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Különleges adományok
a jótékonysági hangversenyen
A romantika jegyében zajlott az idei – immár negyedik – jótékonysági koncert, amit
a Törös Alapítvány 2011 szervezett azzal a céllal, hogy elősegítse a II. kerületben élők
egészségügyi ellátásának fejlesztését. A Marczibányi Téri Művelődési Központ zsúfolásig
megtelt nézőterének közönsége nemcsak Rossini, Mendelssohn és Schumann gyönyörű
muzsikáját hallgathatta meg, hanem két különleges felajánlásnak is tanúja lehetett.

Folytatás a 3. oldalon.

Balázs János zongoraművész, Dubrovay László zeneszerző és dr. Törös Edit főorvos
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Fényességet küldeni az emberi szív mélységébe
Kanai Toshifumi és a Duna Szimfonikus
Zenekar

Láng Zsolt polgármester és
Dr. Törös Edit főorvos

Balázs János

Folytatás az első oldalról.
– Ma este mindenki azért jött el, hogy adjon – a
fellépők a művészetükkel, a hallgatóság pedig
azzal, hogy megvásárolta a belépőjegyeket –
ezekkel a szavakkal köszöntötte a jótékonysági hangverseny részvevőit Mohai Gábor, az est
műsorvezetője.
A Törös Alapítvány 2011 negyedik alkalommal rendezett jótékonysági koncertet a
Marczibányi Téri Művelődési Központban.
A töretlen érdeklődés a jó ügy szolgálata és a
kiemelkedő kulturális élmény együttesének
köszönhető. Nem volt ez másképp most sem.
A Duna Szimfonikus Zenekar Kanai Toshifumi
vezényletével és a világhírű zongoraművész,
Balázs János szenvedélyes játékával felejthetetlen élménnyel gazdagította a közönséget.
Az alapítvány alapítója és a jótékonysági estek szervezője, rendezője, háziasszonya – és
nem mellesleg állandó fellépője – a II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett dr. Törös Edit
reumatológus főorvos, aki Schumann szavaival
kezdte köszöntő beszédét: – „Fényességet küldeni az emberi szív mélységébe: ez a művész hivatása” – idézte, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták az est létrejöttét.
A főorvos arról is megemlékezett, hogy a
mai Járdányi Pál Zeneiskola elődjét, a Magyar
Ének- és Zeneakadémiát éppen 150 évvel ezelőtt alapították. Ebből az alkalomból egy csokor virággal köszöntötte Vimmer Erikát, az intézmény vezetőjét.
Az esemény fővédnöke az előző alkalmakhoz
hasonlóan Láng Zsolt polgármester volt, aki
megnyitó beszédében felidézte az alapítvány
születésének körülményeit, azt a törekvést,
hogy az itt élő művészek, mecénások, lakosok a
maguk lehetőségei szerint támogassák a kerületben működő egészségügyi ellátórendszert.

– Ez az összefogás, a közös gondolkodás, a
szeretet, ami nemcsak az alapítványt és a Kapás utcai rendelőintézetet, de talán az egész
kerületet áthatja, nekünk, a kerület vezetőinek
erőt és hitet ad ahhoz, hogy még ha nagy hullámok is jönnek szembe, akkor is tovább ús�szunk a túlsó part felé – mondta a polgármester, majd hozzáfűzte: az emberek többségében
megvan az igény a jóra, arra, hogy a ránk bízott
ügyeket továbbvigyük. Ha ez a hangos csatározások közepette is megmarad, akkor esélye van
egy közösségnek, egy kerületnek, egy városnak
és talán egy országnak is arra, hogy a mindennapokban a nézeteltéréseket félretéve tudjunk
közös ügyeinkért együttműködni.
Láng Zsolt végezetül elmondta, hogy a kormány 6,8 milliárd forintos támogatásával a
következő években megépülő új Frankel Leó
úti egészségügyi szolgálat nemcsak egy igazi XXI. századi ellátóhely lesz, de tovább fogja
vinni a Kapás utca szellemiségét is.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a
4-es számú választókerület országgyűlési képviselője örömmel jött el idén is a jótékonysági
eseményre.
– Két fontos emberi tényező kapcsolódik
itt össze: az egyik a magunk és szeretteink
egészségéért való aggodalom, a másik pedig
az adakozási vágy – hangsúlyozta a miniszter.
Beszédében elmondta, hogy a kerületi fejlesztésekkel összekapcsolódva a következő időszakban elindul az Egészséges Budapest Program, ami jelentősen javítani fogja az itt élők
egészségügyi ellátását. Köszönetet mondott
dr. Törös Editnek, amiért alkalmat teremt az
adakozásra, aminek hazánkban évszázadokra
visszanyúló hagyománya van.
A hangverseny zenei összeállítása a romantika korába repítette a hallgatókat. Törös Edit,
aki nemcsak kiváló orvos, de kitűnően zongo-

A Törös Alapítvány 2011 idén két különleges adománnyal is gazdagodott: a Németországból
nemrég hazatelepült Táncsics Sándor 40 millió
forintot adományozott az alapítványnak, a kerületünkben élő festőművész és grafikus Forster Jakab
pedig kereken egy tucat festményét ajánlotta fel
a nemes célra.
Táncsics Sándor
személyesen nem tudott részt
venni a hangversenyen, mert
jelenleg Vasváron él egy idősek otthonában. A koncert
hallgatóságának küldött
videóüzenetében elmondta,
hogy Vasváron született szegény parasztcsaládban, majd Budapesten tanult
közgazdásznak. Az 1956-os események után hagyta
el hazánkat, és talált új otthonra Németországban,
ahol nagy német vállaltoknál, például a Siemensnél,
a BMW-nél és a Mercedesnél dolgozott. Hazatérésekor kerületünkbe, a Bimbó útra költözött,
egészségügyi problémáival a Kapás utcai rendelőintézetet kereste fel. Ott ismerte meg Törös Edit
főorvost és alapítványát. Sokat beszélgettek, jó
barátságba kerültek. Háláját ezzel a páratlanul
nagyvonalú adománnyal fejezte ki, amit nagy
értékű műszerbeszerzés céljából adott.
– Egy év híján negyven éve
élek a kerületben – nyilatkozta lapunknak Forster
Jakab. Ez idő alatt nagyon
sok orvossal találkoztam, köztük – ízületi problémákból
kifolyólag – Törös főorvos as�szonnyal is. Elsősorban neki
szerettem volna megköszönni azt a gondosságot,
figyelmet és empátiát, amivel minden alkalommal
felém fordul. De hálás vagyok a többi gyógyítónak,
például a Pulzus központ orvosainak is, amiért mi,
sokszor türelmetlen, fájdalommal, szorongással
küzdő betegek megtapasztalhatjuk, hogy a fehér
köpeny mögött együttérző emberi szív dobog. Az a
tapasztalatom, hogy ezeknek a kiváló orvosoknak
különös affinitásuk van a művészetekhez – a zenéhez és a képzőművészethez is.
A felajánlásom másik oka pedig az, hogy igazi
lokálpatriótaként én sehol máshol nem tudom elképzelni az életem, csak a II. kerületben.

rázik is, két romantikus zongoradarabbal lepte
meg közönségét. Balázs János lelkileg mélyen
átélt, technikailag virtuóz előadásmódja hos�szas vastapsra késztette a zenebarátokat, amit
a művész igazi különlegességgel hálált meg:
mestere, az est egyik védnöke, a II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett Kossuth-díjas
zeneszerző, Dubrovay László Hommage à Fellini
című művét adta elő ráadásképpen.
A jótékonysági koncert bevétele több mint
600 ezer forint volt, az összegből a Fekete
Sas utcai szakrendelő gyógytornatermébe egy
elektromosan állítható kezelőágyat vásárolnak.
Péter Zsuzsanna
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ÖNKORMÁNYZAT

BUDAI POLGÁR

Kitüntetések és elismerések a szociális

Világszerte november 12-én
ünneplik a szociális munka napját. Minden év novemberében
jutalmat vehetnek át azok, akik
a szociális szférában kimagasló
munkát végeznek. November
12-t az idei évtől az érintettek
számára munkaszüneti nappá
nyilvánították.

A világnap alkalmából az ágazat dolgozóinak a II. Kerületi Önkormányzat is évről évre
összejövetelt rendez. A vendégeket – a három gondozási központ, az Értelmi Fogyatékosok
Nappali Otthona, a Család- és
Gyermekjóléti Központ, a Humánszolgáltatási Igazgatóság,
valamint a Ferences Rendtartomány Gondviselés Házának
munkatársait – Vargáné Luketics
Gabriella, a Humánszolgáltatási
Igazgatóság vezetője köszöntötte. Az eseményen részt vett Láng
Zsolt polgármester, Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, a 4.
vk. országgyűlési képviselője,
Ötvös Zoltán, az Intézményirányítási Osztály vezetője, valamint az Egészségügyi, Szociális
és Lakásügyi Bizottság két tagja, Riczkó Andrea önkormányzati
képviselő és Dömök Lászlóné.
Láng Zsolt elismerően szólt a
több mint százötven, a II. kerü-

Láng Zsolt polgármester Massong Erikával, a III. Sz. Gondozási Központ vezetőjével

leti szociális ágazatban dolgozó
munkatárs sokszor embert próbáló munkájáról, aki nap mint
nap találkozik a leginkább segítségre szorulókkal – kerületünkben mintegy hatezer emberrel.
A polgármester azt is kiemelte,
hogy a kötelező feladatokon túl
az önkormányzat önként vállalt
szolgáltatásokat is végez ezen a
területen. Pozitívumként említette a bérfejlesztés már érez-

A gyermekvédelmi törvény 20. évfordulója
alkalmából, a gyermekvédelem területén
végzett kiemelkedő munkája elismeréséül
Papp Krisztinát, a Család- és Gyermekjóléti
Központ vezetőjét emlékplakettel tüntették
ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális munka napi központi rendezvényén.
Az elismerést Czibere Károly államtitkár és
Nyitrai Imre helyettes államtitkár adta át.
– Nagy megtiszteltetés az elismerés – nyilatkozta lapunk érdeklődésére az intézményvezető – és nagy öröm volt az átadáson
újra látni a régi kollégákat, akikkel két évtizede együtt kezdtünk
dolgozni a gyermekvédelmi törvény megvalósításáért. Nagyon
meghitt és családias ünnepség volt. Éppen húsz éve, 1997. november 7-én fogadták el a törvényt, ami azt is jelenti, hogy a
gyermekjóléti szolgálatok húsz éve álltak fel. Annak idején abban
a szerencsés helyzetben voltam, hogy az országos intézetben
én kezdhettem el a szolgálatokban folyó módszertani munka
kidolgozását.
A törvény az elmúlt két évtizedben többször módosult, a
szakemberek folyamatosan kapnak új feladatokat, a szakma új
kihívások előtt áll. A következő évben az úgynevezett szociális
diagnózis, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység vár bevezetésre – tette hozzá Papp Krisztina.

hető hatását, negatívumként pedig a munkaerőhiányt, ami még
több feladatot ró az ágazat dolgozóira.
Varga Mihály kiemelte, a világnap a szociális munka megbecsülését jelenti, ami azért is
fontos, mert Magyarországon a
népesség harmada szorul valamilyen szociális támogatásra.
Ezért is szavazta meg az Országgyűlés az elmúlt évben, hogy a
világnap egyben munkaszüneti
nap is legyen. Elismerte, hogy
léteznek még presztízsbeli és

anyagi különbségek a különböző
ágazatok megbecsültsége között,
de mint fogalmazott, a kormány
szeretné ezeket minél hamarabb
megszüntetni. Végül Szabó Magda szavait idézte: „Ott kezdődik a
nagyemberség, hogy az ember észreveszi, hogy mások is élnek a földön őkívüle, és amit tesz, úgy teszi,
hogy nemcsak magára gondol, hanem másokra is”.
Az összejövetelen Láng Zsolt
polgármesteri, Ötvös Zoltán pedig osztályvezetői kitüntetéseket
adott át.
Péter Zsuzsanna

Az ágazat dolgozóit Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter is köszöntötte
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ágazat ünnepén
Díjazottak

Polgármesteri kitüntetésben részesültek:

Orosz Melinda – óvodai-iskolai szociális munkás (Család- és Gyermekjóléti Központ).
A gyermekek és családjuk problémáival minden esetben empátiával, toleranciával foglalkozik.
De Pottné Bajka Beatrix – gazdasági ügyintéző (II. Számú Gondozási Központ).
Az intézmény vagyonának lelkiismeretes őre, a rábízott értékeknek jó „gazdája”.
Oldal Gábor – gazdasági ügyintéző (III. Számú Gondozási Központ).
Fáradhatatlan, ha kell, helyettesíti az intézményvezetőt, rendezvényt szervez,
honlapot készít, vagy technikai eszközöket szerez be.

Osztályvezetői kitüntetésben részesültek:

Bicskeiné Mayer Erzsébet, a Család- és Gyermekjóléti Központ
szakmai vezetője
Szakmai tudása munkatársai számára stabil, megbízható hátteret, támaszt jelent, bármikor számíthatnak segítő, megértő tanácsaira.
Konyári Marianna – terápiás munkatárs (ÉNO)
Az általa vezetett terápiás foglalkozásokon humán műveltségének átadására
törekszik, a kreatív foglalkozásokon pedig a környezetvédelem és az újrahasznosítás a kiemelt szempont.
Mencz Istvánné – gondozó (I. Számú Gondozási Központ)
Nagyfokú humánummal, empátiás készséggel rendelkezik, értő figyelemmel,
türelemmel fordul az ellátottak felé.
Fülöp Gáborné – gondozó (I. Számú Gondozási Központ)
Munkáját felelősségteljesen, lelkiismeretesen, becsületesen és nagy odaadással
végzi, tapintatos és segítőkész.
Gebhardt-Szegedi Anna – gondozó (II. Számú Gondozási Központ)
Emberi tartása, gyors, pontos, lelkiismeretes és példaértékű munkája hozzájárul
ahhoz, hogy a kerületben élő idősek a lehető legszínvonalasabb ellátásban
részesüljenek.
Sándor Viktória – gondozó (II. Számú Gondozási Központ)
Mosolygós, pozitív, sokoldalú személyiség. Fiatalsága üdítően hat az általa
gondozottakra, kitűnően szót talál olyan személyekkel is, akikkel a környezete
nehezen kommunikál.
Bótáné Somlai Krisztina – étkeztetésszervező (II. Számú Gondozási Központ)
Munkaköri kötelezettségén túl aktívan kiveszi a részét minden olyan feladatból,
ami az intézmény működését, jobb teljesítményét segíti.
Garami Zoltánné – szociális gondozó (III. Számú Gondozási Központ)
Hivatásának tekinti az idős emberek segítését, csendes, halk szavú, megjelenése
az intézményben mindig biztonságot jelent az ellátottak és munkatársak számára.
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Megtekinthető rendelettervezet

A II. kerület polgármestere ezúton értesíti az érintetteket, hogy
2017. november 20. – december 12. között ügyfélfogadási időben
a Polgármesteri Hivatal Településrendezési Osztályán (1024 Mechwart liget 1., I. emelet), valamint az önkormányzat honlapján a
Hirdetőtábla menüpont alatt (www.masodikkerulet.hu) Budapest
II. kerület településképi arculati kézikönyvének és településképi
rendeletének tervezete megtekinthető.
Az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslataikat – rövid indokolással kiegészítve – az alább meghirdetett lakossági fórumon
szóban, vagy a fórumot követő héten, december 12-ig az alábbi
elérhetőségeken írásban tehetik meg: e-mailben a partnerseg@
masodikkerulet.hu címen, postai úton: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal (Gacsályi Zsolt mb. főépítész), 1024 Budapest,
Mechwart liget 1. (vagy: 1277 Budapest 23, Pf. 21). Személyesen a
Polgármesteri Hivatal Településrendezési Osztályán (1024 Mechwart liget 1., I. emelet)

Lakossági fórum

A II. kerület településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészült tervezetével kapcsolatban Gacsályi
Zsolt mb. főépítész DECEMBER 4-én 18-19 óra között a Völgy
Utcai Ökumenikus Óvodában (1021 Völgy utca 3.) lakossági fórumot tart a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.
(II. 24.) önkormányzati rendelet rendelkezéseivel összhangban.
A lakossági fórumon való részvételi szándékot a partnerseg@
masodikkerulet.hu e-mail-címen szíveskedjen jelezni.

Adventi gyertyagyújtás
a Bánffy parkban

A II. Kerületi Önkormányzat és négy pesthidegkúti plébánia immár
tizedik éve Hűvösvölgyben is megemlékezik az adventről. December 2-től négy szombat délután 16 órától meggyújtják a feldíszített
adventi koszorú gyertyáit a Bánffy György emlékparkban. Közösen
imádkoznak, adventi énekeket énekelnek, és az alkalmak végén megvendégelik az arra járókat – így várva Krisztus születését.

6. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT

BUDAI POLGÁR

A képviselő-testület ülésén történt
A képviselő-testület október 26-án tartott
ülésén többek között döntöttek alapítványi támogatásról, és rendeletet alkottak
a településképet meghatározó reklámok
kihelyezésének feltételeiről.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntöttek arról, hogy az önkormányzat ötvenezer
forinttal támogatja az Alapítvány a II. kerületi
Muzsikáló Ifjakért szervezetet, amely a Marczibányi téri Járdányi Pál Zeneiskola alapításának 150. évfordulójához kapcsolódó jubileumi évkönyv kiadásához használhatja fel az
összeget.
A testület új rendeletet alkotott a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók
illetményéről és juttatásairól. A rendelet
pontosítja a korábbi jogszabályban foglaltakat és egyszerűsíti az alkalmazásukat.
A képviselő-testület szintén új rendeletet
alkotott a településképet meghatározó reklámok és plakátok elhelyezéséről a településkép
védelme érdekében. A jogszabály – amelynek
megalkotását kormányrendelet írta elő – szabályozza többek között a II. kerület közigazgatási területén a közterületen, a közterületről
látható magánterületen, köztulajdonban lévő
ingatlanon, valamint közforgalmi személy-

szállítást végző személy tulajdonában lévő
ingatlanon elhelyezhető reklámhordozók típusait és méretét. A testület egyúttal módosította a településképi eljárásról, valamint az
építményadóról szóló rendeletet is, amely-

Napirend előtt
Napirend előtti felszólalásában Őrsi Gergely frakcióvezető (Kerületünk az otthonunk-frakció) elmondta, hogy a Hűvösvölgyi
Gyermekvasút végállomásától induló ösvényen elhelyezett gyűlöletkeltő és uszító fal- és padfirkákat a frakció képviselői eltüntették.
– Kérem, hogyha hasonló jelenséget észlelnek az illetékes szervek, akkor tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Ne hagyjuk,
hogy a gyűlölet beférkőzzön a II. kerületbe.
Láng Zsolt polgármester egyetértéséről biztosította a frakcióvezetőt, és arról, hogy számíthat a segítségükre.
– Úgy vélem, hogy a 2018-as kampány közeledtével új kampányeszközök és új indulatok jelennek meg, melyek elítélendőek.
Sajnos, a II. kerületi Fidesz-irodát is megrongálták – fűzte hozzá
a polgármester.
Őrsi Gergely frakcióvezető még a napirend összeállítását megelőzően jelezte, hogy a településképet meghatározó reklámok
és plakátok elhelyezéséről szóló rendelettervezet és a hozzá kapcsolódó két rendeletmódosítás levételét kéri a napirendről. Mint
mondta, a három napirendi pont a kormányzati plakátharcokat
tükrözi, az új rendelet megalkotását pedig átgondoltabb munkának kellene megelőznie.
– Nem tudni, hogy miként lehet ellenőrizni a reklámcélú hirdetések darabszámát, alapterületét, és nem tudni, hogy az ellenőrzés
nem kerül-e többe, mint az adóbevétel – tette hozzá a képviselő.
Ungár Péter (LMP) képviselő Őrsi Gergely frakcióvezetővel
egyetértve szintén kérte, hogy kerüljenek le a napirendről az
érintett rendeletek.
Láng Zsolt polgármester arról tájékoztatott, hogy a Fővárosi
Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok többsége már elfogadta ezeket a szabályokat.
– Azért nem vehetjük le ezeket a rendeleteket a napirendről,
mert elfogadásukra október 1-jei törvényi határidőt szabtak.
Dankó Virág alpolgármester arra hívta fel a képviselők figyelmét

ben 12 ezer forint négyzetméterenkénti árban
maximalizálta a kivethető adót. Az ülésen vita
után – az ellenzéki képviselők ellenszavazata
mellett – a képviselő-testület elfogadta a módosított jogszabályokat és az új rendeletet.

a településképet meghatározó reklámok és plakátok elhelyezéséről
szóló rendelettervezettel kapcsolatban, hogy az elmúlt években a
településrendezési eszközök különböző szintjeinek újraalkotása
zajlik. Jelezte, hogy a városrészben a leglátványosabb esztétikum
elleni rombolást a reklámfelületek okozzák.
– Ebbe a folyamatba tartozik az új rendelet elfogadása is, amihez
az ellenzéki képviselők politikai színezetet adnak a felszólalásaikkal.
Kérem az ellenzéki képviselőket, gondolják végig, hogy az elmúlt
hónapokban milyen témában és milyen tartalommal nyilvánultak
meg. Most úgy tűnik, konzekvens álláspontot képviselnek, de akik
itt ültek már hónapokkal ezelőtt is, azok tapasztalhatták, hogy az
ellenkezőjét is el tudnák mondani annak, mint amit most.
Bodor Zoltán (Jobbik) képviselő az Ürömi utca 24-28. szám alá
tervezett rendelő ügyében szólalt fel.
– Az ott lakók kérik, hogy az önkormányzat tekintsen el a pszichiátriai rendelő megnyitásától a társasházban, mert zavarná a
nyugalmukat. Attól tartanak, hogy a rendelő megnyitásával a
betegek bemehetnek a kertbe, a folyosókra, a forgalomnövekedés miatt csökken az utcákban a parkolási lehetőség, és csökken
a lakások értéke.
A képviselő elmondta, hogy ideiglenes, két évre szóló a beruházás, ahhoz képest magas az erre tervezett 35-40 millió forintos
összeg. A lakók nevében kérte, hogyha van más hely, akkor oda
költözzön a rendelő, illetve a Frankel Leó úti rendelő megépítésével a pszichiátria legkésőbb 2020-ban hagyja el a lakóházat.
– Önkormányzatunk ingatlanállománya nem olyan összetételű,
hogy máshova helyezhessük a rendelőt – mondta el válaszában
Dankó Virág alpolgármester. – Ez a rendelés húsz évig egy másik
társasházban működött, és soha semmilyen probléma nem merült
fel. A rendelőt belvárosi övezetben, vegyes célú ingatlanban, nem
lakás célú helyiségben alakítanák ki, ideiglenes jelleggel.
Az alpolgármester hozzátette: a párbeszéd jegyében szívesen
látja fogadóóráján a ház lakóit.

2017/19 – november 18.
A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJának
nyitvatartása: hétfőtől péntekig 9–18
óráig. Telefonszám: 212-5030 (1024 Keleti
Károly u. 13/b).

KÉT HÉT
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Emléktáblát állítottak
Kertész Imre egykori otthonánál

Ingyenes jogi tanácsadás a Fidesz
II. kerületi szervezeténél. Időpont-egyeztetés nyitvatartási időben a 212-5030-as
számon.

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 16.0018.00 között. Bejelentkezés nem szükséges.
Képviselői iroda: Varga Mihály (a 4-es
számú választókerület országgyűlési képviselője) irodája hétfőn 15-18, szerdán
17-20, pénteken 9-13 óráig tart nyitva
(1028 Máriaremetei út 118., tel.: (06 20)
355-8199).

Az MSZP II. Kerületi 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
16-18 óráig a 1024 Keleti Károly utca
8.-ban, páros hét csütörtökén 17-19 óra
között a Széphalom vendéglőben (1028
Hidegkúti út 79.). Jogsegélyszolgálat:
időpont-egyeztetés a (06 70) 638-6665-ös
telefonszámon, 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.).

Lukács Sándor és Kulka János színművészek, Balog Zoltán miniszter, Láng Zsolt
polgármester és Riczkó Andrea önkormányzati képviselő az emléktábla-avatáson

A Közép- és Kelet-európai Történelem- és Társadalomkutatásért Közalapítvány és a Kertész Imre
Intézet november 9-én, a
Nobel-díjas író születésnapján emléktáblát avatott a Török utca 3. számú
háznál, ahol Kertész Imre
több mint negyven éven át
lakott. Nem ez volt egyetlen lakóhelye kerületünkben, élete utolsó éveit egy
Szilágyi Erzsébet fasori
lakásban töltötte.
Az ünnepélyes megemlékezésen Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere tartott beszédet,
az író egy eddig még nem
publikált írását pedig Lukács Sándor színművész olvasta fel.
Az emléktáblánál a II. kerület polgármestere, Láng Zsolt is elhelyezett koszorút. Őt
megelőzően Balog Zoltán, Schmidt Mária,
a Közép- és Kelet-európai Történelem- és
Társadalomkutatásért Közalapítvány vezetője, Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum
igazgatója, Hafner Zoltán, a Kertész Imre Intézet vezetője, valamint a Magyar Írószövetség
nevében Ács Margit koszorúzta meg az emléktáblát. Az eseményen a II. Kerületi Önkormányzat részéről Láng Zsolt polgármester
mellett Biró Zsolt, a Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottság elnöke

és Riczkó Andrea képviselő vett részt.
Kertész Imrét 2002ben első, és eddig
egyetlen magyar íróként
irodalmi Nobel-díjjal
tüntette ki a Svéd Királyi Akadémia. Számos
irodalmi elismerése
mellett 2003-ban a II.
kerület díszpolgára lett,
2014-ben megkapta a
legmagasabb magyar állami kitüntetést, a Szent
István Rendet.
A Közép- és Kelet-európai Történelem- és Társadalomkutatásért Közalapítvány
által létrehozott Kertész
Imre Intézet idén januárban indult azzal a céllal, hogy gondozza az
író hagyatékát, illetve feldolgozza a róla szóló
magán- vagy közgyűjteményekben fellelhető
dokumentumokat. A munka azóta meg is kezdődött: több ezer oldalnyi anyag, személyes
dokumentumok, újságcikkek összegyűjtése
mellett 43 órányi hangfelvétel, 30 órányi televíziós és filmfelvétel, valamint 1400 fénykép digitalizálását is megkezdték az intézet
munkatársai.
A Kertész Imre Intézet a Magyar Művészeti Akadémiával közösen konferenciát szervez
november 30-án a tavaly márciusban elhunyt
író életművéről.
PZS
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Minden II. kerületi gyermekre vigyáz

A közlekedés veszélyes üzem
– akár gyalog, akár kerékpárral, autóval vagy valamilyen
közösségi közlekedési eszközzel
indulunk útnak. Nap mint nap
történnek kisebb-nagyobb balesetek, amelyeknek sok esetben
a figyelmetlenség az oka. És
bár nem lehet minden gyermek
mellé kísérőnek rendőrt állítani,
és sajnos a közlekedési morált
sem lehet egyik napról a másikra megjavítani, mégis tehetünk
magunk és gyermekeink fokozott biztonságáért.

Mivel a II. Kerületi Önkormányzat számára szintén kiemelten
fontos a kerületi gyerekek biztonsága, évről évre láthatósági villogóval ajándékozza meg az óvodába
lépő, és láthatósági mellénnyel az
első osztályos gyerekeket.
Szerkesztőségünk az Újlaki
Általános Iskolába látogatott el,
amikor az igazgató, Gábor Áron
átadta az önkormányzat ajándékát az iskola legfiatalabb tanulóinak. A mellények kiosztása előtt
az intézményvezető a biztonságos közlekedésről és a mel-

lények hasznáról beszélgetett a
gyerekekkel, akik sorolták, hogy
hol, mikor, milyen körülmények
között fontos viselni a fényvis�szaverő ruhadarabot. A beszélgetésből az is kiderült, hogy az

iskolának van néhány hasonló
mellénye, amit már eddig is kipróbálhattak az elsősök egy-egy
közös kirándulás alkalmával. Így
aztán nagy volt az öröm, amikor
a gyerekek végre megkapták a sajátjukat, amit azonnal fel is próbáltak.
A II. Kerületi Önkormányzat
számára kiemelten fontos a gyerekek biztonsága. A tanév első
heteiben a II. kerületi Rendőrkapitányság rendőrei, közterület-felügyelők és polgárőrök
vigyáznak évről évre a nagyobb
forgalmú utak mellett működő
iskoláknál a közlekedő gyerekekre.
A rendőrség egész évben szoros kapcsolatot ápol az óvodákkal és az iskolákkal, közlekedés-, közbiztonsági és bűnügyi

előadásokat tartanak, valamint
minden iskolának van sulirendőre, akit nemcsak iskolai, hanem otthoni problémákkal is
megkereshetnek a diákok.
A biztonságosabb közlekedést
szolgálja az is, hogy az elmúlt
években a városrész forgalmas
útjain számos helyen épült új
gyalogátkelő, korszerűsítettek
és biztonságossá tettek zebrákat. A fényvisszaverő elemek
nem kötelező részei a gyalogátkelőnek, de az önkormányzat
a forgalmas csomópontoknál,
iskoláknál és gyermekintézményeknél található átkelőhelyeknél és fekvőrendőröknél prizmákat építtetett az útburkolatba.
Emellett az elmúlt tíz évben kétszáz új közvilágítási oszlopot helyeztek ki a városrészben.
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az önkormányzat
Csókási Ágnes édesanya: – Bogi lányom szemmel láthatóan nagyon örül a mellénynek. Sokat
kirándulunk, biciklizünk együtt, mostantól – főleg,
hogy egyre hamarabb sötétedik – a mellényt is
hordani fogjuk. Nagyon jónak tartom a II. Kerületi Önkormányzat ötletét, hogy a gyerekeket megajándékozza. Ez nemcsak akkor jelent
biztonságot, ha a családdal mennek valahová,
hanem akkor is, ha az osztállyal kirándulnak, vagy valamilyen
programra mennek. A kísérő pedagógusok is jobban szemmel
tudják így tartani a csoporthoz tartozókat.
Zsoldos-Rédei Kata édesanya: – Nagyon jó találmány a láthatósági mellény – nekünk főleg, mert
ahol lakunk, nincs kielégítő közvilágítás. A férjemnek és nekem is van láthatósági mellényünk,
ami egyrészt autósként kötelező is, emellett sokat
kerékpározunk, és akkor is fontosnak tartom, hogy
jól látszódjunk. Amikor Rebeka lányom még pici
volt, és gyerekülésen szállítottuk a biciklin, akkor
az ülésre szereltünk hasonló fényvisszaverő mellényt. Fontos,
hogy felelősséggel közlekedjünk, és erre neveljük a gyerekeket
is. Jó lenne, ha a motorosoknak is kötelező lenne a viselése, így
talán megelőzhető lenne sok súlyos baleset.

Az oldalt összeállította: Péter Zsuzsanna és Novák Zsófi Aliz

Az okostelefonokat is bevetette az önkormányzat azért, hogy
növelje a városrész lakóinak
biztonságát, különös tekintettel az iskolás és az idősebb korosztályra. Tavasz óta elérhető az
azonnali segítségnyújtásra alkalmas HelpyNet elnevezésű alkalmazás, amely az IOS és Android
rendszerű okostelefonokra in-

gyenesen letölthető. A regisztrált II. kerületi lakosoknak a
rendszer lehetőséget nyújt arra,
hogy baj esetén egyetlen gombnyomással segítséget kérhessenek, a segítségnyújtásban pedig
a II. kerületi Városrendészet
közterület-felügyeletének 24
órás ügyeletére és diszpécserszolgálatára támaszkodik.
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A reformáció 500. évfordulójának
ünnepe az Ökumenikus iskolában

1517. október 31-én Luther Márton kitűzte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára és ezzel kezdetét vette a reformáció, amely átalakította Európa korabeli vallási térképét.
Az esemény 500. évfordulójának tiszteletére „A velünk élő
reformáció” címmel megemlékezést tartottak a Máriaremete–
Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolában is.

Az eseménysorozat az iskola
aulájában a D. Dobos Károly református lelkész életútját bemutató kiállítással vette kezdetét,
aki korábban Pesthidegkúton
szolgált. Az ő nevéhez fűződik
az 1973-ban elindított magyar
lepramisszió. Később megkapta a „Világ Igaza” kitüntetést,
majd halála után tiszteletére
a Magyarországi Református
Egyház Zsinata megalapította
a Dobos Károly Lelkészi díjat.
A program mini konferenciával folytatódott, melyen Lukács
László piarista tanár, a Vigilia
című folyóirat főszerkesztője
a reformáció hatásait mai katolikus szemmel figyelve és
értékelve tartotta meg gondolatébresztő előadását. Majd
Korényi Zoltán gépészmérnök,
nyugdíjas igazgató, egyetemi
oktató a reformáció gazdasági hatásait szemléltette, végül
Prőhle Gergely, a Magyarországi
Evangélikus Egyház országos felügyelője a reformáció történelmi
vonatkozásainak tekintetében

osztotta meg gondolatait a megjelentekkel. Az értekezés pezsgő
vitát indított el a nagy számban
megjelent, az iskolához kötődő
szülők, vendégek, valamint a
téma iránt érdeklődők körében.
A reformáció tiszteletére – az
iskola szellemiségéhez és szemléletéhez méltó módon – két
témanapot is rendeztek az intézményben tanuló diákoknak.
Az első napon a Luther korabeli
kulturális és művészeti életet
próbálták változatos módon
életre kelteni olyan műhelymunkák keretében, mint a festészet, a tánc vagy a zene, illetve
számos – a témához szorosan
kötődő – kézműves foglalkozáson, interaktív kiállításon, vetélkedőn és sporteseményen
is részt vehettek a tanulók.
Az eseménysorozat záró állomása a Pozsonyi úti református
templomban volt, ahol Berkesi
Gábor lelkipásztor tartott istentiszteletet az iskola közösségének, mely a programoknak
méltó lezárása volt.
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Három este Fülei Balázzsal

Fülei Balázs, a hazai komolyzenei világ egyik legkiválóbb ifjú csillaga háromrészes koncertsorozattal
örvendezteti meg a Klebelsberg Kultúrkúria látogatóit. Az első koncert egy szólóhangverseny lesz,
amit DECEMBER 1-jén 19.30-tól hallgathatnak
meg a zenerajongók. A műsorban Maurice Ravel:
Tükröződések, Claude Debussy: A boldog sziget, valamint César Franck: Prelúdium, korál és fúga című
darabja szerepel majd.
A második koncertet MÁRCIUS 3-án tartják a
Kultúrkúriában. Ezen Claude Debussy G-dúr triója és Maurice Ravel a-moll triója csendül majd fel
az Auer Trió előadásában. A trió tagjai: Kováts Péter
– hegedű, Varga István – gordonka és Fülei Balázs –
zongora.
A MÁJUS 4-én tartandó hangversenyen az Auer
Trió mellett Rumy Balázs klarinétművész is fellép majd. A koncerten Johannes Brahms f-moll és
Esz-dúr szonátáját, valamint Olivier Messiaen Kvartett az idők végezetére című darabját mutatják be.
A bérlet ára, ami három koncertet tartalmaz:
6000 Ft, az egyes koncertek ára 2500 Ft (1028
Templom utca 2–10.).

A zenélés ünnepe

DECEMBER 2-án 11.00 órától Palya
Bea várja a családokat a Marczibányi Téri Művelődési Központban
Altatok című koncertjével, amelyen dalok és versek hangoznak
el Álomország kapujában és azon
túl címmel.
– A lemez megjelenése óta az
Altatok-koncertek a zenélés ünnepévé alakultak át – vallja az énekes.
– Gerzson János zenésztársammal együtt
játszunk. A kicsikből és nagyokból álló közönségünk is egyre nagyobb figyelemmel,

Ünnepi hangverseny

A Járdányi Pál Zeneiskola ebben a tanévben ünnepli alapításának 150. évfordulóját. Ebből az alkalomból várnak minden
érdeklődőt NOVEMBER 20-án a 18 órakor
kezdődő ünnepi hangversenyre, amit a
Marczibányi Téri Művelődési Központ
színháztermében tartanak. A jubileumi
koncerten a Járdányi Pál Zeneiskola régi
és jelenlegi diákjai muzsikálnak (1022
Marczibányi tér 5/a).

Adventre hangolva

NOVEMBER 26-án 15 órától kézműves
foglalkozást tart Roskó Gábor virágkötő
a Klebelsberg Kultúrkúriában. Az adventikoszorú-készítés résztvevői egyedi,
saját ízlésüknek megfelelő koszorúkat
készíthetnek a szakképzett virágkötő segítségével. Az alapanyagok a helyszínen
megvásárolhatók. A koszorú anyagköltsége 3000 Ft, az ajtókopogtatóé 2200 Ft
(1028 Templom utca 2–10.).

lelkesedéssel jön velünk ebbe a
zenefolyamba, ami a humort sem
nélkülözi. Így a koncert igazi közösségi eseménnyé vált. Ez az egzotikus hangokkal teli esemény, a
lélek belső tájain való kalandozás
egy másik, meghitt, gyengéd és
álomszerű világ szimbóluma is, a
koncertek során egy másik időbe
repít minket.
A belépő gyermek és felnőtt vendégek
számára egységesen 2500 Ft (1022 Marczibányi tér 5/a).
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Nemzetközi Zöldág
Fesztivál Hidegkúton

November 24-én 18 órakor nyílik a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom u.
2-10.) az ökodizájn divatbemutatóval egybekötött Nemzetközi Zöldág Fesztivál, amelynek
minden programja díjmentesen látogatható.
Az ökodizájn bemutatón természetes, illetve újrahasznosított alapanyagokból készült,
környezettudatos iparművészek által tervezett, különleges, egyedi kollekciókat mutatnak be. Az iparművészeti tárlaton használati
tárgy, dísztárgy, öltözék, ékszer, kiegészítő,
lakberendezési tárgy és bútor kategóriák, míg
a képzőművészeti tárlat keretében festmény, kollázs és szobor kategóriák jelennek
meg. A kiállításon olyan
hazai és külföldről érkezett kortárs műalkotásokat csodálhatnak
meg az érdeklődők,
melyek méltán képviselik hazájuk környezettudatos művészetét.
A fesztivál fővédnöke Láng
Zsolt polgármester és Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter. A fesztivált Búsi
Lajos, a zöldipari támogatások kezeléséért felelős helyettes államtitkár
nyitja meg.
Az esemény, amelynek
támogatója a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.,
az Európai Hulladékcsökkentési Hét hivatalos részét képezi.
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KIÁLLÍTÁSOK

M GALÉRIA: NOVEMBER 30-ig: Találkozások. Bárány Terézia – grafikák és Koppány Attila – festmények (1022
Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 28-ig: Meseváros Budapest. A főváros a gyermekkönyvek illusztrációiban – csoportos tárlat. NOVEMBER 23.– DECEMBER 6-ig: Plakát a plakát után – válogatás a kortárs plakátművészet elmúlt 30 évéből (1028 Templom utca 2–10.).
VÍZIVÁROSI GALÉRIA: NOVEMBER 25-ig: Mega-pixel – elektrográfiák, objektek. A Magyar Elektrográfiai Társaság kiállítása (1027 Kapás u. 55., www.vizivarosigaleria.hu)
A KSH KÖNYVTÁR folyosóján NOVEMBERBEN Vető Zsolt Öt szakasz című kiállítása tekinthető meg (1024 Keleti Károly utca 5.).

ZENE

december 17.
vasárnap 19.00

ADVENTI
NAGYKONCERT

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 25., 18.00: Echo II. koncert. DECEMBER 3., 15.00: Az operairodalom
gyöngyszemei – Csajkovszkij: Csipkerózsika. A Moszkvai Bolsoj Operaház előadása. DECEMBER 3., 19.00:
Dalnokklub. Vendég Tolcsvay Béla zeneszerző, szövegíró, énekmondó. DECEMBER 4., hétfő 19.00: Hidegkúti
Tangószalon (1028 Templom utca 2–10.).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Csütörtök esténként 20 órától Guzsalyas csángó táncház. Moldvai és
gyimesi táncház és tánctanfolyam. NOVEMBER 26., 19.00: Neil Young Sétány-koncert (1022 Marczibányi tér 5/a).
BARTÓK EMLÉKHÁZ: NOVEMBER 25., 11.00: Legyen a zongorázás öröme mindenkié – Michel Sogny pedagógiai
módszere, a tradicionális magyar zongoratanítás 40 év tapasztalata itthon és külföldön. Szentpéteri Gabriella
bemutatótanítása. NOVEMBER 26., 11.00: Az V. Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny gálahangversenye. DECEMBER 2., 11.00: Cérnahangversenyek nagyóvodásoknak és általános iskolásoknak. Zenei
túra – Tabulatúra. Utazás a régi zene világában a Tabulatúra együttessel. A hangversenysorozat szervezője
és háziasszonya Szalóczy Dóra. DECEMBER 9., 11.00: Zongoranégyesek. Szentpéteri Gabriella (zongora) és a
Magyar Vonóstrió: Szilvásy Viktória (hegedű), Rudolf András (brácsa), Magyar Gábor (cselló). Mozart g-moll
zongoranégyes és Brahms: g-moll zongoranégyes (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

november 26.
vasárnap 11.00

NÁLATOK,
LAKNAK-E ÁLLATOK?
a KALÁKA együttes
családi koncertje

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 24., 19.00: Hedry Mária: Zrínyi Ilona. Színmű egy hangra. NOVEMBER
30., 18.30: Biblia élőben. Adventre készülve a Meglepetés Színházzal (1028 Templom utca 2–10.).
JURÁNYI HÁZ: NOVEMBER 23., 18.00: Cím nélkül (hajlék-kaland-játék). NOVEMBER 23., 19.00: Fear the Szaknévsor. NOVEMBER 24., és DECEMBER 4., 19.00: Egyasszony. NOVEMBER 24., 20.00: Négy fal között – avagy
zárt ajtók, tárt lábak. NOVEMBER 25., 15.00: Árpád-ház. NOVEMBER 25., 15.30 és 17.00: Kucok. NOVEMBER
26., 16.00: 40! avagy véges élet. NOVEMBER 27., 28., 29., DECEMBER 1., 20.00: Egy őrült naplója. NOVEMBER
28., 19.00: Etikett, avagy A tökéletes ember – természetfilm egy beszélő szobában. NOVEMBER 29., 19.00: És a
függöny felhördül – színészek vallanak... egymásról. NOVEMBER 30., 19.00: Parental Ctrl. DECEMBER 1., 19.00:
Szociopoly. DECEMBER 2., 18.30: Napraforgó. DECEMBER 2., 19.00: Az étkezés ártalmasságáról. DECEMBER 3.,
19.00: A csemegepultos naplója (1027 Jurányi u. 1.).
SPIRIT SZÍNHÁZ: NOVEMBER 22., 19.00 és NOVEMBER 26., 17.00: Nagyon Nagy Ő. NOVEMBER 24., 19.00:
Jóccakát, anya! NOVEMBER 25., 16.00: Agyigó – egy nő sorsa a XX. században azaz Szabó Magda: az Ember. NOVEMBER 25. és DECEMBER 1., 19.00: Mengele bőröndje – Josef M. két halála. NOVEMBER 27., 19.00:
HétfőBűn talkshow – Perjés János vendégei: Somorjai Tibor és Halász Gábor. NOVEMBER 28. és DECEMBER 5.,
19.00: Chatszoba – egy szexuális zaklatás története + beszélgetés az alkotókkal. NOVEMBER 29., 19.00: Száz év
magány. NOVEMBER 30., 19.00: Inkább nem tenném. DECEMBER 4., 19.00: HétfőBűn talkshow – Perjés János
vendége: Papadimitriu Athina és Trokán Anna (1023 Árpád fejedelem útja 3–4.).

KLUBOK

november 24.
péntek 19.00

Hedry Mária:
ZRÍNYI ILONA
színmű egy hangra

Producer: Klebelsberg Kultúrkúria,
Marczibányi Téri Művelődési Központ
Rendező: ÁRKOSI ÁRPÁD Jászai Mari-díjas
Az előadás létrehozását a Nemzeti Kulturális Alap
és a Zrínyi Emlékbizottság támogatta.

KÁJONI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ: NOVEMBER 22., 14.30–16.30 között ingyenes jogsegélyszolgálat. NOVEMBER 24., 19.00: Szentföldi képek – Hebron címmel Várnai Jakab OFM előadása. NOVEMBER 27., 19.30: Kájoni
Szabadegyetem. Egy ferences életút állomásai. Frajka Félix ferences atyával beszélget Kálmán Peregrin plébános. DECEMBER 4., 19.00: Ferences Lelkiségi Kurzus. Berhidai Piusz OFM előadása A megtestesülés hite és
következményei címmel (1026 Szilfa utca 4.).
A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig
a Thirring Lajos-teremben. NOVEMBER 23., 17.00: Kölcsey Ferenc Olvasókör. Nagy Zsolt Csaba (1945–1972)
Szentjánosbogárnyi világ című verseskötetét dr. Nagy Attila olvasáskutató mutatja be a közönségnek a Bibó
István-teremben (1024 Keleti Károly utca 5.).

KIRÁNDULÁSOK

TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: NOVEMBER 26.: Esztergom, Párkány. Találkozó 8.00, Árpád híd, Volán.
DECEMBER 3.: Aszód. Találkozó 8.00, Stadion, Volán. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.
ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: NOVEMBER 26.: Budai-hegység. Találkozó 9.00 óra, Kolosy tér, 65-ös busz
végállomása. Túravezető Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904. DECEMBER 3.: Budai-hegység. Országos Kéktúra.
Találkozó 8.00 óra, Széll Kálmán téri metrókijárat. Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630. A túrák előtt
telefonos jelentkezés szükséges.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 23., 17.30: Marczi estek. Vendég dr. Berzsenyi Emese vallástörténész, a beszélgetést vezeti dr. Zsebők Csaba történész, publicista. NOVEMBER 30., 18.30: Hősies
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zsiványok és botrányos királyok – a múlt leghírhedtebb lázadói és újítói. Történelmi előadás-sorozat. Előadó:
Antalffy Péter történész. Gauguin, Cook, és Maui – Óceánia képzelete és valósága (1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 26., 17.00: Portré+ Kondor Katalin beszélgetőműsora – Maróth Miklós, Széchenyi-díjas orientalista, egyetemi tanár, az MTA tagja. DECEMBER 5., 18.30: Mária élete – Ludmann
Mihály művészettörténész előadása (1028 Templom utca 2–10.).
A NYÉK–KURUCLES EGYESÜLET ÉS A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR közös rendezésében NOVEMBER
28-án 17.00 órakor Az evolúciótól az intelligens tervezésig címmel Csépe László okleveles mérnök tart előadást a könyvtár Hűvösvölgyi úti fiókjában. A rendezvényen való részvétel ingyenes (1021 Hűvösvölgyi út 85.,
telefon: 200-1098).
SZENIOR AKADÉMIA: NOVEMBER 27., 17.00: Az érbetegségek korszerű kezelése. Dr. Entz László érsebész,
egyetemi tanár előadása. Az előadás létrejöttének támogatása: 500 Ft (Villányi úti Konferenciaközpont, 1114
Villányi út 11–13.).
Budai Református Gyülekezet: November 20., 19.00: a Tabulatúra régizene klub vendége dr. Szabados
György történész, Árpád-kor-kutató lesz, aki Szent László lovagkirályról tart vetítéses előadást, az alkalmat a
Tabulatúra régizene-együttes színesíti zenei szolgálatával. A belépés ingyenes, adományokat elfogadnak (a
Budai Református Gyülekezet nagyterme, 1011 Szilágyi Dezső tér 3.).

GYEREKEKNEK

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: DECEMBER 2., 16.00: Csiribiri Mikulásváró családi délután (1028 Templom utca 2–10.).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszóház. Minden
szombaton 10.00–13.00-ig tűzzománckészítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. Minden vasárnap 10.00–12.00: Kőketánc gyermektáncház. (1022 Marczibányi tér 5/a).
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november 21. kedd 19.00

L’ART POUR L’ART TÁRSULAT

HALVÁNYLILA GŐZ

DOLÁK-SALY RÓBERT, LAÁR ANDRÁS,
PETHŐ ZSOLT, SZÁSZI MÓNI

NYUGDÍJASOKNAK

BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: NOVEMBER 22.: Az országúti ferences plébániatemplom bemutatása.
NOVEMBER 29.: Ismerkedés az Országos Szabó Ervin Könyvtár munkájával. DECEMBER 5.: Advent köszöntése.
Bővebb információ a 326-7830-as telefonon, ill. a tothbuda@chello.hu e-mail-címen.
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KLUBJA: DECEMBER 1., 15.00: A kanadai Sziklás-hegység csodálatos
világa. Az Utazás a nagyvilágban című sorozatban Bezuk Zsolt utazási filmje. A nyugdíjasklub programjain a
részvétel klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: 212-2820; (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB NOVEMBER 24-én 13.30-tól tartja következő klubnapját, ahol az érdeklődők
tájékozódhatnak a további őszi programkínálatról. Helyszín: 1027 Fazekas u. 19–23., fszt. Klubvezető: Besenyei
Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com.

Melletted a helyem – jótékonysági vásár
Kézműves ajándékok, családi pillanatok, remek
kikapcsolódás és nemes cél – így jellemezik a szervezők az immár második alkalommal megvalósuló
Jótékonysági Adventi Vásárt, amihez a hazai családszervezetek az idén is örömmel csatlakoztak.
A Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) kezdeményezésére DECEMBER 3-án 18 órától, az adventi időszak

Budai Tánchíradó

nyitányaként, a Millenáris D épülete ad otthont a
vásárnak, amely ezúttal a koraszülöttek és családjuk
támogatását tűzte ki célul.
A látogatókat délelőtt Ringató és az Iszkiri zenekar
vidám koncertje várja, kora délután pedig a Lélekzuhany Gospel Kórus, Vastag Csaba és az Eszter-lánc
mesezenekar szórakoztatja majd a közönséget.

november 25. szombat 19.00

KALÁKA

AKUSZTIKUS KONCERT
FELNŐTTEKNEK
Vengég:

Budai gálaelőadások

A Berczik Sára Budai Táncklub két estét betöltő
előadást rendez, amelyen bemutatja a táncművészeti tagozatok sokoldalúságát és műfaji
gazdagságát. Az intézmény táncpedagógusai és
növendékei a megelőző tanév legsikeresebb koreográfiáit viszik színpadra a Marczibányi Téri Művelődési Központban (1022 Marczibányi tér 5/a).
Az előadások DECEMBER 2-án és 3-án 18.00
órai kezdettel tekinthetők meg. A belépő 1500 Ft,
ami elővételben a helyszínen, vagy a jegy.hu oldalon vásárolható meg.
A programokról bővebb felvilágosítást a Berczik Sára Budai Táncklubban (1027 Kapás u.
55.), telefonon a 201-7992-es számon, e-mailben a budaitancklub@marczi.hu címen, illetve
a www.budai-tancklub.hu oldalon kaphatnak
az érdeklődők.
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.

SEBESTYÉN
MÁRTA

marczi.hu
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90 éves
Lator László
Magyar szakos újságíróként kitüntetés volt
számomra Juhász Ferenc nappalijában interjút készíteni családtagjaival. Rövid időn
belül újabb életre szóló élményben lehetett
részem, mert nemrég Lator László költő Kupeczky utcai otthonában jártam. A költő, aki
már gyerekként verset írt, a napokban ünnepelte 90. születésnapját. Az Európa Könyvkiadó főszerkesztője volt, nagyszerű pedagógus. Egy időben Kormos István, Weöres
Sándor és Illyés Gyula járt náluk, mostanság
egykori tanítványai a szívbéli barátai.

– A születésnapomra hazajöttek az unokáim,
István a dédunokámmal Münchenből, Anna
unokám Szarajevóból, ott dolgozik most.
Európa könyvkiadós barátaimmal minden
szerdán találkozunk egy étteremben és beszélgetünk. Nem szeretek nagy társasággal ünnepelni, de azokkal, akik közel állnak
hozzám, szívesen. A héten köszöntöttek volt
tanítványaim, Tóth Krisztina, Szabó T. Anna,
Imre Flóra és sokan mások.
A hetvenes évektől kezdve mintegy két
évtizeden át tartott műfordítási szemináriumot. Nagyon ritka, hogy egy egész osztály
és a tanára szoros kapcsolatban maradjon.
Mi a titkuk?
Szerettem tanítani, mindenkivel személyes kapcsolatot ápoltam. Közvetlenül és
szabadon beszélgettünk, nem volt óraszaga.
Műfordító szemináriumként indult, de stílusgyakorlat lett belőle, ahogy Négyesy László
módszerét követtem.
Hogyan lett tanár?
Eötvös Collegista voltam, de a sors úgy
hozta, hogy kizártak, és Körmendre kerültem tanárnak. Számomra is váratlan volt, de
felfedeztem magamban a pedagógus ösztönt,
és egyszer csak kedvem telt abban, hogy tanítsak. Később az Európa Könyvkiadónál
kaptam állást. Itt sok fiatal műfordító, kezdő
költő kért tőlem tanácsot, megbeszéltem velük a munkáikat. Híre ment, és a világirodalmi tanszékén megkértek, hogy az egyetemen
is csináljak valami hasonlót.
Mondana egy latoros feladatot, amit a diákjainak adott?
Sokszor rögtönöztem. Volt olyan, hogy út
közben vettem egy Esti Hírlapot és felolvastam belőle az időjárás-jelentést. Aztán arra
kértem a hallgatókat, írjanak róla kötött formában verset. Ennek nyoma is van, egyikük
olyan jót írt, hogy belevette a verseskötetébe.
Nagy dolog, hogy sokan a pályán maradtak...
Hozzám eleve írói-költői becsvággyal jöttek. Megkerestem, kiben milyen fajta tehetség van, és annak kiteljesedéséhez adtam
feladatot. A szemináriumi módszeremből Ferencz Győző, volt hallgatóm, most tanszékve-
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Majdnem optimista vagyok
és a költészet jövőjét

zető professzor írt egy egyetemi segédkönyvet. Nagy elismerés.
Mi a titka fizikai és szellemi állapotának?
Az egyik titok nyilván a felmenőktől örökölt génekben van, de a történelem nem erre
predesztinált. A második világháborúban
kamaszként a breszt-litovszki fogolytáborba kerültem, a gondviselés különös kegyelme volt, hogy hazaengedtek. Ezután szöktem
Magyarországra, akkor már a határon lőttek
az emberekre. Makóra kerültem, abba az iskolába jártam, ahol József Attila is tanult.
Fiatalon sokat kirándult, és mai napig
mindennap sétál.
Gimnazista koromban a szertornacsapat
tagja voltam, versenyeztünk is. A hajlandóságot a tornára megőriztem, sokáig intenzíven atletizáltam, a barátaim körében híres
voltam arról, hogy reggel hatvan fekvőtámasszal kezdem a napot.
Már gyerekkorában jelentek meg versei,
és a mai napig azzal foglalkozik, ami a hobbija. Kevesen mondhatják el magukról…
Ez így van, de nem volt mindig harmonikus
a pályám. Hosszú ideig dolgoztam úgynevezett négerként, más költők nevén fordítottam. Sok más pályatársammal együtt hallgatásra kényszerültem. A nyomda igazgatója,
mielőtt betiltották az Őserdő című kötetemet,
csinált nekem tizenöt kefelevonatot (csak az
egyik oldalon van szöveg – a szerk.). Megmutatom érdekességképpen. Adtam ilyet Weöres
Sándornak is, a csöngei emlékházban ki van
állítva.
Mutatna még olyan könyvet, ami fontos a
számára?

Mindet biztosan nem fogom tudni elővenni, de keresek olyat, ami dedikált. Bárhova
nyúlok, mindenünnen előjön valami. Itt van
például Jékely Zoltán, nagy költőnek tartom,
ő ezt írta: „Végtelen kedves barátomnak ritkuló látogatásaim mögött sűrűsödő szeretettel”.
Büszke vagyok rá, hogy Illyés Gyula elküldte
nekem dedikálva a könyveit.
Hogy ír verset?
Mindig másképp, van, hogy a teraszon, van,
hogy ezen, vagy azon az asztalon. Soha nem
volt kötött rendje. Fejben, jöttömben-jártamban-keltemben is írtam. A versírás hos�szú és bonyolult dolog. Nemcsak velem, de
a filozofikus költőnek nevezett Nemes Nagy
Ágnessel is sokszor előfordult, hogy egy sor,
egy motívum eszünkbe jutott, és fogalmunk
sem volt, mi lesz a folytatás. Megrendelésre is
írtam. Nem látok értékbeli különbséget abban, hogy az úgynevezett ösztön indít el egy
verset, vagy pedig az, hogy meg akarom csinálni. Mindig leírom papírra, amit valami
előhoz belőlem, ez a nyersanyag, majd elkezdem a fegyelmezett értelem beavatkozásával
rendbe tenni. Ez az én versíró felfogásom.
Jó pár verses-, legutóbb esszékötete jelent meg. Boldog azzal, amit elért?
Nem használnám ezt a szót, de elégedett
vagyok. Úgy érzem, ami lehetőségként bennem volt, azt megcsináltam. Nem írtam sok
verset, az elhallgattatás és a versírási módszerem miatt se. Sokszólamú költészetet szerettem volna teremteni, amelyik mindig valami lényegeset akar megfogalmazni.
Milyen kapcsolatban áll a költészete és a
II. kerület?

2017/19 – november 18.

az irodalom
illetően

Versemben is megjelent. Elemien viszont
a szülőfalumban, a kárpátaljai Tiszasásváron
lévő kert tapasztalatai hatottak. A költészet
legfontosabb hajtóanyaga általában a gyerekkor. Az az iránti nosztalgiának is köszönhető
az őrségi házam, ahol sokat pihenek. Ha kiülök a verandára, se jobbra, se balra nem látok más házat, olyan tömegével zúdul rám a
zöld, mint gyerekkoromban.
Mikor járt először Budán?
Amikor Weöres Sándorékat meglátogattam. Később, 1962-ben egy lakáscserével
kerültem a Kupeczky utcába. Harmincöt éves
korom óta itt élek, és még mindig van egy kis
természet körülöttem. Amikor ideköltöztem,
földutak kanyarogtak, vadabb világ volt, autó
csak mutatóban fordult elő.
Kik jártak ebben a szobában?
Sokan, nagy bulik voltak, táncoltunk is.
Sárközi Márta is megfordult itt. Amikor Budapestre visszajöttem, befogadott a szoba-konyhás házába. Hozzá járt a Válasz hajdani csapata – a lapot ʼ49-ben szüntették
meg –, egy szabad szellemű társaság. Ott ismerkedtem meg Szabó Lőrinccel, Sinka Istvánnal, kamaszkorom egyik bálványával, és
Bibó Istvánnal is. Nálunk Kormos Pista lakott, miután hazaköltözött Párizsból. Feleségem, Pór Judit mindig narancsot készített az
ágyára. Jékely Zoltán minden héten meglátogatott. De komolyabban csak a Lengyel Balázs–Nemes Nagy Ágnes házaspár Kék Golyó
utcai lakásában beszéltünk irodalomról. Ott
olvastam Szabó Magda Freskó című első regényét kéziratban, akkor még úgy tűnt, nem
fog megjelenni.
Hogy látja a könyv és az irodalom jövőjét?
A számítógép nem kedvez nekik, egy gyerek
ma azzal kezdi a napját, hogy felmegy az internetre. Az olvasás nem igazán időszerű. De most
is sok olyan fiatal van, akinek jólesik levenni a polcról a könyvet. Weöres Sándor ezt úgy
magyarázta, hogy az emberben az ősembertől
kezdve benne van egy olyan ösztön, hogy versbe beletenni valamit, ami „bájolónak”, varázsigének jó. Folyton idézem azt az értelmetlen
szöveget, amit még egy falubeli púpos parasztgyerek mondott: „Hid is lig is, lóg is, kecskepezerántus, a rák csúszik-mászik, a béka bóklászik!”
Nyolcéves koromban hallottam, és azóta is
emlékszem rá. Az embernek van valami hajlama az ilyenfajta bűvölő-versekre. Azt remélem, ez nem fog kiveszni hosszú ideig. Amikor
a kiadónál dolgoztam, jöttek hozzánk franciák,
olaszok, németek, és elámultak rajta, hogy a
villamoson minden második embernek a kezében könyv volt. Ez a hagyomány megmaradt,
igaz, ma már az e-bookon olvasnak többen.
Összességében mérsékelten derűlátó, majdnem optimista vagyok az irodalom és a költészet jövőjét illetően.
Novák Zsófi Aliz
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Budapest Noir

November elején került a mozikba a Budapest Noir. A film története Kondor Vilmos író
első regénye alapján készült, főszereplője bűnügyi újságíró, aki egy fiatal lány halála
miatt nyomoz. A film II. kerületben élő operatőre, Ragályi Márton mesélt a 45 napon át
tartó forgatásról.

Ragályi Márton szerint minden budapesti helyszín különleges, csodálatos helyekre
tud bejutni az ember egy-egy filmforgatás
alkalmával, ahova egyébként nem volna
módja. – Szeretek nagyon a városban forgatni. Budapest hálás ebből a szempontból,
temérdek remek helyszínnel rendelkezik.
A Noirban mégis, ami részben valós helyszíneken játszódó film, a korabeli városkép megteremtésének legnagyobb nehézsége az egyszerre mutatni és nem mutatni
volt. Kívánkoznak a nagy, tág, leíró totálok,
városképek, de ez korántsem olyan egyszerű feladat egy ʼ30-as években játszódó történetnél. Sok mindent nem láthatunk, ami
már nem korhű. Az oda nem illő dolgoknak
az eltüntetése nagy munka, vagy a helyszínen, vagy utómunkával történik – mondta
az operatőr, aki édesapjával, Ragályi Elemérrel közösen forgatta a filmet. Mint mondta,
minden napra jutott olyan helyzet, ami új,
előre nem tervezett technikai megoldást kí-

vánt. Technikai szempontból az egyik legnehezebb jelenet egy olyan, steadicammel felvett pár perces snitt volt, ami a végén nem
is szerepelt a filmben. A film jelentős része
stúdióban forgott, az operatőr szerint a remek díszletekben maga a kánaán volt forgatni, különleges miliőt idéztek meg a látványos kosztümök, hajkreációk és speciális
sminkek is. Ragályi Márton sosem elégedett
az eredménnyel, mindig van, amit utólag kicsit máshogy, bátrabban, vagy épp kevésbé
bátran csinálna. – Olyan ez, mint amikor az
ember épít egy házat. Megtervezi alaposan,
felépíti, majd amikor beköltözött, rájön,
miben lehetett volna ügyesebb a kivitelezés – magyarázta. Megjegyezte még, hogy a
Noirban szereplő színészek – Kolovratnik
Krisztián, Dobó Kata, Kulka János, Tenki Réka,
Kováts Adél, Törőcsik Franciska és Mucsi Zoltán – egytől egyig profik voltak, élmény volt
velük dolgoznia.
NZSA
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A családi élet alakulása a nők kezében van

A családi béke letéteményesei a nők: anyák
és nagymamák, menyek és anyósok. Egymáshoz való viszonyuk meghatározza a széles
család légkörét. Ezért fontos, hogy ne legyen
közöttük feloldhatatlan konfliktus, tudjanak
együttműködni, egymást támogatni. Ez persze nem megy mindig magától, ahogy azt a
sokszor meglehetősen gonosz anyósviccek is
mutatják. Süttő Márta tanár, mentálhigiénés
szakember, pszichodráma-vezető és Szikora
Ildikó gyógypedagógus, bibliodráma-vezető
– nem mellesleg mindketten sokgyermekes
anyák és anyósok – nem kevesebbre vállalkoztak, mint hogy segítsék a hozzájuk fordulók családi kapcsolatainak javítását. Ezért
hívták életre az Anyóssulit.

– Az Anyóssuli ötlete a fiataloktól származik – meséli Márta. – A férjemmel tartunk
jegyesoktatást, és az ottani házasulandók fogalmazták meg, hogy ne csak nekik mondjuk,
hogy el kell szakadni a szülői háztól, hanem
a szülőknek is, hogy engedjék el fiaikat, lányaikat. Az igazság az, hogy a szülőknek van
nehezebb dolguk: a fiatalok új életet kezdenek, de a szülők magukra maradnak és nekik
is újra kell építeni az életüket, az identitásukat. Sokan magányosnak és feleslegesnek
érzik ilyenkor magukat, ezért kapaszkodnak
a gyerekeikbe.
– A kulcsszó a kommunikáció – fűzi hozzá
Ildikó. – Meg kell tanulnunk beszélni az érzéseinkről. Az eddigi két kurzus tapasztalatai
alapján elmondhatom, hogy az anyósok vágynak arra, hogy jobbá tegyék kapcsolatukat a
fiatalokkal. Nem biztos, hogy ezt meg tudják
tenni, de aki eljön hozzánk, az szeretne változtatni.
Hogyan zajlik az „oktatás” ebben a suliban?
S. M.: – Van egy tematikánk, de természetesen alkalmazkodunk a résztvevők igényeihez,
dolgozunk az általuk felvetett problémákon.
Két célt tűztünk ki. Az egyik a személyiségfej-

lesztés. Ez azt jelenti, hogy a hölgyek rá tudjanak nézni arra, hogy ők hogyan működnek
a családban, hogyan tudnak megbirkózni a
megváltozott helyzettel a gyerekek kirepülése után. A másik cél a készségfejlesztés, ami
alapvetően a kommunikációról szól: hogyan
kell kérni, hogyan kell kifejezni az igényeket,
hogyan kell megmondani, hogy valami nem
tetszik, anélkül, hogy megbántanánk a másikat. Az is lényeges, hogy nem adunk tanácsot, hanem igyekszünk rávezetni mindenkit
a maga megoldására.
Sz. I.: – Fontosnak tartom, hogy az idősebb
generáció tagjai is megtanuljanak „játszani”.
Nem kell mindent véresen komolyan venni,
lehet kicsit könnyedebben is. Többek között
erre igyekszünk megtanítani hallgatóinkat.
Csak hölgyeknek szól a kurzus? A férfiakkal nincs semmi baj?
Sz. I.: – Ezt így nem mondanám, de kétségtelen, hogy a családokban az anyós-meny
viszony a legkiélezettebb. Igazság szerint, a

Süttő Márta és Szikora Ildikó, az Anyóssuli életrehívói

családi élet alakulása a nők kezében van –
fiatalok és idősebbek esetén egyaránt. A nők
nyitottabbak, könnyebb megszólítani őket, és
ha ők változtatni tudnak, az a férfiakra is kedvező hatással van – legalábbis ezt reméljük.
Meg lehet tanulni jó anyóssá válni?
S.M.: – Tanulás helyett inkább fejlődést
mondanék. Ha valaki nagyon tüskés, annak
oka van. Ez lehet önértékelési probléma, illetve egy gyermek- vagy fiatalkori sérülés,
lehet, hogy gondjai voltak az édesanyjával.
Az önismeret hozzásegít ahhoz, hogy megértőbbekké, elfogadóbbakká váljunk. Érdekes helyzetet teremt, amikor szerepcserét
játszunk, azaz az anyósok lesznek a menyek,
és onnan kell reagálniuk az adott problémára. Ez mindig nagyon izgalmas, hiszen a szereplők megtapasztalják és talán meg is értik a
másik fél érzelmeit.
Kaptak visszajelzést az eddigi kurzusok
résztvevőitől?
Sz. I.: – Volt egy hölgy, akinek sok gondja
volt a menyével. A tanfolyam végére már képes
volt bizonyos dolgokat nemcsak elmondani,
hanem meg is tenni, és ettől lényegesen javult
kettőjük viszonya. Mostanában többször is találkoztam vele, azt mondta, jól vannak.
S.M.: – Számomra a legkedvesebb vis�szajelzés, hogy egy meny írt a plébániára.
Azt kérte, a jegyesoktatásba is kerüljön be ez a
téma, mert az ő anyósa járt hozzánk az Anyóssuliba, és ettől sokat javult a kapcsolatuk.
Péter Zsuzsanna

ANYÓSSULI: NOVEMBER 24-től 6 alkalommal
kéthetente két és fél órában a Kájoni közösségi
házban (1025 Szilfa utca 4.). Ára: 4000 Ft/alkalom. A program a Kilátó Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Szolgálat támogatásával
jött létre. Az Anyóssuli mellett a szakemberek
új tréning indítását is tervezik Menyek, vejek
sulija címen.
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Évadzáró szentmise Gercsén

Az idén újraszentelésének húszéves évfordulóját ünneplő Gercsepusztai Boldogas�szony-templomban évadzáró szentmisét tartottak november 5-én. Bár a kis kápolnában
nincs fűtés, mégis megtelt hívekkel, jóllehet
igen hűvösre és szelesre fordult a novemberi időjárás Szent Imre ünnepén.

A zárómisén részt vett Csabai Péter
VÖK-elöljáró is

A templomot és közvetlen környezetét a Gercse Baráti Társaság tagjai tartják rendben, ők
üzemeltetik – önkéntes alapon. A templom
ugyan az ófalui plébániához tartozik, de a
szentmiséket a nagykovácsi plébános, Kemenes Gábor celebrálja.
Mint Kerényi Péter, a baráti kör egyik oszlopos
tagja elmondta, a templom különleges hangulata és a helyszín egyedisége miatt a vasárnapi szentmisék mellett egyre több keresztelőt,
esküvőt, házassági évfordulót is tartanak Gercsén, emellett éjszakai virrasztások, cserkészés Regnum-találkozók is szoktak itt lenni.
– A templom és környezetének fenntartása,
rendbetétele a hívek adományából és a baráti
kör tagjainak munkájából valósul meg. Nem-

rég murvát terítettünk szét a templom körül,
hogy ne legyen sár és rendezett legyen a templom környezete is. Összeszedjük a letört ágakat, füvet nyírunk, ehhez vettünk fűkaszát is.
De a II. Kerületi Önkormányzat is nagyon sok
mindenben támogat minket, például a nyár
végén murvaszórással stabilizálta a templomhoz vezető út burkolatát. Sajnos, azóta az eső
megint kimosta kissé az utat, mert itt gyűlik
össze a környékbeli dombokról a víz, ez egy
területi adottság. A templomban egyébként
nincsen sem áram, sem víz, akkumulátorról
megy a világítás is.
Mint Kerényi Péter elmondta, komoly
vonzereje van a környéknek, nagyon sokan
szoktak ide kijárni, családok is, mert a gyere-

kek itt jó levegőn lehetnek, emellett kirándulási célpont is az Árpád-kori templom, sokan
jönnek erre kerékpározni, futni, de tartott
már vezetést vidéki csoportoknak, érettségiző diákoknak is, akik meg akartak ismerkedni
a templom történetével.
A gercsei templomban a szezonnyitó minden évben húsvét vasárnapján reggel 6-kor
van a jámbor asszonyok miséjével, majd aznap este 17 órától minden vasárnap délután
tartanak szentmisét, egészen kora novemberig. Van még itt egy különleges hangulatú
esemény is (különösen hóesésben): szenteste, december 24-én este 9-kor kiséjféli misét
tartanak a gyerekeknek.
L. D.

Események kerületünk templomaiban

KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ: DECEMBER 4-én 19 órakor a Ferences Lelkiségi Kurzus
keretében Berhidai Piusz OFM előadása A megtestesülés
hite és következményei címmel (1025 Szilfa u. 4.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: Istentisztelet
minden vasárnap 8 és 10, csütörtökön 18 órakor. Gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és 10 órakor. A bibliaórák
kedden 18 órakor, az Ifjúsági körök vasárnap 17 órakor kezdődnek. DECEMBER 1-jén 18 órakor a Világ-egyetemi
sorozat keretében Viczián Miklós mérnök tart előadást A
TERV és a tervek címmel. Elérhetőség: www.refpasaret.
hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).

CIMBALOM utcai MEGMARADÁS REFORMÁTUS
TEMPLOM: Istentiszteletek vasárnaponként 10 és 17 órakor gyermek-istentisztelettel együtt, a 17 órai istentisztelet
ifjaknak és hittanos családok részére. Bibliaóra szerdán-

ként 18 órakor. NOVEMBER 26-án 16–18 óra között
adventet előkészítő játszóház. DECEMBER 3-án, advent
első vasárnapján a 10 órai istentiszteleten közreműködik
Mazug Laura (ének). Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és 326-5629,
hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM: DECEMBER 3-án 10 órakor adventi istentisztelet úrvacsorával és családi nap. Közös ebéd, családi bizonyságtétel
(Kolesár Krisztián és Nagy Judit), koszorúkészítés, kézműveskedés. További információ: kg.hidegkut@t-online.hu,
www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, 397-4315 (1028
Hidegkúti út 64-66.).
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: DECEMBER 1-jén,
elsőpénteken a 10.30 órai szentmise végén Jézus Szíve-litánia, 20.30 órakor rózsafüzérima. DECEMBER 2-án,
elsőszombaton 10 órakor rózsafüzérima, 10.30-kor szentmise. DECEMBER 3.: elsővasárnap és egyben advent
első vasárnapja, szokásos vasárnapi miserend, 16.30-tól
szentségimádás. DECEMBER 4-től hétköznapokon
minden reggel 6 órakor roráte (hajnali) szentmise (1029
Templomkert u. 1.).
Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: A szentmisék
hétfőtől szombatig 6.30 és 18 órakor, vasárnap 9.00 10.30
és 18.00 órakor kezdődnek (1023 Bécsi út 32.).
Budai Görögkatolikus templom: Vasárnaponként 9, 11 és 17.30 órakor, hétköznapokon 17.30-kor végeznek Szent Liturgiát. NOVEMBER 21-én az Istenszülő
Szűz Mária templomba vezetésének ünnepe, szentmisék

9-kor és 17.30-kor. NOVEMBER 25-én 16.30-kor a
Chemical Singers ad adventi koncertet. Irodai fogadóóra
hétköznapokon 16.30-17.30 óra között, honlap www.
gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.). GÖRÖG GÖDÖR:
Keddenként 19 órakor az egyetemisták, 15.30-kor a középiskolások részére hittan és közösségi alkalom (Pengő köz).
BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: NOVEMBER
26-án az Örökélet vasárnapján a 11 órakor kezdődő
istentiszteleten megemlékeznek az elmúlt egyházi év
elhunytjairól. DECEMBER 3-án a 11 órai istentiszteleten a konfirmandusok bemutatása, 16 órakor családos
délután, kisgyermekes családok találkozása (1014 Táncsics M. u. 28.).
Budai Református Gyülekezet: istentisztelet
minden vasárnap 10 és 18 órakor. November 26-án
adventikoszorú-készítő műhely, ahol mindenki saját fantáziája szerint készítheti el asztaldíszét. Ezzel párhuzamosan
a gyülekezeti nagyteremben egyháztáji vásár, ahol kistermelők, kézművesek, sajtkészítők várják az érdeklődőket
(1011 Szilágyi Dezső tér 1. és 3.).

Frankel Leó úti zsinagóga: NOVEMBER 19én 18 órától könyvbemutató, Erbstein Ernő, az elfelejtett
futballhős – Tündöklés és tragédia Torinóban. A könyv tisztelgés egy nagyszerű ember előtt. Sisák Gáborral, a könyv
szerkesztőjével Sólyom Gábor beszélget. NOVEMBER
26-án 18 órától Az élet ára című dokumentumfilm vetítése
Weiss Manfréd családjának történetéről. Rendezte: Katona Zsuzsa. A film megtekintése után a rendezővel Váradi
Júlia műsorvezető beszélget (1023 Frankel Leó út 49.).

Összeállította: Raduj Klára

PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: NOVEMBER 25-én 19.30-kor Kortárs egyházzenei művek
magyarországi bemutatókkal. NOVEMBER 26-án a
szentmisék után elmondott imával a jelenlévők Krisztus
Királynak ajánlják fel magukat és az egész világot. DECEMBER 2-án 19.20-kor elsőszombati rózsafüzérima.
DECEMBER 3-án, advent első vasárnapján 18 órai
szentmisében elhangzik Francisco Guerrero: Missa Inter
vestibulum az Istvánffy kamarakórus előadásában. DECEMBER 4-től hétköznapokon minden reggel 6.30-kor
roráte (hajnali) szentmise, 7 órakor zsolozsma, a szentmise
után agapéra hívják az iskolába, munkába indulókat (1026
Pasaréti út 137.).
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BUDAI POLGÁR

Fűtsünk okosabban!

A dízelautókat érintő botrány során ismét
előtérbe került a gázolajjal üzemelő járművek káros hatása, de a meleg lakásokban
ülve sokan talán nem is gondolnak bele,
hogy az egyik legnagyobb környezeti probléma manapság a lakossági fűtés okozta
levegőszennyezés.

Nem mindegy, hogy mivel fűtünk – olvasható a
Földművelésügyi Minisztérium „Fűts okosan!”
(www.futsokosankampany.hu) kampányának
honlapján. Az internetes oldal nemcsak felhívja a veszélyre a figyelmet, hanem hasznos
tanácsokkal is szolgál a fűtőanyagokról, a tüzeléstechnikáról és a fűtési kiadások csökkentéséről.
A minisztérium által megosztott adatokból
kiderül, hogy az utóbbi években a kisméretű
szállópor-kibocsátásnak 70 százalékban a lakossági fűtés az okozója. Ehhez képest szinte
eltörpül az iparból (7 százalék) és a közlekedésből (10 százalék) származó kibocsátás.
Budapesten főként a külső kerületekben és az
agglomerációban tüzelnek kevésbé környezetbarát módon, ráadásul vannak, akik az immár
tizenöt éves tilalom ellenére veszélyes és mérgező anyagokat tesznek a kazánokba.
Az egyik legfontosabb szabály, amit a levegő
védelmében tenni lehet, hogy tudjuk: mit nem
szabad elégetni a fűtőberendezésekben, hogy
ne kerüljenek mérgező vegyületek a levegőbe és
a hamuba. A kezeletlen fa és a papír kivételével

Munkálatok a kerületi utakon

Az idei útfelújítások keretében elkészült a
Muhar utca Szabadság utca és Hidegkúti
út közötti szakaszának rekonstrukciója, és
még zajlik az útépítési munka a Cseppkő
közben. A pesthidegkúti Gazda utcában
(képünkön) a forgalomcsillapító küszöbök
korszerűsítését végzik annak érdekében,
hogy könnyebben észrevehetők legyenek,
így kímélve a rájuk hajtó személygépkocsikat, és még jobban lassítva a teherautókat.

A környezetbarát tüzelés
tízparancsolata

tilos minden hulladék elégetése. Így például a
kezelt (festett, lakkozott) fa (régi ablakkeret,
ajtók, raklapok), rétegelt lemez, bútorlap, építési fahulladék, színes, fényes papírhulladék,
PET-palack, műanyag hulladék, autógumi,
használt ruha, rongy, fáradtolaj, üzemanyag.
Kihez lehet fordulni, ha azt tapasztaljuk, hogy
a környezetünkben valaki a szabályoktól eltérő módon fűt, vagy éget? Amennyiben valaki
zavaró, irritáló, vélhetően az egészségre ártalmas levegőszennyezést tapasztal, először próbálja meg a szennyezés okozóját megkeresni,
és személyesen jelezni neki a problémát. Ha ez
nem jár sikerrel, bejelentést lehet tenni az illetékes kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatalában, ahol a környezetvédelmi hatóság

• A fűtési és melegvíz-előállítási igénynek és lehetőségeknek megfelelő, a leginkább környezetbarát
tüzelőberendezést telepítése.
• A tüzelőberendezés és a hozzá tartozó kéményrendszer üzembe helyezése szakember segítségével.
• Felelős erdőgazdálkodásból származó tűzifa
vásárlása.
• A tűzifát időjárásálló tűzifatárolóban kell szárítani
legalább 12 hónapig.
• A tüzelőberendezést környezetbarát módon kell
megrakni és begyújtani.
• A tüzelés során biztosítani kell a szükséges
égéslevegőt.
• Gondoskodjunk otthonunk megfelelő hőszigeteléséről.
• Takarékoskodjunk a tüzelőanyaggal, a hőmérsékletet ez alapján állítsuk be.
• Gondoskodjunk a tüzelőberendezés és a kémény
rendszeres és szakszerű felülvizsgálatáról és karbantartásáról.
• Soha ne égessünk hulladékot, PET-palackot,
kezelt fát, bútorlapot, színes papírt, ruhát vagy
üzemanyagot.

kivizsgálja a panaszt. Lehetőség szerint próbáljuk meg fotóval, videóval dokumentálni az
esetet, és keressünk tanúkat.
További információk: www.jaras.info.hu és
kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

Dolgoznak a parkokban, játszótereken
November végére elkészülnek a II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő zöldfelületeken és játszótereken tervezett bővítések és fejlesztések. Nettó 140 millió forintból fitneszeszközöket telepítenek a Zsigmond térre, a Fenyves parkban játszóeszközöket cserélnek, átfogóan modernizálják a Cseppkő utcai játszóteret és új eszközökkel bővül a Nagy Imre téri
játszótér. A Margit parkban a kutyafuttató megújulásával egy időben a vízelvezető-rendszert
is felújítják, új padokat helyeznek ki. A legnagyobb munka a Vérhalom téren zajlik, ahol az elhasználódott hinták és játszóvár lecserélése mellett úgynevezett tematikus játszóhelyet alakítanak ki. Az új játszószerek a gyerekek körében népszerű mesehős, Sam, a tűzoltó kalandjaival
kapcsolatos helyszíneket idéznek majd meg.
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Holtzspach, a legkegyelmesebb vendéglős
A népes Holtzspach család legalább száz
esztendeje az újlaki Zsigmond utcában élt,
amikor 1838-ban megszületett Holtzspach
András és Hönig Rozália második fia, Nándor. Felmenői szőlőt műveltek, gazdálkodtak, de akadt köztük hentes is, apja pedig
építőmesterként kereste kenyerét.

Holtzspach Nándort a vendéglátás vonzotta,
1870 körül nyitotta meg a Vigadó az „Orvvadászhoz” elnevezésű kocsmáját az újonnan átadott Országos Tébolydával szemben.
Vállalkozása sikerét mutatja, ahogy egy természetbarát utazó 1888-ban a Budapesti
Hírlapban dicsérte: „Mielőtt a fővárosból távoznék, kellemes kötelességemnek tartom nyíltan egy helyiségről megemlékezni, melynek a
legélvezetesebb órákat és estéket köszönhetem, és
az a lipótmezei Holtzspach-féle az orvvadászhoz
címzett vendéglő és kerti helyiség. Ezen a fővárosi üdülést kereső közönség legelőkelőbb osztályai
által látogatott hely a Lipótmező leggyönyörűbb
pontján fekszik, hol a kitűnő hegyi levegő, a regényes környék miatt összekötve a legjobb étkek
és italok legfigyelmesebb kiszolgáltatásával, a
tartózkodás teljes élvezet és valóban megérdemli
a helyiség – hová Pestről a harmincad-utcából
óránként a legkényelmesebb társaskocsik közle-

A telken ma álló épület...

A lipótmezei Vigadó az „Orvvadászhoz”

kednek –, hogy azt a fővárosi közönség mint kedvenc kiránduló helyét a legsűrűbben látogatja.”
Ekkor azonban már bérlő működtette a
vendéglőt, Holtzspach Nándor 1877-ben,
apja halála után átvette a „Holtzspach A. fiai”
cég irányítását, és „így lett azután nagy építő-vállalkozó, gazdag ember, milliomos, nagy
urak barátja.” Buda legtöbb adót fizető polgára mindig személyesen, a helyszínen vezette
a beruházásokat.
Nevéhez fűződik az 1885. évi Országos Általános Kiállítás pavilonjainak elkészítése, a
budai és a pesti rakpart kiépítése, a Ferenc
József laktanya és a pesti unitárius templom
építése, az Ördög-árok szabályozása, és az ő
cégét bízták meg az Országház és a Budavári
Palota építésével, ahol már fia is vele dolgozott: „Dicsőségesen uralkodó I-ső Ferencz József Ő
Felsége szeretett apostoli királyunk a millenniumi évben történt magyar királyi várpalota alapkő

...és az egyedüliként megmaradt eredeti lépcsősor

letételénél is a vállalkozók között legelsőbben id.
Holtzspach Nándort tüntette ki legkegyelmesebb
megszólításával”.
„Mikor csak teendői megengedik, ő már este
7 órakor otthon a dolgozó szobájában az asztal mellett van. […] Nagyzási mániában, sem
czimkórságban nem szenved. […] A művészetért
és irodalomért kedves családjával együtt rajong.
Házánál ő és nagy műveltségű neje számos estélyt
ád, melyre jeles írók, művészek és más intelligens
szerény egyének is sokszor hivatalosak” – írta a
Buda és Vidéke 1897-ben.
Id. Holtzspach Nándor a korabeli lapok
szóhasználatával súlyos milliókat szerzett, az
ország egyik leggazdagabb embere volt, a millenniumi építési lázat azonban építési válság
követte, és a századfordulóra hitelezői és az
Országház szobordíszeinek jelentős többletköltsége elvitte a pénzét, vállalata ellen pedig
csődeljárás indult.
Holtzspach polgári módon, de tisztesen
élt és dolgozott, milliomosból újra vendéglős lett. A mai Hűvösvölgyi út 165. szám alatt,
„hol palotájuk állott”, maguk szolgálták ki a
vendégeiket, Holtzspach vitte szét az asztalhoz
a „hűsítő spriccert”, és felesége, Saracz Anna
főzte az ízletes paprikást és minden egyéb
ételt a konyhában.
Id. Holtzspach Nándor 1914. március 26án, hetvenhat éves korában halt meg, és vele
együtt feledésbe merült a Vigadó az „Orvvadászhoz” is, helyet adva a megújulásnak.
Verrasztó Gábor
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Száz éve halt meg a kerületünkben élt Holló

Holló Barnabás (Alsó-Hangony, 1865. május
16. – Budapest, 1917. november 2.) szobrászművészeink legjobbjai közül való. Elképzelhetetlen lenne a Hősök tere Bocskai István
(1903, eredetileg a Köröndön) nemes megjelenésű szobra nélkül, vagy a Magyar Tudományos Akadémia palotája az ugyancsak az általa megmintázott ún. alapítási relief nélkül,
ami azt ábrázolja, midőn Széchenyi felajánlásával megalakul a hazai akadémia (1893).

De még hosszan sorolhatók a főváros közterein
ma is meglévő alkotásai, mint az árvízi hajósnak, Wesselényi Miklós bárónak emléket állító
dombormű (1900, Párizsi világkiállítás aranyérme), vagy az MTA épületében látható Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál (1914)
című márvány relief, Körösi Csoma Sándor
(Kalkuttában is), Mikszáth Kálmán jellemportréja ugyanezen épületben, Budán a Palota
úton Greguss Ágost közadakozásból (1913) állított büsztje, vagy a Corvin téren lévő Honfoglaló magyar vitéz (mint Millacher-kút, 1904).
A művész egyéniségét és munkásságát leginkább a szabadságmozgalmak, s azon belül is
a kuruc korhoz fűződő rajongás határozta meg.
Nemzeti gyűjteményeink Holló Barnabástól
származó jeles kiállítási darabjai is e témakörhöz kötődnek. Kuruc zászlótartó (MNG), Kuruc
vitéz lovon, Görgey lovasszobra (Hadtörténeti Múzeum), Kuruc vitéz csata előtt (vajai Vay
Ádám Múzeum), Erzsébet királyné lovon
(Gödöllői Kastélymúzeum).
A Gömör megyei születésű művész sok felkérést kapott a felvidéki városoktól, többek
között megnyerte Kassa
Rákóczi ábrázolására kiírt
pályázatát is a dóm falára, bár a kivitelezés jogát
a szakmai féltékenység az
egyik zsűritagnak engedte
át (!). De ma is látható Rimaszombaton Tompa Mihály egész alakos szobra,
amit hősiesen megvédtek a Trianon után kisebbségi
létbe szorított magyarok. Köztéren
áll Rozsnyón is
a neves paptanárról (Szabó
István) mintázott karizmatikus
műve, Késmárkon
Thökölyt
ábrázoló
márvány
Tompa Mihály szobra
relief alkoRimaszombaton
tása.

Frankel Leó út 23.,
Holló Barnabás
egykori lakóháza

Erzsébet királyné koszorút helyez Deák
Ferenc ravatalára, MTA, 1909

Az MTA alapításának emlékére, 1893

Nem volt ilyen szerencséje Holló Losoncon lévő Kossuth-szobrának, aminek csak töredékei maradtak, de
számtalan Kossuth-mellszobra (Balatonalmádi, Torino) az ő megfogalmazásában maradt fenn. Kiemelkedik,
s szakmai körökben is alig ismert fő
műve, a Sajógömörben lévő Igazságos
Mátyás című szobra (1914). Az alkotásban rejlő művészi invenció folytán a

királyi méltóságát fel nem adó uralkodót a szőlőművesek eszközével, a kapával ábrázolja, utalván a helyhez kötődő mondára. Meghökkentő és
egyúttal nagyon emblematikus e kiemelkedő királyportrénk. Elgondolkodtató Holló Barnabással kapcsolatban, hogy határainkon kívül rekedt
munkái mennyire kiállták a történelem viharát.
De az is, hogy nem kellett „lecserélni” Debrecen és Hajdúböszörmény központi tereit művészien kijelölő Bocskai István-monumentumait

Holló Barnabás, akit a Farkasréti temetőben helyeztek végső nyugalomra, száz éve, 1917. november 2-án halt
meg. 1906-tól élete végéig a II. kerületben, a volt Zsigmond,
mai nevén Frankel Leó út 23.-as számú házban lakott,
városrészünkben ma is élnek leszármazottai. Az épület
falán lévő emléktáblát, amit a II. Kerületi Önkormányzat,
a Magyar Tudományos Akadémia és a család állíttatott,
2005-ben avatták fel a szobrászművész tiszteletére,
aki a magyar történelem közismert és népi alakjait
örökítette meg Bocskai Istvántól a Búsuló juhászig.
Életműve a századforduló kiemelkedő szobrászi teljesítménye, műveit ma is láthatjuk a történelmi Magyarország területén. Tavaly a miskolci
Herman Ottó Múzeum könyvet jelentetett meg életművéről, melynek szerzője Goda Gertrúd
művészettörténész, cikkünk írója.
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„Olyan sok szépség van a világban!”

Századik születésnapja alkalmából dr. Szentpéteri Bódogné Editet nagy csokor virággal és díszoklevéllel köszöntötte Riczkó Andrea képviselő. Az ünnepelt mesélt
fordulatokkal teli életéről, 1956-ról, különleges utazásairól és szerető családjáról is.

Kuruc vitéz, Vaja

Wesselényi, az árvízi hajós
(1895, Budapest, Ferenciek tere)

(1907), vagy templomainkban felszentelve álló
Árpád-házi szentjeit. Bár a II. világháború veszteséglistáján jó néhány műve szerepel, több
mint száz év távlatából bizton állíthatjuk, hogy
munkái ma is kiérdemlik a közönség szeretetét.
Magyarságtudata természetszerű őszinteséggel van jelen művében. Minden bizonnyal ezért
a tiszta hangvételért oly keresettek kisplasztikái
ma is az aukciókon, s állandó kiállítási darabjai
nemzeti gyűjteményeinknek.
Itt az alkalom, hogy példamutató egyénisége
előtt tisztelegjünk halálának 100. évfordulóján,
hiszen nap mint nap tapasztaljuk, amit kevés
szobrászművész utóélete bizonyít csupán, hogy
Holló Barnabás klasszikus, maradandó remekműveket alkotott.
2016-ban, születésének 150. évfordulója alkalmából életműve megjelent könyv alakban,
idén Rimaszombaton a helyi múzeum rendez kiállítást tiszteletére, a megnyitó november 9-én
volt. Ez a múzeum féltve őrzi az MTA falán lévő
relief eredeti gipszmásolatát is, melyet 2016-ra
restauráltak.
Goda Gertrúd művészettörténész

Betlehem, Szent István-bazilika, 1907

– Köszönöm a köszöntést, hogy gondolnak
rám, és külön gratulációmat küldöm Láng
Zsolt polgármester úrnak. Boldog vagyok,
hogy itt élhetek. A szép környezeten kívül a családomnak köszönhetem a hosszú
életemet – mondta mosolyogva, majd süteménnyel kínálta vendégeit, és hozzátette,
hogy a finomságokat mindenképpen meg
kell kóstolni, mert a lányai készítették! Edit
néni 1943 óta él a kerületben, sebész férjével költözött Pasarétre. Elmesélte, hogy sok
nehézséggel megküzdöttek életük során, de
jóban-rosszban kitartottak egymás mellett.
Férje a II. világháborúban a fronton teljesített
szolgálatot, sok viszontagság után épségben
hazatért.
– Ezek nehéz időszakok voltak, ahogy 1956
is, amikor több belövést kapott a házunk és a
nappalin túli rész leomlott. Csak a csodának
köszönhető, hogy senki sem sérült meg, és
még ez a nappaliban álló vitrin is épségben
megmaradt. Az ‘56-os forradalomig oroszok
laktak a szomszédos Orló utcában, volt, hogy
a Herman Ottó út felől jött a tank. Nem volt
ajánlatos kinézni az ablakon, a pincében éltünk – mondta. Később a belövés helyét a
férje befalazta, hogy fel tudjanak költözni
a lakásba. Amikor pedig lehetőség nyílt rá,
elkezdték helyreállítani a leomlott házfalat.
Lánya megjegyezte, hogy rengeteget segítettek a környéken lakók, téglát, meszet,
homokot hoztak nekik. – Akkoriban nagyon
erős közösség volt errefelé. Mindenki ismerte
a másikat. Ma már ez sajnos nincs így, annyira
bezárkóznak az emberek. Pedig az összetartás
és a másik segítése nagyon fontos lenne a mai
világban is – fogalmazott az ünnepelt lánya.
Edit néni később pénzügyesként dolgozott

az OTP Banknál, onnan ment nyugdíjba. – Áldott jó családom volt, csak szeretetet kaptam.
Édesanyám egész életemben segített nekem
a háztartás vezetésében és a négy gyermek
felnevelésében. Az uram pedig mintaférj
volt, szívvel-lélekkel gyógyította a betegeket.
Szuper ember volt, és ezt nem dicsekvésként
mondom – hangsúlyozta. Férje hosszú ideig
a Szent László, majd a Tétényi úti kórházban
dolgozott, végül a Széher úti kórházban volt
osztályvezető sebész főorvos.
Az ünnepeltnek három lányától és egy
fiától kilenc unokája és tizenhét dédunokája van. – Nincs hét, hogy ne jöjjön össze
a család. A gyerekek már tudják, hol bújnak
meg a dobozok, előveszik a régi autókat és
nagy játékot rendezünk. Van, amikor én is
csatlakozom, és a berregő motorhangot,
vagy a tűzoltóautó szirénahangját adom,
azt nagyon szeretik – mesélte nevetve. Edit
néni világéletében sportosan élt, a séta a mai
napig fontos számára. – Vívtam, bicikliztem,
úsztam, síeltem, korcsolyáztam, teniszeztünk. És mindig rengeteget kirándultam, ezt
a gyerekeink is eltanulták tőlünk. Itthon a
budai hegyekben, a Bükkben és a Mátrában
sétáltunk, de külföldre is utaztam – mesélte.
Sosem felejti el, amikor a Vatikánban II. János
Pál pápával találkozott, aki a pápamobilon
egy karnyújtásnyira haladt el mellette a téren, és emlékezetes út volt az is, amikor az
Egyenlítő közelében fürdött a hideg tengerben. – Olyan sok szépség van a világban, mindig mondom, hogy nemcsak nézni, de látni
is kell, és megtalálni a szépséget – mondta
hozzátéve, hogy ő nagyon sok szépet látott,
így mindig lesz mire emlékeznie.
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Látni és látszani

Közlekedésbiztonsági ellenőrzések a balesetek megelőzése végett
A II. kerületi utakon közlekedők figyelmét
ellenőrzések során hívják fel a rendőrök az
esetleges technikai és felszerelésbeli hiányosságokra. Autószervizek és szemészek pedig
ingyenes vizsgálatra várják a közlekedőket.

A közlekedési hatóságok szakemberei november 8. és 10. között összehangolt akcióban ellenőrizték a személyautók és az
autóbuszok téli felkészítettségét. Figyeltek
az évszaknak megfelelő gumiabroncs használatára, műszaki állapotára, helyes méretére és típusazonosságára, nézték a fagyálló
folyadék és az ablaktörlők állapotát, és főként a világító- és jelzőberendezések helyes
működését. A gépkocsik vezetőit az ellenőrök tájékoztatták az üzemeltetés megfelelő
feltételeiről, és jelezték a hiányosságokat.
– A II. kerületi Rendőrkapitányság a közúti ellenőrzések során az őszi időszakban
fokozottan ellenőrzi a gépjárművek állapotát is, különös tekintettel a világítóberendezésekre, hiszen az egyre sötétebb
időszakban nemcsak látni, de jól látszani is
kell az utakon – hangsúlyozta Móré Szabolcs
alezredes, a II. kerületi Rendőrkapitányság
Rendészeti Osztályának vezetője. – A lámpák meglétét és működőképességét ugyanúgy ellenőrzik a kollégáim a kerékpárokon,
mint a motorokon. Ne feledjük, hogy ős�szel nemcsak a megváltozott útviszonyokhoz kell alkalmazkodnunk, de romlanak a
látási viszonyok is. A téli gumi használata
hazánkban ugyan nem kötelező, de nagyon
is javasolt, különösen a dimbes-dombos II.
kerületi utakon. Az autón lévő gumiabroncsok állapotát azonban mi is ellenőrizzük a

közlekedési balesetek megelőzése végett –
tette hozzá az alezredes.
A rendőrkapitányság emellett közintézményekben, hivatalokban és bevásárlóközpontokban tájékoztató anyaggal hívja fel az
autósok figyelmét a téli felkészülés fontosságára.
Az ORFK Országos Baleset-megelőzési
Bizottság az akcióban résztvevők összefogásával, a társadalmi felelősségvállalás
szerepét hangsúlyozva hirdette meg idén is
a Látni és látszani 2017 – egymásért elnevezésű baleset-megelőző kampányt. Az október

16. és december 8. között tartó akció során
a kampányhoz csatlakozott szervizekben a
személy- és haszongépjárművek, valamint
a motorkerékpárok vezetői ellenőriztethetik járművük láthatóságért felelős alkatrészeit, a részt vevő optikai szaküzletek pedig
ingyenes látásellenőrzéssel és tanácsokkal
várják a járművezetőket még három hétig.
A Látni és látszani kampányról bővebb információ a www.latnieslatszani.hu oldalon,
valamint a www.facebook.com/latnieslatszani címen, illetve a www.baleset-megelozes.eu weboldalon található.

Továbbra is figyelik a kanyarodókat

Korábban már írtunk róla, hogy a rendőrség
és a Városrendészet közösen igyekszik elejét venni a szabálytalanul kanyarodásnak a
Szépvölgyi út és a Pusztaszeri út keresztező-

désénél lévő cukrászdánál. A vendéglátóegység parkolójába szabályosan csak a Pusztaszeri úton lefelé haladva lehet bekanyarodni,
kihajtani pedig csak jobbra, a Szépvölgyi út

felé lehet. Ennek ellenére sokan hajtanak
keresztül a záróvonalon és a két forgalmi sávon, hogy lerövidítsék az utat, viszont ezzel
olyannyira feltartják a forgalmat, hogy a szabálytalan kanyarodók miatt alkalmanként
a Kolosy térig torlódik fel a Pusztaszeri útra
tartó gépjárművek sora. Az arra közlekedők
ezért rendszeresen jelezik a hatóságnak a
problémát.
Móré Szabolcs alezredes, a II. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának vezetője elmondta, hogy a rendőrséghez eljutott
olyan észrevétel is, mely nehezményezte,
hogy a már a cukrászda parkolójában tartózkodó autósokat is megbüntetik, akik vétettek
a kanyarodás szabályai ellen.
Az osztályvezető elmondta, hogy az intézkedés jogszerű, a köz céljára megnyitott parkoló területén intézkedhetnek a szabálytalan
autósokkal szemben. Mint mondta, egy kis
kerülővel a KRESZ-nek megfelelve is be lehet állni a parkolóba mindkét irányból.
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Megsérült nőnek segítettek
a városrendészek

Járőrszolgálat közben a Ferenchegyi úton állította meg a Városrendészet közterület-felügyelőit egy kutyát sétáltató házaspár november 8-án reggel. Elmondták,
hogy ismerősük a közelben szintén ebsétáltatás közben elesett, a dereka és a
lába annyira fáj, hogy egyedül nem tud felállni.
Mátyás Csaba, Ujvári Zoltán és Gyarmati András közterület-felügyelő a helyszínre sietett, ahol a balesetet szenvedett hölgy elmondta, hogy sérülését nem
érzi súlyosnak, de köszönettel venné, ha hazakísérnék. A szolgálati autóba még
be tudott szállni, de onnan ki már nem. A városrendészek rögtön értesítették
a mentőket és megvárták kiérkezésüket. A mentőorvos végül combnyaktörést
állapított meg, az asszonyt pedig a Szent János Kórházba szállították.

Rendőrségi rajzpályázat
Az olvasók szavazatit várják

„Rózsadombon két kerékkel” címen hirdetett rajzpályázatot októberben alsós és felsős diákoknak a BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság.
A felhívásra beérkezett pályaművek közül a rendőrkapitányság szakmai zsűrije kategóriánként 6-6 pályamű alkotóját díjazza, a II. kerületi
lakosok szavazatai alapján pedig további 3 munkát részesít elismerésben. A közönségdíjas alkotások kiválasztásához az olvasók szavazatait
a hutozckiat@budapest.police.hu e-mail címre várják NOVEMBER
28-ig. Egy címről csak egy szavazatot fogadnak. A rajzok a II. Kerületi
Önkormányzat honlapján tekinthetők meg: www.masodikkerulet.hu
A díjazott pályaműveket a II. kerületi Rendőrkapitányság aulájában
kiállítják.

Elfogták a táskákkal távozó betörőket

A II. kerületi rendőrök a helyszínen elfogták azokat a betörőket, akik
november 2-án a Gábor Áron utcában feltörték egy társasház tárolóit.
A rendőrség munkatársai bűnügyi akciót tartottak a városrészben,
amikor felfigyeltek a két férfira, akik egy házból jöttek ki nagy táskákkal a kezében.
– A férfiakat intézkedés alá vontuk, majd rögtön kiderült, hogy egyben tetten is tértük őket, ugyanis nem sokkal korábban tárolókat törtek fel a házban – tájékoztatta lapunkat Wein Attila rendőr főhadnagy,
a bűnüldözési alosztály vezetője. – A betörők a helyiségekből műszaki cikkeket és étkészleteket loptak el. A bűncselekmény elkövetését
mindkét férfi beismerte. Egyikük esetében lakhelyelhagyási tilalmat
rendelt el a bíróság, míg a társát előzetes letartóztatásba helyezték.
A nyomozás során ugyanis fény derült arra is, hogy egyikük egy belvárosi házban nagy értékű lakásbetörést is követett el.
A főhadnagy elmondta, hogy a Gábor Áron utcában eltulajdonított
értékek hiánytalanul megvannak, a tárgyakat a tulajdonosok visszakaphatják.
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Ön mengnesyir?e

egészsé

A II. Kerületi Önkormányzat idén ősszel is szervez
díjmentes és önkéntes EGÉSZSÉGNAPOKAT
kerületünk felnőtt lakosai számára.

A Községház és a Kapás utcai szakrendelőkben november folyamán már lezajlottak az ingyenes szűrővizsgálati napok. A Budapesti Szent Ferenc Kórház
önkormányzatunkkal együttműködve kardiológiai szűrést végez 2017.
NOVEMBER 25-én (szombat) 9-16 óráig, a Szent Ferenc Kórházban (1021 Széher út 71-73.). Szűrővizsgálatok: kérdőíves szív- és
érrendszeri kockázatfelmérés, szükséges vérvizsgálatok (éhgyomri vizsgálatot
nem végeznek) INR, HbA1c gyorstesztekkel, BMI-index-számítás, EKG-vizsgálat
és egyéb kiegészítő vizsgálatok, illetve COPD-szűrés és légzésfunkciós vizsgálat is lesz.
Ezen kívül a korábbi belgyógyászati szűrések alkalmával megállapított, magas
kardiovaszkuláris rizikóval rendelkező páciensek célzott, kiegészítő szűrésére kerül sor 2017. december 2-án (szombat) 9-16 óráig a Pulzus
Központban (1024 Fillér u. 4.)

Jótékonysági akció
a Fény utcai piacon

A Fény utcai piac november 15. és december 15. között jótékonysági akciót indít, amellyel a Gyermekétkeztetési Alapítvány számára gyűjt élelmiszert, ruhát, játékot.

A piac területén több helyre is dobozokat helyeznek ki, ahova
bárki belerakhat adományként tartós élelmiszert, ruhát, játékot.
Az adományokat a Gyermekétkeztetési Alapítvány fogja szétosztani rászoruló családok között.
Az átadás előtt néhány nappal maga a piac is elhelyez a dobozokban zöldséget, gyümölcsöt, amelyeket így még friss állapotban tudnak a rászorulók megkapni. – Szeretnénk mi is hozzájárulni, hogy sok nélkülöző családnak szebbé tegyük az ünnepeket.
Rengeteg ember megfordul nálunk, és bízunk benne, hogy az ügy
mellé állnak – mondja Kiss Ferenc, a Fény utcai piac ügyvezetője.
A Gyermekétkeztetési Alapítvány az összegyűjtött adományokat
december 15-én szállítja el, és osztja szét az országban.
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MOZAIK

Budai polgárok a kerületből…

Egy szép csokor virág, egy burjánzó cserepes növény barátságosabbá,
otthonosabbá varázsolja lakhelyünket – már ha megfelelően tartjuk
és gondozzuk kerti, szobai vagy balkonnövényeinket. Szerencsére
van egy olyan üzlet Buda szívében, ahol nemcsak megvásárolni tudjuk a kiszemelt szépséget, de rögtön „használati utasítást” is kapunk
hozzá. A különleges boltban egy különleges nevű fiatalember dolgozik, akinek személyisége sem mindennapi. Ő Szécsényi-Farkas Vid
kertészmérnök, klinikai hipnoterapeuta.

– Délelőttönként a virágüzletben dolgozom, délután hipnoterapeutaként fogadom a klienseimet. A virágok és az emberi tudat egyaránt
vonzó és izgalmas terület volt számomra már gyerekkorom óta. A kecskeméti egyetem kertészeti karán végeztem, zöldség- és dísznövénytermesztés szakirányon. Szeretem a virágokat, de nem szeretem azt a
romantikus mázat, amivel ezt a szakmát bevonják, mert az nem felel
meg a valóságnak. Ez is időnként keserves, vagy éppen nehéz fizikai
munka. Persze otthon én is nevelek számomra érdekes és különleges
fajtákat.
Ez a bolt két ember orchideák iránti rajongásából jött létre, más és
több, mint egy átlagos virágüzlet. Sok visszatérő vásárlónk van, aki
szeret ide bejönni. Aki virágot vesz, jó tanácsot is kap mellé. Ez fakad
egyrészt a szakmai tudásomból, másrészt a személyiségemből: ha rossz
kedvem is van, nem tarolok át másokon, ha problémám van, nem tolom át másokra. Szívesen megosztom viszont az ismereteimet, még ha
időnként túl is töltöm információval a vevőt. Elég intuitív vagyok és jó
emberismerőnek tartom magam, a személyiségtípust gyorsan be tudom lőni, és ez meghatározza, hogyan szóljak az ide betérőhöz.
Ezek a tulajdonságok segítenek másik hivatásomban, a hipnoterápiás munkában. A hipnózis bizonyos értelemben, leegyszerűsítve nem
más, mint hogy a megfelelően ellazult állapotú páciens tudattartalmához hozzáadunk olyan – előre megbeszélt – szuggesztiókat, amik számára kellemes következményekkel járnak. Ezek befogadására elvileg
mindenki képes, de nagyon sok múlik azon, hogy valós-e a kliens motivációja, illetve hogy hogyan tud együttműködni a terapeutával.
A lélek bugyraiban tett utazás rendkívül érdekes. Időnként találhatunk ott olyan dolgokat, amikkel nem szívesen nézünk szembe, de eszközt is kapunk hozzá, hogy változtatni tudjunk. Ahogy átgyúrunk valamit önmagunkban, a teljes valóságunk megváltozik. A siker érdekében
azonban kegyetlenül őszintének kell lennünk magunkhoz. Ez persze
eleinte nagyon nehéz, de amikor megtapasztaljuk, hogy a problémánk
vagy hitrendszerünk nem is mi vagyunk – hanem azok vagyunk, akik
ettől szenvedünk. Ettől a felismeréstől már máshogy látjuk a világot
és saját magunkat. Ha ezt elérem valakinél egy terápiás szituációban,
az nagy sikerélmény mindkettőnknek. Terapeutaként arra kell figyelnem, hogy csak a szertartás vezetője legyek, ne a kliensé. Őt éppen arra
kell megtanítanom, hogy saját kezébe vegye a sorsát. Talán ez a legtöbb, amit magunkért tehetünk.

Szécsényi-Farkas Vid

kertészmérnök, klinikai hipnoterapeuta

BUDAI POLGÁR

Ingyenes otthonápolás-tanfolyam
A kórházakban sokszor olyan beteget is elhelyeznek, akinek az ellátása minimális tárgyi tudással és szerető családi háttérrel otthonában komfortosabban megoldható lenne. Éppen ezért a II. Kerületi Önkormányzattal együttműködve a Budapesti Szent Ferenc
Kórház a Budán élő családoknak segítő, támogató, rehabilitációs
célokkal újra elindítja egészségügyi programját, amivel a családtagok házi ellátásában kívánnak tömör és praktikus segítséget adni,
a gyakorlatra fókuszálva. Az oktatás tematikája: a betegemelés
technikái és technikai eszközei, pelenkázás, toalett segédeszközök
használata. Az oktatás időpontja: DECEMBER 12., kedd 15–19 óra
között. Helyszíne a Budapesti Szent Ferenc Kórház (1021 Széher út
73.). Az oktatásra jelentkezni Fábiánné Kiss Szilvia ápolási igazgatónál lehet hétköznap munkaidőben telefonon (06 20) 310-4404
vagy e-mailben: apolig@szentferenckorhaz.hu. Az érdeklődőket
korlátozott számban, előzetes jelentkezés alapján tudják fogadni.
Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában
Legközelebb DECEMBER 9-én szombaton 9–12 óra között tartanak
Pesthidegkúton bolhapiacot a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában (1028
Templom utca 2–10.). Helyfoglalás 8 órától, az árusításhoz előzetes bejelentkezés szükséges. Információ és jelentkezés: Korsós Ferencnél, vonalas
telefon: (06 26) 361-371, mobil: (06 30) 731-6181.

IngatlanpályázaT
A II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, az
alábbiakban felsorolt ingatlanok tulajdonjogának nyilvános, egyfordulós
versenytárgyaláson történő értékesítésére.
A pályázati dokumentáció megvételére 2017. november 20-tól
2018. január 15-én 14.00 óráig van lehetőség. A pályázati dokumentáció megvásárolható (10 000 Ft+27% áfa/darab) a II. kerületi Polgármesteri
Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (1024 Mechwart liget 1., III. emelet 308.).
A pályázati dokumentáció mellékletét képező regisztrációs lap beadásának
határideje: 2018. január 15., 15.00 óra. A versenytárgyalás időpontja:
2018. január 18.
Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

51776

998

beépítetlen terület

38 400 000

Kondor utca

11696/1

2514

beépítetlen terület

155 000 000

Kondor utca

11696/2

2515

beépítetlen terület

155 000 000

Cím
Mészégető utca 7.

Megnevezés

Bruttó induló
ár (Ft)

A versenytárgyalással kapcsolatos kérdésekre
a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály munkatársai
személyesen ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatalban (1024
Mechwart liget l., III. emelet 308.), vagy telefonon a (06 1) 346-5498-as
és a (06 1) 346-5559-es számon válaszolnak.

Lejegyezte: Péter Zsuzsanna

A hónap FOTÓJA
´´
Foto´ pa´ lya´ zat a kerületrol
Fotópályázatunkra olyan képeket várunk, amelyek a II. kerület értékeit és
szépségeit mutatják be. Beküldési határidő minden hónap utolsó napja,
legközelebb: november 30-án 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.
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ne csináljon hiúsági
kérdést belőle
a hallókészülékek társadalmi szintű elfogadásában
van még hova fejlődni
Bebizonyosodott, hogy a társadalom sajnos nem képes a technikai
fejlődéshez hasonlatos ütemben
és mértékben elfogadóvá válni, ez
pedig komoly gátja lehet a hallókészülék viselésének. A cél az
lenne, hogy egyszerűen a mindennapok természetes részévé
váljon ez az eszköz – olyanná,
akár a szemüveg.
Zajos világban élünk
Olyan világban élünk, amely tele van
komoly zajforrásokkal. A hallásvesztés általános jellemzője, hogy nem
egyik napról a másikra következik be,
hanem fokozatosan tompul el az
érzékelés, így sokszor az fordul elő,
hogy a hallásproblémával együtt élőknek van idejük hozzászokni az egyre
romló hallásélményhez. Ahogyan a
hallásuk romlik, úgy egyre kevésbé
hallják a külvilágot, így például a zajokat és a beszédhangokat.

a korsZerű
hallókésZülékek
ma már elérhetőek
A mai hallókészülékek már olyan fejlett
technológiával rendelkeznek, mely
kiválóan kiszolgálja az érintettek
minden igényét. Az úgynevezett nyitott illesztés forradalmi áttörést hozott,
így a mai hallókészülékek már összehasonlíthatatlanul nagyobb komfortérzetet nyújtanak. Ennek az innovációnak az lett a fő előnye, hogy az újgenerációs hallókészülékekkel sokkal
természetesebb a hallásélmény, továbbá ezek az eszközök már hatékonyan ki tudják szűrni a környezeti zajokat, segítve ezzel a jobb beszédértést.
Az Amplifonnál minden hallásvizsgálat előre megbeszélt időpontban történik. Önnek csupán fel kell
hívnia a cikk melletti hirdetésben
található telefonszámok egyikét, és
egyeztetni egy megfelelő időpontot.
... PÓC
HALFAJTA

FŐVÁROSA:
DAKKA

FÜLEI
BALÁZS

zongoraművész
szólóestje
december 1.

ÁZSIAI
HEGYLÁNC

ingyenes hallásviZsgálat és próbahordás
2017. november 20-tól december 8-ig
Várakozás nélkül, az ország 76 pontján kiváló audiológus
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt!
Látogasson el hozzánk!
kérjen időpontot most!
budagyöngye bevásárlóközpont tel.: 06 1 221 55 66
margit krt. 31-33. tel.: 06 1 336 02 98

amplifon.hu

MŰVÉSZ
HÁRMAS

SZABADTÉRI
IDŐMÉRŐ

OPERAI
DALBETÉT

BORSODI
HELYSÉG

FOGASRA
TESZ

EME

JAPÁN
VÁROS
SAPKA

FŐZELÉKNÖVÉNY

TÖRŐDIK
FÉRFINÉV
HORVÁT
VÁROS
KENDERTÖRŐ ESZK.

BECÉZETT
NŐI NÉV

VEREJTÉKEZIK

NÉMET
AUTÓMÁRKA

ÍR SZERVEZET

ABLAKKERET!
A BUDDHIZMUS ÁGA

ÉN, TE, ...

MÉG
LEJJEBB
ARGENTIN
AUTÓJEL
SZÓVÉG!
A
KÖZEPÉBE

TERÜLET

BÓR

Z

JÉG
ANGOLUL

FORTÉLY

2

RAJTA

HAMIS

ATHÉNI
SPORTKLUB

... GROS

BATU
RANGJA

OROSZ IGEN

SZEMLÉL

... HILL
SZÍNÉSZ

ZALAI
HELYSÉG

BRAZÍLIA
TAGÁLLAMA

IGEKÖTŐ

EGY
NÉMETÜL

SZILVAMAG!

VÉS

FURDANCS

GÖRÖG
HÍRÜGYN.

KEREK
SZÁM

INDIAI
PÁLINKA

DUNÁNTÚLI
VÁROS

MI AZ
HOGY

ELLENÉRTÉKE

FÉLÉDES!

JÁROM

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

... LANKA

MÁTKA

SZERVA

JUTTAT

BARANYAI
HELYSÉG

MADRIDI
NAPILAP

C

AMELY
SZEMÉLYEK

MARIE
JOSÉ ...
FRANCIA
SZÍN. NŐ

FELTÉVE

1

... PAZ

péntek 19.30

VÖDÖR

megbízhat
bennünk

viZsgálat
gondoZás
sZakértelem

ENERGIA

SAJTSZELET!

KÉN
VEGYJELE

.. DEREK

TOVA
RÓMAI 50

A rejtvény fő soraiban Piréz közmondást rejtettünk el. A 2017/17.
számban megjelent rejtvény megfejtése: „Örülök annak, amim van, s nem
búsulok azon, amim nincs”. A helyes megfejtést beküldők közül három
kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert Fülei Balázs szólóestjére, amely december 1-én 19.30 órakor lesz a Klebelsberg
Kultúrkúriában. A nyertesek: Katona Emese, Nemesánszky Elemér és
Székely Balázs Áron. Gratulálunk! A nyereményeket személyesen vehetik át a művelődési központban. A nyereménnyel kapcsolatban a 06 20
325-1414 telefonszámon kaphatnak további információt. Várjuk megfej
téseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.
zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2017. december 2-ig.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA

Anyanyelvi angoltanár több éves tapasztalattal nyelvórát vállal minden szinten,
Alkalmi munkatársat keresek hóeltakarí- minden korosztálynak. Nyelvvizsgára feltásra a II., Zöldlomb utca környékére. Tel.: készítés, üzleti angol, önéletrajz, prezen06 20 951-8096
táció. Extra: gitároktatás. paulsondrive@
yahoo.com Tel.: 06 31 785-3840
HÁZIMUNKÁT, TAKARÍTÁST VÁLLALOK
REFERENCIÁVAL, FRISS NYUGDÍJAS. Amerikaitól angolul gyorsan, beszédTel.: 06 30 461-9873
centrikusan, minden szinten. Tel.: 06 70
242-2611
Az Amerikai Nemzetközi Iskola
Nagykovácsiban takarítókat keres Matematika-, fizikatanítás, korrepetárész- vagy teljes munkaidőre. Azon lás. Emelt szintű és középszintű érettsénali munkakezdés! További informá gire, egyetemi, főiskolai tanulmányokra
ciókért hívja Németh Juditot: 06 30 felkészítés.Több mint huszonöt éves gya274-5332. Az önéletrajzokat várjuk a korlat. E-mail: szakallk@freemail.hu Tel.:
213-7747, 06 20 518-2808
hvass@aisb.hu e-mail-címre.

KERESEK eladó, vagy minimum egy évre A BUDAKESZI ÚTON 136 m²-ES, EMELE
TI LAKÁS EGY SZINTEN, KÉTLAKÁSOS
bérelhető lakást. Tel.: 06 30 729-7546
VILLÁBAN 65 900 000 Ft. www.budai
Felújítandó lakást keresek megvételre hegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
Budapesten. Visnyei István. Tel.: 06 20
Máriaremetén a Hunyadi utcában kétlaká
980-7570
sos villában eladó egy 112 m²-es, három
ELADOM, ZÖLDÖVEZETI, LAKÓPARKI szoba + étkezős lakás. Konyha, kamra, für46 m²-ES LIFTES, PORTASZOLGÁLA dőszoba és két terasz. 500 m²-es kert, gaTOS, PANORÁMÁS LAKÁSOM. Tel.: rázs. Alagsorban két kamra és egy további
274-0141
konyha. Összterület: 163 m². Ára: 83,5 mil
SZEMLŐHEGYEN 2012-BEN ÉPÜLT, LIF lió forint. Tel.: 275-8183, 06 70 345-1471
TES, 90 m² + 21 m²-ES TERASZOS, PANO A II., Hűvösvölgyi úton 104 m²-es luxus
RÁMÁS LAKÁS 105 000 000 Ft. www. lakás 50 m²-es panorámás terasszal, két
budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
garázzsal eladó. Irányár: 110 M Ft. Tel.:

A II., Zsindely utcában magasföldszin
Az Amerikai Nemzetközi Iskola szak Matematika-, fizikatanítás általános és ti 70 m²-es háromszobás, panorámás
nagy teraszos, garázsos lakás eladó.
képzett kertészt keres azonnali belé középiskolásoknak szaktanártól, referenIrányár: 55 M Ft. Tel.: 06 30 960-8862
péssel, teljes munkaidős munkakör ciákkal. Tel.: 06 30 461-8821
ben. Kerti gépek használatában jártas Matematika-, fizikatanítás általános és A Felső Zöldmáli úton IV. emeleti 63
ság előny. Bővebb információért hívja középiskolások részére szaktanártól! Ház- m²-es 2,5 szobás, panorámás, gyönyö
Németh Juditot, tel.: 06 30 274-5332. hoz megyek! Tel.: 06 20 959-0134
rűen felújított lakás eladó. Irányár:
Az önéletrajzokat küldjék a hvass@
42,5 M Ft. Tel.: 06 20 932-5005
MATEK KORREPETÁLÁST, ÉRETTSÉGI
aisb.hu e-mail-címre.
FELKÉSZÍTÉST VÁLLAL MAGÁNTANÁR, TÖRÖKVÉSZEN CSENDES UTCÁBAN
A SZENT LUJZA SZERETETOTTHON IGÉNY ESETÉN HÁZNÁL. TEL. 06 20 DÉLNYUGATI, 1080 m²-ES, NÉGYZE
TES ALAKÚ TELEK 92 000 000 Ft. www.
SZOCIÁLIS GONDOZÓ, ÁPOLÓT KERES 573-2581
budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
AZONNALI BELÉPÉSSEL. ÉRDEKLŐDNI
LEHET FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettséAZ ORLÓ UTCÁBAN 100 m²-ES, ÖT
A szentlujza@t-online.hu E-MAIL-CÍ gire, felvételire való felkészítés gyakorlott
SZOBÁS, ÖRÖKPANORÁMÁS LAKÁS
MEN VAGY A 466-5611-ES TELEFON középiskolai tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648
ELADÓ. ÁR 79 MILLIÓ. Tel.: 06 30
SZÁMON.
590-0954
INGATLAN

OKTATÁS

ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL GYA
KORLOTT DIPLOMÁS SZAKTANÁR
EGYÉNILEG VIZSGÁKRA, FELVÉTELIK
RE FELKÉSZÍT, RENDSZEREZ. Tel.: 06
30 749-2507

A Millenárisnál a Kis Rókus utcában teremgarázs-beállóhely távirányítós kapuval
bérbeadó. Tel.: 06 20 216-3485
A VÍZIVÁROSBAN, A BATTHYÁNY TÉR
mellett liftes házban II. emeleti 1,5 szobás
cirkófűtéses csendes bútorozott LAKÁS
KIADÓ. Tel.: 06 70 505-4525

MATEMATIKA-, FIZIKA-, KÉMIATANÍTÁS, KOMPETENCIA-FELKÉSZÍTÉS MIN- Polgári környezetben keresek 1 vagy 1,5
DEN SZINTEN ÖNNÉL! Tel.: 06 70 222- szobás kiadó lakást (bútorozottan). Tel.:
2257
06 70 949-4013

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. december 2-án.
Lapzárta: keretes – november 22., apró – november 24.

06 20 932-5005

Többgenerációs, de irodának is alkal
mas 400 m²-es ház eladó beltéri me
dencével, 100 m²-es terasszal csak 5
percre a Hűvösvölgyi úttól, zsákutca
végén (II., Turul utca). Jelenleg ki van
adva. Csend, jó levegő, nyolc szoba. Ké
pet küldök. Ára 116 M Ft. Tel.: 06 20
960-0600
A II., Zuhatag soron 2000-ben épült
házban 75 m²-es lakás 50 m²-es teras�
szal eladó. Irányár: 68 M Ft. Tel.: 06 20
932-5005

ELADÓ BELSŐ ÓBUDÁN, TELJESKÖRŰEN
FELÚJÍTOTT HÁZBAN IGÉNYESEN KIALA
KÍTOTT 49 m²-ES LAKÁS. 26 500 000 Ft.
INGATLANOSOK KIZÁRVA. Tel.: 06 20
A II., Pázsit utcában I. emeleti 116 508-5217
m²-es teraszos villalakás eladó. 85 M
Balatonszemesen 2,5 szobás, komfortos, teFt. Tel.: 06 30 960-8862
raszos, pincés ház 386 négyszögöl kerttel
A LOTZ KÁROLY UTCÁBAN MAGAS eladó. Tel.: 06 20 916-5913
FÖLDSZINTI, 88 m²-ES, HÁROMSZOBÁS
LAKÁS ELADÓ. ÁRA: 59 M Ft. Tel.: 06 A PIRAMIS INGATLANÜGYNÖKSÉG A
BUDAI CSALÁDI HÁZAK ÉS NÍVÓS LA
30 590-0954
KÁSOK SPECIALISTÁJA. PROFI CSAPAT!
A Pasaréten II. emeleti, 142 m²-es, teraszos, NÁLUNK MEGTALÁLJA! MI EL TUDJUK
polgári lakás garázzsal tulajdonostól el- ADNI! www.piramisingatlan.hu Tel.:
adó. Irányár: 95 M Ft. Tel.: 06 30 438-9320 33-55-965

28. OLDAL
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SE
GÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN?
TÍZÉVES TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉ
TER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70
523-1969
INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat
keres! Bízza ránk ingatlanát: igyek
szünk gyorsan hozni a vevőt, jutalék
3%, ügyvéd ingyenes, diplomás ügy
nökök, külföldi vevők elérése. Isme
rősének lakása eladó? Hívjon, Ön is
jutalékot kap! Laurus Ingatlan. Tel.:
06 20 960-0600

HIRDETÉS
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-,
KLÍMA-, KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL
TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL – ENGEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS,
PRECÍZ KIVITELEZÉS GARANCIÁVAL. TEL.:
06 20 923-3109, 06 70 258-0000

GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ vál
lalja: egyszerűsített gázkészülék-csere
(terv és meó nélkül), gázkészülékek
műszeres bevizsgálása, beállítása,
szénmonoxid mérése, gázszivárgás
keresése, gázkészülékek műszeres
hatásfokmérése és optimális működés
beállítása, kéményhuzat vizsgálata,
gázkészülék tisztítása, karbantartása,
EGÉSZSÉGÜGY
javítása, szerelése, fűtési rendszerek
Házi betegápolást, segítségnyújtást átvizsgálása, átmosása, beszabályo
vállal képesített ápoló. Tel.: 06 70 zása. Hoffmann Ferenc üzemmérnök,
774-7713
gázbiztonsági felülvizsgáló, gázkészü
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍ lék-szerelő, épületgépész. Tel.: 06 30
TÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, 951-0467
FOGFEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOT GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓ
TAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉ ZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZE
GI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZ RÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL.
TOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 397-2458,
FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., 06 30 933-3620
KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
30 222-3016
a teljes felújításig. Petrás József villanyCsontkovács-akupresszőr rendel a Szilágyi szerelő mester. Tel.: 246-9021. ELMŰ által
Erzsébet fasor 51. alatt csütörtökönként minősített és ajánlott vállalkozás. Tel.: 06
14--18 óráig. Idegbecsípődések, ízületi 20 934-4664
blokkok, porckorongsérvek, nyaki eredetű
szédülések megszüntetése. Fülakupunk- Villanyszerelő – elektrikus vállalkozó váltúrás fogyókúra. Bejelentkezés alapján. lal hibaelhárítást, javítást. Kapcsoló, konDr. Garzó Péter természetgyógyász. Tel.: nektor, lámpa, Fi-relé, bojler stb. Kendrik
Tamás, II. kerület. Kérem, hívjon! Tel.: 06
06 30 945-8477
30 456-6557
Izomletapadások, fej-, nyak- és hát
fájdalmak kezelése, teljes testmas� VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás,
százs. Szakrendelőkben, a Fény u. 10. kapcsolók, lámpák cseréje garanciá
alatti fodrászatban vagy az Ön otthoná- val. Boda Zsolt villanyszerelő mester.
ban. Csipak Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363
20 595-3057

LAKÁS-SZERVIZ

GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, talp- és
testmasszázs otthonában. Tel.: 06 30 ENERGETIKAI TANÚSÍTÁST VÁLLALOK
24 ÓRÁN BELÜL, ÁFAMENTESEN. TEL.:
206-4801
06 30 655-7825

VÍZ-GÁZ-VILLANY

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLE
TI GYORSSZOLGÁLAT. Korszerű gépi
tisztítás nagy tapasztalattal, bontás
nélkül azonnal, garanciával. Tel.: 2286193, 06 30 921-0948

Lomtalanítás, hagyaték, eladás előt
ti-utáni ingatlanok lomtalanítása,
visszautasítás nélkül mindent elszál
lítunk, díjtalanul is! Magyar Imre. Tel.:
06 30 398-1597

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületiek
nek azonnal. Több évtizedes gyakor
lattal, falbontás nélkül. Tel.: 2277210, 06 30 940-0748

LÉPCSŐHÁZAK, IRODÁK TELJES KÖRŰ
TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. CSAPATUNK
PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA
100%-OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK!
TEL.: 06 30 455-1522

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése.
Tel.: 06 30 447-3603

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

Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifű- LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ
tés-szerelés, ázások, csőtörések megszün- TÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS,
-CSISZOLÁS, CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES,
tetése. Tel.: 402-4330, 06 20 491-5089
LAKATOS, ASZTALOS MUNKÁK, VIL
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások LANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS GA
megszüntetése. Balázs János épület RANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.:
gépész technikus. Tel./fax: 362-4050, 202-2505, 06 30 251-3800
06 20 917-0697
Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák,
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZ burkolás, festés, tapétázás, zománcozás,
KŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécé- víz-, gáz-, villanyszerelés, laminált parketta
tartályok cseréje, javítása. Anyagbeszer- lerakása és teljes lakástakarítás. Tel.: 06
zéssel. Tel.: 06 30 655-8074
30 516-1612

BUDAI POLGÁR

Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák SZOLGÁLTATÁS
is, kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.:
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
06 30 568-6255
csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes fel
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERA- mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06
SZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, 20 972-0347, 06 30 589-7542
JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30 341-3423
KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI
SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉMÉNYEK KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, ELÉRHE
BELSŐ MARÁSÁT, BÉLELÉSÉT TELJES TŐ ÁRON. www.herkulestrans.hu TEL.:
KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. TEL.: 06 20 385-1802, 06 30 999-8619
264-7752
Magánházaknál éves, rendszeres nagytaka
Zárszerviz vállal asztalos munkát, aj rítást, ablaktisztítást vállalunk. Ha fáradt
tók, ablakok, szekrények illesztését, vagy elfoglalt, hívjon bizalommal. Tel.: 06
zárcseréit, pántok, zsanérok cseréjét, 70 284-3387
küszöbök készítését, szigetelését. Tel.:
Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre,
251-9483, 06 20 381-6703
szobafestő munkát vállal garanciával.
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyi Tel.: 06 30 913-8245
tó automatikák, zárszerelés, lakatos
munkák, kerítések. frimari53@gmail. Kismamák, nagymamák! KOZMETIKA
com. Urbanek. Tel.: 214-7442, 06 20 (szempilla-, szemöldökfestés, arcmas�
százs, gyantázás), hajfestés, géllakozás
978-7429
otthonában. Tel.: 06 30 206-4801
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdok
tor.hu 23 éve vállalom kedvező árakon Kőműves munkák, hideg, meleg burko
ablakok, ajtók javítását, illesztését, lás, festés-mázolás, gipszkartonozás kö
zárak cseréjét, festését, üvegezését, zületnek is. E-mail: jozsefbako1@gmail.
szigetelését garanciával. A felmérés com Tel.: 06 70 563-0293
díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 06 70 NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti
550-0269
Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi út és
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 9500 a Szerb Antal utca sarkán lévő fodrá
Ft-tól, WC: 12 000 Ft-tól, kamerás csővizs- szatban szeretettel várja régi és új ven
gálat 14 000 Ft-tól. Tel.: 06 70 250-9132 dégeit.Tel.: 06 70 224-3725, 274-2451

Asztalos és faipari munkák. Parkettá A Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ
ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOROSNÉ,
zás. Tel.: 06 20 382-1234
PÖTYI (06 20 251-7171) a Pasaréti út
53. (Gábor Áron utca sarok) alatti fod
HÁZTARTÁSI GÉPEK
rászatban szeretettel várja régi és új
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓ vendégeit.
GÉPEK JAVÍTÁSA RÖVID HATÁRIDŐVEL,
GARANCIÁVAL. BIRÓ ISTVÁN. TEL.: 06 KERT
20 937-8110
Teljes körű kertgondozás kertészmér
nök csapattól korrekt áron, zöldhulla
ELEKTRONIKA
dék-szállítással. www.greenarbor.hu
ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁ Tel.: 06 30 907-5948
LIS ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, met5368, 06 20 537-6281
szést, permetezést, fakivágást, szállítást
Lapos TV-k, színes TV-k javítása minden- vállalok. Szilágyi Csaba. Tel.: 06 20 970-7506
nap. Tel.: 243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL
FAKIVÁGÁS, GALLYAZÁS, FASEBÉSZET
FERENC.
ALPINTECHNIKÁVAL, KOSARASSAL,
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, SZÁLLÍTÁSSAL. MESTERMUNKA 1988
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere- ÓTA. GOND FERENC. Tel.: 06 30 977lés, bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon 1745
bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653
Fakivágás, fagondozás kerületi vállalko
zástól, zöldhulladék aprítása, szállítása,
REDŐNY
tuskómarás. Boda János okl. kertész
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. mérnök, www.greenarbor.hu Tel.: 06 30
SZERELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. 907-5948
AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN
MEGRENDELÉSHEZ! Tel.: 06 70 341- MŰGYŰJTÉS
9489, 06 20 341-0043
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉfüggönykarnis készítése, javítása. Redőny- RÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL.
tokok szigetelése. Tel.: 356-4840, 06 30 A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938
954-4894
A VISNYEI GALÉRIA FESTMÉNYT, RÉGISÉREDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE GET, HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRJE FOTÓ
RÖVID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELU ALAPJÁN ÁRAJÁNLATUNKAT! www.visnyei.
XA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍ hu HU Tel.: 06 20 980-7570
TÉSE. TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
PAPÍRRÉGISÉG, KÉPESLAPOK, FOTÓK,
1945 ELŐTTI KÖNYVEK, JELVÉNY, KI
TÁRSASHÁZAK
TÜNTETÉS KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁ
LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. SA, HELYSZÍNI KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06
70 609-9985
METZ MÁTÉ. Tel.: 06 20 349-5395

2017/19 – november 18.
M&N ANTIKVITÁS. Eladná régiségét, hagyatékát? Hívja a megbízható partnert!
Azonnali készpénzért vásárolunk! Díjtalan kiszállás. Tel.: 06 30 343-5233

HIRDETÉS
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁRO
LOK DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL, POR
CELÁNT, KERÁMIÁT, FESTMÉNYT,
BÚTORT, ÓRÁKAT, BOROSTYÁNT,
NUMIZMATIKÁT, SZŐNYEGET, TEL
JES HAGYATÉKOT, MŰSZAKI CIKKET,
FÉNYKÉPEZŐGÉPEKET, OBJEKTÍVEKET.
PINTÉR NIKOLETTA. TEL.: 466-8321,
06 30 973-4949

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 KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT,
Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543
ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT ANTIKVÁ
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, RIUMUNK VÁSÁROL. DÍJTALAN KI
bútorokat, porcelánokat, KÖNYVEKET, SZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437
kerámiákat, ezüsttárgyakat, csillárokat,
lakberendezési tárgyakat. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 951-8307,
06 30 462-8883

KÉSZPÉNZÉRT VESZEK VARRÓGÉ
PET, ÍRÓGÉPET, RÁDIÓT, TELEVÍZIÓT,
SZŐRMEBUNDÁT, RUHANEMŰT, BÚ
TOROKAT, HAGYATÉKOT. Tel.: 06 30
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL 308-9148
KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉ
NYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, EGYÉB
PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANG Féltő, gondoskodó tartási szeződést
SZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIP kötne idős személlyel budai értelmisé
KÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐR gi házaspár. Tel.: 06 30 277-6622
MÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, BOROS
TYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN Kölcsönös szimpátia és tisztelet alapján
eltartási szerződést kötnék ingatlanért.
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 597-8280
Tel.: 707-2806
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árve- Örökösödési szerződést kötne egyedül élő
résre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Nyitva: idős hölggyel lakásért (Víziváros terület)
leinformálható, megbízható hölgy gyerH-SZ: 10-17, Cs: 10-19. Tel.: 266-4154
meke részére. Tel.: 06 70 261-0721
Kastélyok berendezéséhez vásárolok kisebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, FIATAL, STABIL EGZISZTENCIÁJÚ ÉR
porcelánokat, bronzokat, órákat, régi TELMISÉGI HÁZASPÁR ÉLETJÁRADÉKI
katonai kitüntetések tárgyait stb., teljes SZERZŐDÉST KÖTNE. TEL.: 06 70 252hagyatékot. herendi77@gmail.com Tel.: 4897
06 20 280-0151
ÉLETJÁRADÉKI VAGY ELTARTÁSI SZERZŐA BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. DÉST KÖTNÉK! HÍVJON BIZALOMMAL!
ALATTI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MIN Tel.: 06 30 252-2086
DEN FAJTA RÉGI BÚTORT, SZŐNYE
GET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, FARMER DIVAT. Margit krt 69. Női, férfi
EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET, téli nadrágok megérkeztek S-6Xl méretig.
TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES Tel.: 212-4163
HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK
BÁRMIKOR HÍVHATÓ. TEL.: 06 20 322- GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEG2697, 06 20 494-5344
RENDELŐIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 12--17-IG. J.
VÉTEL-ELADÁS
WIENNA BT., 1027 BP., VARSÁNYI IRÉN
Megvételre keresek kis és nagy HANG U. 17. Tel.: 06 30 858-9499
LEMEZEKET, MAGNÓKAZETTÁKAT. Tel.:
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: divatos,
06 20 363-2050
egyedi, kézi kötött, horgolt ruhadara
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjtemé- bok rendelésre, nagy fonalválaszték
nyem kiegészítésére magas áron vásáro- kal, hozott fonalból is. www.kotode.
hu Tel.: 356-6009
lok. Tel.: 325-6753

FACEBOOKON
A II. KERÜLET

33 000

Köszönjük!

facebook.com/budapest2

Orvos esztétika

Máriaremetén!
erArc- és testszépítés a legmod
el.
ökk
köz
nebb orvosesztétikai esz

!

Ingyenes orvosi konzultáció

Várom rendelômben:
dr. Darvas Emília
1029 Bp. Torda u. 6.
Tel.: 06 70-245-1881
web: www.darvasmed.hu
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Változás a polgári peres
eljárások szabályaiban
A polgári eljárások szabályait fenekestül forgatja fel az új polgári
perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. számú
törvény, melynek alkalmazása 2018. január
1-jétől lesz esedékes.
Az új törvény alapján
az eljárások nagymértékben megváltoznak,
ami miatt egy polgári per
lefolytatása nem csak egy
laikus személy számára fog
problémát okozni, de nagy
valószínűséggel a jogvégzett
személyek számára sem lesz a
legegyszerűbb eligazodni az
új jogszabályok között.
Véleményem szerint januártól lassabban fognak őrölni
a bíróság malmai, több kereseti kérelem elutasításra
számíthatnak a kérelmezők,
ami az esetleges sürgős peres
eljárások gyors lezajlása elé
akadályt gördít.

Javaslom, hogy
amennyiben peres
eljárást kívánnak indítani, tegyék azt
még meg ebben az
évben, mivel ebben
az esetben a régi polgári perrendtartás
szabályai alapján
bonyolódik le az eljárás, amivel akár még
az ügyvédi segítség is elkerülhetővé válik.

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

Új

he
ly
sz
ín
en
!
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Zalai fenyők
Őstermelők kínálnak
zalai fenyőfát december 8-tól
a Marczibányi tér 9. és 9/b
számú házak előtti parkolóban.
Naponta 7 és 19 óra között
lehet válogatni a különféle
fajtákból.

45 cm

ragasztó

FENYŐVÁSÁR
A MARCZIBÁNYI TÉREN

A-tPől 16:00-ig
NYÍL2T4-énN
4
1
, :0 0
-105°

45 cm

er
Novemb

Ismerd meg a Német Iskolát!
Budapesti Német Iskola · Csipke út 23. · 1121 Budapest
Telefon: 06-1-391-9100 · sekretariat@deutscheschule.hu
www.deutscheschule.hu

Jó hír!
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Gyógyulás mellékhatások nélkül!
A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és
moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,
nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,
reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

ÁGYTOLLTISZTÍTÁS

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

Készít-Felújít!

A Közkincs Egyesület kiemelten

közhasznú könyvterjesztésre vásárol
könyveket, könyvsorozatokat, könyvtárakat,
illetve örömmel fogad

könyvadományokat.
Párnát

Paplant

Ágyneműt

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

ÁGYTOLLTISZTÍTÁS
ÁGYTOLLTISZTÍTÁS
ÁGYTOLLTISZTÍTÁS
Készít-Felújít!

Készít-Felújít!
Függönyt
Készít-Felújít!

Ruhát

Párnát

Paplant

Ágyneműt

Függönyt

Ruhát

Párnát
Párnát

Paplant
Paplant

Ágyneműt
Ágyneműt

Függönyt
Függönyt

Ruhát
Ruhát

+36 1 201 71 00
Budapest, II. ker. Erőd utca 14.
 facebook.com/tollklinika
 tollklinika.hu


+36 1 201 71 00
Budapest, II. ker. Erőd utca 14.
+36

+36 1
1 201
201 71
71 00
00
 facebook.com/tollklinika

Budapest, II.
II. ker.
ker. Erőd
Erőd utca
utca 14.
14.
tollklinika.hu
 Budapest,
 facebook.com/tollklinika
tollklinika.hu
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Külsőre minden szerelő
egyformának tűnhet.

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.

De legyen óvatos,
lehet, hogy csalóval áll szemben!
Ha valaki a Fővárosi Vízművek (vagy más közművállalat) nevében csenget be Önhöz, feltétlenül
győződjön meg arról, ki áll az ajtó előtt. Kollégáink
fényképes igazolvánnyal azonosítják magukat, és
soha nem kérnek pénzt. Ha bármi gyanúsat észlel,
hívja a Vízvonalat a 06 1 247 7777-es vagy
a rendőséget a 107-es számon!

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 megelőzés további lehetőségeiről a Vízvonal
telefonszámán, valamint a www.vizmuvek.hu
oldalon tájékozódhat!

Kedves Budai Lakosok!
Dr. Baráth Gábor fogszakorvos
vagyok, fogászati implantátumok
beültetésével foglalkozom.
A Déli pályaudvarnál található
rendelőmben, az Imperial Dental
Fogászaton fogadom
pácienseimet.

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

2015 09 23 Imperial Dental hirdetes 197x133mm.indd 1

l.

eszteziológiai háttérre

Altatás szakképzett an

és, kezelési terv
Ingyenes állapotfelmér
és árajánlat készítés!
2015. 09. 29. 10:08
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CAFFÉCAPS
Shop, Stand & Bar
CAFFÉCAPS
Shop, Stand & Bar

CAFFÉ.
FERRARI.
CAFFÉ. FERRARI.
ORIGINAL
ITALY!
ORIGINAL
ITALY!
Nyerjen Ferrari
Nyerjen
Ferrari
tesztvezetést!
tesztvezetést!

MIT KELL TENNIE?
MIT KELL TENNIE?

1.
1.
2.
2.
3.

www.caffecaps.com
www.caffecaps.com

Regisztráljon hűségprogramunkba a
oldalon!
Regisztráljon
hűségprogramunkba
a Ft értékben kávé vagy tea kapszulát!
oldalon!
Vásároljon
üzletünkben
legalább 5000
Vásároljon
üzletünkben
legalább
5000
Ft 30
értékben
kávé
vagy tea kapszulát!
Küldje el SMS-ben
a blokkja
kódját
a +36
686 2389
telefonszámra!*

3. Küldje el SMS-ben a blokkja kódját a +36 30 686 2389 telefonszámra!*

TOVÁBBI NYEREMÉNYEK
TOVÁBBI NYEREMÉNYEK
+ 5 db Bonini Closed System
+ 5
db Bonini Closed
kávékapszulás
gép System
kávékapszulás gép
+ 5 db Bonini
+ kapszulára
5 db Bonini beváltható
kapszulára beváltható
ajándékutalvány
ajándékutalvány

*Részletek és játékszabályzat a www.caffecaps.com weboldalon
*Részletek és játékszabályzat a www.caffecaps.com weboldalon

1026 Budapest, Gábor Áron u. 74.
Földszint

