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Újabb egészségügyi fejlesztés kerületünkben

Megkezdődött a Frankel Leó úti Budai Irgalmasrendi Kórház két új épületszárnyának
építése, amit a főépület teljes felújítása és
belső átépítése követ. A beruházás költségeihez a kormány 12,9 milliárd, a Betegápoló
Irgalmasrend 8 milliárd forinttal járul hozzá.
A II. Kerületi Önkormányzat által a közeljövőben építendő új, többemeletes, korszerű
szakrendelővel, az Országos Reumatológiai
és Fizioterápiás Intézettel, a felújított Szent
Lukács Gyógyfürdővel és a Császár–Komjádi
Uszodával megerősödik a Frankel Leó út központi szerepe a II. kerület és a főváros egészségmegőrző és gyógyító központjai között.

A mostani beruházási és felújítási projektnek
köszönhetően megújul és kibővül az Irgalmasrendi Kórház, amely így a legmodernebb körülményekkel vesz részt a II. kerület egészségügyi
ellátásában is. Jelenleg a kórház 33 járóbeteg-szakrendelésén évente 270 ezren fordulnak
meg, az ellátott fekvőbetegek száma pedig eléri
a 17 ezret. Az épületet 1903-ban történt átadásakor százhúsz ágyasra tervezték. A 2000-ben a
Betegápoló Irgalmasrendhez visszakerült kórház
jelenleg 237 ágyon fogadja a betegeket. A meg-

lévő épület erősen leromlott állapotú, és nincs
elegendő hely sem a betegágyak, sem a szak- és
kiszolgáló személyzet számára a XXI. század által
megkövetelt szinten.
A II. kerületi betegek magasabb színvonalú
ellátása érdekében a kórház vezetése folyamatosan egyeztetett és egyeztet a II. kerület vezetésével, valamint a II. Kerületi Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálatának főigazgatójával, dr.
Polák Lászlóval a jövőbeni együttműködés lehetséges formáiról. Az önkormányzat 2020-ra

elkészülő Frankel Leó úti új szakrendelője és
a kórház földrajzi közelsége miatt is lehetőség
nyílik majd a szorosabb együttműködésre, de
már jelenleg is számos jó példa van rá, mind az
orvosok, mind a szakdolgozók tekintetében, akik
szabad kapacitásuk függvényében biztosítják a
betegek igényeihez alkalmazkodó minél rugalmasabb ellátást, illetve a diagnosztikai és háttérszolgáltatások területén. A kórház már jelenleg
is minden részlegével részt vesz a II. kerületi
ellátásban.
(Folytatás a 3. oldalon.)

A II. Kerületi Önkormányzat hívja és várja a kerület polgárait
az 1848– 49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezendő ünnepségekre.

Március 14-én, szerdán 17 órakor
a Gábor Áron-emlékmű nél
ünnepi mű sor és fáklyás koszorúzás lesz.

Fellép a Duna Táncegyüttes,
az Adamantinus Férfikar és Oberfrank Pál színmű vész.
Ünnepi beszédet mond:

Dr. Láng Zsolt
II. kerületi polgármester

Gulyás Gergely
országgyű lési képviselő

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter,
országgyű lési képviselő

Március 15-én, csütörtökön 10 órakor
a Pesthidegkút-Ófalu
Sarlós Boldogasszony-templom kertjében

ünnepi mű sor és koszorúzás lesz.
A megemlékezés elő tt 9 órától szentmise a templomban.

Közremű ködnek a Kiss Zenede tanítványai és
Szarvas József színmű vész.
Köszöntő t mond dr.

Csabai Péter VÖK-elöljáró

Ünnepi beszédet tart:

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter,
országgyű lési képviselő

A szervező k kérik, hogy koszorúzási szándékukat a 346-5545-ös telefonszámon jelezzék.
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KÖZÉRDEKŰ

HIVATALI NYITVATARTÁS
BUDAPEST II. Kerületi Polgármesteri Hivatal,
1024 Mechwart liget 1.
Polgármesteri Hivatal
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21

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

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIHELYEZETt IRODÁI

Adóügyi Osztály

Ellátási Osztály

Igazgatási Osztály
Anyakönyvi ügyek

Igazgatási Osztály
Ipar- és kereskedelmi
ügyek

1027 Frankel L. út 7-9.
Tel.: 346-5757
E-mail:
adougy@masodikkerulet.hu

hétfő: 13.30-18.00,
szerda: 8.00-16.30,
péntek: 8.00-11.30
(kedd és csütörtök:
telefonos egyeztetés
alapján)

hétfő: 13.30-18.00,
szerda: 8.00-16.30,
1024 Káplár utca 2/c-d,
péntek: 8.00-13.30,
100-as kapucsengő.
valamint minden páros
Tel.: 346-5700
pénteken 8.00-11.30E-mail: ellatas@masodikkerulet.hu
ig a Rezeda utca 10.
szám alatt.
hétfő: 13.30-18.00,
szerda: 8.00-16.30
sorszám szerint (kivéve: házassági szándék
bejelentése – csak
időpontra), kedd és
1024 Margit körút 7.
csütörtök: 8.00-12.00
(bejárat a Margit utca felől)
időpontra, péntek:
Tel.: 346-5521,
nincs félfogadás.
346-5631,
A II. kerület területén
346-5632,
történt még nem anya346-5633,
könyvezett haláleset346-5634
ügyekben: hétfő: 8.00E-mail:
12.00, 13.30-18.00,
igazgatas@masodikkerulet.hu
szerda: 8.00-16.30
sorszám szerint, kedd,
csütörtök: 8.00-12.00
sorszám szerint, péntek: 8.00-11.00 csak
temetési engedély
kiadása
1024 Margit körút 7.,
(bejárat a Margit utca felől).
hétfő: 13.30-18.00,
Tel.:
szerda: 8.00-16.30,
346-5519, 346-5525, 346-5536
péntek: 8.00-11.30
E-mail:
sorszám szerint
igazgatas@masodikkerulet.hu
1024 Margit krt. 15-17., II/1,
(20-as kapukód).
Tel.: 346-5770
E-mail: intezmenyiranyitas@
masodikkerulet.hu

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

Környezetvédelmi
Osztály

1027 Frankel Leó út 5.
Tel.: 346-5725
E-mail: kornyezetvedelem@
masodikkerulet.hu

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

Városrendészeti
Osztály
Ügyfélszolgálat

1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Fax.: 346-5649. Ingyenes zöldszám: (06 80) 204-965
E-mail:
kozterulet@masodikkerulet.hu

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

Városrendészeti
Osztály
Hidegkúti Rendészeti
Központ

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

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

Parkolási
Ügyfélszolgálati
Osztály

1023 Bécsi út 17-21.
Tel.: 346-5599. Fax: 346-5515
E-mail:
parkolas@masodikkerulet.hu

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

Intézményirányítási
Osztály

BUDAI POLGÁR
II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Közterületi bejelentés

Tel.: 599-9222
(Ügyfélfogadási időben és hétvégén is telefonos ügyelet 9–18-ig)

II. Kerület Kártya1024 Keleti Károly u. 15/a
ügyintézés, Budai PolgárTel.: 315-3965
ba apróhirdetés feladása

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

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
Hétfő 7.00–17.00, kedd: 8.00–17.00,
Telefon: 896-2383
szerda: 8.00–20.00, csütörtök:
Kormányablak
Időpontfoglalás:
8.00–18.00, péntek: 8.00–14.00
Osztály
www.magyarorszag.hu Pénztár nyitvatartása: Hétfőtől
1024
Kormányzati ügyfélvocsütörtökig: 8.00–16.00, péntek:
Margit körút 47-49.
nal: 1818
8.00–12.00. A pénztár zárva tartása
alatt bankkártyával lehet fizetni
Hétfő 7.00–17.00, kedd: 8.00–17.00,
Kormányablak
Tel.: 896-3480
szerda: 8.00–20.00, csütörtök:
Pesthidegkút
Kormányzati ügyfélvo8.00–18.00, péntek: 8.00–14.00
1029 Bátori László u. 2. nal: 1818
Fizetés csak bankkártyával. Posta az
épületben.
Gyámhivatal
Általános információ
Hétfő: 13.30–18.00
és Hatósági Osztály és tájékoztatás:
Szerda: 8–16.30
1024 Margit körút
896-2457, 346-5750,
Péntek: 8–11.30
47-49.,
fax: 346-5751
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Lobogóz
A II. Kerületi Önkormányzat kéri a kerület lakosait,
hogy nemzeti ünnepünk alkalmából, március 15-re emlékezve, tűzzék ki a nemzeti színű lobogót lakóházukra.
Közérdekű információk
• MUNKARENDVÁLTOZÁS: 2018. március 16. (péntek) pihenőnap
lesz. A Polgármesteri Hivatal március 10-én szombaton pénteki munkarend
szerint tart nyitva.

• A II. Kerületi Önkormányzat honlapcíme: www.masodikkerulet.hu,
FB-oldala: II. kerület (Budapest), FB-csoportja: Budai Polgár, központi e-mail-címe:
info@masodikkerulet.hu, központi telefonszáma: 346-5400.
• Ingyenes rendelői járat a Rét utcai háziorvosi rendelőhöz: hétfőtől
csütörtökig délelőttönként óránként 7.30 és 10.30 között a Bem tértől a Rét
utcáig, több megállót érintve. A Rét utcából a Bem térre tartó járatok szintén
óránként indulnak 8 és 11 óra között. A buszt csak önálló közlekedési képességgel bíró idős emberek vehetik igénybe.

• A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat szakorvosi rendelői: 1027 Kapás u. 22., telefon: 488-7522, e-mail: elojegyzes@kapas.hu.
1028 Községház utca 12., telefon: 376-5434.
A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató: Balaton Balázs (balaton.balazs@masodikkerulet.
hu). Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra (ludwig.dora@budaipolgar.hu). Szerkesztők: Szabó Gergely (szabo.gergely@budaipolgar.hu), Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu), Novák Zsófi Aliz (novak.zsofi@budaipolgar.hu).
Olvasószerkesztő, korrektor: Zsoldos Szilvia. Fotó: Soós Dániel, Budai Polgár archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó út
1–5., telefon: 336-1384, 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. Tördelés: Ravien Kft. Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 336-1384. A hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 2018.
március 10., lapzárta: 2018. február 28. Az apróhirdetések feladásának határideje: 2018. március 2.

Apróhirdetés-felvétel: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt., 1024 Keleti Károly u. 15/a,
tel.: 5999-222 (részletek lapunk apróhirdetési rovatában).

2018/3 – február 24.
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Bővítés és felújítás az Irgalmasrendi Kórházban

(Folytatás az első oldalról.)

Varga Mihály miniszter, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője elmondta,
hogy a beruházás magában foglalja a Budai
Irgalmasrendi Kórház főépületének teljes
felújítását és belső átépítését, valamint két
új épületszárny felépítését is. A rend elhivatottságának megfelelően olyan új egységek létrehozására is sor kerülhet a kormány
támogatásával, mint amilyen a keresztény
szellemiségű Családi Centrum. A beruházással megerősödik a Frankel Leó út és
környékének központi szerepe a kerület és
a főváros egészségmegőrző és egészségjavító centrumai között. Kiemelte: a kórház
fejlesztése összhangban van az Egészséges
Budapest Programmal is, amelynek keretében a kormány csak a következő két-három
évben több mint 70 milliárd forintot fordít
a főváros és az agglomeráció kórházainak és
szakrendelőinek fejlesztésére – tette hozzá
Varga Mihály.
Láng Zsolt beszédében az Irgalmasrendi
Kórház létrejöttének körülményeit idézte fel. Buda első igazi kórházának létrejöttét
a kor egyik meghatározó lokálpatriótája és
legnagyobb mecénása, Marczibányi István
földbirtokos, megyei alispán, a tudomány és
a művészetek elkötelezett támogatója tette
lehetővé. 1806-ban a budai Császár fürdőt a
közelébe eső házakkal együtt az Irgalmasrend
számára megvette, emellett egy alapítványt
hozott létre. Marczibányi István nevét az a tér
is őrzi a II. kerületben, amit szintén ő adományozott a budai ifjúság számára, ahol ma
a művelődési ház áll. A polgármester hangsúlyozta: ha egy kerület, egy kisebb városrész
vagy egy lokálpatrióta szemszögéből nézzük,
már csak itt, a II. kerületben az egészségügyben és egészségmegőrzés területén az utóbbi
évben soha nem látott fejlesztések zajlanak
és kezdődtek el, amelyekre büszkék lehetünk. A Frankel Leó út 80-82. szám alatt a
II. Kerületi Önkormányzat által felajánlott
telken a kormány közel 7 milliárd forintos
támogatásával új szakrendelő épül, a főváros
felújította a Szent Lukács Gyógyfürdőt, a kormány pedig a Császár–Komjádi Uszodát, de a
kerületben említhetjük a Szent Ferenc Kórház új épületszárnyának építését, vagy a Szent

Dr. Reiter József, az Irgalmasrendi Kórház főigazgatója, Szentes Tamás helyettes államtitkár, Láng Zsolt II. kerületi polgármester és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő az építkezésen

János Kórház fejlesztését is. – Kerületként a
kormányhoz képest kevesebb forrással rendelkezünk, de mi is igyekeztünk hozzátenni
a magunk részét: a II. Kerületi Önkormányzat
– hitelfelvétel nélkül – az elmúlt évtizedben
közel 10 milliárd forintot fordított az egészségügyi és a szociális ágazatra. Emellett kifejezetten egészségügyi beruházásokra további
1,5 milliárd forintot költöttünk tíz év alatt –
emelte ki a II. kerület vezetője.
Végül Kozma Imre atya, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője a szeretetteli irgalmas ápolás és gondozás jelentőségét
hangsúlyozta. Kiemelte, a szervezett intézményi gyógyítás rendszerét Magyarországon
az Irgalmasrend alakította ki, és szinte az
egyetlen rend volt, amit II. József sem szá-

Kozma Imre atya, a Betegápoló
Irgalmasrend magyarországi vezetője

molt fel, az általa is elismert „hasznossága” és a közjó érdekében végzett kimagasló
munkája miatt. A kórházat 1950-ben államosították, és csak 2000-ben kapta vissza a
rend. Hozzátette: az Irgalmasrendi Kórháznak soha egyetlen fillér adóssága nem volt,
és a mostani beruházáshoz is 8 milliárd forintot tesz hozzá a rend.
Ld

A Budai Irgalmasrendi Kórház építési és felújítási projektje során
többek között kialakítanak egy új műtéti szárnyat központi műtővel, intenzív és
szubintenzív részlegeket, továbbá megfelelő helyiségeket a nagy értékű műszeres
diagnosztikai berendezések, mint a CT, az MR és a SPECT CT számára. A járóbeteg-szakellátásokat az új épületegyüttes földszintjén összpontosítják. Az új, Vidra
utcai tömbben a XXI. századnak megfelelő, korszerűen felszerelt, betegbarát 2-4
ágyas ápolási egységeket, valamint korszerű sürgősségi fogadóhelyet alakítanak
ki. A kórház tervei között szerepel a Keresztény Családi Centrum működésének,
szolgáltatásainak bővítése és egy önálló szülészeti osztály kialakítása. Emellett
több száz fős mélygarázs épül a beruházás során, külön beteg- és vendégparkolók, elkülönítve az új mentőkijárattól. Mindezek eredményeként az egészségügyi
ellátás színvonala jelentősen javul a II. kerületi és a budapesti szakellátásban.
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A képviselő-testület ülésén történt

A képviselő-testület január 25-én tartott ülésén egyperces néma főhajtással emlékeztek az
év elején, életének 89. évében elhunyt Prof. Dr.
Ötvös László, Széchenyi-díjjal és II. Kerületért
Emlékéremmel kitüntetett vegyész-kémikusra.
A képviselők döntöttek arról, hogy tudomásul veszik a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételek 2018. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelettervezetben szereplő számokat.
A II. kerületnek a tavalyi összegnél 7,9 százalékkal több pénz, mintegy 6 milliárd forint jut.
A képviselő-testület rendeletet alkotott a hivatali munkaidőn, illetve a hivatali helyiségen
kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjak
mértékéről, valamint az anyakönyvi eseményen
közreműködő anyakönyvvezető díjazásáról.
A testület jogszabályváltozások miatt új rendeletet fogadott el a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról. Eszerint helyi népszavazást a választópolgárok 25 százaléka kezdeményezhet, ebben az esetben a képviselő-testület köteles kiírni a népszavazást.
Arról is döntés született, hogy a Százszorszép
Óvoda Fajd utcai tagintézménye augusztus 1-jé-

Napirend előtti hozzászólásában Őrsi
Gergely, a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője elmondta: korábban kérte, hogy a hivatal
jelezze a környék köztisztasági problémáit a volt
Ipari Minisztérium területén zajló építkezés felelős
beruházójának.
– Örömmel tapasztaltam, hogy a sár, por és más
szennyeződés ügyében intézkedett a beruházó,
és takarítógépet is a helyszínre küldött. Hasonló
probléma merült fel a Kapás utcai rendelőintézettel
szemben zajló építkezés miatt. Kérem a hivatal intézkedését a tehergépjármű-forgalom csökkentése
és a terület tisztán tartása érdekében.
A képviselő elmondta azt is, hogy Pesthidegkúton
a Gazda utca, Templom utca és a teljes Hidegkúti
út által határolt területen továbbra is nagy a teherautó-forgalom.
– A kocsik naponta ötven-száz fordulót tesznek,
ami főként a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban
okoz gondot, de elviselhetetlen a zaj és a szennyeződés, ami lehullik róluk. Régi a probléma, de az
utóbbi időben sajnos gyakrabban közlekednek a
teherautók, ezért kérem a hivatal, a városrendészet
és a rendőrség intézkedését, hogy a közlekedési
szabályok betartatásával tegyenek kísérletet a
tehergépjármű-forgalom mérséklésére.
Válaszában Láng Zsolt polgármester elmondta,
hogy a Kapás utcai építkezés ügyében felkéri a
Városüzemeltetési Igazgatóságot, hogy a Városrendészet ellenőrzéseivel próbálják megkövetelni
a terület tisztán tartását az építtetőtől.
– A pesthidegkúti probléma orvoslása érdekében
már sok mindent tettünk, így több alkalommal is
próbáltunk egyeztetni a bánya tulajdonosaival. Az elmúlt hetekben a behajtási engedélyek kiadásáért
felelős Budapest Közút Zrt. vezérigazgatójának is
írtunk, hogy csökkentsék a behajtási engedéllyel

től a Szemlőhegy Utcai Óvoda tagintézményeként működik, a felszabaduló csoportszobában torna- és fejlesztőhelyiséget alakítanak ki.
Esetleges gyermeklétszám-növekedés esetén a
harmadik csoportszoba visszaalakítható.
rendelkező teherautók számát. A hivatal és a rendőrség az ellenőrzést megszigorítja.
Dankó Virág alpolgármester hozzátette: konkrét
javaslatokat tettek a Budapest Közút Zrt.-nek a napi
behajtási engedélyek számának korlátozására, és
jelezték, hogy az utak ki- és belépési pontjaihoz
telepített kamerákkal jelentősen javítani lehetne
az ellenőrzés hatékonyságát.
– Önkormányzatunk vállalná a kamerarendszer
üzemeltetését, amennyiben ez a Budapest Közút
Zrt. részéről akadályba ütközne, de az egyeztetések
egyelőre elakadtak. A városrendészek komoly kapacitását leköti a behajtási engedélyek ellenőrzése úgy
is, hogy nem tudnak 24 órás felügyeletet biztosítani.
Szalai Tibor jegyző hozzátette, megkeresték a
Pest Megyei Kormányhivatal megbízottját, hogy
vizsgálják meg, valójában mit is szállítanak a rekultiváció alatt álló bányába, valamint hasonló
kéréssel fordultak a bányahatósághoz is. A hivatalok
azonban egyelőre nem válaszoltak.
Varga Előd Bendegúz (Kerületünk az otthonunk)
képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt MTA
Központi Kémiai Kutatóintézet elmúlt években lezajlott tulajdonosváltása óta probléma lett az ingatlan
előtti területek tisztán tartása és síkosságmentesítése.
– A Zöldlomb utca–Szépvölgyi úti körforgalomnál
sok gépjárművezető folyamatosan balesetveszélyes
helyzetet teremtve hajt be a kereszteződésbe –
említette meg a képviselő. – Közlekedési tábla
kihelyezésével vagy citromsárga figyelemfelkeltő
jelzéssel talán orvosolható lenne a probléma, ezért
kérem a hivatal közbenjárását – tette hozzá.
Szalai Tibor jegyző arról tájékoztatott, hogy a
körforgalom forgalomba helyezési eljárása még
folyamatban van, így van mód a közlekedés
biztonságát segítő közlekedési tábla kihelyezésére.
A volt kémiai kutatóintézet környező területeinek

Az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását
adta ahhoz, hogy a Lajos utcai Than Károly iskola használatában lévő, de önkormányzati tulajdonú telken a Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatásával sportpálya épülhessen.
tisztán tartásával kapcsolatban elmondta, hogy a
fővárosi rendelet alapján az ingatlantulajdonosok
feladata az ingatlanuk előtti közterületek tisztán
tartása. Ennek betartását a jegyző ellenőrzi és mulasztás esetén a tulajdonost felszólítja.
Ungár Péter (LMP) arról érdeklődött, hogy első
fokon milyen eredménnyel zárult, és mennyi volt
annak a pernek a költsége, amit a Budai Polgár Nonprofit Kft. indított ellene, és a jövőben számíthat-e
hasonló, közpénzen finanszírozott perek indítására.
Láng Zsolt polgármester válaszában elmondta: az
ügy még nem emelkedett jogerőre, de véleménye
szerint az előtt nem is elegáns beszámolni róla.
– Tudomásom szerint a bíróság megállapította,
hogy képviselő úr nem mondott igazat, csak a
bíróság véleménye szerint a perben ez nem volt
releváns tényező. A perköltségre vonatkozó kérdését
a Budai Polgár Nonprofit Kft. meg fogja válaszolni.
Ugyanakkor szerintem antidemokratikus álláspont
képviselő úr részéről, hogy egy önkormányzati cég,
vagy bármilyen köztestület ne indíthatna pert, ha
úgy érzi, hogy jogi méltánytalanság érte, csak azért,
mert közpénzből gazdálkodik.
Bodor Zoltán (Jobbik) felszólalásában elmondta,
hogy Csömör önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériuma ellen indított pert, a bíróság pedig
úgy döntött, hogy az iskolák államosításáról szóló
törvény alkotmányellenes, az Alkotmánybíróság 90
napon belül határoz a törvényről.
– Amennyiben az Alkotmánybíróság is alkotmányellenesnek ítéli a törvényt, akkor önkormányzatunk
kezdeményezni fogja-e, hogy a II. kerületi iskolák
ismét kerületi fenntartásba kerüljenek? – kérdezte.
Láng Zsolt polgármester válaszában hangsúlyozta,
hogy meglátása szerint nincs értelme beszélni olyan
dolgokról, melyek még nem történtek meg.
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Tisztelt Választópolgárok!
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A Választási Iroda hivatali helyiségének címe:
1024 Budapest, Mechwart liget 1., II. emelet 219. szoba
(félfogadás mindennap: 8–16 óra között, tel.: 346-5542,
346-5493, 346-5437, 346-5500, 346-5508.
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A Független Kisgazdapárt

Tisztelt II. kerületi Választópolgárok!
A Fidesz–Magyar Polgári Szövetség
és a Kereszténydemokrata Néppárt
országgyűlési képviselőjelöltje 2018-ban
Budapest 3. számú választókerületében

Gulyás Gergely,

Budapest 4. számú választókerületében

Varga Mihály.

Kérjük, támogassa ajánlásával
a Fidesz–KDNP jelöltjeit, megbízólevéllel
rendelkező munkatársaink igyekeznek
mindenkit személyesen felkeresni.
(A (06 30) 331-1836-os vagy a (06 1) 2125030-as telefonszámon lehetősége van időpontot egyeztetni, hogy aktivistáink a megfelelő időpontban látogathassanak el Önhöz.)
Jelöltjeinkkel és aktivistáinkkal közterületi
standjainkon is találkozhatnak.
Személyes megkeresésünkön túl
ajánlásával támogatni tudja jelöltjeinket
Választási Irodánkban
a Keleti Károly u. 13/b alatt, amely hétköznap 8–18 óráig tart nyitva.
Bővebb információ:
Facebook: Bp4vk, Hegyvidéki Fidesz,
illetve II. kerületi Fidesz
Számítunk Önökre,
támogatásukat előre is köszönjük.

Nekünk Magyarország az első!

A köztársasági elnök 2018. április 8-ra tűzte ki
az országgyűlési választások időpontját.
Jelöltajánlásra 2018. március 5-ig van lehetőség. Minden választópolgár, aki az adott választókerületben választójoggal rendelkezik, az
az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat jelöltet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy
jelölt viszont csak egy ajánlással támogatható.
Az ajánlás nem vonható vissza. A sikeres jelöltállításhoz 500 érvényes jelölés szükséges.

Budapest 4. számú választókerületében
Sarkadi Károlyt indítja a 2018-as
országgyűlésiképviselő-választáson.
A párt miniszterelnök-jelöltje
Dr. Lattmann Tamás, a párt programja,
választási információk a honlapunkon találhatók
(www.fkgp.hu). Hamarosan Sarkadi Károly bemutatása, és a szűkebb régióra vonatkozó választási
elképzelései is olvashatóak lesznek a honlapon.
A párt székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 22.
Fontosabb telefonszámok:
Márkus János országos főtitkár (06 30) 433-8926,
Atyánszky László (06 70) 395-5881,
Sarkadi Károly (06 20) 328-5153.
A Kisgazdapárt e-mail-címe: info@fkgp.hu
Sarkadi Károly e-mail-címe: sark.scs@gmail.com

A Demokratikus Koalíció
Budapest 3 OVK jelöltje

Bauer Tamás közgazdász, egyetemi tanár,

1994-től 2002-ig országgyűlési képviselő.
Támogatja az MSZP, a Párbeszéd, a Liberálisok
és a Szolidaritás.
Ajánlást gyűjtünk munkanapokon a DK
(Márvány utca 38.), illetve az MSZP (Fazekas
utca 19-23.) irodáján. Amennyiben kéri, elmegyünk az ajánlásért, hívjon a 275-8186-os, a
(30) 816-4255-ös telefonszámon, vagy küldjön
e-mailt a budapest3@dkp.hu címre.

SZAVAZZON RÁM, BORZON GYULA BUSZVEZETŐRE!

Tisztelt II. kerületi Választópolgárok!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
képviselőjelöltjei az országgyűlési választáson:
Budapest 3. választókerületében:

Gyöngyösi Márton országgyűlési képviselő,
a külügyi bizottság alelnöke

Budapest 4. választókerületében:

Kovács Tamás vívó világbajnok, mesteredző,
a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja.

Kérjük, ajánlásával is támogassa jelöltjeinket.
Kérésére aktivistáink felkeresik Önt otthonában,
vagy aláírhatja támogató íveinket a következő
helyeken:
1024 Keleti Károly utca 8., Jobbik-iroda, hétköznap 16.30-18.30 óráig, szombaton 8.30-16 óráig.
Jelöltjeink és tagjaink
az alábbi helyszíneken várják Önt:
Február 24.: Fény utcai piac, 8.30-11.00 óra között
Február 27-28.: Széll Kálmán tér, 16-18 óra között
Március 1-2.: Margit híd budai hídfő, 16-18 óra
között.
Elérhetőségeink:
Kovács Tamás
Gyöngyösi Márton
Tel.: (06 70) 638-6665
Tel.: (06 20) 911-9724
E-mail: kovacs.tamas@jobbik.hu
E-mail: hegyvidek@jobbik.hu
Mi győzünk – Ti nyertek!

TÁMOGASSANAK A VÁLASZTÁSON VALÓ INDULÁSBAN AZ AJÁNLÓÍVEK ALÁÍRÁSÁVAL! MEGBESZÉLÉS ALAPJÁN BÁRHOVÁ ELMEGYEK.
ELÉRHETNEK E-MAILBEN: mad.csucshegy.2016@gmail.com VAGY TELEFONON: (06 70) 323-7404.
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BUDAI POLGÁR

Farsangi hangulat, bálok és

A vízkereszttől a nagyböjt kezdetéig tartó
időszak a farsang – a bálok és mulatságok
ideje. A II. kerületben idén is izgalmas rendezvények várták azokat, akik vidámságra
vágytak, sokan látványos jelmezekkel is
készültek.

Immár 16. alkalommal rendezték meg
a Pesthidegkúti Polgári Farsangi Bált

a Klebelsberg Kultúrkúriában február 10én. Az esemény fővédnöke id. Lomnici Zoltán,
az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke volt.
A gyertyával díszített asztalok körül ülőket fekete hollós felsőben szolgálták ki a pincérek, mivel
a rendezvény Mátyás király megkoronázásának
560. évfordulójára emlékezve a reneszánszkori
Magyarországot elevenítette fel. Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő köszönetet mondott annak a húsz lelkes
hidegkúti polgárnak, akinek köszönhetően a bál

rangos eseménnyé vált. Láng Zsolt polgármester
köszöntőjében szintén hangsúlyozta, hogy a bál
hagyományait tovább kell adni a fiatalabb nemzedékeknek. Szentpéteri Eszter televíziós műsorvezető és Oberfrank Pál színművész, a veszprémi színház igazgatója volt a két műsorvezető, a
díszvendég pedig Bánffy Tilda asszony. Az eseményen részt vett mások mellett Dankó Virág alpolgármester, dr. Bethlen István, Bakondi György
miniszterelnöki főtanácsadó, Takaró Mihály
irodalomtörténész, Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója és Makra
Krisztina önkormányzati képviselő is.

Közösségi élmény, nagyszerű hangulat Pesthidegkúton

A 4. Hidegkúti Karnevált február 4-én rendezte meg a Hidegkúti
Családi Iránytű Egyesület és a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont. Jelmezverseny, kiszebábégetés, fánkevőverseny, afrikai ritmusok,
narancsmuki és forralt bor várta a szabadidőközpontba ellátogatókat.
Aki megéhezett, ehetett fánkot, aki szomjazott, ihatott meleg teát
vagy forralt bort, és volt, aki jelmezt is öltött. A karneváli hangulathoz
afrikai ritmusokkal Paulo de Jesus járult hozzá, zárásképpen pedig
el lehetett oltani a tüzet a Készenléti Szolgálatok Pesthidegkút ÖTE
tűzoltóival. Az egyesület legközelebbi rendezvénye az 5. Hidegkúti
Családi Piknik lesz a Geli Házban április 28-án.
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karnevál a kerületben
Az Országúti és a Pasaréti Ferences
Plébánia a Móricz Zsigmond Gimnáziumban tartotta hagyományos közös farsangi bálját. A mulatságon színes

családi programokkal várták a kicsiket és a
nagyokat: volt tombola, arcfestés, kézműves
programok, borkóstoló. Az eseményen Láng
Zsolt polgármester, Lendvai Zalán plébános,
Varga Mihály miniszter, országgyűlési képviselő és Kálmán Peregrin plébános köszöntötte
a vendégeket.
A jelmezversenyen idén kétszázan vettek
részt, a győztesek értékes ajándékokat vihettek haza. A zsűri elnöke dr. Törös Edit főorvos
volt, a zsűri tagja volt továbbá Szász Zsombor
káplán és Bodroghelyi Kata is. A kicsik között
a legójelmez nyerte az első helyezést, második lett a kis teknős, osztott harmadik helyen
pedig az ősember és a tarajos sündisznó végzett. A nagyoknál az első díjat Chaplin nyerte,
aki ajándékáért a jellegzetes kacsázó járással
ment a színpadig fekete cipőjében, ő vihette haza Varga Mihály miniszter, országgyűlési
képviselő különdíját is. Rajta kívül a festőművész- és a zsonglőrjelmez nyert helyezést. A családosoknál a nagy ho-ho-ho Horgász lett az első, a Diótörő és a szaloncukor
a második, a négy évszak pedig a harmadik.
A horgászcsalád kapta Láng Zsolt polgármester különdíját, egy hétvégi wellness üdülést.
A bálon részt vett továbbá Balsai István
alkotmánybíró, Ernyey László, az egyházi és
karitatív szervezetek tanácsnoka, Dobszay Benedek tartományfőnök, valamint Biró Zsolt,
Gór Csaba, Legény Béla és Riczkó Andrea önkormányzati képviselő is.

7. OLDAL
A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJának nyitvatartása: hétfőtől péntekig 9–18 óráig.
Telefonszám: 212-5030 (1024 Keleti Károly u. 13/b).
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 16.00-18.00
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.).
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Iain Lindsay-t közel két éve nevezték ki az
Egyesült Királyság magyarországi nagykövetévé, azóta a magyarok igencsak megkedvelték. Közvetlen és kedves személyisége
mellett köszönhető ez annak is, hogy nagyszerűen beszéli a nyelvünket, néha magyarul
szavalja kedvenc József Attila-verseit, tavaly
októberben pedig a kommentelőktől kért
tanácsot a magyar nyelvvizsgájához.

Remekül ismeri mára szinte az egész országot
és a magyar kultúrát, de szívesen bemutatja egy videóban a Skót Budapestet is – skót
népviseletben járva a fővárost. A nagyköveti
rezidencia immár hetven éve a Lorántffy úton,
míg a nagykövetség épülete tavaly óta szintén a
II. kerületben, a Füge utcában található. Először a magyar nyelvvel kapcsolatos tapasztalatairól kérdeztem, amire szép magyarsággal
válaszolt:
– 36 évvel ezelőtt diplomataként a londoni
egyetemre jártam, ahol egy évig tanultam japánul, és akkor úgy gondoltam, nagyon-nagyon
nehéz a japán nyelvtan. De a magyar nyelvtan
még nagyobb kihívást jelent számomra. Ennek ellenére nagyon örülök, hogy jó lehetőségeim voltak magyarul tanulni Pécsett, majd
Debrecenben, ahol egy magyar orvos-, illetve
pedagóguscsaládnál laktam. Magyarul reggeliztünk, magyarul ebédeltünk és magyarul vacsoráztunk! De még mindig tanulok, hetente
egyszer-kétszer van magyarórám.
Amikor nyelvvizsgázott magyarból tavaly
októberben, szinte az egész ország drukkolt
önnek. Sikerült a felsőfokú nyelvvizsgája?
Részben. Három részből kettő sikerült, a
szóbeli és az olvasott szöveg értése, de sajnos
a hallott szöveg értése még nem. Áprilisban
újra próbálkozom!
Merre dolgozott a világban?
Mielőtt Japánba mentem volna, fél évet
Lengyelországban dolgoztam, itt találkoztam
a feleségemmel, aki szintén diplomata. Japánban egyébként összesen nyolc évet töltöttem,
Ausztráliában hármat. Tizenöt évvel ezelőtt
Romániában dolgoztam, majd Hong-Kong,
Bahrein, végül Magyarország következett.
Ha jól tudom, az angol rendszerben meg
kell pályázni a nagyköveti posztot is. Tehát
ön konkrétan ide akart jönni?
Amikor Romániában dolgoztam, néhányszor
ellátogattam Magyarországra, és Budapestet
csodálatos városnak találtam. Hong Kong és
Bahrein után szerettünk volna visszatérni Európába a feleségemmel, mert fiunk Londonban
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Szeretnénk nagyon

dolgozik. Emellett diplomáciai szempontból is
érdekesnek találtam a két ország közötti kapcsolatokat. Egyébként ez még a Brexit-referendum előtt volt, 2014 végén, amikor részt
vettem a meghallgatáson. A nyelvtanfolyamok
után 2016 tavaszán jöttem Budapestre.
A nagykövetség épülete nemrég költözött a II. kerületbe, de szintén itt található
a nagyköveti rezidencia. Mik a benyomásai
a II. kerületről?
Csodálatos és nagyon szép hely. A II. kerület igen változatos: a folyóparttól a hegyekig,
a kertvárosias részig minden megtalálható
itt. A feleségemmel különösen szeretjük azt
a részt, ahol élünk, sokat sétálunk a kerületben. Az tényleg csodálatos, hogy a házunktól félórás sétával az Árpád-kilátóhoz érünk,
ugyanakkor 6-7 perc alatt leérünk az üzletekhez, a Fény utcai piacra, az éttermekhez,
vagy a metróhoz a Széll Kálmán térre, még a
Füge utcai nagykövetséghez is el tudok sétálni. Hetente egyszer kedves husky keverék
kutyámat is elhozom az irodába, aki imádja
a havat, olyankor fel-le rohangál a kertben.
Az irodámból látom a Sas-hegyet az Arany
János Gimnáziummal és a Várat a Mátyás-templommal. Az V. kerületi Harmincad

utcai épületünk hatalmas és gyönyörű volt,
de nagyrészt kihasználatlan, a környék pedig március és december között turistákkal
volt tele. Egyetlen élményt hiányolok csak a
költözés óta: korábban naponta átmentem a
Dunán.
Vannak kedvenc helyei is a II. kerületben?
A Rózsadomb különleges környék, szombatonként a Fény utcai piac után a Márkus vendéglőben szoktunk ebédelni a Lövőház utcában, majd irány az egyik kedvenc helyem, az
Auguszt cukrászda.
Beszélgetésbe is elegyedik magyarokkal?
Fel szokták ismerni?
A Fény utcai piacon inkább a feleségemnek
szoktam átadni a nyelvgyakorlási lehetőséget,
és a cukrászdában is mindig beszélgetünk.
Sokszor felismernek, néha aláírást kérnek
tőlem. A feleségemmel nemrég éppen egy kávézóban ültünk, amikor két diák odajött, hogy
csinálhatnak-e egy szelfit velem. Azt hiszem,
érkezésem után néhány héttel készítettem el
az első bemutatkozó videómat.
A közösségi média eszközeit könnyedén
használja. Tudja, hogy azt a videóját mostanra majdnem negyedmillióan látták? Ez a
megtekintési szám megszokott nagykövetek
és diplomaták esetében?
Nem, ez elég szokatlan, pedig számunkra
nagyon fontos a közösségi média. Érdekesség, hogy Európában az én Instagram-fiókom
rendelkezik a legtöbb követővel az összes brit
diplomata közül. Nagyon népszerű volt az a videóm is, amit egy éve a skót költőről, Robert
Burnsről készítettem Skót Budapest címmel,
amelyben skót szoknyában jártam be Budapestet. Azt is majdnem kétszázezren nézték meg.
Skóciából származik. Ha három látnivalót
ki kellene emelni, mit javasolna, mit nézzen
meg ott egy magyar turista?
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jó szomszédok lenni
A skótok hasonlítanak a magyarokra abban,
hogy nagyon büszkék a kulturális örökségükre. Ugyan csak ötmillióan vannak, de még
nagyjából egymillióan élnek az Egyesült Királyság más részein. Nagyon büszkék vagyunk
az identitásunkra, a kultúránkra, a zenénkre,
a költészetünkre. Sok Skóciában járt magyar
barátom azt mesélte, hogy meleg szívvel fogadták őket. Ugyanez volt az én tapasztalatom is
itt, a magyarokkal. Ha választanom kell három
látnivalót, az egyik az edinburgh-i vár a város
közepén, ami egy hegyen áll, és fantasztikus
látványt nyújt. A másik Edinburgh-ban a New
Town, melyet a 18. század közepétől a 19. század közepéig építettek, és a korai várostervezés
egyik mesterműve. A harmadik természetesen
Skócia hegyei és „lochjai” mellett a híres whisky-lepárlók. A whisky Skócia nemzeti itala.
De nagyon sok romantikus kastélyunk is van.
Egy kicsit otthon érzi már magát Budapesten is?
Teljes mértékben, most Budapest az otthonom. Nagyon jól érzem itt magam, nagyon
szeretem ezt a várost. Megkérdeztem a magyartanáromat, mondhatom-e egy helyre is,
hogy „imádom”, mert én ezt érzem Budapesttel kapcsolatban. Mostanra már sok magyar
barátom is van, és nem csak politikusok vagy
diplomaták, sőt. Otthon érzem itt magam.
Szabadidejében mit csinál?
Ez leginkább a hétvégékre korlátozódik.
Az új kutyánkkal rengeteget sétálunk, de
szeretünk moziba is menni, és járunk néha
éttermekbe, kávézóba és bárokba is – de tudom, hogy amit mi angolul „bárnak” hívunk,
az nagyon más, mint a magyar „kocsma”.
Az egyik kedvenc helyünk a Majorka a Városmajorban, lesétálunk a kutyával, hideg időben
néha iszunk egy forralt bort. Nyáron szeretek
golfozni. A rögbi nem éppen népszerű sportág
Magyarországon, de van egy nagyszerű csapat Esztergomban, az ő meccseiket is szívesen
megnézem. Nyáron nagy örömmel megyek a
Balatonra, szeretem a balatoni életérzést! Az
északi és a déli partit is. Balatonszemes nagyon bájos hely, barátainknak házuk van ott.
Az északi parton a Káli-medencét és a Balaton-felvidéket kedvelem, Szigliget, Badacsony
és Tihany a kedvenceim.
A bejáratnál az aulában láttam II. Erzsébet
királynő portréját külön állványon kitéve.
Személyesen is találkozott már vele?
Öt-hat alkalommal, és nagyon hálás vagyok,
hogy volt lehetőségem találkozni Őfelségével.
Amikor a kormánytól kitüntetést kaptam, ő
méltatott a díj átvételekor. Nagy-Britanniában
van egy hagyomány: mielőtt a nagykövetet kinevezik, meglátogatja a királynőt, formálisan
ezzel válik hivatalossá a kinevezése. A ceremóniát úgy hívják, „kissing hands”, manapság
persze már nem csókolunk kezet, csak fogad
a királynő. Amikor pedig Bahreinben voltam
nagykövet, a bahreini király gyakran látogatott
Londonba és Windsorba, többször találkoztam
a királynővel a bahreini király társaságában.

Magyarország és az Egyesült Királyság
kapcsolatát hogyan értékelné?
Nagyon jónak, elmondhatjuk, hogy erősebb, mint valaha. A két kormány közti kapcsolat nagyon szoros. Sokszor hasonlítom a
két ország bilaterális kapcsolatait egy jéghegyhez – csak a tetejét láthatjuk, de a tenger alatt, számunkra nem látható módon van
a nagyobb része. Sokan a jéghegyről persze
rögtön a Titanic katasztrófájára asszociálnak,
de nagyon fontos megemlítenünk: a Titanic
süllyedt el, nem a jéghegy (nevet). A jéghegy
teteje az, amikor a két ország miniszterelnöke
találkozik, ugyanakkor nem feltétlenül látható, mégis fontos, hogy a múlt hónapban
Szijjártó Péter külügyminiszter jött hozzám
reggeli találkozóra, beszélgetni a két ország
kapcsolatairól, de az sem látható, ha megköttetik egy kereskedelmi megállapodás, és
hasonlóan fontos, ha Rod Stewart koncertezik Magyarországon. A hivatalos kapcsolatok
mellett sok-sok nem hivatalos kapcsolat van
a magyar és brit emberek között. Soha korábban nem élt ilyen sok magyar Nagy-Britanniában, és Magyarországon sem élt és látogatott ide még ennyi brit, mint manapság.
A Magyarországon élő brit közösség számát
5 és 10 ezer közé teszik, de a turisták száma
valóban lenyűgöző: a Budapestre érkező külföldiek közül a legtöbben Nagy-Britanniából
jönnek. A nagykövetség számára évente az
egyik legnagyobb feladatot a Sziget Fesztivál
adja, ahová 10-12 ezer brit jön. Elég gyakran
elvesztik az útlevelüket, így nagy kampányt
folytatunk előtte és a fesztivál alatt is.
És soha olyan sok brit vállalat sem működött
Magyarországon, mint mostanában. A Vodafone, a Tesco, a Provident, a Danubius Hotels 55
ezer magyart alkalmaz. Az oktatási kapcsolatok
is erősek, soha nem tanult még ennyi magyar
diák angol egyetemeken. Nemrég hallottam,
hogy a Fazekas Mihály Gimnázium egyetlen
osztályából öten kezdték meg egyetemi ta-
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nulmányaikat Cambridge-ben. Ez egészen
elképesztő. Nagykövetként szeretném azt elérni – és ezen dolgozom –, hogy amikor innen
elmegyek, elmondhassam: a magyar és a brit
kapcsolatok jobbak és erősebbek, mint amikor
érkeztem. Ez az én személyes ambícióm.
A nagykövetségük igen sokrétű feladatokat lát el.
Amikor átköltöztünk a Harmincad utcából a
Füge utcába, bár kisebb az épület, a dolgozók
száma mégis a harmadával emelkedett. Akkor még volt néhány üres asztal, mostanra már
egy sincs. Számomra ez egy szép jele annak,
hogy tevékeny, ambiciózus csapat vagyunk, és
emellett igyekszünk kreatívok is lenni. A kulturális munkán felül végzünk kereskedelmi,
befektetési, politikai és gazdasági munkát, valamint konzuli feladatokat is. Bár nem mi vagyunk a legnagyobb követség Magyarországon,
de úgy vélem, a nagykövetségek közül nekünk
van a legszélesebb tevékenységi körünk.
A II. kerülettel is szoros együttműködést
sikerült kialakítaniuk?
1947 óta, vagyis több, mint hetven éve a Lorántffy Zsuzsanna úton található a nagyköveti
rezidencia. Már az érkezésem előtt együttműködtünk a II. Kerületi Polgármesteri Hivatallal is, mert több felújítási munkát is el kellett
végezni ott. A Füge utcai nagykövetség épülete
korábban a holland nagykövetségé volt, amit
átalakítottunk. A kilencvenes évekbeli holland biztonsági előírások már nem feleltek
meg a mai brit követelményeknek, így például
magas kerítést kellett építenünk. Sok egyeztetésünk volt a II. kerülettel, találkoztam Láng
Zsolt polgármesterrel is, aki néhány hete az
elkészült nagykövetséget is megtekintette.
Nagyon jó az együttműködésünk. Szeretnénk
részesei lenni a II. kerületi közösségnek, ez
fontos számunkra. Emellett tudjuk, hogy ez
egy csendes lakóövezet, és mi szeretnénk nagyon jó szomszédok lenni.
Ludwig Dóra

Iain Lindsay nagykövet fogadta Láng Zsolt polgármestert a brit nagykövetség Füge utcai épületében
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Március közepétől kezdődhet a kivitelezés

Miután 2017 végén a Magyar Vízilabda Szövetség jóváhagyta az uszodaberuházásra fordítható társaságiadó-keret megemelését, a
II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pedig egyhangú döntéssel megszavazta
az építkezéshez szükséges, megemelkedett
önerő biztosítását, 2018 januárjában eredményesen lezárult a kivitelezői közbeszerzési
eljárás: a nyertes ajánlattevő az A-HÍD Zrt.
lett. A cég március 12-én felvonul a területre
és megkezdődik az építkezés.
A vállalkozó egyéves építési időt vállalt,
vagyis 2019 tavaszán várható az uszoda
üzembe helyezése. A beruházás volumene,
a létesítmény nagysága és a szoros határidő
miatt intenzív építkezésre kell felkészülni.
Ez a kivitelező részéről komoly körültekintést, a közvetlen környezetben élő lakosságtól pedig nagyfokú türelmet és rugalmasságot igényel. Az önkormányzat és a vállalkozó
is mindent meg fog tenni annak érdekében,
hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséggel
járjon az építkezés. Ennek érdekében még a
munkálatok megkezdése előtt az építkezés
ütemezéséről, valamint az építési forgalom
és zaj kezeléséről közvetlen lakossági tájékoztatásra is sor kerül. Az építkezés ideje
alatt pedig elérhető lesz egy online lakossági tájékoztató felület, amely alkalmas lesz az
esetleges lakossági panaszok kezelésére is.

Társasági adó felajánlása
A konkrét műszaki többlettartalomból és a piaci árváltozásból eredő többletköltség finanszírozására, vagyis a 2015. évben jóváhagyott tao-pályázat módosítására irányuló kérelmet
elbírálta és december 19-én jóváhagyta a Magyar Vízilabda Szövetség. A sportfejlesztési
program módosítását jóváhagyó határozat értelmében – a korábban megítélt és összegyűjtött
kb. 2,8 milliárd forinton túl – további, több mint 2 milliárd forint összegű céges tao-felajánlást tud fogadni a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. – az uszodaberuházás
megvalósításával párhuzamosan. Továbbra is várják tehát olyan cégek jelentkezését, amelyek
társasági adójuk felajánlásával segíteni szeretnék a projekt megvalósulását.
Kapcsolat, bővebb információ Szentirmai-Zöld Máté társadalmi kapcsolatokért felelős
fejlesztési igazgatótól kérhető a szentirmai.zold.mate@masodikkerulet.hu e-mail-címen
vagy a (06 30) 867-1915-as telefonon.

KRESZ-park épül tavasszal a Nagy Lajos téren

Óvodás és kisiskolás korosztály
számára létesít mini KRESZ
tanpályát a II. Kerületi Önkormányzat – központi költségvetési
támogatással – a pasaréti Nagy Lajos tér (Fenyves park) területén.
Kismotorral, futóbiciklivel, rollerrel és gyermekkerékpárral lehet
majd használni a KRESZ-parkot,
ami elsősorban tanulási célokat
szolgál. A park alsó, Pasaréti út
melletti, ligetes, árnyékos részén
létesül a pálya. A játszóteret kiegészítő új funkció kivitelezése márciusban történik meg, fák között
vezetett nyomvonallal. A tervezők
ügyelnek arra, hogy a jelenlegi növényzet megőrzése mellett minél
többféle közlekedési helyzetet szimuláljanak, miközben játszva elsajátítható néhány KRESZ-szabály.
Lesz gyalogátkelőhely, jelzőlámpa,
körforgalom, útkereszteződések,
mindez KRESZ-táblákkal kijelölten. A pályát használhatják majd
a parkot látogató családokon kívül a szomszédos Szabó Lőrinc
Két Tannyelvű Általános Iskola és
Gimnázium Fenyves utcai épületének tanulói is, akár tanórai keretben szervezett közlekedésbiztonsági program formájában is.
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Idén is játék 02.27.
és muzsika a Marczibányin

Tavaly áprilisban indult a II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Tanácsának programjaként
a Ki nyer ma a Marczibányin? Zene, költészet,
játék 70 percben című műsor, amelynek fővédnöke az Idősügyi Tanács elnöke, Láng Zsolt
polgármester, műsorvezetője pedig az eredeti
rádiós műsor szülőatyja, Czigány György volt.

A zenés irodalmi játéknak olyan nagy sikere
lett, hogy az Idősügyi Tanács a folytatás mellett
döntött, így 2018-ban összesen nyolc alkalommal lesz lehetőség a közös játékra.
– Úgy érzem, még mindig él az emberekben
egy kis nosztalgia a korábbi rádióműsor iránt,
amit negyven éven át hallgathattak – mondta el
lapunknak Czigány György, aki nemrég érkezett
kedd
16.30
meg
Újvidékről egy könyvbemutatóról, ahol az
ottaniak kérésére szintén vezetett egy hasonló
játékot. – Nagy öröm számomra, hogy a II. kerületiek megszerették műsorunkat, és örülünk
minden egyes résztvevőnek. Nem a jó választ
értékeljük, hanem azt, hogyha valaki játszik velünk. A hibás válasz is felkelti az érdeklődést, és
esetleg további felvetéseket inspirál. Minden
alkalommal nyolcvan-kilencven néző jön el,
van már törzsközönségünk, de mindig látunk új
arcokat is.
Az első két alkalommal Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes lesz a vendégünk, aki
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Orvosi eszközparkot fejlesztettek
a negyvenmilliós adományból

Legutóbb tavaly novemberben szervezett jótékonysági koncertet a Marczibányi Téri Művelődési Központban a Törös Közhasznú Alapítvány 2011. Ez alkalommal jelentették be azt
a negyvenmillió forintos felajánlást, amit a Vasváron élő, de korábban a II. kerület rendelőintézetében több alkalommal is páciensként ellátott Táncsics Sándor adományozott az
intézménynek. Az összeget az alapítványon keresztül a II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat
eszközparkjának fejlesztésére fordították.

A negyvenmillió forintból már be is szerezték
azokat a műszereket és informatikai eszközöket, amelyek a II. Kerületi Egészségügyi Szolgálathoz forduló betegek minél pontosabb diagnózisát és hatékonyabb gyógyulását szolgálják.
A Törös Alapítványt azzal a céllal hozták létre
már hét éve, hogy segítse a műszerpark fejlesztését és ezáltal emelje a betegellátás minőségét.
– A II. Kerületi Önkormányzat évről évre
nem kis összeget fordít a Kapás utcai intézet
műszerfejlesztésére, azonban Táncsics Sándor
úr meglepetésszerű, nagylelkű és nagy ös�szegű adománya, amelyet az alapítványunkon

keresztül juttatott el az intézet számára műszerbeszerzés céljából, újabb lendületet adott a
műszerpark fejlesztésének – mondta el dr. Törös
Edit reumatológus főorvos, az alapítvány névadója és életre hívója. – A felajánlásból mintegy
húszmillió forint jutott két röntgenműszer és
szoftver beszerzésére, ami a digitális képfeldolgozást teszi egyszerűbbé, ezáltal pontosabbá a képalkotó diagnosztikát. A laboratórium
speciális centrifugát kapott, a Pulzus Központ
egy új EKG-készüléket, a fül-orr-gégészet
endoszkópos vizsgálóműszerrel gyarapodott.
A Henger utcai Mozgásszervi Rehabilitációs

Az új, Black Light pásztázó lágylézer
(képünkön) széles kórképpaletta kezelésére alkalmas
készülék. A műszer egyszerre két lézernyalábot tud
kibocsátani, és az ízületekig ér el a hatása.
– Gyors és hosszan tartó fájdalomcsillapításra
alkalmas, sejtregeneráló és gyulladáscsökkentő.
A beteg testrészt automatikusan pásztázza végig
– tájékoztatott Tóthné Sztankovics Viktória vezető
fizioterápiás szakasszisztens. – A berendezést gyulladásos és degeneratív jellegű megbetegedéseknél
alkalmazzák, mellékhatások nélkül gyógyít. A lézer
bővíti a Henger utcai Mozgásszervi Rehabilitációs
Központ fizikoterápiás műszerkészletét, így a II. kerületi betegek immár helyben vehetik igénybe az
új, hiánypótló szolgáltatást, ha az orvos is úgy ítéli
meg, hogy szükség van rá.

Központ pedig új ellátást vezethet be a közel hárommillió forint értékű lézeres műszere által.
A főorvos megemlítette, hogy egyebek mellett mintegy tízmillió forintot fordítottak az
intézet informatikai hátterének szoftveres és
hardveres fejlesztésére, amivel a felajánlás teljes összegét fel tudták használni.
Polák László, a II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat főigazgatója lapunknak elmondta, hogy
az eszközpark fejlesztése folyamatos az önkormányzat finanszírozásával, de a felajánlás
lehetőséget adott arra, hogy új ellátásokat vezessenek be korszerű műszerekkel.
– A beszerzéseket előre tervezzük, ám hála
a nemes adománynak, újabb orvosi eszközöket vásárolhattunk, és a különböző osztályok
a szakmai igényeknek megfelelően kaphattak műszereket. Megvásárlásukkor figyeltünk
arra is, hogy a műszereket átvihessük majd
az Egészségügyi Szolgálat új, Frankel Leó úti
épületébe.

Az ősökre is emlékezett a patikusdinasztia

Egy régi patikuscsalád nyitott gyógyszertárat huszonöt évvel ezelőtt a Kapás utcában, a jubileumot ünnepelve
a patikaalapító ősökre is emlékeztek.
Bölcs Béla Muraszombaton 1842-ben
alapította meg gyógyszertárát, amit
haláláig vezetett.
– Később nagyapánk, Bölcs Gyula
jogászként gyógyszerész képesítést
is szerzett, hogy továbbvihesse a
Gyógyszertár a Magyar Koronához
nevet viselő patikát – mondta el lapunknak Bölcs Judit, aki testvérével
Mariettával együtt szintén ezt a hivatást választotta. – Mindig büszkén
vállalta magyarságát, a gyógyszertár
falán is mindig kint lengett a nemzeti
színű zászló. A II világháború végén
a nagypapát elhurcolták a szerbek,

majd kivégezték, a családot pedig
Magyarországra toloncolták.
– A szintén gyógyszerész édesapánk
így nem folytathatta a családi patika
működtetését, de nővéremmel úgy
határoztunk, hogy az ősi patika alapításának 150. évfordulójára saját
gyógyszertárat alapítunk. Budai Korona Patika néven huszonöt éve állunk a
hozzánk fordulók szolgálatára.
Az újraalapítás emlékére február
1-jén tartottak születésnapi ünnepséget, amelyen rokonok, barátok és
régi vásárlók mellett részt vett többek között Láng Zsolt polgármester,
Dankó Virág alpolgármester, Ernyey
László, az egyházi és karitatív szervezetek tanácsnoka, valamint Balsai
István alkotmánybíró is.

géddel
A nagypapa, Bölcs Gyula muraszombati gyógyszertárában egy patikusse
az 1930-as évek közepén

2018/3 – február 24.
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Búcsú a Kodály-évtől

2017-ben Kodály Zoltán születésének 135.
és halálának 50. évfordulója tiszteletére Kodály-emlékévet hirdetett a magyar
kormány. Az emlékév lezárása alkalmából
a Pasaréti Páduai Szent Antal-templomban
ünnepi hangversenyt tartanak március 3-án
19.30-tól, amelyen az egykori háromszoros
Kossuth-díjas, világhírű zeneszerző művei
csendülnek fel. A darabokat Déri András
orgonaművész, a pasaréti ferences templom
karnagya és Kovács János Kossuth- és Prima
Primissima díjas karmester vezényli majd.

A kiemelkedő kulturális eseménynek nemcsak a helyszíne, de mindhárom főszereplője is II. kerületi. Kodály Zoltán, akinek a
II. Kerületi Önkormányzat 2007-ben posztumusz díszpolgári címet adományozott,
1914 és 1924 között lakott kerületünkben,
az Áldás utcában. A 2002-ben II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett Déri András
és Kovács János pedig régóta Pasaréten él.
A hangverseny kapcsán Kovács Jánossal
beszélgettünk – természetesen egy pasaréti
kávézóban.
– Déri András nagyon kedves régi barátom, ő kért fel erre a koncertre, aminek nagy
örömmel teszek eleget. Amióta a Székelyfonót először vezényeltem, elkötelezett híve

Kovács János Kossuth- és Prima Primissima díjas karmester

vagyok Kodály zeneszerzői munkásságának.
A népdal jelentőségét feleségemnek, a csodálatos hangú Sudlik Máriának köszönhetően ismertem fel, aki nagyon gyakran és
nagyon szépen énekelt népdalokat. A Székelyfonó valójában egy népdalgyűjtemény
a leggyönyörűbb zenei köntösbe öltöztetve. Kodály többi művében is jelen vannak
a népzene ihlette motívumok, de nem kell
ahhoz magyar fül, hogy zenéje bárkit magával ragadjon. A nyáron Oszakában vezényeltem a Fölszállott a pávát és a Galántai táncokat, és ezek a darabok az ottani közönségből
is óriási tetszést váltottak ki.
A márciusi hangversenyen Kodály Psalmus Hungaricus című művét dirigálom majd,
Fekete Attila, a kitűnő tenor közreműködésével. A darab Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordulójára készült, erre az
alkalomra komponálta Bartók a Táncszvitet és Dohnányi Ernő az Ünnepi nyitányt.
A feljegyzések szerint a három – egyébként

zseniális – zenemű közül a Psalmus aratott
elsöprő sikert. Nem is csoda: ez egy szuggesztív és nagy erejű alkotás, egyike a legnagyobb zenei élményeknek.
Most első ízben lépek fel a Pasaréti Páduai
Szent Antal-templomban. Nagyon örültem
a lehetőségnek, mert meggyőződésem, hogy
az európai zenében minden katartikus mű a
keresztény eszméhez kötődik. A legnagyobb
hatású zenék – Bach h-moll miséje vagy a
két passió – is erről szólnak, de említhetném a mindenekfelett gyönyörű Reformáció szimfóniát Mendelssohntól vagy Gustav
Mahler II. „Feltámadás” Szimfóniáját. Ezek
mindannyiunk közös kincsei – vallástól, felekezeti hovatartozástól függetlenül.
A Psalmus Hungaricus dirigálása, de előadása és befogadása is katarzissal kecsegtet.
Nagy szeretettel készülök rá, és ugyanígy invitálok mindenkit, hogy jöjjön el, és hallgassa meg ezt a különlegesen szép koncertet.
Péter Zsuzsanna

Tavaszváró családi délután a Kultúrkúriában

Március 3-án 15 órától mesével, zenével és kézműves
játszóházzal várják a kerületi családokat a Klebelsberg
Kultúrkúriában.
Csacsifogat címmel a
Napsugár Bábszínház három
történetet hoz el a gyerekeknek Móricz Zsigmond,
Zelk Zoltán, Kányádi Sándor,
Weöres Sándor verseiből,
verses meséiből.

A Szélkiáltó, a kedvelt pécsi zenekar több mint negyven éve énekli és zenésíti meg
a költészet gyöngyszemeit.
Hosszú évek hallgatása után
ismét a Kultúrkúriában adják elő a gyermekek számára megzenésített verseiket,
s mutatják be vers és zene
együttélésének különlegességét. Jegyár: 900 Ft (1028
Templom u. 2–10.).
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KIÁLLÍTÁSOK

• M GALÉRIA: MÁRCIUS 5–28-ig: Űrdöngölők. Kiállítás Rutkai Bori Űrdöngölők című új könyvé-

nek képanyagából (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 4-ig: Busójárás – Tám László Príma díjas fotóművész
kiállítása. MÁRCIUS 7-ig: WeaveArt – Penkala Éva és Szittner Andrea textilművész kiállítása. MÁRCIUS 5. – ÁPRILIS 3-ig: Szimonidesz Hajnalka meseillusztrációi (1028 Templom utca 2–10.).
• VÍZIVÁROSI GALÉRIA: FEBRUÁR 28-ig: Művészportrék. Asztalos Zsolt – multimédia, installáció. MÁRCIUS 7–28-ig: Művészek a II. kerületben. Felházi Ágnes és Csáki Róbert – festmények (1027
Kapás u. 55., www.vizivarosigaleria.hu).
• A KSH KÖNYVTÁR folyosóján MÁRCIUSBAN dr. Werner Gábor Elemek című kiállítása tekinthető meg (1024 Keleti Károly utca 5.).
• BUDAKESZI ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: FEBRUÁR 19., 18.00: 15 év – Téli tárlat. A Budai Képzőművész Egyesület jubileumi kiállításának megnyitója. Közreműködnek a Kiss
Zenede növendékei. Megtekinthető MÁRCIUS 2-ig (2092 Budakeszi, Fő utca 108).

március 3.
szombat 19.30
Me sterkoncertek
é s f i ata l m ű v é s z e k

ZENE

FÜLEI BALÁZS
(zongora) és
FALVAY ATTILA
(hegedű) koncertje
Az est folyamán Franck-, Debussy- és
Bartók-művek hangzanak el.
A koncert a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁRCIUS 3., 19.00: Dalnokklub – Versek, dallamok, gondola-

tok. Házigazda Radványi Balázs és Balog Péter, vendég a Szélkiáltó együttes. MÁRCIUS 6., 11.00:
Náray Erika és a Budapest Jazz Orchestra – Rendhagyó tanórákhoz. Gyermekkoncert a 8–14 éves
korosztály számára (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Csütörtök esténként 20 órától Guzsalyas
csángó táncház. Moldvai és gyimesi táncház és tánctanfolyam. MÁRCIUS 4., 19.00: Neil Young Sétány klubkoncert. MÁRCIUS 5., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: MÁRCIUS 17., 11.00: Muzsikáló orvosok. A Semmelweis Vonósnégyes matinéja (1025 Csalán út 29.)

SZÍNHÁZ

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁRCIUS 2., 19.30: Szevasz, tavasz! Nonstop
március 6.
kedd 19.00

Kocsis István:

ÁRVA
BETHLEN KATA
Békéscsabai Jókai Színház
monodráma
A címszerepben: Liszi Melinda
Rendező: CZITOR ATTILA

március 6.
kedd 19.00

impro a Szindra társulattal (1022 Marczibányi tér 5/a).

• ÁTRIUM: MÁRCIUS 2., 3., 4., 19.30: A Krakken művelet. MÁRCIUS 5., 19.30 és MÁRCIUS 6., 18.00

és 21.00: Tündöklő Középszer. MÁRCIUS 7., 9., 19.30: Igenis, miniszterelnök úr! MÁRCIUS 8., 19.30:
Így szerettek ők – Ady Endre. MÁRCIUS 10., 18.00: A félelem megeszi a lelket. MÁRCIUS 10., 19.30
és MÁRCIUS 12., 21.00: A Sehova Kapuja. MÁRCIUS 13., 14., 19.30: Frida (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: FEBRUÁR 28., 19.00 és MÁRCIUS 1., 20.00: Az étkezés ártalmasságáról. FEBRUÁR 28., 20.00: Garázsbanda. MÁRCIUS 2., 19.00: A vezér. MÁRCIUS 3., 19.00: Árpád-ház. MÁRCIUS 3., 20.00: Kartonpapa. MÁRCIUS 4., 11.00: GóleMese. MÁRCIUS 4., 20.00: És a
függöny felhördül – színészek vallanak... egymásról. MÁRCIUS 5., 20.00: A politikusok lelki világa
– Miközben rajtuk röhögünk, ők rajtunk röhögnek. MÁRCIUS 7., 19.00: Leszámolás velem. MÁRCIUS 8., 19.00: Védett férfiak kertje. MÁRCIUS 8., 19.30: Kérsz teát? Avagy miért olyan bonyolult
a nem, ha szexről van szó? MÁRCIUS 8., 20.00: Radioaktív. MÁRCIUS 9., 19.00: Bebújós. MÁRCIUS
9., 19.30: Menekülj okosan! MÁRCIUS 9., 20.00: A szerelem zsoldosai. MÁRCIUS 10., 16.00: Halmozottan hátrányos helyzetű angyalok kara. MÁRCIUS 10., 19.00: Napraforgó. MÁRCIUS 11., 17.00 és
20.00: Steinerék 6. rész. MÁRCIUS 11., 19.00: A férfiak szexuális világa. MÁRCIUS 12., 19.00: Sömmi.
MÁRCIUS 13., 19.00: Fear The Szaknévsor. MÁRCIUS 13., 20.00: A pitbull cselekedetei (1027 Jurányi
u. 1-3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: FEBRUÁR 27.,19.00: Furcsa pár (női változat). FEBRUÁR 28.,19.00: Nagyon
Nagy Ő. MÁRCIUS 1., 19.00: Equus. MÁRCIUS 2., 19.00: Az ajtó. MÁRCIUS 3., 19.00: Országúton
(La strada) – a filmsiker színpadon. MÁRCIUS 4., 15.00 és 19.00: Ölelj át! MÁRCIUS 5., 19.00: Closer
(Közelebb). MÁRCIUS 8., 19.00: Bernarda Alba háza. MÁRCIUS 9., 19.00: Mengele bőröndje – Josef
M. két halála. MÁRCIUS 12., 19.00: Az ajtó (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

KLUBOK

• BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: FEBRUÁR 26.: Számítástechnika – adatkezelés a

Humorpercek

KIS EMBER
NAGY GONDDAL JÁR...
DOMBÓVÁRI ISTVÁN

önálló estje | Vendége:

BELLUS ISTVÁN
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

számítástechnikai eszközökön. FEBRUÁR 27.: Felvidéki kirándulás autóbusszal: Léva vára–Malonya–Garamszentbenedek. MÁRCIUS 1., Klubdélután, utána festőkör. MÁRCIUS 8.: Hölgyek és virágok. Diaporáma-vetítés. MÁRCIUS 12-13.: Kétnapos autóbuszos kirándulás az Őrségbe, szomszédolás Jeruzalembe és Lendvára. MÁRCIUS 15.: Nemzeti ünnep, koszorúzás. A két kirándulást az
EMMI, az EMET és a NEA támogatja. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt.
64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 216-9812 (üzenetrögzítő is),
(06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
• KÁJONI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ: FEBRUÁR 27., 17.00: személyiségfejlesztő és kommunikációs tréning az emeleti teremben, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött: info@
suttomarta.hu. MÁRCIUS 5., 19.00: Szent Ferenc istenképe 2. – Mindenható, fölséges és Jóságos Úr
címmel dr. Varga Kapisztrán OFM előadása. MÁRCIUS 9., 19.00: Szentföldi képek – A Getszemáni kert címmel Várnai Jakab OFM előadása. MÁRCIUS 11., 12.00–14.00: Krumpliebéd – a pasaréti
Karitász adománygyűjtő ebédje a Nagybecskereki Egyházmegye (Délvidék) megsegítésére. MÁRCIUS 12., 19.30: Öt dolog, amit rosszul tudtál az iszlámról címmel Gyöngyösi Csilla iszlámkutató
előadása (1025 Szilfa utca 4.).
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• A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19
óráig. MÁRCIUS 8., 16.30: Beszélgetőklub. Hamonn Zsuzsanna: Médiumi tanítások. A programok helyszíne
a Thirring Lajos-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

GYEREKEKNEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: FEBRUÁR 18., 16.00: Pán Péter, avagy a Sohasziget titka – a Harlekin

Bábszínház zenés előadása. FEBRUÁR 23., 9.00 és 10.30: Tádé-bérlet: Ebcsont és nyúlcipő – a Budaörsi Latinovits Színház és a Kecskeméti Ciróka Bábszínház közös előadása (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. MÁRCIUS 3., 11.00: Banyamosoda – bábos-énekes vásári komédia 5–8 éves gyerekeknek. MÁRCIUS 6., 10.00 és 11.00: Kaláka kicsiknek. Kreatív
kézműves foglalkozással (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KSH KÖNYVTÁR: FEBRUÁR 6., 16.00: Farsangi kézműves foglalkozás 4–10 éves gyermekeknek, ahol
elkészíthetik saját, egyedi farsangi maszkjukat; olló, ragasztó, festék, ecset – és persze a könyvtárosok –
segítségével. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezés: Bors Anikónál (06 1)
345-6339, vagy aniko.bors@ksh.hu (1024 Keleti Károly u. 5., Bibó István-terem).

NYUGDÍJASOKNAK

• BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: FEBRUÁR 28.: Ismerkedés a Földtani Intézet tevékenységével.

További információ a 326-7830-as telefonon, ill. a tothbuda@chello.hu e-mail-címen.
• A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB MÁRCIUS 9-én 13.30-tól tartja következő klubnapját, melyre szeretettel várja a régi és az új érdeklődőket. Részletes programokról a klubnapokon lehet érdeklődni. Klubvezető Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com (1027 Fazekas u. 19–23., fszt.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KLUBJA: MÁRCIUS 2., 14.00: Látogatás a Postamúzeumban. Az állandó és a 150 év – 150 tárgy című időszaki kiállítás megtekintése tárlatvezetéssel. Találkozás
a Mammut I. Bevásárlóközpont előtt a szökőkútnál 13.00 órakor. A nyugdíjasklub programjain a részvétel
klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: 212-2820, (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• AZ ORSZÁGOS NYUGDIJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezete MÁRCIUS 7-én a Széll Kálmán téren a 16-os autóbusz megállójában 14.30 órakor találkozva megy a Nemzeti Galériába (1024 Keleti
Károly u. 13/b).

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: MÁRCIUS 4.: Pilis. Találkozó 9.00 óra, Volán-pu., Árpád híd.

MÁRCIUS 11.: Budai-hegység. Biatorbágy, Sóskút. Találkozó 9.00 óra, Déli pu., pénztárak. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: MÁRCIUS 4.: Budai-hegység. Találkozó 9.00 óra, Széll Kálmán tér,
metrókijárat. Túravezető Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904. MÁRCIUS 11.: Gerecse. Országos Kéktúra: Tokod–Dorog. Találkozó: 6.50, Nyugati pu., pénztárak. Túravezető Dobi Zoltán: (06 70) 347-0545, (06 30)
855-4935.

március 3. szombat 19.00

A VIRÁGNAK
MEGTILTANI NEM LEHET…

SEBESTYÉN MÁRTA ÉS
ANDREJSZKI JUDIT
KONCERTJE

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: FEBRUÁR 27., 18.30: Művészettörténet – Pieta. Ludmann Mihály művészettörténész előadása (1028 Templom utca 2–10.).

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: MÁRCIUS 1., 18.30: Hősies zsiványok és botrányos

királyok – a múlt leghírhedtebb lázadói és újítói. Történelmi előadás-sorozat. Előadó: Antalffy Péter történész. Mátyás, a hamisságos – politika, reklám és a reneszánsz divat. MÁRCIUS 6., 19.00: Miért örök az örök
város, Róma? A Vatikánról egy építész képzőművész szemével I. Előadó: Bálint Bertalan építész, belsőépítész, képzőművész. MÁRCIUS 8., 17.30: Marczi estek. Portisch Lajossal, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett magyar sakkozóval, nemzetközi nagymesterrel, sakkolimpiai bajnokkal Zsebők Csaba történész,
publicista beszélget (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BUDAI IRGALMASRENDI KÓRHÁZ: FEBRUÁR 28., 18.00: Szirmokká nyíló dallamok. Zenés prózai est.
Közreműködik a Hylarion énekegyüttes és Lázár Balázs színművész. A belépés díjtalan (1023 Árpád fejedelem útja 7., aula).
• KSH KÖNYVTÁR: MÁRCIUS 7., 17.00: Szemelvények a kulturális statisztika évszázados történetéből.
Bárdosi Mónikának, a Központi Statisztikai Hivatal munkatársának és szakértőjének előadása a Thirring
Lajos-teremben (1024 Keleti Károly u. 5.).
• SZENIOR AKADÉMIA: MÁRCIUS 5., 17.00: Viselkedéskultúra, amit MI tudunk. Előadó Görög Ibolya
protokollszakértő, címzetes főiskolai docens. Az előadás létrejöttének támogatása: 500 Ft (1114 Villányi út
11-13. Villányi úti Konferenciaközpont).

TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Minden hétfőn 19.00–22.00-ig: Kreatív írás. Vezeti:
Lackfi János József Attila- és Prima Primissima díjas író, költő. Jelentkezés, információ Sipos Ildikótól: 2122820; (06 30) 439-1070. MÁRCIUS 7., 8.30–11.00-ig: Napközi pedagógus klub: mozgásos-ügyességi játékok.
Foglalkozásvezető Pilinger Zsuzsa. Jelentkezés, információ: Sugár Annánál a (06 30) 448-7616-os számon,
az Újlaki Általános Iskola napközismunkaközösség-vezetőjénél (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: FEBRUÁR 28., 18.00: Zöldág Ékszerkészítő Műhely. MÁRCIUS 1., 10.00:
Zöldág Művészeti Műhely (1028 Templom utca 2–10.).

március 9. péntek 19.00

KÉPZELT RIPORT EGY
AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL

A Szindra Társulat előadása
Zene: PRESSER GÁBOR
Dalszöveg: ADAMIS ANNA
Rendező: FÖLDESSY MARGIT
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BUDAI POLGÁR

Életstílus, ami jár Önnek!

A II. kerület egy különleges, időskorúak számára kialakított intézménnyel gazdagodik. A fejlesztésről Fischer György, a Rege
Residence vezérigazgatója tájékoztatta lapunk olvasóit.

– A Rege Residence Szépkorúak
Otthonában egy teljesen új, izgalmas életstílust kínálunk 65 év
felettieknek, ami a függetlenség
megtartása mellett biztonságos,
egészséges, kényelmes, élményekkel, vonzó programokkal teli, napi
gondoktól mentes életet biztosít.
Hol helyezkedik el pontosan a
Rege Residence Szépkorúak Otthona?
A budai oldalon, a II. kerületben,
a Hárs-hegy lábánál fekszik, egyszerre megfelelve a nagyváros vonzó közelségének és az egészséges
környezet feltételeinek. Budapest
gyönyörű épületei, termálfürdői,
gazdag színház-, kiállítás- és fesztiválkínálata jó lehetőséget kínál
a kultúra iránt érdeklődőknek, a
Budai-hegység túraútvonalai, barlangjai pedig a természet szerelmeseit vonzzák.
A Rege név ismerősen cseng
számomra, volt egy ilyen nevű
divatos szálloda, nemde?
Igen, ezt a ’80-as években épült
szállodát újítjuk fel 21. századi elvárásoknak megfelelően. Külsőleg
szigetelést, „új ruhát” kap az épület, kicseréljük a víz- és villanyhálózatot, a fűtést, a hideg- és
melegburkolatokat, szanitereket
stb. Összességében szinte teljesen új épület várja a beköltözőket.
A nyitást 2018 végére tervezzük, de
az érdeklődőket szeretettel várjuk
már most a helyszínen, egy bemutatószoba és a lobby megtekinthető.
Miért éppen a szépkorúakat célozták meg?
A WHO szerint a világ 60 év feletti népességének aránya 2000
és 2050 között 11-ről 22%-ra nő.

Társadalmunkban egyre égetőbb
kérdéssé válik, hogy az emberek
milyen minőségben élik le életük
utolsó harmadát: hiszen nem az
élet puszta meghosszabbítása, hanem minél tartalmasabb eltöltése a
cél. A teljes élet egyik legfontosabb
velejárója a tevékenység, a fizikai és
szellemi aktivitás, egészen a késő
öregkorig. Célokra, inspirációkra
van szükség, megmérettetésre és
sikerélményekre, örömökre és elismerésre.
Mire helyezik a hangsúlyt az
idősek ellátása során?
A sikeres öregedés feltételei közé
soroljuk az önállóság megtartását,
ezért kínálunk hotelszolgáltatást.
Lakóink szabadon járhatnak-kelhetnek, önállóan szervezve életüket. Mi háttérben maradunk, de ha
kell, segítünk ügyes-bajos dolgaikban. Lehetőséget kínálunk, nem
kötelezettséget! Mindenki számára
fontos a biztonság. Nálunk 24 órás
biztonsági és nővérszolgálat lesz,
így teremtve meg az intézeten belüli nyugodt életet. Hangsúlyozzuk
az egészségmegőrzés fontosságát,
ezért biztosítunk a residencen belüli többórás orvosi ellátást.
A napi ötszöri egészséges étkezés kiemelt fontosságú az egészség
megtartásában, mi elismert séfet
alkalmazunk ennek elérése érdekében. Diétás igényeknek is meg
tudunk felelni, gluténmentes,
cukormentes vagy akár vegetáriánus étkezést is tudunk biztosítani.
Kulcsfontosságú a szellemi aktivitás megőrzése. Többféle tanfolyamot, kulturális programot,
kirándulást tervezünk. Szerződést
kötünk jegyirodákkal, így vendé-

Fischer György (64)
– A Rege Residence
vezérigazgatója,
több mint 40 éves
szállodaipari múlttal
a háta mögött
irányítja az intézményt

geink könnyedén eljuthatnak színházakba, koncertekre, vagy akár az
Operába. Ma már elfogadott tény,
hogy a mindennapi fizikai aktivitás
meghosszabbítja az életet. Sokféle
divatos mozgásformát adaptálunk
szépkorúak részére fitnesztermünkben és uszodánkban. Terveink között szerepel, hogy egyebek
mellett jógaórákat, vízi gimnasztikát, nordic walking-sétákat, tangóesteket szervezünk. A pozitív
jövőképet az élénk társasági élettel, a közösségi érzés biztosításával
érjük el. Segítünk megkeresni azt a
tevékenységet, ami a mindennapi
örömöt biztosítja lakóink számára,
így kipróbálhatják például a festést,
az ékszerkészítést, tarthatnak előadást, élménybeszámolót.
Milyen típusú elhelyezést kínálnak?
Egy- vagy kétszobás berendezett apartmanjaink 22 és 44 m2
közöttiek, de természetesen különleges igényeknek is igyekszünk
megfelelni.
Milyen árkonstrukciókat dolgoztak ki?
A belépési ár 15 és 35 millió
forint között mozog, a szoba mé-

retétől, tájolásától stb. függően.
A havi díj a bérleti jog megvásárlása esetén 350 ezer Ft körül alakul.
Amennyiben nem kívánják megvásárolni a jogot – erre is van lehetőség –, úgy a havi ellátás várható
költsége 850 ezer Ft lesz. A foglalások már megkezdődtek, és várjuk a
további érdeklődőket.
Mitől különleges az önök szolgáltatása?
Egyrészt épületünk fantasztikus lehetőséget kínál a minőségi közösségi létre – gondolok itt
a nagyméretű klubhelyiségekre,
könyvtárra, kávézóra, sörözőre,
uszodára, fitneszteremre és még
sorolhatnám, másrészt programunk biztosítékát menedzsmentünkben látom. Nem megszokott,
főleg nem Magyarországon, hogy
vendéglátási, turisztikai és fizioterápiában járatos szakember adja
tudását és tapasztalatát az idősödők
minőségi ellátásáért.

PR-cikk

Étkező

Társalgó a lobbyban
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ÉLETSTÍLUS, A MI JÁR ÖNNEK
“A z értelem akkor kezd élesen látni, mikor a szem ereje tompulni kezd.” (Platón)
BUDAPEST a nyolcadik legvonzóbb város a külföldre
települő nyugdíjasok számára a Forbes 2017. évi listája
szerint.
A „Rege Residence – Szépkorúak Otthonában” magas
színvonalú, szállodai elhelyezést kínálunk Budapest
zöldövezetében, a II. kerület csendes részén,
nagykövetségek,
rezidenciák
szomszédságában,
ahonnan a Belváros is könnyen elérhető.
Célunk, hogy biztonságos, kellemes környezetben
élvezze a nyugdíjas élet kényelmét és nyugalmát, a
mindennapi gondokat levesszük válláról.
Kiváló és gondos csapat, színvonalas elhelyezés, kitűnő
konyha, változatos, igényes szabadidős és sport
programok, minőségi orvosi ellátás várja Önt!

STUDIO DELUXE
Amit kínálunk (a teljesség igénye nélkül):

REGE KERT

Lépjen kapcsolatba Velünk !
Cím: 1021 Budapest, Pálos u. 2.
Tel: +36 80 300 100 (ingyenesen hívható)
www.regeresidence.hu | info@regeresidence.hu

- független, önálló életvitel
- 24 h recepció, nővér és biztonsági szolgálat
- napi ötszöri étkezés
- uszoda, szauna, jacuzzi
- fitness és tornaterem
- étterem, söröző, kávézó
- könyvtár
- clubszoba
- imaszoba
- naponta különböző sport programok
- naponta különböző kulturális programok
- kirándulások
- irodalmi, színházi és zenei események
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Testünk költészete

A nagy francia költő, Charles Baudelaire
szerint a tánc a karok és lábak költészete.
A tánc azonban ennél sokkal több: gyógyír testi és lelki bajokra, örömforrás, ami
feledteti a mindennapok gondjait, aktív
pihenés, feltöltődés, művészet és terápia.
Szerencsére idősebb korban sem kell lemondanunk e jótékony hatású, élvezetes
mozgásformáról, sőt, létezik olyan tánc,
ami kifejezetten az idősebb korosztály
igényeihez, lehetőségeihez és képességeihez igazodik. Ez a szeniortánc.

A Kapás utcai Berczik Sára Budai Táncklubban tavaly tavasszal indult szeniortánc-tanfolyam, de a nagy érdeklődésre
való tekintettel idén már heti két alkalommal, hétfő és csütörtök délelőtt is lehetőség van bekapcsolódni az egészségmegőrzés szempontjából is hasznos programba.
Szerkesztőségünk
ellátogatott egy foglalkozásra, ahol kellemes zene, mosolygós arcok, vidám
hangulat fogadott
minket. Az oktató,
Baranyi Tünde diktálta a ritmust és a
lépéskombinációt.
Baranyi Tünde
Volt páros tánc, körtánc és ülőtánc, mind úgy felépítve, hogy kímélje az ízületeket, de mégis megdolgoztassa
az izomzatot. A nem túl bonyolult, ütemes
mozdulatsorok kiváló agytornának is bizo-

nyulnak, hiszen fejlesztik a táncos memóriáját, egyensúlyérzékét és koordinációs képességeit – tudtuk meg Tündétől.
– Nagyon fontos a nevetés és a jókedv az
órákon, ez (is) motiválja a résztvevőket.
Olyan tanítványaim is vannak, akiknek
kisebb agyi történései voltak vagy kezdődő Alzheimer-kórral küzdenek, de őket is
viszi, segíti a zene, így végig tudják táncolni az órát. Jó látni, hogy milyen türelem és
tolerancia alakul ki a csoportokban egymás
iránt. Néhány hónap után már érezhetőek
a tánc pozitív hatásai. Az órákat rendszeresen látogatók arról számoltak be, hogy
kevesebbet fájnak az ízületeik, vagy hogy
az utcán biztonságosabban közlekednek.
Sajnos, kevés urat köszönthetünk a csoportban, pedig számukra is biztosan nagyon kellemes és tartalmas időtöltés lenne
a táncolás.
Haidekker Borbála és Mihalikné Czink Ida a
kezdetektől tagjai a tánccsoportnak, rendszeresen részt vesznek az órákon. A mozgás
mindig is életük része volt, így nagy örömmel fogadták a lehetőséget.

Haidekker Borbála

Mihalikné Czink Ida
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– Nagyon jó itt a hangulat, teljesen megfeledkezünk a külvilágról, és csak a zenére
összpontosítunk – mesélte Borbála.
– Egész életemben sportoltam, tornáztam, úsztam, korcsolyáztam – vette át a szót
Ida. – Nekem nagyon fontos a mozgás, a tánc
pedig a mindenem. Két éve volt az unokaöcsém esküvője, ott is hajnalig roptam!
A hölgyek szerint nagyon jó kis társaság
jött össze, barátságok szövődtek, órán kívül is szerveznek programokat. Mindketten
elismerő szavakkal szóltak oktatójukról, aki
nagy odafigyeléssel, türelemmel és empátiával fordul tanítványai felé és tanítja meg
a különböző figurákat. A jó zenének és társaságnak hála, a táncosok észre se veszik,
ahogy a szervezet – az agyat is beleértve –
beolajozódik, a mozdulatok egyre biztosabban mennek, és már a bonyolultabb figurákat is könnyedén lelépik.
Mozgás, öröm, agytorna egyszerre, ami
testileg és szellemileg egyaránt frissen, fiatalosan tart. Bárki csatlakozhat 50-től 100
éves korig, egyedül vagy párban.
Péter Zsuzsanna

A Kapás utcai szeniortánc-tanfolyam órái hétfő és csütörtök délelőttönként 10.30-kor kezdődnek a Berczik Sára Budai Táncklubban (1027
Kapás utca 55.). Óradíj: 600 Ft. Bővebb felvilágosítást a Marczibányi Téri Művelődési Központ munkatársától, Sipos Ildikótól lehet kapni a (06 30) 4391070-es, vagy Baranyi Tündétől a (06 20) 515-5716-os, illetve a Budai Táncklubtól a 201-7992-es telefonszámon.
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Űrdöngölés Rutkai Borival

A Rutkai Bori Banda Sárkányjárgánya meghódította az eget, a Pizsamátorral a tengereken
kalandozhattunk, a zenekar harmadik lemeze
pedig még távolabbra, űrbéli tájakra kalauzol
bennünket. Nemcsak kozmikus kirándulásban,
de igazi zenei időutazásban is részünk lesz, ha
meghallgatjuk a zenekar legújabb CD-s mesekönyvét.
A dupla lemezbemutató koncerten számos
meglepetéssel, vendégzenészekkel és gyerekszereplőkkel várja a zenekar az űrkalandorokat,
és természetesen a már ismerős horgolt főhősök – Bori mesebábjai – sem maradnak el.

Rutkai Bori Banda – Űrdöngölők, lemezbemutató koncert a
Marczibányi Téri Művelődési Központban
(1022 Marczibányi tér 5/a) MÁRCIUS 10-én,
17.00 és MÁRCIUS 11-én, 17.00 órakor.
A február végén megjelenő CD-s mesekönyv
a koncerten 20 százalék kedvezménnyel lesz
megvásárolható. Belépő – egyéves kortól – gyermek és felnőtt vendégek számára egységesen:
2000 Ft. Elővételben kizárólag a művelődési
központban: 1500 Ft.
A koncertek kísérőeseménye az Űrdöngölők-kiállítás Rutkai Bori legfrissebb festményeiből az M Galériában március 5–18-ig.

A hónap FOTÓJA

19. OLDAL

Kész kabaré!

MÁRCIUS 17-én 19.00 órakor Kész kabaré! címmel láthatnak nem politikai kabarét azok, akik
ellátogatnak a Tárogató Úti Színpadra (volt IBS
Színpad, 1021 Tárogató út 2-4.).
Trunkó Barnabás és mások írásaiból az előadást
rendezte: Éless Béla. A kétrészes, élő zenei kísérettel
előadott kabaré szereplői: Nyertes Zsuzsa, Heller
Tamás, Beregi Péter, Éless Béla, Valler Gabriella.
Zeneszerző és zenei kísérő: Siliga Miklós.
Jegyár: 3200 Ft. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
Az előadás helyszínén jegyvásárlási lehetőséget nem
tudnak biztosítani. Jegyek válthatók a Budagyöngye
Bevásárlóközpontban, (Szilágyi Erzsébet fasor 121.)
csütörtökön, pénteken és szombaton 13–17 óráig
Bódi Éva szervezőnél. Jegyek foglalhatók a (06 20)
213-0479-es számon. Online jegyvásárlás: www.
jegymester.hu és a www.jegy.hu oldalon.

Foto´ pa´ lya´ zat a kerületro´´ l

A Budai Polgár fotópályázata idén is folytatódik.
A három évvel ezelőtt
indult program egyik
állomásaként a Vízivárosi Galéria a zsűri által
legjobbnak ítélt felvételekből kiállítást rendez,
mely a II. Kerület Napja
rendezvényhez kapcsolódóan június 5-én nyílik
majd meg.
A Budai Polgár idei fotópályázatára is olyan képeket
várunk, amelyek a II. kerület
szépségeit, sokszínűségét,
értékeit, érdekességeit mutatják be. Beküldési határidő minden hónap utolsó
napja, legközelebb: február 28-án éjfél. Az adott
hónapban beküldött felvételek
közül a zsűri által legjobbnak
ítélt megjelenik a következő
Budai Polgárban. Az év lezárultával az I. helyezett
50 ezer, a II. 30 ezer, a III.
pedig 20 ezer Ft értékű
díjazásban részesül. Technikai tudnivalók: a képeket
digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre. A januári hónap fotója: Lengyelné Szert Kata – A Gül Baba utca háztetői

JANUÁR
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Holt költők társasága

AJÁNLÓ

Carpe diem! – ragadd meg a napot, az élet elröpül! Ifjú lelkeket
lángra lobbantó, különc tanárember kezdi meg varázslatos működését 1959-ben a Welton Akadémia ódon falai között. Lapról lapra
tépeti szét diákjaival a tankönyvet, mert azt akarja, hogy felfedezzék: az életük maga a költészet, mely életre szóló szerelmet, de nagy
tragédiákat is szülhet. A hagyománytisztelő iskolában pedig tanyát
ver a lázadás szelleme. A realista és a romantikus filozófia nagy
összecsapása ez – mely életünk örök kérdéseire keresi a választ.
Tom Schulman Holt költők társasága című műve az 1989-ben
készült Oscar-díjas amerikai filmből ismerős a nézőknek, melynek főszerepét Robin Williams játszotta. A Veszprémi Petőfi Színház előadásában, amely egyben európai ősbemutató, Oberfrank Pál
alakítja a nagy hatású pedagógust.

BUDAI POLGÁR

Események kerületünk templomaiban
PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: A nagyböjt péntekjein 17.20-kor
keresztút. MÁRCIUS 3-án 10–13 óra között a gyermekek lelkinapja, 19.30-kor a Kodály-évet lezáró koncert, elhangzik az 50. és a 150. Genfi zsoltár, Békességóhajtás, Sík
Sándor Te Deuma, Psalmus Hungaricus, vezényel Kovács János Kossuth-díjas karmester
és Déri András karnagy, közreműködik Fekete Attila (ének), a Szent Antal Kórus és a
Sinfonietta Hungarica. MÁRCIUS 7-én 19.30-kor Katekézis a plébániáról mint közösségről (1026 Pasaréti út 137.). KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ:
MÁRCIUS 5-én 19 órakor Szent Ferenc istenképe 2. – Mindenható, fölséges és Jóságos
Úr címmel dr. Varga Kapisztrán OFM előadása. MÁRCIUS 9-én 19 órakor Szentföldi
képek – A Getszemáni kert címmel Várnai Jakab OFM előadása (1025 Szilfa u. 4.).

Országúti Ferences templom: FEBRUÁR 28-án 10–14 óra között az
Országúti Karitász nagyböjti teázásra és beszélgetésre hívja a plébánia nyugdíjasait a
földszinti társalgóba. MÁRCIUS 4–11. között egy héten át várják a tartósélelmiszer-adományokat, amelyeket a Karitász helyi szervezete segít szétosztani a rászorulók között.
Az adományokat a portán lehet leadni vagy a Szent Ágoston mellékoltárnál elhelyezni.
Köszönettel fogadnak támogatást a Lemondások perselyébe is a plébánia által támogatott
szegények javára. MÁRCIUS 9-10-11-én a 18.00 órai szentmisék keretében Kerényi
Lajos piarista atya tart nagyböjti lelkigyakorlatos beszédeket. MÁRCIUS 10-én a 18
órai szentmise keretében szolgáltatják ki ünnepélyes keretek közt a betegek kenetének
szentségét, amit minden, kora vagy egészségi állapota miatt rászoruló hívő felvehet,
aki erre felkészült (szentgyónás, áldozás) (1024 Margit körút 23.).

PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: istentisztelet minden vasárnap 8 és 10 órakor, csütörtökön 18 órakor. Gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és 10 órakor. A bibliaórák
kedden 18 órakor kezdődnek. MÁRCIUS 2-án 18 órakor a Világ-egyetemi előadások
keretében Madas Balázs fizikus tart előadást Csodák fizikus szemmel címmel. www.
refpasaret.hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).

Rajzpályázat gyerekeknek

A Török utcai könyvtár rajzpályázatot hirdet Baba babtól Zsubattáig – három
részletből egy kép címmel Nyulász Péter könyvei nyomán.
Válassz ki legalább három verset vagy mondókát, vagy akár regényrészletet
Nyulász Pétertől, alkoss belőlük egy történetet, és rajzold le! A rajzon szerepeljen a név, az életkor, az elérhetőség, az iskola, valamint a rajz alapjául
szolgáló Nyulász Péter-művek címe.
Minden résztvevő ajándékot kap, a munkákat kiállítják a könyvtárban, és
egy beszélgetés keretében találkozhatnak a gyerekek Nyulász Péterrel, aki
mesél életéről, műveiről, terveiről.
A pályázatra március 1-jétől április 6-ig várják az alkotásokat a Török utcai
könyvtárban. Az ajándékok átadására és az író-olvasó találkozóra április 25én 10 órakor kerül sor a könyvtárban (1023 Török u. 7/9, telefon: 212-1103,
e-mail: fszek0204@fszek.hu, honlap: www.fszek.hu/torok).

PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM: MÁRCIUS 3-án 9–13 óra között
gyülekezeti csendesnap, batyus ebéddel. MÁRCIUS 11-én 16 órakor diakóniai megbeszélés, 17 órakor diakóniai előadás. További információ: kg.hidegkut@t-online.hu,
www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, 397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: MÁRCIUS 1-jén, elsőcsütörtökön a 7 órai szentmisében
a papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak. MÁRCIUS 2-án, elsőpénteken a 10.30
órai szentmise végén Jézus Szíve-litánia, 17.30-kor keresztúti ájtatosság, 20.30-kor a
szabadtéri oltárnál rózsafüzérima. MÁRCIUS 3-án elsőszombaton 10 órakor rózsafüzérima, 10.30-kor szentmise. MÁRCIUS 4-én 16.30-tól szentségimádás. MÁRCIUS
9-én 17.30-kor keresztúti ájtatosság, a 18 órai szentmise keretében Lengyel Donát OFM
tart lelkigyakorlatos elmélkedést (1029 Templomkert u. 1.).

Budai Görögkatolikus templom: vasárnaponként 9, 11és 17.30 órakor,
hétköznapokon 17.30-kor szent liturgia. Nagyböjtben szerdán és pénteken 17.30-kor az
előszenteltek liturgiáját végzik, énekel a templom kórusa. Irodai fogadóóra: hétköznapokon 16.30–17.30 óra között. Honlap: www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.). GÖRÖG
GÖDÖR: keddenként délelőtt baba-mama klub, 19 órakor az egyetemisták részére, péntekenként 15.30-kor a középiskolások részére hittan és közösségi alkalom (Pengő köz).
Frankel Leó úti zsinagóga: MÁRCIUS 1., 8.00: Purim. MÁRCIUS 1.,
8., 15., 22., 18.00: Frankel Baráti Kör. MÁRCIUS 2., 9., 16., 23., 18.00: Kabalat
Sabat – Szombatfogadó istentisztelet. MÁRCIUS 3., 10., 17., 24., 10.00: Szombati
istentisztelet. MÁRCIUS 4., 11., 18., 25., 10.00: Talmud Tóra. 17.00: BéBiYO (1023
Frankel Leó út 49.).

BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: FEBRUÁR 27-én 18 órakor dr. Blázy
Árpád A középkori Buda története címmel tart előadást. MÁRCIUS 1-jén és 8-án
18 órakor hitmélyítő önismereti csoport. MÁRCIUS 4-én az istentiszteletek a szokott
rendben, 16 órakor Családos délután, téma Az Élet vizének forrása. MÁRCIUS 7-én
középgenerációs bibliaóra. MÁRCIUS 12-én 19 órakor a Budavári Evangélikus Szabadegyetem keretében Hermann Róbert hadtörténész előadása 200 éve született Görgey
Artúr címmel (1014 Táncsics M. u. 28.).

Összeállította: Raduj Klára

Tom Schulman: Holt költők társasága – a Veszprémi Petőfi Színház előadása MÁRCIUS 12-én, 19.00 órakor a
Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom utca 2–10.). Az előadást
Funtek Frigyes rendezte. Jegyár: 4000 Ft.

Cimbalom utcai MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOM: MÁRCIUS
4-én 10 és 17 órakor bibliavasárnapi istentisztelet. MÁRCIUS 11-én 10 órakor istentisztelet és felnőtt bibliaiskola, igehirdető és előadó: dr. Békési Sándor, a Károli Egyetem
Tanszékvezető egyetemi docense, az igehirdetés témája A reneszánsz ember, az előadásé
Humanizmus és reformáció, utána asztali beszélgetés a gyülekezeti teremben. Szerdánként 10 órakor baba-mama kör, 18 órakor bibliaóra. Elérhetőségek: dr. Mészárosné
Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és 326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.
com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
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Nyolcvanéves a Pasaréti Református Gyülekezet

Ünnepélyes istentisztelettel emlékeztek
a 80. évfordulóra február 11-én a Pasaréti
Református Gyülekezetben. Az eredetileg
gyülekezeti háznak épült, Bauhaus-stílusú
templom alapkőletételére 1938-ban, felszentelésére egy évvel később került sor.

„Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból, (...) elültetted. Helyét elegyengetted, gyökeret vert, és ellepte
a földet.” Horváth Géza, a Pasaréti Református
Egyházközség vezető lelkipásztora a 80. zsoltárból vett igeversekből kiindulva idézte fel a
gyülekezet nyolcvan évvel ezelőtti indulását.
Analógiaként utalt arra, hogy – mint ahogy a
bibliai választott népet Egyiptomból –, úgy hozott ki nyolc évtizeddel ezelőtt Isten egy maroknyi elkötelezett református embert a Budai
Református Gyülekezetből, ahová ez a környék
akkor még tartozott, és adta a vágyat a szívükbe,
hogy az akkor még éppen benépesülő Pasaréten új gyülekezetet plántáljanak. A lelkipásztor
hangsúlyozta, hogy mind a gyülekezet megalakulása, mind pedig növekedése és mai kiterjedt
szolgálata – minden Isten nagy tetteit dicséri.
Horváth Géza köszöntötte az ünneplő gyülekezetet, és az ünnepséget jelenlétével megtisztelő Varga Mihály minisztert, országgyűlési
képviselőt, valamint Láng Zsoltot, a II. kerület
polgármesterét. Az eseményen részt vett továbbá Ernyey László, az egyházi és karitatív szervezetek tanácsnoka, valamint Biró Zsolt, Némethy
Béla és Kocsy Béla bizottsági elnökök és Gór Csaba önkormányzati képviselő is.
Az igei bevezetést és a köszöntést követően
nyolc munkaág képviselői mutatták be a gyülekezet életét.
Elsőként dr. Kiséry István, az egyházközség
gondnoka fényképekkel, adatokkal elevenítette
fel a templomépítés körüli időket. Felidézte,
hogy a hívek jelentős áldozatkészsége mellett a
fővárostól kapott építési telek és anyagi támo-

gatás, valamint a kibocsájtó budai gyülekezet
támogatása is hozzájárult, hogy mintegy másfél évvel a gyülekezet magalakulását követően
már állt a templom. Kitért arra is, hogy az első
lelkipásztor, dr. Joó Sándor váratlan halála után
hogyan választott 1971-ben az addigra hitében
és létszámában megerősödött gyülekezet – az
Állami Egyházügyi Hivatal ellenállásával megküzdve – új lelkipásztort a fiatal Cseri Kálmán
személyében. Cseri Kálmán negyvenévi szolgálat után nyugdíjba vonult, és a gyülekezet Horváth Géza vezetésével folytatja szolgálatát, amely
már messze túlterjed az egyházközség határain.
A nyolcvan év folyamán az egyházközségben
szolgáló lelkipásztorok személyét dr. Viczián
István presbiter idézte fel. Külön kitért dr. Joó
Sándor fiatal éveire, amikor lelkipásztori hivatására elhívást kapott. Dr. Pálffy Péter presbiter, mint a korábbi egyházfi gyermeke, szó
szerint születése óta otthonának tekintette a
templomot. Ma gazdasági gondnokként a gyülekezet iratmisszióját is felügyeli. Felidézte a
Rákosi-időket, amikor szamizdatként, írógép-

A templom felújításához a II. Kerületi Önkormányzat is hozzájárult

pel sokszorosítva terjesztették az igehirdetések szövegét, és összehasonlította a mai CD-s,
DVD-s, internetes időkkel.
A női bibliakör történetét Cseri Kálmánné
Enikő elevenítette fel. Kiemelte, milyen fontos
lelki és szolgáló közösséggé formálódott az évtizedek során ez a gyülekezeti csoport.
A gyerekek közt hagyományosan jelentős
munka folyt Pasaréten. A vasárnapi istentiszteletek ideje alatt a csecsemőktől az iskoláskorúakig több csoportban foglalkoznak velük.
Nyáron gyerekhetek és napközis tábor fogadja
a gyülekezet gyermekeit. Erről a kiterjedt szolgálatról Miklós Attiláné számolt be.
A gyermekek közti szolgálat nem ér véget
13-14 éves korukkal, amikor legtöbben konfirmációi fogadalmat tesznek. A kapcsolatok
kialakulása szempontjából rendkívül fontos
gimnáziumi-egyetemi korban is gazdag lehetőséget kapott a pasaréti református ifjúság.
A világháború előtti KIE-s kezdetektől a ma már
tíznél is több ifjúsági és fiatal felnőtt bibliakörig
tartó útról számolt be dr. Viczián Miklós presbiter. A fiatalok gyakran itt találnak párra is, vagy
máshonnan érkezett párjuk is becsatlakozik a
gyülekezetbe. Családot alapítva a megváltozott
élethelyzet új problémákat hoz elő. Ezért házaspári körök alakulnak, melyek idővel családos
körökké bővülnek. Ezek életéről számolt be
Jaczkovits Viktor presbiter.
A Pasaréti Református Gyülekezetnek Neszmélyen működik egy konferenciatelepe immár
több mint három évtizede. Nyaranta több száz
fiatal fordul itt meg csendesheteken. Sokan
közülük lelki életük szülőföldjének is tekintik
Neszmélyt. Erről hallhattak a jelenlévők Erdélyi
András presbiter tolmácsolásában.
A hálaadó istentiszteleti alkalmon a gyülekezet Palló Imre Kórusa szolgált Cseri Zsófia vezényletével. A közös énekeket Tasi Csaba kísérte
orgonán. A moderátori feladatot Földvári Tibor
lelkipásztor látta el, a záró imádságot Czakó Zoltán, az áldást Szepesy László lelkipásztor mondta.
Az alkalom szervezői és háttérmunkásai a Káleb
ifjúsági bibliaóra tagjai voltak. Az esemény után
bőven terített asztalok várták az ünneplő gyülekezetet.
Viczián Miklós
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Meg kell tartani a piac vásárlóinak bizalmát
Karácsony előtt „robbant a bomba” a Fény
utcai piacon, miután a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) több mint
3 tonna romlott és lejárt szavatosságú húskészítményt talált az egyik húsboltban és
annak raktárában, az üzlet pedig húsz pontban megsértette az élelmiszer-higiéniai előírásokat. Az üzemeltetőt a NÉBIH megbüntette, bérleti szerződését az üzlethelyiség
tulajdonosa felmondta, azonban a cég ezt
nem fogadta el és folytatta az árusítást. Kiss
Ferenc, a Fény Utcai Piac Kft. ügyvezetője
és Varga László, a Fény Utcai Piac Társasház
Intézőbizottságának elnöke bízik benne,
hogy intézkedéseik hatására visszatérnek
hozzájuk a bizonytalan vásárlók.

A NÉBIH internetes oldalán bárki megnézheti
azokat a dokumentumokat és a penészes hústermékekről készült fotókat, amelyek alapján
sok millió forintnyi bírságot szabtak ki a Fény
utcai piacon működő egyik húsüzletre (a NÉBIH közlése szerint: Kollár és Társa Ker. Bt.,
Fény utcai piac 3. em., IV/9 sz. üzlet). A lejárt
szavatosságú húsokkal tetten ért cég újra kinyitott és folytatta kereskedelmi tevékenységét annak ellenére, hogy a társasházként működő Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ
többségi tulajdonosa, a Fény Utcai Piac Kft.
felmondta a bérleti szerződését.
– Az a pozitív kép, amit a Fény utcai piacról
sok munkával, idővel és anyagi ráfordítással
kialakítottunk, egy óra alatt vált semmissé,
amikor az ünnepek előtt kiderült, hogy az egyik
bérlőnknél több mint 3 tonna lejárt szavatosságú húskészítményt talált az ellenőrző hivatal – mondta el lapunknak Kiss Ferenc, a Fény
Utcai Piac és Kereskedelmi Központ Társasház
Üzemeltetési Igazgatóság ügyvezetője. – A Széll
Kálmán tér felújítása alatt jelentős vevővesztést szenvedtünk el a rossz megközelíthetőség
miatt, ezt próbáltuk kompenzálni azzal, hogy
bérlőinkkel közösen az elmúlt másfél év alatt
mintegy 15 millió forintot fordítottunk a marketingre, aminek lett is eredménye, visszatértek a vevők, de a tavaly decemberi botrány
ezt egy pillanat alatt lerombolta.
Az ügyvezető megemlítette: a társasházi intézőbizottság azt tartja a legfájóbbnak,
hogy az elbizonytalanodott vevők közül sokan
azért nem a Fény utcai piacra mennek vásárolni, mert azt az érintett húsbolttal azonosítják. Elmondta, hogy a NÉBIH-ellenőrzést
követően másnap, a hiányosságok pótlása
után már működhetett a bolt. Azonban sok
vásárló nyilvánította ki nemtetszését, és
számos üzlet tulajdonosa is jelezte, hogy nem
szeretne olyan bérlővel együtt dolgozni, aki
már másodszor kelti a piac rossz hírét és
tönkreteszi a forgalmat.
– 2013-ban egy próbavásárlás után megállapították, hogy két húsboltban sima sertéshúst adtak el borjúhúsként. A NÉBIH-ellenőrzés során kiderült, hogy mindkét
kereskedő megszegte az élelmiszer-higi-

éniai előírásokat is, ami akkor is jelentősen rombolta a Fény utcai piac jó hírnevét.
A most megbüntetett üzlethelyiség üzemeltetője abban az ügyben is érintett volt.
Az érintett kereskedők írásos figyelmeztetést kaptak a társasházi intézőbizottságtól,
miszerint tartózkodjanak a piac jó hírnevének lejáratására alkalmas tevékenységtől.
Az akkor érvényben lévő bérleti szerződések
nem tették lehetővé, hogy a súlyosan hitelrontó tevékenységet folytató kereskedők
bérleti szerződését fel lehessen mondani,
bár a piac társasház-tulajdonosi közössége
megfogalmazta ebbéli igényét. Ezért akkor
minden bérlő szerződését – közös akarattal – módosítottuk, és abban már szerepelt
az a kitétel, hogy amennyiben hitelrontást
követ el valamelyik üzlethelyiség üzemeltetője, akkor a társasház felszólíthatja annak tulajdonosát, hogy azonnali hatállyal
mondja fel az érintett üzlethelyiség bérleti
szerződését. Erre csak a társasházi intézőbizottság és a Fény Utcai Piac Kft. felügyelőbizottságának együttes hozzájárulásával
van mód. Ez a döntés most megszületett, és
felmondtuk a szerződést, illetve az előírásainknak megfelelően megvontuk a IV/08-09.
számú üzlethelyiségtől az áramszolgáltatást.
Az érintett cég a piacon belüli másik két üzlethelyiségében – melyek bérleti jogát háromhavi határidővel szintén felmondtunk
– ugyanakkor tovább működik. A húsbolt
nem együttműködő, sőt igaztalan vádakat
megfogalmazva félrevezeti a vásárlóközönséget, tovább rombolva ezzel a piac jó hírnevét – tett hozzá az ügyvezető.
Mint ahogyan azt Kiss Ferenc korábban elmondta, a húsbolt kampányt folytat a piac vezetése és döntése ellen a vevők körében, ami
tovább nehezíti az ügy gyors lezárását.
– Vannak, akik szerint hamisítványok a NÉBIH által közzétett fotók, és szimpatizálnak a

húsbolttal, de kérdés, hogy ugyanilyen megértők lennének-e, ha komolyabb ételmérgezés
történt volna.
A Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ
Társasház jogi lépéseket fontolgat és tervezi,
hogy hitelrontás, valamint egyéb, nem vagyoni
kár címen mintegy százmillió forint értékre
perli a húsboltot üzemeltető céget annak érdekében, hogy a vevők felé jelezzék: a jövőben
nyugodtan vásárolhatnak kedvelt piacukon.
– A piac karizmáját és létét veszélyeztethetik a történtek, hiszen a közvélemény számára nem az derült ki, hogy egy cég volt hanyag,
hanem az, hogy a Fény utcai piacon történt a
botrány – hangsúlyozta Varga László üzlettulajdonos, egyben a társasházi intézőbizottság
elnöke. – Az egyik nap még a karácsony előtti jótékonysági kampánynak örültünk, amely
során két teherautónyi tartós élelmiszert és
ruhaneműt gyűjtöttek össze a vásárlók és az
üzletek a Gyermekélelmezési Alapítványnak.
Néhány nap múlva pedig minden romokban
hevert, és két teherautónyi romlott áru várt
elszállításra. Lehet, hogy hosszú hónapokra, vagy akár évekre rossz színben tűnhet fel
a piac, pedig a kereskedőtársak becsülettel
dolgoznak és mindent megtesznek a vásárlók
igényes kiszolgálásáért. A piacnak szüksége
van a vásárlókra, a vásárlóknak pedig a régi,
megbízható piacra – emelte ki.
A Fény utcai piac ennek érdekében igyekszik minél több vásárlócsalogató programot
szervezni, valamint maximális hangsúlyt
fektet arra, hogy tiszta környezetben, széles
áruválasztékkal, színvonalas kiszolgálással
találkozzanak a vásárlók. Annak érdekében
pedig, hogy soha többé ne fordulhasson
hasonló eset, együttműködési szerződést
kezdeményeznek a NÉBIH-hel, amelynek
keretében fokozott ellenőrzést kérnek a
piacon.
SZEG
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Útfelújítások kezdődnek a Vérhalom téren
és környékén márciusban
91, 291, 931

A Budapest Közút Zrt. megbízásából, a Colas Út Zrt. kivitelezésében idén is folytatódnak az útfelújítási munkálatok a II. kerületben, így a Vérhalom téren (a Cimbalom
utcai csomópont kivételével), a Szemlőhegy
utcában (a Sarolta utca és az Áldás utca között), valamint a Vérhalom utcában (a Pajzs
utca és a Szemlőhegy utca között). A kivitelezés a tervek szerint március 19. és május
28. között zajlik 1244 méter hosszan.
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A felújítást több ütemben végzik, több helyszínen lesz párhuzamos munkavégzés.
Az 1. ütemben készül el a Szemlőhegy utca
páratlan oldala (11–29/b-ig), illetve a Vérhalom utca páratlan oldala (31/a–35-ig), továbbá a Vérhalom tér külső oldala (1–4-ig).
Az 1/A ütemben dolgoznak a Vérhalom tér
belső oldalán. A 2. ütemben a munka a Szemlőhegy utca páros oldalán (12–36-ig) folyik,
a Vérhalom utca páros oldalán (20–36/a-ig),
illetve a Vérhalom tér külső oldalán (5–11-ig).
A beruházás során a Szemlőhegy utcában
mindkét oldalon felújítják a járdát, a kapubeállókat és az útpályát. A Vérhalom utcában az
utat és a környezetében lévő kapubeállókat.
Az utca páros oldalán, a Szemlőhegy utca és
a Cserje utca között új burkolatot kap a járda,
a Cserje utcai csomópont mellett, a Palánta utcai csatlakozás is újjáépül. A Vérhalom
tér útburkolatának külső oldalát újítják fel
a Cimbalom utcai csomóponttól a Pajzs utcáig, onnantól pedig teljes szélességében új
aszfaltréteget kap az út a Cimbalom utcáig.
A térhez kapcsolódó utcatorkolatok – Pentelei Molnár utca, Vérhalom utca nyugati szakasza, Áfonya utca – is átalakulnak.
A forgalom fenntartása érdekében a közlekedést a kivitelezés idejére egyirányúsítják: a
Vérhalom téren az egyirányú forgalom fennmarad, viszont a Vérhalom utca a Szemlőhegy
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utca irányába lesz egyirányú, továbbá onnan
csak az Áldás utca felé lehet majd közlekedni.
A Szemlőhegy utca–Sarolta utca csomópont
felől érkező járművek, menetiránynak megfelelően, szintén csak az Áldás utca felé fognak tudni haladni.
Az érintett szakaszon közlekedő autóbuszok útvonala és megállóhelyei is ideiglenesen módosulnak. A Vérhalom tér–Vérhalom
utca–Szemlőhegy utca déli szakaszán közlekedő autóbuszok (91, 291, 931) útvonala a
Nyugati pályaudvar felé változatlan marad, viszont a Vérhalom utca–Szemlőhegy saroknál
lévő megállóhelyet ideiglenesen áthelyezik.

t

Az ellenkező irányba haladó buszok módosított útvonalon kerülik el a beruházás területét. A Rómer Flóris utcát elhagyva az Ady Endre utcán át a Bimbó úton és az Alsó Törökvész
úton keresztül érik el a Vérhalom téri megállót. Ezen szakaszon két ideiglenes buszmegállóhelyet tudnak a közlekedők igénybe venni.
Az elsőt a Bimbó úti körforgalomnál, míg a
másikat a Tapolcsányi utcai kereszteződésnél.
A 191-es autóbusz útvonala változatlan marad, és a fent említett Vérhalom utca–Szemlőhegy utca sarkán lévő megálló – ideiglenes
áthelyezéssel – tovább biztosítja a tömegközlekedést.

Postaládánkból

Útban álló kukák a Széll Kálmán téren

Valószínű, hogy az arra járók többsége megütközik a Széll Kálmán tér és a Dékán utca sarkán
a gyalogosátkelő mellett tapasztalható körülményeken. A buszmegállók felé szinte lehetetlen balesetveszély – sőt fertőzések lehetősége
– nélkül közlekedni. Hatalmas teli kukák, vagy
azok számának elégtelensége okán a melléjük
kidobott szemeteszsákok szinte egész nap ott éktelenkednek, elfoglalva a járda jelentős részét,
és megközelíthetetlenné téve a biciklitárolókat,
de leginkább a buszmegállókat. Ideje volna a
szemétgyűjtés és az erre szolgáló edények kirakási idejét büntetés terhe mellett szabályozni
és megkövetelni. Azt még értenénk, ha zárástól
kora reggelig – más megoldás híján – ott állnának
rendben, de reggel hét után az esti csúcsforgalom
végéig tilos lenne. Kérjük az illetékesek mielőb-

bi intézkedését a köztisztaságiak, az üzletek, a
lakók, valamint a közlekedők érdekeit egyaránt
figyelembe véve.
Pintér E.
A probléma ismert a II. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Környezetvédelmi Osztálya előtt is, amely hónapok óta
harcol a helyzet megszüntetéséért. Megkeresésükre a Főpolgármesteri Hivatal jelezte, hogy a köztisztasági kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését nem a II. kerület,
hanem a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) látja el
a főváros teljes területén. A II. kerület jelzései alapján a
FÖRI munkatársai ellenőrizték is a helyszínt, és megtették
a szükséges intézkedéseket. A kukák ezt követően néhány
napig nem voltak kint, azóta azonban újra nap mint nap
a közterületen tárolják őket – hol többet, hol kevesebbet – a tulajdonosok, akikről nem könnyű megállapítani,
hogy pontosan kik. És mindig kerül a kukák mellé néhány

zsák szemét is. Bár a II. Kerületi Önkormányzat a közterületre illegálisan kitett hulladékot elszállítja, azonban félő,
hogy ezzel inkább csak bátorítja a jogszabálysértő módon
hulladékkezelést végző személyeket. A hulladéktörvény
vonatkozó végrehajtási szabályai szerint a szeméttároló
edény csak addig tartható közterületen, amíg ürítésre vár.
Remélhetőleg a tulajdonosok a jövőben a jogszabályok
szerint kezelik majd hulladéktároló edényeiket.
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Fotó: Soós Dániel

A színpad magabiztossá tesz

Izgult az első forgatási napon?
Ha nekem kellett volna énekelni,
aggódtam volna, de így maradt az
öröm, hogy a műsor részese lehetek, szívesen vállaltam a Dal 2018
zsűrizését. Óriási dolog, hogy ismeretlen művészek lehetőséget kapnak pályájuk elindulására. A műsor szerkesztői azt mondták, azért
kértek fel, mert szeretnék, ha egy
másik szakma szemével figyelném
a produkciókat.
Milyen szempontok szerint
értékel?
Nem kifejezetten a harmóniát,
vagy a dalszöveget figyelem, hanem
az összhatást. Igyekszem építő jellegű javaslatokat tenni. A fellépők
valódi véleményekre kíváncsiak,
fejlődni akarnak, nem elégednek
meg azzal, ha simogatjuk a lelküket.
Kik a kedvencei?
Ó, hát arról nem beszélhetek!
Azért sem tennék ilyet, mert még
nem láttam az összes versenyzőt.

Korábban persze hallottam felvételről őket, de egész más élőben találkozni velük. Minden előadó mással győz meg, a dalon kívül fontos,
hogy meglátom-e a produkcióban
azt az embert, azt a személyiséget,
aki előadja. Az izgalom nem baj,
csak lássam, hogy teljesen átitatódott a dallal és az igazán az övé lett.
Megtalálták pályáján a zenés
darabok?
Régóta táncolok. Nővérem egykori balett-tanára megengedte,
hogy „korengedménnyel” tanuljak hároméves koromtól. Ezzel az
alappal musical szakra akartam
jelentkezni. Gondoltam, majd
megjön hozzá a hang is. De mivel abban az évben csak prózai
szak indult, nem akartam évet kihagyni, ezért jelentkeztem, és fel
is vettek. Sokáig prózai szerepeket kaptam, de a Radnóti Miklós
Színházban volt egy-két előadás,
amiben énekelgettünk, például a

Bástya sétány 77.-ben és az Ancónai
szerelmesekben is. Utóbbi nagyon
nagy siker volt. Érdekes, mert pár
éve beszökött az életembe a zene,
Bozsik Yvette hívott a Chicago musicalbe, a főszereplő Velmát játszottam. Itt már komoly dalaim voltak,
elkezdtem énekórákra járni. Nem
volt hiába.
Más musicalszerepre is felkérték?
Nem, viszont valahogy kiküldtem
a világűrbe egy jelet, és egyszer csak
felhívott László Boldizsár, hogy adjunk közös koncertet. Nagyon meglepődtem, meg is kérdeztem, hogy
biztos engem akart-e hívni, nem
tárcsázott-e véletlenül félre. RémTamási Zoltánnal
a Premierajándékban

Fotó: Csatáry-Nagy Krisztina

Schell Judit Jászai Mari-díjas színművészt sokan a Szomszédokból,
valamint a Csak szex és más semmi című filmből ismerik, a színházba járók pedig a Tháliában láthatják esténként. Mint arról lapunk is
beszámolt, tavaly év végén Budapestért díjjal tüntették ki. Az ünnepségen gratuláltam a kitüntetettnek, aki megígérte, hogy ha lesz
egy szabad perce, interjút ad lapunknak. Egy hóeséses januári napon
találkoztunk kedvenc pasaréti kávézójában. Azon a héten indult egy
televíziós tehetségkutató műsor, amelyben a zsűri tagjaként ő is dönt
arról, ki képviselje hazánkat az idei Eurovíziós Dalfesztiválon.

álmaim voltak a fellépések előtt, de
óriási élmény volt! Boldizsár nagy
biztonságot adott. Ha a koncerten
ki kellett menjek a takarásba, akkor szorongtam, és arra gondoltam,
hadd álljak legalább a színpad sarkára egy kicsit! De az éneklést már
igazán élveztem.
A színpadon már soha nem
izgul?
Ezt azért így nem állítanám, versmondáskor nagyon is. Valószínűleg nekem túl kötött forma. Félek,
hogy elfelejtem a szöveget, és akkor tényleg elfelejtem. A rosszfajta
izgalom gátol, de van a jófajta, ami
egy adrenalinfröccs, ami felfele
pörget, azt nagyon szeretem. Nincs
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és felpörget
babonám, de jóleső rutinjaim néha
kialakulnak. Az egyik előadásnál
például mindig megnéztem a színdarab elejét az ügyelő mellől, és ez
megnyugtatott. A Gellérthegyi álmok
című eladás előtt pedig megölelgetem a darabbeli partneremet, Finta
Gábort (a Szegedi Kortárs Balett vezető táncosa volt – a szerk.). Mivel
ketten lépünk a színpadra, ezért
számomra már az elején fontos az
összhang.
Milyen darabokban láthatja a
közönség a Thália Színházban?
Pont az előbb említett darab
a szívem közepe, én javasoltam,
hogy csináljuk meg. Karinthy Ferenc a szerzője. A történet a II.
világháború idején játszódik, egy
szökött katona és egy nő Budapest
ostroma elől egy budai villába menekül, itt mesélnek vágyaikról,
terveikről és fokozatosan megismerik egymást. Én is táncolok
benne. Idén három bemutatóm
volt, a Csoda korban élünk az első,
ez egy nagyon jól sikerült előadás,
azután következett a Premierajándék, Csányi Sándor első rendezése,
és karácsony környékén mutattuk
be az Álomutazót. Heti háromszor
játsszuk. Most már csak várom a
tavaszt.
Hogy néz ki egy hete?
Ebben a hónapban 18 estén lépek színpadra, ehhez jönnek a
tehetségkutató show szombatjai,
így húsz este nem vagyok otthon,
ez már sok. Szerencsére látom az
alagút végét, februártól már kevesebb lesz rajtam. A gyerekek pedig ebben nőttek fel. Apukájukkal
(Schmied Zoltán színművész – a
szerk.) sokszor váltjuk egymást, ha
mindketten játszunk, akkor pedig a
nagyszülők vigyáznak rájuk. Mindig
szerető közegben vannak.

Fotó: Csatáry-Nagy Krisztina

Gellérthegyi
álmok

Mekkorák a gyermekei?
Van egy 23 éves nagyfiam, ő már
különköltözött, a formatervezés
érdekli. A kislányom februárban
lesz hatéves, ő egy második kerületi oviba jár, ahová a már tízéves
kamaszodó kisfiam is korábban.
A gyerekeimmel és a barátaimmal
Pasarétre járok sportolni, és ahol
most ülünk, ez a kedvenc kávézóm.
Így tud kikapcsolni?
Igen, vagy csak egyszerűen pihenek. A közelmúltban volt erre példa, mert nagyon kimerültem. Lett
egy tibeti terrierünk, együtt aludtunk át pár délelőttöt. Egyébként
általában aktívan pihenek, imádok például síelni. Örülök most is
a hóesésnek, lenyűgöznek a havas
fenyvesek és a fehér hegyoldal, de a
tengerpartért is rajongok. Ez a kettő
kellene nekem egyszerre úgy, hogy
a János-hegy lábát mossa a tenger!
A magyar közönség megbecsüli
a színházait. Ön szerint mi a siker titka?
Megközelítőleg százötven színház
működik hazánkban, minden este
előadások és egyéb színes programok várják a közönséget, nagyon
pezseg a kulturális életünk, óriási
dolog. Emlékszem, amikor bejött a
sok új televíziós csatorna, akkor érzékelhető volt egy kis hullámvölgy,
mert valahogy beragadtak a tévé elé
az emberek. De azóta újra visszatértek a nézőtérre, talán mert mindig
kiderül, hogy más együtt lélegezni a színészekkel, közösen megélni a dolgokat. Ezek az élmények
valódiak és hosszú távon velünk
maradnak. A jó előadás nemcsak
szórakoztat, vagy társadalomkritikát közvetít, hanem nagyon az emberről szól, ez pedig a nézőnek és
a színésznek is nagyon szerethető.
Novák Zsófi Aliz

25. OLDAL

Ház a Mandula utcában

Kálmán József krisztinavárosi műszaki- és gépnagykereskedő 1918-ban házasodott össze Tauszig Ilona úrhölggyel. Mint
gazdag és alaposságra törekvő ember, semmit sem bízott a
véletlenre. Ifjú nejével Cottely Géza közjegyző előtt házassági szerződést kötött, melyben „halálesetére vonatkozólag”
feleségére nézve megnyugtatóan rendezte vagyoni viszonyát.
1931-ben pedig rózsadombi családi házuk tervezésére két
neves építészt is felkért: Vidor Emil magyar szecessziós műépítészt, a nagypolgári villaépítészet egyik legjobb mesterét
és Abos Brúnót, aki még magasabb körökben mozgott – gróf
Károlyi Emma, gróf Esterházy Móricz miniszterelnök megrendelésére is dolgozott, de a királyi palota időszerű átalakításaiban szintén részt vett. Kettejük munkájából azonban egy
olyan villa született a Mandula utca 27. szám alatti telken, mely
a harmincas évek két jellegzetes irányzatához, a historizáló és
a modern stílushoz sem tartozik: „stílus nélküli”, egyetlen dísze az utcahomlokzat jobb oldali „bástyája”, ráadásul a kivitelező bauxitbetont használt a födémek kialakításához.
A majdnem szabályos kocka alaprajzú épület földszintjén
volt az ebédlő, a hall, a konyha, a tálaló és a „tornyos” úriszoba, a kert felől a házmester lakása. Az emeleti sarokszobában
kapott helyet a felnőtt háló, mellette a gyerekszoba, a fürdő, a
mosókonyha és a személyzet szobája.
A házaspár a Szent János térről költözött fel az akkor nagyobbrészt Óbudához tartozó Rózsadombra, bár az első években valószínűleg nyaralónak használták a házat, mert ősztől tavaszig a legtöbb utca szinte járhatatlan volt a feneketlen sártól:
„A III. kerületi elöljáróság az idén gyors intézkedéssel igyekezett
elejét venni a panaszoknak. Elrendelte és végre is hajtja a rózsadombi utcák salakozását, sőt a munkálatokat a Szemlőhegy egész
környékére is kiterjeszti. Ínséges és fizetett munkások dolgoznak,
hogy a salakozással minél előbb elkészüljenek. Haidecker János
elöljáró tegnap bizottság élén megtekintette a Pajzs, Mandula, Vérhalom és Szemlőhegy utcákon folyó munkálatokat és a gőzhengerelést a Vérhalom téren” – tudósított a Budai Napló 1936. november 19-én.
Kálmán József kereskedése a háború alatt sem ment tönkre, az eke-, borona-, vetőgép- és traktoralkatrészek mindig
kelendőek voltak. A Manninger-féle rovarfogót és a Kálmán-Medicago egyetemes őrlő- és zúzógépet pedig kizárólag
az ő cége forgalmazta. Egykori Mandula utcai háza ma is áll,
három lakássá alakítva.
Verrasztó Gábor
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KÉK HÍREK

BUDAI POLGÁR

A Rózsadombon két kerékkel – kerületi gyermek

Díjazottak (és iskoláik): Alsósok: 1. Király Zsófia (Szent Angéla), 2. Szilvágyi Noémi (Szabó Lőrinc), 3. Czakó Botond (Budenz József), 4. Bánhidi Zoárd (Szent
Angéla), 5. Tóth Lili (Budenz József), 6. Zsófi Laura (Szabó Lőrinc). Felsősök: 1. Jakab Orsolya (Szent Angéla), 2. Dai Xiang You (Törökvész), 3. Scholtz Kinga (Szent
Angéla), 4. Vámos Júlia (Szent Angéla), 5. Jávor Bence (Szent Angéla), 6. Réthey Klára (Szent Angéla). Közönségdíjasok: 1. Schifter Lili (Szabó Lőrinc), 2. Schuszter
Luca (Szent Angéla), Eigner Nikolett (Szent Angéla), Geszti Dávid (Budenz József), 3. Buzádi Buda (Szent Angéla). Különdíjasok: Bartók Blanka (Budapesti Német
Iskola), Jánosi Janka Diána (Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus), Horváth Cseresznyés Marcell (Pitypang), Bojtár-Tóth Hanna Rózsa (Remetekertvárosi).
A II. kerületi Rendőrkapitányság még tavaly
ősszel hirdetett rajzpályázatot a gyermekbalesetek megelőzéséért „A Rózsadombon
két kerékkel” címmel. A díjazottak értékes
és hasznos ajándékokat vehettek át.

A rendőrség és a II. Kerületi Önkormányzat
rajzpályázatán általános iskolások vehettek
részt, a beérkezett pályázatok számából pedig
kiderült, hogy sokakat érdekelt a lehetőség.
A II. kerületi rendőrök arra volt kíváncsiak,

hogy a gyerekek miként látják a biztonságos
közlekedést és a rendőri munkát a lakóhelyük, vagy iskolájuk környezetében.
– A több mint száz beérkezett alkotás jelzi,
hogy érdemes volt meghirdetni a pályázatot –
emelte ki Seres Ernő rendőr alezredes, II. kerületi rendőrkapitány február 8-án a rendőrség épületében megrendezett díjátadón.
– A sikerben része volt Hutóczki Attila rendőr
főtörzszászlósnak, aki a rajzpályázatot szervezte, köszönet illeti a versenyt támogató II.
Kerületi Önkormányzatot, valamint a részt

vevő iskolákat, amelyek lehetővé tették, hogy
a gyerekek foglalkozzanak a témával. Szintén köszönet jár a szülőknek, akik inspirálták
gyermekeiket, hogy induljanak a versenyen,
és nem utolsó sorban a gyerekeknek, hogy
vették a fáradságot, és szebbnél szebb munkákat készítettek.
A rendőrkapitány jelezte, hogy a gyerekek
kitettek magukért, ami egyben meg is nehezítette a zsűri dolgát, hiszen jobbnál jobb
művek érkeztek be. Díjazták az alsós és felsős
diákok közül az első hat helyezettet, és kiosz-

Összeállította: Szabó Gergely

Új rendőrautókkal bővült a kapitányság flottája

A kerületünkben élőket szolgálja, és az itt dolgozó rendőrök munkavégzését segíti az
a hét új gépkocsi, amit az év
elején állítottak szolgálatba
a II. kerületi Rendőrkapitányságnál. A hat Škoda Octavia
mellett érkezett egy Suzuki Vitara is, ami jó terepjáró
képességgel rendelkezik, így
zordabb időben is jól megállja a helyét a városrészünk
változatos terepviszonyai között. A kapitányság egyúttal
elbúcsúzott két, sokat szolgált
autótól. Az új járművekre már
led-technikájú, szöveges feliratok megjelenítésére is alkalmas
fényhidakat szereltek, és korszerű híradástechnikával látták el őket. Lapunk úgy tudja,
hogy hamarosan egy szintén
vadonatúj személyszállító mikrobusz is a kerületi rendőrség
flottáját gazdagítja majd.

rajzokat díjaztak

tottak négy különdíjat. A II. kerület honlapján szavazni lehetett 12 rajzra, melyből a három legtöbb voksot begyűjtő művet szintén
jutalmazták.
Az okleveleket és a díjakat Seres Ernő
rendőrkapitány, valamint a II. Kerületi Önkormányzat nevében Riczkó Andrea képviselő
adta át. A gyerekek társasjátékokat és könyveket kaptak, a sportzsákok pedig láthatósági mellényt, fényvisszaverő karszalagot és
kulcstartót, valamint kerékpáros kesztyűt
és kulacsot rejtettek. A kategóriagyőztesek
egy-egy rollert is hazavihettek. Az ünnepségen elhangzott, hogy a Rózsadombon két kerékkel rajzversenyt idén ismét meghirdeti a
II. kerületi Rendőrkapitányság.

Hétmilliót próbáltak kicsalni
a trükkös tolvajok
„Unokázós” bandát értek tetten és fogtak el a rendőrök február 9-én. A társaság hétmillió forintot próbált
kicsalni a sértettől, aki időben felismerte a régi trükköt,
és értesíteni tudta a rendőrséget.
A rendőrség tájékoztatása szerint két nő és egy
férfi este fél 10 körül telefonon felhívott egy idős
férfit. Az egyik elkövető az úr fiaként mutatkozott
be és elmondta, hogy elrabolták, fogva tartják és
csak hétmillió forint ellenében engedik el. A sértett
felismerte, hogy az „unokázós” trükkel próbálják
meg átverni, ezért lélekjelenlétét megőrizve látszólag eleget tett a kérésnek, azonban közben értesíteni
tudta a rendőrséget. A váltságdíjat összekészítette,
és az előre megbeszélt helyre, a X. kerületi Kápolna
utcába vitte, ahol át is adta a csalóknak. A II. kerületi
Rendőrkapitányság és a Budaörsi Rendőrkapitányság
nyomozói összehangolt akció keretében a helyszínen
elfogták az elkövetőket, majd előállították őket a
II. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol csalás bűntett
megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket.
A nyomozók az egyik nőt őrizetbe vették és indítványozták letartóztatását, két társa szabadlábon
védekezhet.

BUDAI POLGÁROK
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Budai polgárok a kerületből…

Két szenvedélye van, a történelem és a foci, az olvasást pedig Harry Potternek köszönhetően szerette meg. Még nincs harmincéves, de már komoly
kutató, több publikációja jelent meg, ugyanakkor szívesen vállal rendezvényszervezési feladatokat és vezet könyvbemutatókat. Ő Horváth Balázs, a
KSH Könyvtár kutatástámogató könyvtárosa.
– Gyerekkoromban régész szerettem volna lenni, de néhány pont híján lecsúsztam
a felvételiről. Ezt utólag már nem bánom,
mert így kerültem az ELTE történelem szakára. Korábban az egyiptomi civilizáció
érdekelt, a hieroglifákat szerettem volna
tanulmányozni és e tárgyban rengeteg könyvet, anyagot gyűjtöttem össze. Ezek a mai
napig megvannak, csak már kevés időm van
foglalkozni velük.
Az olvasás régi szerelem. Akkortájt tanultam meg olvasni, amikor megjelent az első
Harry Potter-könyv. Anyukám vette meg
nekem, engem pedig azonnal magával ragadott ez a világ. Volt olyan kötet, amit este
elkezdtem olvasni és hajnali 4-ig nem bírtam
letenni, másnap pedig kiolvastam. Akkor
fogadtam meg, hogy nem olvasok egyszerre
ilyen sokat, hogy az élmény tovább tartson.
Szeretem kiélvezni a jó könyveket. Mindennap olvasok, legjobban a történelmi könyvek
érdekelnek, azon belül is a II. világháborúval,
és annak harcászatával foglalkozó írások.
2015 januárjában, a történelem mesterszak elvégzése után helyezkedtem el a KSH
Könyvtárban. Először az Olvasószolgálati
Főosztályra kerültem, ahol kölcsönzés és
tájékoztatás munkakörökben dolgoztam.
Jelenleg a Kutatástámogató és Statisztikatörténeti Főosztályon vagyok, de még rendszeresen besegítek az olvasószolgálaton is.
Ezenkívül 2015 szeptembere óta szervezek
rendezvényeket – társasjátékklubot, beszélgetőklubot, olvasókört, a Szépírók Társaságával közös programot. Izgalmas feladat
a könyvbemutatók levezetése is. Ilyenkor
előre elolvasom a könyvet, kijegyzetelem,
összeírom a kérdéseimet, hogy a beszélge-

tés már gördülékeny legyen. Szeretem ezeket
a mozgalmasabb tevékenységeket, de nagyon
vonz a kutatás is, úgy érzem, hogy igazán abban tudok kiteljesedni. Egy éve kezdtem el
Keleti Károly, a KSH első igazgatójának és
alapítójának életével és munkásságával
mélyrehatóbban foglalkozni, és nagyon sok
izgalmas, korabeli dokumentumra, levélre, újságcikkre bukkantam. Keleti nemcsak
a magyar, de a nemzetközi statisztikai élet
meghatározó alakja is volt. Eddig még nem
jelent meg róla monográfia; remélem, hogy
néhány éven belül én pótolhatom majd ezt a
hiányosságot. Ez lenne az első nagyobb önálló munkám. Kisebb publikációim jelentek
már meg a könyvtár elektronikus folyóiratában, amely három témában – gazdaság,
társadalom, demográfia – szemléz külföldi
szakirodalmat. Én legtöbbször angol nyelvű cikkekkel dolgozom, és készítek belőlük
magyar összefoglalót.
A hobbim is kapcsolódik a munkahelyemhez, védő poszton erősítem a KSH futballcsapatát. Ötéves korom óta állandóan focizom.
Otthon, Balatonalmádiban egyesületben
játszottam, először csatár voltam, majd szép
lassan sorolódtam hátra. Évente több versenyen is elindulunk, legközelebb márciusban,
a Közigazgatási Kupán lehet nekünk szurkolni, majd májusban Lengyelországba utazunk,
ahol az ottani statisztikai hivatal meghívására
egy nemzetközi futsaltornán veszünk részt.
Olyan szerencsés embernek mondhatom
magam, aki örömmel jár be nap mint nap a
munkahelyére, és nem munkaként, hanem
kellemes időtöltésként gondol mindennapi
tevékenységére. Mondhatni, hogy a hivatásom a hobbim és a hobbim a hivatásom.

Horváth Balázs
történész-könyvtáros

Lejegyezte: Péter Zsuzsanna

2018/3 – február 24.
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MOZAIK

Kerületi sportoló országos sikere

BUDAI POLGÁR

Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában. Legközelebb MÁRCIUS 24-én, majd
ÁPRILIS 14-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 kell. Információ és jelentkezés Korsós Ferencnél 8-12 óra és 15-19 óra között a (06 26) 361-371-es vagy a (06 30)
731-6181-es számon.
Termelői piac Máriaremetén. Legközelebb MÁRCIUS 10-én és 24én 7.30–12 óráig tartanak termelői piacot a Máriaremetei Cserkészház kertjében
(1029 Hímes utca 3.). Az érdeklődők igazi piaci hangulatban, a kínálóasztal mellett
jót beszélgetve, gazdag áruválasztékból válogathatnak. Vásárlás közben gondoljunk
arra, hogy aki hazai agrárterméket vásárol, az a hazai gazdacsaládokat segíti, és jó
minőségű, ismert eredetű élelmiszert tehet családja asztalára.

Páratlanul szép sikert könyvelhet el a Budenz József Általános Iskola és Gimnázium ötödik osztályos tanulója, Tőrös Márton. A 2007es születésű versenyző korcsoportjában megnyerte a 2017/2018
évi asztalitenisz diákolimpia II. kerületi fordulóját, majd szintén
az első helyen végzett a fővárosi versenyen. Jó formáját megtartva
a február 16 és 18 között Karcagon rendezett országos döntőn is
remekelt és bronzérmet nyert.
Tőrös Marci teljesítménye azért is kivételes, mert ő – az országos
bajnokság résztvevőinek többségével ellentétben – csupán kedvtelésből űzi ezt a sportágat. Igaz, többnyire nagypapájával, a Postás
SE ma már veterán asztaliteniszezőjével, Keresztury Gáborral játszik, de jó labdaérzékét a II. Kerület UFC csapatában is bizonyítja. Marci a futásban is kitartó és sikeres, a II. Kerületi Kaptatón,
valamint a szintén a II. kerületi diákok számára szervezett mezei
futóversenyen is rendszeresen dobogós helyen végez: 2016-ban
mezei futásban egyéniben és csapatban is első, a Kaptatón harmadik lett, 2017-ben a mezei utóversenyen másodikként, a Kaptatón
pedig ismét harmadikként ért célba.
 MÁRCIUS 23. péntek 19.00
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Mikor egy délelőtt az Ezredes
utcában parkoltam, valaki a kocsimnak tolatott. Egy szemtanú,
látva a történteket, szólt a vezető
hölgynek, de az a helyszínről elhajtott, és többé nem tért vissza.
A szemtanú leírta a történteket,
kiegészítve a kárt okozó kocsi
rendszámával, színével, típusával
és a szélvédőmre tette. Ezt este,
elázva, de megtaláltam. A rendőrségen bejelentést tettem, de a
károkozó adatairól csak hosszas
ügyintézés után adhattak tájékoztatást. A kárbejelentő papírt
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viszont enélkül kitölteni nem lehet. Hosszas eljárás után végül
sikerült az illetőt előkeríteni, aki
a tények alapján a károkozást elismerte.
Mindez a T. R. monogramú
személy segítsége nélkül, aki felírta az adatokat, egyáltalán nem
sikerülhetett volna. Ezért a példás és követendő magatartásért
köszönetem fejezem ki neki, és
közreadom a történetet, mert
valószínű, hogy mások számára
is tanulságul szolgálhat.
Jámbor Győző
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A rejtvény fő soraiban Müller Péter szavait rejtettük el. A 2018/1.
számban megjelent rejtvény megfejtése: „Az idő igaz, s eldönti, ami nem
az”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert Borbély Mihály és a Budapest Jazz
Orchestra koncertjére, ami március 23-án 19.00 órakor lesz a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A nyertesek: Dr. Bánkutiné Szente
Éva, Dobó Zoltán és Tátrai-Magó Judit. Gratulálunk, a nyereményeket
személyesen, az előadás előtt fél órával a művelődési központ információs kollégáinál, a nevük bemondásával vehetik át. Várjuk megfejtéseiket a
„Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1–5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2018. március 10-ig.

2018/2 – február 3.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA

Matematika-, fizikatanítás általános és A Rózsadombon villaépületben három szoközépiskolások részére szaktanártól! Ház- bás, teraszos, garázsos eladó lakást kerehoz megyek! Tel.: 06 20 959-0134
sek sürgősen! Tel.: 06 30 932-0230

II. kerületi lakos vagyok, kerületen
belül lépcsőház-takarítást vállalok.
Társasházban vagy lakóparkban. Tel.: KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, felvételire való felkészítés gyakorlott
06 70 624-2704
középiskolai tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648
A SZENT LUJZA SZERETETOTTHON SZOCIÁLIS GONDOZÓ, ÁPOLÓ MUNKATÁR- INGATLAN
SAT KERES AZONNALI BELÉPÉSSEL. JELENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ- ENERGETIKAI TANÚSÍTÁST VÁLLALOK
ZAL A szentlujza@t-online.hu VAGY A 24 ÓRÁN BELÜL, ÁFAMENTESEN. TEL.:
466-56-11-ES TELEFONSZÁMON LEHET. 06 30 655-7825
Az Amerikai Iskola (Nagykovácsiban) ta- ADYLIGETEN 2050 m²-es építési telek
karítókat keres 8 órás vagy részmunka- jó infrastruktúrával, panorámával tuidős állásban. Azonnali belépési lehető- lajdonostól 47,5 M Ft-ért eladó. Tel.:
ség. Érdeklődni Németh Juditnál lehet a 06 30 257-0257
06 30 274-5332-es telefonszámon, illetve Fiatalos, leinformálható, nyugdíjas
az önéletrajzokat várjuk a hvass@aisb.hu özvegyasszony ideiglenes lakásmege-mail-címre. Tel.: 06 30 274-5332
oldást keres sürgősen. Tel.: 06 20 957MEGBÍZHATÓ hölgy IDŐSGONDOZÁST, 1347
igény szerint egyéb házimunkát vállal. Ér- A II., Budenz úton garázs azonnal, hosszú
deklődni lehet a (06 30) 981-1984-es vagy távra kiadó. 30 000 Ft. (16 m²) Tel.: 06 20
a (06 30) 999-6671-es telefonszámon.
939-2705

OKTATÁS

DIPLOMÁS NYELVTANÁRNŐ több éves
külföldi tapasztalattal NÉMET-, ANGOL-, FRANCIAOKTATÁST, érettségire,
nyelvvizsgára felkészítést és társalgást
vállal felnőtteknek és tanulóknak minden szinten. Tel.: 06 30 373-8069
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL GYAKORLOTT DIPLOMÁS SZAKTANÁR
EGYÉNILEG VIZSGÁKRA, FELVÉTELIKRE FELKÉSZÍT, RENDSZEREZ. Tel.: 06 30
749-2507
Amerikaitól angolul gyorsan, beszédcentrikusan, minden szinten. Tel.: 06 70
242-2611
Matematika-, fizikatanítás általános és
középiskolásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 06 30 461-8821

A XIII., SZENT ISTVÁN PARKNÁL, ÚJLIPÓTVÁROSBAN, elegáns BAUHAUS-HÁZ
46 m²-es két szobás, magasföldszinti,
csöndes, PARKRA NÉZŐ lakása tulajdonostól eladó. 39,9 M Ft. Ingatlanosok
kizárva. Tel.: 06 20 509-8018

Keresünk 50 m² körüli, 1,5–2 szobás, zöldövezeti, emeleti, világos, erkélyes lakást
Kuruclesen, Pasaréten, Rózsadombon. Tel.:
06 30 559-5064
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN?
A II., Gábor Áron utcában panorámás,
bruttó 126 m²-es, három szobás tető- 15 ÉVES TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉtéri lakás gépkocsibeállóval eladó. TER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70
Irányár: 78 M Ft. Tel.: 06 30 960-8862 523-1969

II., Pasarét mellékutcájában 130 m²-es, EGÉSZSÉGÜGY
panorámás sorházi lakás garázzsal, koHáziápoló ápolást, gondozást vállal.
csibeállókkal eladó. Irányár: 125 M Ft.
Hívjon bizalommal. Elérhetőségem:
Tel.: 06 30 960-8862
tel.: 06 30 836-0731
A Pasaréten II. emeleti, 142 m²-es, Bauhaus
jellegű lakás terasszal, garázzsal tulajdo- FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍnostól eladó. Irányár: 85 M Ft. Tel.: 06 30 TÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ,
FOGFEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOT438-9320
TAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTA II., Herman Ottó úton, felújított ház- VÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR
ban 78 m²-es, három szobás, teraszos, BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATAfelújított lakás garázzsal vagy anél- LIN FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP.,
25 m² alapterületű garázs kiadó. Tapolcsá- kül eladó. Irányár: 68 M Ft. Tel.: 06 20 KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30
932-5005
nyi u. 13. Tel.: 326-5001
222-3016
A II., Hűvösvölgyi úton nagyon csendes, 104 m²-es, négy szobás luxuslakás
50 m²-es panorámás terasszal, két gaElege van a lépcsőzésből és megszokott rázzsal eladó. Irányár: 110 M Ft. Tel.:
bútorai között akar kényelmet? Akadály- 06 20 932-5005
mentesített, elegáns, liftes, központi fűtéses, 121 m²-es Bauhaus lakás Buda cent- A II., Völgy utcában 1400 m²-es parkosított
rumában kiadó/eladó. Tel.: 06 20 470-6685 telken 300 m²-es, kétgenerációs, felújított
családi ház 235 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
Magánszemélyként keresek régi építésű
négy háló + nappali (vagy ilyenné alakít- Nagykovácsiban 1170 m²-es telken 240
ható) villalakást Bel-Budán. Csereként 80 m²-es kétgenerációs új építésű családi ház
m²-es, kis rezsijű, gyönyörűen felújított, vi- 129 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
lágos, polgári villalakásunk beszámítható,
A XII., Krisztina körúton várra panode készpénzes vétel is érdekel. Tel.: 06 30
rámás IV. emeleti, 55 m²-es, két szo659-8343
bás, jó állapotú, cirkófűtéses lakás
VESZEK 35–45 m²-es jó állapotú lakást eladó. Irányár: 36,5 M Ft. Tel.: 06 20
a kerületben. Tel.: 06 20 936-1549
935-0018
KERESEK eladó, vagy minimum egy évre
bérelhető lakást. Tel.: 06 30 729-7546

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. A két ünnep között zárva.

Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként
+170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől
10% kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 10% kedvezmény. A kedvezmények
nem vonhatók össze. Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), készpénzfizetéssel rendezve.
Online apróhirdetés-felvétel a nap
24 órájában: ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/
Fizetési lehetőség: az interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely
bankfiókban, vagy banki utalással.

Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 336-1383-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: 2018. március 10-én.
Lapzárta: keretes – február 28., apró – március 2.

Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak kezelése, teljes testmasszázs.
Szakrendelőkben, a Fény u. 10. alatti fodrászatban vagy az Ön otthonában. Csipak
Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 20 595-3057
Újévi akció az Optol optikában a Kapás
utcai orvosi rendelőben a bejárattól jobra.
Minden II. kerületi polgár számára minden szemüvegkeretre 50%, lencsékre
szintén 50% kedvezményt adunk március 15-ig.
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA (SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS,
ARCMASSZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. HÁZASPÁROKNAK KEDVEZMÉNY. Tel.: 06 30 206-4801
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ELEKTRONIKA

NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLE- Bádogos és tetőfedések, magas és lapos ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁ- út és a Szerb Antal utca sarkán lévő
TI GYORSSZOLGÁLAT. Szakszerűen, tetők javítása 1986 óta, budai kisiparos. Tel.: LIS ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201 fodrászatban szeretettel várja régi
nagy tapasztalattal, bontás nélkül 249-2664, 06 20 944-9015
5368, 06 20 537-6281
és új vendégeit. Tel.: 06 70 224-3725,
azonnal, garanciával. Tel.: 06 30
274-2451
ALPINTECHNIKA:
homlokzatfelújítás,
kőLapos
TV-k,
színes
TV-k
javítása
minden921-0948
műves munkák, festés-mázolás, veszélyel- nap. Tel.: 243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL A Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületiek- hárítás, tűzfalak felújítása, dryvitszigetelés, FERENC.
ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOROSnek azonnal. Több évtizedes gya- bádogozás. Tel.: 273-1857, 06 20 471-1870
NÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) a Pasaréti
COMPUTERKLINIKA:
számítógép-javítás,
korlattal, falbontás nélkül. Tel.: 227LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere- út 53. (Gábor Áron utca sarok) alatti
7210, 06 30 940-0748
bádogos-tetőfedő munkák. Garancia, refe- lés, bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon fodrászatban szeretettel várja régi és
új vendégeit.
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, közpon- rencia. Tel.: 273-1857, 06 20 471-1870
bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653
tifűtés-szerelés, ázások, csőtörések
SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉMÉNYEK
KERT
megszüntetése. Tel.: 402-4330, 06 20
REDŐNY
BELSŐ MARÁSÁT, BÉLELÉSÉT TELJES
491-5089
KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. TEL.: 06 20 REDŐNYÖS MŰHELY gyárt, javít minden- KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öregkertek ifjítását, metszést, permetezést, fafajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napVÍZSZERELÉS, CSAPJAVÍTÁS, WC TAR- 264-7752
kivágást, szállítást vállalok. Szilágyi Csaba.
ellenzőt, szúnyoghálót. II. Kerület Kártya
TÁLY CSERE ÉS JAVÍTÁS. A II. KERÜTel.: 06 20 970-7506
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉelfogadóhely. Tel.: 370-4932
LETBEN INGYENES KISZÁLLÁSSAL.
TÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS,
Tel.: 315-2825
-CSISZOLÁS, CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES, LA- REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZE- Kert-, telek-, ingatlanfelújítás! Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés,
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK KATOS, ASZTALOS MUNKÁK, VILLANY- RELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜtérkövezés, tereprendezés, kerítésépítés.
SZERELÉS,
VÍZSZERELÉS
GARANCIÁVAL.
LETI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGVÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok,
Ingatlanok teljes körű, kőműves, szigetevécétartályok cseréje, javítása. Anyag- HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505, 06 30 HÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! Tel.:
lési, festési, tetőjavítási munkák elvégzése.
251-3800
06
70
341-9489,
06
20
341-0043
beszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.:
781-4021, 06 20 259-6319
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉ- Festés 1500 Ft-tól, tapétázás 2000 Ft-tól, TÁRSASHÁZAK
CSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javí- duguláselhárítás. Minőség, garancia! festoKertápolás, kertépítés szakszerűen,
LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK.
tása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. guru.weebly.com Tel.: 06 70 250-9132
kertésztechnikustól 26 év szakmai taMETZ
MÁTÉ.
Tel.:
06
20
349-5395
Tel.: 06 30 447-3603
Festés- mázolás- tapétázás, kisebb munkák
pasztalattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 30
is, kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: Közös képviselők, tulajdonosok, FIGYE06 30 568-6255
LEM! Saját célra keresek tetőtér-beépítéshez tetőteret vagy lapos tetőt. Tel.: 06
Szobafestést, mázolást, szennyvízcsatorna
30 297-7825
kiépítését, kisebb-nagyobb munkákat vállalok. Tel.: 06 70 539-9584
TÁRSASHÁZ GURU JOGÁSZKÉNT SZAKTERÜLETEM A TÁRSASHÁZAK PROBSZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, PARKETÁZÁST, CSEMPÉZÉST, VA- LÉMÁINAK HATÉKONY MEGOLDÁSA
VÍZ-,FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások LAMINT TELJES KÖRŰ LAKÁSÁTALAKÍ- NEM FIZETŐ TULAJDONOSOK, PERES
megszüntetése. Balázs János épület- TÁST VÁLLALUNK GARANCIÁVAL, REFE- ÜGYEK, KONFLIKTUSOK A TULAJDONOSOK KÖZÖTT, TULAJDONOSOK ÉS
gépész technikus. Tel./fax: 362-4050, RENCIÁVAL. Tel.: 06 70 632-3491
KÖZÖS KÉPVISELŐK KÖZÖTT. MINDKÉT
06 20 917-0697
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERA- OLDALNAK HATÉKONY SEGÍTSÉG. TEL.:
Tisztelt hölgyem, uram! Víz-, fűtésszere- SZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JA- 06 30 735-2822
lés, duguláselhárítás garanciával, elérhető VÍTÁSA. Tel.: 06 30 341-3423
áron. Rózsa Sándor. Tel.: 06 20 433-1628
SZOLGÁLTATÁS
Zárszerviz vállal asztalos munkát, ajGÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓ- tók, ablakok, szekrények illesztését, Háztartásvezetést, kis- és nagytakarítást,
ZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZE- zárcseréit, pántok, zsanérok cseréjét, gondozást, eltartást, kutyasétáltatást válRÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. küszöbök készítését, szigetelését. Tel.: lalok. Tel.: 06 30 710-2265
II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 359-3958, 251-9483, 06 20 381-6703
Lomtalanítás, hagyaték, eladás előt06 30 933-3620
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó ti-utáni ingatlanok lomtalanítása,
Villanyszerelő-elektrikus (II. kerületi la- automatikák, zárszerelés, lakatosmun- visszautasítás nélkül mindent elszálkos) vállalkozó vállal felújítást, kivite- kák, kerítések. frimari53@gmail.com. lítunk, díjtalanul is! Magyar Imre. Tel.:
lezést, hibaelhárítást, javítást. Kapcso- Urbanek. Tel.: 214-7442, 06 20 978-7429 06 30 398-1597
ló, konnektor, lámpa, FI-relé, bojler stb.
Kendrik Tamás. Kérem, hívjon! Tel.: 06 ZÁRSZERELÉS, LAKATOS MUNKÁK, Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
VÉDŐRÁCSOK, KAPUK-TOLÓKAPUK, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes
30 456-6557
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TE- felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól TŐTÉR-BEÉPÍTÉS, VÁLASZFAL, ÁLMEN�- 06 20 972-0347, 06 30 589-7542
a teljes felújításig. Petrás József villany- NYEZET. Tel.: 06 30 292-3247
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLszerelő mester. Tel.: 246-9021. ELMŰ által
minősített és ajánlott vállalkozás. Tel.: 06 ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor. DI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANhu 24 éve vállalom kedvező árakon ab- CIÁVAL, INGYENES DOBOZOK. www.
20 934-4664
lakok, ajtók javítását, illesztését, zárak herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06
VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, cseréjét, festését, üvegezését, szigete- 30 999-8619
kapcsolók, lámpák cseréje, garanciá- lését garanciával. A felmérés díjtalan!
LAKÁSTAKARÍTÁST VÁLLALUNK. HÍVval. Boda Zsolt villanyszerelő mester. HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 06 70 550-0269
JON BIZALOMMAL. ELÉRHETŐSÉG:
Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 12 000 TEL.: 06 30 836-0731
Héra cserépkályha javítását, mérő- Ft-tól, WC: 18 000 Ft-tól, kamerás csővizshely kiépítését, EPH érintésvédelmi gálat 15 000 Ft-tól, festés-tapétázás. Tel.: LÉPCSŐHÁZAK, IRODÁK TELJES KÖRŰ
TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. CSAPATUNK
javításokat vállalok. www.elektro- 06 70 250-9132
PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA
moscserepkalyha.hu (bemutatkozás).
100%-OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK!
Tel.: 06 20 530-0344
HÁZTARTÁSI GÉPEK
TEL.: 06 30 455-1522
KÉMÉNYBÉLELÉS, SZERELTKÉ- AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓMÉNY-ÉPÍTÉS, KONDENZÁCIÓS KA- GÉPEK JAVÍTÁSA RÖVID HATÁRIDŐVEL, Nagy tapasztalattal és empátiával renZÁNOK BEKÖTÉSE, SZAKVÉLEMÉNY, GARANCIÁVAL. BIRÓ ISTVÁN. TEL.: 06 delkező szociális gondozók házi gondozást vállalnak. Tel.: 06 30 583-0988
ÜGYINTÉZÉS. Tel.: 06 30 680-6814
20 937-8110
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-,
KLÍMA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL
– ENGEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS
GARANCIÁVAL. TEL.: 06 20 923-3109,
06 70 258-0000

495-9862

MEGBÍZHATÓ NYUGDÍJAS TELJES KÖRŰ
KERTÉSZETI KARBANTARTÁSI MUNKÁKAT VÁLLAL REFERENCIÁKKAL. Tel.: 06
30 976-0357

MŰGYŰJTÉS

KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30
456-3938
A VISNYEI GALÉRIA FESTMÉNYT, RÉGISÉGET, HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRJE FOTÓ
ALAPJÁN ÁRAJÁNLATUNKAT! www.visnyei.hu Tel.: 06 20 980-7570
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket,
bútorokat, porcelánokat, KÖNYVEKET,
kerámiákat, ezüsttárgyakat, csillárokat,
lakberendezési tárgyakat. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 951-8307, 06
30 462-8883
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL
KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT,
PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANGSZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 597-8280
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, porcelán- és ezüsttárgyakat,
bútorokat, könyveket, teljes hagyatékot.
Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás,
info@tallerantik.hu www.tallerantik.hu
Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543
A II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI
RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJTA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT,
ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT,
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT,
BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJ-

2018/3 – február 24.

HIRDETÉS

TALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ.
TEL.: 06 20 322-2697, 06 20 494-5344
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Nyitva: H–SZ: 10–17, Cs: 10–19. Tel.: 266-4154
19–20. századi magyar és külföldi művészek festményeit keressük megvételre
készpénzért gyűjtők, befektetők részére.
Nemes Galéria. 1024 Szilágyi Erzsébet
fasor 3. E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu Mobil: 06 30 949-2900. 302-8696

VÉTEL-ELADÁS

Féltő, gondoskodó VIP-s tartási szező- Chrysler Saratoga személygépkocsi
dést kötne idős személlyel budai értel- eladó megkímélt állapotban első tulajKOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjtemé- miségi házaspár. Tel.: 06 30 277-6622
donostól. Benzines, bordó, nagy teljesítnyem kiegészítésére magas áron vásároFIATAL, STABIL EGZISZTENCIÁJÚ ÉR- mény. Irányár: 180 000 Ft. Tel.: 06 30
lok. Tel.: 325-6753
TELMISÉGI HÁZASPÁR ÉLETJÁRADÉKI
Könyveket, könyvtárakat, régi, újat antikvá- SZERZŐDÉST KÖTNE. TEL.: 06 70 252- 940-3937
riumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. Tel.: 4897
Külföldi médiának dolgozó ÚJSÁGÍRÓT
06 20 425-6437
ÖRÖMMEL GONDOSKODNÉK ÖNRŐL keresek. Online médiások is jelentkezVásárolunk antik és retró dísztárgya- KÖLCSÖNÖS SZIMPÁTIA ESETÉN, SZEBkat, porcelánt, kerámiát, könyveket, BÉ TÉVE IDŐS ÉVEIT – ELTARTÁSI VAGY hetnek Tel.: 06 20 596-3394
bútort, festményt, órát, bizsukat, la- ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉSSEL! TEL: 06
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Divakástextilt, gyűjteményeket stb.! Ha30 847-4955
gyatékfelszámolás teljes ürítéssel is,
tos, egyedi, kézi kötött, horgolt rudíjtalan kiszállás! Tel.: 06 30 703-0518 FARMER DIVAT, Margit krt 69. Kezdje a
hadarabok rendelésre, nagy fonaltavaszt egy új nadrággal. Nyitvatartás:
Készpénzes felvásárlás! Minden, ami antik,
Hétköznap 10–18, szombat 10–13. Tel.: választékkal, saját fonalból is. www.
érdekel. Festmény, bútor, óra, porcelán, ezüst,
212-4163
kotode.hu Tel.: 356-6009
rádió, ékszer-bizsu. Tel.: 06 20 530-7467

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, PORCELÁNOKAT, BRONZOKAT,
ANTIK ÓRÁKAT STB. TELJES HAGYATÉKOT
ELSŐ VEVŐKÉNT LEGMAGASABB ÁRON. A
KISZÁLLÁS DÍJTALAN. herendi77@gmail. ELADÓ EGYSZEMÉLYES ÁGYNEMŰTARcom Tel.: 06 20 280-0151
TÓS HEVERŐ, KÉT MODERN RUHÁS�Értékes festményért, gyűjteményért élet- SZEKRÉNY FEHÉR-SZÜRKE, SAROK ÍRÓjáradéki szerződést kötne ügyvéd család ASZTAL. Tel.: 06 20 354-2216
úgy, hogy a vagyontárgy élete végéig az
ön birtokában marad. Készpénz vagy megállapodás szerint. Tel.: 06 30 822-8050
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EGYÉB

SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA
Egész évben számíthat ránk! A Louis
MEGRENDELŐIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTgalériát tekintse meg az interneten.
ALAKÍTÁS. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 12–17-IG.
(35 éves gyakorlat). Készpénzért váJ. WIENNA BT., 1027 BP., VARSÁNYI IRÉN
sárolok tört és fazonaranyat, ezüstöt,
U. 17. Tel.: 06 30 858-9499
brilles ékszereket, kar-, zsebórákat, borostyánt, herendi porcelánt, festményt, ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉS. Jól kereső,
antik bútort, hagyatékot. Kérem, jöj- nagy gyakorlattal és felsőfokú végzettségjön el hozzánk,vagy hívjon bizalom- gel rendelkező fiatal pár életjáradéki szermal! Margit krt. 51–53. Üzleti telefon: ződést kötne egyedülálló, idős személlyel.
316-3651, 06 30 944-7935. Gyűjtők Méltó, megbecsült, nyugodt életet biztosígyűjteményét vásárolom.
tunk. Tel.: 06 20 443-0015

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!
A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és
moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,
nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,
reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.
Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858
www.akupunktura-prof.hu

FACEBOOKON
A II. KERÜLET

34 000

Régi idôk

hangulata,

a bÔség zavara,
Különleges választék,
személyes kiszolgálás

VÁRJA ÖNT
a Budai Delikátban.

Köszönjük!

facebook.com/budapest2

édesség•ital•kávé•tea

Margit körút 6.
tel: (06 1) 212-4376
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HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

Visit our classes
Radovin Hidegkút anno 2001

and meet our teachers

Szeresse és támogassa a helyit, vásárolja meg
kedvenc borait Buda kedvenc borkereskedésében!
Látogasson el üzletünkbe, mutassa fel az újságot és
vegye meg kedvenc borait 15% kedvezménnyel.
Ha pedig inkább otthonról vásárolna, nézzen
szét a webáruházunkban (www.radovin.hu),
válasszon ki legalább 3 bort és használja a Budai
Polgár kuponkódot a 15%-os kedvezményért!
A kupon és a bolti kedvezmény egyszeri alkalommal használható fel minimum hárompalackos vásárlás esetén. Csak borokra vonatkozik. Végleges
árú termékekre nem érvényesíthető. Más kedvezményekkel és akciókkal
nem összevonható. A készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes.

radovin hidegkút

1028 Budapest, Hidegkúti út 71.
Telefon: (1) 274-6129
hidegkut@radovin.hu

Március 6, 2018

9:30 am – 10:00 am Introduction for new parents
10:00 am – 12:00 am Preschool,
Primary and Secondary School
Open classes
New building opening in 2018!
1021Hűvösvölgyi út 131.
Entrance: Alsó Völgy utca 26.
sekbud.secretary@iesmail.com
(06 1) 394-2968

www.radovin.hu

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
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eszteziológiai háttérre

Altatás szakképzett an

és, kezelési terv
Ingyenes állapotfelmér
és árajánlat készítés!
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