közérzetjavító gyógymasszázs, hát-, talp-, nyirok- és svédmasszázs
harmonikus, békés környezetben:Máriaremetei
út 38. Előjegyzés: 06 30 4545-120. Tel.: 06 30
4545-120

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

Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelőkben,
a Fény u. 10. alatti fodrászatban vagy az Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 20
595-3057
PEDIKŰR HÁZHOZ MEGY. NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY! TALPMASSZÁZS AJÁNDÉK! Tel.: 06 20
806-7783

VÍZ-GÁZ-VILLANY

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. Korszerű gépi tisztítás nagy tapasztalattal, bontás nélkül azonnal, garanciával. Tel.:
228-6193, 06 30 921-0948
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületieknek azonnal.
Több évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül.
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás, víz-, villany-,
fűtésszerelés és teljes körű márkafüggetlen gázkészülék-javítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával 0-24
óráig. Tel.: 292-1990, 06 20 334-3438
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés,
ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-4330,
06 20 491-5089
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok cseréje,
javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK,
VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30 447-3603
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA-,
GÁZ-, KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL,
KIVITELEZÉSSEL – ENGEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS GARANCIÁVAL. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70 258-0000
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások megszüntetése. Balázs János épületgépész technikus. Tel./fax: 362-4050, 06 20 917-0697
GÁZ-VÍZ: JUNKERS, VAILLANT, BOSCH, FÉG STB.
KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ vállalja egyszerűsített gázkészülékcsere (terv és meó nélkül), gázkészülékek műszeres bevizsgálása,
beállítása, szénmonoxid mérése, gázszivárgás
keresése, gázkészülékek műszeres hatásfokmérése és optimális működés beállítása, kéményhuzat vizsgálata, gázkészülék tisztítása,
karbantartása, javítása, szerelése, fűtési rendszerek átvizsgálása, átmosása, beszabályozása.
Hoffmann Ferenc üzemmérnök, gázbiztonsági
felülvizsgáló, gázkészülék-szerelő, épületgépész. Tel.: 06 30 951-0467
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszivárgás és CO műszeres vizsgálata. Tamási József
gázszerelő. Tel.: 06 20 926-5362
Villanyszerelő/elektrikus vállal hibaelhárítást, javítást-kivitelezést: kismegszakító, bojler, lámpa,
kapcsoló, konnektor stb. Kérem, hívjon! Tel.: 06 30
456-6557
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, villanybojler,
villanyszerelés, mérőhely kiépítése, EPH (érintésvédelem, tűzvédelem), javításokat vállalok.
www.elektromoscserepkalyha.hu Tel.: 06 20
530-0344
VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, kapcsolók, lámpák cseréje garanciával. Boda Zsolt
villanyszerelő mester. Tel.: 200-9393, 06 30
333-6363

LAKÁS-SZERVIZ

Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4 Pillér Kft.
Tel.:405-4603, 06 30 931-5495
ÁCS, BÁDOGOS, TETŐFEDŐ! Javítástól az új tetőig! www.tetoking.hu Kőműves munkát és szerkezetépítést is vállalunk. Tel.: 06 30 924-2690
TÁRSASHÁZAK, családi házak faszerkezeteinek
orom- és ereszdeszkázat-cseréje, mázolása. Tel.:
273-1857, 06 20 471-1870
LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, bádogos-tetőfedő munkák. Garancia, referencia. Tel.:
273-1857, 06 20 471-1870
Szobafestést-mázolást, teljes lakásfelújítást takarítással együtt vállalok. Minőség kedvező áron. Hívjon
bizalommal. Tel.: 06 30 540-6132
Festés 1200 Ft-tól, tapétázás 1500 Ft-tól, külső hőszigetelés 3000 Ft-tól. Minőség, garancia! festoguru.weebly.com Tel.: 06 70 250-9132
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák is, kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: 06 30 568-6255
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES, LAKATOS, ASZTALOS
MUNKÁK, VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505, 06
30 251-3800
ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, kőműves
munkák, festés-mázolás, veszélyelhárítás, tűzfalak
felújítása, dryvitszigetelés, bádogozás. Tel.: 2731857, 06 20 471-1870
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30
341-3423
Zárszerviz vállal asztalos munkát, ajtók, ablakok, szekrények illesztését, zárcseréit, pántok,
zsanérok cseréjét, küszöbök készítését, szigetelését. Tel.: 251-9483, 06 20 381-6703
ZÁRSZERELÉS, LAKATOS MUNKÁK, VÉDŐRÁCSOK, KAPUK-TOLÓKAPUK, SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET. Tel.: 06 30
292-3247
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, zárszerelés, lakatos munkák, kerítések.
frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 214-7442,
06 20 978-7429
ASZTALOS-LAKATOS MUNKÁK. BÚTOROK, AJTÓK, KAPUK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA,
ZÁRSZERELÉS. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 5466304
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éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
üvegezését, szigetelését garanciával. A felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 06 70
550-0269

HÁZTARTÁSI GÉPEK

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK
JAVÍTÁSA RÖVID HATÁRIDŐVEL, GARANCIÁVAL.
BIRÓ ISTVÁN. TEL.: 06 20 937-8110

ELEKTRONIKA

ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK TEL.: 201 5368, 06 20
537-6281
TELEVÍZIÓK, RÁDIÓK, MAGNÓK, LEMEZLEJÁTSZÓK, HIFITORNYOK JAVÍTÁSA, SZERVIZELÉSE
HELYSZÍNEN. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
Lapos TV-k, színes TV-k javítása mindennap. Tel.:
243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL FERENC.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés
ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.:
06 30 857-2653

REDŐNY

REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE,
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! Tel.: 06 70
341-9489, 06 20 341-0043
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖVID
HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, 06
20 934-5728
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása. Redőnytokok szigetelése.
Tel.: 356-4840, 06 30 954-4894
REDŐNYÖK (FA, MŰANYAG), GURTNICSERE.
BIZTONSÁGI RÁCSOK JAVÍTÁSA, SZERELÉSE,
KÉSZÍTÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304

TÁRSASHÁZAK

LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. METZ
MÁTÉ. Tel.: 06 20 349-5395
TÁRSASHÁZAK MEGBÍZHATÓ KÉPVISELETÉT
VÁLLALJUK SZAKKÉPZETT MŰSZAKI, KÖNYVELŐI HÁTTÉRREL, REFERENCIÁKKAL! TEL.: 06 30
432-5919

SZOLGÁLTATÁS

SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉMÉNYEK BELSŐ
MARÁSÁT, BÉLELÉSÉT TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. TEL.: 06 20 264-7752
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347, 06
30 589-7542
KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, ELÉRHETŐ ÁRON.
www.herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06 30
999-8619
NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi út és a Szerb Antal
utca sarkán lévő fodrászatban szeretettel várja régi és új vendégeit. Tel.: 06 70 224-3725,
274-2451
A Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ ILDIKÓ
(06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖTYI (06 20
251-7171) a Pasaréti út 53. (Gábor Áron utca
sarok) alatti fodrászatban szeretettel várja régi
és új vendégeit.
Magánházaknál éves, rendszeres nagytakarítást,
ablaktisztítást vállalunk. Ha fáradt vagy elfoglalt,
hívjon bizalommal. Tel.: 06 70 284-3387
Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre, szobafestő munkát vállal garanciával. Tel.: 06 30
913-8245
Kutyakozmetika, 1025 Budapest, Csévi u. 1. Tel.:
06 30 324-9987
BURKOLÁS-LAKÁSFELÚJÍTÁS TÖBBÉVES TAPASZTALATTAL. Tel.: 06 20 234-0621

KERT

KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, metszést, permetezést, fakivágást, szállítást vállalok. Szilágyi
Csaba. Tel.: 06 20 970-7506
Teljes körű kertgondozás kertészmérnök csapattól korrekt áron, zöldhulladék-szállítással.
www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948
Fakivágás, fagondozás kerületi vállalkozástól,
zöldhulladék aprítása, szállítása, tuskómarás.
Boda János okl. kertészmérnök, www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948

MŰGYŰJTÉS

PAPÍRRÉGISÉG, KÉPESLAPOK, FOTÓK, 1945
ELŐTTI KÖNYVEK, JELVÉNY, KITÜNTETÉS KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁSA, HELYSZÍNI KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 70 609-9985
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, porcelán- és
ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás, info@
tallerantik.hu www.tallerantik.hu Tel.: 316-6461,
06 20 391-5543
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Nyitva: H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 266-4154

BUDAI POLGÁR
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET,
ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNOKAT,
CSILLÁRT, HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET,
SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 597-8280
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK
BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, PORCELÁNOKAT, BRONZOKAT, ANTIK ÓRÁKAT STB.
TELJES HAGYATÉKOT ELSŐ VEVŐKÉNT LEGMAGASABB ÁRON. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. herendi77.@gmail.com Tel.: 06 20 280-0151
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDENFAJTA
RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT,
ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT,
TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS,
BÁRMIKOR HÍVHATÓ. TEL.: 06 20 322-2697,
06 20 494-5344

VÉTEL-ELADÁS
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁROLOK DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL, PORCELÁNT, KERÁMIÁT, FESTMÉNYT, BÚTORT, ÓRÁKAT, BOROSTYÁNT, NUMIZMATIKÁT, SZŐNYEGET, TELJES
HAGYATÉKOT, MŰSZAKI CIKKET, FÉNYKÉPEZŐGÉPEKET, OBJEKTÍVEKET. PINTÉR NIKOLETTA. TEL.: 466-8321, 06 30 973-4949
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT VÁSÁROLUNK.
INGYENES KISZÁLLÁS, AZONNALI FIZETÉS.
TEL.: 06 20 387-4140
Könyvek, könyvtárak, CD-k, DVD-k, hanglemezek,
valamint papírrégiségek (plakátok, képeslapok,
térképek) készpénzes felvásárlása. Tel.: 266-3277,
06 20 922-0001
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem
kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 3256753
Új, kádba befordítható karfás gyógyászati szék
eladó. 10 000 Ft. Tel.: 06 30 680-8258
Megvételre keresek kis és nagy HANGLEMEZEKET, MAGNÓKAZETTÁKAT. Telefonszám: 06
20 363-2050.
ART DECO hálószobabútor (ágy, szekrények, tükör) és kandallóóra eladó. Tel.: 06 30 526-1170
Galériánkban arany-ezüst, borostyán felvásárlás akár gr. árban is! Vásárolunk festményt, bútort, órákat, könyveket, hagyatékot lakáskiürítéssel! II., Fillér u. 1. Ez a
hirdetés arany és borostyán eladása esetén
6000 Ft-ot ér önnek. Tel.: 06 20 229-0986
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT ANTIKVÁRIUMUNK
VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06
20 425-6437
Eladók perzsa exoticus kiscicák. Három hónaposak, törzskönyvvel, oltva, féreghajtva. Kedvesek,
bújósak, játékosak. Tel.: 06 70 938-3762

EGYÉB
45 éves megbízható nő eltartási vagy életjáradéki szerződést kötne ingatlanra idős személlyel. Havi fizetés és teljes ellátás fejében.
Hívjon bizalommal. Tel.: 06 20 229-0986
ELTARTÁSI, ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne középkorú házaspár kölcsönös szimpátia alapján
budai ingatlanért. Érdeklődni: 06 30 432-4004.
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: divatos, egyedi, kézi kötött ruhadarabok méretre, rendelésre, nagy fonalválasztékkal. www.kotode.
hu, 356-6009.
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2017. szeptember 1–3. Szentháromság tér
Díszvendég:

Tok aj és
Vizsoly
A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepe
Délelőttönként: Gyermek- és családi progr amok
Bognár Szilvia, Görömbő Kompánia,
Maszk Bábszínház, Houdini Ház
Délutánonként: irodalmi és kultur ális műsorok
Gryllus Dániel, Sebő Ferenc, Márai Szalon a szabadban
Szigethy Gáborral,
a Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj átadása
KONCERTEK

szeptember 1. 20:30 Sárik Péter Trió
szeptember 2. 20:30 Misztrál
szeptember 3. 20.30 Juhász Gábor Trió
Kiállítások
Szavak, gyöngyök, virágok | Várnegyed Galéria
Zentai csata 320 | Városháza
100 könyv Finnországból | Jók ai Anna Szalon
K arszalagkedvezmények
K arszalaggal kedvezményes belépési lehetőség az
Országos Széchényi Köny vtár, Magyar Nemzeti Levéltár,
Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Zenetudományi Intézet,
a Kiscelli Múzeum és a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításair a.
A progr amok ingyenesek.

www.kony vunnep.hu

dió

Mire kell figyelni
az ingatlan-adásvételi szerződés
megkötése előtt?

20170728_plakatok_konyvunnep_hirdetes-97x133mm_mod0.indd 1

Bár az ingatlan-adásvételi szerződést
ügyvédnek vagy közjegyzőnek kell
készítenie – enélkül a földhivatal
a tulajdonjogot nem jegyzi be -,
nem árt, ha előzetesen mindenki
tisztában van azzal, mire kell odafigyelni annak érdekében, hogy az
adásvétel gyorsan, zökkenőmentesen
bonyolódjon, különösen, ha hitelt is
igénybe vennének a vásárláshoz.
Először is, meg kell győződjenek arról,
hogy az eladó valóban tulajdonos, és arról is,
hogy vannak-e és milyen terhek a tulajdoni
lap III. részén.
Az adásvételi szerződés megkötését megelőző napokban szükség van friss tulajdoni lapra, hogy meggyőződjünk arról, nem
történt-e időközben változás. Ebben kérje
ügyvédje segítségét, semmiképpen se hagyatkozzon az eladó által átadott tulajdoni lapra.
Ha az ingatlan bankhitellel terhelt, előzetesen meg kell állapodni a hitel kifizetéséről
és annak törléséről, és ezt is bele kell foglalni
az adásvételi szerződésbe. Amíg az ingatlan
nem tehermentes, csak foglalót és/vagy előleget érdemes fizetni az eladónak, a további
részletek kifizetése csak ezután következhet.
Talán nem közismert, de általában energiatanúsítvány szükséges az adásvételi szer-

Minden ami fogorvoslás
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ződéshez, ezért annak legkésőbb a
szerződés megkötésekor rendelkezésre kell állnia.
Ragaszkodjunk hozzá, hogy a
szerződés tartalmazza azt, hogy
a birtokbaadásig az eladó fizeti
a közüzemi díjakat, így ugyanis
az - addig még az eladót terhelő
- fogyasztásért a vevő nem felel.
A társasházi közös költség tekintetében feltétlenül javasolt „nullás
igazolás” beszerzése a közös képviselőtől.
Az ingatlan-adásvétel komoly ügylet, így
javaslom, hogy már az egyezkedéskor is vegyék igénybe ügyvéd segítségét.

Dr. Pazicski Fruzsina
ügyvéd
Ügyfélfogadás:
1027 Budapest, Margit krt. 64/b
Székhely: 2000 Szentendre, Rózsakert 2.
Mobil: (06 20) 284-2772
E-mail: pazicski@drpazicski.hu
www.drpazicski.hu

Több mint 20 éve,

08/15/17 14:18

Altatásban is!

az esztétikum és a minőség elkötelezettje...
• Fogpótlás • Implantáció • Szájsebészet

Budapest Széll Kálmán tér 4.
Tel.: + 36 20 946-3463,
+ 36 1 316-5087
www.dentomix.hu
info@dentomix.hu
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Építőanyag kereskedés házhozszállítással!
Tel.: 376-5853

Nyitva: • hétfő-péntek: 7-16 • szombat: 7-12 • vasárnap zárva
Mész, beton, transport beton, tégla, sóder, homok, kulé- és gyöngykavics, termőföld,
betonacél, szegélykő, térkő, vakolat, csemperagasztó.
Cement és zsalukő kedvezményes áron!
Gépi földmunka, bontás, verőfejjel és szállítással is, tereprendezés,
alap-, és sáv-alapásás, árokásás.

1028 Pesthidegkút-Ófalu, Patakhegyi út 83-85.
Tankoljon olcsóbban, helyben!
Tel: 397-2523

Nyitva: • H–P: 6–19 h • SZO.: 6–16 h • vasárnap zárva
95-ös • Gázolaj • PB gáz • Telefon egyenleg feltöltés
• Autópálya matrica • Megyematrica • Útdíj egyenlegfeltöltés
• Bankkártyás fizetés

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

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.
Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858
www.akupunktura-prof.hu
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Gyógyulás mellékhatások nélkül!

Őstermelők
a HÜVI-ben!
Szombatonként:
7:00–13:00-ig.

Irány a
!
m Vásárlás
m Szórakozás
m Ügyintézés

1029 Budapest, Hidegkúti út 1.

Jó hír!
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www.huvosvolgyhaz.hu

huviszolgaltatohaz

Elhozzuk a vidék ízeit!
Termelők jelentkezését is várjuk:
+36 (20) 505 8866

@ info@huvosvolgyhaz.hu
2017.07.28. 9:34

