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Valóra vált álom: megkezdődött az uszoda építése

Varga Mihály, Láng Zsolt, Hesz Máté, Gyarmati Eszter,
Becsey Péter és Kósz Zoltán a máriaremetei uszoda
alapkőletételénél

A Gyarmati Dezső Uszodát a II. Kerületi
Önkormányzat hitelfelvétel nélkül, saját
forrásból építi – a kormány támogatásával
és a projektet értékteremtőnek ítélő cégek társaságiadó-felajánlásával. Az uszoda
alapkövét Láng Zsolt II. kerületi polgármester Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő, Hesz Máté,
a Magyar Vízilabda Szövetség főtitkára,
Gyarmati Dezső unokája, valamint Becsey
Péter, a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
társaságában helyezte el március 28-án.

Egy 50x25 méteres versenymedence,
egy 20x10 méteres tanmedence, fitneszterem, ezerfős lelátó, valamint egy téliesíthető, vízilabda-mérkőzések lebonyolítására alkalmas 33x20 méteres kültéri
medence várja majd a környékbelieket,
várhatóan már 2019 tavaszától. Az uszoda egyszerre tudja kiszolgálni a lakossági
igényeket, az iskolai és óvodai úszásoktatást, illetve a vízilabdautánpótlás-edzések megtartását is.
(Folytatás a 4-5. oldalon.)

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok
városrészünk minden lakójának
a II. Kerületi Önkormányzat nevében!
Dr. Láng Zsolt
polgármester
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HIVATALI NYITVATARTÁS
BUDAPEST II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.
Polgármesteri Hivatal
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21

Központi telefon: 346-5400
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
hétfő: 13.30-18.00,
szerda: 8.00-16.30,
péntek: 8.00-11.30
(kedd és csütörtök:
telefonos egyeztetés
alapján)

Adóügyi Osztály

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

Ellátási Osztály

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.

Igazgatási Osztály
Ipar- és kereskedelmi
ügyek

1027 Frankel Leó út 5.
Tel.: 346-5519, 346-5525,
346-5536
E-mail:
igazgatas@masodikkerulet.hu

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

Intézményirányítási
Osztály

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

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
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A megújuló Széna
2019 végére megújul a Széna tér, ahonnan a tervek szerint elköltöztetik a buszpályaudvart. A régóta várt beruházásra 2,5 milliárd
forintot fordít a Fővárosi Önkormányzat.

A fejlesztést Láng Zsolt II. kerületi polgármester, Tarlós István
főpolgármester és Gulyás Gergely
országgyűlési képviselő jelentette be március 21-én a rekonstrukció előtt álló közterületen.
Láng Zsolt elmondta, hogy a
Széna tér megújítása a Blaha Lujza tér rekonstrukciójával együtt
része a főváros idei költségvetésének. Emlékeztetett arra, hogy
a Széna tér felújítása azok közé
a beruházások közé sorolható,
amelyek során az elmúlt évtizedben megújulhatott Bel-Buda, így
a II. kerület több fontos része is.
– 2010-ben adtuk át a felújított Lövőház utcát, aminek egy
részét átalakítva jött létre Buda
első sétálóutcája. Megújult többek között a Keleti Károly utca,
a Központi Statisztikai Hivatal
könyvtára, valamint a közelben
fekvő Mechwart liget, ami 2013ban elnyerte a Magyarország legszebb főtere címet. 2001-ben

hozták létre a volt gyárterület
helyén az Europa Nostra díjas
Millenáris Parkot a közkedvelt
Zöld Péter-játszótérrel együtt.
Úgy éreztük, hogy a Millenáris
még nincs befejezve, ezért hos�szú munka eredményeként eljutottunk oda, hogy 2013-ban
kormánydöntés szülessen a volt
ipari minisztériumi épület lebontásáról. Helyére 17 milliárd
forintból egy 2,5 hektáros közpark épül, alatta a II. kerület
kérésére egy ötszáz férőhelyes
mélygarázs létesül. A Fővárosi
Önkormányzat évekkel ezelőtt új
vezetést kapott, munkájuk eredményeként pedig az évtizedek
óta elhanyagolt Széll Kálmán tér
is megújulhatott.
A polgármester kiemelte:
Bel-Buda központjában 25 milliárd forintos fejlesztés valósult
meg az elmúlt tíz évben. Hozzátette, a tér felújításával együtt
elköltözhet a buszpályaudvar,
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térről elköltöztetnék a buszokat
Kovács
Emőke:
– Szinte gyerekkorom óta
vágyom arra,
hogy megszépüljön ez a terület, mivel a
térre néző magas épületben élek.
Évtizedek óta ígérték, hogy elviszik
innen a buszpályaudvart, de nem történt semmi. Boldog leszek, ha végre
elköltözik, mert a buszok nagyon
szennyezik a levegőt. Öröm, hogy a
park is átépül. Szeretném, ha az új
járólapokat majd ott tennék le, ahol
az emberek közlekednek. Hiába van
valahol az út, ha mindenki máshol
jár, remélem, figyelnek majd erre.

amivel több évtizedes lakossági igénynek tudnak megfelelni.
A közelben parkoló járművekre
mutatva felhívta a figyelmet arra,
hogy a gyakran folyamatosan járó
motorral várakozó buszok nem a
város közepére, a régi lakóházak
közé valók.
Tarlós István a sajtótájékoztatón kiemelte: – Jövő év végére
egy megnövelt zöldterületű Széna teret vehet birtokba a lakosság. Fontos, hogy a kormányzat, a
főváros, a II. kerület és a buszvállalat egyeztetése és együttműködése révén a buszpályaudvar más

helyszínekre költözhet. A szakértők dolgoznak a megoldáson.
Tarlós István felhívta a figyelmet arra is, hogy a rekonstrukció során megnövelik a zöldterületet, rendezik az Ostrom és a
Hattyú utca közötti területet, valamint felújítják a Csalogány és a
Hattyú utca Széna térhez kapcsolódó szakaszát is.
– Bizonyosan sikerrel járunk,
és akkor 2019 végére az erre járók és az itt lakók már a felújított Széna téren közlekedhetnek.
Idén májusban befejeződnek a
tervezési tenderek, jövő febru-

árra elkészülnek a beruházás kiviteli tervei.
A sajtótájékoztatón Gulyás Gergely országgyűlési képviselő arra
hívta fel a figyelmet, hogy a rekonstrukciós munkálatok 2019
májusában kezdődhetnek meg,
a teljes körű felújítás pedig bő fél
évet vesz majd igénybe.
– A tér mintegy 2,5 milliárd
forintból készülhet el, és olyan
egységet alkot majd a Széll Kálmán térrel, hogy arra minden fővárosi büszke lehet – tette hozzá
a képviselő.
NZSA–SZG

Horváth
Áron:
– A közelben
lakom, gyakran járok erre.
Ezen a részen
rengeteg autó
közlekedik,
nagy a környezetszennyezés. Nagyon örülök,
hogy végre zöldebb lesz, ami nemcsak az itt élőknek jó, hanem minden
erre közlekedőnek, és szerintem jót
fog tenni az egész kerületnek. Szuper
kezdeményezésnek tartom!
Molnár
Rebeka:
– Nemrég
költöztem ide,
ezért mindennap erre sétálok. Tény,
hogy nagyon
könnyen elérhető helyen van a buszpályaudvar, de a gyalogosok és az
itt lakók szempontjából szerintem
jó döntés született, és nem baj, ha
elköltözik innen. Bízom benne, hogy
egy hasonlóan jól megközelíthető
helyet találnak majd neki.

Tarlós István főpolgármester: – A városvezetés és a
kerületvezetés munkakapcsolata őszinte és kiegyensúlyozott.
Együttműködésünk eredményei megmutatkoztak a Széll Kálmán
tér, a budai fonódó villamos, és a Bimbó út projekt megvalósítása
során is. Jelenleg közös munkát folytatunk a Széna tér és a Pasaréti
út felújítása érdekében. Láng Zsolt polgármester úr – kerületének
példás vezetésén túl – fővárosi képviselőként, bizottsági elnökként
jelentős segítséget nyújt nekem együttműködésével egyéb fővárosi
működési és fejlesztési kérdések megoldása során.

4. OLDAL
(Folytatás az első oldalról.)
A munkagépek láttán ma még talán nehéz
magunk elé képzelni a leendő uszoda vizének
csillogását, az élettel teli medencék zsivaját,
vagy éppen a kitörő gólöröm hangjait, pedig
egy év múlva akár már a sportlétesítmény átadóját is megtarthatják.
Láng Zsolt polgármester azonban még a jelen örömteli pillanatairól beszélt ünnepi felszólalásában.
– Hosszú évek, vagy akár évtizedek óta
álmodtunk Pesthidegkút erős, összetartó,
mintegy 18 ezer fős közösségével ezekről a
megható percekről, amikor elhelyezzük a
pesthidegkúti Gyarmati Dezső Uszoda alapkövét. 2006-ban arra esküdtem fel kollégáimmal, hogy a II. kerület fejlődését, az
itt élőket szolgáljuk, és amikor elkezdtük az
egyeztetést velük, hogy mit szeretnének a Kadarka utca–Máriaremetei út–Áchim András
utca–Szabadság utca által határolt területen,
akkor egyértelművé vált, hogy közösségi tér,
sport és rekreációs terület épüljön. Az uszoda
még álom volt, és számomra egyben a felelősség szimbóluma is – jegyezte meg a polgármester.
– Tizenkét éve, a polgármesteri címért indulva, minden ellenfelem megígérte, hogy
uszoda lesz Pesthidegkúton, én azonban nem
tettem, mert nem volt reális, hogy az önkormányzat akkori költségvetési helyzetében,
az ország akkori gazdasági feltételei mellett

ÖNKORMÁNYZAT
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Letették a Gyarmati Dezső

megépítsünk, majd üzemeltessünk egy uszodát úgy, hogy a kerület ne adósodjon el.
Emlékeztetett arra, hogy volt olyan korábbi
kerületi vezetés is, amely az ingatlanra lakóparkot tervezett.
Láng Zsolt kiemelte, a II. kerület stabil
gazdálkodása, a nemzetgazdasági helyzet és a
tao-rendszer négy éve adott módot arra, hogy
felelősséggel uszodát ígérhessenek az itt lakóknak.
A beruházás elindítása előtt az önkormányzat megépítette a szomszédos területen a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpontot,
amely nagy- és kispályás focipályákat, teniszpályákat, kutyaügyességi pályát és ingyenes
közösségi teret foglal magába.
– Bízom benne, hogy meg tudjuk hálálni a
lakosságtól kapott bizalmat azzal is, hogy megépül az uszoda, és 2019-ben már átvághatjuk
a szalagot az új létesítmény előtt. Az uszoda
egyben a tisztesség szimbóluma is, hiszen a
kerület hitelfelvétel és kötvénykibocsátás nélkül építi meg, anélkül, hogy a városrésznek és
a lakóknak kelljen 5-10 év múlva visszafizetnie
a beruházásra fordított hitel összegét. Önkormányzatunk mintegy 2 milliárd forintot tudott önrészként az építkezésre fordítani, ami
az elmúlt hosszú évek felelős gazdálkodásának
a gyümölcse.

A polgármester elmondta azt is, hogy sok
akadály hátráltatta a munkát, köztük az, hogy a
költségek 40 százalékkal nőttek, egyrészt az építőipari árak emelkedése miatt, másrészt többletkiadást jelentett például az is, hogy a környéken
lakók nyugalmának biztosítása érdekében az
épület gépészeti berendezéseit a föld alá kellett
tervezni.
– Munkánkat sokan segítették, segítik. Köszönet Magyarország Kormányának, hiszen a
céltámogatások nélkül nem tudtunk volna belekezdeni a projektbe. Köszönet jár a támogatóknak az adófelajánlásokért, valamint a Magyar
Vízilabda Szövetségnek, mert az első perctől
kezdve partnerek voltak, illetve az itt élőknek,
akik hisznek bennünk, hogy a mindennapi
problémák ellenére vannak közös ügyek, amiket megbeszélve, megoldva előre tudjuk vinni
ezt a közösséget.
– Jó eredményeket akkor lehet elérni, ha a
tenni akaró emberek, helyi közösségek, szervezetek együttműködnek és közösen dolgoznak –
ezt már Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter,
országgyűlési képviselő hangsúlyozta az alapkőletételen mondott beszédében.
– Azok a közösségek tudnak eredményeket elérni, amelyeknek közösen megfogalmazott céljai
vannak és van bennük tenni akarás a megvalósításhoz. A II. kerületben ebben nincsen hiány.

Hajnissné Anda Éva,
a Közép-budai Tankerületi
Központ igazgatója: – Reményeink szerint az itt létesülő uszodában az utánpótlás-nevelés mellett a kötelező
iskolai úszásoktatás is helyet
kap majd. A kerettanterv a
harmadik, negyedik, illetve ötödik, hatodik évfolyamra
írja elő a kötelező úszásoktatást. Mivel jelenleg a II.
Kerületi Önkormányzatnak nincs saját fenntartású
vagy üzemeltetésű uszodája, külön szolgáltatótól kell
igénybe vennünk a lehetőséget. Láng Zsolt polgármester és Dankó Virág alpolgármester is ígéretet tett
arra, hogy támogatni fogják a tankerületet abban a
törekvésében, hogy itt valósulhasson meg a gyerekek
számára oly fontos oktatás.
Massong Erika, a hidegkúti III. Számú Gondozási Központ vezetője: – Számomra különösen nagy öröm,
hogy megépül az uszoda, mert
én is ezen a környéken születtem. 32 éve dolgozom a
Kazinczy utcai időseket ellátó
intézményben. Többen nagyon aktívak még, de eddig
nagyon messze, a belső kerületrészen volt a legközelebbi úszási lehetőség. Aki olyan egészségügyi
állapotban van, azt természetesen el fogjuk majd
hozni az uszodába, mindannyian nagyon boldogok
és várják a megnyitót.

Az uszoda névadója, Gyarmati Dezső 1927. október 23-án született.
Játékosként öt olimpián vett részt. 1952-ben Helsinkiben, 1956-ban Melbourne-ben,
1964-ben Tokióban az olimpiaibajnok-csapat tagja volt. 1948-ban a londoni olimpián
ezüst-, 1960-ban Rómában bronzérmet szerzett csapatával. Kétszeres Európa- és sokszoros magyar bajnok. 1963-tól a Központi Sportiskola (KSI), 1966-tól a Ferencvárosi
Torna Club, 1971-től pedig a Budapesti Vasas edzője. 1972-től a magyar válogatott
másodedzője, 1973-tól 1980-ig szövetségi kapitánya. Irányítása alatt a válogatott
többek között 1973-ban világbajnok, 1974-ben és 1977-ben Európa-bajnok, 1976-ban
olimpiai bajnok lett. Számos magas kitüntetésben részesült, többek között 1994-ben
átvehette az olimpiai érdemrendet. A Nemzet Sportolója, a Magyar Vízilabda Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Császár–Komjádi Uszoda ʼ90-es évekbeli újjászületésének
támogatója volt. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a II. kerület díszpolgára,
40 évig volt városrészünk lakója, 2013. augusztus 18-án hunyt el.
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Uszoda alapkövét

A miniszter jelezte, hogy a magyar kormány
félmilliárd forintot biztosított az építkezéshez, de a legnagyobb segítséget az adórendszer
adta, amely lehetővé tette a hazai sportberuházások támogatását.
– II. kerületben élő polgárként és képviselőként tudom, hogy az uszoda megépítése csak
egy azon fontos dolog közül, amelyekért valaki
szeret egy településen élni. Sok minden kell,
hogy úgy érezzük, otthon vagyunk. A sport- és
szabadidős létesítményeken kívül kellenek
hozzá olyan oktatási, kulturális és egészségügyi
létesítmények is, amelyek az ember komfortérzetét alakítják. Ezért fejlesztjük bölcsődéinket,
óvodáinkat, iskoláinkat. Ilyen döntés volt, hogy
a Gyermekek Háza szép új környezetbe költözik, és gimnáziummal bővül, a Szabó Lőrinc
iskola négy tanteremmel egészül ki, modernizálódik, és új helyre költözik a Községház Utcai
Óvoda Hidegkúti úti tagintézménye.
Varga Mihály kiemelte: az elmúlt időszakban
jelentették be, hogy az ORFI, a Budai Irgalmasrendi Kórház és a Szent Ferenc Kórház
bővítését támogatja a kormány éppúgy, mint
a II. Kerületi Önkormányzat Frankel Leó utcai új rendelőintézetének felépítését. A közelmúltban kormánytámogatással újult meg a
Klebelsberg-kastély, illetve a Gül Baba türbe
és a Millenáris Park rekonstrukciója is zajlik
– tette hozzá a miniszter.
– Az uszodáért végzett munkát szeretném
megköszönni a II. Kerületi Önkormányzatnak
és a polgármesteri hivatalnak, a képviselőknek és a vízilabda-szövetségnek. Remélem,
hogy minél több ember, minél több alkalommal használja majd ezt a létesítményt, amely
olyan sportszemélyiség nevét fogja viselni,
mint Gyarmati Dezső, akire minden magyar
ember büszke lehet.
Az eseményen részt vett Kósz Zoltán olimpiai
bajnok vízilabdázó, aki arról beszélt, hogy a
jövő sportolóinak életében milyen fontos szerepet tölthet be az uszoda.

Mi épül?
Az uszoda belső terében egy 50x25 méteres
medence lesz, amit kettéválasztva egyszerre
lehet lakossági, iskolai és a vízilabda-utánpótlás céljára használni. Épül egy 20x10 méteres tanmedence
is. A lelátó mintegy 1000 főt tud majd befogadni.
Annak érdekében, hogy nyáron szabadidős tevékenység céljait is szolgálhassa a létesítmény, egy
33x20 méteres kültéri medence is épül, amelyben
vízilabdázni is lehet majd. Az autóval érkezőket
178 parkoló, a kerékpárosokat 53 férőhelyes tároló
várja. A kivitelezési munkákat az A-Híd Zrt. végzi.

– Rengeteg élmény és emlék tört fel bennem, hiszen tízéves koromtól harminc éven át
aktívan vízipólóztam, csapattársaimmal szinte
az egész életünket uszodákban töltöttük, ami
közösségé kovácsolt minket. Ami biztos, hogy
az élmény és az eredmények mellett sok reményt és örömöt fog szerezni az épülő uszoda
majd az itt sportolóknak.
A felszólalók abban is egyetértettek, hogy
a sor most az építőkön van, nekik kell bizonyítaniuk, hogy a fellendült hazai építőipar
időre elkészül, és a tervek szerint egy év múlva
akár fel is avathatják a háromszoros olimpiai
bajnok vízilabdázóról, Gyarmati Dezsőről, a
II. kerület posztumusz díszpolgáráról elnevezett uszodát.
Az alapkövet Láng Zsolt, Varga Mihály, Becsey
Péter, a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, valamint
Hesz Máté, a Magyar Vízilabda Szövetség főtitkára, az uszoda névadójának, Gyarmati Dezsőnek az unokája helyezte el. Az ünnepségen
jelen volt Dankó Virág alpolgármester, Szalai
Tibor jegyző, Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai
Bizottság tiszteletbeli elnöke, volt államfő, valamint Gyarmati Eszter, Gyarmati Dezső lánya,
illetve Kárpáti Györgyné, a háromszoros olimpiai bajnok Kárpáti György felesége.
LD–PZS–SZEG
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Dankó Virág alpolgármester: – Évek kemény
munkájával értük el, hogy
most itt állhatunk az uszoda
alapkőletételénél. Az elmúlt
három év sok emléke elevenedik fel bennem, amelyek
között voltak nagyon szép
és nagyon nehéz pillanatok, olykor az is felmerült,
hogy talán túl nagy feladatot vállaltunk. Öröm,
hogy mindezek ellenére eljutottunk idáig, de ami
számomra a legfontosabb: a projekt nagyságából
adódóan ilyen hatalmas csapatmunka még soha,
semmilyen önkormányzati feladatunk mögött
nem állt. Az elmúlt évek sokunkból emberileg és
szakmailag is nagyon sok jót tudtak kihozni, így
ha azt mondjuk, hogy egy projekt értékteremtő,
akkor nemcsak azt kell figyelembe venni, amikor
valami elkészül és működik, hanem az is óriási
érték, hogy a folyamat résztvevői közösséggé
kovácsolódnak.

Hesz Máté, a Magyar
Vízilabda Szövetség főtitkára, a névadó Gyarmati Dezső unokája: – Két
minőségemben is hívtak a
mai ünnepélyes alapkőletételre. Számomra azért is
különleges a ma induló beruházás, mert a közelben lakunk, így egészen biztosan sokszor megfordulok majd az uszodában.
Főtitkárként az tölt el örömmel, hogy megfelelő
helye lesz itt a vízilabdázóknak, a sportolóknak,
II. kerületi lakosként pedig az, hogy az úszni szeretők is minden igényt kielégítő sportlétesítményt
látogathatnak majd.
A mai napig hiányzik a nagyapám, de az, hogy
abban a kerületben, amelyben élt, és amelynek
díszpolgára is lett, uszoda viseli majd a nevét,
büszkeséggel tölt el. Nagyon hálás vagyok a
II. kerületnek, hogy még életében elismerte
nagyapám nagyságát, és most a névválasztással
is őrzi emlékét.
Sal László, az A-Híd
Zrt. vezérigazgatója:
– Magam is II. kerületi vagyok, sőt, a leendő uszoda
közelében élek, így biztosan használni fogom a létesítményt. Ez számomra
szakemberként és helyi
lakosként is egy álom megvalósulása, kiemelt
figyelemmel követem majd az építkezést. Tíz
éve élek a városrészben, az uszoda ötlete már
akkor is felmerült az itteniek körében.
Megépült a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont, csak az uszoda volt hátra. Cégünket
különösen érdekelte ez a beruházás, mert már
építettünk uszodát. Örömmel szálltunk be a versenybe és persze még nagyobb öröm volt, hogy
sikerült elnyernünk ezt a megbízást.
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DUNA-IPOLY
NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG

II. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT

A FÖLD NAPJA
2018. április 22., vasárnap
a Pál-völgyi-barlang kőfejtőjében
1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.

CSALÁDI NAP INGYENES PROGRAMOKKAL 10–17 ÓRA KÖZÖTT

11.00: CSUDATÁSKA TÁRSULAT

Tavaszra ébredt a nagyvilág

15.30: SZALÓKI
ÁGI
családi koncertje

16.30: CINCÉR KÁZMÉR

öko mesekuckója

Földbarát büfé – hozd magaddal kedvenc

-det!

TERMÉSZETISMERETI 7PRÓBA AJÁNDÉKOKKAL ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
BARLANGI MENTÉSI BEMUTATÓ FALMÁSZÁS

BARLANGTÚRÁK 50% KEDVEZMÉNNYEL

ÁLLATBEMUTATÓK DUNAVIRÁG VÍZIBUSZ

NEMZETI PARKI ÉS HELYI TERMÉKEK VÁSÁRA
www.facebook.com/budapest2
www.facebook.com/dunaipoly

www.masodikkerulet.hu
www.dunaipoly.hu

A természet megóvása érdekében kérjük,
hogy a rendezvényre utazásuk során a közösségi közlekedést vegyék igénybe!
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Idén is fogadj örökbe egy közterületet!

Támogatás igényelhető egy-egy közterület megszépítésére
Idén hosszabb idő áll rendelkezésére a
jelentkezéshez a II. Kerületi Önkormányzat kezdeményezéséhez csatlakozóknak,
így segítve azokat, akik tavaszi telepítésű növények ültetésével valósítanák meg
egy-egy közterület szépítését.

A támogatás a II. kerülethez tartozó közterület rendbetételére és kialakítására, valamint a
helyreállított terület folyamatos gondozására
használható fel. A munkálatok zökkenőmentes lebonyolításának biztosítása érdekében a
pályázatokat folyamatosan, beérkezési sorrendben bírálják el. A pályázat beérkezésének
végső határideje: 2018. augusztus 31., péntek.
A pályázaton rendelkezésre álló keretös�szeg bruttó 4 millió Ft. A támogatás mértékének felső határa bruttó 400 ezer forint, a
pályázati támogatás maximuma pedig a teljes
költségvetés 70 százaléka lehet.
A pályázati kiírás (felhívás és adatlap) letölthető a II. Kerületi Önkormányzat honlapjáról (www.masodikkerulet.hu), illetve
kérésre elektronikusan is megküldik az ér-

deklődőknek. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Fábián Tamara polgármesteri referens ad a (06 1) 346-5545-ös
telefonszámon, vagy a fabian.tamara@masodikkerulet.hu e-mail-címen.

A II. Kerületi Önkormányzat örömére
szolgál, hogy évről évre mind többen jelentkeznek a pályázatra, így járulva hozzá
városrészünk tisztán és rendezetten tartásához.

II. KERÜLETI NAGYTAKARÍTÁS

Találkozzunk idén is a II. kerületi nagytakarításon!

ÁPRILIS 20-ÁN, PÉNTEKEN

Idén is meghirdeti a II. Kerületi Önkormányzat
a közterületek közösségi takarítását, melyben a
Polgármesteri Hivatal munkatársai is részt vesznek. A korábbi évekhez hasonlóan április 20-án
délután tartott akcióhoz várják a csatlakozókat.
A Polgármesteri Hivatal a közösségi takarítás
keretében zsákokat és kesztyűt biztosít azoknak
a környezetükért felelősséget érző magánszemélyeknek és közösségeknek, akik és amelyek
vállalják az általuk jelzett terület megtisztítását,
illetve a hulladék összeszedését. Előzetes egyeztetést követően az összegyűjtött hulladékot a
hivatal elszállíttatja.
A megtisztítandó terület megjelölését, az eszközigényt, az összegyűjtött hulladék pontos helyét és elszállításának igényét Kiss Tamás Attila
környezetvédelmi ügyintézőnél lehet bejelenteni
és egyeztetni a kiss.tamas.attila@masodikkerulet.
hu e-mail-címen.
Aki a polgármesteri hivatal dolgozóihoz szeretne csatlakozni, az a Budai Polgár következő
számában megjelenő helyszínek közül választhat.
A környezetvédelmi nap fővédnöke Láng Zsolt
polgármester.

TEGYÜK SZEBBÉ KÖZÖSEN VÁROSRÉSZÜNKET!
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Kass János grafikusművész nevét viseli a

Lépcsőt neveztek el Pasaréten Kass János
Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas grafikusművészről, aki hosszú évtizedekig volt a
II. kerület lakója. Az ünnepélyes átadásra
március 23-án, halálának évfordulója alkalmából került sor. A Kass János lépcsőt Láng
Zsolt polgármester és a névadó lánya, Kass
Eszter festőművész avatta fel.

Kass Eszter, Láng Zsolt és Gulyás Gergely az avató ünnepségen
Molnár Gyula emlékezett
a művészre

Családtagok, barátok, pályatársak gyűltek ös�sze az első tavaszi napsütésben a Herman Ottó
úton, ahonnan ezentúl a Kass János lépcsőn
lehet leereszkedni a Rhédey és a Vadorzó utca
találkozásához. Az egybegyűlteket elsőként Gulyás Gergely országgyűlési képviselő köszöntötte, aki a néhai művészt az egykori kódexmásolók
20. századi utódának nevezte. Mint mondta, ők
sem egyszerűen széppé akarták tenni a könyveket, hanem képpé formálva akarták az emberi
lélek legmélyébe égetni a szövegben megjelenő üzeneteket. A képviselő emlékeztetett arra,
hogy több generáció számára Kass János képi
tolmácsolásában jelent meg Az ember tragédiája,
illetve Hamlet, Don Quijote vagy Mózes története. Munkáit háromszor választották a világ
legszebb könyvének, ami nemcsak a II. kerület, de Budapest, a magyar kultúra és művészet
egészének büszkesége.
Molnár Gyula Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész személyes hangon emlékezett egykori mesterére, későbbi pályatársára. A Kass
János lépcső, ahogy fogalmazott, őt a múlt-

ba vezeti vissza; életének, életüknek fontos
helyszíne volt Pasarét, a Hankóczy utca és a
Herman Ottó út. Tanárként nagyszerűnek és
elegánsan európainak nevezte, aki nem akart
kis „kassjánosokat” nevelni. Tanítványai közül
sokan Kossuth-, Munkácsy- és Ferenczy-díjas

művészekké lettek. Járta a világot, információkat és könyveket hozott haza. Csupa szív ember volt, aki hol lakást, hol munkát igyekezett
szerezni növendékeinek.
Molnár Gyula elmondta, hogy először 15 éves
korában találkozott Kass rajzaival, Karinthy
Frigyes Tanár úr, kérem című regényének lapjain. „Tanár úr, kérem, innen, a Kass János lépcső
aljáról jelentem, mi, a tanítványaid, haladunk
előre, lépcsőfokról lépcsőfokra…” – zárta visszaemlékezését a grafikus.
A beszédeket követően Quintus Konrád színművész szavalta el Juhász Ferenc Kass János
halálára írt, A szűz Tisza című versét.
A Kass János nevét őrző utcatáblát Láng Zsolt
és Kass Eszter leplezte le, és adta át a lépcsőt.
Az ünnepségen részt vett Bánki Veronika, Kass
János özvegye és az éppen hatvan éve kerületünkben élő Munkácsy Mihály-díjas Hajnal
Gabriella kárpitművész, Kass Eszter édesanyja,
valamint a II. Kerületi Önkormányzat részéről
a polgármester mellett Biró Zsolt és Kaposi Péter
önkormányzati képviselő is. Péter Zsuzsanna
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pasaréti lépcső
Kass Eszter
festőművész:
– Furcsa érzés itt
állni a Kass János
lépcsőnél, mert
számomra Kass
János az Apu,
aki bennem él,
akivel együtt jövünk-megyünk,
teszünk dolgokat.
Az utcatábla, a táblára írt név tárgyiasítja, kicsit elszemélyteleníti őt. Persze
máshogy viszonyul ehhez egy szoros
családtag, mint egy olyan ember, aki
csak a munkáin keresztül ismerte, ismeri őt. Nyolc évvel a halála után, ami
bennem megmaradt, az a személyisége
és a kisugárzása.
A napokban tanítványaimnak Bartók
Béla A kékszakállú herceg vára című
operájáról ejtettem néhány szót. Apu
a Kékszakállúhoz nagyon jellegzetes
illusztrációkat készített (képünkön),
amelyeket Bartók zenéjével akartam
felvezetni. Akkor villant be hirtelen,
hogy mostantól nemcsak Bartók Béla
út létezik, hanem Kass János lépcső is.
Arra gondoltam, hogy nagyjaink milyen sokféle módon maradnak meg az
utókor számára. Büszke vagyok arra,
hogy Apu nemcsak a műveiben él tovább, hanem így is.
Néhány hónappal ezelőtt Szegeden,
annak az épületnek a falán, ahol Apu
született, egy nagyon szép bronz reliefet avattunk fel a polgármesterrel
és a Kass János Baráti Kör tagjaival.
Az épület valaha a Kass Szálloda nevet viselte. A dédnagyapám építtette, 1898-ban nyílt meg, és egészen az
1928-as világgazdasági válságig a család
tulajdonában volt. Apám még egészen
kicsi gyerek volt, amikor Budapestre,
pontosabban Budára költöztek. Azért
is örülök, hogy egy itteni közterület
viseli a nevét, mert ő is és a család is
erősen kötődött, kötődik ide.
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Igazi mesterművek, híres mesefigurák
A tárlat MÁJUS VÉGÉIG ingyenesen megtekinthető mindennap 9.00–17.00 óráig.
Helyszín: 1021 Hűvösvölgyi út 64-66.

A Pannónia Stúdió ötödik időszakos kiállítása Cakó Ferenc, Dargay Attila, Sajdik
Ferenc munkásságának azon részét mutatja be, amely Csukás István népszerű
meséihez kapcsolódik.

Hírneves rajzfilmsorozatok képeiből áll a március 22-én nyílt tárlat. A rajzok alkotóit sokan
ismerik, hiszen rengeteg szeretett mese kötődik nevükhöz, Sajdik Ferencéhez például A nagy
ho-ho-horgász, Dargay Attila rendezte a Szaffit, a Vukot és a Lúdas Matyit. Egyedi homok
animációs munkáival vált világhírűvé Cakó
Ferenc, a Sebaj Tóbiás gyurmafilmsorozat rendezője, aki a Mirr-Murr barátja, Oriza Triznyák
kalandjairól szóló könyvet is illusztrálta.
A megnyitón a stúdió képviselője, Füle Viktória
elmondta, hogy a tárlat idejére egyedi programot
állítottak össze az iskolások számára. Majd köszönetet mondott a II. Kerületi Önkormányzat
és a Magyar Nemzeti Filmarchívum támogatásáért, amelynek hála kulturális programjaikon már
több száz gyerek és felnőtt vett részt az épület
újranyitása óta.
Ezután az egyik kiállító, Cakó Ferenc, alkalmazott grafikus, animációs filmrendező vette
át a szót. Mint mondta, annak idején báb- és
gyurmafilmeket készített, a Pannónia Stúdió
épületében pedig az utómunkákat – hangosítás,
vágás – csinálta több mint két évtizeden át. Mesélt a rajzfilm születéséről, a könyvillusztráció
kialakulásáról is. – Régen gondot okozott, hogy
az alkotások nem jutottak el a nagyközönséghez, de a nyomdatechnika fokozatosan fejlődött. Az illusztráció először az újságok mellékes
részeként jelent meg, és a gyerekkönyvek csak
később születtek meg. – Az illusztrációk száz év
alatt fejlődtek ki. Sokféle létezik, másképp készül
a vers vagy a regény grafikája. Ma már szakosodtak a rajzolók, hiszen aki szép naturális rajzokat készít, nem biztos, hogy tud gyerekkönyvet
illusztrálni. De egy biztos, hihetetlen jó dolog

illusztrációt készíteni otthon, zenehallgatás közben – mondta nevetve.
A grafikus szerint a 21. századra elképesztően
átalakult az emberek gondolkodásmódja, mind
a rajz, mind a film területén. – Érdekes, hogy
a kicsi gyerek a leegyszerűsített rajzot is azonnal megfejti. Milyen óriási nagy a különbség egy
valódi macska és Mirr-Murr között, a gyerekek
mégis elfogadták ezt a figurát is cicának. Az emberi agy a végtelenségig tud egyszerűsíteni, óriási absztrahálásokra képes – magyarázta. Megjegyezte, régebben a rajzfilmeken rengetegen
dolgoztak, ezért is volt ésszerű egyszerű formákból felépíteni a figurákat. – A rajz és a film segíti
egymást, egyre inkább összemosódnak és különleges élményt adnak – zárta előadását a grafikus.
Az eseményen részt vettek a kiállítók egykori
kollégái, barátai is, a II. Kerületi Önkormányzatot Riczkó Andrea képviselte.
NZSA
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Az Egészséges Budapest Program keretében
teljesen megújul a Frankel Leó úti Országos
Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI).
Még az idén megkezdődik az intézet fejlesztése és korszerűsítése 1,4 milliárd forintból.
Emellett 805 millió forintos ráfordítással elindul a többi fejlesztés előkészítése, amelyek
várható összköltsége 17,8 milliárd forint.

Poór Gyula, az ORFI főigazgatója a március
20-án tartott sajtótájékoztatón arról beszélt,
hogy az 1951 óta működő intézet a konzervatív mozgásszervi gyógyászat minden ágával
foglalkozik, és jelenleg 402 ágyon, 36 szakambulanciával, 24 órás betegfelvétellel látja el a lakosságot, hálózatirányító, kutatási és
oktatási feladatain túl. A kórház azon kevés
egészségügyi intézmény közé tartozik, amelynek pénzügyi helyzete teljesen stabil, sőt, még
MRI-készüléket is tudtak vásárolni saját forrásból. A mostani beruházásról szólva közölte,
az ORFI három ütemben fog megújulni, az elsőben a meglévő épületek rekonstrukciója és a
műszerezettség fejlesztése valósul meg. A másodikban egy 15 ezer négyzetméteres új kórházi tömb épül, ahol a mozgásszervi diagnosztikai központ és szűrőcentrum is helyet kap,
valamint létrehozzák a betegirányítást segítő

EGÉSZSÉG

Megújul az ORFI

országos mozgásszervi informatikai adatbázist
is. A beruházás harmadik ütemében a többi
betegellátó osztály korszerűsítése és komfortosítása valósul meg – ismertette a főigazgató.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter,
országgyűlési képviselő beszámolt arról, hogy
az idei 1,4 milliárd forintos fejlesztési forrás
egy részét orvostechnológiai, betegbiztonságot növelő és informatikai fejlesztésekre,
továbbá az energetikai rendszer modernizálására használják fel. A másik részéből pedig
megkezdődhet a tervezői munka, amelynek
révén egy új, 15 ezer négyzetméteres, hétszintes épülettel egészül ki az intézmény. Varga
Mihály a Frankel Leó úti ORFI beruházásain
kívül említést tett a 6,8 milliárd forintból
épülő II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat új
épületéről, és mint mondta, emellett 12 mil-

Egészségnap a Szent Angéla iskolában

Tavaly ősszel hirdették meg a Semmelweis Egészségversenyt, amelyen a
Szent Angéla gimnázium 11.-es diákjai
is részt vettek. Három ötfős csapattal
neveztek be az orvostanhallgatók által meghirdetett versenyre. Az utolsó
fordulóba két csapat jutott tovább, ők
szervezték március elsejére az iskolai
egészségnapot.
Az egyik csapat a Reproduktív=Szaporodási szervek és mentálhigiéné
témakört kapta, a másik pedig a
Cukorbetegség és kardiovaszkuláris betegségek címűt. A cél az volt,
hogy lehetőség szerint az egész iskola
halljon a témákról. A rendhagyó órák
keretében ismeretterjesztő előadásokat tartottak, önismereti teszteket,
játékokat készítettek évfolyamtársaiknak. A szünetekben további játékok,
kvízfeladatok várták az érdeklődőket.
A legkisebbeknek bemutatták a szív
működését. A szünetekben többfajta
egészséges, édes finomságot – például
zöldségcsipszet, zabos sütit, répatortát, almás palacsintát – kínáltak.
A testnevelés teremben terheléses
pulzusmérést is végzett a csapat.
A gyerekeket Orbánné Kiss-Vámosi
Emőke, a Szent Angéla Iskola biológia
tanára készítette fel a versenyre.

BUDAI POLGÁR

liárd forint állami támogatás jut a Budai Irgalmasrendi Kórházra, 400 millió forint pedig a
Szent Ferenc Kórház bővítésére. Ezeken kívül
másfél milliárd forint értékű orvostechnikai
fejlesztést hajthat végre a Szent János Kórház is. A sajtótájékoztatón Ónodi-Szűcs Zoltán
egészségügyért felelős államtitkár és Menczer
Erzsébet képviselő-jelölt mellett részt vett
Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere is.
Ld

Ön mennyire

egészséges?
A II. Kerületi Önkormányzat
idén is több helyszínen
szervez
önkéntes és díjmentes

EGÉSZSÉGNAPOKAT
kerületünk felnőtt
lakosai számára.

Előzetesen
tervezett időpontok:
május 26., Községház utcai rendelő
június 2., Kapás utcai szakrendelő
június 9., Szent Ferenc Kórház
június 16., Pulzus Központ

Részletek a Budai Polgár
következő lapszámában.

2018/5 – március 31.
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Tanácskozás a kerület szociális ellátásának helyzetéről

A II. Kerületi Önkormányzat a Család- és
Gyermekjóléti Központjának szervezésében
február 27-én rendezte meg idei települési
tanácskozását a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A találkozó célja, hogy a
kerületben élők részére segítséget nyújtó intézmények, szervezetek évről évre áttekintsék a kerület szociális és gyermekvédelmi
helyzetét, az ellátások igénybevételét, a
felmerülő szükségleteket.

A mostani tanácskozáson részt vett Ötvös Zoltán, a Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási osztályának vezetője, Virág
Zoltán, a BFKH II. Kerületi Hivatal Gyámügyi
és Igazságügyi osztályának vezetője, Somoskői Erika, a II. kerületi Rendőrkapitányság
hivatalvezetője, valamint a kerületben működő szociális és gyermekvédelmi, illetve

egészségügyi alapellátást végző intézmények
és a köznevelési intézmények képviselői.
Ötvös Zoltán köszöntőjében elmondta,
hogy 2016-tól jelentősen megváltozott a
gyermekvédelem szakmai követelményének rendszere, ami kihívások elé állította
az ágazatot. A II. kerületben azonban sikerült betölteni a megüresedett státuszokat,
és az intézmény szervezeti átalakítása következtében kialakult új szakmai stáb egymás munkáját segítő és erősítő közösséggé
alakult. Az intézmény munkatársai a jogszabályi kötelezettségeken túl nyitottak az új
kezdeményezésekre, számos önként vállalt
feladatot végeznek a kerületben – hangsúlyozta az osztályvezető.
A kerületi együttműködés új eleme az Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer (ÁSZER), amelynek ügyrendjét Ötvös
Zoltán az ÁSZER elnökeként terjesztette elő,

Lakossági fórumot tartanak
Tájékoztató a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.29.)
Főv. Kgy. rendelet módosításának tervezetéről.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
alapján a Fővárosi Önkormányzat elkészítette a településkép
védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendeletét.
A rendeletben szabályozott keretek között kezdeményezések, illetve szakmai vizsgálatok alapján az I., II., IV., V.,
VI., VII., VIII., IX., XVII., XVIII. kerületet érintően bemutatják
az örökségvédelem szempontjából védelemre érdemes
épületeket, valamint a rendelet normaszövegében és a 4.
mellékletében, Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékében szükségessé vált, technikai
jellegű tervezett változtatásokat.
A dokumentációk a www.budapest.hu portálon és a
Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán megtekinthetők.
A rendelet módosításához szükséges dokumentumok készítése széles körű társadalmi bevonással és a nyilvánosság
biztosításával zajlik, ezért a rendelet módosításának véleményezési szakaszában a Fővárosi Önkormányzat lakossági
fórumot tart 2018. ÁPRILIS 4-én, szerdán 16 órakor a
Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében (1052 Budapest,
Városház utca 9-11.)

és amelyet a résztvevők elfogadtak. A rendszer célja, hogy hatékonyabbá tegye a bűnmegelőzést és az áldozattá válás megelőzését, valamint az áldozatok segítését, ezért a
rendszer tagjai folyamatosan informálják
egymást szervezetük tevékenységéről.
Ezt követően a Család- és Gyermekjóléti Központ Erőd utcai telephelyén működő
Erő(d)Tér elnevezésű Kreatív Időtöltő Hely
tavalyi programjairól számolt be Tulipán Ágnes utcai szociális munkás. Mint mondta,
az Erő(d)Tér első generációja már kirepült,
jelenleg főleg a környező iskolák tanulói veszik igénybe – elsősorban a tanulást segítő
– szolgáltatásaikat. Beszélt a társas kapcsolatokat segítő nyári táborokról és sportprogramokról, valamint a gyermekek és
fiatalok bűnmegelőzése és a drogprevenció
érdekében végzett tevékenységükről.
A II. kerületi észlelő- és jelzőrendszer előző évi működését, a szociális és gyermekvédelmi intézmények beszámolóit összegezve
Papp Krisztina, a Család- és Gyermekjóléti
Központ vezetője mutatta be. Az intézményvezető hangsúlyozta, hogy a kerületben dolgozó humán szakemberek fokozódó érzékenységgel fordulnak a segítségre szoruló
családok, felnőttek és gyermekek felé, ami
a folyamatosan emelkedő jelzések számából
is látható. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak együttműködési készsége és a problémamegoldásában való feladatvállalása is
folyamatosan erősödik, így közösen hatékony segítséget tudnak nyújtani a rászorulók
számára.
Végezetül a résztvevők értékelték a 2017.
évi intézkedési tervet, annak megvalósulását, és közösen megfogalmazták az idei fejlesztési irányokat.
P. Zs.

Március közepén ismét összeült a II. kerület szociális ágazatának, a helyi nyugdíjas
szervezeteknek, civileknek és az egyházaknak a képviselőit tömörítő Idősügyi Tanács
és a Szociálpolitikai Kerekasztal a Polgármesteri Hivatalban. Az ülésen tájékoztató
hangzott el az e-személyi igazolványról, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezetekről, továbbá elfogadták az Idősügyi Tanács idei munkaprogramját. Az eseményen
részt vett az önkormányzat képviseletében Kocsy Béla, az Egészségügyi, Szociális és
Lakásügyi Bizottság elnöke és Riczkó Andrea képviselő.
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A II. kerületi egyházi

A II. kerületben működő egyházi kórusok
idei találkozóját március 23-án rendezték
meg a Móricz Zsigmond Gimnáziumban.
A szépszámmal összegyűlt közönség
nyolc énekkar műsorát hallgathatta meg.
Az előző évekhez hasonlóan ez alkalommal is az egyesített kórus előadása volt
az est fénypontja, amikor egyszerre több
száz torokból csendült fel az ének.

Az immár XIX. alkalommal megrendezett
esemény házigazdája Láng Zsolt polgármester volt, aki köszöntő beszédében hagyományokról és gyökerekről beszélt, amelyek
átsegítik az embert a nehézségeken. Örömét
fejezte ki, amiért a II. Kerületi Önkormányzat a 2000-ben indított kórustalálkozóval
hagyományt tudott teremteni, és amiért ezt
a sikeres kezdeményezést ebben az évben
Ferencváros is átvette, így februárban megtartották az első ferencvárosi egyházi kórustalálkozót. A polgármester arról is szólt,
mennyire fontos számára, hogy abban a kerületben szolgálhat, ahol született és ahol
a mai napig él. És hogy otthon érzi magát a
Musica Sacra koncerten, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több fellépő művészhez hosszú évek óta jó barátság fűzi.
A közönség soraiban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő, Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató, Farkas Barnabásné a Móricz gimnázium
igazgatója, valamint Csabai Péter, Biró Zsolt
és Riczkó Andrea önkormányzati képviselő
is helyet foglalt. A miniszter az egyesített
kórus fellépése előtt mondta el beszédét,
amelynek első szavaival köszönetet mondott a közreműködőknek. Varga Mihály is
hangsúlyozta a tradíciók szükségességét és
közösségteremtő erejét. Mint mondta, ez az
esemény azt erősíti meg, hogy Magyarországon mindenki megélheti a maga hitét. Megragadta az alkalmat, hogy figyelmeztessen:
a legtöbb vallási alapon történő támadás a
világban a keresztényeket éri. Ezért fontos,
hogy hazánk kiállt a maga hagyományai mellett. A koncert ezért nemcsak a felüdülést és
kikapcsolódást szolgálja, hanem mindenkit
megerősít abban, hogy jó úton járunk.
PZS

BUDAI POLGÁR

Láng Zsolt a Budavári Schütz Kórus karnagyának, Bán Istvánnak gratulál

Az egyesített kórus tagjai,
Varga Mihály miniszter, országgyűlési képviselő
és Pálúr János orgonaművész

Követőkre talált a kezdeményezés

Köszönettel tartozom én mag
am és Ferencváros is, mert ennek a II. kerületi
eseménynek
köszönhető, hogy 2018. február
7-én a IX.
kerületben megrendeztük az I.
Ferencvárosi
Szakrális Kórustalálkozót. Ahol csak
lehet, el is
mondom, hogy a II. kerületben tarto
tt szép esemény inspirált arra, hogy egy más
ik kerületben
is legyen ehhez hasonló kórustalá
lkozó. Sőt,
ennél még tovább is mentünk
gondolatban,
nagyobb álmot fogalmaztunk meg
, amely így
szól: „Legyen minden budapesti
kerületben és
az összes városunkban szakrális kóru
stalálkozó,
mert meggyőződésünk, hogy az
ilyen alkalmak
is előreviszik a nemzetünket!”
Tisztelettel és barátsággal:
Böszörményi Gergely,
a Református Zenei Fesztivál igaz
gatója

HITÉLET
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XIX.

A XIX. Musica Sacra fellépő kórusairól...
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kórusok ünnepi hangversenye
S a c ra C i v i t

A XIX. Musica Sacra Civitatis hangversenyt a
nagyhetet megelőző pénteki napon rendezték. A kórusok műsora tükrözte az ünnepi
hét lelki, zenei előkészületét.
Az est két meghívott vendégművésze
Hartyányi Judit karmester és Pálúr János
Liszt-díjas orgonaművész volt. Mindkét
művész embersége, alázata és zenei tehetsége ajándék a Musica Sacra Civitatis hangversenynek. A hangversenyt Pálúr János
orgonajátéka nyitotta meg. Az elmélkedő
korálimprovizáció megadta a hangverseny
lelki felütését. Az összkar záróénekét Pálúr
János örömet sugárzó improvizációja vezette be. Az egyesített kórust Hartyányi Judit
vezényelte: Jertek, áldjuk Istent, zengjen
szép zsoltár, szent, szent, szent, kiáltsuk:
Ő az Úr, Király.

A panaszos zsoltárt az öröm percei követték, a Földreszállt Angyalok Gyerekkar műsorával, amiben – a
tavalyi évhez hasonlóan – az angyalok saját szerzeményükkel is megörvendeztették a hallgatóságot. A kis
dalocskát a gyerekek maguk alkották Barlay Zsuzsa
szerető közreműködésével.

Az újlaki templomból a Sarlós Boldogasszony Kórus
lépett fel Török Andrea vezetésével, kiváló műsorválasztással. Köszönet az énekkarnak, hogy a kortárs
Kossuth-díjas Kocsár Miklós szerzeményét is elhozták
a közönségnek. A kiválóan éneklő alt, tenor és bas�szus szólamokra a szoprán csillogóan tiszta éneke
tette fel a koronát.

A Budavári Schütz Kórus Bán István vezetésével és Avvakumovits Györgyi énekművész áhítatos szólóénekével
Mendelssohn 55. zsoltárát énekelte. A zsoltáros panaszaiban bárki saját életének egy-egy nehéz helyzetére
ismerhetett.

Az Irgalmasrendi Kápolna Szkólájának vezetője, Tihanyi
Gábor nagycsütörtöknek, az Oltáriszentség alapításának
ünnepéhez kapcsolódó műsorblokkot állított össze. A Szkóla éneke, a kiegyenlített csillogó kórushangzás méltó volt
a megidézett ünnep nagyságához. Műsorukban elhangzott
a fiatal kortárs zeneszerző, Horváth Márton Levente, a
Zeneművészeti Egyetem óraadó tanárának gyönyörű
motettája, O salutarris hostia.

Hidegkúti Egyesített Kórus néven már második alkalommal köszönthettük a máriaremetei bazilika Werner
Kórusának és a pesthidegkúti evangélikus templom kórusának énekes barátságát, közös fellépését. Az elhangzott
műveket a karmesterek, Barlay Zsuzsa és Kukorelly Eszter
kiváló zenei tartalommal formálták meg, amit az énekkar
szép énekkel követett.

A Pasaréti Palló Imre Énekkar létszáma, éneke, összeszedettsége tükrözi karmestere, dr. Cseri Zsófia tehetségét,
közösségteremtő képességét, a gyülekezet lelkiségét. Műsorukat nagy létszámú, tömör, kiegyenlített szólamhangzás
jellemezte, éneküket a közönség nagy tetszéssel fogadta.

Az idén több év kihagyás után újra örvendezhettünk a
Semjénné Menus Gabriella által vezetett Szent Angéla
Öregdiák Kórus műsorának. Énekük jó értelemben vett
professzionális előadás. A kiváló, kiegyenlített kórushangzás mellett különleges zenei élményt jelentett a szoprán
szólam éneke, ahogyan lágyan, puhán, belső crescendóval
léptek fel a kritikus magasságú hangokra.

A Fő utcai görögkatolikus templom énekkara Kökényessy Zoltán vezetésével az előre megszentelt áldozatok liturgiájának sajátos dallamait énekelte csodálatos
szépséggel. Az „egyházi zene megjelenítése a polgári
világban” missziós cselekedet, megmutatja a liturgikus
dallamok szépségét olyanoknak, akik sohasem jártak
görögkatolikus templomban. A templom papjainak,
Makláry Ákosnak és Kocsis Tamásnak bekapcsolódása
a kórus énekébe a szolgáló papság és a hívek Istent
dicsőítő egységét mutatta.

Az oldalt írta: R. K.

2018/5 – március 31.
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A színház mindig csodálatos

– Gyönyörű helyen, Máriaremetén élünk.
Amikor lassan három évtizede ideköltöztünk, akkor még az Ábránd utcán szánkóztak
a gyerekek. A közeli Nagyréten, ami valaha
a belvárosi emberek pihenőhelye volt, állt
egy ringlispíl. Annak idején mi finanszíroztuk, hogy az utcánkban lefektessék a telefonvezetéket, sokáig kellett várni a gázra és a
csatornázásra is, igazi külvárosi terület volt.
Sokat változott azóta, de a fák szerencsére maradtak. Vidéki lány vagyok – Bükkaranyoson
születtem –, mindig szükségem volt a falevélre. Most is egy erdei futásból érkeztem ide.
Rendszeresen edz?
Hetente háromszor mindenképpen. Hétfőnként felsétálunk a férjemmel a hegy tetejére Máriaremetén és onnan meg sem állunk
Budakesziig. Meredek az út, télen jeges a
talaj, de megéri, mert lenyűgözően gyönyörű a táj. Egyszer a lányunkkal mentünk és
eltévedtünk, Nagykovácsi helyett Telkinél
kötöttünk ki, így egy ötórás túra kerekedett
belőle. Ma már Annának lassúak vagyunk, ő
sokkal intenzívebben fut. Pedig gimnazista
korában nagyon neheztelt a hétvégi futásokért. Mégis ragaszkodtam hozzá, mert hiszek
benne, hogy az erdő és a futás lelkileg is épít,
kimosódnak a rossz gondolatok.
Bódy Gábor Psyché című filmjében lóháton láthatta a közönség. A mai napig lovagol?
Mióta négylábú családtagjaink „elhagytak” bennünket, azóta nem. Férjem országos
díjugrató bajnok volt, sokat tanultam tőle.
Annyira tudok lovagolni, hogy már tudom,
mennyire nem tudok. Rendszeresen kirándulok viszont, az erdei utakon helyes fiatalokkal szoktam találkozni. Miattuk is dühös

vagyok azokra, akik nem tisztelik a természetet. Azt hiszem, a szemetelők lelke tele
van bosszúval. Milyen ember az, aki kiszerelt
ablakokat, több száz gumikereket hord a fák
közé? Ha tehetném, a Nagyrétet is körbekeríttetném és parkőrrel őriztetném.
Legutóbb a Marczibányi Téri Művelődési
Központban lépett fel. Hogy fogadta a „hazai” közönség?
Nagy-nagy szeretettel, és aztán a kolozsvári
is. Öröm, hogy bekerülhettem az Így szerettek
ők csapatába. Szívesen játszom kisebb társulatokkal, a fővárosi közönség a Gólem Színház
Anyám mondta című darabjában láthat még.
Nézőként is érdekelnek a kisebb, alternatív
társulatok, szeretem a Jurányi, a Stúdió K, és
a MU Színház produkcióit is. Több figyelmet
érdemelnének, mint amennyit kapnak, nagy
alázattal dolgoznak, de ugyanezt gondolom a
vidéki társulatokról.
Tíz éve a Weöres Sándor Színházban játszik. Milyen az ottani élete?
Jól érzem ott magam. Vonattal szoktam
Szombathelyre utazni, a Kelenföldi pályaudvarról indulok. Egyszer japán turistákkal
beszélgettem, akik azt hitték, hogy a pályaudvar épülete, amit látnak, filmdíszlet. Szombathelyen minden elérhető távolságban van,
emberléptékű kisváros.
Harminc éven át a Madách Színház társulatának tagja volt. Nem hiányzik?
Azok a kollégáim hiányoznak, akikkel fiatalkoromban együtt játszottunk. De emberileg és szakmailag is sokat köszönhetek a Weö
res Sándor Színháznak. Itt játszhatok nagy
klasszikusokat, és rengeteg kiváló rendezőt is
megismertem. Most Zsótér Sándor rendez, de

élmény volt Jeles Andrással, Alföldi Róberttel,
Mohácsi Jánossal, Valló Péterrel, Béres Attilával
és Réthly Attilával is együttdolgozni. Rengeteg
tehetséges színész játszik vidéken, jó lenne,
ha ők is annyi figyelmet kapnának, mint a fővárosiak. Na, de a férjem szokta mondani, ne
hordozzam a világ sorsát a vállamon.
Milyen az ottani közönség?
Túlzás nélkül mondhatom, hogy fantasztikus. Hadd említsek egy példát. A Hosszú út az
éjszakába egy tragikus családtörténet, nehéz
darab. Amikor először jöttek ipari tanulók
és gimnazisták, nagyon szorongtam, leköti-e
majd őket. Elképesztően figyeltek. Annyira
meglepődtem és megörültem ennek, hogy
kinyomoztam, honnan érkeztek. Levelet
írtam két iskolaigazgatónak, bevallottam,
hogy nem erre számítottam és őszintén meghatott, hogy ilyen érdeklődő és udvarias diákjaik vannak, és azt gondolom, hogy varázslatosan foglalkoznak a gyerekekkel.
Melyik szerepére a legbüszkébb?
Elkényeztetett a pályám, nehéz lenne egyet
választani. Fiatalon sok filmben játszottam.
Nem mindig azt értékelem sikernek, amit a
közönség. Számomra nagyon emlékezetes
például az a Fukazava Hicsiró Zarándokénekéből készült előadás, amit Jeles András rendezett, és a nemrég elhunyt Melis László írt
hozzá csodálatos zenét. Az öregedő Rin anyóról szól, akitől – az ősi japán szokások szerint
– elvárják az önként vállalt halált. Óriási volt
az előadásban létezni, annak ellenére, hogy
elképesztően nehéz pillanatokat éltem át.
Megtaláltam magamban az utat és az eszközöket, hogy meg tudjam mutatni ezt a különleges embert, és ez számomra szakmai siker
volt. A közönséget viszont megosztotta. Volt,
aki azt mondta, nem jön többet színházba, és
olyan is, aki háromszor nézte meg.
Nem tagadom, boldogsággal tölt el, amikor az utcán odajönnek hozzám, megölelnek
és megkérdezik, hol láthatnak. És büszke
vagyok rá, hogy voltak, akik elutaztak értem
Szombathelyig és megnéztek. A színház egy
közös varázslat, van, hogy fájdalmas, de mindig csodálatos.
Novák Zsófi Aliz

Fotó: Garai Antal

Évtizedeken át a Madách Színház társulatának tagja volt, tíz éve pedig a szombathelyi
Weöres Sándor Színház színpadán láthatja a közönség Kiss Marit. A Jászai Mari-díjas
színművész Máriaremetén él férjével. Rendszeresen fut, többek között a Nagyréten,
amit szíve szerint kerítéssel védene. Elárulta azt is, hogy a nézők szeretetét nagyra értékeli, és olykor meglepő gesztussal viszonozza.

A Hosszú út az éjszakába című előadásban Kiss
Mari, Kenderes Csaba és Trokán Péter

2018/5 – március 31.

AJÁNLÓ

15. OLDAL

Költészet napi események

A II. kerületben működő két művelődési központ minden évben külön programmal
köszönti a költészet napját. Az idei összeállításokban a hölgyek kerültek a figyelem
középpontjába, Pesthidegkúton a Parnasszus asszonyaival, a Marczibányi téren pedig
Arany asszonyokkal ismerkedhetünk meg.

Arany asszonyok – zenés asszonyfelmutatás

A Parnasszus asszonyai
– költőnők estje
ÁPRILIS 9., 18.00

ÁPRILIS 10., 19.00

Hogyan látja, láttatja Arany János élete, kora és régi korok
asszonyait? A szemérmesnek tartott költő vallomásai szerelmes, bűnös, áldozatos, szerető, szeretnivaló és bukott nőkről.
Az esten felcsendülnek Arany saját dalai, verseinek megzenésítései, balladáinak korabeli és kortárs melodráma-változatai, valamint a magyar romantika legszebb zongoramelódiái.
A Marczibányi Téri Művelődési Központ Költészet napi műsorában fellép Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész és
Elek Szilvia zongoraművész-zeneszerző.
A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása szükséges.
A jegyek átvehetők személyesen a művelődési központ információs pultjánál. Információ: 212-2820, informacio@marczi.hu, www.marczi.hu (1022 Marczibányi tér 5/a).

Költészet napja a gyerekeknek

ÁPRILIS 11-én délelőtt 10 órától a Sebő együttes látja vendégül a Kultúrkúria gyerekközönségét egy
rendhagyó irodalomórán, ahol Weöres Sándor, Orbán Ottó, Varró Dániel és Kovács András Ferenc megzenésített
verseiből kap válogatást a hallgatóság. Jegyár: 1000 Ft, diákjegy ára: 500 Ft (1028 Templom utca 2–10.).

Bordaröntgen rivaldafénnyel

ÁPRILIS 11-én 17 órától a KSH Könyvtár (KSH
Könyvtár, Bibó István-terem,1024 Keleti Károly u. 5. )
Zavarni néha még fogok – Viszockij 80 című, Marosi
Lajos fordításában megjelent verseskötet bemutatójára
invitálja az érdeklődőket.
Részlet a könyv hátsó borítójáról: „Marosi Lajos
15 éve fordítja Viszockijt. A barátságot, a szerelmet és a hősiességet megéneklő versekkel kezdte,
majd a börtön-, vodka- és sportdalokon át eljutott
a szovjet képtelenségek kigúnyolásáig, végül a filozofikus, ám ijesztő látomásokat és undok pofákat
is felvillantó költeményekig. A fordító az eddig magyarul megjelent legbővebb és kulturális háttérrel is
aláfestett Viszockij-kötetet így jellemzi: Bordaröntgen
ez rivaldafénnyel”.

Három különleges költőnő műveiből kínál ízelítőt Radványi Balázs, a Klebelsberg Kultúrkúria estjének házigazdája és a
versek megzenésítője.
Mezey Katalin a kortárs irodalom, jelen
kulturális életünk egyik legjelentősebb
személyisége. Gazdag életmű áll mögötte, a
regénytől a gyermekirodalmon át a versekig. A Széphalom Könyvműhely megalapítója, az MMA irodalmi osztályának vezetője
számos irodalmi díj birtokosa. Munkásságának egyik sarokpontja a fiatal írók-költők felkarolása, pályára állítása.
Ezen az estén két fiatal költőnőt ismerhetünk meg mellette, Farkas Wellmann
Évát, aki Erdélyből jött Magyarországra, s
a napokban jelenik meg harmadik verseskötete Parancsolat címen, valamint Mirtse
Zsuzsát, akinek sokszínű, izgalmas személyiségről árulkodó munkássága ugyancsak
tartogat meglepetéseket szenvedélyes
versei és meghökkentően ironikus prózája által.
Az est különlegessége, hogy női költőket
hallgathatunk, a női lélek bonyolult, szépségeket tükröző és a világra érzékenyen
reflektáló produktumaival.
A belépés díjtalan, regisztráció szükséges. Információ a www.kulturkuria.hu
oldalon (1028 templom utca 2–10.).

Kölcsönhatások – irodalom és fotográfia

Kölcsönhatások címmel nyílik csoportos
fotókiállítás április 4-én a Klebelsberg
Kultúrkúriában. Az esemény, amely a Budapesti Fotófesztivál hivatalos rendez-

vénye, egyben tisztelgés a költészet napja
előtt is. A művészeti ágak – noha önálló,
saját jelentőséggel és megítéléssel bírnak
– mindig is szívesen sokszorozták meg
hatásukat egymással szövetkezve. Ezúttal
a kortárs magyar irodalom és a fotográfia
egymásra gyakorolt kölcsönhatása tükröződik a kiállításon: meglévő, kortárs magyar irodalmi írásokra születtek a fotók
vagy épp fordítva, egy képhez íródott pár
sor, gondolat.
A kiállítást április 4-én 18 órakor Szakolczay Lajos művészeti író nyitja meg.
A fényképeket MÁJUS 2-ig lehet megtekinteni a Klebelsberg Kultúrkúriában
(1028 Templom utca 2–10.).
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KIÁLLÍTÁSOK

április 7.
szombat 19.00

William Shakespeare:

RÓMEÓ ÉS JÚLIA

a Komáromi Jókai
Színház előadása

Rendező: MARTIN HUBA m.v.
Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával kerül bemutatásra.

április 7.
szombat 15.00

CSIRIBIRI
CSALÁDI DÉLUTÁN
Csukás István:
ÁGACSKA
a Kabóca Bábszínház előadása
VARÁZSÉNEK
Hevesi Imre zenés műsora
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

április 6.
péntek 18.00

FAPOFÁK

Sprok Antal képzőművész
kiállítása
A kiállítást megnyitja Csányi Vilmos író,
etológus professzor április 6-án 18 órakor.
Közreműködik Szirtes Edina Mókus zenész,
előadóművész, valamint Lévai Viola
és Dömötör Luca táncművész.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

• M GALÉRIA: ÁPRILIS 12. – MÁJUS 4-ig: Szerelmem, a tánc. Eifert János kiállítása. A kiállítást megnyitja április 12-én 17.00 órakor Lőrinc Katalin Harangozó Gyula-díjas táncművész. Közreműködik:
Lőrinszky Attila nagybőgőművész és a Magyar Táncművészeti Egyetem végzős modern tánc szakos
hallgatói. A megnyitóval egybekötve Lőrinc Katalin A test mint szöveg c. könyvét is bemutatják (1022
Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 3-ig: Szimonidesz Hajnalka meseillusztrációi. ÁPRILIS 6.
– MÁJUS 3-ig: Az év természetfotósa 2017. Válogatás a hazai természetfotózás legjobb alkotásaiból
(1028 Templom utca 2–10.).
• VÍZIVÁROSI GALÉRIA: ÁPRILIS 6–28-ig: Művészeti gyűjtemények sorozat. Szöllősi-Nagy–Nemes-gyűjtemény (1027 Kapás utca 55.).
• A KSH KÖNYVTÁR folyosóján ÁPRILISBAN Baranyai-Tóth Éva Hívogató című kiállítása tekinthető meg. A kiállítást ÁPRILIS 3-án 17 órakor Gebora István festőművész, művészeti menedzser nyitja
meg. Közreműködik Hajdan Vali költő, előadóművész. Helyszín: a Bibó István-terem (1024 Keleti
Károly utca 5.).

ZENE

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 6., 19.00: Grazioso Zeneszalon. Meghívott vendég: Szentpáli Roland tubaművész, zeneszerző. Házigazda: Detvay M. Marcella. ÁPRILIS 14., 14.00: Pesthidegkúti Kamarazenei Fesztivál hidegkúti zeneiskolások részére. ÁPRILIS 15., 17.00: Hangutazás és hangfürdő – Stresszoldó kikapcsolódás Bársony Bálinttal (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: csütörtök esténként 20 órától Guzsalyas csángó
táncház. Moldvai és gyimesi táncház és tánctanfolyam (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: ÁPRILIS 10., 18.00: Junior Prima díjasok hangversenysorozata. Kocsis
Krisztián zongoraestje. ÁPRILIS 14., 11.00: Cérnahangversenyek nagyóvodásoknak és általános iskolásoknak. „Húzd, ki tudja, meddig húzhatod...”. Ismerkedés a vonós hangszerekkel (Állatok a zenében). A sorozat szervezője és háziasszonya: Szalóczy Dóra zenetanár. ÁPRILIS 14., 18.00: Kamaraest.
Mayumi Seiler (hegedű) és Kurucz Tünde (zongora) hangversenye. ÁPRILIS 15., 18.00: Az Egri&Pertis
Duó zongoraestje. Jubilánsok tavasszal (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: ÁPRILIS 10., 19.30: Kilátó – a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ és a Marczibányi Téri Művelődési Központ koprodukcióban készült, felnőtteknek
szóló részvételi színházi előadása (1022 Marczibányi tér 5/a).
• ÁTRIUM: ÁPRILIS 7., 19.30 és ÁPRILIS 8., 15.00 és 19.30: Az öldöklés istene. ÁPRILIS 9., 18.00 és
20.30: Egy, kettő, három. ÁPRILIS 10., 19.30: Semmi konferencia. ÁPRILIS 12., 19.30 és ÁPRILIS 14.,
16.00 és 19.30: Igenis, miniszterelnök úr! ÁPRILIS 13., 19.30: Majdnem 20. ÁPRILIS 17., 19.30: Vaknyugat (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: ÁPRILIS 3., 18.30: Szociopoly. ÁPRILIS 3., 19.00: Leszámolás velem.
ÁPRILIS 4., 19.00: Az étkezés ártalmasságáról. ÁPRILIS 4., 19.30: A vezér. ÁPRILIS 5., 19.00: A pitbull
cselekedetei. ÁPRILIS 6., 19.00: Magyar nátha. ÁPRILIS 6., 19.30: Menekülj okosan! ÁPRILIS 6., 20.00:
Radioaktív. ÁPRILIS 7., 20.00: Kérsz teát? Avagy miért olyan bonyolult a nem, ha szexről van szó?
ÁPRILIS 7., 20.30: Négy fal között – avagy zárt ajtók, tárt lábak. ÁPRILIS 8., 17.00 és 20.00: Steinerék 7. rész. ÁPRILIS 8., 19.00: A férfiak szexuális világa. ÁPRILIS 9., 19.00: Első kétszáz évem. ÁPRILIS
11., 19.00: Bebújós. ÁPRILIS 11., 20.00: A szerelem zsoldosai. ÁPRILIS 12., 19.00: Fear The Szaknévsor.
ÁPRILIS 13., 19.00: Gólyakalifa. ÁPRILIS 14., 11.00: Titokzatos jóbarát. ÁPRILIS 15., 11.00: GóleMese.
ÁPRILIS 15., 18.00: Halmozottan hátrányos helyzetű angyalok kara. ÁPRILIS 15., 19.00: Védett férfiak
kertje (1027 Jurányi u. 1–3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: ÁPRILIS 3., 19.00: Equus. ÁPRILIS 4., 19.00: Jövőre, veled, ugyanitt 2. ÁPRILIS 5.,
18., 19.00: Bernarda Alba háza – asszonyok drámája. ÁPRILIS 6., 19.00: Mengele bőröndje – Josef M.
két halála. ÁPRILIS 9., 11., 18., 19.00: Egy egyszerű szemöldökráncolás – stílusgyakorlat. ÁPRILIS 10.,
12., 19.00: Nagyon Nagy Ő. ÁPRILIS 13., 14., 19.00: Proof – in English – a DramaWorks előadása. ÁPRILIS 15., 15.00 és 19.00: Ne kérdezd, ki voltam – Szepes Mária. ÁPRILIS 16., 19.00: Száz év magány.
ÁPRILIS 19., 19.00: HétfőBűn – talkshow Gundel Takács Gáborral (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

KLUBOK

• BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: ÁPRILIS 5.: Klubdélután, a II. negyedévi program
megbeszélése. ÁPRILIS 10.: Látogatás a Kiscelli Múzeumba. ÁPRILIS 12.: Klubdélután. Lehár Ferenc
legszebb dallamai, Simonffy György karnagy előadása rengeteg zenével. ÁPRILIS 17.: Kirándulás Székesfehérvárra vonattal, múzeumlátogatás vezetéssel. ÁPRILIS 19.: Klubdélután: a foltvarrás
gyakorlata. Bemutató. Kátay Teréz márciusi, nagy sikerű előadásának folytatása. ÁPRILIS 24.: Látogatás a Várkert Bazárba. Ingyenes programok: jógafoglalkozás kezdőknek szerdánként 8 órától.
Festőkör kezdőknek: ÁPRILIS 12-én és 26-án 17 órától. Számítástechnika kezdőknek ÁPRILIS 9-én
és 23-án 18 órától. Negyedéves programunk átvehető a klubdélutánokon. Klubnap 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).
• BUDAI MICVE KLUB: ÁPRILIS 28., 18.00: Filmklub: Örökké búcsúzunk (1986). Az 1942-ben, Jeruzsálemben játszódó háborús Rómeó és Júlia történet férfi főszerepét az Oscar-díjas Tom Hanks játssza
(1023 Frankel Leó út 49.).
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• A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19
óráig a Thirring Lajos-teremben. ÁPRILIS 5., 16.30: Beszélgetőklub. Sipos Orsolya: Női minőségeink. ÁPRILIS 18., 17.00 Szépírók a KSH Könyvtárban. Vendég: Németh Gábor József Attila-díjas író, szerkesztő.
Az est házigazdája Bán Magda szerkesztő. Helyszín: a Bibó István-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

GYEREKEKNEK

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszóház. Minden szombaton 10.00–13.00-ig tűzzománc-készítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves
kortól. Minden vasárnap 10.00–12.00: Kőketánc gyermektáncház. ÁPRILIS 3.,10.00 és 11.00: Kaláka kicsiknek kreatív kézműves foglalkozással. ÁPRILIS 17., 10.00: Egyik kicsi, másik nagy – a győri Vaskakas
Bábszínház babaszínházi előadása 0–3 éveseknek (1022 Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

• BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: ÁPRILIS 4.: Városnézés Pozsonyban. ÁPRILIS 11.: Kirándulás
Alcsút és Felcsút környékén. ÁPRILIS 18.: Séta a Szelidi-tó tanösvényén. További információ a 326-7830-as
telefonon, ill. a tothbuda@chello.hu e-mail-címen.
• A MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KLUBJA: ÁPRILIS 6., 14.00: Látogatás a Várkert Bazárba. A vásárhelyi művészélet 1900–1990 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: ÁPRILIS 4-én 14.30-kor
találkozás a Széll Kálmán téren a 128-as autóbusznál, látogatás a Makovecz-emlékházba. ÁPRILIS 18-án
a Keleti Károly utcai szokott helyen 16.00 órától: az április 8-i tapasztalatok megbeszélése. Május 2-án
a tervek szerint majális lesz, a részletekről később olvashatnak (1024 Keleti Károly u. 13/b).

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: A buszos utak a Széna térről, a Mammut II-vel szemből indulnak 7.00 órakor, találkozó 6.45-kor. ÁPRILIS 7-én: Gerecse–Vértes. ÁPRILIS 21-én: Bakony. ÁPRILIS
8-án: Börzsöny. Törökmező, Zebegény. Találkozó 7.45-kor a Nyugati pályaudvar pénztárainál. ÁPRILIS
14.: Mezőföld. Soponya, Fácános: vadászati múzeum vadaskert. Találkozó 8.30, Népliget. ÁPRILIS 15.,
Gödöllői-dombság. Erdőkertes, Domony-völgy. Találkozó 9.00., Újpest IV. kerületi oldal. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: ÁPRILIS 8., Pilis. Országos Kéktúra: Dobogókő, Pilisszentlászló. Találkozó 7.30, Batthyány tér, HÉV-pénztár. Túravezető Hegedűs Magdi: (06 70) 350-4024. ÁPRILIS 15.:
Cserhát. Országos Kéktúra: Nógrád, Katalinpuszta. Találkozó 6.35, Nyugati pu., pénztárak. Túravezető
Dobi Zoltán: (06 70) 347-0545, (06 30) 855-4935.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 10., 18.30: Emmausi vacsora. Ludmann Mihály művészettörténész előadása. ÁPRILIS 15., 17.00: Portré Plusz – Kondor Katalin műsora. Vendég: Raffay Ernő történész, politikus (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: ÁPRILIS 3., 19.00: Miért örök az örök város, Róma?
Róma szökőkútjai. Előadó: Bálint Bertalan építész, belsőépítész, képzőművész. ÁPRILIS 12., 17.30: Marczi-estek. Zsebők Csaba történész, publicista beszélget Géczy Dorottya Jászai Mari-díjas színművésszel
(1022 Marczibányi tér 5/a).

HŐSIES ZSIVÁNYOK ÉS
BOTRÁNYOS KIRÁLYOK

Történelmi előadássorozat
Előadó: ANTALFFY PÉTER történész
április 5. csütörtök 18.30

FEKETESZAKÁLL ÉS
AZ IGAZI KALÓZOK
április 19. csütörtök 18.30

ATTILA LEGENDÁJA

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:
212-2820; (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 5., 10.00: Zöldág Művészeti Műhely. Környezettudatos díszek és használati tárgyak tervezése és kivitelezése. ÁPRILIS 9., 18.00: Ökokör azoknak, akik szeretnének
egészségesek lenni, és úgy élni, hogy a legkevésbé ártsanak maguknak és a környezetüknek. ÁPRILIS 11.,
18.00: Zöldág Selyemfestő Műhely (1028 Templom utca 2–10.).

A Körszálló 50. születésnapjára
Lapunk állandó szerzője, Verrasztó Gábor író, újságíró legújabb
helytörténeti kötete, A félig bevert szeg – 50 éves a Körszálló
címmel előreláthatólag a júniusban megrendezendő Ünnepi
Könyvhétre jelenik majd meg. A sok képpel, 160 oldal terjedelemben, kemény kötésben megjelenő kötet limitált példányszámban készül, ezért a szerző és kiadója, a Napkút Kiadó
arra kéri jövendőbeli olvasóit, hogy aki meg szeretné venni
a könyvet, jegyezze elő a korszallo@gmail.com e-mail-címen.
Az előrendelőknek az 1990 forintos bolti árból ötszáz forint
kedvezményt biztosítanak.

április 9. hétfő 19.00

CALCUTTA TRIÓ
INDIAI ZENEKLUB
KOZMA ANDRÁS (szitár)
SZALAI PÉTER (tabla)
DR. MOLNÁR ANDRÁS (tanpura)

marczi.hu

18. OLDAL

AJÁNLÓ

Neves fellépők a II. kerületben

ÁPRILIS 4-én 19.30 órai kezdettel Ákos jubileumi
koncertjét hallgathatja meg a Klebelsberg Kultúrkúria közönsége.
Kovács Ákos, a Kossuth-díjas énekes-dalszerző
2018 áprilisában tölti be az 50. életévét, ezzel egy
időben ünnepelheti pályafutásának 30. évfordulóját.
A jubileumi koncertsorozat 2018. április 7-én és 8-án
indul a budapesti Művészetek Palotájában, a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében. Ennek a műsornak a
főpróbája a Klebelsberg Kultúrkúriában zajlik ÁPRILIS
4-én, ahova most még korlátozott számban kaphatók
jegyek a helyszínen. Jegyár: 8000 Ft (1028 Templom
utca 2–10.).

Mert a csodának
nincsen párja
Boncza Berta különleges személyiség volt,
aki Ady múzsájaként és Csinszkájaként a
„nemes apród” szerepébe kényszerült. Már
fiatalon érdekelték a művészetek, művelt
és érzékeny diák volt. Bár fennen hirdette,
hogy ő bizony nem lesz írónő, a lelke mélyén
valószínűleg másra sem vágyott jobban.

ÁPRILIS 17-én 19.00 órakor Zorán lép fel a Marczibányi Téri Művelődési Központ színpadán.
A legendás nagy generáció tagjai közül Zorán az
egyetlen, aki minden évben országjáró körútra indul,
a turnézás mint létforma továbbra is vonzza. Töretlen
népszerűségének más oka is van: bő három évtizedes
szólókarrierjének legfőbb vonása az állandóság, ma is
ugyanazt az intellektuális könnyűzenei irányt képviseli,
mint pályája kezdetén. Dalait érdemes újra meg újra
meghallgatni, s a versek gondolatai örök érvényűek.
Belépő: 4500 Ft (1022 Marczibányi tér 5/a).

Két nő – cekkerdráma a Marczin

A neves drámaíró, Szakonyi Károly új komédiájának témája két nő különös találkozása.
Történik napjainkban, egy budai lakásban, egy esős őszi délután… Majd télen, tavasszal, nyáron… Az első jelenetben két nő
érkezik zajosan, ázottan az esőtől. Csinos
hölgyek: divatos ballonban az egyik, elegáns
kabátban a másik. Az egyik szüntelen beszél
a mobilján, kezében tömött cekker, aminek
egyik szeme belegabalyodott a másik kabátgombjába, ezért őt szinte maga után húzza a
szobába…
ÁPRILIS 11., 19.00: Szakonyi
Károly: Két nő – cekkerdráma. Nóra: Zsurzs Kati, Edina: Tóth
Enikő. Az előadást rendezte Cseh Judit.
Belépő: 2600 Ft, elővételben: 2200 Ft (1022
Marczibányi tér 5/a).

Jegyár: 2200 Ft

A hónap FOTÓJA

BUDAI POLGÁR

´´
Foto´ pa´ lya´ zat a kerületrol

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:
április 30-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, min. 500 KB, max. 2 MB méretben.

Zeke Zsuzsanna írta a Mert a csodának nincsen párja című könyv utószavát, amelyben
Csinszka életéről mesél. Édesanyja a születése után néhány nappal elhunyt, apja, aki
a gyermeket hibáztatta a felesége haláláért,
a nagymama gondjaira bízta Bertát. A lány
később budapesti, majd svájci nevelőintézetben tanult. Itt kezdett költőkkel levelezni,
olvasta a Nyugatot, ismerte a kortárs szerzők munkáit. Rajzolt, verset írt, érdekelte a
színház, a divat és a fotózás is. 1911-ben írt
először Ady Endrének, aki felfigyelt a tehetségére, és válaszolt is neki. Csinszka egész
életében szeretett levelet írni és kapni is,
művészi, írói vágyait is így élte ki. Leveleit
„kicsi költeményeknek” tekintette, amelyek
inspirálhatják azokat, akik elolvassák őket.
Költészete is a kapcsolatteremtés egyik formája volt, versei nemcsak folyóiratokban
jelentek meg, hanem levelekbe és emlékkönyvekbe írta őket, ajándékba adta. Fontos volt számára a kritika, ugyanakkor egész
életében hangsúlyozta, hogy nem akar költő
lenni. Ezzel a tagadással állandóan felhívta
magára környezete figyelmét, valószínűleg
így akarta elérni, hogy elismerjék és biztassák költői ambícióit.
Költeményeinek megjelenéséről így írt
1931-ben: „Sohasem hittem volna, hogy valaha is kinyomtatom ezeket, de ma olyan depres�szió van a világon, hogy ez idézte elő az én gátlásom megszüntetését is, – a versek kiadatásától
való félelemmel kapcsolatban. Ma az ember biztonságát fokozza, ha mer csinálni valamit. Ez is
a mentségem”. Mint egy levelében írta, nem
akarja, hogy alkotásait úgy nézzék, mint Ady
hitvesének a műveit, „nézzék és olvassák úgy,
mint – valakinek a verseit…”
A most megjelent kötet a jelenleg fellelhető összes versét gyűjti egybe, eddig publikálatlan alkotások is olvashatók benne. A költemények kéziratai a Magyar Tudományos
Akadémia, az Országos Széchényi Könyvtár
és a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményeiben találhatók, egy vers
pedig magántulajdonban van.
Mert a csodának
nincsen párja –
Csinszka összegyűjtött versei,
Jaffa Kiadó 2018,
3150 Ft

2018/5 – március 31.
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19. OLDAL

Szent Rókus budai kápolnája

Előző számunkban láthattak egy archív
képet Schittenhelm Ede sírjáról, amely
eredetileg a Bimbó út és az Alvinci út
találkozásánál egy kis kápolna mellett
állt. Most annak járunk utána, hogy mi
lehetett ez a kis épület az egykori szőlőhegyen, és mi lett a sorsa.

Ha a régi térképekre pillantunk azt az időt
keresve, amikor még a budai hegyek jó
részén szőlő nőtt, azt találjuk, hogy a mai
Törökvész és Rézmál területét Rochus
Bergnek, azaz Rókus-hegynek nevezték.
A domborzatot tekintve ez valóban egy külön magaslat, melyre a mai Fillér utca kapaszkodik fel, aljában pedig a mai Alvinci
út halad.
A hegy minden bizonnyal arról a kis kápolnáról kapta a nevét, melynek építése az
1700-as évek elejére nyúlik vissza. Történt
ekkoriban, 1710 tavaszán, hogy Budán újra
felütötte a fejét a pestis. Veszedelmes betegség volt ez, amely napok alatt tizedelt
meg egész városokat. A városi tanács úgy
döntött, hogy minden eszközzel harcolni
fog a járvány ellen. Például körmenetet tart
a segítő szentek tiszteletére, és a korábbinál is díszesebb Szentháromság-szobrot
emel a budai Várban. Illetve, ahogyan az
Schoen Arnold 1939-es tanulmányából kiderül, június 11-én engedélyt adott Mihitz
Ivánnak és Schneider Gergelynek a budai
szőlőhegyen egy kis kápolna létesítésére.
A hegyre ekkoriban két fontosabb gyalogút vezetett fel: egyik az országúti ferences kolostor mellől indult (ez lényegében a mai Bimbó út), a másik pedig a mai
Lövőház utca vonalában haladt. Ezek az
utak a csúcs alatti nyeregben találkoztak,
ahonnan többfelé ágaztak a további ösvények. Itt épült hát fel, ebben a sokak által
ismert kereszteződésben az új fogadalmi
kápolnácska, nagyjából ott, ahol az Alvinci út a Bimbó útba torkollik (persze akkor
még egyiket se hívták így). Nyáron már fel
is szentelték, természetesen Szent Rókus
tiszteletére, hisz ő volt évszázadok óta az a
szent, aki a pestises betegeken segíteni tudott. A kápolna hamar népszerű lett, mivel sajnos sok volt a beteg. (Az ide vezető út

elején, a mai Széna téren ideiglenes pestiskórház is létesült, ez lett a későbbi Szent
János Kórház elődje.)
A jezsuiták a következő tavaszon, majd
augusztusban, a szent napján körmentet is
szerveztek ide. A kápolnához szőlőbirtok
tartozott, ennek jövedelméből fedezték a
felmerülő költségeket. A budavári jezsuita rektor 1735-ben megszerezte Rómából Szent Rókus egyik csontereklyéjét is e
kápolna számára, ami még inkább emelte
az éves körmenetek rangját. A városi tanács 1763-ban Reischl Gáspár ácsmestert
és Nöpauer Máté építőmestert bízta meg a
restaurálásával, akik egyúttal kicsit „csinosítottak” is rajta, hisz az épület elé egy kis
fatornyos tornácot emeltek.
Aztán, ahogy kopott a pestisjárványok
riasztó emléke, úgy merült lassan feledésbe a kis kápolna is. Gondozása már inkább a környékbeli szőlősgazdákra maradt,
akik szépen gondját is viselték. 1849-ben
a kápolna mellé temették el Schittenhelm
Edét, a Ganz-gyár fiatal öntőmesterét, tü-

Mansfeld Péterre emlékeztek

Az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő megtorlás
legfiatalabb mártírja kivégzésének 59. évfordulóján, március
21-én a róla elnevezett parkban álló emlékművénél helyezett
el koszorút Láng Zsolt polgármester és Gulyás Gergely országgyűlési képviselő.
Mansfeld Péter egykori iskolája, a Medve utcai Csik Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium falán lévő emléktáblánál is
megemlékeztek az önkormányzat nevében a fiatal mártírról.

zér honvédot. Egyes visszaemlékezések
szerint itt esett el, mások szerint a városmajori Trombitás fogadónál vagy a fasorban érte halálos lövés – de az biztos, hogy a
bajtársak úgy érezték, a kápolna védelmében jó nyughelyre talál.
Egy jó ideig valóban nem is bolygatta
senki e hegyi kápolna környékét. Csak lassanként kezdte körülnőni a város. 1938ban már számottevő állandó lakos volt a
hegyen, rendezni kellett az utakat is. A kápolnát lebontották, és másolatban újjáépítették egy kissé arrébb, a Bimbó és Alvinci
út sarkán (mellétéve a honvéd sírkövét is).
A 30-as évek végén tehát még állt,
Schoen Arnold leírása szerint így festett:
„haránt téglány alaprajzú, sarokpilaszterekkel szegélyezett kápolnácska, tipikus barokk építmény. A szerény épület belsejét haránt téglány alaprajzú boltozatocska borítja.
A vasrácsos ajtajú, cserép nyeregtetős stáció
eredeti fölszereléséből időnkre Szent Rókus
és két szárnyas angyalka festett faszobra
maradt fenn. Szent Rókus megviselt és konzerválást kívánó faszobra később leszorult az
oltárul szolgáló faépítmény polcáról, mivel
időközben valószínűen 1780 körül az oltárpolc fölé fára festett olajfestmény került e kápolna melletti szőlő tulajdonosának, a Tilyvagy Tilly-családnak az adományából. (…)
A festményen Sebestyén, Vendel, Rozália,
borromei Károly és Rókus szentek könyörögnek a – háttérben halottszállítókkal jelzett
– pestis elmúlásáért a Szűz Máriát koronázó
Szentháromsághoz”.
Hogy miért nem láthatjuk ma mégsem
e kis barokk kápolnát? Valószínűleg azért,
mert a II. világháború ezt a régi budai
kegyhelyet is megsemmisítette. Pontosan
nem tudjuk, mi lett a sorsa, de a kis épület könnyen elenyészhetett. Rókus emlékét
azonban ma is több név és hely őrzi. Bár
a régi Nagy Rókus utcából utóbb Lövőház
utca lett, de a Kis Rókus elnevezés ma is
megvan, mint ahogy a Fillér utcát és az Alvinci utat összekötő Rókushegyi lépcső is.
Pesten pedig ma is áll a Szent Rókus tiszteletére emelt kápolna és kórház – állítólag a
bal partiak annak idején e szemközti hegy
kis kápolnájáról vették a példát.
Viczián Zsófia

20. OLDAL

Közeleg a jelentkezések,
beiratkozások ideje
Általános iskolai beíratás
A gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, de legkésőbb az azt követő évben, tankötelessé válik. Ennek
megfelelően a 2018/2019-es tanévben a
2012. augusztus 31-én, vagy az az előtt
született gyermekek válnak tankötelessé. A tanköteles tanulók első évfolyamra
történő beiratkozására kijelölt időpont:
2018. ÁPRILIS 12-én (csütörtökön) 8–19
óra között és 2018. ÁPRILIS 13-án (pénteken) 8–19 óra között.
Az általános iskola első évfolyamára
történő beiratkozáskor be kell mutatni a
gyermek személyazonosítására alkalmas
okmányt, a lakcímkártyát, továbbá az
iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolást.
Az iskolák felvételi körzetei megtalálhatók a www.masodikkerulet.hu/
intezmenyek/oktatasiintezmenyek/iskolak oldalon.
Óvodai beiratkozás
A gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt. A beiratkozás időpontja: 2018. MÁJUS 7–11-ig.
Az óvodák elérhetősége és a felvételi
körzetek megtekinthetők a www.masodikkerulet.hu/intezmenyek/oktatasiintezmenyek linken. A beíratáskor be kell
mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas okmányt, a lakcímkártyát,
továbbá a szülő személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi,
átvételi kérelemnek helyt adó döntését
írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában
legkésőbb 2018. június 12-ig közli a
szülővel.
Bölcsődei jelentkezés
A szülők felvételi kérelmüket az óvodai
előjegyzések időpontjával megegyezően a 2018/2019-as gondozási évre a
2018. MÁJUS 7–11-ig tartó héten – a
bölcsődei felvételi adatlap kitöltésével – közvetlenül a bölcsődék vezetőihez nyújthatják be. A II. Kerületi
Önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődék címe a www.masodikkerulet.hu
honlapon megtalálható. A felvételhez
szükséges adatlap és jövedelemnyilatkozat, a személyi térítési díj megállapításáról elnevezésű nyomtatvány a II.
kerületi Egyesített Bölcsődék honlapján
(www.IIkeruletibolcsik.hu) a letöltés
címszó alatt megtalálható.
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Kerületünkben lakik, tanul és sportol
a kosaras bajnok

A Vasas Akadémia országos bajnokságot nyert junior csapata

Az idén március 11-én rendezték Miskolcon
a Nemzeti Leány Junior Bajnokságot, amit
hosszú szünetet követően a Vasas Akadémia
csapata nyert meg. A csapat egyik erőssége,
a kerületünkben élő Varga Alíz ugyan még
csak tizenhét éves, de máris egy évtizednyi
sportos múlt van mögötte – és a jelek szerint
még ennél is hosszabb, igen ígéretes jövő áll
előtte. Alíz hatéves korában kezdett kosárlabdázni a Vasas Pasarét Sportcentrumban, és
azóta számos érem és kupa boldog tulajdonosa. Egyéni teljesítménye alapján – ahogy a
korábbi években már több tornán – az idén is
beválasztották az All Star-csapatba.

– Sportos családban nőttem fel – meséli Varga
Alíz, a Baár–Madas református iskola tanulója
–, a szüleim és két nővérem is magas szinten
sportoltak. Ez is hatással volt rám, de emellett
azért is választottam a kosárlabdát, mert tetszett, hogy csapat- és labdajáték. Számomra ez
két fontos tényező. Nagyon hálás vagyok első
edzőmnek, Diósadi Deák Évának, aki a kezdetektől sokat foglalkozott velem.
A kosárlabdáról szól az életem. Elég sok
edzésem van: heti öt csapatedzés, két egyéni és egy vagy két erőnléti, hétvégén pedig
meccseket játszunk. A sport mellett a tanulásra is sok időt kell fordítani. Lassan körvonalazódik bennem, mi is szeretnék lenni,
tudom, hogy egyetemen szeretnék továbbtanulni és a kosarazást is szeretném magas
szinten tovább űzni.
A tavalyi nyár sok izgalmat és nagy előrelépést hozott számomra. Kijutottunk az U16-os
Európa-bajnokságra Franciaországba és az
EYOF-ra (European Youth Olympic Festival
– Európai Ifjúsági Olimpia), melyet Győrben rendeztek meg. Mindkét tornáról egy-egy
ezüstéremmel térhettünk vissza.
Az idei junior döntő megnyerését követően
a válogatottal már a nyárra koncentrálunk,

készülünk az U17-es világbajnokságra és az
U18-as Európa-bajnokságra. Nagyon szeretnék meghatározó játékosa lenni a csapatnak. Távolabbi célom, hogy felnőtt válogatott
legyek, és kipróbálhassam magam külföldi
egyesületekben is.
Rengeteget kell készülni egy-egy bajnokságra, én is igyekszem – nemcsak a meccseken,
de az edzéseken is – a legjobb teljesítményt
nyújtani, a legtöbbet kihozni magamból.
Az edzéseken és mérkőzéseken persze nagyon
elfáradunk, de minden erőfeszítésért kárpótol, amikor a nyakunkba akasztanak egy aranyérmet – ez egy semmihez sem hasonlítható
fantasztikus érzés! De nemcsak ezért szeretek
kosárlabdázni. Elsősorban barátokat kaptam
ettől a sportágtól, akikkel mindent meg lehet
beszélni, rengeteg közös, felejthetetlen élményünk van, és sok távoli országba is eljuthatok.
Péter Zsuzsanna
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Az egészséges táplálkozást ösztönzik

Elindul az „Egészséges táplálkozást ösztönző
iskola” program a II. kerületben. Célja a közétkeztetés jogi szabályozóinak szélesebb körben
történő elfogadtatása, ezen keresztül a gyermekek egészséges táplálkozás felé terelése.

A kísérleti program az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
(OGYÉI) szervezésében, Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
Népegészségügyi Osztálya szakmai együttműködésével – a szakminisztérium támogatásával – valósul meg. Hatására hosszabb
távon nőhet a közétkeztetést igénybevevők,
tehát legalább az iskolai keretek között
egészségesen táplálkozók köre. Az egészséges táplálkozásnak köszönhetően pedig
jobb közérzet, fizikai és szellemi erőnlét,
koncentrálóképesség, sikeresebb tanulmányi eredmények, kevesebb betegség,
hiányzás lehet az eredmény.
Köztudott, hogy a gyermekek étkezési
szokásait jelentősen befolyásolja a környezetük, éppen ezért a programot szülők, pedagógusok és az iskolai közétkeztetés további szereplőinek bevonásával valósítják meg.
A mintául szolgáló program során alsó
és felső tagozatos diákok, szüleik, a pedagógusok és az iskola-egészségügyi szolgálat
munkatársai körében, a program elején és
végén kérdőíves felmérést végeznek, fókuszcsoportos beszélgetéseket folytatnak
az egészséges táplálkozási ismeretekről,

Az ,,Egészséges táplálkozást ösztönző iskola” program a II. kerületben, az Újlaki Általános Iskolában indult el

közétkeztetéshez való hozzáállásról. Létrejön a szülők, a tálalókonyha dolgozói, a
közétkeztetést szervező, az iskola-egészségügy munkatársai, az iskolafenntartó, az
önkormányzat, valamint a külsős szakmai
együttműködők részvételével a Menza Bizottság, mely helyzetértékelést végez, majd
cselekvési tervet dolgoz ki és valósít meg az
iskolai közös étkezések elfogadottságának
növelése, megszerettetése érdekében.

A program során a közétkeztető szervezett kóstolásra is invitálja a résztvevőket.
A témával kapcsolatos szülői és pedagógusi tudás növelése érdekében az OGYÉI
segéd- és oktatási anyagokat bocsát rendelkezésre.
A kísérleti program hatékonysági vizsgálata a változásmérés, a hatásvizsgálat elkészítése és az eredmények utánkövetése
lesz.

Ismét Varázscseppek a Marczi színpadán

Március 25-én rendezték meg a Varázscsepp országos tehetségkutató verseny
döntőjét a Marczibányi Téri Művelődési
Központban. A Cseppkő Gyermekotthoni
Központ és a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság közös szervezésében immár
nyolcadik alkalommal állhattak színpadra
a legtehetségesebbnek bizonyult gyermek-

védelmi ellátásban nevelkedő gyermekek
és fiatalok.
Az előző évekhez hasonlóan idén is zsúfolásig megtelt a Marczi színháztermének
nézőtere, olyan sokan jöttek el drukkolni
a Varázscsepp ifjú fellépőinek, akik ének,
tánc, hangszer, vers és próza kategóriában
mutatták be tudásukat. A megjelenteket

Herczeg Krisztián, a központ igazgatója
köszöntötte, majd a produkciók előtt több
beszéd is elhangzott. Elsőként Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési
képviselő, őt követően Langerné Victor Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
társadalmi felzárkózásért felelős helyettes
államtitkára, végezetül Biró Zsolt, a II. ke-

rületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottságának
elnöke mondott biztató és dicsérő szavakat
a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak.
A varázscseppek idén is megtették hatásukat: a változatos és szórakoztató műsorszámokkal ismét sikerült elvarázsolniuk
mind a nagyérdeműt, mind a zsűrit.
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Tovább javult a kerület közbiztonsága

Már a korábbi évek is komoly előrelépést hoztak a rendőrség bűnüldözési és bűnmegelőzési munkájában, de a tavaly még a – fővároson belül – kiemelkedő mutatókon is tudott
javítani a rendőrkapitányság.

Élettársakat gyanúsítanak
betöréssel
Lakossági bejelentés alapján fogtak el a
rendőrök egy férfit és egy nőt, akiket azzal
gyanúsítanak, hogy február 12-én megpróbáltak betörni egy rózsadombi lakásba.
Egy lakó hívta a rendőrséget, hogy egy
ismeretlen, létrát cipelő férfit látott az
egyik ház kertjében. Hamar kiderült, hogy
nem egy munkát végző szerelőről van szó,
annál inkább egy betörőről.
– Az információk alapján azonnal megkezdtük az ismeretlen elkövetők azonosítását és felkutatását – tájékoztatta lapunkat
dr. Wein Attila rendőr százados, a II. Kerületi
Rendőrkapitányság Bűnüldözési Alosztály
vezetője. – A begyűjtött információk alapján már aznap délután vártuk a párt egy
olyan helyszínen, ahol számítottunk a felbukkanásukra.
A rendőrök sejtése beigazolódott, és a
bejelentést követő harmadik órában már
el is fogták őket. A férfi előzetes letartóztatásban várja az ügy folytatását, élettársa
szabadlábon védekezhet.

domb Önkéntes Tűzoltó Egyesületek polgárőreinek képviseletében és Verebes Pál, a
II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány elnöke.
Seres Ernő rendőrkapitány azt hangsúlyozta, a legfontosabb célkitűzés – a közterületi
rendőri jelenlét és a nyomozáseredményesség növelése mellett – tovább csökkenteni a
kiemelt bűncselekmények számát.
– A korábbi években folytatott hatékony
munka és a társszervekkel való együttműködés tavaly is meghozta az eredményt

Megtalálták a lopott terepjárókat

Fotó: police.hu

A II. kerületi Rendőrkapitányságon március
13-án tartották a tavalyi év értékelését. Seres
Ernő alezredes, kapitányságvezető az állomány, valamint a rendőrséggel napi kapcsolatban álló szervezetek vezetői előtt számolt
be a 2017-es év eredményeiről. Az eseményen részt vett többek között Szalai Tibor
jegyző, Kenyeres Attila, a II. és. III. Kerületi Ügyészség vezetője, Markos György, a II.
Kerület Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület
elnöke, Demény Kálmán a Budavár–Rózsa-

– mondta a rendőrkapitány. – A fővárosi
kerületek közül eddig is az élbolyhoz tartoztunk az eredményesség területén és a bűncselekmények számának visszaszorításában,
de a mutatókon tavaly is tudtunk javítani.
A regisztrált esetek száma 2016-hoz képest
közel 5 százalékkal csökkent. Ezen belül a 14
kiemelt bűncselekmény 15 százalékkal lett
kevesebb. A gépkocsilopások például 30
százalékkal, a lakásbetörések 11 százalékkal
csökkentek.
A rendőrkapitány hangsúlyozta, hogy
eközben a kapitányság nyomozáseredményességi mutatója 21 százalékkal emelkedett, és ami fontos, köztük a lakásbetörések
felderítése csaknem ugyanennyivel javult.
Az idei év feladatai között említette a gépkocsilopások, a betörések és a közúti balesetek számának további csökkentését, és
megjegyezte, hogy az ittas vezetőkkel szemben is fel kell lépni, hiszen 21 százalékkal
nőtt a rajtakapott sofőrök száma.
Seres Ernő elmondta, hogy a járőrök 30
százalékkal többet, összesen 131 ezer órát
töltöttek a közterületeken, ami meglátszik
a statisztikákban. Szintén az eredmények
javulását szolgálja a jól működő körzeti
megbízotti hálózat, valamint, hogy hos�szú ideje rendszeresen tartanak bűn- és
baleset-megelőzési előadásokat, illetve
különböző programokat a kerületi óvodákban, iskolákban és az idősekkel foglalkozó
intézményekben. A rendőrkapitány zárásként köszönetet mondott a támogatásért a
II. Kerületi Önkormányzatnak és a társszerveknek a tavaly elvégzett munkához.
SZEG

A budapesti rendőrök elfogták azt a két férfit, aki
lopott, nagy értékű terepjárókat rejtett el budai garázsokban. A bűnözőkhöz vezető nyom egy piros,
külföldi rendszámú autó volt, a gépkocsit III. kerületi
rendőrök igazoltatták március 6-án. Igazoltatáskor
a benne ülő 44 éves ukrán és 28 éves ukrán–magyar
állampolgárságú férfi ruházatában, valamint az autóban bűncselekmény elkövetésére utaló, autólopáshoz
használatos eszközöket találtak. A nyomozás során a
BRFK Gépjármű Bűnözés Elleni Osztály munkatársai

egy XII. kerületi és egy II. kerületi bérelt garázsban
egy-egy lopott luxusautót találtak. A járműveket lefoglalták, több, autólopáshoz használható eszközzel,
jelblokkolóval együtt, és a házkutatás során további
eszközöket és egy állítható frekvenciájú távirányítót
is találtak.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Felderítő Főosztályának nyomozói a férfiakat őrizetbe vették,
orgazdaság bűntett gyanúja miatt kihallgatták és
előterjesztést tettek előzetes letartóztatásukra.
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Előzzük meg a közlekedési baleseteket!

Közérdekű információk
• 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.

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

• 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.
• Okostelefonos segélyhívórendszer: a II. Kerületi Önkormányzat ingyenes alkalmazása baj esetén automatikusan riasztja a II.
kerületi Városrendészet közterület-felügyeletének
24 órás ügyeletét. Az applikációt okostelefonokra
az App Store-ból vagy Google Play oldalról lehet
letölteni HelpyNet néven.
• II. Kerület Kártya igénylése: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 1024 Keleti Károly u. 15/a,
honlap: www.masodikkeruletkartya.hu, telefon:
599-9222, e-mail: masodikkeruletkartya@vf2.hu.

Kis utcának is lehet elsőbbsége
Postaládánkból

Mégsem volt igazam...

• 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár: Széna Tér Patika, 1015 Széna tér
1., telefon: 225-7830; Déli Gyógyszertár 1123
Déli pályaudvar, Kerengő aluljáró, telefon: 2250602, február 1-jétől állandó ügyeletet is ellát.

Február 14-én este 10 felé a Pasaréti úton
mentem az autómmal, és a Pasaréti tér után,
a Szilfa utcából jobbról elém hajtott egy piros kombi, nekem hirtelen fékeznem kellett,
ezért rádudáltam. Később kiderült, hogy
nem volt igazam. Bár érzésből úgy tűnik,
mintha nekem lett volna elsőbbségem, már
tudom, hogy az ott egy jobbkezes utca. Ezúton szeretném üzenni a másik autósnak, aki
a piros kombiban ült, hogy sajnálom, nem
volt igazam, amikor rádudáltam.
G. L.

• Fogadj örökbe egy közterületet!
Maximum 400 ezer forintos támogatás igényelhető egy-egy II. kerületi közterület rendbetételére és
kialakítására, valamint a helyreállított terület folyamatos gondozására. A pályázati kiírás letölthető
a www.masodikkerulet.hu oldalról. A pályázat
végső beérkezési határideje 2018. augusztus 31.

a körforgalom helyett inkább a szűk utcácskán
keresztül érjék el a Pasaréti utat. Az ő figyelmüket
viszont az szokta elkerülni, hogy a Szilfa utcában
közlekedve jobbról, a Krecsányi utcából is érkezhet
hozzájuk képest elsőbbséget élvező gépjármű.

• A Föld Napja: a II. Kerületi Önkormányzat
és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ingyenes családi napja április 22-én 10-17 óra között
lesz a Pál-völgyi-barlang kőfejtőjében.
• A II. Kerületi Önkormányzat ingyenes egészségügyi szűrőnapjai:
május 26-án: Községház utcai rendelő, június 2-án:
Kapás utcai szakrendelő, június 9-én: Szent Ferenc
Kórház, június 16-án: Pulzus Központ

Taxi ütközött taxival

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

Fotó: Rózsadomb–ÖTE

Közlekedési baleset miatt riasztották a Budavár–Rózsadomb
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
munkatársait február 16-án hajnalban. A Hűvösvölgyi úton két
taxi ütközött, és elállta az utat.
A tűzoltók biztosították a helyszínt, a járműveket áramtalanították, majd a rendőrségi helyszínelés
végeztével a forgalmi akadályt
még a reggeli csúcsforgalom előtt
megszüntették. A mentőknek egy
könnyű sérültet kellett kórházba
szállítaniuk.

(06 20) 329-9541
Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén a 107-es vagy a 112-es segélyhívó számot kell hívni.

Az oldalt összeállította: Szabó Gergely

Aki gyakran jár a Pasaréti útnak a Pasaréti tér
utáni szakaszán, talán tapasztalta már, hogy a
Szilfa utca betorkollásánál nem minden esetben
érvényesül a jobbkéz-szabály. Az egyirányú utcából a Pasaréti útra kanyarodóknak ugyanis nem
ritkán óvatosan kell kezelniük a forgalmi helyzetet,
mert az elsőbbségük alkalmanként csak elvben
létezik. A Pasaréti úton a körforgalom irányából
közlekedők közül sokan lendületből autóznak tovább, talán észre sem véve, hogy el kellett volna
engedniük a jobbról érkezőt. Talán figyelmetlenségből teszik, talán úgy érzik, hogy továbbra is
a szélesebb főúton közlekednek, így nekik van
elsőbbségük (mint a cikkhez kapcsolódó olvasói
levélben is írja egy példamutató módon elnézést
kérő autóstárs), vagy egyszerűen a Pasaréti úton
haladók szemszögéből jobban belátható torkolat
miatt inkább a gyors továbbhaladás mellett döntenek. A Szilfa utcát ugyanakkor sokan használják
menekülőútnak, hogy a Kapy utcán leereszkedve

• 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.
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Budai polgárok a kerületből…

Tiszta kommunikáció – ez Bálint Dorina jelmondata, akár
emberekről, akár állatokról van szó. A Hűvösvölgyben élő
fiatal lány ugyanis amellett, hogy egy ingatlanközvetítő
cég munkatársa, fő hivatásának az állatokkal – korábban lovakkal, mostanában kutyákkal – való foglalkozást
tekinti. És hogy ezt a munkát milyen sikeresen végzi, azt
Nelly, a Golden retriever is igazolja, aki beszélgetésünk
alatt végig példásan viselkedik, hogy azután nagyot játs�szon gazdájával a már olvadozó márciusi hóban.

– Bár születésem óta volt kutyánk, az első nagy szerelem a lovakhoz fűzött. Hároméves korom óta tart a rajongásom, akkor találkoztam először lóval. Tizenhat évig lovagoltam regionális versenyeken
is. Az edzőmtől rengeteget tanultam, amire sok saját tapasztalat is
rárakódott: táboroztattam gyerekeket, sokféle lovat, csikót lovagoltam, és felvettek a Spanyol lovasiskolába is.
Érettségi után hagytam abba a versenyszerű lovaglást, ekkor került
képbe a kutya, amivel foglalkozhatok, ami mellettem van minden
percben. Ő lett Nelly. Vele tanultam meg, hogy a kutya, ami egy ragadozó állat, egészen máshogy kommunikál, mint egy ló, amely viszont
menekülő. A megértés kulcsa azonban mindkét esetben a türelmes
figyelem. Nellyvel kijártuk a kutyaóvodát és -iskolát. Az alapfokú
képzés felénél járhattunk, amikor felajánlották, hogy részt vehetek
a kiképzőmunkában: figyeltem a többi kutya viselkedését és a kutya-gazda kommunikációt. Most már úgy érzem, értem a kutyákat.
A kutyázás nemcsak a gyakorlati tudnivalók megtanításáról szól.
Ahhoz, hogy harmonikusan tudjunk együtt élni, meg kell értenünk
társunk lényét, hogy mire van szüksége, mit diktálnak ösztönei,
hogyan kommunikál. A kutya annyira szociális lény, hogy mozgásigénye csak a szociális éhsége után következik.
A kutyatartás fejleszti az ember önismeretét, mert kedvenceink
tükröt tartanak elénk, csak bele kell néznünk és meglátni magunkat
a hiányosságainkkal együtt. Az állati kommunikáció tiszta és egyértelmű, nincs helye benne a mellébeszélésnek, mint az embereknél
sok esetben.
Tanítottam kutyaiskolában, jelenleg „házalok”, azaz kijárok olyan
gazdákhoz, akik szeretnék jobban megérteni kutyájukat és arra törekszenek, hogy megkapják az áhított társat, illetve a kutya is az áhított gazdát. Nagy álmom, hogy itt, a II. kerületben saját kutyaiskolát
tudjak nyitni, ahol a módszeremmel hozzásegíthetem az embereket
és az állatokat a problémamentes, örömteli együttéléshez.

Bálint Dorina

A bárónő bérháza

Schwachhoffer Lajos gyógyszerész a „Szent Istvánhoz” címzett
országúti gyógyszertárat az összes létező felszerelésével 1855ben adta el Tóth Jánosnak 24 ezer pengőforintért. Ezután a Tóth
család hetvenhárom évig birtokolta a patikát, de 1928-ban Tóth
József megvált az üzlettől. Új tulajdonosa, Kerpel Pál a gyógyszertárat rövidesen áttelepítette a Margit körút túloldalára az
iskola mellé, hogy a helyére bérpalota épülhessen.

Tóth régi álma volt egy többemeletes ház a Margit körút és a Pálffy
utca sarkán az elöregedett földszintes épület „kiváltására”. A világfi patikus, bár becsülettel ellátta
munkáját, nem szerette mesterségét, többet utazott Európában, mint
állt a gyógyszerszagú tára mögött,
a kiszolgálás örömét meghagyta
alkalmazottainak.
A modern stílusú, lapos tetős,
vasbetonvázas házat vágfalvi Quittner Ervin okleveles építészmérnök,
a Magyar Touring Club alelnöke
tervezte, akit utóbbi minőségében
XI. Pius pápa magánkihallgatáson
is fogadott egy Rómában tartott
idegenforgalmi tanácskozás után.
A címjegyzék szerint a Tóth József
tulajdonában lévő épület 1935-ben
készült el a Sorg Antal Építőipari
Rt. kivitelezésében. A hatemeletes bérház rövid függőfolyosójáról
szintenként öt lakás nyílt: egy 3
szoba-hallos, két 2 szoba-hallos,
egy másfél és egy 1 szobás. A szimmetrikus elrendezésű épület nagy
lakásokat magában rejtő sarka egy
emelettel magasabb, Quittner ezzel
a megoldással toronyszerűen kihangsúlyozta a háznak az utcaképben betöltött szerepét, a középső
zárt erkéllyel, illetve a sarkokon
lévő virágablakokkal pedig tovább
„nyújtotta” az összképet.
Quittner Ervin impozáns bérpalotája azonban meglepetéssel
is szolgál az utókornak. A terveken
ugyanis az építtető dr. Herzog Lipótné báró Hatvany-Deutsch Janka
(1874–1940). A Hatvany-Deutsch
család a XX. századra az egyik leg-

gazdagabb nemesi családdá vált,
számos kiválósággal: Hatvany Lajos és Lily író, Ferenc festőművész
lett. Janka báró csetei Herzog Mór
Lipóthoz (1869–1934) ment feleségül, apósa a legnagyobb terménykereskedő, a Victoria Gőzmalom
Rt. főrészvényese volt.
A valódi tulajdonviszonyok ma
már nehezen állapíthatók meg, de
meglepő, hogy a bárónő neve csak
halála után két évvel (!) került be
a „Budapesti ingatlanok címtára”
1942-es kiadásába, mint a Margit
körút 38/b egyedüli birtokosa…
Az épület földszintjén zöldségés gyümölcsüzlet, tejbolt, bőröndös mester működött, de lehetett
itt kapni „gyermek felszerelési”
(babakocsi, gyermekágy, matrac)
tárgyakat is. 1959-ben kitatarozták a háború vihara verte bérházat,
majd a hetvenes évek végén teljes
homlokzatát műanyaggal burkolták
be. Néhány évvel ezelőtt „kicsomagolták” a plasztik borításból és
újravakolták.
Verrasztó Gábor

Lejegyezte: Péter Zsuzsanna

Fotó: Fortepan

kutyatréner,
szocializációs oktató
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Már óvodásként is futott, most Tokióba igyekszik

– Még óvodás voltam, amikor felmentünk a
Várnegyedbe. Bár nem készültünk rá, de az
ovisok versenyére utcai ruhában beneveztem, és meg is nyertem. Mivel már korábban
is gyakran elkísértük édesapámat a Pasaréti
úti sporttelepre, így ezek a kirándulások egyre rendszeresebbé váltak. Nyolcéves voltam,
amikor a tízévesek között versenyezve 800
méteren harmadik, a kismaratoni távon (ami
3000 métert jelentett) pedig első lettem.
Ezeket a sikereket azután a felsőbb korosztályokban újabbak követték.
Később már hetente három edzésen vettem részt, és 13 évesen, a Velencei-tóhoz közeli Nadap térségében megrendezett serdülő
országos bajnokságon 3000 méteren újabb
ezüstéremmel gazdagodtam. A riválisok jöttek-mentek, én maradtam. A juniorok jelentették a következő, érdemi lépést; 2010-ben
a 18-19 évesek mezőnyében 5000 méter volt
a táv, a jutalmam pedig ez alkalommal egy
bronzérem volt. Az U23-asoknál 2014-ben a
félmaratoni távon első, az utcai 10 kilométeren második, a pályabajnokságon pedig tízezren harmadik voltam.
2015-ben már a felnőttek között kellett
rajtvonalra állnia.
Ekkor futottam le a teljes távú (42 195 méteres) maratont, ahol 2 óra 25 percet írtak a
nevem mellé. 2016-ban és ’17-ben egyaránt

Jenkei Péter és édesapja,
Jenkei András (jobb szélen)

két-két alkalommal teljesítettem a teljes
maratoni távot, méghozzá mindkétszer előbb
Hamburgban, majd Budapesten. Hamburgban általában olyan az időjárás, ami nekem
leginkább kedvező: 10–12 fok, felhős idő. Ott
értem el az eddigi legjobb eredményemet, a 2
óra 20 percet.
Kik a komolyabb riválisai itthon, és
milyen időt szeretne elérni a következő
években?
Igazából két hosszútávfutóra kell figyelnem: Józsa Gábor (35) és Csere Gáspár (26)
egyaránt ott volt a riói olimpián. Kettejük közül talán Csere a veszélyesebb, hiszen ő hasonlóan fiatal, mint én, és ő volt az egyetlen,
aki a mezei bajnokságon megelőzött engem.
Mivel 2017-ben befejeztem az egyetemet,
mostanában több időt tudok a felkészülésemre áldozni. Idén mindenképpen szeretnék 2:20-on belül célba érni, 2019-ben pedig csak akkor lennék igazán elégedett, ha a
legjobb időmet sikerülne 2:15-2:16 óra közé
leszorítanom. Ennyivel ugyanis nagy valószí-

nűséggel ki lehetne jutni a 2020-ban, Tokióban esedékes, következő olimpiára.
Ezekhez az időeredményekhez milyen
edzéseken keresztül vezethet el az út?
Az úgynevezett erős heteken mindennap
kétszer futok, ez összesítésben elérheti a 200
kilométert is. A gyengébb héten 8-9 edzést
tartok, és ilyenkor 130 kilométert hagyok
magam mögött. Édesapám az edzőm és mivel tudom, hogy igen gazdag tapasztalatokkal
rendelkezik, ezért igyekszem minden tanácsát megfogadni.
Mit lehet tudni a hosszútávfutó Jenkei
Péter civil életéről?
Házasságkötés előtt állok, s mivel a menyasszonyom már így ismert meg, ezért elfogadja ezt a futáscentrikus életvitelt. Egyébként
számos, más sportág is érdekel, még a magyar
labdarúgásra is kíváncsi vagyok. Mivel a Vasasban sportolok, így elsősorban a klubbeli
sporttársaim versenyeit figyelem. Ha tehetem, még a labdarúgók bajnoki meccseire is
elmegyek.
Jocha Károly

Védjük meg vadgesztenyefáinkat!
Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat idén is harmincszázalékos
támogatást nyújt a kerületben élő magánszemélyeknek, illetve társasházi lakóközösségeknek a vadgesztenyefákat pusztító
levélaknázómoly elleni védekezéshez.

A levélaknázómoly évente háromszor (április végétől május elejéig, június elejétől július
elejéig, július közepétől szeptember elejéig)
rajzik. A védekezésre két hatékony módszer alkalmazható.
A permetezéssel a kártevő kirajzásakor a levelek felületére felvitt szerrel lehet védekezni.
Előnye, hogy a permetlébe más kártevők elleni
szereket is lehet keverni.

A másik technológiával a fa kérge alá injektálják a hatóanyagot, mely a növény ágrendszerébe felszívódva jut el a levelekig, így akadályozza meg a rovarok kifejlődését. Az injektálás
rügyfakadáskor a leghatékonyabb, és egész évre
védelmet jelent az aknázómollyal szemben.
A korábbi évekhez hasonlóan, a II. Kerületi
Önkormányzat támogatja a védekezést. A kivitelezők a permetezés vagy injektálás ellenértékének hetven százalékáról (körülbelül 7500
forint a permetezés és 14 ezer forint az injektálás) a megrendelő lakó vagy társasház nevére – a
munka elvégzését követően – számlát állítanak
ki. A fennmaradó összeget az önkormányzat
fizeti a vállalkozónak. Aki részt kíván venni a
vadgesztenyefák megóvásában, az az alábbi elérhetőségeken keresheti a vállalkozókat.

Fotó: Jocha Károly

A történet Jenkei Andrással kezdődik: a
Vasas SC egykori maratoni futóklasszisa
mindmáig gyakran futva közlekedik, sokszor találkozni így vele. A tények ismeretében aligha meglepő, hogy mindhárom fiát
sikerült beoltania az atlétika szeretetével,
ám közülük már csak a középső, Péter van
versenyben. A 26 éves fiatalember a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál dolgozik
közgazdászként, és az idei országos mezei
futóbajnokságon második helyezést ért el.
Jenkei Pétert először a sporttal való megismerkedéséről kérdeztük.

Permetezés: Kiss András (1025 Budapest, Szikla utca 10.) telefon: (06 1) 3257814, e-mail: kissandraskertesz@indamail.hu
Injektálás: Oberleitner-Agro Bt. (8754 Galambok, Ady utca 105.) Kovács Zoltán, telefon: (06
30) 237-2829, e-mail: injektalas@vadgesztenye.eu
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Ingatlanpályázatok
A II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, az alábbiakban felsorolt ingatlanok
tulajdonjogának nyilvános, egyfordulós versenytárgyaláson történő értékesítésére.
Cím
Kondor út

Hrsz.

Terület (m2)

Megnevezés

11696/1

2514

beépítetlen terület

Bruttó induló ár (Ft)
155 000 000

A pályázati dokumentáció megvételére 2018. március 26-tól 2018. április 23-án 14.00 óráig van lehetőség. A pályázati dokumentáció megvásárolható (10 000 Ft + 27% áfa/darab) a II. kerületi Polgármesteri
Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (Mechwart liget 1., III. emelet 308.).
A pályázati dokumentáció mellékletét képező regisztrációs lap beadásának határideje: 2018.
április 23., 15.00 óra. A versenytárgyalás időpontja: 2018. április 26., 9.00 óra.

A VERSENYTÁRGYALÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE a Vagyonhasznosítási
és Ingatlan-nyilvántartási Osztály munkatársai a Polgármesteri Hivatalban (1024 Budapest,
Mechwart liget 1., III. emelet 308.) ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon a (06 1)
346-5498-as és a (06 1) 346-5559-es telefonszámon válaszolnak.

A II. Kerületi Önkormányzat az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól,
bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet alapján mint kiíró, nyilvános
versenytárgyalást hirdet a tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére pályázati eljárás keretében.
Energetikai
minőség
szerinti
besorolás

Hrsz.

m2

Szoba

1. Fény u. 4., II. em. 3.

GG

13166/5/E/10

48

1+fél

2. Káplár u. 15-17., fszt. 6.

FF

13166/1/A/8

53

1+fél

3. Keleti Károly u. 29/A, III. em. 19.

JJ

12863/0/A/21

14

1 fél

4. Lublói u. 7., fszt. 1.

FF

15273/8/A/1

45

1

5. Nagybányai út 53., as. 1.

GG

11776/8/A/1

42

1

II

13075/0/A/8

34

1

GG

11510/45/A/3

48

1

Cím

6. Nyúl u. 5., I. em. 1.
7. Szilágyi Erzsébet fasor 73., as. 2.

Induló ár

Megtekintés

2018. április 12.
26 600 000 2018. április 19.
(10.30–11.00)
2018. április 12.
27 500 000 2018. április 19.
(9.45–10.15)
2018. április 12.
7 700 000 2018. április 19.
(9.00–9.30)
2018. április 10.
18 900 000 2018. április 17.
(9.00–9.30)
2018. április 10.
11 600 000 2018. április 17.
(9.45–10.15)
2018. április 12.
17 500 000 2018. április 19.
(11.30–12.00)
2018. április 10.
20 100 000 2018. április 17.
(10.45–11.15)

A Kiíró tájékoztatja az érdeklődőket, hogy vagyonvédelmi és biztonsági okokból a lakás(ok) megtekintésekor
Ingatlanmegtekintési nyilatkozatot kell kitölteni és alá kell írni, mely tartalmazza az érdeklődő nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, személyiigazolvány-számát, valamint elérhetőségét (e-mail-cím, telefonszám).
A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati felhívás 2018. április 9-én 13.30 órától 2018.
április 20-án 11.00 óráig vásárolható meg a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (1027 Budapest, Mechwart liget 1.) 10 000 Ft+27%
áfa egyszeri vissza nem térítendő összeg ellenében.
Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati felhívást megvásárolta. A versenytárgyalásra a
pályázati felhíváshoz csatolt regisztrációs lapon lehet jelentkezni. A regisztrációs lap leadásának határideje: 2018. április 23., 17.00 óra. A regisztrációs lapot a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (1024 Budapest, Mechwart
liget 1.) lehet leadni.
A kitöltött regisztrációs lap határidőben történő leadása a pályázati felhívásban foglaltak tudomásulvételét
jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a versenytárgyaláson való részvételnek.

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály munkatársa a Polgármesteri
Hivatalban (1024 Mechwart liget 1. III. emelet, 311. szoba) ügyfélfogadási időben személyesen,
vagy telefonon a 346-5484-es és a (06 30) 830-7244-es számon válaszol.

Termelői piac Máriaremetén

Legközelebb ÁPRILIS 14-én és 28-án 7.0012.00 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.
Szilágyi Zsolt, a piac üzemeltetője előre
felhívja a figyelmet arra, hogy JÚNIUS
9-én a gazdapiacot nem a megszokott helyén, a Hímes utcai Cserkészháznál tartják,
hanem a Klebelsberg Kultúrkúria (1028
Templom u. 2-10.) hátsó kertjében 7-12
óráig. Ennek oka, hogy a hétvégén cserkészprogram lesz a Hímes utcai házban.
A megszokott árusokkal, gazdag nyári,
hazai választékkal várnak mindenkit az
új, ideiglenes helyszínen.

Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában
Legközelebb 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, vonalas telefon:
(06 26) 361-371, mobil: (06 30) 731-6181.

A lehetőség adott!

Éljenek vele!

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze
a mammográfiás szűrővizsgálat.
A II. kerületben lakó 45–65 éves nők,
akiknek utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt két év,
meghívólevelet kapnak,
amin szerepel, hogy mikor várják őket
a MaMMa Eü. Zrt.-nél
(1027 Budapest, Kapás u. 22.,
tel.: 489-0695) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás
szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügy Főosztály, telefon: 465-3823
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Aktivitás öregkorban – esély az egészséges öregedésre

Teremi Irén (60), a Rege Residence
mozgáskoordinátora a gyógytornában szerzett 35 éves gyakorlatára
alapozva személyre szabott mozgásprogramokat alakít ki, javítva ezzel a
lakók erőnlétét, hangulatát

A nyugdíjaskor megköveteli az életmódváltást, hiszen addig a munkába járás adott keretet az életünknek, ezután viszont mi magunk
szervezzük azt! A Rege Residence
számos lehetőséget biztosít új életstílus kialakítására. Felkészült szakembereink megtervezik a sikeres
öregedéshez vezető utat.
Az öregedési folyamat lassítható a minőségi táplálék bevitelével,
az általános tevékenységek megőrzésével és a rendszeres fizikai
aktivitással.
A Harward Egyetem tanulmánya szerint – 16 936 esetet
vizsgálva – legalább heti 5 órai
erőltetett gyaloglás (vagy ennek megfelelő testedzés) 4 évvel
hosszabbítja az életet! Ennek
magyarázata a szervezet oxigén-
ellátottsága, ami időskorban is
növelhető.
Ennek tudatában szervezünk
úszás, kerékpár, Nordic Walking,
aerobic és asztalitenisz foglalkozásokat.
A helyes testtartás elsajátítása
után, jól irányzott terhelés hatására a csontsejtek a megfelelő
helyen beépülnek, ami a törés
kockázatát csökkenti. Különböző túraútvonalak pár percre
találhatóak a Rege Residence-től,

amelyek önállóan, de vezetetten
is elérhetőek. A Szent Ferenc Kórház Kardiológiai Rehabilitációs
Osztálya által kidolgozott és
megvalósított tanösvényen heti
rendszerességgel gyaloglóórákat
teszünk.
A sportolás, a zenére végzett
gerinctorna, aerobic, jóga, csikung
óráink alatt végzett koordinációs
gyakorlatok az idegrendszer jó
működésének megtartására, fejlesztésére szolgálnak, ami felkészít a váratlan élethelyzetekre is,
ezáltal csökken az elesés veszélye.
Az ízületek mozgáshatárainak bővítése, a szalagok, izmok rugalmassága fontos a mindennapi
élet során; csökkenti a reumatológiai, ortopédiai betegségek kialakulását és az elesés veszélyét is.
Fitnesztermünk erőgépeit annak tudatában válogattuk össze,
hogy tudjuk: az izmok tömege és
ereje időskorban is növelhető.
Egy 2012-ben végzett tanulmány szerint a rendszeres fizikai
aktivitás 21 százalékkal csökken-

tette a demencia kialakulását,
erősíti a rövid és hosszú távú
memóriát, térbeli gondolkodást,
rövidíti a reakcióidőt, fejleszti a
figyelmet.
A fizikai előnyök mellett a mozgás számos pszichikai jó tulajdonsággal is rendelkezik. Csoportos
óráinkon a lakók társaságban
vannak, erősítik az önbizalmukat, mialatt mentesülnek a mindennapi problémáktól. A mozgás
során endorfin szabadul fel, ami
jó érzést okoz, s a kitűzött cél
elérése megelégedéssel tölt el.
Teremi Irén
mozgáskoordinátor
– Rege Residence

Gerinctorna

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

Vízi gimnasztika

PR-cikk

Lehet másképpen is tekinteni az időskorra, mint az általános szemléletmód? Ennek az időszaknak nem kell
feltétlenül a hanyatlásról, az elmúlásról és az elszigetelődésről szólnia. A Rege Residence Szépkorúak Otthonában úgy gondolunk az életnek ezen szakaszára, mint
lehetőségre, ahol új dolgokkal ismerkedhetünk meg és
kialakíthatunk egy aktív időskori életstílust.
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BUDAI POLGÁR

Apróhirdetések
Amerikaitól angolul gyorsan, beszéd- A II. KERÜLETBEN KERESEK ELADÓ
centrikusan, minden szinten. Tel.: 06 LAKÁST KÉSZPÉNZES FIZETÉSSEL!
A SZENT LUJZA SZERETETOTTHON 70 242-2611
AKÁR FELÚJÍTANDÓT IS! VÁROM
SZOCIÁLIS GONDOZÓ, ÁPOLÓ MUNHÍVÁSÁT!!! TEL.: 06 30 967-3067
KATÁRSAT KERES AZONNALI BELÉ- ANGOL-, FRANCIATANÍTÁS diplomás
PÉSSEL. JELENTKEZNI FÉNYKÉPES nyelvtanártól minden szinten. A Pasa- Eladó a Vízivárosban (a Batthyány tér
ÖNÉLETRAJZZAL A szentlujza@t-on- réti tér mellett. dobojutka@gmail.com közelében) külön bejáratú, 1,5 szobás,
line.hu VAGY A 466-5611-ES TELE- Tel.: 06 30 432-5012
utcai, cirkófűtéses lakás. Rendezett,
FONSZÁMON LEHET.
DIPLOMÁS NYELVTANÁRNŐ több liftes, jó beosztású. Irányár: 41 M Ft.
Az Amerikai Iskola (Nagykovácsiban) éves külföldi tapasztalattal NÉ- Ingatlanközvetítő nélkül. Tel.: 06 70
takarítókat keres 8 órás vagy részmun- MET-, ANGOL-, FRANCIAOKTATÁST, 505-4525
kaidős állásban. Azonnali belépési lehe- érettségire, nyelvvizsgára felkészí- A II., Herman Ottó úton felújított
tőség. Érdeklődni Németh Juditnál lehet tést és társalgást vállal felnőttekházban 78 m²-es I. emeleti, három
a 06 30 274-5332-es telefonszámon, ill. nek és tanulóknak minden szinten.
szobás, teraszos, jó állapotú lakás
Az önéletrajzokat várjuk a hvass@aisb. Tel.: 06 30 373-8069
garázzsal vagy anélkül eladó. 67,5
hu e-mail-címre.
Matematika-, fizikatanítás általános M Ft. Tel.: 06 20 932-5005
II. kerületi, Hűvösvölgyi úti fodrá- és középiskolásoknak szaktanártól,
szatba aktív, dolgozni szerető nyug- referenciákkal. Tel.: 06 30 461-8821 II., Pasarét mellékutcájában 130
m²-es, panorámás sorházi lakás
díjas hölgyet keresünk HAJMOSÓI
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, garázzsal, kocsibeállókkal eladó.
állásra. Tel.: 06 70 360-9943
érettségire, felvételire való felkészítés 125 M Ft. Tel.: 06 30 960-8862
Igényes, gyakorlott hölgy keres ház- gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.:
A II., Gábor Áron utcában panovezetőnői és gyermekfelügyeleti mun- 06 30 264-5648
rámás, bruttó 126 m²-es, három
kákat Budapesten. Részletekért hívjon
bizalommal! Tel.: 06 70 240-6330
szobás tetőtéri lakás gépkocsibeINGATLAN
állóval eladó. 78 M Ft. Tel.: 06 30
Kísérőnek keres önellátó, de járásában A II., Ribáry utca környékén ke960-8862
korlátozott idősebb hölgy a Keleti Ká- resek eladó garázst. Tel.: 06 20
roly utcában, kb. napi 2 órában, meg- 969-2479
A II., Pasaréti úton kilenc lakásos tárbízható, leinformálható hölgyet a körsasházban 90 m²-es két erkélyes lakás
Hosszabb
távra
9
m²-es,
felújított
álnyéken. Tel.: 06 30 477-7138
lapotban lévő üzlethelyiség kiadó a tulajdonostól eladó. Irányár: 59 M Ft.
Idős anyám mellé keresek felvigyá- Kis Rókus u. 9-11. sz. alatt. Érdeklődni: Kérem, ingatlanközvetítők ne keressezót, főleg szerdára, szombat délutánra petrezselyem10ab@gmail.com Tel.: 06 nek. Tel.: 06 20 225-6866
vagy estére. Tel.: 06 30 563-7292, 06 70 230-8843
Pasaréten II. emeleti, 142 m²-es felújí20 495-3229
Diplomaták és külföldi üzletembe- tandó Bauhaus jellegű lakás terasszal,
rek részére keresek lakást, házat, garázzsal tulajdonostól eladó. Irányár:
OKTATÁS
ikerházat hosszú távú bérlésre. 85 M Ft. Tel.: 06 30 438-9320
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL Tel.: 06 30 924-7165
Kuruclesen tulajdonostól eladó 108
GYXAKORLOTT DIPLOMÁS SZAKTANÁR EGYÉNILEG VIZSGÁKRA, FEL- KERESEK eladó, vagy minimum egy m²-es villalakás 20 m²-es terasszal,
VÉTELIKRE FELKÉSZÍT, RENDSZEREZ. évre bérelhető lakást. Tel.: 06 30 729- közvetlen kertkapcsolattal. Ingatlano7546
TEL.: 06 30 749-2507
sok ne hívjanak! Tel.: 06 20 944-8293

ÁLLÁS-MUNKA

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. április 14-én.
Lapzárta: keretes – április 4., apró – április 6.

A II., Völgy utcában 1400 m²-es parkosított telken 350 m²-es, két generációs,
felújított családi ház 230 M Ft. Tel.: 06
20 967-5691
ADYLIGETEN 2050 m²-es építési
telek jó infrastruktúrával, panorámával tulajdonostól 47,5 M Ft-ért
eladó. Tel.: 06 30 257-0257
A XII., Krisztina körúton a Várra
panorámás, IV. emeleti (lift van) 55
m²-es két szobás, jó állapotú, cirkófűtéses lakás eladó. 34,9 M Ft. Tel.:
06 20 935-0018
A XII., Patkó utcában 125 m²-es,
két szintes, öt szobás lakás garáz�zsal eladó 85 M Ft-ért. Tel.: 06 30
960-8862
Nagykovácsiban 1170 m²-es telken 240
m²-es két generációs új építésű családi
ház 129 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
Balatonszemesi kertes ház eladó vagy
budapesti lakásra cserélhető. Tel.: 06
20 924-9428, 06 20 364-3332
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC?
SEGÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? 15 ÉVES TAPASZTALAT.
SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

EGÉSZSÉGÜGY

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

Villanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhárítást, javítást, teljes felújítást. Kapcsoló, konnektor, kismegszakító, áramvédő (FI) relé, elosztószekrény-csere!
Kérem, hívjon! Kendrik Tamás. Tel.: 06
30 456-6557

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA (SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMASSZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. HÁZASPÁROKNAK KEDVEZMÉNY. Tel.: 06 30
206-4801

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

Festés, mázolás, tapétázás, kisebb mun- REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB.
kák is, kőműves javítások. Kovács Ger- SZERELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL,
gely. Tel.: 06 30 568-6255
KERÜLETI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚSZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁ- NYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDEZÁST, PARKETTÁZÁST, CSEMPÉZÉST, LÉSHEZ! Tel.: 06 70 341-9489, 06 20
VALAMINT TELJES KÖRŰ LAKÁSÁT- 341-0043

ALAKÍTÁST VÁLLALUNK GARANCITÁRSASHÁZAK
ÁVAL, REFERENCIÁVAL. Tel.: 06 70
632-3491
II. kerületi hölgy vagyok, kerületen
Szobafestést, mázolást, szennyvízcsa- belül lépcsőház-takarítást vállalok.
torna kiépítését, kisebb-nagyobb mun- Társasházban vagy lakóparkban.
Tel.: 06 70 624-2704
kákat vállalok. Tel.: 06 70 539-9584

Héra cserépkályha átalakítását,
PEDIKŰR HÁZHOZ MEGY. NYUGDÍ- mérőhely kiépítését, EPH érintés- CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TEJAS KEDVEZMÉNY! TALPMASSZÁZS védelmi javításokat vállalok. www. RASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉelektromoscserepkalyha.hu (bemu- SE, JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30 341-3423
AJÁNDÉK! TEL.: 06 20 806-7783
tatkozás). Tel.: 06 20 530-0344
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapuVÍZ-GÁZ-VILLANY
VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, nyitó automatikák, zárszerelés,
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, köz- kapcsolók, lámpák cseréje, garanci- lakatosmunkák, kerítések. frimapontifűtés-szerelés, ázások, cső- ával. Boda Zsolt villanyszerelő mes- ri53@gmail.com. Urbanek. Tel.:
törések megszüntetése. Tel.: 402- ter. Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363 214-7442, 06 20 978-7429
4330, 06 20 491-5089
KÉMÉNYBÉLELÉS, SZERELTKÉ- ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakDUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜ- MÉNY-ÉPÍTÉS, KONDENZÁCIÓS KA- doktor.hu 24 éve vállalom kedvező
LETI GYORSSZOLGÁLAT. Szaksze- ZÁNOK BEKÖTÉSE, SZAKVÉLEMÉNY, árakon ablakok, ajtók javítását, ilrűen, nagy tapasztalattal, bontás ÜGYINTÉZÉS. Tel.: 06 30 680-6814 lesztését, zárak cseréjét, festését,
nélkül azonnal, garanciával. Tel.: 06
üvegezését, szigetelését garanciá30 921-0948
LAKÁS-SZERVIZ
val. A felmérés díjtalan! HORVÁTH
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületiek- ALPINTECHNIKA: Homlokzatfelújí- ÁKOS. Tel.: 06 70 550-0269
nek azonnal. Több évtizedes gya- tás, kőműves munkák, festés-mázolás, Asztalos, lakatos munkák készítésétől a
korlattal, falbontás nélkül. Tel.: veszélyelhárítás, tűzfalak felújítása, legkisebb javításig. Hívjon bizalommal.
227-7210, 06 30 940-0748
dryvitszigetelés, bádogozás. Tel.: 273- Mindenre van megoldás. Tel.: 249-0329,
1857, 06 20 471-1870
06 20 411-4349
VÍZSZERELÉS, CSAPJAVÍTÁS,
WC-TARTÁLY CSERE ÉS JAVÍTÁS. TÁRSASHÁZAK, családi házak faA II. KERÜLETBEN INGYENES KI- szerkezeteinek orom-és ereszdeszkázat-cseréje, mázolása. Tel.: 273-1857,
SZÁLLÁSSAL. TEL.: 315-2825
06 20 471-1870
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK
VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, Bádogos és tetőfedések, magas és
vécétartályok cseréje, javítása. Anyag- lapos tetők javítása 1986 óta, budai kisiparos.Tel.: 249-2664, 06 20 944-9015
beszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉ- Lapos tető szigetelése, egyéb munkák.
CÉCSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, 4 Pillér Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931javítása. Mosó-, mosogatógépek be- 5495
kötése. Tel.: 06 30 447-3603
LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETEVÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁ- LÉSE, bádogos-tetőfedő munkák. GaLYOK, CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, JA- rancia, referencia. Tel.: 273-1857, 06 20
VÍTÁSA. INGYENES KISZÁLLÁSSAL. 471-1870
Tel.: 06 20 980-7564
SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA KÉMÉKISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰ- NYEK BELSŐ MARÁSÁT, BÉLELÉSÉT
TÉS-, KLÍMA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. TEL.:
VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉS- 06 20 264-7752
SEL – ENGEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINKÉMÉNYBÉLELÉS MOSOLYGÓS
TÉZÉSEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITEÁRAKON, ÜGYFÉLBARÁT MUNKALEZÉS GARANCIÁVAL. TEL.: 06 20
VÉGZÉS, MINDEZ CSAK CSIPETNYI
923-3109, 06 70 258-0000
KOSSZAL, AZ ÖN IGÉNYEIT FIGYEVÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázá- LEMBE VÉVE. botoskemeny@gmail.
sok megszüntetése. Balázs János com TEL.: 06 20 624-0601
épületgépész technikus. Tel./fax:
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS,
362-4050, 06 20 917-0697
TAPÉTÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JATisztelt hölgyem, uram! Víz-, fűtéssze- VÍTÁS, -CSISZOLÁS, CSEMPÉZÉS, KŐrelés, duguláselhárítás garanciával, el- MŰVES, LAKATOS, ASZTALOS MUNérhető áron. Rózsa Sándor. Tel.: 06 20 KÁK, VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR.
433-1628
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT
JÓZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰ- Festés 1500 Ft-tól, tapétázás 2000
SZERÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCI- Ft-tól, duguláselhárítás. Minőség, gaÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 56/B. TEL.: rancia! festoguru.weebly.com Tel.: 06
70 250-9132
359-3958, 06 30 933-3620
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LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. METZ MÁTÉ. Tel.: 06 20 3495395

Közös képviselők, tulajdonosok, FIGYELEM! Saját célra keresek tetőtér-beépítéshez tetőteret vagy lapos tetőt. Tel.:
06 30 297-7825
Társasházkezelést, közös képviseletet
vállalunk korrekt, megbízható módon,
referenciákkal. E-mail: flotthometeam@gmail.com web: www.tarsashazkezelobudapest.hu Tel.: 274-6135,
06 70 561-1174

SZOLGÁLTATÁS

HÁZIÁPOLÓ ÁPOLÁST, GONDOZÁST
ÉS LAKÁSTAKARÍTÁST VÁLLAL. HÍVJON BIZALOMMAL. ELÉRHETŐSÉG:
TEL.: 06 30 836-0731

ASZTALOS MUNKÁK. Egyedi konyha-, gardrób-, előszoba-, hálószoba-,
irodabútorok fából, lamináltlapból,
régi újrahasznosított gerendából.
Lépcsők, korlátok, kapaszkodók.
Kül- és beltéri nyílászárók. Kültériek
68, 78, 88 mm vastagságban. Tel.:
06 30 564-7199

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

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

Kertápolás, kertépítés szakszerűen,
kertésztechnikustól 26 év szakmai
tapasztalattal. Móricz Gábor. Tel.:
06 30 495-9862

MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, INGYENES DOBOZOK.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 12 www.herkulestrans.hu TEL.: 385000 Ft-tól, WC: 18 000 Ft-tól, kamerás 1802, 06 30 999-8619
csővizsgálat 15 000 Ft-tól, festés-tapéBízza szakemberre, ne bízza a vétázás. Tel.: 06 70 250-9132
letlenre, szobafestő munkát vállal
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK,
garanciával. Tel.: 06 30 913-8245
VÉDŐRÁCSOK, KAPUK-TOLÓKAPUK,
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, NAGY MAGDA férfifodrász (a PasaTETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, VÁLASZFAL, ÁL- réti Fodrászszalonból) a HűvösvölMENNYEZET. Tel.: 06 30 292-3247 gyi út és a Szerb Antal utca sarkán
lévő fodrászatban szeretettel várja
ELEKTRONIKA
régi és új vendégeit. Tel.: 06 70 224ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGI- 3725, 274-2451
TÁLIS ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: A Pasaréti Fodrászszalonból MATY201-5368, 06 20 537-6281
KÓ ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOLapos TV-k, színes TV-k javítása ROSNÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) a
mindennap. Tel.: 243-9462, 06 30 940- Pasaréti út 53. (Gábor Áron utca sarok) alatti fodrászatban szeretettel
1802, PAÁL FERENC.
várja régi és új vendégeit.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, karbantartás, vírusirtás, alkat- KERT
rész-beszerelés, bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.: 06 KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST,
öregkertek ifjítását, metszést, perme30 857-2653
tezést, fakivágást, szállítást vállalok.
Szilágyi Csaba. Tel.: 06 20 970-7506
REDŐNY
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Kert-, telek-, ingatlanfelújítás!
Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, tereprendezés,
kerítésépítés. Ingatlanok teljes körű,
kőműves, szigetelési, festési, tetőjavítási munkák elvégzése. Reális áron!
www.telekrendezes.hu Tel.: 781-4021,
06 20 259-6319
Kertépítés, gondozás, metszés, fakivágás, szállítás. Szilágyi Ferenc. Tel.:
06 30 852-3349
Fakivágás, fagondozás kerületi
vállalkozástól, zöldhulladék aprítása, szállítása, tuskómarás. Boda
János okl. kertészmérnök, www.
greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948
Teljes körű kertgondozás kertészmérnök csapattól korrekt áron,
zöldhulladék-szállítással. www.
greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948

MŰGYŰJTÉS

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket,
bútorokat, porcelánokat, KÖNYVEKET,
kerámiákat, ezüsttárgyakat, csillárokat,
lakberendezési tárgyakat. Teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 9518307, 06 30 462-8883

BUDAI POLGÁR

BOROSTYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT VÉTEL-ELADÁS
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűj20 597-8280
teményem kiegészítésére magas áron
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁ- vásárolok. Tel.: 325-6753
ROLOK BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, Kb. 1,5 méteres Ficus Benjamin, szép
EZÜSTÖKET, PORCELÁNOKAT, BRON- és egészséges, olcsón eladó. Tel.: 06 30
ZOKAT, ANTIK ÓRÁKAT STB. TELJES 440-5010
HAGYATÉKOT ELSŐ VEVŐKÉNT LEGMAGASABB ÁRON. A KISZÁLLÁS DÍJ- Könyveket, könyvtárakat, régit, újat anTALAN. herendi77@gmail.com Tel.: 06 tikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. Tel.: 06 20 425-6437
20 280-0151

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.:3166461 Tel.: Egész évben számíthat ránk! A
Louis galériát tekintse meg az
06 20 391-5543
interneten. (35 éves gyakorlat.)
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képes- Készpénzért vásárolok tört- és falapot, papírrégiséget, régiségeket vá- zonaranyat, ezüstöt, brilles ékszesárolunk és árverésre átveszünk. VI., reket, kar-, zsebórákat, borostyánt,
Andrássy út 16. Nyitva: H-SZ: 10-17, herendi porcelánt, festményt, antik
Cs: 10-19. Tel.: 266-4154
bútort, hagyatékot. Kérem, jöjjön el
19-20. századi magyar és külföldi mű- hozzánk, vagy hívjon bizalommal!
vészek festményeit keressük megvé- Margit krt. 51-53. Üzleti telefon:
telre készpénzért gyűjtők, befektetők 316-3651, 06 30 944-7935. Gyűjtők
részére. Nemes Galéria, 1024. Szi- gyűjteményét vásárolom.
lágyi Erzsébet fasor 3. E-mail: nemes. A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33.
gyula@nemesgaleria.hu Mobil: 06 30 ALATTI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL
949-2900 Tel.: 302-8696
MINDEN FAJTA RÉGI BÚTORT, SZŐ-

KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS,
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL
DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938
KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉA VISNYEI GALÉRIA FESTMÉNYT, NYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT,
RÉGISÉGET, HAGYATÉKOT VÁSÁROL. PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANGKÉRJE FOTÓ ALAPJÁN ÁRAJÁNLA- SZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET,
TUNKAT! www.visnyei.hu Tel.: 06 20 CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET,
980-7570
SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT,
SZOBRÁSZ V.
(MIKLÓS)
VIETNAMI
VÁROS

VILÁGTALAN

NYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT,
ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT.
DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR
HÍVHATÓ. TEL.: 06 20 322-2697, 06
20 494-5344
AMERIKAI
...
FALSZABVÁNY
HENRIETTA
MARADVÁNY
SZÉN
TORNÁSZ
VEGYJELE

GYŐZKÖDŐ
ZAMAT

TÁRSKERESÉS

FEHÉR ORCHIDEA társközvetítő
várja jelentkezését. 2040 Budaörs,
Templom tér 19. Tel.: 06 20 4876047, 06 30 974-1056

NYUGDÍJAS, INTELLIGENS, CSINOS
HÖLGY MEGISMERKEDNE NYUGDÍJAS, INTELLIGENS, MEGBÍZHATÓ,
HANGVERSENYT KEDVELŐ ÚRRAL.
TEL.: 06 70 341-6445

EGYÉB
ÉLETJÁRADÉKI, ELTARTÁSI SZERZŐDÉST
KÖTNÉK, TULAJDONJOGOT VÁSÁROLNÉK HASZONÉLVEZETTEL MEGTERHELVE, MEGEGYEZÉS SZERINT HAVI VAGY
EGYÖSSZEGŰ FIZETÉSSEL. BEVÁSÁRLÁST, ORVOSHOZ VALÓ SZÁLLÍTÁST, TAKARÍTÁST VÁLLALOK. MINDENKÉPPEN
MEGÉR EGY SZEMÉLYES TALÁLKOZÁST.
ELÉRHETŐSÉGEM: erika85311@gmail.
com TEL.: 06 20 622-3336
KICSI

MEDVE
FAJ

DREZDA
FOLYÓJA

ELEKTRON

D

1

április 21.

szombat 16.00

ÖREG
BÁCSI

SZÓRAKOZÓHELY

2

KALAP
ANYAGA

TRAFFIPAX

EGYIPTOM
FŐVÁROSA

FLASTROM

FÜRDŐEDÉNY

DIÉTÁS
ÜDITŐITAL

HAZAI BANK
BETŰJELE

a Tünet együttes tagjainak
közreműködésével 3-7 éves
gyerekeknek
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CSAVARÓ

... FALL
ZENESZ.

LUTÉCIUM
VEGYJELE

EME

NEMZETI
EMLÉKHELY

VOLT
FATÖNK

ORROCSKA
FÉRFI
BECENÉV

KALIFORNIAI
EGYETEMI
VÁROS

SVÁJCI
FOLYÓ

...
MORRICONE

VAGY
LATINUL

NŐI NÉV

RÉGI
HOSSZMÉRT.

KNOCK
OUT

ÉNEK
RÉGIESEN

ALJZAT

ARGOSZI
SZÓKIRÁLYLÁNY
TOLDALÉK

KUCOK
JÁTSSZ VELÜNK
MESÉT!
Interaktív meseszínház

BÁNAT

FÜSTRÚD

ÉGITEST

BRAZÍLIA
AUTÓJELE

GRAMATIKA
ÁGA

SÓHAJ
HATÁROK!

ZENEDRÁMA

STRONCIUM
VEGYJELE

NUMERO
RÖVIDEN

FÉRFI
BECENÉV

NŐI NÉV
PARÁNY

ERREFELE!

MÁJ
TERMELI

PITYEREG

AMERIKAI
HÍRÜGYN.

ZENEI
FÉLHANG

ÉVSZAK

EZÜST
VEGYJELE
TÖRZSFŐ
VOLT
ZENEDARAB!

EREDETI
LÉZER

... BÜKKÖNY
(VIRÁG)

PARKING

SECUNDUM
MOTORKERÉKPÁR
MÁRKA

... URBE

A rejtvény fő soraiban Victor Hugo gondolatát rejtettük el.
A 2018/3. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Aki nem emelkedik,
az zuhan”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat
sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a Kucok – Játssz velünk
mesét! című előadásra, amely április 21-én 16.00 órakor lesz a Klebelsberg Kultúrkúriában. A nyertesek: Hadas Mária, Hermann Zoltánné és Pós Gábor. Gratulálunk! A nyereményeket személyesen vehetik át a művelődési központban. A nyereménnyel kapcsolatban a 06 20
325-1414 telefonszámon kaphatnak további információt. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.
zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2018. április 14-ig.

2018/5 – március 31.

HIRDETÉS

Jelige: Kölcsönös előnyök! Megbízható, munkával rendelkező, diplomás
nő vagyok. Szeretnék életjáradéki
vagy öröklési szerződést kötni olyan
idős személlyel, akinek nincsenek
közeli hozzátartozói, azért, hogy segíthessem az életét, és kiegészítsem
a nyugdíját havi fix életjáradéki ös�Idősek Otthonába várjuk szeretettel szeggel. Hívjon bizalommal! Tel.: 06
2018 májusi beköltözéssel ápolást, 30 455-5921
gondozást igénylő idősek jelentkezését igényes, családias környezetben FARMER DIVAT, Margit krt 69. Kezdje
Vas megyei bentlakásos elhelyezés- a tavaszt egy új nadrággal. Nyitvatarsel. Tel.: 06 30 580-9301
tás: Hétköznap 10-18, szombat 10-13.
Tel.: 212-4163
ÖRÖMMEL GONDOSKODNÉK ÖNRŐL KÖLCSÖNÖS SZIMPÁTIA ESE- Kártyapartnereket keresek! 60–70
TÉN, SZEBBÉ TÉVE IDŐS ÉVEIT – éves hölgyek és urak jelentkezéELTARTÁSI VAGY ÉLETJÁRADÉKI sét várom!!! Csak este. Tel.: 06 70
SZERZŐDÉSSEL! TEL.: 06 30 847- 341-6445
4955
Chrysler Saratoga személygépkoMAGÁNYOS? VAGY CSAK ROSSZ csi eladó megkímélt állapotban első
ANYAGI HELYZETBEN VAN? VAGY EL- tulajdonostól. Benzines, bordó, nagy
TARTÁSRA SZORUL? ÉLETJÁRADÉKI, teljesítmény. Irányár: 180 000 Ft. Tel.:
ILLETVE ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖT- 06 30 940-3937
NÉK HÖLGYEKKEL, ILLETVE URAKKAL
EGYARÁNT. HÍVJON BIZALOMMAL! TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Nyáron is kötöttben, horgoltban! DiTEL.: 06 30 950-0916
vatos, egyedi, kézi kötött, horgolt
Féltő, gondoskodó VIP-s tartási ruhadarabok rendelésre, nagy foszeződést kötne idős személlyel nalválasztékkal, saját fonalból is.
budai értelmiségi házaspár. Tel.: www.kotode.hu Tel.: 356-6009
06 30 277-6622
Kártyapartnereket keresek!! 60-70
IDŐS SZEMÉLYT segítenék élete ne- éves hölgyek és urak jelentkezéhézségeiben. Módját közösen dönte- sét várom!!! Csak este. Tel.: 06 70
nénk el. Tel.: 06 30 418-6663
341-6445
SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL
VÁRJA MEGRENDELŐIT. KÉSZÍTÉS,
JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFŐTŐL
PÉNTEKIG 12-17-IG. J. WIENNA BT.,
1027 BP., VARSÁNYI IRÉN U. 17. Tel.:
06 30 858-9499
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Összecsomagoltuk a Gere Kopar 2012-es
és 2013-as szenzációs évjáratát. A csomagot
mindössze 14 990 forintért vihetik haza,
vagy rendelhetik meg webáruházunkban
(www.radovin.hu) a készlet erejéig.

14 990.-

A csomag egy palack 2012-es
és egy 2013-as évjáratú Gere Kopart
tartalmaz. A borok külön-külön is
megvásárolhatók.

radovin hidegkút

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

www.radovin.hu

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

www.fa cebook .com/bu dapest2
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Köszönjük!

A Közkincs Egyesület

„Mozgó Könyvek”

könyves szekereire, közhasznú
könyvterjesztés céljára vásárol
könyveket, házi könyvtárakat,
illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107
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ElőzzE mEg
a bajt!
Elmúlt 65 éves?
Sokszor vissza kell kérdeznie?
Nehezebben érti meg a környezetében
beszélőket?
Ha igennel válaszolt a kérdésekre,
Önnél hallásprobléma tünetei jelentkezhetnek.
Kérjen időpontot
ingyEnEs Hallásvizsgálatra
az amplifon hallásközpontba
2018. április 3-tól 13-ig.
Amplifon Hallásközpontok
II., Budagyöngye Bevásárlóközpont
Tel.: 06 1 221 55 66
II., Margit krt. 31-33.
Tel.: 06 1 336 02 98
III., Bécsi út 52.
Tel.: 06 1 439 18 97
amplifon.hu

HIÁNYPÓTLÓ SZEMLÉLETŰ

GYERMEK-GASZTROENTEROLÓGIA

GYERMEKEK ENDOSZKÓPOS KIVIZSGÁLÁSA KÍMÉLETESEN
• a legkorszerűbb endoszkópos eljárással
• altatásban, speciálisan képzett gyermekaneszteziológiai csapat segítségével
• a vizsgálat előtt pszichológiai felkészítés
• ébredés egy barátságos helyiségben,
a szülők jelenlétében
Kivizsgálás gyorsan, várakozás nélkül, teljes körű odaﬁgyeléssel.

10%

az első szakorvosi vizsgálat árából.

kedvezmény az ajánlat érvényessége: 2018. április 30.
Időpontra bejelentkezés: +36 1 550 00 44
Tudjon meg többet: panoramamed.hu

Az ajánlat 2018. április 30-ig, a hirdetés felmutatásával érvényesíthető. Egy fő számára, az első ﬁzikális
gyermekgasztroenterológiai kivizsgálására használható fel. A kedvezmény a szakrendelő árlistájában
szereplő „komplex szakorvosi vizsgálat és konzultáció” árából értendő. Más ajánlattal nem vonható össze.
PMC_gyerekgasztro_197x133mm_02v.indd 1

2018. 03. 27. 13:15

