
A felújított Gül Baba türbét ok-
tóber 9-én ünnepélyes keretek 
közt Orbán Viktor miniszterel-
nök Recep Tayyip Erdoğan török 
köztársasági elnök társaságá-
ban adta át. A II. kerületet Var-
ga Mihály pénzügyminiszter, a 
4-es választókerület ország-
gyűlési képviselője és Láng 
Zsolt, a kerület polgármeste-
re képviselte. Nemcsak a za-
rándokhely újult meg, hanem 
annak tágabb környezete is. 
A Mecset utca felől egy szép, te-
raszos kialakítású kert létesült, 
felújították a Gül Baba és a Tur-
bán utcát, a türbe köré pedig 
az egykori Wagner-villát idéző 
árkádsort építettek, melynek 
kilátópontjáról csodálatos pa-
noráma nyílik az egész városra. 
A beruházás a magyar és a tö-
rök kormány együttműködése 
révén, közös finanszírozásban 
valósult meg.

(Folytatás a 4-5. oldalon.)

Átadták a felújított Gül Baba türbét 
és megszépült környezetét

Cságoly Ferenc terveit a fővárosi 
önkormányzat emlékéremmel 
jutalmazta, mivel szellemes épí-
tészeti megoldása biztosítja, hogy 
az épület hamisítatlan piaci hatást 
keltsen. A vásárló a főbejárat fe-
lől közeledve szinte az egész piacot 
átlátja. A Fény Utcai Piacot 1998. 
június 30-án adták át, a szalagot 
a II. kerület akkori polgármeste-
re, Póta Gyula vágta át. Újjáépítése 
óta 31 millió alkalommal látogat-
ták meg, s továbbra is a budai oldal 
legismertebb és leglátogatottabb 

piaca maradt. A hűséges vásárlók 
mellett egyre nagyobb arányban 
tűnnek fel fiatal családosok és 
akár huszonéves fiatalok is, akik 
között – egy kutatás szerint – egyre 
népszerűbb a „piacozás”. A vásár-
lási szokások ugyan átrendeződ-
tek, jelentős konkurenciát okoz-
nak a szupermarketek, de egyedi 
hangulatával változatlanul a II. ke-
rület egyik legkedveltebb találko-
zási pontja a Fény Utcai Piac.

Az október 12-i ünnepi ese-
ményen részt vett Láng Zsolt 

II. kerületi polgármester mel-
lett Ernyey László önkormányzati 
képviselő, a Fény Utcai Piac Kft. 
felügyelőbizottságának elnöke, 

valamint Biró Zsolt bizottsági el-
nök és Legény Béla önkormány-
zati képviselő is.

(Folytatás a 2-3. oldalon.)

Idén húszéves az újjáépített Fény Utcai Piac
1998-ban átfogó rekonstrukció eredményeképpen nyerte el mai for-
máját a Fény Utcai Piac Cságoly Ferenc Ybl-díjas építész, a II. kerület 
díszpolgára tervei alapján. A II. Kerületi Önkormányzat beruházásá-
ban húsz évvel ezelőtt a garázzsal együtt ötszintes épületet alakí-
tottak ki üzletekkel, piaci standokkal, mozgólépcsőkkel.
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Budapest Főváros Törvényhatósági Bizottsága 1940-ben határozatban jelölte ki a Széna 
téren és a Vérmező úton, a volt „sportpálya mellett elhúzódó gyalogjárdán elhelyezett 
élelmiszerpiacnak” a Lövőház, a Fény és a Retek utca által határolt területen való 
végleges felépítését. A Honi Ipar 1942. december elsején arról számolt be, hogy hama-
rosan „Megkezdi a főváros a Retek-, a Fény- és Lövőház-utca által határolt területen 
a szénatéri piacot pótló korszerű piac építkezését.” 

A szovjet kolhozpiacok mintájára a Sárkány István által tervezett Fény utcai csarno-
kot végül 1953. április 21-én nyitotta meg Nezvál Ferenc, Budapest Főváros Tanácsa 
Végrehajtó Bizottságának elnökhelyettese és Kenderesi Károly, a II. Kerületi Tanács 
elnöke. „Régi kívánságuk vált valóra kedden a II. kerület dolgozóinak: a Fény-utcában 
megnyílt Budapest legkorszerűbb élelmiszervására. A koradélutáni órákban már nagy 
tömeg állta körül a lobogódíszt öltött piacteret. Az árusítóhelyek zsúfoltak a szebbnél 
szebb friss áruval. A KÖZÉRT-Hús Bolt üvegpolcain és a falmenti kampókon sertés-
combok, karajok, rózsaszín tarják, hízott marhaszegyek, leveshúsok sorakoztak. […] 
A piac teraszán zenekar szórakoztatta a folyton szaporodó néptömeget, amely a piac 
megnyitására várt. Közben megérkeztek a meghívottak, a kerületi tanács tagjai, a 
tömegszervezetek képviselői, a kerület legjobb dolgozói” – írta a Magyar Nemzet 
1953-ban. Két évre rá Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága a Fény utcai 
piacot a II. kerületi Tanács közvetlen kezelésébe adta.

A piac hiányosságai (elégtelen csatornázás, nem megoldott szeméttárolás) hamar 
megmutatkoztak, azonban korszerűsítésére csak 1969-ben került sor, de 1982-ben 
ismét napirendre került a piac ügye, ezúttal az aggasztó közbiztonsági helyzet miatt. 
1988-ban határozat született a modernizálásáról, ami nem valósult meg. A kilencvenes 
években a Lövőház utca, Fény utca és Retek utca által határolt terület – meglehetősen 
elhanyagolt körülmények között – helyet adott az elavult Fény utcai piac mellett egy 
kétszáz férőhelyes felszíni személygépkocsi-parkolónak, továbbá hat lakóháznak. 
A II. Kerületi Önkormányzat részletes rendezési tervet készíttetett a jelzett területre, és 
a piac újjáépítése mellett döntött. A régi piacon helyet foglaló kereskedők képviselőit 
az önkormányzat valamennyi döntésbe bevonta, véleményüket a döntés-előkészítés 
során figyelembe vette. 1998-ban átfogó piacrekonstrukció eredményeképpen született 
meg mai formájában a Fény Utcai Piac. Verrasztó Gábor

Nemcsak klasszikus piac,  találkozási pont is

(Folytatás az első oldalról.)

Láng Zsolt köszöntőjében kiemelte, hogy ez az 
emblematikus helyszín nemcsak klasszikus piac-
ként működik, hanem egyben találkozási pont is 
a kerületiek számára, mindemellett számtalan 
egyéb funkcióval is rendelkezik, így egy hétvé-
gi bevásárlás alkalmával szinte mindent meg-
találhatnak itt a vásárlók, amire csak szükségük 

lehet. – Büszkék vagyunk rá, hogy ez a kedvelt 
bevásárlóközpont, piac és gasztronómiai egy-
ség a mi kerületünkben van – tette hozzá. Varga 
László, a Fény Utcai Piac Társasház intézőbizott-
ságának elnöke szerint a piac sokat változott az 
elmúlt évtizedekben, de a törzsvásárlók, a széles 
és friss kínálat, a rejtett kincsek, az őstermelők 
meglepetései, a rend, a tisztaság és a jó hangulat 
változatlan maradt. – Az árusainkkal való emberi 

kapcsolat miatt szinte hazajárnak a látogatók, re-
cepteket és főzési tippeket cserélnek, beszélget-
nek, viccelődnek – emelte ki Varga László.

Néhány szám a piac elmúlt húsz évéből: 150 
tonna gomba, 1000 tonna kenyér, 5500 tonna 
csirkehús, 6500 tonna burgonya, 2 millió darab 
lángos. Jelenleg a csaknem 20 ezer négyzetmé-
teren található 150 üzletnek az önkormányzattal 
együtt több mint 60 tulajdonosa van.

A nagy hetivásárokat már a harmincas évek elejétől a Lövőház utcában tartották
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Idén húszéves
a Fény Utcai Piac

...és 1973-ban

A piac 1960-ban...
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Jelölés a 2018. évi Klebelsberg-díjra
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat Klebelsberg Kuno-díj-
ára október 24-én 14 óráig lehet – a jelölt rövid méltatásával 
együtt – kitüntetésre érdemes személyt javasolni. A  Pesthideg-
kúti Városrészi Önkormányzat 1992-ben alapította a Klebels-
berg Kuno-díjat azzal a hagyományteremtő szándékkal, hogy a 
pesthidegkúti közélet egy-egy kiemelkedő alakját – akinek élete 
és munkássága példaként állítható a kortársak és a jövő nemze-
dékei elé – évről évre az egykori kultuszminiszter nevével fém-
jelzett emlékplakettel, és az ezzel járó pénzjutalommal tünteti 
ki. A díjat minden év novemberében, a Klebelsberg Napok kere-
tében adják át. A Pesthidegkúton élő vagy tevékenykedő, és a ki-
tüntetésre érdemesnek tartott személyre tett lakossági javaslato-
kat – a jelölt rövid méltatásával együtt – Kun Katalinnak címezve a 
Polgármesteri Hivatalba (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) vagy 
a kun.katalin@masodikkerulet.hu e-mail-címre kéri eljuttatni a 
Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat október 24-ig.

Schittenhelm Ede hősi halált halt honvédtüzér síremlékénél tar-
tott megemlékezést a II. Kerületi Önkormányzat a környék lakóival 
közösen az október 6-i nemzeti gyásznap alkalmából. Az aradi vér-
tanúk emléknapjának előestéjén a Bimbó úti helyszínen Láng Zsolt 
polgármester és az emlékhely felújítását kezdeményező lokálpat-
rióta, Némedi László közösen helyezett el koszorút.

Főhajtás a nemzeti gyásznapon

Kiss Ferenc, a Fény Utcai Piac Kft. 
ügyvezető igazgatója: – A II. Kerületi 

Önkormányzat 
közel 25 éve 
hozta létre a 
cégünket, mi 
bontottuk el 
a régi piacot, 
m a j d  ü z e -
meltettük az 
ideiglenest, 

és végül építettük meg az újat 1998-
ban. A piac társasházként működik, a 
cégünknek – és így a II. Kerületi Önkor-
mányzatnak – több mint 70 százalékos 
a tulajdonhányada. Sok munkával jár az 
üzemeltetés, de úgy vélem, munkánkat 
dicséri, hogy nem látszik az épületen az 
eltelt két évtized, és a folyamatos kar-
bantartás miatt a gépészeti berendezések 
is rendben vannak. A két piaci szinten 
több olyan kereskedő van, aki már húsz 
éve a régi piacon is jelen volt, és ahol a 
harmadik generáció viszi tovább az üz-
letet. Törzsvásárlóink között nagyon sok 
híresség, színészek, sportolók is vannak.
Báló edina: – Kilenc-tíz éve folya-

matosan ide 
járunk vásárol-
ni. Közel van, 
nagyon nagy a 
választék, pa-
radicsomból is 
sokszor tíz-ti-
zenöt féle van, 
és mindig friss 

a gyümölcs. Az egészséges táplálkozás-
hoz hozzátartozik, hogy itt vegyük meg, 
akár őstermelőknél, akár kereskedőknél. 
Két kisgyerekünkkel családi programmá 
vált a vásárlás. A piacok hangulatát, így 
a Fény utcaiét is szeretem, egy kicsit 
több beülős, zenés hely más arculatot 
kölcsönözhetne neki. 
andresiK istván: – Több mint negy-
ven éve vásárolok a piacon, amit azért 
szeretek nagyon, mert itt mindenkivel 
találkozom, kávézunk, beszélgetünk. 
A főzés itt közös beszédtéma, de azt is 
mindig megvitatjuk, hogy kinél melyik 
áru a legjobb.

Barnáné HerczegH Klára: 
–   H o s s z ú 
évek óta já-
rok ide, már a 
régi időkben 
is, amikor még 
nem volt ilyen 
szépen felújít-
va. Barátságos 
a hangulata, 

nagyon kedvesek az eladók, szívesen 
járok hozzájuk. De sok ismerőssel is 
találkozom és jókat beszélgetünk. Min-
dent itt veszek, ha más nem is kéne, a 
húsért biztosan lejövök, nekem nagyon 
bevált ez a piac. 
szendrei Júlia: – Ez a kedvenc 

piacom, itt 
mindent egy 
helyen meg 
lehet vásá-
rolni. Figye-
lek rá, hogy 
egészséges 
alapanyagok-
ból főzzek. 

Régen is szerettem, de kisebb volt, 
és az áruk eredetében sem lehettem 
biztos, pár éve azonban sokat fejlő-
dött, megbízható és nagyon kellemes 
hangulatú hely lett belőle. Korábban a 
közelben laktam, ma már távolabb, de 
visszajárok ide vásárolni.
BaKos lászlóné: – A közelben 

élek ötven 
éve. Mindig 
itt vásárolok, 
mert mindent 
megtalálok. 
Friss az áru 
és elfogad-
ható  á ron 
megkapom, 

amire szükségem van. Csirkét, má-
jat, körtét, paprikát, brokkolit vet-
tem a hétvégére. Vannak kedvenc 
árusaim, biztos helyeim, ott fent az 
elsőn például a zöldségesem. Már 
nem is kell kérnem, csak rám néz és 
kérdezi: „– A szokásosat?”
goloBics norBert: – Itt lakom 
a közelben. Rendszeresen járunk ide, 
a családomnak vásároltam most is. 
Nagyon nagy 
a választék, 
ezért szere-
tem. Zöldsé-
get, többek 
között salá-
tát és gyü-
m ö l c s ö ke t 
vettem.

Nemcsak klasszikus piac,  találkozási pont is
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(Folytatás az első oldalról.)

Az október 9-i átadóünnepségen Orbán Viktor 
miniszterelnök kiemelte: a magyar emlékeket 
méltó módon ápolják Törökországban, és ezt 
viszonozták, amikor megállapodtak Gül Baba 
síremlékének közös felújításáról. Felidézte, 
hogy 1914-ben a türbét műemlékké nyilvání-
tották, sok török járt itt, és becsben tartották 
Budapest polgárai is. Úgy vélekedett, hogy az 
épületnek viszontagságos volt a történelme, 
de mára visszanyerte régi fényét. A miniszter-
elnök azt kívánta, hogy az épület és a kert tö-
rökök és magyarok számára is az elmélyülés, a 
lelki feltöltődés és a békés eszmecserék hely-
színe legyen. Recep Tayyip Erdoğan kiemelte: 
Gül Baba alakját a különböző kultúrák közti 
tisztelet, megértés és barátság teszi halhatat-
lanná. Emléke, neve és bölcsessége az iránta 
Törökországban és Magyarországon érzett tisz-
telet és szeretet jóvoltából ebben a szép kertben 
él tovább – mutatott rá. Varga Mihály pénzügy-
miniszter, országgyűlési képviselő a megnyitón 
arról beszélt, hogy Gül Baba türbéje egyedül-
álló történelmi és építészeti műemlék, jelentős 
szakrális és művészettörténeti érték, amely ki-
emelt szerepet tölt be Budapest építészeti em-
lékei között. Úgy vélte, a létrejött közösségi tér 
méltó dísze a kerületnek és a fővárosnak, igazi 
turisztikai célponttá válhat.

Gül Baba síremléke és környéke amellett, 
hogy ismét méltó és szép emlékhely lett, új kö-
zösségi térként is szolgál a környékbelieknek: 
virágos parkok, függőkert, hangulatos utcák, 
padok, díszkút, örökzöldek és rózsák, számos 
pihenőhely, új zöldfelületek és éjszakai világí-
tás várja a II. kerületieket is. Az önkormányzat-
tal együttműködésben megújult több környező 
utca is, például a Gül Baba utca, valamint fel-
újították az emlékhely körüli lépcsőket és par-
kolóhelyeket. A rekonstrukció koncepciótervét 
a II. Kerületi Önkormányzat készíttette el a mű-
emlék-felújításban már nevet szerzett Mányi 
Stúdióval. LD–MtI 

A létrejött közösségi tér méltó dísze  a kerületnek

a gül BaBa Kulturális Központ és KiállítóHely
nyitva keddtől vasárnapig, 10-18 óráig. Állandó kiállítás: Gül Baba, 

időszaki kiállítás: Hagia Szophia. Gül Baba rózsakertje és a múzeum 
ingyenesen látogatható, www.gulbabaalapitvany.hu, 1023 Mecset utca 14., 
bejárat a Türbe tér felől.
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A létrejött közösségi tér méltó dísze  a kerületnek

Megújultak a környező parkolóhelyek is

A Gül Baba utca

Rózsadomb és a Rózsák Atyja

Kilátóterasz

Rózsakert

Gül Baba a török kultúra és az iszlám vallás kitüntetett személyisége. A néhai 
bektasi dervis a Budát elfoglaló csapatokkal érkezett, és éppen akkor hunyt el, 
amikor a sereg hálát adott a győzelemért Allahnak a mecsetté alakított várbeli 
Nagyboldogasszony-templomban. Sírja fölé hamarosan, 1543 és 1548 közt türbét 
(azaz síremléket) emeltek, majd derviskolostor is épült. 

Ha a várost és a keresztény magyar kultúrát romba döntő török megszállásra 
nem szívesen emlékezünk is, a türbe nekünk, budapestieknek szintén fontos 
helyszín. Nemcsak kivételes elhelyezkedése, és most már gyönyörűen kialakított 
környezete miatt, hanem azért is, mert Budának ez a része éppen az egykori dervis 
után kapta mai nevét. Gül Baba ugyanis magyarul annyit tesz: a Rózsák Atyja. 
A legendák szerint a szent életű dervis sírján csodatévő rózsatövek nőttek. Hogy 
ebből mi igaz, nem tudhatjuk, mint ahogy azt sem, hogy ténylegesen a törökök 
hagyták-e örökül a rózsatermesztést ezen a tájon. Valószínűbb, hogy a Gül nevet 
inkább a rendházfőnöki sapkája búbján található jelvényről kapta, sőt, az sem 
kizárható, hogy a tanító neve egyszerűen „kopaszt” jelentett.

Mindenesetre a kis épület túlélte a zivataros évszázadokat – és ez már ön-
magában csoda, hiszen a török kiűzése után I. Lipót az egész környékkel együtt 
a jezsuitáknak ajándékozta. (Korábban, a megszállás előtt a terület a budai 
káptalanhoz tartozott.) Ők a türbéből Szent József-kápolnát csináltak, oldalába 
jellegzetes, ovális barokk ablakokat vájva, kupolájára pedig laternát helyezve. 
A környéken azonban sokkal ismertebb volt a szomszédos hegycsúcson emel-
kedő templom, későbbi nevén a Veronika-kápolna, amelyhez kálvária is veze-
tett. A türbéből lett kápolna így egy idő után használaton kívülre került, a rend 
1830-ban el is adta Thoma János budai polgárnak. Az ekkori térképeken már 
mint „alte Mosché”, azaz „öreg mecset” jelölik. A visszaemlékezések szerint a 
XVIII. századtól kezdve rendszeresen érkeztek ide zarándokok, köztük igen művelt 
dervisek is az iszlám világ különböző tájairól, akik aztán rendszerint Budán, az 
épület körül táboroztak. A magaslaton ezenkívül csak néhány vincellérház állt.

A türbéhez vezető utcák lényegében már a mai nyomvonalukon haladtak, csak 
a nevük volt még más – a Gül Baba utca például egy neves budai szőlősgazda 
nyomán a Niedermayer nevet viselte. Budának ezt a vidékét, ahol a türbe áll, 
1847 előtt sok térképen Kalvarienbergként (Kálvária-hegyként) vagy Kreiden-
bruchként (Krétabányaként) találhatjuk meg, majd a városrész Döbrentei Gábor 
dűlőkeresztelőjekor a Rézmál nevet kapta.

A Rózsadomb elnevezés csak a XIX. század végén tűnt fel (bár talán korábban 
is hívhattak itt egy magaslatot a helyiek Rózsahalomnak). A türbe sorsa akkor 
került először középpontba, amikor az iszlám többségű Bosznia-Hercegovinát a 
Monarchiához csatolták, de a XIX. század végén mind fontosabbak lettek a török 
diplomáciai kapcsolatok is. Így már akkor pénzügyi támogatást kapott a város a 
felújítására, és egy értékes imaszőnyeg is érkezett a türbébe (amit sajnos, később 
a többi tárggyal együtt elloptak). Egy 1895-ös térkép már Rózsahegyként nevezi 
meg a környéket, és aztán ez Rózsadomb változatban végül a környék hivata-
los neve is lett. A Kálvária-hegyre és az egykori kápolnára már csak az Apostol 
utca neve emlékeztet. A türbét 1914-ben nyilvánították műemlékké – ekkor már 
körbevette Wagner János keleties hangulatú palotája. 

Az épület ma a zarándokok számára újra látogatható szent hely lett. Számunkra 
pedig, a rajta található felirat szerint, a Rózsadomb név használatával együtt, a 
török–magyar megbékélés ügyét szolgálja. V. zs.
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A most elfogadott, hosszú távra szóló Telepü-
lésfejlesztési Koncepció figyelembe veszi az 
új fővárosi koncepciót és stratégiát, nem jelöl 
ki új beépítésre szánt területet, így a kerület-
ben az építésjogilag értelmezett zöldterületek, 
erdőterületek, illetve mezőgazdasági területek 
nagyságrendje nem csökken, egyben nem tesz 
lehetővé a mainál kedvezőtlenebb, környeze-
tet károsító területhasználatot. A koncepció 
rögzíti a II. kerület településfejlesztési elveit 
és jövőképét. 

A képviselő-testület szerződést kötött, va-
lamint hosszabbított hét fogorvossal, illetve 
háziorvossal.

A testület döntése alapján a II. Kerületi Ön-
kormányzat támogatja a Musica Vivax Kulturá-
lis Alapítványt a polgármesteri keret terhére. 
A szervezet a százezer forintos összeget a Nem-
zetközi Orgonafesztivál céljaira használhatja fel.

A képviselő-testület ülésén történt
A képviselő-testület legutóbb szeptember 
27-én tartott ülést, amelyen elfogadták töb-
bek között a II. kerület Településfejlesztési 
Koncepcióját, döntöttek kulturális rendez-
vény támogatásáról és orvosi praxisokról.
 

napirend előtt
Több témát is felvetett napirend előtti hozzászólásá-
ban Őrsi Gergely, a Kerületünk az Otthonunk-frakció 
vezetője a képviselő-testületi ülésen. Visszatérő prob-
lémaként említette, hogy a hűvösvölgyi gyermekvasút 
végállomásától a Nagyrétig vezető ösvényt ismét 
ellepték a gyűlöletkeltő feliratok. 

– Kérem, hogy a Városrendészet időnként tartson 
ellenőrzést a területen, hátha sikerül elfogni a firkálót.

Megemlítette, hogy többször is jelezte az illeté-
kes Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt.-nek a 
szemétszállítási problémákat, ugyanis sok helyről 
késve szállítják el a hulladékot, a közterületi kukák 
és környékük pedig tele van szeméttel.

– A szelektív hulladékgyűjtés is késik, amire azt a 
tájékoztatást kaptam, hogy jelenleg munkaerőhiánnyal 
küzd a vállalat. Kérem az önkormányzatot, hogy szin-
tén jelezzék a problémát a cégnek.

A képviselő azt is hozzátette, hogy a Medve utcai 
új irodaháznál elkülönítettek négy parkolóhelyet az 
odaköltöző külügyminisztériumi háttérintézmények 
részére.

– Nem emlékszem arra, hogy biztosítottunk volna 
várakozóhelyet a minisztérium számára egy olyan 
területen, ahol mindennapos problémát jelent a par-
kolás. Van-e engedélye a Külügyminisztériumnak, és 
ha nincs, mi teszi lehetővé számára a parkolóhelyek 
elkülönítését? – kérdezte. Érdeklődött arról is, hogy 
a Bem József tér és a Frankel Leó út találkozásánál 
az önkormányzat kezdeményezi-e a Budapest Közút 
Zrt.-nél gyalogátkelőhely létesítését.

Felvetette azt is, van-e lehetőség jelezni az ille-
tékeseknek, hogy Pesthidegkúton a villanyoszlopok 
cseréjekor a környezetbe nem illő vasbetonoszlopok 
helyett esztétikusabb szerkezeteket helyezzenek ki.

Láng Zsolt polgármester válaszában felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy késlekedő szemétszállítás miatt az 
elmúlt hetekben több levelet is írtak az FKF Zrt. és a 

Fővárosi Közgyűlés részére. A II. kerület hasonló választ 
kapott, de a vállalat jelezte, hogy átcsoportosításokkal 
igyekeznek orvosolni a problémát.

– Amint a képviselő úr megjelöl máshol már hasz-
nált, szebb küllemű villanyoszlop-típust, úgy az osz-
lopcsere ügyében továbbítjuk a kérést az elektromos 
műveknek.

Szalai Tibor jegyző hangsúlyozta, nem tud arról, 
hogy a Külügyminisztérium részére a hivatal biztosí-
tott volna parkolóhelyeket. Mint mondta, a szabályok 
mindenkire vonatkoznak. Ha kérelem érkezik, akkor 
akár támogatják, akár nem, a képviselő-testületnek 
kell döntést hoznia.

– A Frankel Leó út Bem téri sarkán lévő gyalogát-
kelőhelyekről korábban kiderült, nincs engedélyük, de 
még nyilvántartásba sem voltak véve a kezelőnél, ezért 
szüntette meg őket – mondta el Szalai Tibor. – Már 
megkerestük a Budapest Közút Zrt.-t, hogy létesít-
senek gyalogátkelőket a helyszínen, de a forgalom-
számlálás alapján ezt nem tartják indokoltnak egyik 
irányban sem. Ettől függetlenül ismét megkeressük 
a céget – tette hozzá.

Varga Előd Bendegúz (Kerületünk az otthonunk 
frakció) képviselő elmondta, hogy a Szépvölgyi útnak 
a Pusztaszeri úttól a Lívia utcáig tartó szakaszán az 
útburkolati jelek pótlása ügyében januárban azt a 
választ kapta, hogy jelzik az igényt az út kezelőjének, 
amely pótolja a felfestést.

– Májusban újra felvetettem a kérdést, és azt a 
választ kaptam, hogy a nyár folyamán biztosan meg-
csinálja a Budapest Közút Zrt., de máig nem látom. 
Van-e valami fejlemény azóta? Útburkolati jelek hi-
ányában balesetveszélyes állapotok alakulhatnak ki.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Lepke utcában 
már 7-8 éve folyamatosan építkeznek különböző ingat-
lanokon, ami miatt a nap nagy részében járhatatlan.

– A viszonylag szűk utca egyik sávjában parkolnak 
a gépjárművek, a teherautók és munkagépek pedig 

elállják az utat. Kérem, a Városrendészet ellenőrizze 
az utcát, hogy a helyiek is tudjanak közlekedni.

Varga Előd Bendegúz megköszönte a korábban 
kért esővédők kihelyezését a buszmegállókba, de 
hozzátette: a Kavics utca–Szeréna út sarkon, illetve 
a 191-es busz Sarolta utcai végállomásánál ez nem 
történt meg. Érdeklődött ennek okáról, és arról, mi-
korra várható a telepítésük.

– Májusban jeleztem egy nagy kátyút a hivatalnak, 
de közel 4 hónapig nem javították ki – említette meg 
a képviselő. – Azóta megcsinálták, de szerintem nem 
szakszerűen. Kérem, hogy bocsássák rendelkezésemre 
az idei kátyúzási listát időrendi bontásban.

Vajthó Gábor városüzemeltetési igazgató későbbre 
ígért az ügyekben pontos válaszokat.

Bodor Zoltán (Jobbik) érdeklődött, hogy a Klebels-
berg Kultúrkúriához vezető, rég lezárt fahíd felújítását 
mikorra tervezik.

– A Várhegy utca és Hidegkúti út sarkán lévő hídon 
forgalomkorlátozás van érvényben. Mikor lesz a híd 
teljesen járható? – érdeklődött. 

Keszei Zsolt infrastruktúra-fejlesztésért felelős 
igazgató elmondta, hogy a híd tervei elkészültek, az 
engedélyeztetési eljárás jelenleg folyamatban van. 
Reményeik szerint egy hónapon belül engedély is lesz, 
azt követően lehet közbeszerzési eljárást lefolytatni 
a kivitelező kiválasztására. Az eljárás mintegy 30-40 
napig tarthat, azt követően lehet a hidat megépíteni. 

Az igazgató hozzátette: az új híd acélszerkezetes 
lesz, a szerkezetét előre legyártják, és a helyszínen 
emelik a helyére, így akár még a tél folyamán is el-
készülhetnek az átépítéssel.

A Várhegy utcai híd kapcsán Keszei Zsolt elmondta: 
a híd terveit el kellett készíttetni, a sűrű közműhálózat 
miatt azonban sokkal bonyolultabb volt, mint amire 
számítottak. Jelenleg már a közműcégekkel folyik az 
egyeztetés, de nem tudni pontosan, hogy mikorra 
lesz kész a híd.
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Mivel az M0-s körgyűrű továbbépítésének híre 
futótűzként terjedt, az önkormányzat vezetése 
indokoltnak látta a mielőbbi párbeszéd meg-
kezdését az érintett lakókkal, hogy közös célo-
kat megfogalmazva érvényesíthessék a helyiek 
érdekeit. Az október 3-án a Klebelsberg Kul-
túrkúriában tartott első lakossági fórum fon-
tos célja volt, hogy a beruházással kapcsolatos 
vélemények megismerése mellett megkezdjék 
egy úgynevezett problématérkép elkészítését a 
lakók által megfogalmazott felvetések alapján, és 
meghatározzák a II. kerület tárgyalási stratégi-
áját az útépítés előkészítését végző tervezőkkel 
és döntéshozókkal.

A téma fontosságára jellemző, hogy a fórumra 
több százan érkeztek, sokan nem is fértek be a 
terembe. Az érdeklődők körében az is felmerült, 
miért kellett ilyen sürgősséggel megtartani a vitát.

Dankó Virág alpolgármester elmondta, amikor 
az önkormányzat tudomására jutott, hogy a NIF 
Zrt. megbízta az M0-s autóút nyugati szakaszára 
megvalósíthatósági tanulmányt készítő konzor-
ciumot (Unitef-83 Zrt., Utiber Kft., Vibracomp 
Kft.) a munkával, és elindulhat a területre a tervek 
készítése, nem késlekedhetett a fórum megren-
dezésével. Ugyanis ebben a tervezési szakaszban 
van mód arra, hogy a II. kerület a helyi lakosság 
véleményét képviselve befolyásolhassa a nyom-
vonal kialakítását környezetvédelmi, közlekedési 
és társadalmi szempontok alapján. A tervezők 
most kezdik a korábbi tervek kiegészítését, fe-
lülvizsgálatát az aktuális jogszabályok alapján, 
összehangolják a műszaki szempontokat a gaz-
daságossági és környezetvédelmi érvekkel. Ha az 
önkormányzat és a lakók késlekednek, félő, hogy 
a tervezés előrehaladtával már kevés esély lesz 
arra, hogy a helyi érdekek érvényesülhessenek.

A fenti érvek egyben arra a lakossági felvetésre 
is magyarázatot adtak, miszerint a párbeszédet 
megnyitó fórumon sokan hiányolták a konkrétu-
mokat, vagy előzetes terveket. A több mint három 
órán át tartó vitaesten a szervezők az nyugati sza-
kaszról csak egy térképet tudtak a közönség elé 
tárni. Mint Dankó Virág alpolgármester szavaiból 
kiderült, pontosan azért, mert a régi, előzetesen 
vázolt nyomvonalakat mutató ábrán kívül egyetlen 
hivatalos térkép, terv sincs, amit hitelt érdemlően 
be lehetett volna mutatni az egybegyűlteknek, 

nem létező, esetleg félrevezető tervekről pedig 
nem lenne szerencsés tárgyalni.

A konkrétumok hiányát az alpolgármester az-
zal is indokolta, hogy mivel a tervezés első fázisa 
most kezdődött el, így maguk a tervet készítők is 
csak most látnak neki a terület feltérképezésének. 
Erre az állami pályázati kiírás szerint két év áll 
rendelkezésükre.

Mint Dankó Virág kiemelte, ebben az időszak-
ban kell meggyőzniük a tervezőket a lakossági 
érvekről. Ezt azonban nem lehet elintézni FOGFE-
nyival, hogy „Pesthidegkút nem szeretne M0-s 
körgyűrűt”, hanem észérvekkel kell meggyőzni a 
mérnököket arról, hogy a helyieknek a beruhá-
zásból mi előnyös és mi nem. Az alpolgármester 
többször is hangsúlyozta: a párbeszéd célja, hogy 
az önkormányzat minél jobban megismerje a 
lakók véleményét és félelmeit a beruházással 
kapcsolatban. 

A tervezők számára készített problématérkép-
hez ugyanakkor már a mostani lakossági fórum is 
jó alapot nyújtott, hiszen számos észrevételt fo-
galmaztak meg a résztvevők. Az olykor felfokozott 
hangulatú közgyűlésen láthatóan és hallhatóan 
többen voltak a beruházást ellenzők, de rendre 
akadtak olyan felszólalók is, akik szerint előny, 
ha megépül az M0-s körgyűrű befejező szakasza. 
A megjelent lakók azonban nyilvánvalóvá tet-
ték: nem szeretnék, ha Pesthidegkút területét 
érintené a szakasz akár a felszínen, akár pedig 
a mélyben. Elvárás lenne, hogy a domborzati 
viszonyok miatt az útpálya az évtizedekkel ko-
rábban felvázolt nyomvonalnál sokkal távolabb 
haladjon el a város mellett. Felmerült az is, hogy 
egyáltalán szükséges-e, célszerű-e bezárni a gyű-
rűt, és ha igen, akkor azt a Zsámbéki-medence 
nyugati oldalán, a természetvédelmi területeken 
kívül kellene elvezetni. További kérdés, hogy 
ha az M2-es és az M3-as út felől érkező átmenő 
forgalom számára az új szakasz rövidebb és gyor-
sabb összekötést biztosítana az M1-es és M7-es 
autópálya felé, akkor az az eddig délen autózókat 
is idevonzaná-e. Lakossági felvetés volt, hogy 
a városközpont felé, illetve a városközpontból 
az agglomerációba tartó forgalom megnőhet, 
ugyanúgy, mint a teherautó-forgalom, a jelenlegi 

belső úthálózat pedig – alternatív utak hiányá-
ban – nem alkalmas a több jármű elvezetésére. 
Fontos kérdés volt az is, hogy legyen-e fel- és/
vagy lehajtó az M0-s  felé a Hidegkúti vagy a 
Nagykovácsi útnál.

A környezetvédelemi szempontok között volt 
a megnövekvő zaj és rezgés, valamint a levegő-
szennyezés kérdése, hiszen az M0-s gyűrűn közle-
kedők kipufogógázát a szél döntően a főváros felé 
viszi. Szintén kérdésként merült fel az autóútnak 
a növény- és állatvilágra – például az egyedülálló 
szalamandrapopulációra – gyakorolt hatása, és az 
is, hogy mi lesz a karsztvizekkel és a barlangokkal, 
ha alagutak épülnek.

A területhasználat kapcsán az önkormányzat 
és a lakosság arra is választ vár majd a tervezők-
től, hogy miként alakul az ingatlanok értéke, ha 
megépül az M0-s út, és a lakók tartanak attól 
is, hogy az autópálya mellett nagy forgalmú lé-
tesítmények, raktárak épülnek, növelve ezzel a 
gépjárműfogalmat.

A fórumon elhangzott az igény arra is, hogy a 
következő találkozókon a beruházó és a tervező 
konzorcium képviselői is vegyenek részt, hogy a 
résztvevők az ő oldalukról is több információt kap-
hassanak. Dankó Virág alpolgármester nemcsak 
az önkormányzat iránti bizalmat tartotta a közös 
ügy nagyon fontos elemének, hanem az újabb 
lakossági találkozókat is. A jelenlévők felirat-
kozhattak egy levelezési listára, de a II. kerület a 
fórum után átvette egy korábban létrehozott, és az 
önkormányzat részére felajánlott, M0-projekttel 
foglalkozó Facebook-csoport adminisztratív fel-
adatait is. Az önkormányzat célja, hogy a tervezett 
fejlesztés előkészítése során minél szélesebb körű 
érdekegyeztetés valósuljon meg, ezért felvette a 
kapcsolatot a környező települések vezetőivel és 
a projektért felelős szervezetekkel is.

Már lapzártánk után, október 17-én tartott 
újabb lakossági fórumot a II. Kerületi Önkor-
mányzat a NIF és a tanulmányt készítő konzorcium 
vezetői, valamint a szomszédos települések pol-
gármesterei részvételével. A Klebelsberg Kultúr-
kúriában lezajlott vitaest részleteiről a november 
3-án megjelenő Budai Polgárban olvashatnak.

szeG

Megvalósulhat-e az M0-s nyugati szektora?

Az önkormányzat felvállalja a lakosság
érdekeinek érvényesítését 
– Dankó Virág alpolgármester 
az október 3-i fórumon

Problématérképet készít a II. Kerületi Ön-
kormányzat az M0-s tervezett nyugati 
szektoráról. Néhány hete látott napvilágot 
a hír, amely szerint a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő (NIF) Zrt. kiválasztotta a budapesti 
M0-s körgyűrű befejező, nyugati szakaszára 
vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány-
terv készítőit. A leendő út korábban felvázolt 
nyomvonalai a nem hivatalos rajzok alap-
ján érintenék Pesthidegkút lakott területeit, 
ezért a tervezett építkezés tükrében ismét a 
felszínre kerültek az évtizedek óta szunnya-
dó aggályok. Önkormányzatunk felvállalta, 
hogy a lakosság érdekeit védve egyeztet a 
terv készítőivel a környezetvédelmi, forga-
lomtechnikai és társadalmi szempontokról.
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– A kátyúzás mindig is az útjavítás költsége-
sebb műfaja volt, legalábbis a kijavított útfe-
lület és a ráfordított összeg arányában. Ter-
mészetesen a legjobb lenne minden gyengébb 
minőségű utat egyben felújítani, de nem lehet 
figyelmen kívül hagyni a II. kerület költség-
vetési egyensúlyának biztonságát, másrészt, 
nem is minden esetben van szükség egy ká-
tyús út teljes felújítására. Elmondható, hogy 
városrészünk útjai se nem jobbak, se nem 
rosszabbak a budai kerületekéinél. A  II. Ke-
rületi Önkormányzat a burkolati hibák gyors 
javítására, azaz kátyúzásra évente 100 millió 
forintot fordít.

Mitől függ, hogy egy-egy kátyút milyen 
gyorsan javítanak ki?

Az önkormányzat közbeszerzési eljárás ke-
retében szerződést kötött egy céggel, amely a 
jelzésünk alapján folyamatosan végzi a mun-
kát. A kátyú jellegétől függően ütemezzük be a 
javítást. A balesetveszélyes, vagy a gépjármű-
vekben sérülést okozó lyukakat sürgősséggel, 
három-négy napon belül javíttatjuk, azok a 
hibák, amelyek nem veszélyesek, öt-harminc 

napon belül tűnnek el. Más úthibákat előre 
ütemezett területi kátyúzás során szüntetnek 
meg. Az időzítés attól is függ, hogy az útjavító 
cég mikor tud egyszerre nagyobb mennyiségű 
aszfaltot rendelni és elhozni a néhány aszfalt-
keverő üzem valamelyikéből. Egy-két tonna 
miatt a telepek nem melegítenek fel aszfaltot, 
az útkarbantartók ezért általában megvárják, 
mire egy területen egyszerre több, vagy na-
gyobb munkát tudnak végezni.

Az időjárás befolyásolhatja a munkát?
Főként a hideg idő okoz gondot. Télen 

például nem lehet meleg aszfaltot használ-
ni, december közepétől márciusig ugyanis 
bezárnak az aszfaltkeverő telepek, így az út-
javítók hideg aszfaltot használnak. Ez a ke-
verék hidegben jobban köt, mint melegben. 
Ilyenkor előre elkészített anyaggal tömik ki 
a lyukat ideiglenes jelleggel, pont úgy, mint 
a fogorvosok az ideiglenes tömés esetében. 
Tavasszal visszatérnek, körbevágják az úthi-
bát és meleg aszfalttal tömítik.

Mi alapján különböztetik meg az úthi-
bákat?

A veszélyes kátyúk mélyek, már az út alapjá-
ig tartanak. Ezeket gyorsan javíttatjuk. A pók-
hálószerűen töredezett úthiba kátyúvá érhet, 
mert a gumik kipörgetik belőle a darabokat. 
Ezeket a hibákat regisztráljuk és figyeljük. 
A  hosszanti repedésekre is oda kell figyelni, 
de általában azok nem terjednek tovább. Ilyen 
esetben leginkább a talaj mozgása okozza a 
bajt, és az út alapja is sérül. Azokat a terüle-
teket, ahol egymáshoz közel alakulnak ki ká-
tyúk, igyekszünk egyszerre javítani; ez anyagi-
lag is kedvezőbb, kíméli a költségvetést.

keresik a kátyúkat, vagy lakossági beje-
lentésre hagyatkoznak?

Útfelügyelőink folyamatosan járják a kerü-
let útjait és regisztrálják a hibákat, de lakos-
sági jelzést is kapunk. Utóbbiakat általában 
addigra már 95 százalékban regisztrálták a 
kollégák, akik a helyszínen szemrevételezik és 
megjelölik a hibát. Balesetveszélyes, nagyobb 
hiba esetén lámpával is jelzik a helyet. A hibát 
a súlyossága alapján jelezzük az útjavító cég-
nek, amely a szerződés szerint elvégzi a mun-
kát. A közelmúltban elkezdtünk használni egy 
szoftvert, ami minden kátyú adatait tárolja, ez 
nagy segítség.

Jelenleg hány kátyút tartanak nyilván?
Most közel háromszáz kátyút jelöl a térké-

pünk. Ezeket folyamatosan javítjuk.
Mit tehet a lakó, ha nem II. kerületi fenn-

tartású úton észleli a kátyút?
A fővárosi tulajdonú utak – rakpartok, Árpád 

fejedelem útja, Bem József utca, Bem József 
tér, Fő utca, Széna tér, Széll Kálmán tér, Bu-
dakeszi út, Hidegkúti út, Hűvösvölgyi út, Lajos 
utca, Margit körút, Nagykovácsi út, Szilágyi Er-
zsébet fasor, Tölgyfa utca, Zsigmond tér – hi-
báinak kijavítását a Budapest Közút Zrt. végzi. 
A  tömegközlekedéssel érintett, de II. kerületi 
tulajdonú utakon szintén a vállalat gondosko-
dik a hibák kijavításáról. Ha ezeken az utakon 
keletkezett kátyúkról kapunk jelzést, termé-
szetesen továbbítjuk azt az illetékeseknek.

Hol lehet jelezni a kátyút?
Kátyúról bejelentést lehet küldeni az info@

masodikkerulet.hu címen, az önkormány-
zat honlapjáról is elérhető online bejelentő 
segítségével, vagy a Műszaki Osztály (06 1) 
346-5546, 346-5506, 346-5492-es telefon-
számain. szeG

Folyamatos a kátyúzás a kerületi utakon
A kátyúk ellen felvenni a harcot nem könnyű, és főleg nem olcsó. A II. kerületben folyama-
tosan végzik a burkolati hibák javítását, elsőbbséget élveznek a balesetveszélyes, vagy az 
autóban sérülést okozó lyukak. Az útjavítás mikéntjéről Vincek Tibor, a Polgármesteri Hiva-
tal Műszaki Osztályának vezetője beszélt lapunknak.

továBBra is tilos az avarégetés. Az évek óta érvényben lévő 
általános tiltás ellenére mégis van, akiben ott bujkál a kisördög 
a lombhullás időszakában, és egy óvatlan pillanatban alágyújt 
a száraz, vagy éppen a még nedves avarkupacnak. Hogy milyen 
megfontolásból szoktak egyesek így tenni, azt nehéz megérteni 
2018-ban, egy európai fővárosban, hiszen a levelek eltüntetésére 
más lehetőség is adódik.

A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. lombhulladék-gyűjtő 
zsákját megvásárolva a zöldjárat márciustól november végéig min-
den héten (a II. kerületben keddenként) elszállítja a lombot és a 
kisebb gallyakat, amik beleférnek a százliteres lebomló zsákokba. 
Az 1 méternél nem nagyobb ágakat összekötve szintén ki lehet 

tenni. A zsákok darabja 235 forint az FKF Zrt. kirendeltségiben 
(például a 1027 Fő u. 47. szám alatti Budai Ügyfélszolgálati Központ 
irodájában), vagy a nagyobb bevásárlóközpontokban, barkács-
bolthálózatokban. Aki égetéssel spórolná meg a zsák összegét, az 
számoljon azzal, hogy akár a fél kerületet is befüstölheti – a szél-
járástól függően. Ráadásul a tiltott környezetkárosító művelettel 
komoly bírságot is kockáztat.

Városrészünkben 12 éve működik a Komposztáló II. Kerület 
Program, amelynek keretében a lakók, lakóközösségek komposz-
tálóedényeket igényelhetnek. További információk és jelentkezés 
a www.komposztmester.hu/jelentkezes internetes oldalon, vagy a 
(06 30) 544-8778-as telefonszámon.
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Utak, járdák, gyalogátkelők készültek el

Megjelent a Pasaréti út Szilágyi Erzsébet fa-
sor és Pasaréti tér közötti szakaszának fel-
újítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívása – közölte a Budapesti Köz-
lekedési Központ. A  munkák megkezdése a 
közbeszerzési eljárás lezárultát, a vállalkozá-
si szerződés megkötését követően 2019 első 
negyedévében várható, a kivitelezés időtar-
tama mintegy hét hónap lesz. A munkálatok 
során több mint két kilométernyi útszakasz 
újul meg, minden járdaszakasz beton térkő 
burkolatot kap, illetve megerősítik a kapu-
behajtók burkolatát is. 

Az útszakaszt használók közlekedésének 
könnyítése érdekében új jelzőlámpákat te-
lepítenek. A  gyalogosok biztonságos átha-
ladásáért azoknál az átkelőknél, ahol nincs 
lámpa, középszigeteket létesítenek. A  sza-
bálytalan parkolás megakadályozása végett 
parkolásgátló oszlopsorokat helyeznek ki, 
illetve megújulnak a jelenlegi parkolóhelyek. 
A  munkálatok során füvesítéssel és talajta-
karó cserjék ültetésével megújulnak a zöld-
felületek is.

Az őszi út- és járdafelújítási munkák során végeztek a Kevélyhegyi utca és a Kinizsi utca aszfaltozásával. Elkészült a járda a Volkmann utcában, lapzártánk-
kor még épült az Orló utcában, miközben a Zivatar utcában elkezdődött a rekonstrukciója

Jövőre felújítják a Pasaréti utat

Kevélyhegyi út

Zivatar utcaKinizsi utca

Volkmann utca
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Ingyenes veszélyeshulladék-gyűjtés
A II. Kerületi Önkormányzat november 17-én 
szombaton, 8–12 óra között tartja az év utolsó 
veszélyeshulladék-gyűjtését két helyszínen.
 
A szolgáltatással az önkormányzat célja, hogy 
a lakosságnak lehetősége legyen az otthoná-
ban összegyűlt veszélyes anyagok ingyenes 
leadására, megelőzve, hogy azok végül a köz-
területen kössenek ki. A  gumiabroncs, az ét-
olaj és a diszperziós festék ugyan nem tartozik 
a veszélyesnek minősített hulladékok közé, de 
átvételét és elszállítását a II. kerület biztosítja.

A már ismert két helyszínen a lakcímkártya 
felmutatásával kell igazolni, hogy a hulladékot 
leadó személy valóban a II. kerületben lakik. 
A  nagy tételben leadott – vélhetően vállalko-
zásból származó – gumiabroncsok csökkentik 
a helyi lakosoktól átvehető mennyiséget, ezért 
az önkormányzati akció keretében fejenként 
legfeljebb nyolc gumiabroncsot lehet leadni. 
A  háztartási mennyiséget meghaladó veszé-
lyes hulladék átvételét az önkormányzat mun-

katársai a helyszínen megtagadhatják. Csak a 
lent felsorolt anyagokat veszik át, így más tí-
pusú hulladékot nem is érdemes elvinni.

A hulladékot csak 8–12 óra között veszik át az 
alábbi helyszíneken:

• A Polgármesteri Hivatal papkerti parkolója 
(1024 Rómer Flóris u. 4/a, a Magyar Autóklub 
volt épületénél). A kocsival érkezők a papkerti 

parkolóban ingyenesen várakozhatnak (maxi-
mum 3 óra), ha a sorompónál jegyet kérnek.

• Pesthidegkúton a 1028 Temető utca 27.-
nél (a Temető utca Apáca utcai betorkollásával 
szemben).

Az akcióban leadható anyagok: tonerek, 
nyomtatópatronok, olajos felitatók, fáradtolaj, 
étolaj, oldószerek, higítók, oldószeres és disz-
perziós festékek maradékai, hajtógázas flako-
nok (sprék), gyógyszerek, növényvédőszerek, 
higany tartalmú fénycsövek, izzók, lázmérők, 
mosószerek, háztartási vegyszerek, elemek, 
akkumulátorok, szennyezett csomagolási hul-
ladék (pl.: kiürült műanyag vagy fém festékes 
kannák), monitorok, klímaberendezések, hű-
tőgépek, tévék, egyéb informatikai és távköz-
lési berendezések, háztartási kisgépek.

indoKolt esetBen HázHoz menneK az eleKtroniKai HulladéKért
A veszélyeshulladék-gyűjtés keretében november 17-én, szombaton 8 és 16 óra között a II. Kerületi Ön-
kormányzat elszállítatja a háztartásokban keletkezett nagyméretű elektronikai hulladékot. Az akciót olyan 
idősebb, segítségre szoruló polgárok számára hirdetik, akik nem tudják eljuttatni kidobásra váró eszközeiket 
a kihelyezett gyűjtőpontokra. Regisztrálni október 29-től november 10-ig lehet a 346-5503-as telefon-
számon (hétköznap 13 és 16 óra között), illetve a huszar.eszter@masodikkerulet.hu e-mail-címen. Jelentkezéskor 
meg kell adni a nevet, telefonszámot és a lakcímet, illetve az elszállításra váró elektronikai eszköz fajtáját.

A lakosságon is múlik a lomtalanítás sikere

A lomszüret időszakában a II. kerületi Városrendé-
szet, a rendőrség és a helyi polgárőrök is segítettek 
városrészünk rendjének fenntartásában. Ha korai 
lomkikészítést tapasztaltak, akkor felkérték az érintett 
lakót, hogy a megadott időszakig várjon a pakolás-

sal, a rendszeres járőrözéssel pedig igyekeztek elejét 
venni, hogy az ilyenkor megjelenő lomizók lehetőleg 
minél kevésbé zavarják a lakók nyugalmát.

– Azokat a területeket, amelyeken a korábbi évek-
ben nagy mennyiségű lomot halmoztak fel, főként a 
II. kerületen kívülről érkezők, a közterület-felügyelők 
éjjel-nappal őrizték, hogy megelőzzék a szeméthegyek 
kialakulását – mondta el lapunknak Kalocsai Tímea, 
a Városrendészeti Osztály vezetője. – Mivel minden-
hol nem lehet ott lenni a nap 24 órájában, előfordult, 
hogy nagyobb mennyiségben nem lakossági hulladék 
– például rengeteg autógumi, sitt és festék – került a 
közterületre. Ugyanakkor tapasztalatunk szerint évről 
évre rendezettebben zajlik a lomtalanítás, amiben 
fontos szerepe van a II. kerületi lakóknak. A döntő 

többség idén is betartotta a lomtalanítás írott és íratlan 
szabályait, főleg a 18 óra utáni kipakolást, így a kerület 
nagy részén sikerült megőrizni a közterület rendjét.

Az osztályvezető megemlítette, hogy a korai lom-
kikészítés mellett gondot és felesleges kiadást oko-
zott, hogy egyes lakók a veszélyes hulladékot nem 
a körzetenként megjelölt ingyenes átvételi helyekre 
vitték, hanem a többi lommal együtt a ház elé rak-
ták ki. A festék- és vegyszermaradványokat az FKF 
Zrt. ugyanis nem szállítja el. Az utcákon maradt 
veszélyes anyagokat az önkormányzat fuvaroztatta 
el saját költségén.

– Sajnos, olyan eset is előfordult, hogy a veszélyes-
hulladék-gyűjtő pontra már napokkal korábban vittek 
anyagot, pedig csak a megjelölt nap adott időszakában 
vették át a cég emberei. Jó lenne, ha jövőre ez is több 
figyelemet kapna, ugyanúgy, mint a lomtalanítás 
utáni takarítás. Az FKF Zrt. munkatársai tartottak 
utótakarítást, de a házak és az úttest közötti terület 
rendben tartása a lakók kötelezettsége.

Kalocsai Tímea hozzátette, hogy az elszállítás 
egy-két helyszín kivételével rendben lezajlott, alkal-
manként az okozott gondot, hogy a körzethatároknál 
a vállalat által megbízott terjesztő cég nem kellő figye-
lemmel dobta be a lomtalanítás előtt a szóróanyagot, 
így az érintett lakók két kikészítési és elszállítási 
dátummal is találkozhattak. A félreértések elkerülése 
végett az FKF Zrt. a körzethatárokon mindkét oldalról 
mindkét alkalommal elvitte a lomot. szeG

A korábbi évekhez hasonlóan, idén szep-
tember 23–30. között tartott lomtalanítást 
és veszélyeshulladék-begyűjtést a Főváro-
si Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF 
Nonprofit Zrt.). A lakók nagy többsége 
betartotta a hulladék kikészítésének rend-
jét, így a II. kerületben évről évre rende-
zettebben zajlik a lomtalanítás.
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A II. Kerületi Önkormányzat közben-
járására megszűntek a Hidász utcában 
a sokakat zavaró áldatlan állapotok. 
Az évek óta elhagyatottan álló Hidász 
utca eleji, magántulajdonban lévő 
épületegyüttes területén lévő hulla-
dékot közigazgatási hatósági eljárást 
követően elszállíttatta a tulajdonos, 
emellett a kerületi népegészségügyi 
osztály is eljárást indított az ügyben. 
Az önkormányzat többszöri kérésére 
és jelzésére az ingatlan tulajdonosa 
végül körbekerítette és lezárta a terü-
letet. Hamarosan felszerelnek kame-
rákat is, a II. kerület városrendészei 
pedig naponta járnak arra és ellenőrzik 
a területet.

Nyugalom a Hidász utcában

Sok országban már szélesebb körben elterjedtek 
az elektromos autók, amelyek a XXI. századi el-
várásoknak megfelelő, környezetbarát közlekedést 
segítik. Nincs szén-dioxid-kibocsátásuk, szemben 
a dízel és a benzines járművekkel. Az elektromos 
autókkal zajmentesen lehet közlekedni, olcsóbb a 
karbantartásuk. Budapest is élhetőbbé válhat, ha 
egyre többen választják majd az elektromos jár-
műveket. Az elmúlt harminc nap alatt az e-Mobi 
töltőállomásain mért adatok szerint összesen 783 
töltési tranzakció zajlott le a II. kerületben, mely-
nek során a felhasználók 5922 kWh áramot vettek 
fel villanyautójukba.

Városrészünkben folyamatosan bővül a töltő-
állomások száma. Legutóbb a Mechwart ligetnél az 
e-Mobi telepített egyenáramú, DC 50 kW-os töltési 
teljesítményű, úgynevezett villámtöltő-állomást. 
Ezt régebbi gyártmányú autók is tudják használni. 
A kerületben további töltőállomás a Csatárka út 49.-
nél, az Árpád fejedelem útja 12.-nél, a Harcsa utca 
2.-ben, a Gábor Áron utca 74-76.-nál, a Frankel 
Leó út 27.-ben és 53.-ban, a Marczibányi téren, a 
Kis Rókus utcában a Millenárison, a Mammut I. 
és II. bevásárlóközpontban, a Lövőház utcában, a 
Budagyöngye bevásárlóközpontban, a Szilágyi Er-
zsébet fasor 53.-ban (OMV), a Rózsakert bevásárló-
központban, valamint a Szabadság utca 22-26.-ban 
található. Hamarosan további töltőállomások ki-
építése is megkezdődik. Előreláthatólag a Kelemen 
László utcában és a Bánffy György emlékparknál is 
lesz töltőállomás. Hazánkban az elektromos autók 
nyilvános töltőállomásokon ingyenesen tölthetők. 
A zöld rendszámmal ellátott autók Budapesten és 
több vidéki nagyvárosban is ingyen parkolhatnak. 
A fővárosban – 2018. augusztusi adatok szerint – 
összesen 3981 zöld rendszámos járművet regiszt-
ráltak, melyből 3364 tisztán elektromos.

Nő a kerületi elektromos töltőállomások száma
Egyre több töltőállomás érhető el Magyaror-
szágon, a II. kerületben legutóbb a Mechwart 
ligetnél telepítettek újat. A közeljövőben újabb 
állomásokat is terveznek városrészünkben, töb-
bek között Pesthidegkúton.
 

eleKtromos autózási és töltési etiKett: • Csak akkor foglalj el egy elektromos töltőhöz tartozó 
parkolóhelyet, ha az autód elektromos, és csak akkor, ha tölteni szeretnél. • Becsüld meg a töltési időt, és állj 
át másik parkolóhelyre, ha a kocsid feltöltötted, hogy más elektromos autós is használni tudja a töltőt. • Légy 
körültekintő a parkolásnál, és ha kétfejes töltőnél parkolsz és töltesz, ne korlátozd egy másik autó töltőhöz 
való hozzáférését helytelen parkolással. • Éjszakai töltés esetén reggel mielőbb tedd szabaddá a töltőhöz tar-
tozó parkolóhelyet! • Hagyd meg telefonos elérhetőségedet, ha magára hagyod a töltőn lévő autódat, hogy a 
következő elektromos autós érdeklődni tudjon, mikor válik szabaddá a töltő. • Ha egy töltő használatban van, 
de mellette van szabad parkolóhely, nem tiszteletlenség egy üzenetet hagyni a töltőn álló autó sofőrjének, 
hogy ha végzett, tegye fel a kocsidat a töltőre. • Ha a töltőre mások is várnak, akkor csak annyira töltsd fel az 
autót, amennyi energiára a következő útszakasz megtételéhez szükséged van. (Forrás: https://e-mobi.hu)

így ne töltsünK!
Sajnos, vannak olyan au-
tótulajdonosok, akik nem 
tartják tiszteletben sem 
a töltési etikettet, sem 
a KRESZ-szabályokat. 
A képen látható autós 
az út közepén állva har-
madikként tölt, akadá-
lyozva mások biztonsá-
gos közlekedését. Ezzel 
szabálysértést követ el, 
amit a törvény büntet.

Mechwart liget

Frankel Leó út
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Nemcsak a polgármesteri hivatalhoz, de 
szerkesztőségünkhöz is rendszeresen ér-
keznek lakossági panaszok a gondatlan 
kutyatulajdonosok miatt. A  beszámolók 
általában fel nem szedett kutyaürülékről, 
büdös közterületekről szólnak. 

– A II. Kerületi Önkormányzat elkötelezett-
je annak, hogy a II. kerület közterületei, park-
jai ápoltak és tiszták legyenek – hangsúlyozta 
Pogány Norbert, a Polgármesteri Hivatal Kör-
nyezetvédelmi Osztályának vezetője. – A mö-
göttünk álló években ezt nemcsak mondtuk, 
hanem tettünk is annak érdekében, hogy a 
közterületen a gazdáknak legyen hová vin-
niük sétálni és játszani a kutyájukat. Annak 
a lehetőségét is igyekszünk megteremteni, 
hogy az ebek után az ürüléket kulturált mó-
don el tudják helyezni minél több helyszínen 
a speciális kialakítású, kizárólag kutyaürülék 
gyűjtésére alkalmas edénybe a közterületeken 
– jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve. 
Hét kutyafuttatónkon kívül Pesthidegkúton, 
a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont 
mellett speciális kutyaügyességi pályát épített 
az önkormányzat. 

Az osztályvezető elmondta, hogy a II. ke-
rület még idén 35-tel bővíti a kutyaürü-
lék-gyűjtő edények számát. A ládákat olyan 
pontokon üzemelik be, ahol a lakossági 

visszajelzések alapján a legnagyobb szük-
ség van rájuk. A fejlesztés első ütemében év 
végéig összesen nyolcvan új, egységes kiala-
kítású és nem utolsó sorban könnyen kezel-
hető kutyaürülék-gyűjtő kukát helyeznek ki. 
Ezzel összesen 104 edény biztosítja a felelős 
ebtartóknak a lehetőséget, hogy környeze-
tük tisztaságát megőrizzék. 

Pogány Norbert hozzátette, hogy a kö-
vetkező évben a már régóta üzemben lévő, 

régebbi típusú edények cseréje történik 
meg, de továbbra is figyelik, hogy hol van 
legnagyobb szükség újabbak kihelyezésére. 
A beruházásra és az üzemeltetésre az önkor-
mányzat költségvetésében biztosították az 
anyagi feltételeket. Évente mintegy 16 mil-
lió forintot fordít a II. kerület a kutyafutta-
tók fenntartására és a gyűjtőedények üze-
meltetésére és tartalmuk elszállítatására.

szeG

Újabb harmincöt gyűjtőedény a kutyabarátoknak
Az év végéig már több mint száz helyszínen 
lehet majd kidobni a kutyagumit a külön 
erre a célra telepített gyűjtőedényekbe a 
II. kerületben. Az ürülékmentes közterület 
azonban csak egy része a felelős ebtartás-
nak és a békés egymás mellett élésnek.
 

Az, hogy a gazda a házi kedvence után összegyűjti az ürüléket a 
közterületen, csak egy része a kutyasétáltatás alapvető szabályai-
nak. Ahhoz, hogy a kutyák, a gazdájuk és a többi lakó egymással 
szimbiózisban használhassa a közterületeket, más, írott és íratlan 
szabályoknak is meg kell felelniük a gondos gazdáknak.

• Napi szinten találkozhatunk olyan kutyával, amelynek nemcsak a 
pórázát, de néha még a gazdáját sem látni. A jogszabályok értelmé-
ben pedig alapvető szabály, amit a kutyasétáltatónak be kell tartania, 
hogy közterületen – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – a 
kutyát méretétől függetlenül csak és kizárólag pórázon lehet vezetni. 
Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki irányítására, ke-
zelésére és fékentartására képes. Az eb tulajdonosának biztosítania 
kell, hogy az ne veszélyeztethessen a harapásával sem más állatot, 
sem embert. Hiába tudja, vagy csak gondolja azt a gazda, hogy a ked-
vence békés, mindez nem nyugtatja meg azokat, akik félnek, hogy a 
póráz nélküli kutya megtámadhatja őket, de sokan – érthetően – azt 
sem szeretik, ha a kutyus csak szimatot vesz, vagy megnyalja őket.

• A paragrafusok szerint a szájkosár használata csak a „veszélyes 
ebbé” nyilvánított kutyáknak kötelező, a tömegközlekedési 
eszközökön azonban minden kutyának viselnie kell. Kivételt ké-
peznek ez alól a segítő kutyák. Azonban, ha tudjuk a kutyánkról, 
hogy alkalmanként hajlamos agresszívan viselkedni más kutyákkal, 
netán emberekkel szemben, akkor a kellemetlenségek elkerülése 
végett javasolt a szájkosár alkalmazása.

• Nem ritka, hogy erdőben sétálva felbukkan egy-egy póráz nél-
kül sétáló kutya. Főleg az erdőkkel határolt II. kerületben érdemes 
nem elfelejteni, hogy természeti és védett természeti területen, 
vagy vadászterületen tilos póráz nélkül elengedni a kutyát. Kivételt 
képeznek a gombakereső, illetve a vadászat alkalmával használt ebek.

A kutyatartás írott és íratlan szabályai
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– Magyarországon az állattartási kultúra sajnos 
még nem igazán fejlett – nyilatkozta lapunknak 
dr. Szepes Orsolya állatorvos. – Ahhoz, hogy a 
helyzet javuljon, legfontosabbnak azt tartom, 
hogy már kiskortól fogva felelős állatbarát-
nak – és majd állattartónak – neveljük gyer-
mekeinket. Saját két kislányomon is látom, 
akik jelenleg két kutya, két cica és egy teknős 
mellett nevelkednek, hogy miként alakul ki 
bennük a hatalmas empátia, aminek következ-
tében még a legkisebb bogarat sem tapossák 
el. Nemcsak nekik tanítom, hogy hogyan kell 
bánni az állatokkal, óvodáscsoportok is jönnek 
hozzám, vagy beviszek állatokat közeli intéz-
ményekbe, ahol „élőben” tapasztalják meg a 
gyerekek, hogyan nyúljanak egy állathoz, mit 
szabad és mit nem. 

Mióta foglalkozik állatvédelemmel?
2001-ben végeztem az egyetemen, azóta fo-

lyamatos kapcsolatom van állatvédő szerveze-
tekkel. Négy évet a nyíregyházi, négyet pedig 
egy fővárosi állatkórházban dolgoztam. Ez idő 
alatt több menhellyel is együttműködtem töb-
bek között az állatok örökbeadásánál, de pró-
báltam segíteni utcai állatokon, illetve olyan 
szegény embereken, akik hazavittek állatot, de 
nem tudták finanszírozni a kezelésüket. 

Nagyon sok utcára kitett állat van, és a szá-
muk egyre csak nő. Megoldást az ivartalanítás 
jelenthetne, amit azonban nehéz megszervezni. 
Április óta együtt dolgozom egy svájci alapítású 
állatvédelmi alapítvánnyal, amelynek fő cél-
kitűzése az utcán élő állatok, kóbor vagy kijáró 
cicák, hajléktalanok kutyáinak ivartalanítá-
sa. Erre nemcsak a túlszaporodás megelőzése 
miatt lenne szükség, de az ivartalanított állatok 
sokkal kezelhetőbbek és békésebbek is.

kutyák esetében a túltenyésztés is prob-
lémát okoz.

Meg kell különböztetnünk a gondos kutya-
tenyésztőt és a sajnos, nagyszámú szaporítót, 
aki fajtatisztának nevezett kutyákat értékesít, a 

valóságban azonban ezek rendkívül sok egész-
ségügyi problémával küzdő jószágok. Ugyan 
olcsón adják őket, de utána rengeteg pénzbe 
kerül a gyógykezelésük, nem is beszélve a sok 
szenvedésről, amit szegényeknek el kell visel-
niük. Sok kitűnő tenyésztő van, akiket meg kell 
találni és meg kell fizetni, de cserébe egy oltott, 
bizonyos betegségekre szűrt, parazitamentes, 
csippel ellátott négylábút kapunk. 2010 óta tör-
vény írja elő a mikrocsip beültetését, mégis, ha 
szaporítótól származó állatot vizsgálok, tízből 
tízszer nincs benne. 

Nagyon tisztelem ugyanakkor azokat az állat-
tartókat, akik menhelyről vesznek magukhoz 
kis társat. Ezt úgy tudom kifejezni, hogy az álla-
tot élete végéig tizenöt százalékos kedvezmény-
nyel kezelem. 

Sokan azért idegenkednek a menhelyi ku-
tyától, mert nem ismerik az előéletét, és nem 
tudják, mire számítsanak.

Ma már a legtöbb állatvédő szervezet ideig-
lenes befogadókkal dolgozik. Az állatok orvosi 
ellenőrzés alatt állnak, és minden tudható a 
kutyáról: hogy milyen a viszonya a gyerekek-
hez, macskákhoz, többi kutyához, sétál-e pó-
rázon stb. Ez nagyban megkönnyíti a válasz-
tást. A szakemberek szinte személyre szabottan 
megmondják, kinek melyik kutya való.

Nemcsak választani, de tartani is felelős-
séggel kell a kutyát.

Mindkét fél részéről türelem és intelligencia 
szükséges ahhoz, hogy a kutyások és „kutyát-

lanok” konfliktusmentesen éljenek egymás 
mellett. Vannak alapvető szabályok, amiket be 
kell tartani. Ilyen például a póráz és a szájkosár 
használata, ami egyébként a kutya érdekeit is 
szolgálja, illetve a kutyapiszok felszedése. A ku-
tyásoknak azt is meg kell érteni, hogy van, aki 
fél a kutyától, és ezt tiszteletben kell tartani.

Mit adhat egy házi kedvenc a gazdájának?
Mérhetetlen szeretetet. Gyerekeknél ki-

emelném az empátiára nevelést, ami később 
emberi kapcsolataiknál is megmutatkozik. 
A kutyázás társaságot is jelent, hamar kialakul-
nak ismeretségek, barátságok a napi sétáltatás 
során. A társaság, a magány oldása idős korban 
még fontosabb. Vannak olyan idősotthonok, 
amelyek környékén kóbor cicák élnek, az öre-
gek pedig naponta etetik, simogatják őket, ami 
testi és lelki egészségük szempontjából is so-
kat számít, ugyanakkor közegészségügyi okokra 
hivatkozva ezt sok helyen nem engedik. Erre 
(is) megoldás, ha az állatokat ivartalanítjuk, 
parazitamentesítjük, és erről igazolást adunk. 
Így állat és ember egyaránt jól jár.

Cicák is, kutyák is képesek megérezni a be-
tegséget, szomorúságot és törekszenek a gyó-
gyításra. Egy fájó pocaknak nagyon jól tud esni 
a macskadorombolás, és a cicák készséggel áll-
nak ilyenkor rendelkezésre. Kezelek két, hos-
pice alapítványoknál segítő spánielt. Róluk 
olyan történeteket szokott mesélni gazdájuk, 
amiket nem lehet könnyek nélkül végighall-
gatni. Hihetetlen az az odaadás, ahogy ezek a 
jószágok átsegítik a rendkívül súlyos állapotú 
betegeket életük utolsó szakaszán.

A II. kerület kutyabarát hely?
Feltétlenül. Itt nőttem fel, közel harminc éve 

sétáltatok kutyát a környéken, és látom a fejlő-
dést: számos kutyafuttató létesült, mindenhol 
kint vannak a szemetesek, ahová a kutyapiszkot 
dobhatjuk, és egyre több a kutyabarát kávézó, 
étterem is. 

péter zsuzsanna

Szeretettel, felelősséggel az állatokért
A Mahatma Gandhinak tulajdonított 
mondás szerint, egy nemzet nagysága és 
erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, 
ahogyan az állatokkal bánik. Október 4-én, 
Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentje 
halálának évfordulóján ünnepeljük az ál-
latok világnapját. Ebből az alkalomból egy 
olyan II. kerületi állatorvost kerestünk fel, 
aki nemcsak gyógyítja kis pácienseit, hanem 
állatvédelemmel is foglalkozik, és a maga 
eszközeivel támogatja a menhelyről befoga-
dott állatok gazdáit.
 

a Közel 90 ezres léleKszámú ii. KerületBen a becslések szerint legalább 10 ezer kutya él, 
noha a legutóbbi ebösszeíráskor ennek csak a negyedét jelentették be a gazdák. Ebösszeírás legközelebb 
2019-ben lesz. Az ebösszeírás kötelező, aki nem tesz eleget a regisztrációnak, az akár több tízezer forintos 
állatvédelmi bírsággal sújtható.

A 2016-ban összegyűjtött adatokból kiderült, hogy a II. kerületben regisztrált kutyák valamivel kevesebb, 
mint a fele Pesthidegkúton él, de döntő többségük lakásban tartott. A II. kerület legidősebb regisztrált ebe 
2000 májusában született. A legnépszerűbb fajtatiszta kutyák kerületünkben: golden retriver, német juhász, 
yorkshire terrier, puli és magyar vizsla.
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A XXI. század a temetkezés terén is 
környezettudatos megoldásokat kíván

Földünk népességének növekedésével a temet-
kezési szokások is egyre jobban az ökológiai 
értelemben fenntartható modellek alkalmazá-
sát teszi szükségessé. Talán a legtöbben nem is 
gondolunk bele, hogy az élők számának emel-
kedésével a holtak iránti tiszteletadás is mind 
több körültekintéssel járó feladat. A hagyo-
mányos, koporsós temetkezést a szakemberek 
nemzetközi szinten ma a legkörnyezetkárosí-
tóbb eljárások közé sorolják. A hagyományos 
temetkezési modell a nagy energia- és nyers-
anyagigényes koporsógyártás, a lassan elbomló 
műszálas szemfedők és egyéb szintetikus anya-
gok használata, a balzsamozás során használt, 
súlyosan környezetkárosító formaldehid, va-
lamint az elfoglalt földterület miatt ökológiai 
szempontból ma már nem elfogadható. 

2018-ra a világban a temetkezéssel kapcso-
latos legfontosabb szempont a fenntarthatóság, 
amelyre számos kísérleti projektet indítottak. 
Martin Ruiz de Azua és Gerard Moline tervezőpá-
ros megalkotta például az eco-urnát: az urnába 
egy magot helyeznek, majd kókuszhéjjal és tő-
zeggel bélelik. Az elhunyt hamvai, a benne ta-
lálható foszfor miatt, táplálják a magot, amiből 
a földbe helyezve növény fejlődik. Hasonlóan 
működik Veronika Gantioler Gaia, azaz Földanya 
elnevezésű tőzegurnája is, amelynek anyagába 
ugyancsak az elhunyt családja által kiválasztott 

Az ökológia globális kihívásai életünk minden területét érintik, s szinte minden téren 
változnunk és változtatnunk kell bolygónk, gyermekeink és unokáink jövője érdeké-
ben. Miközben küzdünk a PET-palackok ellen, óvodai és iskolai tájékoztató programokkal 
igyekszünk csökkenteni a jövő generációinak ökológiai lábnyomát, a kegyeleti szokások, a 
temetkezés terén is változik a világ. A kérdés a második kerület életében a Pesthidegkúton 
lakossági kezdeményezésre létesítendő kegyeleti emlékhely miatt aktuális.
 

növény magjait helyezik el. Amikor az urnát 
elföldelik a hamvakkal együtt, egy idő után az 
lebomlik, a hamvak pedig természetes növényi 
táplálékká változnak, és a növény életre kel. 

Népes nagyvárosokban a temetkezésre fel-
használt terület csökkentése érdekében szá-
munkra, európaiak számára kulturálisan nehe-
zen befogadható megoldásokat is alkalmaznak. 
Kuala Lumpurban hatalmas, csarnokszerű 
építményt húztak fel az urnák tárolására, amit 
egy automatizált rendszerrel működtetnek. 
A kívánt urnához használni kell a hozzá tar-
tozó mágneses kártyát, így lehet a hozzátar-
tozó hamvait megtekinteni. Hong Kongban a 
’80-as évek végén kialakított temetők gyorsan 
megteltek, és jelenleg egy privát sírhely ára 30 
ezer dollárba kerül. Alternatív megoldásként, 
körülbelül ötéves várakozás után lehet hozzá-
jutni egy közösségi urnás temetkezési helyhez, 
ahol tízezrével találhatóak az elhunytak hamvai. 

Magyarországon napjainkban átlagosan 60 
százalék körüli a hamvasztásos temetkezések 
aránya, de Budapesten és a vidéki nagyváro-
sokban ez az arány már 70–90 százalék között 
mozog. A hamvasztást követően a szórás és az 
urnás elhelyezés különböző lehetőségei közül 
a magyarok egyelőre elsősorban a temetőkön 
belüli elhelyezést részesítik előnyben, de folya-
matosan nő a szórások aránya a temetőkön kí-

vül is, akár szervezett szolgáltatásként igénybe 
véve, akár magánúton megoldva. Budapesten 
mindössze a búcsúztatások tizedében döntenek 
a koporsós végtisztesség mellett. A hamvasztá-
sos temetések esetében is a sírkerti elhelyezés 
a leggyakoribb, de egyre többen döntenek a 
hajós búcsúztatás mellett, ennek keretében 
környezetbarát, lebomló temetkezési kellékek 
segítségével természetes vizekben helyezik el 
a hamvakat.

A saját hidegkúti temető újbóli megvalósí-
tásának kezdeményezésekor kiderült, hogy a 
vonatkozó jogszabályi környezet a kerületek 
számára kizárólag urnás kegyeleti helyek ki-
alakítását teszi lehetővé. Gáti Pálné dr. Révész 
Piroska így fogalmaz a 2011-ben indított alá-
írásgyűjtést követően a Dankó Virág alpolgár-
mesternek küldött beadványban: „A Pesthi-
degkúti Civil Szervezetek Kulturális Egyesületének 
képviseletében és a plébánosok egyöntetű támoga-
tásával az alábbi kéréssel fordulok Önhöz: a pest-
hidegkúti lakosok régi és egyre erősödő igényét tá-
mogatva Egyesületünk kezdeményezi a településen 
urnatemető létrehozását.”

A pesthidegkúti polgárok célkitűzése, a jog-
szabályi környezet nyújtotta lehetőségek és a 
temetkezéssel kapcsolatos XXI. századi öko-
lógiai kihívások ebben az esetben egy irány-
ba mutatnak. Így minden akadály elhárulhat 
Pesthidegkút saját kegyeleti emlékhelyének 
megvalósítása elől, amennyiben a hidegkú-
tiak a november közepén lebonyolított helyi, 
véleménynyilvánító szavazáson megerősítik 
ez irányú szándékukat. A tervezett pesthideg-
kúti kegyeleti emlékhely projekt és a szavazás 
részleteiről következő lapszámunkban adunk 
tájékoztatást. 

Közösségi térként működő modern urnatemető Ázsiában
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pasaréti páduai szent antal-templom: 
OKTóBER 31-én 18 órakor Mindenszentek előestéje 
– bűnbánati alkalom: szentmise, katekézis (vezeti Vár-
nai Jakab OFM), gyónási alkalom. NOVEMBER 1-je 
mindenszentek ünnepe, kötelező szentmisehallgatás, 
szentmisék a vasárnapi rend szerint, 18 órakor ünnepi 
szentmise, majd közös imádság a megholtakért a téren 
lévő Mária-szobornál. NOVEMBER 2-án, halottak 
napján a szentmisék 7, 12 és 18 órakor kezdődnek, a 
18 órai szentmisében elhangzik Liszt Ferenc: Requiem. 
Előadja az Unikum Férfikar, szólót énekel Decsi András, 
Kállay Gábor, Murvai Dénes, Péter György. Vezényel 
Kelemen József (Neu-Ulm), orgonán közreműködik Déri 
András. A szentmisét P. Kálmán Peregrin OFM plébános 
celebrálja. NOVEMBER 3-án 16 órakor elsőszombati 
rózsafüzérima. NOVEMBER 4-én a 18 órai szentmi-
sében az Istvánffy kamarakórus előadásában elhangzik 
Palestrina: Missa Ut Re Mi Fa Sol La. a pléBánián 
OKTóBER 24-én 18–20 óra között házasságrendezési 
fogadóórát vezet Makláry Ákos parókus, egyházjogász, 
(lehetőség van előzetes időpontkérésre a peregrin@ofm.
hu címen). OKTóBER 26-án 16–17.30 óra között be-
szélgetésre várják azokat a jegyespárokat, akik 2019-ben 
szeretnének házasságot kötni (1026 Pasaréti út 137.).

KáJoni János Ferences Közösségi Ház: 
OKTóBER 26-án 19 órakor Körüljárjuk Jerikót címmel 
Várnai Jakab OFM vetítettképes előadása. NOVEMBER 
5-én 19 órakor Varga Kapisztrán OFM előadása Szent 
Ferenc és a monasztikus rendek címmel (1025 Szilfa u. 4.).

országúti Ferences templom: Októberben 
hétköznaponként (hétfő kivételével) az esti szentmise 
után rózsafüzérima. Hétfő esténként a Szentségimádás 
iskolája, az alkalmak a 18 órai szentmisével kezdődnek, 

előadás, majd csendes szentségimádás. NOVEMBER 
1-je, mindenszentek (parancsolt ünnep), szentmise 7.30, 
10.00 és 18.00 órakor, az esti mise végén – halottak 
napja előestéjén – ima az elhunytakért. NOVEMBER 
2-án halottak napja, szentmise 7.30 és 18 órakor, a 18 
órai szentmise keretében a Kapisztrán Kórus és testvér-
kórusai előadásában Gabriel Faure Requiemje hangzik 
el, közreműködik Nagy László Adrián (orgona), vezényel 
Lógó Tibor. A szentmise után a templom kriptájában ha-
lotti vecsernye az elhunytakért (1024 Margit körút 23.).

rózsadomBi Ferences templom: OKTóBER 
23., Kapisztrán Szent János napja a templombúcsú ünne-
pe, az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, a főcelebráns 
P. Tamás Gábor OFM (1025 Tövis u. 1.).

pasaréti reFormátus templom: istentisztelet 
minden vasárnap 8 és 10 órakor, csütörtökön 18 órakor. 
Gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és 10 órakor. A biblia-
órák kedden 18 órakor kezdődnek. OKTóBER 31-én, 
a reformáció emléknapján 10 és 18 órai kezdettel ünnepi 
istentisztelet. NOVEMBER 3-án 10.00 órai kezdettel 
a Biblia Szövetség Egyesület a templomban tartja őszi 
csendesnapját Krisztushoz méltó egységben címmel. 
Az előadások összefoglaló címe: A szakadások meg-
szüntetése – vissza Jézushoz! www.refpasaret.hu, tel.: 
356-4019 (1026 Torockó tér 1.).

megmaradás reFormátus templom: el-
érhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész 
(06 30) 289-9415 és 326-5629, hegedus.cimbalom@
gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).

pestHidegKúti reFormátus templom: OK-
TóBER 31-én 18 órakor az evangélikus gyülekezet-
tel közös reformációi istentisztelet, kórusszolgálattal. 

NOVEMBER 4-én 8 és 10 órakor úrvacsorás isten-
tiszteletek. További információ: kg.hidegkut@t-online.
hu, www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, 397-4315 
(1028 Hidegkúti út 64-66.).

máriaremetei BaziliKa: NOVEMBER 1-jén, 
mindenszentek ünnepén a 7.30 órai szentmisét a papi és 
szerzetesi hivatásokért, a 18 órai szentmisét a plébánia 
halottaiért ajánlják fel. NOVEMBER 2-án, halottak 
napján a szentmisék 7, 10.30 és 11 órakor kezdődnek, 
20.30-kor rózsafüzérima a szabadtéri oltárnál. NOVEM-
BER 3-án 10 órakor rózsafüzérima, 10.30-kor szentmise. 
NOVEMBER 4-én 16.30-tól szentségimádás. NOVEM-
BER 5-én Szent Imre napján a szentmisék 7 és 10.30 
órakor kezdődnek. NOVEMBER 8-án van Werner Alajos 
halálának 40. évfordulója, 16 órakor emlékmise lesz lelki 
üdvéért, közreműködik a Mátyás-templom kórusa (1029 
Templomkert u. 1.).

sarlós Boldogasszony-templom: OK-
TóBER 27-én 17.30-kor Szent Margit-zsolozsma a 
Gömöry-kódex (1516) alapján. NOVEMBER 1-jén, 
mindenszentek ünnepén 17.30-kor mindenszentek litá-
niája, 18 órakor szentmise, a szentmisén énekel a Sarlós 
Boldogasszony kórus. NOVEMBER 2-án, halottak nap-
ján a 18 órai szentmise után  halottak napi esti szertartás 
a templom kriptájában (1023 Bécsi út 32.).

margitszigeti szent miHály-templom: 
NOVEMBER 4-én 16 órakor szentmise.

Fő utcai görögKatoliKus templom: NO-
VEMBER 1-jén 17.30-kor gyászliturgia az elhunytakért. 
Irodai fogadóóra hétköznapokon 16.30–17.30 óra között, 
honlap:  www.gorogkatbuda.hu  (1027 Fő u. 88.).

Események kerületünk templomaiban

Székely Imre emlékére
91 éves korában, október 10-én elhunyt 
Székely Imre tanár, helytörténész, lapunk 
munkatársa, aki 2004-ben II. Kerületért 
Emlékérem kitüntetést kapott.

A Vend utcán járva sokszor eszünkbe jutott Imre 
bácsi alakja, ahogy szerkesztőségünkbe behozta 
gondosan legépelt cikkeit. Ha valaki sokat tudott a 
kerületről, akkor az ő volt. Négyéves korában ke-
rült a Rózsadombra, miután szülei 1930-ban telket 
vásároltak az akkori Vérhalom-dűlő Ferenc-hegyi 
részén és felépítették rajta házukat. Székely Imre 
az Áldás utcai elemiben tanult, ott töltött négy 
éve emlékeit megírta az iskola több jubileumi 
évkönyvébe is. A Keleti Károly utcai Érseki Kato-
likus Gimnázium nyolc éve kitűnő alapot adott 
számára a későbbiekhez. 1945-ben iratkozott be a Pázmány Péter 
Tudományegyetemre, ahol magyar–angol szakos tanári diplomát, 
majd egyetemi könyvtárosi oklevelet szerzett. Felmenői ember-
emlékezet óta pedagógusok voltak. 

Fiatal tanárként a Dimitrov úti (ma Remetekertvárosi) általá-
nos iskolában, majd a város több középiskolájában és a budai 
tanítóképző főiskolán tanított. Magyar nyelvi tankönyveket írt a 
középiskolák számára, hosszú éveken át vezette a határainkon túl 
magyar nyelvet tanítók nyelvi képzését, részt vett a háromkötetes 
Pedagógiai Lexikon elkészítésében. 

Tevékeny maradt nyugdíjas éveire is. Visszatért régi 
iskolájába tanítani, a Rákóczi gimnázium angoltanára 
és éveken át a magyar nyelvi OKTV vizsgabizottságának 
tagja volt. Vend utcai kertjük művelése mellett szeretett 
kerületében is tevékenykedett, a Budai Polgárban több 
mint kétszáz helytörténeti cikke jelent meg, melyekben 
bemutatta városrészünk templomait – ez a Budai Polgár 
Könyvek első tagjaként meg is jelent –, a kerületi isko-
lákat, érdekes épületeket és emléktáblákat. 1995-ben 
rengeteget dolgozott azért, hogy az Érseki Katolikus 
Gimnázium relikviáiból állandó kiállítást hozzon lét-
re, amely a Krisztus Király-templom karzatán látható. 
A templom háborúban tönkrement harangjátékának 
2000-ben történt felújításában is nagyon sok szervező-
munkája volt. Volt olyan szobor, amit maga vitt ki a 
Százados úti Művésztelepre, hogy restaurálják.

– Ádám, az örök ember Az ember tragédiája befejező színében az-
zal a gondolattal vívódik, lesz-e fejlődés az emberiség életében, vagy 
csak egyhelyben topog: „Megy-é előbbre majdan fajzatom?” Nyilván 
nem én vagyok az első, nem is az utolsó, aki a mezsgyén állva, az el-
végzett munkára visszatekintve a számvetéskor erre a képre gondol. 
Én úgy érzem, hogy munkám nem volt hiábavaló – vallotta Székely 
Imre, amikor 2004-ben átvette a II. Kerületért Emlékérmet. 

A 91 éves korában elhunyt Székely Imrét mindig mérhetetlen szor-
galma, hite és munkabírása vitte előrébb, s bár már régóta nem írt a 
Budai Polgárba, szerkesztőségünk örökös tagjaként búcsúzunk tőle.
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A Zsigmond téren kombinált játékkal bővült az eszközpark

Új várak és játszóeszközök a gyerekeknek
Nyáron és szeptemberben 
folytatódott a játszótér-fel-
újítási program, amelynek 
keretében hét helyszínen 
összesen ötvenmillió forint 
értékben végeztek korsze-
rűsítést, és helyeztek ki új 
játszóeszközöket a tereken. 
A II. Kerületi Önkormányzat 
beruházásában zajló munkák 
során a játékok alá minden-
hol öntöttgumi burkolat 
került, ami nagymértékben 
csökkenti a sérülés lehetősé-
gét egy esetleges balesetkor.

A 4–10 éves korosztály számára játszóvár épült a Vérhalom téri játszótéren, 
és párakaput alakítottak ki

A Fenyves utcai játszótéren új mérleghintát használhatnak a gyerekek, a Te-
mető utcai térre csúszdát, a Csalán út–Csévi utca kereszteződésben lévő játszó-
helyre pedig mászóhálót helyeztek ki

A Bajvívó utcai játszótéren... ...és a Sajka utcai parkban a lengőhintákat cserélték le
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A Gyermekek Háza rendkívül népszerű a szü-
lők körében, ezért a Közép-Budai Tankerü-
leti Központ és a II. Kerületi Önkormányzat 
szerette volna egy másik kerületi iskolában is 
meghonosítani a módszert, amihez azonban a 
tárgyi feltételek mellett olyan pedagógusok-
ra is szükség volt, akik vállalták az ezzel járó 
többletmunkát és szemléletváltást. A tavalyi 
tanévben a választás Soborné Siegl Csilla tanító-
nőre esett, aki jelenleg a másodikosokat tanít-
ja, és azóta is elkötelezett híve a programnak.

– A módszer lényege a személyre szabott ok-
tatás és inkluzív nevelés – meséli a tanítónő. – 
Az osztályba járnak úgynevezett sajátos nevelési 
igényű gyerekek is, akiket a maguk készségeivel 
és képességeivel fogadunk el és fogadunk be, és 
ezeket figyelembe véve alakítjuk úgy az iskolai 
munkát, hogy ők – ahogy a többiek is – a maguk 
tempójában tudjanak haladni.

Hogy néz ki ez a gyakorlatban?
Az órán differenciált tanítás zajlik, több 

csoportban, többféle szinten tanulnak a gye-
rekek, tavaly például négy csoportban tanultak 
írni, olvasni. Mindenkinél azt nézzük, hogy 
önmagához képest hogyan fejlődik. Ezért 
nincs osztályzat, a gyerekek teljesítményét 
szövegesen értékeljük. Ez a – meglehetősen 
részletes – értékelés kitér a kiindulási pontra 
és a haladás ütemére, állomásaira, de még az 

óraközi szünetben tapasztaltakra is. A fegyel-
mezési eszközök is eltérnek a hagyományostól: 
nincs fekete pont, beírás, intő. Ha gond van, 
leülünk és megbeszéljük. 

Az osztályterem is máshogy van beren-
dezve.

Ez is a Gyermekek Házától származik. Isko-
lánk nem akadálymentes, ezért mozgássérült 
gyerekeket nem tudunk fogadni, de egyébként 
mindenben igyekeztünk követni a Gyermekek 
Háza példáját. Termünkben nincsenek padso-
rok, a gyerekek kis csoportokban ülnek és dol-
goznak, és van egy kényelmesen kialakított, 
fontos hely, a beszélgetősarok, ott kezdjük a 
napot minden reggel.

Nemcsak táblánk van, hanem projektorunk 
és fénymásolónk is, hiszen rengetegféle fel-
adatot kapnak a tanulók. Olvasásnál például 
ugyanazt a szöveget akár négy szinten is elő 
kell készíteni, mert van, aki még igényli a 
szótagolást, van, akinek kicsit egyszerűsíte-
ni, rövidíteni kell, és van, aki már szépen, fo-
lyékonyan, értőn tudja olvasni az adott mesét.

Másmilyen a Gyermektér közössége, mint 
a hagyományos osztályoké?

A GyermekTérrel nagyon sok külön prog-
ramunk is van, megyünk kirándulni, almát 
szedni, járunk színházba. Ez is elősegíti az 
összekovácsolódást, illetve a már előbb em-

lített reggeli beszélgetés is, amiben nemcsak 
az a jó, hogy még az órák előtt elmondhatják 
a kicsik, hogy mi foglalkoztatja őket – és ez-
zel elejét vesszük az óraközi sutyorgásnak –, 
hanem az is, hogy megtanulnak odafigyelni 
a másikra, kivárni, amíg az befejezi a mon-
dókáját. A  beszélgetés segíti a nehezebben 
szocializálódó vagy kommunikáló gyerekek 
beilleszkedését is.

Az alternatív pedagógiai programokkal 
szemben leggyakrabban megfogalmazott 
kritika, hogy nem tanulnak annyit a gyere-
kek, mint egy hagyományos tanmenetben, 
és emiatt nehézségük lehet a középiskolá-
ban vagy a felsőoktatásban.

Ez az aggodalom alaptalan. A Gyermekek 
Háza nyolcosztályos programja után a gye-
rekek gond nélkül folytatják tanulmányaikat 
bármelyik gimnáziumban. Nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy nem tanítjuk meg a 
tananyagot, csak a forma más, illetve minden-
kit a maga tempójában igyekszünk felkészíteni 
a következő szintre. Nálunk az órákon nagyon 
változatos módon zajlik az oktatás. Sok önálló 
munka van, amikor mindenki a maga szintjé-
nek megfelelő feladatot kap, és azt nagy önfe-
gyelemmel és koncentrációval kell elvégeznie. 
Sokszor dolgoznak kis, heterogén csoportok-
ban, amikor a csoport együttes teljesítménye 
a lényeg. Az  ilyenfajta munka együttműkö-
désre nevel, a gyerekek húzzák – és közben 
tanítják – egymást, hamar kiderül, ki miben 
jó. Az együttműködési készség nemcsak az is-
kolai életben előnyös, de felnőttkorukban, a 
munkahelyükön is hasznukra válik majd. 

Elsőben még rengeteget játszunk az órákon. 
A hangsúly nem a tanulnivaló mennyiségén 
van, sokkal inkább azon, hogy a gyerekek meg-
tanuljanak – és ha lehet, megszeressenek – ta-
nulni. Megismerjék az órai munka módjait, az 
iskolai élet rendjét. Az a célunk, hogy boldog, 
kiegyensúlyozott, sikeres embereket nevel-
jünk. péter zsuzsanna

Boldog, kiegyensúlyozott embereket nevelni
A Törökvész Úti Általános Iskola a tavalyi tanévben indított először GyermekTér elnevezés-
sel első osztályt. Az ide járó gyerekek oktatása és nevelése a Gyermekek Házában kidolgo-
zott és 1991 óta sikeresen működő alternatív alapozó program alapján zajlik. Ennek fő célja, 
hogy az iskola természetes befogadó közege legyen minden tanulónak, függetlenül egyéni 
adottságaitól, képességeitől, fejlődési ütemétől.

Leendő elsősöknek indítja iskola-előkészítő tanfolyamát a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium. A gyermekek és szüleik minden alkalommal találkozhatnak az 
alsós, köztük a leendő elsős tanítókkal. A programokat szerdánként 16–16.45-ig tartják. A kilenc alkalomból álló iskola-előkészítő tanfolyam részvételi díja 5000 Ft, 
melyet a Medve Utcai Iskola Alapítvány támogatására lehet befizetni. Helyszín: Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 1027 Medve u. 5-7. Időpontok 2018-ban: 
OKTÓBER 24., NOVEMBER 7., NOVEMBER 21. és DECEMBER 5. A szervezők kérik, hogy részvételi szándékát jelezze a medvevar@csikferenc.hu új e-mail-címen.

Iskola-előkészítő a Csik iskolában

Soborné Siegl Csilla
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A Dalok a szerelemről című előadást te-
kinthették meg az érdeklődők október 4-én 
a Marczibányi Téri Művelődési Központ 
színháztermében. Létay Dóra és Éliás Gyula 
közös műsorában neves magyar és külföl-
di szerzők költeményei hangzottak el a két 
művész saját feldolgozásában. A műsorban 
szerelemről szóló örökzöld slágerek is fel-

csendültek. Az  eseményen Biró Zsolt kép-
viselő, bizottsági elnök köszöntötte a néző-
ket Láng Zsolt polgármester és a II. Kerületi 
Önkormányzat nevében az idősek világ-
napja és idősek hónapja alkalmából. Mint 
mondta, az orvostudománynak is köszön-
hetően ma már aktívabb és tartalmasabb 
életet tudnak élni az idősek, mint néhány 

emberöltővel korábban. Albert Schweitzer 
teológust idézte, aki azt mondta, „Az ember 
– akár tizenhat éves, akár hatvanhat – cso-
dára szomjazik, elámul a csillagok örökkéva-
lóságán, a gondolatok és a dolgok szépségén: 
nem fél a kockázattól: gyermeki kíváncsisággal 
várja: mi lesz holnap: szabadon örül minden-
nek.” – Nem biztos, hogy mindenkire igaz, 
hogy nyugdíjasként is vonzódik a szelle-
mi javak iránt, de a jelenlévőkre biztosan. 
Ezért irigykedem is most kicsit, és közben 
nagyon bízom benne, hogy majd egyszer 
én is önök között fogok ülni – fogalmazott 
a képviselő. Hozzátette, az önkormányzat-
nak kiemelt vállalása, hogy jelentős számú 
ingyenes programot biztosítson minden 
idős számára a jól működő gondozási köz-
pontokon, nyugdíjasklub-hálózaton ke-
resztül. Táncklubok, ünnepségek, ingyenes 
tanfolyamok, helytörténeti séták, egész-
ségügyi előadások is elérhetőek a kerület-
ben. – Tiszteljük és szeretjük az előttünk 
járó nemzedékeket, amelyek könnyebb vi-
lágot teremettek számunkra, és igyekszünk 
továbbadni ezt a tanítást a gyermekeinknek 
is – zárta beszédét a képviselő. nzsa

Október 3-án sokan voltak kíváncsiak a II. Kerületi Önkormányzat 
Idősügyi Tanácsa által rendezett ingyenes pasaréti helytörténeti 
sétára, mely a Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és 
Gimnázium Fenyves utcai telephelyéről indult. Kapovits Réka 
okleveles építészmérnök a résztvevőknek mesélt többek között 
a Szabó Lőrinc iskola, a Nagy Lajos tér, a Lotz Károly utca és a 
Pasaréti Református Gyülekezeti Ház történetéről is.

Kortalanul kreatív néven idén is képző-, ipar- és népművészeti pályáza-
tot hirdetett a II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Tanácsa a hatvan év 
feletti kerületi amatőr művészek számára. A tanács tagjai kiválogatták a 
tárlatra került pályaműveket, iparművészeti alkotásokat.

Október – Idôsek hónapjaOktóber – Idôsek hónapja

Mintegy száz pályamű érkezett a felhívásra

Előadással ünnepelték az idősek világnapját
A II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Tanácsa az idősek világnapja alkalmából hajókirán-
dulással és ingyenes előadással kedveskedett a kerületben élő időseknek.

Novemberben újra Retró táncklub
A II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezé-

sében ismét megrendezik a nagy népszerűségnek 
örvendő Retró táncklub elnevezésű programot. 
A soron következő fergeteges hangulatú, élőze-
nés, táncos összejövetel NOVEMBER 14-én, 
14 és 16 óra között lesz a II. számú Gondozási 
Központban (1022 Fillér utca 50/b), ahová a 
szervezők várnak minden érdeklődőt. A be-
lépés díjtalan.

Mivel a kiállítóterem méretét meghaladó számú alkotás – mintegy száz 
pályamű – érkezett a pályázatra, ezért közülük a Család- és Gyermek-
jóléti Központban a tanács tagjai, Riczkó Andrea képviselő, Vargáné Lu-
ketics Gabriella, Németh Ágnes, valamint Kassay-Végh Hajnal válogattak. 
A kiállításra bármilyen témájú és bármely technikával készült, kép-
ző-iparművészeti, vagy népművészeti alkotás nevezhetett. A mintegy 
félszáz pályázó közül a szervezőknek többen is jelezték, hogy évről 
évre nagyon várják a kiállítást, és szeretnék, ha jövőre is megrendez-
nék a különleges tárlatot. A Kortalanul kreatív című kiállítás októ-
ber 28-ig tekinthető meg a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában 
(1028 Templom u. 2–10.). nzsa

Helytörténeti séta Pasaréten
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Vastag Gábor: – Mi járunk be 
legtöbbet a munkahelyünkre, a 
stúdióba, gyakran találkozunk a 
cigarettaszünetekben. Amikor Tibi 
ideül a kanapéra egy gitárral, csat-
lakozom és zenélni kezdünk. 

kiss tibi: – Az Aranyakkord 
a spontán kreativitás terméke, 
kana pés dalaink Vastikával.

Unplugged?
k. t.: Elég sok effektet haszná-

lunk, úgy hívjuk, hogy pszichede-
lik akusztik, sok happeningszerű 
dallal, színházi hangulattal, volt 
olyan koncertünk, amin táncosok 
is voltak. Tíz-húsz dalunk van, de 
mindig jönnek újabbak. Ez egy 
dalkeltető. Most van kialakulóban, 
hogy kezeljük. Jönnek a felkéré-
sek, vannak bulik, és zeneileg kezd 
összeállni. Segéd-motorkerékpár 
a nagyobb projektek mellett. 

Nemrég jöttek meg Ameriká-
ból. A  Quimby indulásakor is 
turistáskodtak kint. Volt déjá 
vu érzése? 

k. t.: Most koncertezni men-
tünk, kint élő magyaroknak ját-
szottunk. Amikor Varga Líviusszal 
(a Quimby ütőhangszeresével – a 
szerk.) jártunk ott, fiatalok vol-
tunk, dolgozgattunk nézelődtünk, 
ízlelgettük a hangulatot. Sose vol-

tunk Amerika-mániások, ezek 
mindig kalandok, esetleg tanul-
mányutak voltak.

V. G.: Esténként ötven-hetven 
ember hallgatott minket klubok-
ban, közösségi házakban, és egy 
kertben is felléptünk. Utóbbinál 
hiába szóltak előre a házigazdák a 
szomszédoknak, végül valaki csak 
kihívta a rendőröket (nevet).

k. t.: Vittünk nekik egy kis Ma-
gyarországot. De nem volt minden 
zökkenőmentes, néha még az ára-
mért is meg kellett küzdeni. Ott 
született a 69 Dollar Guitar Amp, és 
már íródik a Chaos Amigos. Ültünk 
menő aranyketreces magánstran-
don és aludtunk East Village-i 
alagsorban. Utaztunk félsivata-
gokon keresztül 10-12 órát, autót 
béreltünk, erősítőket pakoltunk 
repülőre. Volt ránk igény. Édes, 
amikor beülnek kisestélyiben, és 
úgy mennek el, hogy ilyet legutol-
jára Cseh Tamás-esten éreztek. 

tömegeknek játszott a Quim-
byvel. Nem ciki kisebb formáci-
óval, jóval kisebb közönségnek 
előadni?

k. t.: Dehogyis. Ha egy ember-
nek játszunk egy reptéren – an-
nál kevesebb közönség nincsen 
–, azt is szívből csináljuk, mert 
szeretünk muzsikálni. Óriási han-
gulat mindegyik, a füstölgő, dü-
börgő zenekar, de az is, amikor 
két hangszerrel kell varázsolni. 
Csak az a különbség, hogy kisebb 
a játszótér. Utóbbi fejleszt is. Ha 
utána hozzányúlok az elektromos 
gitárhoz, szalad az ujjam. 

Az Üzenet nincs Quimby-dal 
után megszületett az Üzenet van. 
Mi az?

k. t.: Nem egy üzenet van, az 
út porából szedjük fel őket, arra 
megyünk amerre laknak, ránk 
ragadnak és visszük őket tovább. 

ki írja a zenét és ki a szöveget? 
V. G.: Majdnem egyszerre szü-

letnek a dolgok, szöveg és zene 
együtt rántódik ki, egyik hat a má-
sikra. Tapadóan őszintén működik. 
De a dalszövegek javát Tibi írja.

k. t.: Vastikából is jön! Ha le-
teszek két-három akkordot egymás 
után, mondok rá egy mondatot. 
Ha van egy mondatom, játszom 
alá valamit. Van, ami elhamvad 
cserjekorában és olyan is van, 
amiből lesz egy hetvenéves, nagy 
törzsű fa. A magokat folyamatosan 
szórogatjuk.

biztonságosabb világ ez, mint 
a Quimby-daloké volt…

V. G.: Nem biztos, hogy lázadni 
akarunk már.

k. t.: Negyvenesként alapítot-
tuk, ez ilyen korszak. Mivel egy 
átlag blueskarrier hatvan fölött 
kezdődik, még jók vagyunk. A dal-
szerű gondolatok foglalkoztatnak 
most. Egyébként nagyon sűrű az 
élet, állandóan óriás megvaló-

„Egy embernek is szívből muzsikálunk”
A Quimbyt nem kell bemutatni 
a könnyű és alternatív rockzene 
szerelmeseinek, hiszen 27 éve 
generációk kedvence. A zenekar 
tagjai kisebb formációkban is fel-
lépnek, Kiss Tibi Vastag Gáborral 
(Vastikával) alapította az Arany-
akkordot, amely amerikai turnéja 
után a Marczibányi Téri Művelő-
dési Központban varázsolta el a 
közönséget. Stúdiójukban beszél-
gettünk a dalok születéséről, a 
negyvenes éveikben járó zené-
szek új üzeneteiről, Kiss Tibi pedig 
mesélt kerületi kötődéseiről is.
 

Gábor
Tibi

sításban vagyunk! Rengeteg terv 
és ötlet, aztán nézegetjük a zse-
beinket. 

egy kertépítész szerint az is 
siker, ha a fele megvalósul an-
nak, amit az elején megtervezett.

k. t.: Az igazi művészet folya-
matban alakul. 

V. G.: Mindig hagyjuk, hogy has-
son ránk a pillanat hangulata.

k. t.: Nem görcsölünk rá a dol-
gokra. Vannak azért nehéz idősza-
kok, de nekimegyünk, nem sajnál-
kozunk, ha elő kell venni a kapát. 
És persze folyamatosan megy a 
tűzoltás. Egy tűzoltókészülékkel 
és lézerkarddal nyomulunk előre 
óriási szívvel. 

több száz néző előtt zenéltek a 
Marczin. Hogy készültek a kon-
certre? 

k. t.: Mindig is vonzódtunk a 
színházi világhoz, kipróbáltuk, mi-
lyen feldíszíteni ezt a teret, koráb-
ban feleekkora helyeken léptünk 
fel. Helyzetbe hoztuk magunkat. 
Fontos buli volt. Az Aranyakkor-
dos fellépések a nézők előtt ala-
kulnak, az első teljesen más volt, 
mint a marczis. Mindig csiszolódik 
a műsorszerkesztés és a hangzás 
is. Sosincs két egyforma koncert.

Nemcsak a művelődési köz-
pontban, a kerületben is először 
léptek fel. 

k. t.: Családilag és zenészként is 
érdekelt vagyok a kerületben. Fele-
ségem itt nőtt fel, a Quimby roadja 
pedig a Marczin dolgozik, kisfiam 
ide jár Földessy Margit színjáték-
stúdiójába. Bírom ezt a környéket, 
a Marczit és a környező utcákat is 
jó energia veszi körül, Budapesten 
van több ilyen sziget, jól élhető és 
kultúraérzékeny. nzsa



20. OLDAL AJÁNLó BUDAI POLGÁR

A Kultúrkúria A síktól a térig, a tértől a síkig című 
kiállításának kurátora Sipos Endre művészetfilo-
zófus, aki alkotóként mind a két kiállításon jelen 
van. Őt kérdeztük a magyar festészet ünnepéről 
és a programok jelentőségéről.

– Bráda Tibor festőművész barátomnak, a 
Művésztanár Társaság egyik alapítójának volt az 
álma, hogy Szent Lukács napja környékén le-
gyen a festőknek egy ünnepnapja. Az álom 2002-
ben valósult meg, amikor első rendezvényünket 
tartottuk a Feneketlen-tónál – amit az eső kissé 

megzavart, így nagyon kalandosra sikeredett. 
Kerületi kezdeményezésnek indult, majd ha-
mar fővárosi és a vidéki városok csatlakozásával 
országos programmá nőtte ki magát a festészet 
napja, amelynek idei központi kiállítását Eger-
ben rendezték. 

A Magyar Festészet Napja a szakma ünnepe és 
felvonulása. Lehetőség nyílik egy kicsit megállni 
és megnézni, hogy hol tartunk. Szakmai díja-
kat is adunk ilyenkor, amelyek – bár anyagilag 
nem jelentősek – a művészek számára mégis na-

Kerületünkben is ünnepeltük a magyar festészetet
A Magyar Festészet Napja rendezvény-
sorozatot tizenhat éve tartják októberben 
a festők védőszentjének, Szent Lukácsnak 
tiszteletére immár országszerte. A II. ke-
rületben két helyszínen, a Klebelsberg 
Kultúrkúriában és a Vízivárosi Galériában 
is megemlékeztek a jeles napról. Mindkét 
kiállítótérben egy-egy csoportos, összegző 
kiállítás válaszolt a kérdésre, hol tart ma a 
magyar festészet.

gyon fontosak. Az ünneplés mellett a találkozá-
sok kritikai értékeléseknek is helyet adhatnak. 
Szerencsére egymás között nagyon őszintén ki 
tudjuk fejteni a véleményünket. Jó, hogy elin-
dult egyfajta szellemi mozgás, bár lehetne még 
élénkebb. Az ünnepnap arra is alkalmat teremt, 
hogy kicsit magunkra irányítsuk a figyelmet, és 
ne csak egymással, hanem a közönséggel is kap-
csolatot teremtsünk.

A Vízivárosi Galéria Miniképek című tárlata, 
amelynek Zöld Anikó a kurátora és amelyet Feledy 
Balázs művészeti író nyitott meg, mindig számos 
művet sorakoztat fel; idén 139 alkotó hozta el a 
kötelezően húszszor húsz centiméteres vászonra 
készült képét. 

– A minikép egy nagyon izgalmas műfaj – ma-
gyarázta Sipos Endre. – Ezeknek a miniatúrák-
nak intim hangulatuk van, és az egységes méret 
mellett rendkívül sokfélék. Magam a plasztikus, 
frakturált felületekkel és erőteljes kontrasztok-
kal foglalkozom, de van, aki a lírai attitűdöket 
emeli ki vagy filmszerűen megmutat egy rész-
letet, és vannak a tisztán geometristák és natu-
ralisták. Összefoglalva: a magyar festészet teljes 
keresztmetszete látható a Kapás utcai kiállító-
térben. És – szinte – mindez igaz a Kultúrkúria 
síkplasztika tárlatára is. Ezen sem találunk két 
egyforma képet. Az egyik falon csupa olyan mű 
szerepel – a néhai Bakonyi Mihály tanítványai-
nak munkái –, amely a sötét-világos kontrasztot 
használja. Bakonyi használta és tanította ezt az 
ellenpontozást. Máshol gyönyörű vakolt felüle-
teket látunk, amelyeknek sejtelmes hatásuk van, 
és olyan képeket, ahol az alkotó festőileg közelíti 
meg a sík és a tér problémáját. 

A magyar festészet jó színvonalú és igen válto-
zatos. Érdemes mindkét kiállítás képeit figyel-
mesen végignézni, hiszen mindegyik egy-egy 
külön világ.

péter zsuzsanna

Sipos Endre művészetfilozófus

a síKtól a térig, a tértől a síKig – Megtekinthető NOVEMBER 6-ig a Klebelsberg Kultúrkúriában 
(1028 Templom u. 2–10.). Az idei csoportos kiállításon 38 művész mutatja be síkplasztikai alkotásait. A síkplasztika 
a klasszikus avantgárd egyik sajátos műfaja. Eredetileg a talált tárgyak művészeteként indult, azóta rendkívül 
széles tárgykört foglal magában. Asszamblázsnak, azaz összeillesztésnek és tárgykollázsoknak is nevezik az 
alkotásokat. A síkplasztikák valójában plasztikus képek, harmadik dimenzióban is megnyilatkozó kollázsok, 
montázsok; változatos technikával készült elgondolkoztató, ugyanakkor esztétikai élményt nyújtó alkotások.

miniKépeK – Megtekinthető OKTóBER 30-ig a Vízivárosi Galériában (1027 Kapás utca 55.). A megnyitón 
Feledy Balázs művészeti író a Miniképek apoteózisáról, felmagasztosulásáról beszélt: – A minikép jelentős, 
autonóm műfajjá vált, ami rengeteg új értéket hoz. Néhány remekmű is található a munkák között, amelyek 
rendkívül változatos formai és szellemi viszonyulásokat mutatnak be. A képek akár össze is köthetők, egy-
fajta láncolatot hozva létre, ahol az esetleges ellentétes felfogások nem gyengítik, hanem erősítik egymást.
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Ennek érdekében pályázatokat ír ki középisko-
lások és egyetemisták részére 1956 témakörében 
a II. Kerületi Önkormányzat rendszeres támoga-
tásával. Ezekből az írásművekből évről évre kö-
tetben jelentek meg a legsikerültebbek, a múlt 
évben pedig egy összefoglaló válogatás állt ösz-
sze az eddigi írások legjavából. Az írások mellett 

Megemlékezés gyermekrajzokkal 
és karikatúrákkal

illusztrációk is láthatók a könyvben: gyerekek 
rajzolták le, mit jelent nekik 1956. Az  1956-
os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
ugyanis országos rajzpályázatot írt ki fiataloknak 
a forradalom napjait felidéző versek olvastán. 
És a fiatalok rajzoltak. Volt, akit Illyés Gyula Egy 
mondat a zsarnokságról című költeménye ra-
gadott meg, másokat Tamási Lajos Piros a vér 
a pesti utcán, vagy Márai Sándor Mennyből az 
angyal című verse késztetett képi ábrázolásra.

2012 novemberében alakult meg a MÚOSZ 
Magyar Karikatúraművészeti Szakosztálya. Ez 
egy olyan alkotói csoport, amelynek tagjai a 
karikatúrát szélesen értelmezik; ide sorolnak 
minden olyan témakört, eszközt, amellyel a 
dolgok fonákját árnyalt, kulturált, humoros, 
de színvonalas formában lehet bemutatni, nem 
elkerülve szokatlan, ebben a műfajban ritkán 
ábrázolt területeket sem. Itt került szóba egy 
kiállítás lehetséges témájaként az ötvenhatos 
forradalom és szabadságharc. A  szakosztály 
tagjai egymás után készítették a rajzokat, gra-
fikákat, hiszen a társadalom, a közélet jelen-
ségeire érzékeny művészemberekről van szó. 
Megnyíltak a fiókok is, előkerültek „pihen-
tetett” alkotások, és összeállt a művekből egy 
kötetre való anyag, kiegészülve a témakörhöz 
kapcsolódó írásokkal. Ezt követően pedig 
megjelent – ugyancsak a II. Kerületi Önkor-
mányzat támogatásával – az „1956 tollal, ecset-
tel és ceruzával” című kötet. 

A versek szellemében készült gyermekraj-
zokból, valamint a karikatúrák legjavából ad 
válogatást a kiállítás, amely NoVeMber 6-án 
18.00 órakor nyílik és NoVeMber 14-ig várja 
az érdeklődőket (1028 Templom utca 2–10.).

A pasaréti Napraforgó utcában 
tartanak díjtalan vezetést No-
VeMber 10-én 14.30–16 óráig a 
II. kerületi Napraforgó Utcai Bau-
haus Egyesület és a Hosszúlépés 
Városi Séta Kft. együttműködé-
sével. A Nyitott kertek program 
keretében a résztvevők nemcsak 
a híres, 1931-ben átadott Bau-
haus-mintatelepet járják be, ha-
nem ez alkalommal egyes házakat 
a kertek felől is meg lehet majd 
tekinteni, valamint előkerülnek 
eredeti kerttervek is. A sétát Ka-
povits Réka okleveles építészmér-
nök vezeti. A részvétel ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött, mert 
jelentkezőket csak korlátozott 
számban tudnak fogadni. 

Jelentkezni az info@hosszu-
lepes.org címen lehet. Helyszín: 
1021 Napraforgó utca. A bejárást 
követően az utcában 16.00 órától 
megemlékezést tartanak a kísér-
leti lakótelep átadásának évfor-
dulója alkalmából. 

OKTÓBER 30-ig látható a Marczibányi Téri Mű-
velődési Központban a 110 éve született Petrich 
Kató hagyatékából összeállított kiállítás „A szépet 
látni célnak” címmel. 

Petrich Kató budai polgárcsaládban született 
1908. október 20-án. Tanulmányait 1924–28 között 
az Iparrajziskolában, majd 1928–34-ig a Magyar 
Királyi Képzőművészeti Főiskolán végezte, ahol 
festőművész-rajztanári diplomát szerzett. Később 
tanítóképző-intézeti rajztanári képzésre járt Glatz 
Oszkárhoz és Szőnyi Istvánhoz.

Mivel a néprajz és a népművészet is érdekelte, 
a főiskola befejezése után önálló tanulmányutakat 
tett olyan vidékeken, ahol még elevenen éltek a 
hagyományok. A hagyományos életformák szoci-
ális oldala sem kerülte el figyelmét, ezért 1939-től 
bekapcsolódott az Országos Táj- és Néprajzkutató 
Intézet munkájába is. Akkori kutatási anyagát ma 
a Néprajzi Múzeum őrzi. 

A diploma, illetve a szakképesítés megszerzése 
után rajztanárként dolgozott, 1941-ben tanári ki-
nevezést kapott Újvidékre, ahol egészen 1944-ig, 
a súlyos légitámadásokig és a front közeledtéig 
dolgozott. Ez a város több szempontból is fontos 
szerepet kapott életében. Tagja lett a Délvidéki 
Szépmíves Céhnek, 1943-ban pedig belépett a 
Magyar Képzőművészek Országos Szövetségébe. 
Képei több kiállításon is szerepeltek. 1944-ben itt 
ment férjhez Petneki Jenőhöz, aki akkor az újvidéki 
konzervatórium tanára volt.

A háború utolsó évében kénytelen volt vissza-
térni Budapestre. Az ostrom után rövid ideig rajz-
tanárként dolgozott, majd 1951–57 között otthon 
nevelte két gyermekét. Az alkotói tevékenységgel 
azonban ekkor sem hagyott fel: tankönyv-illuszt-
rációkat készített, sőt – kényszerűségből – még 
selyemfestéssel is foglalkozott. 1957-ben visszatért 
a tanári pályára, előbb a Sopron úti, majd az I. 
kerületi Kościuszko Tádé utcai iskolában tanított, 
ahol valaha nagyanyja, édesanyja és ő maga is 
polgári iskolai tanulmányait végezte. 

A háború előtt több kiállításon vett részt. Az ott 
szereplő képek egy része ma már nincs meg. 
Ugyancsak nyoma veszett néhány 1945 előtti, 
állami megrendelésre készült alkotásának. 1956 
után nem lépett be a Képzőművészeti Alapba, így 
nem kapott lehetőséget tárlatokon való részvételre. 
1987-ben bekövetkezett halála után 2008-ban és 
2009-ben több olajfestményét kiállították, majd 
2016-ban Sopronban önálló tárlaton mutatták be 
azokat a képeit, melyeket egykor a városban és a 
városról készített. petnekI áron

Kiállítás a 110 éve született 
Petrich Kató akvarelljeiből

Időutazás a Bauhaus-mintatelepen

A Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány immár 
tizennyolc éve hivatásának tekinti, hogy a fia-
talokban ébren tartsa 1956 emlékét.
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október 18 - 
november 6.

TÜKÖR 
NÉLKÜL
Ruttka Ferenc festő-
művész kiállítása

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

CSIRIBIRI 
CSALÁDI DÉLUTÁN
ŐSZI LOMBOK BUGIJA
a Csicseri és Borsó Trió koncertje

A HOLDKIRÁLY PALOTÁJA
Aranyszamár Bábszínház

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

november 3. 
szombat 15.00-18.00

ŐSZI 
SZÜNETIDŐ
Unaloműző foglalkozá-
sok 7-12 éveseknek
A foglalkozásokat minimum 12 fő 
jelentkezése esetén indítjuk el. 
ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
Nagyné Tóth Kinga
kingat@kulturkuria.hu
+36 20/ 249 1580

október 29., 30., 31. 
10.00 -12.00

 KIÁLLÍTÁSOK 
• KleBelsBerg KultúrKúria: OKTóBER 31-ig: Törékeny-fény-játék. Szél Ágnes fotóművész kiállítása (1028 
Templom utca 2–10.).
• marcziBányi téri mŰvelődési Központ: OKTóBER 30-ig: „…A szépet látni célnak…” – akvarellek, 
grafikák a 110 éve született Petrich Kató hagyatékából (1022 Marczibányi tér 5/a).
• a KsH Könyvtár folyosóján októberben Sütő Petre Rozália grafikusművész kiállítása tekinthető meg (1024 
Keleti Károly utca 5.).

 ZENE 
• KleBelsBerg KultúrKúria: OKTóBER 26., 19.00: Grazioso Zeneszalon. Házigazda Detvay Mária Marcella, 
vendég Frideczky Katalin zongoraművész, író. NOVEMBER 11., 19.00: Dalnokklub. Versek, dallamok, gondolatok. 
Házigazda Radványi Balázs és Balog Péter, vendég Tobisz Tinelli Tamás, a Misztrál együttes alapító tagja (1028 
Templom utca 2–10.).
• BartóK Béla emléKHáz: OKTóBER 27., 11.00: Cérnahangversenyek – nagyóvodásoknak és általános 
iskolásoknak. Az emberi hang csodája. Ismerkedés az emberi hang lehetőségeivel, a hangképzés módjával, a 
hangterjedelemmel – sokféle stílusban, műfajban, közös énekléssel játékos interaktív formában. A hangverseny-
sorozat szervezője és háziasszonya Szalóczy Dóra zenetanár, közreműködik a Hylarion Énekegyüttes. NOVEMBER 
13., 18.00: A Zongora – közelről. Fülei Balázs zongoraestje. Érzékenység és érzékiség – az előadói őszinteség 
stádiumai. Chopin és Liszt műveiből. (1025 Csalán út 29.).

 SZÍNHÁZ 
• KleBelsBerg KultúrKúria: OKTóBER 24., 19.00: Pozsgai Zsolt: Gina és Fidel – dráma két részben. NO-
VEMBER 5., 19.00: Szép Ernő: Vőlegény. A Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda közös előadása (1028 
Templom utca 2–10.).
• marcziBányi téri mŰvelődési Központ: OKTóBER 25., 19.00: A padlás. A Szindra Társulat előadása. 
OKTóBER 28., 19.30: Celeb, vagy nem celeb? tehetségkutató-„só” – nonstop impro a Szindra Társulattal. Műsor-
vezető: Földessy Margit (1022 Marczibányi tér 5/a).
• átrium: OKTóBER 22., 14.30 és 19.30 és OKTóBER 23., 19.30: Chicago. NOVEMBER 5., 19.30: Majdnem 20. 
NOVEMBER 7., 19.30: A félelem megeszi a lelket. NOVEMBER 8., 18.00 és 20.30: Egy, kettő, három. NOVEMBER 
9., 19.30: Az öldöklés istene. NOVEMBER 10., 16.00 és 19.30: Igenis, miniszterelnök úr! (1024 Margit krt. 55.).
• Jurányi inKuBátorHáz: OKTóBER 24., 19.00: Bebújós. OKTóBER 24., 20.00: És a függöny felhördül – szí-
nészek vallanak... egymásról. OKTóBER 25., 20.00: Fear The Szaknévsor. OKTóBER 26., 18.00: Cím nélkül (haj-
lék-kaland-játék). OKTóBER 26., 19.00: Az étkezés ártalmasságáról. OKTóBER 27., 11.00: Gólemese. OKTóBER 
27., 19.00: A megtorlás napja. OKTóBER 27., 20.00: Napraforgó. OKTóBER 28., 19.00: Gólyakalifa. OKTóBER 30., 
20.00: Mi és Ők. OKTóBER 31., 19.00: Izland–Magyarország. NOVEMBER 5., 19.00: A csatorna. NOVEMBER 6., 
19.00: Vojáger (1027 Jurányi u. 1–3.).
• spirit színHáz: OKTóBER 23. és NOVEMBER 5., 19.00: Nagyon Nagy Ő. OKTóBER 24., 19.00: Ne kérdezd, ki 
voltam – Szepes Mária. OKTóBER 25., 19.30: Papírvirágok. OKTóBER 27., 15.00 és 19.00: A fizikusok. OKTóBER 
28., 15.00: Jövőre, veled, ugyanitt 2. OKTóBER 29. és NOVEMBER 2., 19.00: Dorian Gray. OKTóBER 30., 19.30: 
Mario és a varázsló. OKTóBER 30., 19.30: Egy egyszerű szemöldökráncolás. NOVEMBER 3., 15.00 és 19.00: Az 
ajtó. NOVEMBER 4., 19.00: Ibolyántúl – Oláh Ibolya estje. NOVEMBER 6., 19.00: Szilánkok. NOVEMBER 7., 19.00: 
Ölelj át! (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

 KLUBOK 
• Budai FőniX Kulturális egyesület: OKTóBER 23.: Nemzeti Ünnep. Koszorúzás a Széna téri Emlékműnél. 
OKTóBER 25.: Ajándékkészítés foltvarással. Kátay Teréz bemutatója. OKTóBER 26.: A Törös Alapítvány 2011 jóté-
konysági koncertje. NOVEMBER 6.: Puccini legnépszerűbb dallamai. Simonffy György karnagy előadása. NOVEMBER 
8.: Magyar szólások eredete és jelentése. Benedek András, a Győri Hittudományi Főiskola tanárának előadása. 
NOVEMBER 13-14.: Kerka-völgye és Varasd. Kirándulás a II. Kerületi Önkormányzat pályázati támogatásával. NO-
VEMBER 15.: Santorini, Bezuk Zsolt úti filmje. IV. negyedéves programunk átvehető a klubdélutánokon, illetve 
kérhető e-mail-címünkön. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett 
balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
• a KsH Könyvtár és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig. Az 
esemény helyszíne a Thirring Lajos-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

 GYEREKEKNEK 
• KleBelsBerg KultúrKúria: OKTóBER 26., 9.00 és 10.45: Tádé-bérlet: Miú és Vau. A Kabóca Bábszínház 
előadása óvodásoknak (1028 Templom utca 2–10.).
• marcziBányi téri mŰvelődési Központ: minden kedden 17.30–20.30-ig és minden szombaton 
10.00–13.00-ig: tűzzománckészítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. Minden szombaton 10.30–
12.00-ig: Motolla játszóház. Minden vasárnap 10.00–12.00-ig: Kőketánc gyermektáncház. OKTóBER 30., 10.00: 
Síppal-dobbal – a Vaskakas Bábszínház babaszínházi előadása 1–3 éveseknek (1022 Marczibányi tér 5/a).

 NYUGDÍJASOKNAK 
• Budai napsugár nyugdíJasKluB: OKTóBER 24.: Látogatás a Makovecz-villában. NOVEMBER 7.: A Ka-
zinczy utcai zsinagóga bemutatása. NOVEMBER 14.: Emlékezés Szent Márton püspökre. Bővebb felvilágosítás a 
(06 30) 853-8905-ös számon, illetve a tothbuda@chello.hu e-mail-címen kapható.
• a marcziBányi téri mŰvelődési Központ nyugdíJasKluBJa: NOVEMBER 9., 14.00: Látoga-
tás a Bajor Gizi Színészmúzeumban. „Kortársunk Csehov”, valamint a „Ritka magyar – Bubik 60” című kiállítás 
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A Budai Polgár fotópályázatára olyan képeket várunk, amelyek a II. kerület szépségeit, sokszínűségét, értékeit, érdekességeit 
mutatják be. Beküldési határidő minden hónap utolsó napja, legközelebb: október 31-én éjfél. Az adott hónapban 
beküldött felvételek közül a zsűri által legjobbnak ítélt megjelenik a következő Budai Polgárban. Az év lezárultával az I. helye-
zett 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.

A HónAP FOTóJA Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

marczi.hu

október 27. szombat 19.00 
KALÁKA 
AKUSZTIKUS KONCERT 
FELNŐTTEKNEK
Vendégek: FERENCZI GYÖRGY ÉS 
AZ 1-SŐ PESTI RACKÁK 
VALAMINT SZALOVSZKY VIKTÓRIA

november 3. szombat 19.00 
KÉPZELT RIPORT EGY 
AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL
A Szindra Társulat előadása
Zene: PRESSER GÁBOR
Dalszöveg: ADAMIS ANNA
Rendező: FÖLDESSY MARGIT

megtekintése tárlatvezetéssel és vetítéssel. 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).
• a neFeleJcs nyugdíJasKluB NOVEMBER 9-én 14 órától tartja következő klubnapját, amelyre szeretet-
tel várja a régi és az új érdeklődőket. Helyszín:1027 Fazekas u. 19–23., földszint. Klubvezető: Besenyei Zsófia, 
besenyeizsofi@gmail.com.

 KIRÁNDULÁSOK 
• természetvédő turistáK Köre: Gyalogtúrák: OKTóBER 28.: Alföld. Nagykőrös: Arany János múzeum, 
Pálfája TVT tanösvény. Találkozó 8.30., Nyugati pu., pénztárak. NOVEMBER 4.: Alföld. Jászberény: városnézés, 
állatkert. Találkozó 8.30., Stadionok, Volán-pu. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerlei-
der@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• természetBarát sportKör: OKTóBER 28.: Gödöllői-dombság. Ócsai Tájvédelmi Körzet. Találkozó 8 
óra, Kőbánya-Kispest MÁV-pénztár. Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630. NOVEMBER 4.: Budai-hegység. 
Kiscelli parkerdő, Hűvösvölgy. Találkozó 9 óra, Nagyszombat u., Katyni Mártírok parkja. Túravezető Czirbik Sán-
dor: (06 30) 570-9904.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
• KleBelsBerg KultúrKúria: NOVEMBER 6., 18.30: Szent Márton. NOVEMBER 13., 18.30: A római iskola 
– Ludmann Mihály művészettörténész előadásai (1028 Templom utca 2–10.).
• marcziBányi téri mŰvelődési Központ. OKTóBER 25., 17.30: Marczi-estek. Olescher Tamás képző-
művésszel, a Vízivárosi Galéria vezetőjével Zsebők Csaba történész, publicista beszélget. OKTóBER 29., 18.30: Az 
ősi Petra titkai – egy elveszett nép és rejtélyes emlékei. Csodák, rejtélyek és katasztrófák – történelmi forduló-
pontok a piramisoktól a maja világvégéig, Antalffy Péter történész előadás-sorozata (1022 Marczibányi tér 5/a).

 TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK 
• KleBelsBerg KultúrKúria: OKTóBER 24., 18.00: Zöldág Üvegfestő Műhely. OKTóBER 24., 18.30: Tudatos 
Táplálkozás Fórum. OKTóBER 31., 18.00: Zöldág Ékszerkészítő Műhely. OKTóBER 31., 18.30: Gyógynövényklub 
(1028 Templom utca 2–10.).
• marcziBányi téri mŰvelődési Központ: DECEMBER 10-ig hétfőnként 19.00–22.00: Kreatív írás. Vezeti: 
Lackfi János József Attila- és Prima Primissima díjas író, költő. Jelentkezés, információ Sipos Ildikó: 212-2820, (06 
30) 439-1070. OKTóBER 26., 18.00–20.00-ig: Irodalombarátok köre. Mai szemmel a régi irodalom: írók, költők – 
sorsok, művek tükrében. Válogatás az elmúlt századok magyar és világirodalmából, beszélgetések, elemzések, 
összefüggések keresése. Műhelyvezető, információ: Dancsházi Hajnal színművész, drámapedagógus: (06 30) 
242-7327 (1022 Marczibányi tér 5/a).

Vőlegény a Kultúrkúriában

November elején tekinthetik meg a nézők a 
Klebelsberg Kultúrkúriában Szép Ernő Vő-
legény című darabját. 

Szép Ernő a legnagyobb zsonglőr, kötél-
táncos, illuzionista a magyar irodalomban. 
A Vőlegény pedig az egyik fő attrakció. Az első 

felvonás szédítően kavargó burleszk, a máso-
dik krimiszerűen izgalmas szerelmi párbaj, 
mely egyszerre gyöngéd és tébolyultan ero-
tikus, és mindennek tetejében egy fogorvosi 
székben játszódik. Vigyázat, az érzéstelenítés 
elmarad!

szép ernő:
vőlegény NO-

VEMBER 5., 19.00 
óra. A Szentendrei Teátrum 
és az Orlai Produkciós Iro-
da közös előadása. A  főbb 
szerepekben: Kovács Patrícia, 
Szabó-Kimmel Tamás, Takács 
Kati, Gazsó György, Tóth Ildi-
kó. Rendező: Novák Eszter. 
Az előadást a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával 
mutatják be. Jegyár 3500 Ft 
(1028 Templom utca 2–10.).
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A kerületünkben élő Viktória továbbjutott 
a Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók 
Egyesülete által hirdetett, a Kárpát-meden-
cét felölelő, felmenő rendszerű versmondó 
és versklip versenyen. A  döntő november-
ben lesz. Viktória irodalomkedvelő család-
jának köszönheti a versek szeretetét, főleg a 
vicceseket és az olyan költeményeket kedveli, 
amelyek „belemennek az érzésekbe”. – Ol-
vasni is szeretem a verseket, de írtam is már 
anyák és apák napjára a szüleimnek. Leg-
utóbbi versenyemen Aranyosi Ervin A vers egy 
jó barát című költeményével jutottam a dön-
tőbe, a következő fordulóban pedig Bella Ist-
ván- és Juhász Gyula-verset fogok mondani 
a Nemzeti Színházban – árulta el. Hozzátette, 
picit izgul a fellépések előtt, de amikor elkezd 
szavalni, akkor elmúlik ez az izgalom. Sokféle 
versenyen méretteti meg magát, amelyekre 
hosszan válogat a versek közül, de a szülei is 

A Csik Ferenc iskolában most negyedik osztá-
lyos Kerékgyártó Viktóriára egykori óvodájá-
nak egyik óvónője hívta fel a figyelmünket. 
Mint írta, régóta követi a kislány fellépéseit, 
aki káprázatos eredményeket ért el határon in-
nen és túl is, ezért érdemes őt szemmel tartani.
 

segítenek a választásban. Az  első versmon-
dó versenyen hétévesen vett részt, akkor egy 
színésznő javasolta, hogy folytassa a verseny-
zést. Azóta országos mesemondó versenyen 
is járt, második helyezést ért el, a Kaleidosz-
kóp nemzetközi versmondó fesztiválon pedig 

megengedték, hogy nyolcévesen induljon, a 
10–14 évesekkel, és különdíjas lett. Vidéki 
és külföldi versfesztiválokon is rendszeresen 
megméretteti magát, legközelebb Szlovákiá-
ban szaval majd. Mint mondta, osztálytársai is 
drukkolnak a győzelméért. nzsa

Kerületi diák a versmondó verseny döntőjében

Kerékgyártó Viktória irodalomkedvelő családjának 
köszönheti a versek szeretetét

A résztvevők szeptember 28-án 
a Nagyvárad térről, a Szent Ist-
ván kórház főbejáratától indul-
tak, ahol az alapítvány névadó-
jának, dr. Genersich Antalnak 
a mellszobra áll. A  díjazottak 
jószolgálati útja hagyományo-
san innen indul minden év-
ben. Első állomásként idén 
Hódmezővásárhelyre utaztak, 
ahol sor került dr. Genersich 
Antal, a Semmelweis Egyetem 
korábbi patológus professzo-
ra és rektora mellszobrának 
újraavatására. Másnap délelőtt 
kezdődött Kolozsvárott az Er-
délyi Múzeum Egyesület (EME) 
dísztermében a GA-100, azaz a 
Genersich Antal halálának cen-
tenáriuma alkalmából rendezett 
tiszteletadás. Az előadók meg-
emlékeztek a Genersich család 
jeles személyeiről, kiemelten az 
orvosi hivatást választó tagok-
ról. Az előadások között neves 
írók (Kántor Lajos, Csáth Géza, 
Tompa Andrea, Szabó Dezső, 
Füst Milán, Németh László) mű-
veiből olvastak fel olyan részle-
teket, amelyekben Genersich 
Antalról írtak. A megemlékezés 
zárásaképpen a Házsongárdi te-
metőben, Erdély Pantheonjában 
a résztvevők tisztelgő látogatást 

tettek dr. Genersich Antal és ko-
rán elhalt gyermekei sírjánál.

Kolozsvár után Déva felé vet-
ték útjukat, ahol Böjte Csaba 
ferences szerzetes gondozott-
jainál tettek látogatást. A gyer-
mekotthonban rövid elméleti 
és gyakorlati oktatást tartottak 
az újraélesztésről kicsiknek és 
nagyoknak, továbbá átadták dr. 
Burai-Kovács János és család-
ja, valamint Éles Dániel és Dá-
vid II. kerületi lakosok bőséges 
adományát. Hazaindulás előtt 
a környező látványosságokat is 
megtekintették, beleértve Déva 
és Vajdahunyad várát.

A csapatot Csüllögh Csilla, az 
alapítvány ügyvezetője és Dr. Tan-
kó Attila, a Semmelweis Egyetem 
magántanára, az alapítvány tit-
kára, a Kapás utcai szakrendelő 
urológus főorvosa vezette. Sza-
bó Brigitta orvostanhallgató és 
dr. Csengeri Milán rezidens, aki 
a jószolgálati úton részt vehe-
tett, ezúton is külön köszönetét 
szeretné kifejezni tanárainak és 
a GAA kuratóriumának, hogy az 
alapítvány díját elnyerte, továbbá 
a II. Kerületi Önkormányzatnak 
és Láng Zsolt polgármesternek, 
hogy jószolgálati útjához anyagi 
támogatást nyújtott. 

Orvosok jószolgálati útja Erdélyben
A II. kerületi székhelyű Dr. Genersich Antal Alapítvány (GAA) tag-
jai – mások mellett – a kerületben dolgozó orvosok. Minden évben 
jószolgálati útra indulnak határon túli magyar területekre, útjukat – 
ezúttal Erdélybe – a II. Kerületi Önkormányzat idén is támogatta.

Újraélesztési gyakorlati oktatás Déván dr. Csengeri Milán rezidenssel
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– Hálás vagyok a sorsnak, amiért régi óvó nénimtől tanulhattam és vehettem át a stafé-
tát. Mindig is nagyon szerettem a gyerekeket és gyerekek között lenni, már kiskoromtól 
gondoskodó voltam, az óvónői pálya mindig vonzott. Amikor a főiskola alatt szakmai gya-
korlatra kellett menni, tudtam, hogy az óvó nénim, Ikládi Tamásné Zsuzsa néni még itt 
van a Fillér utcában, és mindenképpen hozzá szerettem volna jönni. Sok érzés tört fel 
bennem, mikor annyi év elteltével újra beléptem az óvodába. Eleinte többször két hetet 
voltam itt szakmai gyakorlaton, az utolsó évben viszont jó tanulmányi átlagomnak kö-
szönhetően lehetőség volt egyéni tanrendben tanulnom, így az óvodavezetőnek, Maruzs 
Jánosnénak köszönhetően felvételt nyertem az óvodába, és be tudtam járni rendszeresen 
dolgozni. Ez azért volt fontos számomra, mert Zsuzsa néninek ez volt az utolsó éve nyug-
díj előtt, és szerettem volna minél többet ellesni tőle. Biztos voltam benne, hogy amit 
pedagógiai asszisztenseként tőle tanulhatok, az sokkal több és hasznosabb, mint amit az 
iskolapadban ülve sajátíthatok el. Igazam is lett: ezt az évet nem cserélném el semmiért, 
annyi élménnyel és tudással gazdagodtam. 

A másik ok, amiért ezt a pályát választottam, hogy nagyon szeretek festeni, rajzolni, 
kézművesedni, amit az óvodában mindennap megtehetek a gyerekekkel. Számomra nem 
munka az ovisokkal való foglalkozás, hanem élvezet: rengeteg szeretetet kapok tőlük, és 
még ha nehezebben is indulna a napom, köztük azonnal jókedvre derülök.

Büszkeségem, hogy szakdolgozatomat – amiben Zsuzsa néni és a gyógypedagógus, Lu-
kács Szandra is sokat segített – nemsokára publikálhatom a II. kerületi szakszolgálati lap-
ban. Témája a nagycsoportos gyerekek szociális készségeinek fejlesztése, amihez az óvo-
dánkban futó Sünikuckó-program megismerése is hozzájárult.

Gyönyörű és felelősségteljes az óvónői munka, hiszen ez a három év meghatározó a 
gyerekek fejlődése szempontjából, nem mindegy, hogy mit kapnak, mit visznek innen 
tovább. Az is fontos, hogy jól együtt tudjunk működni a szülőkkel, és hogy a valamilyen 
nehézséggel küzdőket is integrálni tudjuk a csoportba. Ez persze nem könnyű feladat. Ki-
kapcsolódásként sportolok. Tizenkét éve kosárlabdázom, igaz, most már nem verseny-
szerűen, csak hetente háromszor. A másik nagy szerelmem pedig a kutyázás; két kutyám 
van, velük és persze a párommal nagyon szeretek sétálni.

A II. kerületben élek – közel az óvodához. Nagyon szeretem ezt a környéket, a nyüzsgő 
Millenárist és a Lövőház utcát, és pár utcával feljebb a nyugodt, zöldövezeti csendet. Ez 
ideális környezet a kisgyermekes családoknak is. Én is vágyom saját gyermekre, de ezt a 
kiscsoportot biztosan végigviszem – most ők az én kisgyerekeim.

Aradi Zsanett már gyerekkorában is szívesen játszott, foglalkozott a nála kiseb-
bekkel. bátyja mellett két, nála több mint tíz évvel fiatalabb testvére van, akivel 
annak idején boldogan babázott. S mert rajongásig szerette egykori óvó nénijét, 
hamar eldőlt pályaválasztása: ő is óvónő lett, sőt ugyanabban az óvodában dolgo-
zik, ahová annak idején olyan örömmel járt nap mint nap.

Budai polgárok a kerületből...
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Aradi Zsanett
óvónő

A II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet egyéni 
vállalkozók, oktatók számára, akik a kerületi fia-
taloknak és tanulóknak személyes szolgáltatást 
nyújtanának. A pályázat célja a Ifjúsági II. Kerület 
Kártya-program elfogadó partneri hálózatának 
bővítése.

Amennyiben Ön nyelvoktatást, zeneoktatást, 
korrepetálást, sportoktatást, edzői vagy egész-
ségügyi szolgáltatást végez, vagy más, hasonló 
tevékenységi körben 6–18 éves tanulók számára 
nyújt szolgáltatást a kerületben, kölcsönös előnyök 
mellett csatlakozhat az Ifjúsági Kerület Kártya 
programhoz elfogadó partnerként. Elfogadó part-
nereink – más előnyök mellett – kiemelt promó-
ciós lehetőségekhez jutnak, ezáltal széles körben 
ismertté tehetik szolgáltatásaikat városrészünk 
tanulói és fiataljai körében.

Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklő-
dését, kérjük, tevékenysége rövid ismertetését, 
valamint telefonos, illetve postai elérhetőségének 
megadásával előzetes jelentkezését a II. Kerületi 
Városfejlesztő Zrt. masodikkeruletkartya@vf2.
hu e-mail-címére küldje el, hogy részletesen is 
ismertethessük a csatlakozással járó előnyöket és 
a csatlakozás feltételeit.

Pályázati felhívás 
az Ifjúsági II. Kerület Kártya 

leendő partnereinek

FogyatéKKal élőKet támogató
virágvásár
Fogyatékkal élők munkalehetőségét támogató 
virágvásárt tart a Civitán kertészet OKTóBER 
27-én és 28-án 8 és 13 óra között a Görgényi 
út 16. szám alatti kertészetben.

A Civitán kertészet elsősorban krizantémokat 
kínál megvásárlásra ezen a napon. Fogyatékkal 
élők alkalmazását támogatja az, aki a szerettei 
sírjának díszítésére szánt virágokat ezen a napon 
vásárolja meg. A kertészet megközelíthető a 11-
es autóbusz végállomásától, az autóval érkezők a 
kertészet területén tudnak parkolni.
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Kerületünkben körforgalmat használhatnak 
az Ady Endre utca–Szemlőhegy utca, a Bimbó 
út–Ady Endre utca, az Alsó Törökvész út–Eszter 
utca, a Gábor Áron utca–Törökvész út–Puszta-
szeri út, a Törökvész út–Kapy utca–Csatárka út, 
a Nagykovácsi út–Nagyrét utca–Szép Juhászné 
út, valamint tavaly óta a Zöld lomb utca–Szép-
völgyi út kereszteződésében. Utóbbi kialakítása 
150 millió forintba került.

Egy körforgalom persze akkor biztonságos, 
ha az ott közlekedők betartják a közlekedési 
szabályokat. A tapasztalatok és a szerkesztősé-
günkhöz eljutott információk szerint azonban 
egyeseknek van még mit elsajátítaniuk. 

A körforgalmat használva néhány alapvető 
szabályt illene mindenkinek betartania. Az első 
és legfontosabb, hogy mindig a körforgalom-
ban közlekedőnek van elsőbbsége, tehát, aki 
be szeretne hajtani, annak meg kell győződnie 
arról, hogy ezt biztonságosan teheti-e meg. 
Erre minden esetben tábla hívja fel a figyelmet.

A sebesség megválasztása szintén fontos. 
Sajnos, napi szinten okoz balesetveszélyt pél-
dául a Zöld lomb utcai új körforgalomnál, hogy 
a Szépvölgyi útról érkezők közül jó néhányan az 
út vonalvezetését és a lendületüket kihasználva, 
nagy sebességgel „esnek” be a kereszteződésbe 

A körforgalomban haladóknak jár az elsőbbség
Hazánkban és a fővárosban is gomba-
mód szaporodnak a körforgalmak, és nem 
véletlenül épített már többet a II. Kerü-
leti Önkormányzat is városrészünkben. 
A gyorsabb és biztonságosabb áthala-
dást hivatottak segíteni a forgalmasabb, 
balesetveszélyesebb csomópontokban, 
feltéve, hogy az autósok a szabályokat 
betartva használják őket.
 

és hajtanak is tovább, hirtelen fékezésre kész-
tetve a már a körben haladót.

A gyorsabb haladást segítené elő az is, ha a 
körforgalomból kihajtva mindenki használná 
az irányjelzőt. Ez nem opció, indexelni kell. 
Ebből értenek a körforgalomba behajtani szán-
dékozók is. A körben haladók ugyanakkor azzal 
is segítik a biztonságos közlekedést, ha nem 
mondanak le feleslegesen elsőbbségükről, nem 
tétováznak, mert azzal lelassul a forgalom.

A II. kerületi Rendőrkapitányságon lapunk-
nak elmondták: az elsőbbségadás azt jelenti, 
hogy a körforgalomban lévő gépkocsi elé be le-
het hajtani, annak kisebb mértékű zavarásával, 
de akadályozni, vagy veszélyeztetni (hirtelen 
fékezés, vagy irányváltoztatás) már tilos. Pél-

dául, aki a körforgalomba hajt be, megteheti 
ezt úgy, hogy a bent lévőnek le kelljen lépnie 
a gázpedálról, de nagy sebességgel már nem 
ijesztheti meg, nem hozhatja balesetveszélyes 
helyzetbe, ami a Zöld lomb utcai körforgalom 
esetében gyakran megesik. Alkalmanként va-
lóban nehéz meghúzni ezt a határt, de érdemes 
megpróbálni, hiszen ezzel megmarad a körfor-
galmak egyik nagy előnye, a dinamikus haladás.

A Zöld lomb utcai körforgalom esetében a 
II. Kerületi Önkormányzat megkereste az út ke-
zelőjét, hogy tegyen ki figyelemfelkeltőbb táblá-
kat, de a Budapest Közút Zrt. meglátása szerint 
nincs szükség további táblákra a körforgalomba 
betorkolló utaknál, a szabályokat a meglévők 
alapján is mindenkinek be kell tudnia tartani.

A II. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai (KMB) már ügyeleti mobiltelefonon 
is elérhetők a nap 24 órájában: (06 20) 329-9541. Sürgős bejelentés vagy veszély-
helyzet esetén továbbra is a 107-es vagy a 112-es segélyhívó számot kell hívni.

Fővárosi autótolvajokat fogtak el
Elfogtak két férfit, aki még júniusban lopott el két személygép-
kocsit a II. kerületből. A rendőrök egyikük lakóhelyén lopott 
autókból származó alkatrészeket találtak.
 
A 46 és az 51 éves férfi a nyár folyamán úgy lopott el városrészünkből két autót, 
hogy az egyiket az utcán indíthatóvá tették, amivel aztán elvontatták egy ház ud-
varáról a másik kiszemelt járművet. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Felderítő 
Főosztályának nyomozói az adatgyűjtés és a kamerafelvételek alapján beazonosí-
tották a feltételezett elkövetőket, akiket október 9-én reggel Zuglóban fogtak el egy 
parkolóban. Éppen egy nemrég lopott kocsiban ültek. A rendőrök az egyik tolvajnál 
lopáshoz használt eszközöket találtak, másikuk pomázi lakóhelyén két, körözés alatt 
álló, három kiköszörült azonosítószámú motorblokkot, valamint szerszámokat és 
egy autót foglaltak le. A nyomozók elfogtak egy harmadik férfit is, akinek a zala-
egerszegi telephelyére szállítottak két lopott járművet az elkövetők. A két tolvajt 
lopás, társukat pedig orgazdaság és más bűncselekmények miatt őrizetbe vették 
és előterjesztést tettek letartóztatásukra.
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A II. Kerületi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumával együttműködve meghirdeti a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. 
évi pályázati fordulóját.

A pályázaton részt vehet minden szociálisan rászoruló 
felsőoktatási hallgató („A” típusú pályázat), valamint 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatal („B” 
típusú pályázat), akinek állandó lakóhelye a II. kerületben 
van és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 

300%-át, jelenleg 85 500 Ft-ot. A pályázati felhívás 
elérhető a www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/pa-
lyazatok oldalon.

Figyelem! A pályázati adatok feltöltéséhez egyszeri 
regisztráció szükséges a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerben, mely-
nek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben történő 
véglegesítést követően kinyomtatva, aláírva az alábbi 
címre kell benyújtani: 

II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Igazgatóság, Intézményirányítási 
Osztály, 1024 Budapest, Margit krt. 15-17., II. emelet 1.

A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje: 2018. 
NOVEMBER 6.
a pályázattal KapcsolatBan BőveBB 
inFormáció a (06 1) 346-5779-es telefon-
számon, vagy a csikos.anna@masodikkerulet.
hu címen kérhető.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

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

A kiíró tájékoztatja az érdeklődőket, hogy vagyonvédelmi és biz-
tonsági okokból a lakás(ok) megtekintésekor Ingatlan-megtekintési 
nyilatkozatot kell kitölteni és aláírni, mely tartalmazza az érdeklődő 
nevét, valamint elérhetőségét (e-mail-cím, telefonszám).

A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati 
felhívás 2018. OKTÓBER 24-én 8.00 órától 2018. NOVEMBER 
5-én 16.00 óráig vásárolható meg a II. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási 
Osztályán (1027 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. NOVEMBER 5., 18.00 óra.

A regisztrációs lapot a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdasági 
Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán 
(1024 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 pályázó a regisztrá-
ciós lap aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a kiíró a pályázó 
személyes adatait a pályázat elbírálása érdekében és céljából kezelje.

IngATLAnPáLyáZAT

a pályázattal Kapcsolatos KérdéseKre a II. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és 

Ingatlan-nyilvántartási Osztály munkatársa ügyfélfogadási időben 
személyesen (1024 Mechwart liget 1., III. emelet 311. szoba), vagy tele-
fonon a 346-5484-es és a (06 30) 830-7244-es telefonszámon válaszol.

Cím

Ener-
getikai 

minőség 
szerinti 

besorolás

Hrsz. m2 Szoba Induló ár Megtekintés

Mandula u. 20., as. 1. HH 15042/3/A/2 69 2+fél 24 600 000
2018. október 25.
2018. október 30.
(9.45–10.15)

Mecset u. 8., as. 1. HH 13426/0/A/1 40 1+fél 15 800 000
2018. október 25.
2018. október 30.
(9.00–9.30)

Nyúl u. 5., III. em. 1.
Nyúl u. 5., III. em.

II

JJ

13075/0/A/14

13075/0/A/15

155

16

3

-

88 600 000 2018. október 25.
2018. október 30.
(14.00–14.30)

Pasaréti út 34., fszt. 1. II 11510/43/A/3 48 2 18 500 000
2018. október 25.
2018. október 30.
(10.30–11.00)

Széher út 16/a, fe. 2. JJ 11015/4/A/4 98 2 48 000 000
2018. október 25.
2018. október 30.
(11.15–11.45)

Az idei 33. SPAR Budapest Maraton® október 
7-én reggel startolt. A versenyen közel 13 ez-
ren indultak el, hogy egyéniben, párban vagy 
csapatban teljesítsék a 42,2 kilométeres tá-
vot. A  rajtoltatásnál segédkezett Láng Zsolt II. 
kerületi polgármester, aki egyben a Fővárosi 
Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és Közte-
rület-hasznosítási Bizottságának elnöke, kis-
fiával. A távon szép II. kerületi eredmény szü-
letett: Jenkei Péter – akivel a Budai Polgár 2018 
márciusában már készített interjút – ezüstér-
mes lett, fantasztikus eredményével a közel 6 
ezer egyéni maratonista futó közül biztosította 
be dobogós helyezését (02:21:16). A  hétvégi 
maraton egyben Országos Bajnokság is volt. 
A  kétnapos futófesztiválra – különböző távo-
kon – összesen 33 500-an regisztráltak, ez a 
létszám meghaladta a tavalyi nevezéseket, így 
ez a futóverseny lett minden idők legnagyobb 
hazai szabadidős sporteseménye.

Gratulálunk minden II.  kerületinek, aki 
sikeresen lefutotta a távot!

Ezüstérmes II. kerületi maratonista
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Van egy hely Buda szívében, a Mar-
czibányi téren, ahol a kellemes, családias, 
kulturált környezet, a remek szakemberek 
és a jól megválogatott felszerelések külön-
leges lehetőséget nyújtanak a mozgáshoz.
Egy hely, ahová nemcsak az esztétikai 
javulás – fogyás, alakformálás – érdekében 
érdemes rendszeresen ellátogatni, hanem 
azon egyszerű és ésszerű okból is, hogy 
a testet, amelyben az életet éljük, hosz-
szú-hosszú távra egy jól működő, egész-
séges „otthonná” tehessük.

A Marczibányi téri City Fitness Club 
(a Squash fölött) elkötelezett az élmény-
szintű, változatos és szakértői irányítással 
végzett mozgás mellett. És mint ilyen, a 
II. Kerületi Kaptató lelkes támogatója.

Mozogni
sokféleképpen lehet

1022 Budapest, Marczibányi tér 13.
Bejelentkezés: (06 1) 336-0408, fax: (06 1) 336-0409

A testet, amelyben az életünket éljük, egy jól működő, egészséges otthonná tehetjük 
elkötelezett, élményszintű, változatos és szakértői irányítással végzett mozgás mel-
lett – vallja Kovács Krisztián, a Marczibányi téri City Fitness Club szakmai vezetője, 
aki a testedzés érdekes és hasznos világába kalauzolja az olvasókat.
A mindennapok terhelései testtartásbeli hibákat és ízületi fájdalmakat okozhatnak. Ennek egyik fő 
oka, hogy minden szokásos tevékenységünket előrefelé végezzük, ezért a testünk elülső részén levő 
izmok megrövidülnek, a hátul találhatók pedig gyengék lesznek. Ettől lesz előreeső a váll, görbült 
a hát, és ezek miatt kezd el fájni a nyak, a váll, a hát, a derék, vagy más testrészünk. Ugyanakkor 
megvannak a módszerek, amelyekkel tehetünk testünk egészségéért, és az előbb felsorolt hatások 
ellensúlyozásáért. Az első dolgunk az, hogy „felébresszük” hátizmainkat, azok közül is elsőként 
azokat, amelyek a helyes testtartásért felelősek. Például a két lapockánk között találhatóak ilyen 
izmok, amelyeket az alábbiak szerint lehet munkára sarkallni.

Tartsuk karjainkat vízszintesen, egymással párhuzamosan magunk előtt, és toljuk előre őket 
vállból – érezve ezzel, hogy a két lapockánk közötti távolság megnő. Majd tartva a vízszintes és 
párhuzamoshoz közeli kartartást, húzzuk hátra mindkét vállunkat anélkül, hogy könyökből behajlí-
tanánk a karunkat. Ekkor azt kell éreznünk, hogy a lapockák közötti távolság csökken – magyarán, 
bezárjuk őket. Ellenőrizzük tükörben a mozgásunkat, ügyelve arra, hogy a vállakat hátra és lefelé, 
és véletlenül sem felfelé húzzuk! Igyekezzünk minden ismétlésnél picivel még jobban bezárni 
lapockáinkat, szem előtt tartva, hogy ezek az izmok eddig „aludtak”, 
azaz most még csak próbálgatjuk a mozgáshatárokat. Ismételjük meg 
hússzor megállás nélkül, majd 1-2 perces pihenőket tartva hajtsunk végre 
összesen négy sorozatot. Ez a gyakorlat így szimplán, ellenállás nélkül is 
nagyon hasznos. Ha picit nehezíteni szeretnénk, rögzítsünk magunk előtt 
egy kis ellenállást biztosító gumikötelet, és azzal végezzük a feladatot. 
A gyakorlatokhoz tartozó fotók elérhetők a QR-kód beolvasásával.

Fitten és egészségesen
Ébresszük fel hátizmainkat!

Gyakran érezzük étkezés után, hogy bizony az utolsó 
falatot már nem kellett volna elfogyasztanunk. Sokan 
minden szezonban elhatározzák, hogy lefogynak, de 
a sok népszerű, biztos sikert ígérő “csodadiéta” végül 
mégsem hozza meg a várt eredményt. Napjainkban a 
táplálkozás szabályozását a társadalom leggyakrabban 
az elhízással és a nyomában járó fogyási szándékkal 
hozza összefüggésbe. Fontos tudni azonban, hogy az 
egészséges étrend egészségünk megőrzője is egyben, 
valamint hogy sok betegség vagy kóros laborértékek 
esetén a dietetika (táplálkozástudomány) a komplex 
terápia szerves része. Sokaknak emelkedett például a 
vérzsírszintje, vérnyomása, vércukorszintje, húgysav-
szintje. Sokuknak az orvos ugyan mindig elmondja, hogy 
tartson diétát, de ennél több iránymutatást nem kapnak. 
Érdemes tudni, hogy a felsorolt egészségügyi problémák 
kialakulásában, így mérséklésében és megszüntetésében 
is hatalmas szerepet játszik a táplálkozás.

Sajnos az interneten és a bulvársajtóban hetente 
megjelenő trendek, mindent gyógyító diéták, új élel-
miszerek közötti tájékozódás mindenkinek nehézséget 

ÉTELÜNK minősége meghatározza ÉLETÜNK minőségét
Testünk 60-70%-a víz. De mi a helyzet a maradék 30-40%-kal?

Mindannyian tudjuk, hogy a helytelen táplálkozás egészségügyi problémákhoz vezethet. 
Talán nem annyira ismert tény, de ez olykor fordítva is igaz: egyes betegségek, vagy akár 
csak nem megfelelő egészségügyi értékek esetében pedig a megfelelő egyedi étrend és 
kapcsolódó életmód hoz eredményt, megoldást. Érdemes tehát kicsit körüljárnunk és meg-
értenünk, mennyire fontos, hogy mikor és milyen táplálékot viszünk be szervezetünkbe. 
A témában Oláh Hajnalka, a Panoráma Medical Center dietetikusa volt segítségünkre.
 

okoz. Mennyiségük miatt kiigazodni is nehéz köztük, nem 
beszélve arról, hogy nincsenek felcímkézve a szerint, hogy 
mi hamis és mi megbízható információ.

Ez a szakterület az egészségügyben ma már felsőfokú 
iskolai szinten tanított szakma. A diplomával rendelkező 
dietetikusok hazai és nemzetközi irányelvek szerint dol-
goznak. A táplálkozási tanácsadás során nem csupán az 
illető étkezési szokásait mérik fel, de egészségi állapotát 
is, valamint eszközös méréseket is alkalmaznak. Sze-
mélyre szabott diétát, illetve étrendtervezést végznek, 
egészségesebb ételkészítési technikákat tanítanak meg. 
Segítségükkel összességében egy komplex életmód-
váltást is elindíthatunk. A dietetika cukorbetegeken és 
ételallergiásokon, ételintoleranciában szenvedőkön is 
tud segíteni: a csontritkulástól a vesekőképződésig a 
legtöbb egészségügyi problémára létezik kutatások által 
alátámasztott, hiteles étrendi ajánlás. Egy-két tanácsadás 
alkalmával már hosszútávra szóló diétát tudunk beállítani, 
ami mellett időközönként kontroll is szükséges lehet.

A jó hír, hogy a dietetikában figyelembe vesszük az 
étkezés mint örömforrás iránti természetes igényt is, 

vagyis azt, hogy az étkezés nem csak egy létfenntartó 
funkció, hanem élvezetnek is kell lennie. A személyes 
tanácsadáskor ezért például mindig megtanítjuk az egyén 
kedvenc ételeinek diétába illeszthető elkészítési módját. 
Összességében érdemes komoly lehetőségnek tekinteni 
a helyes étkezés kialakítását, dietetikus segítségével 
történő „beállítását” – akár jóllétünk fenntartása, akár 
betegségekben való jobb életminőségünk érdekében.

Panoráma Medical Center: 1025 Budapest, 
Páfrány út 23/b, telefon: (06 1) 550-0044 pr
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Hivatali nyitvatartás
Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal: 1024 Mechwart liget 1. Postacím: 
1277 Budapest 23., Pf. 21. Központi telefon: 346-5400. Internet:www.masodikke-
rulet.hu. E-mail: info@masodikkerulet.hu. Nyitvatartás: hétfő: 13.30-18.00, szerda: 
8.00-16.30, péntek: 8.00-11.30.

A POLgáRMESTERI HIVATAL KIHELyEZETT IRODáI
Adóügyi Osztály: 1027 Frankel L. út 7-9. Tel.: 346-5757. E-mail: adougy@masodik-
kerulet.hu. Nyitvatartás: hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-16.30, péntek: 8.00-11.30 
(kedd és csütörtök: telefonos egyeztetés alapján).
Ellátási Osztály: 1024 Káplár utca 2/c-d,100-as kapucsengő. Tel.: 346-5700. E-mail: 
ellatas@masodikkerulet.hu. Nyitvatartás: hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-16.30, 
péntek: 8.00-11.30, valamint minden páros pénteken 8.00-11.30-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. Nyitvatartás: 
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. Nyitvatartás: 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: kornye-
zetvedelem@masodikkerulet.hu. Nyitvatartás: hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-
16.30, péntek: 8.00-11.30.
Városrendészeti Osztály Ügyfélszolgálat 1024 Buday László u. 5/c. Ügyfélszolgá-
lat: 346-5678. Panaszbejelentés: 346-5679. Fax.: 346-5649. Ingyenes zöldszám: (06 
80) 204-965. E-mail: kozterulet@masodikkerulet.hu. Nyitvatartás:
Városrendészeti Osztály Hidegkúti Rendészeti Központ: 1028 Rezeda utca 10. 
Tel.: 274-6073 (24 órás ügyelet). E-mail: hrk@masodikkerulet.hu. Nyitvatartás: 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. Nyitvatartás: 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 tele-
fonos ügyelet 9–18-ig). Nyitvatartás: 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.
II. Kerület Kártya-ügyintézés, Budai Polgárba apróhirdetés feladása: 1024 Ke-
leti Károly u. 15/a. Tel.: 315-3965. Nyitvatartás: 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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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2018. november 3-án.
Lapzárta: keretes – október 24., apró – október 26.

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton 
történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16-ig. 
Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222. Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 
Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 
megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 10% kedvezmény, 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 keresz-
tül 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.

 ÁLLÁS-MUNKA 
A II. kerület forgalmas főútvonalán találha-
tó családias, jó hangulatú üzletbe azonnali 
kezdéssel felveszek FODRÁSZT vendégkör 
átvételére. Érdeklődni: 06 30 202-1766.

II. KERÜLETI, PESTHIDEGKÚTI VENDÉG-
LŐBE KERESÜNK TELJES MUNKAIDŐBE, 
AZONNALI KEZDÉSSEL SZAKÁCSOT ÉS 
KONYHAI KISEGÍTŐT. BÉREZÉS MEGEGYE-
ZÉS SZERINT, NAPI ÉTKEZÉS BIZTOSÍTOTT. 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT KERESSEN 
BENNÜNKET! TEL.: 06 20 547-2222

KIS TERMELŐKONYHÁNKRA szakácsot és 
konyhai kisegítő-mosogatót keresünk. Heti 
5 nap 8 órás munkaidő, délelőttös műszak, 
hétvége és ünnep szabad. Nyugdíjas munka-
vállalót is felveszünk. Tel.: 06 20 956-9013, 
06 20 996-7034

Bébiszittert, megbízható, leinformálhatót 
keresünk rózsadombi lakásba. Tel.: 06 30 
944-5277

Gyermek-, idősgondozást, háztartási munkát 
vállalok hétköznap délutánonként, hétvége-
ken egész nap. Tel.: 06 20 393-5838

Gyakorlott, leinformálható középkorú 
nő. Szép tisztaságot szeretne? Hívjon bi-
zalommal. A-tól Z-ig. És kertgondozást. 
Tel.: 06 30 202-6695

ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNNYAL MEGBÍZHA-
TÓ, KORREKT PÁR FŐZÉST, TAKARÍTÁST, 
HÁZ-, LAKÁSKARBANTARTÁST EGYE-
DI IGÉNYEK SZERINT IS VÁLLAL, IDŐS 
HÖLGGYEL VAGY ÚRRAL ELTARTÁSI VAGY 
ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST KÖTNE. TEL.: 
06 30 171-7733

Házvezetői, ápolói állást keres egy vidám, 
szorgalmas és megbízható hölgy 10 éves ta-
pasztalattal, referenciával, bentlakás igény 
szerint lehetséges. Hívjon bizalommal! Tel.: 
06 30 209-9955

EGÉSZ ÉVES KERTGONDOZÁSRA, HÓLA-
PÁTOLÁSRA KERESÜNK KERTÉSZT BUDA-
PESTEN TÖBBFELÉ, ÉS NAGYKOVÁCSIBAN 
IS. 8 ÓRÁBAN VAGY AKÁR RÉSZMUNKA-
IDŐBEN. HÓLAPÁTOLÁS 2000 Ft/ÓRA. 
info@kertgondozas.hu

Budai Gyógyszertár a Déli Pályaudvarnál 
precíz, munkájára igényes, gyakorlott takarítót 
keres napi 4 vagy 6 órában. 06 30 758-8157 
vagy hibiszkusz13@vipmail.hu
A II. kerületi I. sz Gondozási Központ szakkép-
zett szociális gondozót keres házi segítség-
nyújtás területére. Jelentkezni fényképes ön-
életrajzzal lehet az egyesgondozasikozpont@
gmail.com  e-mail címen.
A II. Önkormányzat Völgy Utcai Ökumenikus 
Óvodája azonnali felvétellel óvodapedagó-
gust keres. Agilis, szükség szerint váltott 
műszakot is vállaló nyugdíjas kolléganőt is 
szeretettel várunk. Jelentkezni az okuovi@
okuovi.hu e-mail címen lehet.

 OKTATÁS 
GÉPÉSZETI SZAKMAI TANTÁRGYAKBÓL MŰ-
SZAKI TANÁR KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE 
KORREPETÁLÁST VÁLLAL. Tel.: 06 20 215-4483
DIPLOMÁS NYELVTANÁRNŐ több éves 
külföldi tapasztalattal NÉMET-, ANGOL-, 
FRANCIAOKTATÁST, érettségire, nyelv-
vizsgára felkészítést és társalgást vállal 
felnőtteknek és tanulóknak minden szin-
ten. Tel.: 06 30 373-8069
Amerikaitól angolul beszédcentrikusan. Azon-
kívül segítek üzletét beindítani, fejleszteni kül-
földön. Tel.: 06 70 242-2611
Anyanyelvi angoltanár a Pusztaszeri út/Ko-
losy tér környékén több éves tapasztalattal 
nyelvórát vállal minden szinten, minden kor-
osztálynak. Nyelvvizsgára felkészítés, üzleti an-
gol, önéletrajz, prezentáció. Extra: gitároktatás. 
paulsondrive@yahoo.com Tel.: 06 31 785-3840
Üzleti, hétköznapi és tudományos angol 
korrepetálás, vizsgákra készítés Kurucle-
sen. Tel.: 06 30 489-4848
Matematika-, fizikatanítás általános és közép-
iskolásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 
06 30 461-8821
Matematika-, fizikatanítás általános és 
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz 
megyek! Tel.: 06 20 959-0134
MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA (SNI) felzárkóz-
tatás, kompetenciára, érettségire felkészítés 
Önnél. Tel.: 06 70 222-2257

KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, 
felvételire való felkészítés gyakorlott közép-
iskolai tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

 INGATLAN 
Közösségi építkezés optimista embereknek? 
IGEN! Pasaréten megvalósítandó építkezésbe 
hívjuk Önt! Tel.: 06 30 754-6148

Eladó garázst vásárolnék a II. kerületben, sa-
ját részre. Utcai bejárat előny. Reális áron! 
Tel.: 06 30 494-3331

25 m²-es, nem utcafronti garázs + 1 kocsibe-
állóval az Endrődi/Gábor Áron utcák sarkánál 
hosszú távra kiadó. Tel.: 06 30 626-5836

KIADÓ a Csalán út 39.-ben 57 m²-es két-
szobás lakás erkéllyel. Bútorozott, kocsibe-
állóval. Panorámás. Bérleti díj: min. 9 hónap 
br. 155 E Ft/hó + rezsi, 2 havi kaució. Tel.: 06 
70 708-0101

230 000 forintig keresek kiadó 2,5--3,5 
szobás elegáns, felújított lakást Tel.: 06 70 
949-4013

AUSZTRIAI két szoba étkezős, felújított örök-
lakásom 29 millióért eladom (esetleg magyar-
országira cserélem). b06702100553@gmail.
com Tel.: 06 70 210-0553

ÚJ! FÉLÁRON eladó CSAK 2 MILLIÓ forin-
tért Zaránkon 74 m²-es összkomfortos 
tégla családi ház. Tel.: 06 30 746-3318

A II., Alvinci úton erkélyes, első emeleti 76 
m²-es lakás eladó. Tel.: 06 70 237-7080

A XI., BUDAFOKI útnál, a LÁGYMÁNYOSI 
LAKÓTELEPEN (TÉGLA) PANORÁMÁS, FEL-
ÚJÍTOTT, 61 m²-es, 2,5 szobás, LODZSÁS lakás 
TULAJDONOSTÓL eladó. 39,5 M Ft. (Ingat-
lanosok ne hívjanak!) Tel.: 06 20 509-8018

A XIII., SZENT ISTVÁN PARKNÁL, ÚJLI-
PÓTVÁROSBAN elegáns BAUHAUS-HÁZ 
46 m²-es kétszobás, magasföldszinti, 
csöndes, PARKRA NÉZŐ lakása tulajdo-
nostól eladó. 130 000 euró. Ingatlanosok 
kizárva. Tel.: 06 20 509-8018

Balatonszemesen 1411 m²-es saroktelken 2,5 
szobás ház (víz, villany, telefon) eladó. Tel.: 06 
20 364-3332,06 70 705-0897

Szerencsés? Zsámbékon 34 M Ft-ért 140 
m²-es lakótér, két fürdőszoba, két wc, 3, (4) 
szoba, 70 m²-es garázs, pince, 720 m²-es 
telek, 2012. évi. Jó környék, jó anyagokból 
épült. Tel.: 06 70 211-3711

FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SE-
GÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? 
15 ÉVES TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉ-
TER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 
523-1969

 EGÉSZSÉGÜGY 
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁ-
SA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOG-
FEHÉRÍTŐ. 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

Új Fogászati Rendelő Buda szívében! 
25% kedvezmény minden kezelésünk 
árából. Szolg.: mikroszkópos tömések, 
lézeres ínytisztítás, koronák, hidak, imp-
lantátum, szájsebészet, gyermekfogá-
szat, paradontológia. Cím: 1024 Margit 
krt. 5/a. Tel.: 06 70 886-4878

Dr. Lőrik Gábor ortopéd-traumatológus fő-
orvos magánrendelése, csütörtökön 14--18 
óra között, II., Medve u. 30. Bejelentkezés: 
tel.: 06 70 703-1470.

Pszichoszomatikus tünetek, tik, ágyba-
vizelés, anorexia, bulimia, pánikszerű álla-
potok esetén segítek. Dr. Balogh Ildikó 
gyermekpszichiáter, hipnoterapeuta. 
Tel.: 06 70 317-9676

Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfáj-
dalmak kezelése, teljes testmasszázs. 
Szakrendelőkben, a Fény u. 10. alatti fod-
rászatban vagy az Ön otthonában. Csipak 
Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 20 595-3057

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

Apróhirdetések
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 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORS-
SZOLGÁLAT. Szakszerűen, nagy tapaszta-
lattal, bontás nélkül azonnal, garanciával. 
Tel.: 06 30 921-0948

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületieknek 
azonnal. Több évtizedes gyakorlattal, 
falbontás nélkül. Tel.: 227-7210 Tel.: 06 
30 940-0748

Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifű-
tés-szerelés, ázások, csőtörések megszün-
tetése. Tel.: 402-4330, 06 20 491-5089

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

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

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

VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások 
megszüntetése. Balázs János épületgé-
pész technikus. Tel./fax: 362-4050, tel.: 
06 20 917-0697

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF 
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉT-
VÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 
5/B. TEL.: 359-3958, 06 30 933-3620

Villanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhárítást, 
javítást, kisebb átalakítást (kapcsoló, kon-
nektor, lámpa, elosztószekrénystb.). Kendrik 
Tamás egyéni vállalkozó, II. kerületi lakos. Kö-
szönöm hívását! Tel.: 06 20 460-4498

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

Héra cserépkályha átalakítását, mérőhely 
kiépítését, EPH érintésvédelmi javításokat 
vállalok. www.elektromoscserepkalyha.
hu (bemutatkozás). Tel.: 06 20 530-0344

VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, 
KAPCSOLÓK, LÁMPÁK CSERÉJE, GARAN-
CIÁVAL. BODA ZSOLT VILLANYSZERELŐ 
MESTER. Tel.: 200-9393,06 30 333-6363

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

ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a leg-
kisebb munkától tetőjavítást, építést, 
szigetelést 27% kedvezménnyel. Tel.: 06 
30 318-2173

Megbízható, munkájukra igényes vidéki mes-
teremberek teljes körű lakásfelújítást vállalnak 
Budapesten. Nem dohányzó, leinformálható 
két fős csapat. Érdeklődni: 06 30 434-0972.

Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 3000 Ft-tól, du-
guláselhárítás. Minőség, garancia! festoguru.
weebly.com Tel.: 06 70 250-9132

SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 
VALAMINT TELJES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍ-
TÁST VÁLLALUNK AKÁR AZONNALI KEZ-
DÉSSEL. Tel.: 06 70 632-3491

Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák is, 
kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: 06 
30 568-6255

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

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BE-
SZERELÉSSEL. Zárak, kilicsek, pántok, 
zsanérok cseréje, régi ajtók, ablakok fel-
újítása, szigetelése. Szigeti László. Tel.: 06 
20 381-6703, 251-9483

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó au-
tomatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, 
kerítések. frimari53@gmail.com. Urbanek. 
Tel.: 214-7442, 06 20 978-7429

ABLAKJAVÍTÁS! www.wjtoablakdoktor.hu 
24 éve vállalom kedvező árakon ablakok, 
ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, 
festését, üvegezését, szigetelését garanci-
ával. A felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. 
Tel.: 06 70 550-0269

KÉMÉNYBÉLELÉS, KONDENZÁCIÓS KAZÁ-
NOK BEKÖTÉSE, SZERELTKÉMÉNY-ÉPÍTÉS, 
SZAKVÉLEMÉNY, ÜGYINTÉZÉS. Tel.: 06 30 
680-6814

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE, BELSŐ 
MARÁSA TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. 
SZABÓ BALÁZS. TEL.: 06 20 264-7752

Asztalos, lakatos munkák készítésétől a leg-
kisebb javításig. Hívjon bizalommal. Mindenre 
van megoldás. Tel.: 249-0329, 06 20 411-4349

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 15 000 
Ft-tól, WC: 20 000 Ft-tól,kamerás csővizsgá-
lat 20 000 Ft-tól, festés-tapétázás.  Tel.: 06 
70 250-9132

ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, kocsi-
beállók aszfaltburkolatának készítését 
vállaljuk. Társasházaknak 27% kedvez-
ménnyel. Tel.: 06 30 797-1037

 ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS 
ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201-5368, 
06 20 537-6281

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

 REDŐNY 
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖ-
VID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, 
SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. 
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728

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

REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZE-
RELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLE-
TI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ 
MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! Tel.: 06 70 
341-9489, 06 20 341-0043

REDŐNYÖK, ROLÓK, SZÚNYOGHÁLÓK, NAP-
ELLENZŐK, SZALAGFÜGGÖNYÖK SZERELÉSE, 
JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30 961-7061, 708-6136

 TÁRSASHÁZAK 
LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. 
METZ MÁTÉ. Tel.: 06 20 349-5395

II. KERÜLETI TÁRSASHÁZKEZELŐ. BÍZZA 
TÁRSASHÁZÁT HIVATÁSOS KÖZÖS KÉPVI-
SELŐRE, AKI ELEGET TESZ A 2019. ÉVBEN 
VÁLTOZÓ TÁRSASHÁZI TÖRVÉNYNEK. TEL.: 
06 30 408-7064 gundihaz@gmail.com

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

MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖL-
DI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARAN-
CIÁVAL, INGYENES DOBOZOK. www.
herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06 30 
999-8619

Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó, 
üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, ka-
puk, féltetők gyártása, ajtóbehúzók, akna-
fedések, leválasztások, szélfogók készítése. 
Tel.: 06 20 380-8988

Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre, 
szobafestő munkát vállal garanciával. 
Tel.: 06 30 913-8245

Kőműves munkák, hideg, meleg burko-
lás, festés-mázolás, gipszkartonozás kö-
zületnek is. E-mail: jozsefbako1@gmail.
com Tel.: 06 70 563-0293

Okleveles asztrológus, numerológus 
sorselemzést, párkapcsolati és éves 
előrejelzést készít a Belvárosban, vagy 
igény esetén házhoz megyek. Ajándék 
kártyavetéssel. Tel.: 06 30 624-7443

NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti 
Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi út és a 
Szerb Antal utca sarkán lévő fodrászat-
ban szeretettel várja régi és új vendé-
geit. Tel.: 06 70 224-3725, 274-2451

A Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ 
ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOROSNÉ, 
PÖTYI (06 20 251-7171) a Pasaréti út 
53. (Gábor Áron utca sarok) alatti fod-
rászatban szeretettel várja régi és új 
vendégeit.

 KERT 
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öreg-
kertek ifjítását, metszést, permetezést, fa-
kivágást, szállítást vállalok. Szilágyi Csaba. 
Tel.: 06 20 970-7506

Teljes körű kertgondozás kertészmér-
nök csapattól korrekt áron, zöldhulla-
dék-szállítással. www.greenarbor.hu Tel.: 
06 30 907-5948

Teljes körű fagondozás, fakivágás kerü-
leti vállalkozástól, zöldhulladék aprítása, 
szállítása, tuskómarás. www.greenarbor.
hu Tel.: 06 30 907-5948

Kertápolás, kertépítés szakszerűen, ker-
tésztechnikustól 26 év szakmai tapaszta-
lattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 30 495-9862

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS 
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉ-
RÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. 
A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938

Becsüs, műgyűjtőnő minden fajta régiséget 
vásárol – múzeumok számára is. Tel.: 789-
1693, 06 30 898-5720

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL 
KÉSZPÉNZÉRT, BÚTOROKAT, FESTMÉNYE-
KET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁ-
NOKAT, CSILLÁRT, HANGSZERT, SZOBRO-
KAT, KÖNYVEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, 
EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, BI-
ZSUKAT, BOROSTYÁNT. TELJES HAGYA-
TÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 
20 597-8280

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

A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALAT-
TI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJ-
TA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, 
ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, 
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, 
BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJ-
TALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. 
DÍJTALAN ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 
322-2697, 06 20 494-5344

Kastélyok berendezéséhez vásárolok ki-
sebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, 
porcelánokat, bronzokat, órákat, régi ka-
tonai kitüntetések tárgyait stb., teljes ha-
gyatékot. herendi77@gmail.com Tel.: 06 
20 280-0151

 VÉTEL-ELADÁS 
Hanglemezeket keresek magas áron. Tel.: 
06 30 346-7378, 335-5164

KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok. 
Tel.: 325-6753

Svéd, saga-nerc hosszú bunda, s.barna, 
klasszikus fazon, használatlan, áron alul 
eladó. Méret: 42–46. Tel.: 06 30 240-2744

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, 
ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT ANTIKVÁ-
RIUMUNK VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁL-
LÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437

Fedélzeti kamera autóba, új állapotú, ol-
csón eladó. Tel.: 06 30 658-8804

HAGYATÉK, RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS! 
IGÉNY SZERINT TELJES HAGYATÉKFEL-
SZÁMOLÁS LOMTALANÍTÁSSAL EGY-
BEKÖTVE IS. ELÉRHETŐSÉG: E-MAIL: 
imremagyar045@gmail.com TEL.: 06 
30 703-0518

 TÁRSKERESÉS 
Társközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk 
megtalálni párját! Tel.: 06 20 272-1461, 
komolyangondolom.hu

Reprezentatív hölgy élettársat keresek 
55–65 év között, aki becsületes, szeretetre 
és biztonságos életre vágyik, és szeret utaz-
gatni. Jól szituált, 78 éves, 185 cm magas, 
özvegy nyugdíjas vagyok, Zürich mellett 
lakom, ha megcsörgetsz, visszahívlak. Tel.: 
00491709376349

 EGYÉB 
IDŐS SZEMÉLYT segítenék élete nehézsé-
geiben. Módját közösen döntenénk el. Tel.: 
06 30 418-6663

Megfelelő anyagi háttérrel rendelkező, kul-
turált, egyedülálló fiatalember életjáradé-
kot kötne hosszú távra, befektetés céljából, 
esetleg gondozását is vállalom. Tel.: 06 70 
492-6678

FARMER DIVAT, Margit krt. 69. Megérkez-
tek kord, düftin, bélelt női-férfi nadrágjaink, 
extra méretben is. Nyitvatartás: Hétköznap 
10-18, szombat 10-13. Tel.: 212-4163

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Modell-
darabok eladása. Egyedi, kézi kötött, 
horgolt ruhadarabok rendelésre, méret-
re, nagy fonalválasztékkal, saját fonal-
ból is. www.kotode.hu Tel.: 356-6009
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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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A rejtvény fő soraiban Jack Dempsey szavait rejtettük el. A 2018/15. 
számban megjelent rejtvény megfejtése: „Ellobbant tűznek hideg az üsz-
ke”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsol-
tuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert yasmina Reza: Művészet 
című komédiájára, amely december 9-én 19.00 órakor lesz a Klebels-
berg Kultúrkúriában. A nyertesek: Balogh Veronika, Budavári Nóra és 
Kulcsár Krisztina. Gratulálunk! A nyereményeket személyesen vehetik 
át a művelődési központban. A nyereménnyel kapcsolatban a 06 20 325-
1414 telefonszámon kaphatnak további információt. Várjuk megfejté-
seiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.
zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2018. november 3-ig.

Yasmina Reza: 
MŰVÉSZET
Váci Dunakanyar 
Színház
Rendező: Bakos-Kiss Gábor
Komédia

december 9.
vasárnap 19.00

-30% KEDVEZMÉNY
a megújult Mammut J.PRESS Márkaboltban 
vagy a www.jpressplaza.hu webshopon!*

Látogasd meg az új helyen található Márkaboltunkat,
mutasd fel ezt a kupont és válogass 30% kedvezménnyel
a piacvezető fehérnemű szakértő széles választékából!

Online vásárlás esetén használd
a MAMMUT30 kuponkódot!

*A kedvezmény 2018. 11. 15-ig érvényes és más kedvezménnyel össze nem vonható!
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Középkorú gyakorlott nagymama vagyok.  
Ápolt, nem dohányzó, megbízható, 

főzni jól tudó, saját új autóval 
és 35 éves balesetmentes vezetői 

rutinnal rendelkezem. Vállalok kisiskolás 
gyermekes családnál heti 5 napban, napi 
8-10 órában, bevásárlást, sütést-főzést, 

mosás-vasalást, gyermekszállítást 
iskolába, különórákra. 

Amennyiben felkeltettem érdeklődését, 
kérem, keressen a

06 20 414-8286-os
telefonszámon, vagy e-mailben 

a vorosagi79@gmail.com elérhetőségen.

Házvezetőnőt keres?

www.buda i - c a l l ane t i c s . hu

– Hatékony
   alakformálás!

– Minden
   korosztálynak!

– Elérhető áron!

tel:   30-539-3797Margit krt.  48.  1/9. 
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Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858

www.akupunktura-prof.hu

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!

A professzor és munkatársai akupunktúrával,
akupresszúrás gyógymasszázzsal, köpöly- és

moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,

nôgyógyászati panaszok, hangulatzavarok, gyermekbetegségek,
immunrendszeri problémák, mozgásszervi problémák,

reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

36 300
KöSzönjüK!

www.facebook.com/budapest2
FACEBOOKOn A II. KERüLET

MI LEGYEN A TÁNYÉROMON?  
Váltson velünk étkezési stratégiát most!                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dietetikusaink néhány tanácsadási alkalom alatt hosszú távra szóló, 
személyre szabott étrendi és életmódváltási stratégiát adnak. 

Az első, 30 perces állapotfelmérés és konzultáció november 1 és 30 között ingyenes.

1025 Budapest, Páfrány út 23/b.  •  www.panoramamed.hu

DIETETIKAI SEGÍTSÉGGEL 
MEGVALÓSÍTHATÓ:
• személyre szabott étrend tervezése
• életmódváltás

• fogyás/ hízás/ izomtömeg-gyarapítás

• Jobban szeretné érezni magát a bőrében?
• Túlsúlyos és fogyni vágyik?
• Tudni szeretné, miért hízik, pedig alig eszik?
• Szeretne teste működéséről számszerű 

képet kapni?

INGYENES 
ÁLLAPOTFELMÉRÉS 
ÉS KONZULTÁCIÓ!ÉS KONZULTÁCIÓ!

Bejelentkezés: +36 1 550 0044

PMC_budai_polgar_hird_2018okt_197x133_01v.indd   1 2018. 10. 13.   9:38

Október 24-én 
Kovács Nimród kóstóló 
a Grand Radovinben.

Világsikerű borok Egerből és egy 
legendás történetmesélő. A kóstolót maga Kovács Nimród vezeti, 

akinek ritka budapesti látogatásai élményszámba mennek. 
A borsor meglepetés, de azt elárulhatjuk, hogy kereskedelmi 

forgalomba nem kerülő ritkaságok is lesznek. 
Eger egy estére a Böszörményi útra költözik. Tartson velünk! 

A kóstoló ára 5900 ft/fő. 

www.radovin.hu
gazdagret@radovin.hu

radovin 
borkereskedés

amerikától 
a nagy-egedig


