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A Szent János Kórház teljes megújításáról
döntött a kormány
Centrumkórházat kap Észak- és Közép-Buda

A főváros negyedik centrumkórháza lesz a Szent
János Kórház a kormány döntése nyomán. Az idén
százhúsz éves intézmény középső részét teljesen újjáépítik, az ott kialakított modern tömbbel együtt a betegellátásban nagy szerepet kap a
szomszédos Kútvölgyi úti szakrendelő is. A Szent
János Kórházban kilencszázezer orvos-beteg találkozás zajlik évente, az agglomerációban lakókkal
együtt az ellátottak száma egyes szakterületen eléri az egymillió főt. Az átalakítás megtervezésére
495 millió forintot biztosít a kormány, de a tervek
véglegesítésekor látszik majd, hogy a XXI. század
igényeinek messzemenően eleget tevő nagyberuházás mennyibe kerül, és mikorra készülhet el.
Az itt élők számára fontos, hogy a sürgősségi ellátást biztosítsák, és a több mint ötszáz aktív ággyal
működő kórházban legyen ápolási és rehabilitációs részleg is.
(Folytatás a 6. oldalon.)

Ismét Családbarát Önkormányzat díjat kapott a II. kerület

Családbarát Önkormányzat díjat vehetett
át – 2010 után immár második alkalommal
– a II. Kerületi Önkormányzat nevében Láng
Zsolt polgármester az Országházban október
19-én. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
(NOE) három év kihagyás után ismét elismeréssel köszönte meg a családbarát önkormányzatok munkáját.

A díjat három kategóriában – budapesti önkormányzatok, ötezer fő alatti és ötezer fő feletti lélekszámú települések – negyvennégy pályázóból
harminc önkormányzatnak ítélték oda – mondta el Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének elnöke az Országház
Vadásztermében tartott ünnepélyes díjátadón.
A NOE 2006-ban hirdette meg először a Családbarát Önkormányzat díjat, tíz év után szüneteltették az elismerés odaítélését, majd idén, a
Családok Évében külföldi példák alapján indították el ismét a kezdeményezést. Hozzátette:
a díjazott önkormányzatok részvételével létrehozzák a családbarát önkormányzatok magyarországi hálózatát, valamint arra is lehetőséget
adnak, hogy a települések bekapcsolódjanak a
családbarát önkormányzatok európai hálózatába.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért
felelős államtitkára köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy akkor családbarát egy település,
egy kerület vagy ország, ha több generáció békés,
egymást támogató együttélését teszi lehetővé, ha
együttműködésre sarkallja őket.
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár
(Emmi) arról beszélt, hogy a magyar önkor-

mányzati rendszer jól felfogott érdeke a családok támogatása, de ezen túl erkölcsi alapon
is értéknek tekintik a családokat. Az eseményen előadást tartott Luciano Malfert, az olasz
Agenzia per la Famiglia vezérigazgatója is, aki
a trentói tartományban már tíz éve működő,
sikeres családbarát kezdeményezésről számolt be.
(Folytatás a 4-5. oldalon.)
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Munkarendváltozás

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a tisztelt ügyfeleket, hogy munkanap-áthelyezés
miatt november 10. (szombat) munkanap, a hivatal pénteki munkaés ügyfélfogadási rend szerint tart nyitva. Ezen a napon is fizetni kell a parkolásért.

HIVATALI NYITVATARTÁS

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

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

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIHELYEZETt IRODÁI
Adóügyi Osztály

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

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

Ellátási Osztály

1024 Káplár utca 2/c-d,
100-as kapucsengő.
Tel.: 346-5700
E-mail: ellatas@masodikkerulet.hu

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

Intézményirányítási Osztály

Környezetvédelmi
Osztály

1027 Frankel Leó út 5.
Tel.: 346-5519, 346-5525,
346-5536
E-mail:
igazgatas@masodikkerulet.hu
1024 Margit krt. 15-17., II/1,
(20-as kapukód).
Tel.: 346-5770
E-mail: intezmenyiranyitas@
masodikkerulet.hu
1027 Frankel Leó út 5.
Tel.: 346-5725
E-mail: kornyezetvedelem@
masodikkerulet.hu
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Az ‘56-os forradalom

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 62. évfordulója
alkalmából a Széna téri emlékműnél rendezett megemlékezést a II.
Kerületi Önkormányzat. Az ünnepi eseményen beszédet mondott
Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, a 3-as számú választókerület országgyűlési képviselője és Varga Mihály pénzügyminiszter, a 4-es választókerület országgyűlési képviselője. A megemlékezésen közreműködött
Csányi Sándor Jászai Mari-díjas színművész, a Duna Művészegyüttes
táncosai és a II. kerületi Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola,
Gimnázium és Zeneiskola kórusa, a műsorvezető Nagy Judit volt.
Az önkormányzat megemlékezésére Erdélyből és Kárpátaljáról is érkeztek középiskolás diákok a Rákóczi Szövetség szervezésében.

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

Városrendészeti
Osztály
Ügyfélszolgálat

1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
hétfő: 13.30-18.00, szerPanaszbejelentés: 346-5679
Fax.: 346-5649. Ingyenes zöldszám: (06 da: 8.00-16.30, péntek:
80) 204-965
8.00-11.30
E-mail:
kozterulet@masodikkerulet.hu

Városrendészeti
Osztály
Hidegkúti Rendészeti
Központ

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

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

Parkolási
Ügyfélszolgálati
Osztály

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

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

Változások az Igazgatási Osztálynál

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztályán az általános igazgatási, illetve az ipar- és kereskedelmi ügyekben az ügyfélfogadás
– költözés miatt – november 9-én (pénteken) és november 10-én (szombaton) szünetel. November 12-től az Igazgatási Osztályon általános igazgatási
ügyekben (hagyatéki ügyintézés, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, birtokvédelmi
eljárás, lakcímfiktiválás), illetve ipar- és kereskedelmi ügyekben a 1021 Vadaskerti
utca 13/a szám alatti telephelyen várják – változatlan ügyfélfogadási rendben és
elérhetőségeken – az ügyfeleket. Az anyakönyvi ügyek intézése továbbra is változatlan
rendben a Mechwart liget 1. szám alatt zajlik. A költözésből adódó esetleges kellemetlenségekért a hivatal az ügyfelek türelmét és megértését kéri.
A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató: Balaton Balázs (balaton.balazs@masodikkerulet.
hu). Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra (ludwig.dora@budaipolgar.hu). Szerkesztők: Szabó Gergely (szabo.gergely@
budaipolgar.hu), Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu), Novák Zsófi Aliz (novak.zsofi@budaipolgar.hu).
Olvasószerkesztő, korrektor: Zsoldos Szilvia. Fotó: Nagy Béla, Budai Polgár archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó út
1–5., telefon: 336-1384, 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. Tördelés: Ravien Kft. Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 336-1384. A hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 2018.
november 17., lapzárta: 2018. november 7. Az apróhirdetések feladásának határideje: 2018. november 9.

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve a Széna téri
emlékműnél Láng Zsolt polgármester azt hangsúlyozta, hogy az 1956-os
sorsközösség mindmáig identitásunk része, nemzeti önbecsülésünk
forrása, amit kötelességünk átörökíteni minden nemzedéknek. Mint
mondta, forradalmunk egy nép hősies próbálkozása volt szabad önrendelkezésének visszaállítására, arra,
hogy maga döntsön belső rendjéről,
és hogy a keresztény európai népek
családjába vezető utat válassza.
Láng Zsolt kiemelte: 62 évvel ezelőtt kivívni kellett az önrendelkezés
szabadságát, ma viszont megőrizni
kell azt, de ehhez is elszánás, erőfeszítés és közös akarat kell. Rámutatott arra, nagy mulasztás az,
ha nem hasznosítjuk a már átélt
nemzeti traumák tanulságait, nem
gyakoroljuk az érvelő önvédelem követelményeit.
– 1956-ban a hírek Magyarországról szóltak, de a hatalmas nemzetközi rokonszenv, a támogatói politikusi nyilatkozatok ellenére népünk
magára maradt – emlékeztetett
beszédében Varga Mihály pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő.
Hozzátette: a forradalommal elért
eredményeket ugyanakkor sem elvenni, sem elvitatni nem lehet, a

nemzet magára talált, újra megtapasztalta az együvé tartozás erejét,
biztonságát és örömét, az emberek
pedig ráébredtek, hogy a nemzeti
önrendelkezés visszaszerzése a legfontosabb feladat. Mint fogalmazott: ezen értékek mellett állunk ki
ma is, tudva, hogy minden előttünk
álló nehézséget és kihívást legyőzhetünk, ha Magyarország érdekében
közösen, együtt cselekszünk.
Gulyás Gergely miniszter, országgyűlési képviselő arra emlékezett,
hogy 1956 hősei egy szabad és önálló hazát akartak, olyan országért
áldozták életüket, amely kiáll önmagáért és saját maga dönthet sorsáról.
Rámutatott: egy tízmilliós ország is
felemelheti a szavát, s ha ezt egy jó
ügy érdekében teszi, akkor a hangja messzire hangzik. Gulyás Gergely
beszédében felhívta a figyelmet arra,
hogy emlékezni kell azokra, akik
harcoltak és meghaltak, akik az ostromgyűrűből kitörve elmenekültek
az otthonukból, akik hittek az amnesztia hamis ígéretének és hazatértek, de halál várt rájuk.
A forradalom és hősei előtti tiszteletadásként a Széna téri 1956-os
emlékműnél koszorút helyeztek el
az ünnepség szónokai, egykori forradalmárok, pártok, nemzetiségi és
civil szervezetek képviselői.
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és szabadságharcra emlékezve

A Rákóczi Szövetség szervezésében idén is fáklyás felvonulást tartottak a Műegyetemtől a Bem térre október 22-én este, ahol a megemlékezésen a II. Kerületi Önkormányzat képviseletében koszorút
helyezett el Riczkó Andrea és Gór Csaba önkormányzati képviselő.
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A család és a családi élet valódi érték,

(Folytatás az első oldalról.)

A II. Kerületi Önkormányzat
mindig is nagy hangsúlyt fektetett a családok támogatására: kerületünkben folyamatosak azok a
fejlesztések, amelyek a családok
mindennapjait segítik, és amelyek lehetővé teszik számukra,
hogy minél több időt együtt tölthessenek. Láng Zsolt polgármester
a kitüntetés kapcsán lapunknak
elmondta:
– Mai rohanó világunkban a család és a családi élet valódi érték,
amelyet gondozni és támogatni
kell az eljövendő generációk érdekében is. Kerületünkben évről
évre nő a születések száma, ezzel
együtt folyamatosan nő a bölcsődei
és óvodai férőhelyek iránti igény.
Éppen ezért fontosnak tartottuk,
hogy a már meglévő épületeket
felújítsuk, és a férőhelyek számát
bővítsük. Az elmúlt közel tíz évben
erre mintegy ötmilliárd forintot
fordítottunk, ennek köszönhetően
intézményeinkben már minden
kerületi óvodást és bölcsődést el
tudunk helyezni. A kerületi iskolákban beruházásokra, felújítási
és karbantartási munkálatokra
2,5 milliárd forintot fordítottunk
tíz év alatt – emelte ki.
Hozzátette, polgármesterként
büszke arra, hogy a II. kerületet
a köznyelvben sokan emlegetik
Budapest zöld szíveként. Nem véletlen ez az elnevezés, az önkormányzat – az általa gondozott 25
hektár parkterület mellett – évente körülbelül 250 fát ültet el közterületen, ezeknek mintegy felét
lakossági kezdeményezésre.

A Családbarát Önkormányzat kitüntetéseket az Országház Vadásztermében adták át

– Természetesen nagy hangsúlyt
fektetünk egyéb zöldterületi fejlesztésekre is a parkokban, játszótereken, hiszen önkormányzatunk
kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a gyermekek egészségük
megőrzése érdekében minél többet tartózkodjanak a friss levegőn, biztonságban játszhassanak,
és a családok együtt tölthessenek
egy-egy kellemes és hasznos napot. Önkormányzatunk számos
egyéb intézkedéssel is próbálja segíteni a kerületben élő családokat,
például helyi utazási bérletre való

jogosultsággal, gyermekvédelmi
kedvezményekkel, illetve szociálpolitikai eszközökkel, de számos
olyan programunk van, amely a
rászoruló, nehezebb körülmények
között élőknek, vagy éppen a nagycsaládosoknak segít. Ilyen többek
között a 2013 óta nagy sikerrel futó
Gyermekkarácsony, vagy a karácsonyi élelmiszercsomag-osztási
akciónk. Fenti intézkedéseink
csupán egy részét képezik azoknak, amelyekkel a családok életét

kívánjuk támogatni, könnyebbé
tenni. Nagy öröm, hogy 2010 után
másodszor is úgy ítélte meg a NOE,
hogy méltóak vagyunk a Családbarát Önkormányzat kitüntetésre,
ráadásul éppen 2018-ban, a Családok Évében. Továbbra is minden
tőlünk telhetőt megteszünk azért,
hogy az összes generáció otthon
érezze magát a II. kerületben, hogy
jó legyen ide hazatérni – tette hozzá Láng Zsolt.
Ld

Láng Zsolt polgármester vette át – 2010 után másodszor – a II. Kerületi Önkormányzatnak odaítélt Családbarát Önkormányzat elismerést Kardosné Gyurkó
Katalintól, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökétől
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amelyet gondozni és támogatni kell

Több új óvodát is avatott az önkormányzat (képünkön az Ökumenikus Óvoda),
a már meglévő intézményeket pedig bővítette vagy felújította. Ennek köszönhetően közel egyharmaddal nőtt ezen intézmények férőhelyeinek száma

2013-tól a Gyermekkarácsony keretében Láng Zsolt polgármester minden évben
megajándékoz iskolánként két-két kerületi kisgyermeket, akit a kerületi iskolák
vezetői választanak ki azon családokból, amelyeknek leginkább gondot jelent az
ajándékozás

Az óvodás és kisiskolás korosztály számára létesített KRESZ-tanpályát 2018
tavaszán adták át a pasaréti Nagy Lajos téren

A Pokorny József Sport- és Szabadidőközpontot 2014-ben építette az önkormányzat, amely labdarúgó- és teniszpályákat, az ezeket kiszolgáló létesítményeket, valamint egy közösségi célokat szolgáló, ingyenesen használható szabadidőparkot
foglal magában; szaletli és kiépített tűzrakó hely is várja a családokat

Sok lehetőség kínálkozik a II. kerületi családoknak arra, hogy együtt tölthessenek egy
kellemes napot. Ilyen például a Pasaréti Családi Nap (képünkön) és a Család- és Gyermekjóléti Központ már hagyományos családi napja, de a Hidegkúti Családi Iránytű
Egyesület is minden évben támogatást kap a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzaton keresztül a Családi Piknik, illetve a Farsangi Karnevál megrendezésére

2006 óta váltak hagyománnyá az adventi ünnepségek a gondozási központokban és az idősek otthonaiban. A rendezvény erősíti a generációk közötti
együttműködést, hisz a kerületi iskolák tanulói műsorral kedveskednek a
szépkorúaknak

Önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy a gyermekek már kiskorukban
megtanulják a természet szeretetét és tiszteletét, megismerkedjenek a környezetükben élő állatokkal és növényekkel, ezért saját madárbarát programot indított, elsőként a fenntartásában működő óvodákban, bölcsődékben
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Minden igényt kielégítő egészségügyi
intézmény lesz a Szent János Kórház
(Folytatás az első oldalról.)
Egy korábbi kormányjavaslat alapján a Honvédkórház, illetve az összevont Szent László és Szent
István Kórház, valamint egy dél-budai egészségügyi létesítmény látta volna el centrumkórházként
a fővárosi betegeket. A kormány legújabb döntése
értelmében azonban a Szent János Kórházat szintén centrumkórházzá fejlesztik, ami az érintett
területen lakók számára minden bizonnyal számos előnyt jelent majd mind a földrajzi közelség,
mind pedig az ellátás minősége szempontjából.
A II. kerületben élőket nagyban érintő beruházásról október 29-én tartott sajtótájékoztatót a
Hegyvidéki Kulturális Szalonban Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter, a 3-as
számú választókerület és Varga Mihály pénzügyminiszter, a 4-es választókerület országgyűlési
képviselője, valamint Láng Zsolt, a II. kerület
és Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere.
– Ahhoz, hogy a Szent János Kórház is a fővárosi betegellátás egyik központja lehessen,
szükség van teljes megújulására – hangsúlyozta
Gulyás Gergely. – A kórház középső területét átalakítják, és a Kútvölgyi Kórház szakrendelője is
aktív részese lesz a betegellátásnak. Biztosítják a
sürgősségi ellátást, és a több mint ötszáz aktív ágy
mellett lesz ápolási és rehabilitációs részleg is.
A tervezésre 495 millió forintot biztosít a kormány.
A miniszter hozzátette: a fejlesztés költségeiről
csak a tervezés során kapnak képet, de a szükséges
forrást biztosítják a fontos beruházásra. Az első
kapavágás biztosan nem lesz meg egy éven belül,
de a legoptimálisabb tervek szerint még ebben
a ciklusban befejeződik a kórház újjáépítése.
– Az elmúlt években a gazdaság növekedése
lehetővé tette, hogy jelentős mértékű egészségügyi fejlesztések induljanak el a fővárosban és
országszerte – fogalmazott Varga Mihály pénzügyminiszter, aki megjegyezte, hogy az utolsó

szocialista kormány időszakához képest 650
milliárd forinttal többet költenek egészségügyi
kiadásokra.
– Az elmúlt években 77 kórházat, 54 rendelőt,
104 mentőállomást újítottak fel, és 23 rendelő,
valamint 31 mentőállomás is épült. A Szent János
Kórház fejlesztését a kormány eddig is támogatta. Átadtuk a nővérszállót, 1,5 milliárd forintos
orvostechnikai, valamint jelentős energetikai és
informatikai fejlesztés valósult meg, 450 millió
forintból pedig ágyakat cserélnek. Varga Mihály
kiemelte: a II. kerületben is jelentős beruházások
zajlanak, vagy indulnak a jövőben. – A Frankel
Leó úti rendelőintézet felépítését 6,8 milliárd,
a Budai Irgalmasrendi Kórház bővítését és az
ORFI fejlesztését 12, illetve 17 milliárd, a Budapesti Szent Ferenc Kórház új szárnyát pedig 2,7
milliárd forinttal támogatja az állam.
– Idén százhúsz éve, hogy a Szent János Kórház
jelenlegi helyén megkezdte működését. Aki ma
jár a kórházban akár betegként, akár látogató-

Fotó: Fortepan

A kezdetek. A XIX. század végére Buda lakossága nagymértékben megnőtt, ezért új kórházra volt szükség.
A régi Szent János Kórházról, amely a mai Margit körút és a Hattyú utca szögletében helyezkedett el, a kis
téren emléktábla emlékezik. Hosszas vita után a szőlőtőkéket elpusztító járvány által sújtott Diósárok-dűlőre
esett a választás, ahol Darányi Ignác javaslatára a pavilonrendszer mellett döntöttek. 1898. augusztus 3-án
nyitották meg ünnepélyes külsőségek között Budapest Székesfőváros Új Szent János Kórházát, mely 420
ággyal várta a betegeket. Az épületek német-osztrák stílusban készültek, általában háromemeletesként,
kiegészítésként használható alagsorral. 1898-ban öt osztállyal indul meg a munka a diósároki épületekben:
sebészet, belbeteg, gyermekbeteg, bőr- és bujakóros betegek osztálya, végül szembeteg osztály, ugyanakkor
fiókosztályként szülő és nőbeteg, gyermekragály és vegyes osztályt is felállítottak.

A János Kórház 1905-ben

ként, azt is gondolhatná, hogy helyenként még
az akkori időkre emlékeztetnek az állapotok –
említette meg a sajtótájékoztatón Láng Zsolt, a
II. kerület polgármestere.
– Az elmúlt években mindenki érezte, hogy
a kórház ügye döntést igényel. A II. Kerületi
Önkormányzat már hét évvel ezelőtt csatlakozott ahhoz a munkához, amivel szerettük volna
felhívni a figyelmet arra, hogy a kórház ügyében
és a fővárosi betegellátás érdekében minél hamarabb döntésekre van szükség.
A polgármester elmondta, hogy a II. kerület is
csatlakozott Szilágyi Zsolt helyi lakó polgári kezdeményezéséhez, amelynek során 13 ezer támogató
aláírás gyűlt össze annak érdekében, hogy az egyik
centrumkórház a Szent János Kórházban, vagy
annak közvetlen környezetében kapjon helyet.
Láng Zsolt megemlítette: a kormány döntése
méltó válasz az aláíróknak is.
Felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy a kórház nemcsak a kerületi és fővárosi betegeket
látja el, hanem az agglomerációban élőket is,
így egyes területeken 400-500 ezer, a fogászat
területén pedig már egymillió ember tartozik
az intézményhez.
– Amit kerületünk meg tud tenni a fejlesztés érdekében, azt meg is teszi, és támogatja
a kórház felújítását, de nem feledkezik meg
a helyi egészségügy folyamatos fejlesztéséről
sem. Ezek közé tartozik, hogy az önkormányzat
a Frankel Leó úton tervezi felépíteni az egészségügyi szolgálat új rendelőintézetét – tette
hozzá a polgármester.
A Szent János Kórház nemcsak Észak- és Közép-Buda ellátásáért felel, hanem 126 agglomerációs település lakóit is ellátja, évente 40
ezer fekvőbeteget fogad, 400 ezer járóbeteget
kezelnek, és 900 ezer orvos-beteg találkozóra
kerül sor falai között. Erről már Pokorni Zoltán
XII. kerületi polgármester beszélt, aki hangsúlyozta: a kórházat nem felújítják, hanem új
kórházat építenek. A Kútvölgyi-tömbbel együtt
pedig egy modern centrumkórház jöhet létre.
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Új nyomvonalakat is vizsgálnak az M0-s tervezői

Újabb lakossági fórumot tartott a II. Kerületi Önkormányzat az M0-s autóút tervezett nyugati szektorának jövőjéről október 17-én a Klebelsberg Kultúrkúriában.
A vitaestre meghívást kaptak a beruházó
és a tervező cég képviselői, valamint a környező, szintén érintett települések vezetői
is. A megbeszélés egyik legfontosabb hozadéka az volt, hogy a szakértők a korábban ismert nyomvonaltervek mellett újabb
útvonalakat is kidolgoznak az elkerülő út
befejező szakaszára.

A II. kerületet és a környező településeket
is nagyban érintő M0-s körgyűrű befejező,
nyugati szektorának jövőjéről tartott újabb
lakossági fórumot az önkormányzat. A korábbi vitaest egyik felvetésének eleget téve a
II. kerület vezetése a megbeszélésre meghívta
a fővárost elkerülő autóút beruházásáért felelős Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF)
Zrt. és a megvalósíthatósági tanulmányt készítő konzorcium (Unitef-83 Zrt., Utiber
Kft., Vibracomp Kft.) szakértőit, valamint a
szomszédos települések polgármestereit is,
hogy megismerhessék a II. kerületieket foglalkoztató kérdéseket és félelmeket az M0-s
tervezett szakaszával kapcsolatban.
Dankó Virág, a II. kerület alpolgármestere bevezetőjében elmondta, hogy jelenleg a
„nulladik” szakaszban jár a beruházás előkészítése, ezért az elkövetkező időszakban
van mód arra, hogy a helyiek elmondhassák
véleményüket az országos jelentőségű beruházásról, így az érdekérvényesítő képesség is
sokkal jobb. Mint mondta, az önkormányzat
felvállalta a lakosság érdekeinek védelmét,
hogy közösen elfogadott koncepciót kidolgozva, úgynevezett problématérképet felvázolva szólhassanak bele a beruházás további
menetébe. A lakók által a korábbi fórumon
felvetett kérdéseket és problémacsokrokat
részben már most megismerhették a tervezők
és a NIF képviselői a fórumon az önkormányzat által készített összefoglaló és a felszólaló
lakók kérdései nyomán.
Dankó Virág alpolgármester hangsúlyozta,
hogy a helyiek és az önkormányzat észrevételeire, felvetéseire egyaránt választ várnak
majd a megvalósíthatósági tanulmányterv
készítőitől.
Amit az előző fórumon is a legfontosabb
felvetések között említettek a lakók, hogy
Bécs és München példája alapján egyáltalán
be kell-e zárulnia a körgyűrűnek. Hiszen az
uralkodó szél pont a főváros felé vinné a kipufogógázt. Szintén fontos kérdés, ha megvalósul az M0-s, akkor valóban természetvédelmi területeken, hegyeken keresztül, a
lakott területek mellett, vagy azok alatt kell-e
futnia. Van-e mód arra, hogy a Zsámbéki-medence nyugati oldalán épüljön a pálya?
Ismét felmerült, hogy megnő a környéken a
gépjármű-forgalom, amit a belső úthálózat
nem visel majd el, valamint, legyen-e le-

hajtó Pesthidegkútnál, s ha igen, akkor hol?
A beruházók és a tervezők képviselői megismerhették a lakosság aggályait a környezetvédelemmel és az ingatlanok értékének
csökkenésével kapcsolatban is.
A főként adyligeti, budaligeti és solymári
felszólalók közül többen elismerően szóltak
arról, ahogyan a II. Kerületi Önkormányzat
felkarolta a lakók érdekeinek képviseletét.
Volt, aki olyan erős lakossági ellenállást vetített előre, ami miatt biztosan nem fog megvalósulni a körgyűrű bezárása, volt, aki arra
figyelmeztetett, hogy az M0-s északi szakaszának jóváhagyott tervei vannak, és az akár
már meg is épülhet a Duna-hídtól Solymárig,
a kérdés pedig az, hogy onnan merre induljon tovább. Más hozzászóló arra hívta fel a
figyelmet, hogy az M0-s befejezése országos,
illetve európai közlekedési és szállítási érdekeket takar, ezért bizonyosan elkészül majd.
Budakeszi, Solymár, Nagykovácsi és Remeteszőlős polgármesterei szintén megosztották
nézeteiket az autóút nyugati szektorának tervezett építéséről. Jelezték, hogy ők is kiállnak
a saját településükön élők érdekei mellett, és
folyamatos párbeszédet szeretnének a beruházókkal, a tervezőkkel és egymással.
A NIF Zrt. és a megvalósíthatósági tanulmányt készítő konzorcium vezetői bemutatták az M0-s tervezésének korábbi fázisait,
valamint beszéltek arról is, hogy mi a feladata a mérnökcsapatnak, amelyben útépítő
és környezetvédelmi szakemberek egyaránt
feladatot kapnak. A tervek elkészítésére két
év áll rendelkezésre.
A lakossági fórum egyik kiemelt megállapítása az volt, hogy a szakértők hangsúlyozták, a
közbeszerzési kiírásból és a tervezők szakmai

megbízatásából kiderül, az álhírekkel ellentétben nincs végleges és elfogadott nyomvonala az M0-s autóút nyugati szektorának.
Elmondták, hogy a korábban készült tervek
dokumentációinak korszerűségi felülvizsgálata is a munkájuk része, amit a hatályos
jogszabályok, szabványok, útügyi műszaki
előírások és az előzetes környezetvédelmi
vélemény alapján végeznek majd el. A tervezőcsapat feladata kiterjed még arra is, hogy
a nyomvonalváltozatokra megvalósíthatósági
és környezeti hatástanulmányt készítsen, valamint megszerezze a környezetvédelmi engedélyeket az M1-es autópálya és a 10-es főút
közötti szakaszra.
Ami a legfontosabb – és a lakosság szempontjából bizalomra adhat okot –, hogy a
mérnökök feladata az is, hogy több új, lehetséges nyomvonalat is feltérképezzenek és
összehasonlítsanak műszaki, gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok alapján.
Ebben a „nulladik” fázisban van a legjobb
lehetőség arra, hogy a készülő tervekben a
lakossági, gazdasági és környezetvédelmi érdekek is helyet kapjanak.
A résztvevők hangsúlyozták, nyitottak a
további partnerségi együttműködésre. Dankó Virág alpolgármester felhívta a figyelmet
arra, hogy a II. Kerületi Önkormányzat a jövőben is mindent megtesz a lakosság érdekképviselete és naprakész tájékoztatása érdekében.
Az M0-ás projekttel kapcsolatban az önkormányzat adminisztratív részvételével
működik egy zárt Facebook-csoport is, ahol
a tervezett beruházás előkészületeiről olvashatók aktuális információk, hozzászólások.
Szabó Gergely
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Gyermekvédelmi elismerés kerületünk
alpolgármesterének

Október 25-én immár ötödik alkalommal került sor a Dr. Populás Antal
Gyermekvédelmi Konferenciára és Díjátadó Ünnepségre a Cseppkő
Gyermekotthoni Központban. Az egész napos rendezvényen a szakemberek előadásai mellett a gyerekek is megmutathatták tehetségüket; tánccal, énekkel, verssel köszöntötték a megjelent vendégeket.

Dr. Populás Antal 1982-től haláláig, 1997-ig vezette a Cseppkő Utcai
Gyermekotthont. Igazgatósága alatt családi csoportot alakítottak ki az intézeten
belül. Felépült továbbá – szintén az intézet részeként – egy 18 lakásos garzonház,
amely a családi háttérrel nem rendelkező felnőtt gondozottaknak biztosított otthont.
1991-ben lakásotthoni csoport alakult, amely a gyerekek városi lakóközösségbe való
integrálását tűzte ki célul. Vidéken családi házakat vásároltak, azokba olyan gyerekek
kerültek, akiknek gondot okozott a városi környezetbe való beilleszkedés. Populás
Antal igazgatása alatt iskola-előkészítő csoport is alakult, valamint nagy figyelmet
fordított az otthonban a közös ünnepekre, születésnapokra, Mikulás-ünnepségekre,
meghitt karácsonyokra.

Az esemény fővédnöke a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
főigazgatója, Benedek István Zsolt
volt, aki első szavaival a rendezvény mottóját idézte: „Beszéljünk a
gyermekvédelemről kicsit másképp”.
Mint mondta, a tanácskozás célja változatlanul a problémák feltárása és a megoldások keresése.
Az ágazatban dolgozók egyik legfontosabb feladatának nevezte,
hogy a gyermekek sorsáért felelős
valamennyi felnőtt képes legyen
elnyerni és megtartani a gyermekek bizalmát, valódi értékeket közvetítsen, és tanítsa meg felismerni
az esetleges veszélyeket.
A szakmai tanácskozást megelőzően dr. Herczeg Krisztián, a Csepp-

kő Gyermekotthoni Központ igazgatója, a díj névadójának özvegye,
dr. Kulcsár Éva háziorvos, valamint
Benedek István Zsolt átadta a Dr.
Populás Antal-emlékdíjakat.
A gyermekotthon első igazgatójáról elnevezett díjjal azoknak az
embereknek a munkáját ismerik
el, akik szaktudásukkal és társadalmi felelősségvállalásukkal
segítik a gyermekvédelem ügyét.
Dr. Herczeg Krisztián elsőként
kerületünk alpolgármesterét,
Dankó Virágot szólította színpadra. Mint mondta, személyében
olyan ember kap kitüntetést, aki
hosszú évek óta folyamatos segítője és elkötelezett támogatója a
gyermekvédelemnek. Kollégáival

együtt igyekszik a gyermekotthon
lakóinak minden segítséget megadni, hogy későbbi életük során
is boldogulni tudjanak. Külön
köszönetet mondott a II. Kerületi Önkormányzatnak azért az önkormányzati szinten országosan
is egyedülálló ösztöndíj-lehetőségért, amivel a II. kerületi gyermekotthonokban, vagy II. kerületi
nevelőszülőknél elhelyezett, az általános vagy középiskola 5–13. évfolyamán tanuló nappali tagozatos
diákok élhetnek. A díj átvételekor
az alpolgármester nemcsak a kitüntetésért mondott köszönetet,
hanem azért is, hogy lehetősége
van olyan emberek munkájának
támogatására, akik egész életüket

egy jó ügyre, a gyermekvédelemre
teszik fel. Fontos értéknek nevezte, hogy léteznek olyan közösségek, mint a Cseppkő, ahol az átlagosnál nagyobb segítségre szoruló
gyerekeknek egyengetik az útját,
valamint hangsúlyozta annak felelősségét, hogy a rendelkezésükre
álló erőforrásokat a lehető legjobban használják fel.
Dankó Virág mellett dr. Gallóné
Nagy Judit, a III. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Főosztályának vezetője, Buzás József,
a sziráki Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola igazgatója
és Kalocsa Zsolt, a Szépvölgy Judo
SE elnöke is átvehette az emlékdíjat.
PZS

Rajzpályázat óvodásoknak – Őszi kirándulás

Ismét meghirdeti gyermekrajzpályázatát a II. kerületi
Német Nemzetiségi Önkormányzat a II. kerület középső és nagycsoportos óvodásai részére, ezúttal Őszi
kirándulás címmel. A rajzokat A4-es rajzlapra, színes
ceruzával, grafittal, vízfestékkel, temperával, filctollal
vagy zsírkrétával kell elkészíteni. A lapok hátoldalára

rá kell írni az óvoda nevét, címét, telefonszámát és az
óvónő nevét. A jutalmat – egyéni és csoportos munka
esetén is – megállapodás keretében az óvodák vehetik át. Egy óvodából legfeljebb hat pályaművet lehet
beküldeni. A pályázat benyújtásának határideje
2018. NOVEMBER 12. A pályázatokat a német ön-

kormányzat megőrzi, a győztes munkákat pedig a
Német Tájházban (1028 Gazda utca 22.) kiállítják.
Az alkotásokat levélben kell elküldeni a Jegyzői Igazgatóság Jegyzői Titkárság, 1024 Budapest, Mechwart
liget 1., II. emelet, Bognár Orsolya címre. A pályázatokat
november 15-ig bírálják el.
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Láthatósági mellény
és fényvisszaverő tornazsák a biztonságért

A II. Kerületi Önkormányzat idén ősszel is
láthatósági mellénnyel ajándékozta meg az
első osztályos diákokat, az önkormányzati
fenntartású óvodákban pedig fényvisszaverő csíkokkal ellátott tornazsákot kaptak a
legkisebbek. A különleges ajándékok a biztonságos közlekedéshez járulnak hozzá.

A II. Kerületi Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a kerületi intézmények diákjainak
és óvodásainak közlekedésére, tanévkezdéskor
hasznos ajándékokkal lepi meg őket. Ezek a tárgyak segítenek abban, hogy a járdáról lelépve az
autóvezetők azonnal észrevegyék a gyerekeket.
Erre nagy szükség is van, hiszen számos iskola
épületét gyalogosként csak nagy körültekintéssel lehet megközelíteni, sokszor forgalmas autóutakon keresztül lehet eljutni a bejáratig, de a
parkolóhelyre vadászó kocsik is veszélyt jelenthetnek a figyelmetlen közlekedőkre.
A tanév első heteiben a II. Kerületi Rendőrkapitányság rendőrei és polgárőrök segítették
a gyerekek biztonságos iskolába jutását a nagyobb forgalmú utak mellett működő kerületi iskoláknál. A rendőrség az önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás alapján
„örökbefogadott” egy-egy iskola előtti kereszteződést, ahol járdafelfestésekkel is igyekezett felhívni a figyelmet a veszélyes helyekre.
A rendőrök az idei tanévben is tartanak közlekedés-, közbiztonsági és bűnügyi előadásokat
az óvodákban és az iskolákban. Minden iskolának van „sulirendőre”, azaz körzeti megbízottja, akit az intézményekben kihelyezett elérhetőségeken kereshetnek a szülők, a tanárok
és a diákok. A II. Kerületi Városrendészet Közterület-felügyeletén is várják a hívásokat, ha a
közbiztonsággal, az iskolák és az óvodák körüli
közterület rendjével kapcsolatos bejelentést
szeretnének tenni. A felügyelők a (06 80) 204965-ös ingyenesen hívható zöldszámon fogadják a hívást.

A Fillér Utcai Általános Iskola első osztályosai is kaptak láthatósági mellényt

A Kitaibel Pál Utcai Óvodában fényvisszaverős tornazsákot kaptak a gyerekek

Budapest 145 éves – plakátkiállítás a Csik gimnazisták munkáiból

Polgár Anikó, a Csik iskola igazgatója
köszönti a vendégeket

Pest, Buda és Óbuda egyesülésével 1873.
november 17-én jött létre a mai Budapest.
Ennek apropóján a Csik Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium középiskolás diákjai
posztereket készítettek városunk ikonikus
épületeiről, építményeiről.
A tárlatot Csernyus Lőrinc Ybl-díjas építész
nyitotta meg Simone Weil gondolatával:
„A jelen olyasvalami, ami köt bennünket.
A jövőt a képzeletünk alkotja. Csak a múlt
a tiszta valóság”. A kiállító diákoknak fontos szakmai értékelést tartott, és méltatta,
hogy változatosan, humorosan, komolyan,
festőien, egyben többféle fotótechnikai műfajjal mutatták be a választott építményeket,

és a hozzájuk tartozó információkkal, már
plakátként jelenítették meg képeiket.
Somody Beáta vizuális és környezetkultúra szakos tanár, a rendezvény ötletadója és
szervezője elmondta: – A lokálpatriotizmust
erősítő, látványközpontú tárlat célja, hogy
rávilágítson gazdag építészeti és kulturális
örökségünkre, annak értékeire. A választott
építmények most is láthatóak, városi sétával
könnyen elérhetőek. A diákok nézőpontjából
ismerhetjük meg Budapestet, az impozáns,
lüktető, gazdag és sokszínű metropoliszt.
A kiállítást NOVEMBER 19-ig lehet megtekinteni a Hilton Budapest Dominikánus
kerengőjében (1014 Hess András tér 1-3.).
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Iskolák a versenyképes tudásért

A Közép-Budai Tankerületi Központ szakmai
konferenciát szervezett pedagógusoknak október 17-én Digitális iskola – versenyképes
tudás címmel a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Számos II. kerületi pedagógus és iskolaigazgató vett részt az eseményen, a II. Kerületi
Önkormányzatot Ötvös Zoltán, az Intézményirányítási Osztály vezetője képviselte. Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató és Varga Mihály pénzügyminiszter, a 4-es választókerület
országgyűlési képviselőjének köszöntője után
három szakmai előadást hallgathattak meg a
résztvevők, amelynek során a mai kor digitális világában zajló pedagógiai munkába és a
digitális kompetenciák fejlesztésébe kaphattak betekintést olyan témák mentén, mint a
digitális pedagógia, a digitális kreativitás vagy
a generációk közötti különbségek a digitális
világban. Mint Hajnissné Anda Éva lapunknak elmondta, a programban – amit a Pénzügyminisztérium támogatott és amelynek a
nyitókonferenciáját tartották október 17-én
– négy tankerületi intézmény vesz részt, ebből
kettő II. kerületi (a Remetekertvárosi és a Budenz József) iskola, összesen negyven pedagógussal és négyszáz diákkal. A pedagógusok
képzéseken vesznek részt, digitális tananya-

gokat dolgoznak ki, ezeket feltöltik egy portálra, amihez mindenki hozzáfér majd, tehát a
tudásmegosztás is része a pályázatnak. Így az

Pedagógia digitálisan
– konferencia a Rákócziban

Mi a különbség az automatizálás és a robotok működése között? A ma iskolában ülőknek milyen kompetenciákra lesz szükségük a
munkaerőpiacon? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is válaszoltak az előadók és műhelymunka-vezetők október 13-án a II. Rákóczi
Ferenc Gimnáziumban rendezett pedagóguskonferencián. Már az esemény megszervezése
is egy projektnek volt tekinthető, hiszen Magócs Éva igazgató nemcsak a gimnázium pedagógusait, hanem a diákokat is bevonta a terve-

zésbe és a megvalósításba. A 170 résztvevőnek
– közöttük számos II. kerületi pedagógussal
– inspirációt adott a program a digitális platformok és eszközök oktatási alkalmazásában, a
micro:bitek kreatív felhasználásában, de mód
nyílt együttgondolkodni a hagyományos pedagógiai eszközök modern alkalmazásáról is.
– Reméljük, a hétvégi tanácskozás is hozzájárul ahhoz, hogy diákjaink tanulása hatékonyabbá váljon – emelte ki Magócs Éva a konferenciát követően.

összes II. kerületi pedagógus, sőt az egész tankerület is profitálhat belőle – tette hozzá Hajnissné Anda Éva.
LD

Stille Nacht – versés prózamondó verseny

Idén is német nyelvű vers- és prózamondó
versenyt rendez a II. kerület iskoláiban német nyelvet tanuló diákok számára a II.
Kerületi Német Önkormányzat. Az alsó tagozatosok (6–10 évesek), a felső tagozatosok
(11–14 évesek) és a középiskolások (15–18
évesek) két kategóriában jelentkezhetnek.
1. kategória: német anyanyelvű, vagy
német nyelvterületen hosszabb időt eltöltött gyerekek.
2. kategória: a németet mint idegen nyelvet tanuló gyerekek.
A versenyen bármilyen adventi, karácsonyi
témakörbe illő, a humánumot és a szeretetet, egymás elfogadását, megértését tükröző
verses, prózai, illetve énekes produkcióval,
vagy rövid jelenettel lehet indulni. A helyezettek és felkészítő tanáraik az eredménytől
függően jutalomban részesülnek.
A verseny időpontja: 2018. DECEMBER
3., hétfő (alsó tagozatosoknak 9 órától,
a felsősöknek és a középiskolásoknak 11
órától). A versenyt a Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Marczibányi tér 5/a)
színháztermében tartják.

Jelentkezési határidő: NOVEMBER
19., levélben vagy e-mailben. Cím:
Jegyzői Igazgatóság Jegyzői Titkárság,
1024 Budapest, Mechwart liget 1., II. emelet
218., Bognár Orsolya, tel.: 346-5508, e-mail:
bognar.orsolya@masodikkerulet.hu.
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Valaki majd elviszi…
Igen, az önkormányzat. Évi mintegy százmillió forintért. Ugyanis
körülbelül ennyit kell elkölteni városrészünk költségvetéséből
a közterületekre, parkokba, a bokrok mögé, az erdőszélekre,
vagy csak hanyagul az utcára illegálisan letett szemét és hulladék elszállíttatására. És a legszomorúbb, hogy a szemétkupacok helyben termelődnek, többnyire egy közelben lakó a
felelős azért, hogy közterületeinken hulladék éktelenkedik.

Ez bizony kommunális hulladék a Keleti Károly utcában az
utcai szemetes mellett

Valaki elveszítette a sittes zsákjait a Pengő utca és a Fillér utca
sarkán

11. OLDAL

A vízelvezető árkok tisztítása
kötelességünk

Nemcsak kötelező, hanem hasznos is rendben tartani a vízelvezető árkokat. A jogszabályok szerint ez a feladat ugyanúgy a lakók kötelessége, mint a járdák tisztítása, vagy télen a síkosságmentesítés. A II. kerületben a domborzati viszonyok
miatt fontos szerepe van a megfelelő keresztmetszetű árkoknak, hiszen a hirtelen
lezúduló csapadék csak a takarított vízelvezető-rendszeren keresztül tud összegyűlni, lefolyni. A rendszeres karbantartással, az árkok tisztításával, gazolással és
fűnyírással megelőzhető, hogy a víz kárt tegyen az ingatlanokban. Ugyanolyan
fontos, ha nem fontosabb, hogy az árkok mellett az autóbeállók alatti átereszeket
is ki kell takarítani, hogy a víz továbbfolyhasson

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 otthonában összegyűlt veszélyes anyagok ingyenes
leadására, megelőzve, hogy azok végül a közterületen kössenek ki. A gumiabroncs, az étolaj 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 vállalkozásból származó – gumiabroncsok csökkentik
a helyi lakosoktól átvehető mennyiséget, ezért
az önkormányzati akció keretében fejenként
legfeljebb nyolc gumiabroncsot lehet leadni.
A háztartási mennyiséget meghaladó veszélyes hulladék átvételét az önkormányzat mun-

katársai a helyszínen megtagadhatják. Csak a
lent felsorolt anyagokat veszik át, így más típusú 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

Indokolt esetben házhoz mennek az elektronikai hulladékért
A veszélyeshulladék-gyűjtés keretében november 17-én, szombaton 8 és 16 óra között a II. Kerületi
Önkormányzat elszállíttatja 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 november 10-ig lehet a 346-5503-as telefonszámon (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.

parkolóban ingyenesen várakozhatnak (maximum 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 diszperziós festékek maradékai, hajtógázas flakonok (sprék), gyógyszerek, növényvédőszerek,
higany tartalmú fénycsövek, izzók, lázmérők,
mosószerek, háztartási vegyszerek, elemek,
akkumulátorok, szennyezett csomagolási hulladék (pl.: kiürült műanyag vagy fém festékes
kannák), monitorok, klímaberendezések, hűtőgépek, tévék, egyéb informatikai és távközlési berendezések, háztartási kisgépek.
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„A zene egy rész a mennyországból,

Telt ház előtt tartotta ötödik, jubileumi jótékonysági
hangversenyét a Törös Alapítvány 2011 a Marczibányi Téri
Művelődési Központ színháztermében. A koncert bevétele
az előző évekhez hasonlóan idén is a II. kerületiek egészségügyi ellátásának javítását szolgálja. A hangverseny
egyben alkalmat adott arra is, hogy megemlékezzünk a
kétszáz évvel ezelőtt született Semmelweis Ignácról és a
huszadik század elejének másik legismertebb magyar orvosáról, a Titanic utasait mentő Lengyel Árpádról.

A közönséget – melynek soraiban a fővédnök Láng Zsolt polgármester mellett Varga Mihály pénzügyminiszter, országgyűlési
képviselő, Sato Kuni, Japán magyarországi nagykövete, Dankó
Virág alpolgármester, valamint a koncert védnökei, Béres Klára,
a Béres Alapítvány elnöke és Dubrovay László Kossuth-díjas
zeneszerző is helyet foglalt – a koncert szervezője, a Törös
Alapítvány alapítója, dr. Törös Edit reumatológus főorvos as�szony köszöntötte.
– „A zene egy rész a mennyországból, amelyet itt, a Földön
megismerhetünk” – idézte J. Addison angol zeneesztéta szavait
a főorvos, majd elmondta, hogy a Semmelweis-bicentenárium
alkalmából az alapítvány kuratóriuma emlékplakettet hozott
létre. – 1912-ben egy huszonhat éves fiatalember elszegődött
hajóorvosnak. A sors úgy hozta, hogy első útján egy, az egész
világot megrendítő tragédiában kellett helyt állnia a fagyos
Atlanti-óceánon. A Titanic-katasztrófa túlélői életük végéig
áldották megmentőjüknek, a Carpathia hős magyar orvosának,
dr. Lengyel Árpádnak a nevét, aki később, 1938-tól haláláig az
idén fennállásának nyolcvanadik évfordulóját ünneplő Kapás
utcai rendelőintézet első fül-orr-gégész főorvosa volt – mondta
el Törös Edit. Ezt követően Láng Zsolt polgármesterrel együtt
átadták a Bicentenáriumi Emlékplakettet, amelyet Lengyel
Árpád unokája, Völgyi Péterné dr. Reich Márta vett át.
A hangversenyt fővédnökként kerületünk polgármestere
nyitotta meg, aki első szavaival a főorvos asszony kifogyhatatlan
energiáit, tenni akarását, a közösségért folytatott fáradhatatlan
munkáját dicsérte. Felelevenítette, 2011-ben azért jött létre
az alapítvány, hogy segíteni tudja a II. kerületiek egészségügyi
ellátását új, korszerű műszerek, berendezések vásárlásával, és
ugyanez motiválta a főorvos asszonyt amikor 2014-ben megrendezte az első jótékonysági koncertet.
– Polgármesterként a legnagyobb öröm számomra, hogy ilyen
közösség részese lehetek – vallotta Láng Zsolt. – A hétköznapok
szürkesége, gondja-baja után felemelő élmény egy ilyen este,
és nemcsak a zene jótékony hatása miatt, hanem azért is, mert
megtapasztalhatjuk, milyen sokan akarnak jót tenni, jó ügyeket
támogatni, olyanokat, amelyek előreviszik közös dolgainkat.
A köszöntőket követően a hangverseny első részében Mozart
talán legismertebb művének, a g-moll szimfóniának hangjai
csendültek fel a Duna Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában
Kanai Toshifumi japán karmester vezényletével. A szünet után
ismét Mozartot hallhattunk, ezúttal a zeneirodalom legszebb
második tételeként ismert C-dúr zongoraverseny második tétele volt műsoron, amit – meglepetésként – az est főszervezője,
Törös Edit adott elő. Róla tudni kell, hogy annak idején csak
nehezen tudott dönteni a zenei és az orvosi pálya között. A főorvos asszonyt Polgár Éva zongoraművész követte, aki Rahmanyinov 2. c-moll zongoraversenyét, majd a szűnni nem akaró
taps biztatására Liszt La Campanella című darabját játszotta el
páratlan virtuozitással.
Az est végén Törös Edit köszöntötte a jótékonysági koncertek
állandó műsorvezetőjét, a Radnóti- és Kazinczy-díjas előadóművészt, Mohai Gábort, aki éppen aznap ünnepelte születésnapját. 
Péter Zsuzsanna

Kanai Toshifumi karmester, Polgár Éva zongoraművész és a Duna Szimfonikus Zenekar

Dr. Törös Edit reumatológus főorvos, az est főszervezője

A Titanic 705 utasa megmentőjének, a Kapás utcai rendelő egykori főorvosának, dr. Lengyel
Árpádnak az unokája, Völgyi Péterné emlékplakettet vett át Láng Zsolt polgármestertől
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amelyet itt, a Földön megismerhetünk”

Polgár Éva zongoraművész Dubrovay László zeneszerzővel, az esemény egyik védnökével

VÖLGYI PÉTERNÉ DR. REICH MÁRTA: – Nagy megtiszteltetés számomra az emlékplakett adományozása. Nagyapám élete – ahogy azt a
laudációban is hallhattuk – valóban példa lehet minden orvos számára.
Ő nem foglalkozásszerűen, hanem hivatásszerűen volt gyógyító, arra tette
fel az életét, hogy mindenkin segítsen, akin csak tud. Nemcsak a Kapás
utcai rendelőben dolgozott, hanem az Országos Mentőszolgálat – annak
idején Budapesti Önkéntes Mentőegyesület – orvosa is volt harmincöt
éven át. Sírjánál a tengerészeti világnap alkalmából minden évben koszorúzást tart a Magyar Hajózási Szakközépiskola. Az egyik ilyen ünnepségen mondta dr. Papp Zoltán, a
Mentőmúzeum néhai igazgatója, hogy a XX. század elején két magyar orvos nevét ismerte az egész
világ: Semmelweis Ignácét és Lengyel Árpádét.
Negyvenöt éve élek a II. kerületben, és ugyanennyit dolgoztam magyar–francia szakos tanárként. Most már nyugdíjas vagyok. Öt unokám mellett az lett az életcélom, hogy nagyapám életét és
munkásságát minél szélesebb körben megismertessem. 2012-ben, a Titanic tragédiájának századik
évfordulójára sikerült megjelentetni a Titanic árnyékában című könyvemet, amellyel nagyapámnak
kívántam emléket állítani. Azóta sorban érnek a kellemes meglepetések, sorra kapom a meghívásokat
iskolákba, nyugdíjasklubokba, egyesületekbe egyaránt. A legkülönlegesebb élményem ezzel kapcsolatban az volt, amikor egy fiatal édesanya hívott el kisfia hatodik születésnapjára. A kisfiú ugyanis
Titanic-mániás, mindent tud a száz évvel ezelőtti katasztrófáról, és mint kiderült, a könyvemet esti
mese gyanánt olvassák fel neki.
Áprilisban az a nagy öröm ért, hogy az idén hetvenéves mentőszolgálat Lengyel Árpád-díjat alapított,
amelyet ezentúl minden évben kioszt. Ezt követően a Kresz Géza Mentőmúzeumban volt időszakos
kiállítás, ami nagyapám teljes életművét bemutatta, és amit azután Dunaújvárosban is kiállítottak egy mentéstörténeti tárlat részeként.
Nagyon jól éreztem magam ezen a koncerten, nagy koncertjáró voltam.
Osztályfőnökként a – szintén a II. kerületben élt – Lukin László Mesélő
muzsika című előadásaira vettem bérletet, és vittem az akkori osztályomat
két saját gyerekemmel együtt a Zeneakadémiára. Közel húsz évig énekeltem az ELTE Bartók Béla Egyetemi Énekkarában. Bejártuk az egész világot,
énekeltünk klasszikusokat és moderneket, és mindenekelőtt Kodály- és
Bartók-kórusműveket. Most már ritkábban járok koncertekre, de nagyon
szeretem nézni a Mezzo tévé zenei műsorait és hallgatni a Klasszik Rádiót.
A mai este így igazi kettős ünnep számomra.

Varga Mihály pénzügyminiszter, a 4-es számú választókerület
országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen

Sato Kuni, Japán magyarországi nagykövete és Kanai Toshifumi
karmester

PROF. DR. BAGDY EMŐKE: – Különlegesen szép hangverseny
volt a mai. Ötödik alkalommal került sor a jótékonysági koncertre, és
mindig látok lelkes, visszatérő arcokat. Évről évre úgy érzem, hogy
közösség és közönség kovácsolódik itt a zene szárnyain. Nagyon jó és
megható érzés, hogy mi, II. kerületiek összetartozunk. A ma esti műsor
tökéletesen volt összeállítva, Mozart belesimul a lélekbe, rendkívüli
mélységeket érint. Amikor pszichológiai szempontok alapján tanultam
róla, elámultam rajta, hogy még a tarajos gőte is hipnózisba esik Mozart muzsikája hallatán. Minden élőre elemi hatása van, magasba emeli a lelket. Rahmanyinov
is elvarázsolt, zenéje maga az áradó áramlás, minden sejtet kicsit felráz és megmozgat. Liszt
Ferencet pedig nemcsak azért szeretem, mert a mi magyar zeneszerzőnk, hanem mert elvarázsol
az a fantasztikus virtus és tűz is, ami a zenéjéből árad.
Amikor Törös Edit felkérésére az alapítvány kuratóriumi tagja lettem, elhatároztam, hogy minden
lehetséges módon támogatni fogom őt. A főorvos asszony az alapítvány lelke, mindig van valami elsöprő
ötlete, amivel fel tud rázni minket, és én nagyon szívesen veszek részt ebben a munkában. Jómagam
ennyire eltökélt még a pesterzsébeti Makovecz-templom ügyében vagyok. Éveken át gyűjtöttem rá a
pénzt. Templomot építeni azt is jelenti, hogy hitet tenni az élet mellett, az európai kereszténység és a
magyarságunk mellett. Ez az én külön vállalásom arra, hogy valamit visszaadjak abból, amit kaptam
az élettől és Istentől.

Az interjúkat Novák Zsófi Aliz és Péter Zsuzsanna készítette

SATO KUNI, Japán magyarországi nagykövete: – Nagyon szeretem a klasszikus zenét, ezért gyakran járok hangversenyekre. Mielőtt
Magyarországra jöttem, már akkor is kedveltem a neves magyar zeneszerző, Liszt Ferenc műveit, ma este is örömmel hallgattam. Lassan,
ütemről ütemre egyre szenvedélyesebbé vált a zene, igazán szép volt
a hangverseny. Tavaly novemberben érkeztem Budapestre, nagyon jó
itt lakni. Nemcsak a zenét, a magyar építészetet és a magyar konyhát
is szeretem, Magyarország számos kulturális és történelmi örökséggel
rendelkezik, boldog vagyok, hogy Japán magyarországi nagykövete lehetek.
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Egy délutáni kapucsínóra hívta meg szerkesztőségünk Dr.
Szabó Győző nyelvészt, tanárt,
a Római Magyar Akadémia
volt igazgatóját. Mint kiderült,
Olaszországban ez súlyos hiba
lett volna, hiszen egy igazi
olasz csak délelőtt fogyaszt
kapucsínót, délután, főleg
közvetlenül ebéd után erről
szó sem lehet. A professzor
szerencsére megbocsátotta
járatlanságunkat, sőt cserébe
sokat mesélt Itáliához, annak
dallamos nyelvéhez és páratlan kultúrájához fűződő vonzalmáról.

– Minden a filmekkel kezdődött
– emlékezett vissza fiatal éveire
Szabó Győző. – ’56 után már rengeteg olasz filmet lehetett látni,
ráadásul még nem volt szinkron.
És bár elismerem a magyar szinkron világszínvonalát, mégis úgy
gondolom, hogy egy filmtől elvenni az eredeti hangját – különösen a nyelvtanulás szempontjából – helytelen. Volt egy olasz
vígjáték, az Oké Néró (O. K. Nerone), ami nekem annyira tetszett,
hogy legalább tucatszor megnéztem, végül már kívülről tudtam az
egészet olaszul. És persze ott voltak az olasz dalok, amiket imádtunk és állandóan dúdoltunk. Ez
volt a Ciao, ciao bambina korszaka.
Iskolában tanult olaszul?
A történet a II. kerületből indult. Én ugyanis a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumba jártam, reál
osztályba, és majdnem megbuktam. Egészen Nagykőrösig menekültem, ahol az ottani gimnázium humán osztályába írattak a
szüleim. Abban az évben érkezett
iskolánkba egy frissen végzett,
gyönyörű fiatal tanárnő, Tóth Tiborné Apáthy Sára, aki fakultatív
olasz nyelvtanfolyamot indított.
A nyelv is szép volt, a tanárnő
is szép volt, nem csoda, ha lelkesen jártunk a nyelvórákra.
Amikor eldőlt, hogy egyetemen
szeretném folytatni a tanulmányaimat, a népmesei hamuban
sült pogácsa helyett a Pinokkiónak egy csodálatosan illusztrált,
régi kiadását és Sallay Gézához, a
pesti egyetem tanárához címzett
ajánlólevelet tett a tarisznyámba.
Így indultam a fővárosba, és arra
gondoltam, hogy ha nem vesznek
fel olasz szakra, akkor teológiát
fogok tanulni.
Miért éppen teológiát?
Édesanyám volt az első nő, aki
teológusként végzett, bár nem

„Szeretem a művészetet, an
prédikálhatott. 1948-ig református hitoktatóként dolgozott,
akkor püspöki tanácsra foglalkozást váltott: orosz nyelvtanár
lett belőle. A történelem kereke
pedig perdült-fordult, és amikor
a rendszerváltás után már nem
volt szükség annyi orosztanárra,
akkor olasz–francia szakos lányom vett részt a nyelvtanárok
átképzésében.
Hogyan lett a Római Magyar
Akadémia igazgatója?
Többször is megpályáztam a
posztot, a negyedik pályázatom
már elég jól sikerült, de végül is
riválisomnak köszönhetem a kinevezést. Ő ugyanis nem akart
kultúrkép-közvetítést, nem
akart „kultúrház-igazgató” lenni
– ahogy az akkori Népszabadság
írta. Így nyertem el a kinevezést
pályázatomban a három M-mel:
Madách, Márai és Makovecz. Márai akkoriban nagyon népszerű
volt Olaszországban, remek fordításokban lehetett olvasni könyveit, és akkor jelent meg Az ember
tragédiájának nyolcadik fordítása is, egy milánói mérnök kitűnő

munkája. A római egyetem, illetve az „olasz Makovecz”, Paolo
Portoghesi organikus építész pedig
maga kezdeményezte egy Makovecz-kiállítás megrendezését.
Négy éven keresztül voltam a
Római Magyar Akadémia igazgatója. Ez idő alatt számos magyar
művész érkezett az olasz fővárosba, akivel ott kapcsolatba kerültem, sőt az akadémián többször
volt alkalmam kiállítások megnyitására. Domokosné Gombosi
Máriát is még azokból az időkből
ismerem, akinek most novemberben immár harmadszor nyithatom meg kiállítását, ezúttal a
Klebelsberg Kultúrkúriában.
Hogyan kapcsolódik a művészetekhez?
Szeretem a művészetet, annak
minden ágát. Elsősorban a film,
azon belül is az európai, illetve az
olasz film, valamint az irodalom
áll közel a szívemhez. Kosztolányi Dezső Esti Kornél című regényében csodálatos leírást ad többek között az akkor még magyar
Fiuméról, amit – miután olasz
nyelvű betéteket is tartalmaz –

épp a mai órámon olvastam fel
diákjaimnak. Szenvedélyes színház- és múzeumjáró is vagyok,
és az előbb említett megnyitók
során a képzőművészet több
ágába is bepillanthattam, sőt
még karikatúrakiállítást is nyitottam Rómában, a csodálatos
Hegedűs István rajzaiból. Azt
is elárulhatom, hogy magam is
szeretek karikatúrákat készíteni,
főleg unalmas értekezletek alatt
– és melyik értekezlet ne lenne
unalmas?
Mióta lakik a II. kerületben?
1966 óta. Előtte a XII. kerületben éltem, akkor viszont
megnősültem és három másik
házaspárral összeálltunk, hogy
társasházat építsünk magunknak. Két évig tartott az építkezés, ebből összesen tizenegy napot dolgozott velünk kőműves,
egyébként mindent saját kezűleg
végeztünk. Emlékeszem, ahogy
toltuk a vastalicskát a Margit hídon, közben eligazítottuk a turistákat különböző nyelveken,
ők meg nem győztek csodálkozni, hogy a magyar munkások mi-
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Az akadémia igazgatójaként II. János Pál pápával is találkozhatott
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Könyvbemutató Czigány Györggyel és feleségével, Simon Erikával a Petőfi Irodalmi Múzeumban

Buda anno – Hangulatok a múlt századból. Domokosné Gombosi Mária
NOfotókiállítása a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom utca 2–10.)
volt
a
Akadémi
Magyar
Római
a
VEMBER 27-ig. A kiállítást Szabó Győző,
órakor.
18
7-én
BER
NOVEM
igazgatója nyitja meg
– Feketével és fehérrel, fénnyel és árnyékkal emlékezik vissza Domokosné
Gombosi Mária az ötven, vagy éppen hatvan évvel ezelőtti Budapestre. De ebben
n
a szürke, immár retró világban is meglátja a szépet. Hiszen a szépség, bármilye
l.
világábó
t
természe
a
főként
világból,
a
tlan
kiirthata
is,
k
rendszer uralkodjé
Kopár faágon gyöngyként csillog a vízcsepp, s a városmajori kövezetre hullott
falevél hajóként úszik a végtelen tengeren. [...] Utcák, terek, korlátok; tornyok
l
és voluták; lépcsők alkotják Domokosné Gombosi Mária fénnyel és árnyékka
Győző.
Szabó
tárlatot
a
ajánlja
–
ét
írott költészet
A szintén II. kerületi Sára Sándor filmrendezőt is vendégül látta Rómában

nak minden ágát”
lyen remekül beszélnek idegen
nyelveket. Azóta is abban a Tüske
utcai házban élek.
Szereti ezt a környéket?
Mindig élmény volt itt lakni.
Régen még szánkózni lehetett a
környező utcákban, de ma is sokat sétálok erre. Volt egy szomszédunk, egy vasutas, aki, amíg
zajlott házának átépítése, felhúzatott a dombra egy vasúti kocsit,
hogy abban lakjanak. A szintén a
II. kerületben élő és alkotó Lator László egyik versében meg is
örökítette ezt a szürreális képet.
Nos, ehhez a vasutashoz járt kocsonyát enni Huszárik Zoltán és
Latinovits Zoltán (Latinovits a
közeli Endrődi Sándor utcában
lakott). Huszárikkal együtt voltunk ösztöndíjasok még 1969ben Rómában. Egyik nap azzal
a kéréssel fordult hozzám, hogy
fordítsam le a Szindbád forgatókönyvét olaszra, mert ő ebből filmet szeretne csinálni Vittorio de
Sica főszereplésével. „Krúdy szövegéből nem lehet filmet csinálni” – válaszoltam én. Szerencsére
nem lett igazam. A film elkészült,

de Sica betegsége és halála miatt
a zseniális Latinovitscsal, és
Perczel Zita szavai szerint ez lett
a háború utáni magyar filmművészet legszebb alkotása.
Említette, hogy tanításból
érkezett a találkozóra. Hol dolgozik most?
Docensként 65 éves koromig
tudtam az egyetemen tanítani.
Néhány évvel ezelőtt, amikor
első feleségem, akivel az egész
életemet együtt töltöttem, elhunyt, az ő egykori tanítványa, a
Lónyai Utcai Református Gimnázium igazgatója állást ajánlott. Akkori lelkiállapotomban
ez nagyon jólesett, és az is sokat
segített, hogy el lehetett menni
otthonról. Ez hét éve történt, és
most szeptembertől már a másik református iskolában, a Sylvester János Református Gimnáziumban is adok olaszórákat.
Tanítani nagyon jó, az ember úgy
érzi, hogy még ér valamit, még át
tud adni valamit. Szeretek a diákjaim között lenni, és abban reménykedem, hogy ez kölcsönös.
Péter Zsuzsanna

A Római Magyar Akadémia 1927 óta működik az olasz fővárosban, a Via Giulia 1. szám alatt. Székhelye, a Falconieri-palota a
magyar állam legértékesebb külföldi ingatlana, többek között
azért, mert számos pompás részletét az egyetemes barokk
művészet egyik legnagyobb mestere, Francesco Borromini
alakította ki a XVII. században. Bethlen István miniszterelnök
és Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter annak
idején azért vásárolta meg a különleges szépségű épületet,
mert azt akarták – miként a bejárat falára illesztett emléktábla is említi –, hogy a magyar tudománynak, kultúrának és
művészképzésnek méltó otthona legyen az Örök Városban.
(Forrás: roma2012ben.blogspot.com)
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Egy Csepp Világnap
– ingyenes családi egészségnap

NOVEMBER 11-én 10–18 óra között ingyenes családi egészségnapra várják az érdeklődőket a Millenáris B épületébe, ahol az ingyenes
szűrések mellett számos szórakoztató program is lesz.
Színészek, zenészek és műsorvezetők – többek között Erős Antónia,
Barabás Éva, Véber István, Solti Ádám és Szellő István – is részesei lesznek az izgalmas Egészség Talkshow-nak, melyben nem csak egészségmegőrzésükről árulnak el kulisszatitkokat. A nap folyamán fellép
Kocsis Tibor, a Kolompos Együttes, Kovácsovics Fruzsina, és lesz meglepetés zenekar is, valamint előadást tart Szabó Gyuri bácsi, a bükki
füvesember.
Izgalmas műsorszám lesz a cukrászok és gyerekek közös desszertkészítése is az Egy Csepp konyhában. A családok számára ugrálóvár és izgalmas gyermekfoglalkozások garantálják a kikapcsolódást.
A Magyarország Cukormentes Tortája verseny győztesét, a Három
kívánság tortát is megkóstolhatják az érdeklődők a rendezvény főtámogatója, a 77 Elektronika jóvoltából, és vonzó programnak ígérkezik az Egészségpiaci kóstoló is. Értékes nyeremények is gazdára
találnak, a tombola fődíja egy két személyre szóló egyhetes nyaralás.
A Nemzetközi Diabétesz Sétát idén is Erős Antónia vezeti a Millenáris
Parkban 15 órakor. További információk: www.egycseppvilagnap.hu
(1024 Kis Rókus utca 16–20.)
NOVEMBER 9–11. között ismét vasútmodell-kiállítás nyílik a
Klebelsberg Kultúrkúriában – ezúttal még nagyobb helyen,
még több látnivalóval várják az érdeklődőket. A többméternyi
terepasztalos, működő vasútmodell-bemutató az 1-es Villamos
Klubnak köszönhetően lesz látható. A kiállításon a vasútmodellek mellett megtekinthető lesz egy 35 méter hosszú, H0-s
méretarányú terepasztalvasút villamos- és autóbusz-közlekedéssel. Az interaktív játszóház Thomas-vasutakkal, éjszakai
vonatozással, LEGO-városban működő vasutakkal, valamint
RC-helikopter-bemutatóval várja a kicsiket és a nagyokat.
Jegyárak: 900 Ft (18 éves kortól), gyermek jegyár: 700 Ft
(2 éves kortól), családi jegyár: 2800 Ft (4–6 fő), csoportos jegyár:
500 Ft/fő (10 főtől). A kiállítás nyitva: pénteken 9–18, szombaton 10–18, vasárnap 10–17 óráig (1028 Templom utca 2–10.).

A hónap FOTÓJA
októBER

Az októberi hónap fotója: Végh Attila – Apostol utca

Foto´ pa´ lya´ zat a kerületro´´ l
A Budai Polgár idei fotópályázatára is olyan képeket várunk,
amelyek a II. kerület szépségeit,
sokszínűségét, értékeit, érdekességeit mutatják be. Beküldési
határidő minden hónap utolsó napja, legközelebb: november 30-án éjfél. Az adott
hónapban beküldött felvételek
közül a zsűri által legjobbnak ítélt
megjelenik a következő Budai
Polgárban. Az év lezárultával
az I. helyezett 50 ezer, a II.
30 ezer, a III. pedig 20 ezer
Ft értékű díjazásban részesül. Technikai tudnivalók: a képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre,
min. 500 KB, max. 2 MB méretben.
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Formabontó könyv
Budapest ostromáról

A II. világháborúval foglalkozó kiadványok között
a közelmúltban került a polcokra Hingyi László
Budapest ostroma 1944-45 című könyve, ami a
szerző által évtizedeken át készített és összegyűjtött riportsorozat. Hingyi nem volt történész, a
II. világháború szellemi és tárgyi emlékeit gyűjtötte.
A könyv formabontó, nem értékel, nem cáfol,
nem tesz hozzá véleményt, azt adja közzé, amit
Budapest ostromáról a megszólaltatott közel 350
személy elmondott.
Az ostrom kerületünket is érintette. Itt védekeztek a magyar és a német csapatok, majd innen
próbáltak kitörni.
A visszaemlékezők a könyvben beszélnek a
napi életről, arról, hogy az ellenséges vonalak két
oldalán élt a telefonkapcsolat, beszéltek az átélt
borzalmakról, hogy miként végezték ki harckocsival
az elfogott ellenséget a győztesek. Olyan részletek
is kiderülnek például, hogy az egyik házban egy
megölt ló teteme mellé az SS őrséget állított, hogy
annak húsa ne tűnjön el, a Szépvölgyi úton pedig
eltemettek az egyik ház barackfája mellé egy német
főhadnagyot és három katonáját, akiket – miután
kilőttek egy T-34-es tankot – másnap holtan hoztak
vissza egy felderítésről. A tiszt Treff nevű német
vizslája a családnál maradt.
A könyv nem történeti mű, de valós közelbe hozza
a hetven évvel ezelőtti időszakot, térképen megjelölve például a kilőtt harckocsik helyét, jegyzi az
elesettek egyéni és tömegsírjainak fellelhetőségét,
illetve nevesít áldozatokat. A kiadványban az eligazodást utca- és személynévsor teszi könnyebbé
és az eddig publikálatlan fotók érdekesebbé.
A könyvnek vitathatatlanul van egy nehézsége:
mégpedig a súlya. A hétszáz oldalas kiadványt igazán nehéz fogni, de, aki kézbe veszi, feledhetetlen
történeteket olvashat, az idősebb korosztály pedig
felelevenítheti a múltat.
Hingyi László: Budapest ostroma 1944-45 –
Források Budapest ostromának történetéből,
Etalon Kft., 2018, ára 4990 Ft.

Matthaeidesz Konrád
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Önarcképek tükör nélkül

Tükör nélkül címmel nyílt kiállítás Ruttka Ferenc festőművész önarcképeiből a Klebelsberg
Kultúrkúriában. A tárlat egyben születésnapi ajándék, amellyel textilművész lánya, Ruttka
Andrea lepte meg az alkotót 92. születésnapja alkalmából.

A 92 éves művész a születésnapjára rendezett kiállításon

Ruttka Andrea régóta tervezte, hogy édesapja önarcképeiből mutat be egy válogatást,
melyekből – mint mondta – jóval több van,
mint amennyit Rembrandt rajzolt magáról:
– Persze a kiállított színes pasztell-, filc-,
olaj- és akvarellképek mellett a legtöbb
„csak” kroki, de ezt a műfajt (is) káprázatosan művelte. Bárkit rajzolt le, akár csak egy
vonallal is, a presszós kisasszonytól a barátig, remekül elkapta az illető karakterét.
A kiállítás másik érdekessége, hogy a falakon néhány olyan kép látható, amelyet kollégái, művészbarátai rajzoltak a művészről.
Ezekhez történetek is tartoznak. Huszárik
Zoltánnal például egy filmfelvétel szünetében kiültek a Mafilm presszójába, és miután
Huszáriknak is folyton „járt a keze”, apám
is állandóan, mindenütt rajzolt, beszélgetés
közben lerajzolták egymást. Szász Endrével, akivel szintén jó barátok voltak, gyakran
festettek együtt, tulajdonképpen a rajzokra
írva leveleztek egymással.

A kiállítás vendégeit a II. Kerületi Önkormányzat nevében Riczkó Andrea önkormányzati képviselő köszöntötte, aki egyben Láng
Zsolt polgármester jókívánságait is tolmácsolta a születésnapos művésznek. A tárlatot
Bereczky Loránd művészettörténész, a Magyar
Nemzeti Galéria volt főigazgatója nyitotta meg. Mint mondta, legalább három dolog
szükségeltetik ahhoz, hogy valaki ennyi és
ilyen magas színvonalú önarcképet tudjon
készíteni. Az első, hogy szeresse önmagát,
aztán, hogy ilyen virtuóz módon tudjon rajzolni, és hogy meghallja a kor szavát, azaz
érezze a trendet. Beszédében hangsúlyozta a
művész életszeretetét, az önarcképek értékét, amelyek ugyan tükör nélkül készültek,
de számunkra mégis tükröt tartanak, amiben
megláthatjuk a művészt – a biológiai hűségen
túl a jellemét, játékosságát, egész életét.
A kiállítás NOVEMBER 6-ig tekinthető meg a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028
Templom utca 2–10.).
PZS

Ruttka Ferenc díszlettervező, festőművész Vámosgyörkön született 1926. október 17-én. Gyermekkorában hegedülni tanult, Budapestre kerülése után zeneiskolába jár. 1946-ban Csók István biztatására
kezdett el festeni. 1952–56 között a Magyar Iparművészeti Főiskolára járt, díszlettervező szakon végzett.
1956–64-ig a Mafilmnél dolgozott díszlettervezőként, a ’60-as években dzsesszdobosként is ismert volt.
1961-ben Josephine Bakert kísérte magyarországi turnéján. 1966–77 között Németországban élt, ahol
a zenélés mellett festett és díszletet is tervezett. 1978–82-ig ismét a Mafilm munkatársa lett, 1982-től
szabadúszó festőművészként állított ki itthon és külföldön. Remek jellemrajzokat, krokikat készített barátairól, ismerőseiről. Grafikái rendszeresen jelentek meg a Magyar Nemzet, a Népszava, a Magyar Hírlap
hasábjain. Festményeit sajátos olajtechnikával készítette. Profetikus arcokat, mitikus figurákat választott
témájául. A természet iránti szeretetét elsősorban a fákról készített sorozata fejezi ki. Meggyőződése,
hogy missziót teljesít. A fák az emberi felelőtlenségnek és a természeti katasztrófák okozta pusztulásnak a
„felkiáltójelei”. Érzékenyen reagál a világ jelentős eseményeire. 1969-ben az először Holdra lépő amerikai
asztronautáknak fest képet. Azóta szenvedélyesen küldi alkotásait a világ prominens személyiségeinek,
művészeinek, akiktől a világ jobbítását reméli.
(Forrás: www.kultulkuria.hu)
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Boros Misi a Klebelsberg-hét sztárfellépője

november 16.
péntek 18.00

KLEBELSBERG
KUNO HÉT
DÍJÁTADÓ ÉS
GÁLAMŰSOR
a Klebelsberg Kuno-díj
ünnepélyes átadása
Házigazda: Dr. LÁNG ZSOLT
polgármester, II. Kerületi Önkormányzat
Fővédnök: VARGA MIHÁLY
pénzügyminiszter, Budapest 4-es számú
választókerületének országgyűlési
képviselője
Közreműködik: A VADKERTI-ZSAPKASIPOS AKUSZTIKUS TRIÓ (Felvidék)
A belépés díjtalan, de előzetes
regisztrációhoz kötött.

A COLLEGIUM
HUNGARICUMOK
születése, története és utóélete a II. világháború után

Dr. habil. UJVÁRY GÁBOR, CSc történész,
intézetvezető, a Horthy-kori kutatócsoport
vezetőjének előadása
november 14.
szerda 18.30

A Klebelsberg Kuno Hét programja

november 13.
kedd 18.00

A RÓMAI MAGYAR
AKADÉMIA ÖSZTÖNDÍJASAI

Válogatás a Római Magyar Akadémia
ösztöndíjas művészeinek munkáiból
Megtekinthető november 25-ig
naponta 10-18 óráig.
A Klebelsberg Kuno Hét programja

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

NOVEMBER 17-én szombaton 19.00 órai kezdettel a televízió Virtuózok 2014 Kicsik korcsoportjának győztese, Boros Misi ad koncertet
a Klebelsberg Kultúrkúriában
A kiemelkedően tehetséges, akkor tizenegy
éves fiút az egész ország szívébe zárta – nemcsak
páratlan zongorajátéka, de elragadó személyisége okán is. Az azóta eltelt évek alatt bekerült
a Zeneakadémia rendkívüli tehetségek osztályába, fellépett a világ számos koncerttermében, és
ígéretes tehetségből igazi előadóművésszé vált.
A Kultúrkúriában hallható műsora valódi virtuóz koncertet ígér; elhangzik J. S. Bach: Szvit, F.
Schubert: A-dúr szonáta, D.664., Liszt Ferenc:
Paganini etűdök, Bartók Béla: Allegro Barbaro.
A koncert előtt Boros János és Orbán Jolán
egyetemi tanárok, Misi szülei tartanak rövid
előadást A virtuóz és a hétköznapok címmel. Moderátor: Erdősi-Boda Katinka.

Boros Misi 2014-ben
tűnt fel
a Virtuózokban

A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a Kultúrkúria honlapján lehet: www.kulturkuria.hu (1028 Templom utca
2–10.).

KIÁLLÍTÁSOK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 6-ig: A síktól a térig, a tértől a síkig – csoportos kiállítás. Síkplasztikai tárlat – a Magyar Festészet Napja rendezvénysorozat kiemelt kiállítása (1028 Templom
utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 6–20-ig: Az örmény kultúra „ezeregy”
szála és formája. A II. Kerület Örmény Önkormányzatának kiállítása az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület kiállítás-archívumából (1022 Marczibányi tér 5/a).
• A KSH KÖNYVTÁR folyosóján NOVEMBERBEN Tarcsányi Ottilia „Ahogy én látom” című kiállítása tekinthető meg. Tárlatvezetés NOVEMBER 6-án és 20-án 16 és 19 óra között (1024 Keleti Károly utca 5.).

ZENE

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 11., 19.00: Dalnokklub. Versek, dallamok, gondolatok.
Házigazda Radványi Balázs és Balog Péter, vendég Tobisz Tinelli Tamás, a Misztrál együttes alapító tagja.
NOVEMBER 16., 10.00: Muzsikus Klébzelet – Nemzetek Zenéi. „Nyam-nyam” – azaz finom hangzatok
a francia zenében. Közreműködik: Gonda Katalin (zongora) és Sándor Balázs (klarinét) (1028 Templom
utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 5., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub.
A koncerteket az indiai kultúráról, emberekről szóló film színesíti (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: NOVEMBER 13., 18.00: A Zongora – közelről. Fülei Balázs zongoraestje. Érzékenység és érzékiség – az előadói őszinteség stádiumai. Chopin és Liszt műveiből. NOVEMBER 18., 11.00:
Gitár matiné. A NobilArt Művészeti Egyesület hangversenye (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: DECEMBER 9., 19.00: Yasmina Reza: Művészet. A váci Dunakanyar Színház előadása (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 11., 19.00: A padlás – a Szindra Társulat
előadása. NOVEMBER 16–18-ig: Színház-Dráma-Nevelés. 30 éves a Magyar Drámapedagógiai Társaság – a
művelődési központtal közös módszertani rendezvény (1022 Marczibányi tér 5/a).
• ÁTRIUM: 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, valamint NOVEMBER
19., 22., 19.30: Igenis, miniszterelnök úr! NOVEMBER 17., 14.30 és 19.30, valamint NOVEMBER 20., 21.,
19.30: Chicago. NOVEMBER 18., 17.00 és 20.00: A Krakken művelet. NOVEMBER 23., 19.30: Így szerettek
ők – Márai Sándor (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: NOVEMBER 6., 19.00: Vojáger. NOVEMBER 7., 19.00: Az étkezés ártalmasságáról. NOVEMBER 7., 11., 20.00 és NOVEMBER 16., 19.30: Mi és Ők. NOVEMBER 8., 19.30:
Szülői értekezlet. NOVEMBER 9., 20.00: Első kétszáz évem. NOVEMBER 10., 15.30: Halmozottan hátrányos helyzetű angyalok kara. NOVEMBER 10., 19.00: Radioaktív. NOVEMBER 10., 20.00: Magyar nátha.
NOVEMBER 11., 15.30: Halmozottan hátrányos helyzetű angyalok kara. NOVEMBER 11., 15.30 és 17.00:
Kucok. NOVEMBER 12., 19.00: Gólyakalifa. NOVEMBER 12., 20.00: A tó. NOVEMBER 13., 19.00: Bebújós. NOVEMBER 13., 19.30: Menekülj okosan! – MigrAction. NOVEMBER 14., 19.00: A szerelem zsoldosai.
NOVEMBER 15., 19.00: Garázsbanda. NOVEMBER 16., 17., 20.00: Csáó – Stefanovics Angéla körberajzolja magát. NOVEMBER 17., 11.00: Gólemese. NOVEMBER 17., 19.00: Korrup schőn. NOVEMBER 17.,
20.30: Megáll az idő. NOVEMBER 18., 17.00 és 19.30: 40! Avagy véges élet. NOVEMBER 18., 20.00: Frank
Stein. NOVEMBER 19., 19.00: Lefitymálva (1027 Jurányi u. 1–3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: NOVEMBER 6., 19.00: Szilánkok. NOVEMBER 7., 19.00: Ölelj át! NOVEMBER 10.,
15., 23., 19.00: Mennyit érünk? NOVEMBER 14., 19.00: Száz év magány. NOVEMBER 16., 19.00: Men-
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gele bőröndje – Josef M. két halála. NOVEMBER 17., 19.00: Mario és a varázsló. NOVEMBER 20., 19.00:
Csin-csin. NOVEMBER 21., 19.00: Maria Callas mesterkurzusa. NOVEMBER 22., 19.00: Egy egyszerű szemöldökráncolás. NOVEMBER 24., 15.00 és 19.00: A fizikusok (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

KLUBOK

• BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: 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.: a Kerka-völgye és Varasd. Kirándulás a
II. Kerületi Önkormányzat pályázati támogatásával. NOVEMBER 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.
NOVEMBER 8., 16.30: Beszélgetőklub. Nagy Gyöngyi meghívott előadó tart előadást a tai chi egészségre és
testre gyakorolt jótékony hatásairól. Az események helyszíne a Thirring Lajos-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

GYEREKEKNEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 19., 10.00: Babaszínház – Szivárványhinta. Első színházi
élmény 0–3 éveseknek a Bóbita Bábszínház előadásában (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. NOVEMBER 6., 10.00 és 11.00: Kaláka kicsiknek. Kreatív kézműves foglalkozással (1022 Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: NOVEMBER 7.: A Kazinczy utcai zsinagóga bemutatása. NOVEMBER 14.: Emlékezés Szent Márton püspökre. NOVEMBER 21.: Látogatás a Szépművészeti Múzeumban. NOVEMBER 28.: Séta a Budai Várban. 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: Látogatás a Bajor Gizi Színészmúzeumban. Kortársunk Csehov, valamint a Ritka magyar – Bubik 60 című kiállítás
megtekintése tárlatvezetéssel és vetítéssel. Találkozás a Mammut I. bevásárlóközpont előtt a szökőkútnál
13.00 órakor. NOVEMBER 16., 15.00: Santorini, a vulkáni sziget. Az Utazás a nagyvilágban című sorozatban
Bezuk Zsolt utazási filmje. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos
Ildikó: 212-2820, (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB NOVEMBER 9-én 14 órától tartja következő klubnapját, amelyre
szeretettel várja a régi és az új érdeklődőket. Klubvezető: Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com (1027
Fazekas u. 19–23., földszint).

sziamarczi!
családi
program
november 10.
szombat 11.00

KOVÁCSOVICS
FRUZSINA
INTERAKTÍV
GYERMEKKONCERTJE

november 10. szombat 19.00

A KÖR NÉGYSZÖGESÍTÉSE
A SZINDRA TÁRSULAT ELŐADÁSA
Valentyin Katajev darabja nyomán
rendezte: FÖLDESSY MARGIT

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: gyalogtúrák: NOVEMBER 11.: Gyöngyös. Mátra Múzeum; Hatvan, Vadászati Múzeum. Találkozó 7.45, Stadion, Volán. NOVEMBER 18.: Alföld. Felsőlajosi állatkert, Kecskemét. Találkozó 7.30, Népliget, Volán. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@
gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: NOVEMBER 11.: Gödöllői-dombság. Csévharaszt, Inárcs. Találkozó
8.00 óra, Kőbánya-Kispest MÁV-pénztár. Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630. NOVEMBER 18.: Budai-hegység. Útvonal a helyszínen eldöntve. Találkozó 9.00 óra, Széll Kálmán tér metrókijáratnál. Túravezető
Hegedűs Antalné Magdi: (06 70) 350-4024.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 6., 18.30: Szent Márton. NOVEMBER 13., 18.30: A római
iskola – Ludmann Mihály művészettörténész előadásai. NOVEMBER 18., 17.00: Portré Plusz – Kondor Katalin beszélgetőműsora. Vendég: Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 6., 19.00: Miért örök az örök város, Róma?
Mátyás király és a reneszánsz. Előadó: Bálint Bertalan építész, belsőépítész, képzőművész. NOVEMBER 9.,
19.30: Lyukasóra próza. Résztvevők: Lackfi János moderátor, Molnár Krisztina, Kőrizs Imre, Várady Szabolcs.
NOVEMBER 15., 18.30: A fekete halál és túlélői – egy trauma kultúrája. Csodák, rejtélyek és katasztrófák –
történelmi fordulópontok a piramisoktól a maja világvégéig, Antalffy Péter történész előadás-sorozata (1022
Marczibányi tér 5/a).

TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 14., 18.30: Szépítő Természet Műhely. Bőrünk természetes
megóvása natúrkozmetikumokkal, szépítő és tisztálkodási szerek (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).

november 15.
csütörtök 19.00-01.00
30 ÉVES

A GUZSALYAS
CSÁNGÓ TÁNCHÁZ
MOLDVAI ÉS GYIMESI
ÜNNEPI BÁL
MINDEN HÓNAPBAN
november 18. vasárnap 19.00

NEIL YOUNG SÉTÁNY
klubkoncert

HUZELLA PÉTER, RÁTÓTI ZOLTÁN,
TÓTH ISTVÁN
Ritmushangszereken kísér:
CLEMENTE GÁBOR
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HELYTÖRTÉNET

A Keleti Károly utca 1920 körül, középen a Komor–Jakab-házakkal

„Színes, beszédes és kifejező nyelve van a néma kőnek, a művészi
formáknak, az építészet alkotásainak” – írta Lechner Ödön abban a
kiáltványszerű cikkében, mely a sajátosan magyar építészeti formanyelv kialakítását szorgalmazta. Bizonyos, hogy gondolatai termékenyítőleg hatottak Komor Marcellre és társára, Jakab Dezsőre.
Legalábbis, ha az általuk közösen épített Keleti Károly utcai épületegyüttest vesszük szemügyre, hiszen minden kis és nagy részletben
ez tükröződik vissza. De életük, munkásságuk az egész Kárpát-medencében ezt a szemléletet tükrözi.

Komor Marcell műépítész 1868.
november 6-án, tehát éppen 150
évvel ezelőtt született Pesten egy
polgári család hatodik gyermekeként. A Műegyetem elvégzése után
olyan neves építészekkel dolgozhatott együtt, mint Hauszmann
Alajos, vagy az említett Lechner
Ödön. 1897-ben közös irodát nyitott Jakab Dezsővel, amely 1918ig működött. A visszaemlékezések
szerint nagyon jó barátok voltak,
és ez elősegítette a kimagasló alkotások megszületését. A mun-

kájuk megosztását ma már csak
sejthetjük. Az együttműködésben
Komor foglalkozhatott talán többet a koncepcióval és az alkotás
alapvető művészeti kérdéseivel,
és emellett szívesen alkalmazta
a modern technika eredményeit
is. Jakab volt inkább a „művész”,
aki az épületek máig csodált külső
és belső kialakítását álmodta meg
csodálni való leleménnyel.
1909-ben a II. kerületi Keleti
Károly (az egykori Oszlop) utcában két, egymás melletti telket

150 év nyomában. Megható ünnepséggel emlékeztek a Keleti Károly utca
29-31. szám alatti házak lakói az egykori tervező és építtető Komor Marcellre.
Az október 13-án az épület védett, hátsó kertjében tartott eseményen részt vett
Székely Tamás villamosmérnök, az építész unokája, aki itt, a villában született
és a háború vége óta a 31/b-ben él feleségével. A megjelentek a szervező Orbán
Györgyi köszöntője után a szintén lakótárs Ülkei Dávid szaxofonjátékát hallgathatták meg, illetve a 94 éves, de rendkívüli emlékezőtehetségű Komor-unoka
mesélt a ház és a környék egykori világáról.

BUDAI POLGÁR

Csodálatos népi motívumok az egykori villa kapuján

Virágok, házak,

vásároltak meg. Ekkoriban kerületünknek ez a része még meglehetősen gyéren beépített terület
volt. Az utca Kis Rókus utca felé
eső oldalán ipartelep, azon túl pedig a Ganz-gyár foglalta el a helyet. A rendezetlen utcaszerkezetű
rézmáli domboldalon még érezni lehetett, hogy két évtizeddel
azelőtt szőlő nőtt rajta, de már
kezdtek feltünedezni itt is, ott is
a modern villaépületek. Az utca
végén ekkoriban készült el a mai
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
épülete. Egyszóval egy fejlődő,
izgalmas lehetőségeket magában
hordozó helyszín volt a két alkotó
számára.
A meredek telkeken (29-es és
31-es szám alatt) a korabeli üzleti
modell szerint egyfelől bérházat,
másfelől saját használatra villát
építettek. A két bérház gyakorlatilag szimmetrikus alaprajzzal áll
ma is egymással szemben, köztük
hangulatos lépcsősor vezet fel az
egykori villához. Ez ikerházszerűen
egy épülettömböt alkot, de ahogy az
építész ma is élő unokájától, Székely Tamástól megtudtuk, a két családnak két külön bejárati ajtaja és
lépcsőháza volt. Sőt, a földszinten
elhelyezkedő irodáik is külön helyiségekben voltak, de „mindenütt
volt egy ajtó a két rész közt, a lépcsőházban és az irodáknál is, és ezeket
sosem zárták be” – mondta.
A villát nagyon korszerű épületgépészettel szerelték fel: volt
benne kétfelé nyíló, közvetlenül
a lakásokba vezető lift (aminek
így három oldalán is volt ajtaja),
központi porszívó és központi fűtés is. A porszívó sárgaréz csatla-

kozói néhány lakásban még ma is
megvannak.
De nemcsak korszerű, hanem
a lechneri elvekhez hűen igazán
„magyaros” is volt a házak kialakítása. A mívesen faragott, népi
díszítőmotívumokkal ékesített
ajtókat és művészi kivitelű rácsokat és kilincseket az egykori
villa ikerbejáratain ma is megcsodálhatjuk, de feltűnik egy-egy
kopjafaszerű korlátelem is. Jakab
Dezső nappalijának tetejét pedig egy felszámolástól megmentett tiszaháti református templom kazettás mennyezete díszíti.
A bérházakban is hasonlóan szép
részleteket találhatunk, de sajnos,
a háborúban nagyon sok minden
megsemmisült, a villa egyik oldala
és az egyik ház is találatot kapott,
részben le is égett.
Komor Marcell és Jakab Dezső
számos épületet tervezett itteni irodájában: például a szentesi
Petőfi Szállót és Vigadót, Szabadkán a városházát és a zsinagógát,
a palicsi tó melletti Vigadót, Víztornyot, női fürdőt. Marosvásárhelyen ugyancsak az ő munkájuk a
Kultúrpalota és a Városháza, Nagyváradon a Fekete Sas Szálló és palota. De Budapestet járva is számos
csodálatos Komor Marcell tervezte
épületet találhatunk: az ő munkája például a Rákóczi úton nemrég
felújított, újra a régi szépségében
ragyogó Palace Hotel vagy a Fiumei
úti OTI-székház.
Kerületünkben a Keleti Károly
utcán kívül két épület köthető még
hozzá. A Mecset utca 8. alatt álló
bérházat Jakab Dezsővel közösen
tervezték 1905–1906 körül, kivite-
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71,4 négyszögöl, 6 emelet

A letisztult Bauhaus-stílusú épület az Árvácska utca 4.-ben

sorsok, kövek

A ház előtti padon Komor Marcell ül lányával az 1930-as években

lezése 1909-re készült el. A Margit
utca környéke, a körút kanyarulata
ekkoriban még más képet festett:
a mai szerpentin helyén például
még apró, falusias házak álltak.
A tervezésnél kihívást jelenthetett az, hogy ez saroktelek, amely
két, meredeken emelkedő utcára
nyílik. Ma már sajnos az eredeti
díszítésből csak a terméskő lábazat és a földszinti ablaksort keretező tégla szalagfonat látszik, pedig
egykor csodálatos ornamentikájú
homlokzati díszítése volt.
A másik épület Komor Marcell
késői alkotása, amelyet Komor
Jánossal együtt tervezett, ez 1932ben épült fel az Árvácska utca
4.-ben. Az új idők kihívásaihoz
igazodva letisztult Bauhaus-stílusú épület lett, jellegzetes térformálással. Mai állapotában erősen
leromlott, de így is őrzi eredeti
eleganciáját.
Komor Marcell egész, igen magas
színvonalú építészeti és szakírói

munkássága a magyar formanyelv
keresése volt, munkáit mélyen áthatotta a nemzeti kultúra. Különösen fájó, hogy mégis a legszörnyűbb
vég lett az övé, és ma is ismeretlen
helyen, jeltelen sírban nyugszik.
Unokáját idézzük újra: „Nagyapám
átsétált Pestre, a Falk Miksa utcába,
hogy meglátogassa nővérét, Kamillát,
aki lányával, Klárikával együtt lakott
ott – három fiát már munkaszolgálatra vitték – egy csillagos házban.
Elrepült az idő, és már túl voltak a
délután öt órán, ameddig zsidónak
szabad volt az utcára lépni. »Ugyan
mi baj lehet«, mondta nagyapám,
»csak nem fognak törődni egy ilyen
öreg zsidóval!« Nem így történt. November végén, úgy ahogy átment, egy
szál vékony kabátban, lyukas cipőben, gyalog hajtották Sopronkeresztúrig.”
Emlékének ápolása és megőrzése egykori lakóhelyén, és azon túl
is, fontos kötelességünk.
Viczián Zsófia

Reif Ferenc cipészmester a Margit
körúttól mindössze egy házzal
lakott beljebb, a Kapás utca 46.
szám alatt. Feleségével a 71,4
négyszögöles telken álló földszintes épületben nevelték kilenc
gyermeküket, de Handler Klára
élete derekán, a Nagy Háború
első karácsonyán meghalt. Reif
Ferenc kis híján megérte a következő világháborút is, örökösei
(öt fia) azonban tartozásaik miatt
elkótyavetyélték a családi házat.
Erős Imre mérnök, építőmester
– mint a Mansard Házépítő és
Értékesítő Szövetkezet képviselője és igazgatósági tagja – lett
az új tulajdonos, aki a bontásra
ítélt ház helyére Szivessy Tiborral
(1884–1963) készíttette el a terveket. Szivessy a kor divatjával,
a történelmi stílusokból válogató eklektikával szemben mindig
igyekezett új formavilágot teremteni munkáiban.
A Kapás utcai ház esetében
az elegáns modernségen kívül
ráadásul az építész és dr. Székely
Hugó vasbetontervező leleményességére is szükség volt, hiszen
a téglalap alakú, 257 négyzetméteres terület egyharmadát meg
kellett hagyniuk udvarnak.
A Magyar Építőművészet 1942.
augusztusi száma azt is kiemelte, hogy az épület igen gyorsan
elkészült. „A (sóskúti mészkőlapokkal borított) homlokzat hos�sza 9,8 m. A rendkívül kis telken
városrendészeti szempontból, a
szomszédos takaratlan tűzfal takarása céljából hatemeletes ház
épülhetett, amely a másik oldalon csatlakozik a majdan melléje
épülő alacsonyabb bérházhoz.
Emeletenként két lakás van […]
A földszinten egy utcai üzlet, egy
udvari garszónlakás és az utcára
néző házmesterlakás helyeztettek el. Az épülethez hozzáfogtak
1941 őszén és beköltöztek 1942.
május 1-én.”
Az emeletek bal oldalát a másfél szoba hallos nagyobb lakás
foglalta el, melyhez fürdőszoba,
ebédlő, tálaló, konyha, kamra,
különálló mellékhelyiség és cselédszoba is tartozott. A szintek
jobb felére került a szoba-hallos garzon utcai franciaablakkal, fürdőszobával, gardróbbal
és udvar felőli erkélyes főzőfülkével. A márványburkolatú előcsarnokból induló lépcsőház és
a lift a hátsó traktus közepén a

falsíkból „kilógó”, hatalmas ablakokkal megvilágított toronyban
fut végig.
Az épület összes belső burkolatát és tükrözési munkálatait a
Fischer Testvérek üvegcsiszoló és
tükörgyára, a műkő munkákat
Kelemen Károly üzeme végezte.
A kapu feletti bronz domborművet Jálics Ernő szobrászművész
készítette, a Kapás vincellér az
utca „cégére”, hiszen nevét Lukschander Ignác hajdan a 45. szám
alatt működő „Három Kapáshoz”
címzett kocsmájáról kapta.
Erős Imre, a bérház egykori
tulajdonosa a pártállami időkben is az épületben lakott, a
II. kerületi Tanács építési állandó bizottságának elnökeként
igyekezett a lakások „igazságos
elosztását”, feldarabolását és felújítását a bérlők életkörülményeit
figyelembe véve befolyásolni.

Verrasztó Gábor
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Különleges alkotások a Kortalanul kreatívon

Nagy siker övezte idén is a Kortalanul kreatív
kiállítást, amelynek megnyitóját a Klebelsberg
Kultúrkúria Vinotékájában tartották október
19-én. Olaj- és akrilfestmények, kavicsokból
kirakott alkotások, foltvarrással készült faliképek, üveg-, hímzett és selyemképek, kerámiák,
különböző technikával készült szobrok, valamint ékszerek is láthatóak voltak a tárlaton.

A hatvan év feletti II. kerületi amatőr alkotók
szebbnél szebb művekkel lepték meg a Kortalanul kreatív kiállítás látogatóit, a megnyitón
többen is megállapították, hogy a kiállított
művek közül jó párat otthonukban is szívesen látnának. A II. Kerületi Önkormányzat és
Láng Zsolt polgármester nevében Riczkó Andrea képviselő, az Idősügyi Tanács tagja köszöntötte a megjelenteket. – Nagy boldogság,
hogy rengeteg pályamű érkezett, idén először
csatlakozott hozzánk az ÉNO képzőművészeti
csoportja is, alkotásaikhoz külön gratulálunk.
A kiállítás mindannyiunk számára ünnep,
minden kiállító sokat dolgozott az itt látható művén, vagy művein. Az alkotásokban az a
közös, hogy mindegyiken érződik a szeretet,
amivel a művész készítette őket, és ez a szeretet feltölti a látogatókat is – mondta köszöntőjében Riczkó Andrea. Hozzátette, azt reméli, jövőre is pályáznak majd a kiállítók.

Gyalog Lászlóné: – Műszaki rajzoló és szerkesztő voltam. Még régen, a Kultúrkúria
indított egy tanfolyamot a Máriaremetei úton. Egy művésznő tanította meg a résztvevőket a
patchwork-technikára, magyarul a foltvarrásra, melynek során összevarrt szövetdarabokból
alakítunk ki egy nagyobb mintát. Autodidakta módon otthon is folytattam a tanulást és
a képkészítést, most először pedig jelentkeztem a kiállításra. Nagyon tetszik a Kortalanul
kreatív hangulata, és őszintén mondom, nagyon sok alkotást kitennék az otthonomban
is az itt láthatóak közül.

Az eseményen Algács Melinda operaénekes
adott elő opera- és operettrészleteket, majd
Németh Ágnes, valamint Kassay-Végh Hajnal
adott át elismerő okleveleket és színházjegyet

a kiállítóknak. Az eseményen részt vett Csabai
Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója is.
NZSA

Fergeteges hangulat • ÉlÔ zene • Zsíros kenyér

Nov. 20.
kedd
16.30

JÁTÉKRA HÍVJUK KEDVES KÖZÖNSÉGÜNKET!

Szép verseket hallhatnak neves színművészek előadásában és zongoradarabokat,
operaáriákat, dalokat zenei életünk legjobbjainak tolmácsolásában. A zenés irodalmi
est közben versre és muzsikára vonatkozó kérdések hangzanak el, a helyes válaszokkal
pedig még ajándékokat is lehet nyerni. A vetélkedővel párosuló művészeti esteket a
„Ki nyer ma?” rádiós játékból ismert ötletadó, CZIGÁNY GYÖRGY vezeti.
Közreműködik: Laborfalvi-Soós Béla operaénekes, NEUMARK ZOLTÁN
zongoraművész, Nagy Enikő színművész.
A vetélkedő védnöke: Láng Zsolt polgármester. Rendező a II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Tanácsa.
A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása szükséges. A jegyek átvehetők személyesen a művelődési központ információs pultjánál. Információ:
(06 1) 212-2820, informacio@marczi.hu. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Marczibányi Téri Művelődési Központ

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

2018. NOVEMBER 14.
14 és 16 óra között
II. sz. Gondozási Központ 1022 Fillér u. 50/b.

A Belépés díjtalan
II. kerületi idÔsügyi Tanács programja
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Főzzünk egészségesen!

November 22-én, csütörtökön 14 órakor folytatódik a II.
kerület ingyenes főzőklubja, a
receptklub szépkorúak számára. A háromalkalmas tanfolyamot szakképzett dietetikusok
tartják. Az alkalmak végén az
elkészített menüt a jelenlévők
közösen elfogyaszthatják.
A receptklub helyszíne: Törökvész Úti Általános
Iskola tankonyhája (1025 Törökvész út 67-69.).
Az iskola megközelíthető a 11-es és a 111-es
busszal, leszállás a Tömörkény utcai megállóban.
A szervezők felhívják az érdeklődők figyelmét,
hogy a helyszín nem akadálymentes.
A helyek korlátozott száma miatt a részvétel
regisztrációhoz kötött, melyet a receptklub@masodikkerulet.hu e-mail-címen, november 19-ig
tehetnek meg. Kérik, hogy a jelentkezéskor adják
meg nevüket, telefonszámukat és lakcímüket.

Munkaszüneti nap
a szociális ellátásban

November 12-én van a szociális munka
napja. A hatályos ágazati jogszabályok alapján a szociális és gyermekjóléti intézményekben munkaviszonyban, vagy közalkalmazotti
jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően ez
munkaszüneti nap. Így a kerületben azok az
intézmények, melyek nem folyamatos nyitvatartással működnek, zárva lesznek.
Ezen a napon nem fogadnak ügyfeleket az
alábbi önkormányzati és egyházi fenntartású
intézmények: • Család- és Gyermekjóléti Központ
(1027 Horvát utca 2–12.) Krízishelyzet estén
a készenléti telefonszám hívásával segítséget
kaphat a Család- és Gyermekjóléti Központ
ügyeletes munkatársától a (06 70) 455-1776-os
számon. • I. Sz. Gondozási Központ (1027 Bem
tér 2.) • II. Sz. Gondozási Központ (1022 Fillér
utca 50/b) • III. Sz. Gondozási Központ (1028
Kazinczy utca 47.) • Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja (1025 Szilfa u. 4.)
• Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona (1028
Hidegkúti út 158.)

MOZAIK
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Fennmaradási engedélyt kell kérni a vízjogi
hozzájárulás nélkül fúrt vagy ásott kutakra

Az Országgyűlés tavaly módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt,
amely 2018. január 1-jén lépett hatályba.
A jogszabály értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a
létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően
vízjogi engedély nélkül, vagy engedélytől
eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi
létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31ig kérelmezi, és az engedély megadásának
feltételei fennállnak.
Lényeges változás, hogy a kutak megépítését, átalakítását, üzemeltetését és megszüntetését 2018. január 1-jét követően kizárólag
véglegessé vált vízjogi engedély birtokában
lehet végezni.
Amennyiben a kút nem érint karszt- vagy
rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti,
a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,
magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését

szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt
szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés
a jegyző hatáskörébe tartozik.
Fontos tudni, hogy amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül,
akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a
kút fennmaradási engedélyezési eljárása.
A fennmaradási engedélyezési eljárást a
jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a
fúrt kutakra, vagyis minden olyan kútra –
még használaton kívüli kutakra is fennmaradási engedélyt kell kérni –, amelyet vízjogi
engedély nélkül létesítettek.
Kérelem benyújtásával kapcsolatos információk: 2018. december 31-ig a vízkivételt biztosító vízi létesítmények fennmaradási engedélyezési eljárása illetékmentes.
A kérelem letölthető a II. Kerületi Önkormányzat honlapjáról, a „GYORSMENÜ/
NYOMTATVÁNYOK/Környezetvédelmi Osztály nyomtatványai” menüpontból.

Az engedélyezési eljárással kapcsolatban a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság
Környezetvédelmi Osztályánál az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: a 346-5724-es, a 346-5725ös, a 346-5722-es telefonszámokon, illetve a kornyezetvedelem@masodikkerulet.hu e-mail-címen.
Felvilágosítást adnak személyesen, ügyfélfogadási időben: hétfőn: 13.30–18.00-ig, szerdán: 8.00–16.30-ig,
pénteken: 8.00–11.30-ig. Cím: 1027 Frankel Leó út 5., I. emelet 5. szoba.

Felhívás II. kerületi
civil szervezetek részére

A II. Kerületi Önkormányzat kiemelkedően fontosnak tartja a civilekkel és civil szervezetekkel való együttműködést.
Az évek során közös munkával számtalan sikeres programot
és kezdeményezést sikerült megvalósítani, ami erősíthette
a kerületben élők helyi kötődését. Az önkormányzat éppen
ezért frissíteni kívánja kapcsolatát az itt székhellyel rendelkező, jelenleg is aktív státuszú civil szerveződésű társaságokkal,
egyesületekkel, alapítványokkal.
Amennyiben szívesen csatlakoznának a kezdeményezéshez, az önkormányzat honlapján töltsék ki a II. kerületi civil
szervezetek című űrlapot: www.masodikkerulet.hu/kerulet/
civil_szervezetek/

Támogatás védett épületek felújításához

Budapest Főváros Önkormányzata meghirdette
az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás
2018” nevű pályázatot, amelynek keretében
támogatni kívánja a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját,
felújítását. A támogatásra az örökségvédelem
(műemléki egyedi és területi védelem, valamint
fővárosi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló
épületek tulajdonosai és jogszerű használói
pályázhatnak, mint építtetők.
Az örökségvédelem alatt álló, a társasházakról
szóló törvényben meghatározott társasházak,

és a lakásszövetkezetekről szóló törvényben
meghatározott lakásszövetkezeti tulajdonban
lévő lakóépületek tulajdonosi közösségei akkor
nyújthatnak be pályázatot, ha épületeik 25 évnél régebben épültek, teljes felújításukra azóta
nem került sor, és legalább 2 lakásból állnak.
A pályázók a támogatás hatálya alá eső
épületekkel, a pályázati kiírásban megjelölt
munkákra, a kiírásban megjelölt mértékig
pályázhatnak. A támogató a beérkezett pályázatokat aszerint bírálja el, hogy a pályázati
kiírásban szereplő feltételeknek megfeleltek-e.

Szociális ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a
rászoruló lakosok számára.
Az akció során kedvezményes áron vásárolhatnak
használt ruhaneműt, gyermek-, női, férfiruházatot
és játékokat NOVEMBER
12-én 8–15 óráig a Magyar
Vöröskereszt 1024 Széll
Kálmán tér 3. II. emeletén
található helyiségében.
A szociális vásárra elsősorban gyermeküket egyedül
nevelő szülőket, nyugdíjasokat és alacsony keresetű
lakosokat várnak.

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb a megpályázott
munka összköltségének 50 százaléka lehet.
A támogatás összege pályázatonként nem
haladhatja meg a 10 millió Ft-ot. Az egyes
pályázatokra adható támogatás mértéke
függ a beérkezett pályázatok számától és
azok minőségétől.
A pályázatoknak 2019. JANUÁR 31-én 14.00
óráig kell beérkezniük a Főpolgármesteri Hivatalba. A pályázati kiírás a Budapest Portálról
(www.budapest.hu) letölthető.
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A II. Kerületi Önkormányzat idén ősszel is több helyszínen szervez
DÍJMENTES ÉS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGNAPOKAT
kerületünk felnőtt lakosai számára.

Nordicwalking-oktatás

Az Egészséges II. Kerületért program
keretében NOVEMBER 17-én a Kapás utcai szakrendelőnél ismét nordicwalking-oktatást tart dr. Törös
Edit reumatológus főorvos. A csoportok óránként indulnak: az első 9,
az utolsó 12 órakor. Botokat biztosítanak, de az érdeklődők lehetőség
szerint hozzák magukkal a sajátjukat.

A szűrővizsgálatok időpontjai, helyszínei:

2018. NOVEMBER 17. (szombat) 9-16 óráig II. Kerületi
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Kapás utcai
szakrendelő (1027 Kapás u. 22.) Belgyógyászati,
urológiai, nőgyógyászati, gégészeti, tüdőgyógyászati,
szemészeti, pszichológiai, bőrgyógyászati szűrés és
tanácsadás.
2018. NOVEMBER 24-én (szombat) 9-16 óráig a Szent
Ferenc Kórházban (1021 Széher út 71-73.) kardiológiai szűrés lesz: kérdőíves szív- és érrendszeri kockázatfel-

szaturáció), kérdőíves 2-es típusú cukorbetegség kockázatának
felmérése, BMI-index-számítás, indikáció esetén vérvizsgálatok
(csak éhgyomri vizsgálatokat végeznek gyorstesztekkel), vércukor- és koleszterinszint-, HbA1c mérés és egyéb kiegészítő
vizsgálatok.

2018. december 8. (szombat) 9-16 óráig célzott, kiegészítő szűrés a Pulzus Központban (1024 Fillér
u. 4.). A Községház és a Kapás utcai belgyógyászati szűrések
alkalmával megállapított, magas kardiovaszkuláris rizikóval
mérés, EKG-vizsgálat, vérnyomásmérés, SpO2-mérés (oxigén rendelkező páciensek célzott, kiegészítő szűrése.

Vegyen részt a Budapesti Szent Ferenc Kórház ingyenes érszűkületszűrésén!
A Budapesti Szent Ferenc Kórház novemberben két alkalommal ingyenes érszűkületszűrést szervez. Elsősorban azokat az ötven év feletti pácienseket várják, akik dohányoznak, cukorbetegségben szenvednek, gyakran fáj a lábuk, vagy járás közben begörcsöl a vádlijuk. A korai felismerés életet menthet.
Időpontok: November 9., péntek 14 óra • November 24., szombat 14 óra. Helyszín: Budapesti Szent Ferenc Kórház, 1021 Széher út 73., földszint,
ambulancia. A várakozás elkerülése végett érdemes előzetesen időpontot egyeztetni. Telefon: (06 1) 392-8211.

Események kerületünk templomaiban

KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ: NOVEMBER 11-én 11.15-kor Johann
Sebastian Bach és a Concerto, komolyzene nem csak gyerekeknek. NOVEMBER 12-én
19.30-kor A katolikus világ ezer arca – Kereszténység öt földrészen sorozat keretében Albert
Ngamba Kongóból származó verbita szerzetes előadása az afrikai keresztény szokásokról,
a kongói egyházról, az afrikai miséről. NOVEMBER 15-én 20.15-kor Iskolás lettem! – a
kisiskolás kor életfeladatai, Szülősuli Pécsi Ritával. NOVEMBER 19-én 19.30-kor a Kájoni
Szabadegyetem keretében A habánok kerámiaművészete – Vörösváry Ferenc, a téma kutatásvezetőjének előadása (1025 Szilfa u. 4.).
ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOM: NOVEMBER 10-én 17 órakor – és minden hónap
második szombatján a kisgyermekeket – karonülőket, totyogókat, ovis gyerekeket – és családjaikat várják az ovis misére, hogy egyszerű liturgia keretében, életkori adottságaiknak megfelelően
ünnepeljék az élő Jézust. NOVEMBER 11-én 16.30-kor Friedler Magdolna orgonaművész
koncertje. NOVEMBER 15-én 19.30-kor a Házas esték sorozat keretében Lothringer Éva
szociális testvér, családterapeuta előadása A nagy esküvő óta eltelt öt év. Mit tehetünk, hogy
boldogan éljünk, amíg meg nem halunk? címmel. NOVEMBER 16-án egész napos szentségimádás a reggeli mise végétől a 17.30-kor kezdődő zsolozsmáig. NOVEMBER 17-én
16.30-kor Requiem az egyházi iskolák elhunyt tanáraiért és diákjaiért (1024 Margit körút 23.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: istentisztelet minden vasárnap 8 és 10 órakor, csütörtökön 18 órakor. Gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és 10 órakor. Minden hónap utolsó vasárnapján, 8 és 10 órakor, istentisztelet úrvacsorai közösséggel. A bibliaórák kedden 18 órakor, az
ifjúsági körök vasárnap 17 órakor kezdődnek. A jegyesek és házasok bibliaórái szerdánként 18
és szombatonként 17 órakor vannak. NOVEMBER 9-én 18 órakor a Világ-egyetemi sorozat
keretében prof. Szűcs Ferenc teológiai tanár tart előadást Egyetértünk abban, hogy mi erkölcsös
és mi nem? címmel. www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).

CIMBALOM utcai MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOM: NOVEMBER 14-én,
szerdán 18 órakor Meister Éva erdélyi színművész pódiumműsora, Reformációs örökségünk, Megmaradás-est, Psalmus Hungaricus címmel, a magyarság 300 évnyi szabadságvágyáról, összetartozásáról és szabadságharcairól. Istentisztelet és gyermek-istentisztelet vasárnaponként 10 órakor,
bibliaóra szerdánként 18 órakor, ifióra péntekenként 18.30-kor. Konfirmációi előkészítés szerdán,
csütörtökön 16.30-kor, vasárnap 11.30-kor. Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna
lelkész (06 30) 289-9415 és 326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: NOVEMBER 19-én, Szent Erzsébet ünnepén a szentmisék
7 és 10.30 órakor kezdődnek. NOVEMBER 25.: Krisztus Király ünnepe, az egyházi év vége.
A templom október 1-je után hétköznap 7–12 óra között, szombat-vasárnap: 7–19 óra között
lesz nyitva (1029 Templomkert u. 1.).
Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: NOVEMBER 16-án a 18 órai szentmise után
jótékonysági hangversenyt ad a templom kórusa Török Andrea vezényletével. A gyűjtés célja
a plébánia időseinek karácsonyi megajándékozása. NOVEMBER 17-én 14 órakor gyalogos
zarándoklat indul a templomtól (Felhévízi út 2.) a margitszigeti Szent Mihály-kápolnához és az
elkészült Szent Margit-szoborhoz. 15 órakor a Szent Mihály-kápolnában ünnepi szentmise és vesperás. Iroda: Bécsi út 32., tel.: 335-3573, fogadóóra hétfőn és pénteken 10–12-ig, kedden, szerdán,
csütörtökön 16–18 óráig (1023 Bécsi út 32.).
Budai Görögkatolikus templom: NOVEMBER 8-án Szent Mihály és Gábor főangyal
ünnepe, NOVEMBER 21.: az Istenszülő templomba vezetésének emléknapja. NOVEMBER
18-án 10 órától a Kossuth rádió a templomból közvetíti a szent liturgiát. Irodai fogadóóra hétköznapokon 16.30–17.30 óra között, honlap: www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.).
BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: NOVEMBER 11-én 18 órakor ifjúsági zenés
istentisztelet a Gospel Kórus közreműködésével. NOVEMBER 12-én 19 órakor a Budavári
Evangélikus Szabadegyetemen keretében Nagy Zoltán orvosprofesszor előadása Neuroesztétika,
a festmények befogadásának neurobiológiája címmel. NOVEMBER 4–16. között Budavári Bach
Fesztivál. Programok: NOVEMBER 7-én 19 órakor Bach és a bécsi udvar. Km.: Jeremy Joseph,
Dél-Afrika; NOVEMBER 9-én 19 órakor Bach és Olaszország, km. Angelo Amodio, Olaszország;
NOVEMBER 14-én 19 órakor Bach és a szonáta, km.: Bán István; NOVEMBER 16-án 19
órakor Bach és Pachelbel, km.: Borsányi Márton (1014 Táncsics M. u. 28.).

Összeállította: Raduj Klára

PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: NOVEMBER 11-én a 10 órakor kezdődő szentmisén részt vesznek az Esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium növendékei
és tanárai, utána a hittanteremben bemutatják a gimnázium életét. NOVEMBER 13-án
11.30-kor rózsafüzérima, 12 órakor szentmise Szűz Mária tiszteletére. NOVEMBER 16-án és
17-én 19.30-kor Misztériumjáték a csodákról, amelyeket észre sem veszünk, előadó a Pasaréti
Színjátszó Kör (1026 Pasaréti út 137.).
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Különleges gerinctorna a Budenz iskola testnevelés óráin

Fotó: Karsay Katalin

A Budenz József Általános Iskola
és Gimnáziumban egy forradalmian új dolgot valósítottak meg,
úgynevezett SpineUp! gerinctréning-módszert integráltak az
alsó osztályosok testnevelés órájába. Nagy T. Szilvia, a DanceFlow
stúdió vezetője szerint ez óriási dolog, és nagy öröm számára,
hogy ő is hozzájárulhatott ehhez

Nagy T. Szilvia,
a DanceFlow stúdió
vezetője

a sikerhez. – Az iskola igazgatója nagyon nyitott volt és támogatott, így sikerült elérni, hogy ez a
módszer bekerüljön a tornaórákra. Szeptember elején tartottak
először képzést a tanároknak, de
a közeljövőben is lesz még továbbképzés – mesélte. Mint mondta,
sok testnevelés órán elavult gyakorlatokat csináltatnak a gyerekekkel, ezért edzőként úgy érezte,
valamit muszáj tennie. – Szinte minden órán vannak például
felülések, pedig az új szemlélet
szerint kifejezetten ártalmasak,
mert mikroszakadásokat hoz létre a porckorongokban, így hosszú
távon akár gerincsérvhez is vezethet – magyarázta. Hozzátette,
edzőként szembesül vele, hogy
gyakorlatilag minden második
embernek vannak gerinc-, illetve
mozgásszervi problémái. Szerinte
a megfelelő gyakorlatsorok megtanulásával ezek megelőzhetőek
lennének gyerekkorban, később
pedig a gyerekekből sokkal egészségtudatosabb, ép gerincű, szép
tartású felnőttek válnának. NZSA

Ingyenes Fit-Ball® órák mindenkinek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus programjának támogatásával több budai helyszínen ingyenes Fit-Ball® órákon vehetnek részt az
érdeklődők a magyarországi Fit-Ball® Master Trainer, Antal Miklós vezetésével. Az egyik
helyszín a II. kerületben, a Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium
tornatermében lesz, a tervek szerint az órák november közepén indulnak. A Fit-Ball®
tréning különleges tréningforma, hiszen korosztálytól, nemtől függetlenül mindenkinek
bátran ajánlható. Ízületkímélő, tehermentesített helyzeteket biztosít a zenés-táncos vagy
atlétikus zsírégető, erősítő, nyújtó, relaxációs gyakorlatok során. Így azok is járhatnak
ezekre a foglalkozásokra, akiknek valamilyen oknál fogva más, alátámasztás nélküli,
zenés fitneszórák vagy a szabadtéri gyaloglás, futás fájdalmakat okoznának. A kíméletesség ellenére azonban az izomzatnak, keringésnek az egyén edzettségének megfelelő
optimális terhelést biztosít, így akár azonos edzésen is együtt sportolhatnak a kezdők a
haladókkal, mindenki élvezni fogja és mindenkinek megfelelő fejlesztő hatást biztosít.
Az edzéseken kívül a program másik különlegessége, hogy az edző az órákhoz komplex életmódklubot is tervez indítani mindenkit érdeklő, az egészséggel kapcsolatos
előadásokkal, közösségi eseményekkel, szabadtéri családos túrákkal, bicajozásokkal,
zenés bulikkal. 12 éves kortól és 145 cm felett bárki jelentkezhet, hölgyek, urak, kezdők,
haladók, fiatalok, középkorúak, idősek egyaránt. Lesznek intenzívebb, inkább fiataloknak szóló órák és visszafogottabb szenior vagy stretching foglalkozások, így mindenki
megtalálja majd a számára legvonzóbb lehetőségeket.

Almásy Csilla – a SpineUp!-módszer kidolgozója – gyógytornász-fizioterapeuta, jógaoktató, gerinctréner, 3D Yoga
oktató, pre-, rehabilitációs és korrektív tréner. Ő szervezi Az
Ország Gerinctornája eseményt – Az Országos Sportegészségügyi Intézet (Sportkórház) sportegészségügyi szakmai
támogatásával – , amely által sokat tanulhat erről a témáról
mindenki, hiszen szakértők bevonásával ad tanácsot ahhoz,
hogyan javítsanak a betegek az állapotukon. Bővebb információ: http://www.orszaggerinctornaja.hu. A gerinctréning
mellett számos egyéb módszert dolgozott ki, a szülés utáni
hasizom regenerálástól kezdve kifejezetten a derékfájás
megszüntetéséig. A szakember szerint a felnőttkori háti
deformitások 9–12 éves kor között kezdenek kialakulni,
így rendkívül fontos a prevenció. További információ a
http://www.gerinckoncepcio.hu/bemutatkozas/ internetes
oldalon olvasható.

Mozogni
sokféleképpen lehet

Van egy hely Buda szívében, a Marczibányi téren, ahol a kellemes, családias,
kulturált környezet, a remek szakemberek
és a jól megválogatott felszerelések különleges 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, hoszszú-hosszú távra egy jól működő, egészséges „otthonná” tehessük.

A Marczibányi téri City Fitness Club
(a Squash fölött) elkötelezett az élményszintű, változatos és szakértői irányítással
végzett mozgás mellett, ezért is támogatta
a II. Kerületi Kaptató futóversenyt.

Információ, jelentkezés, szavazás az időpontra a www.fitball.hu weboldalon.
Kérdés esetén: info@fitball.hu, vagy (06 70) 370-0015-ös számon 9–18-ig.
www.facebook.com/fitball/

PR-cikk

1022 Budapest, Marczibányi tér 13.
Bejelentkezés: (06 1) 336-0408, fax: (06 1) 336-0409
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Ingyenes kerékpár-regisztrációt tart a rendőrség

2018. NOVEMBER 16-án pénteken 11–17 óráig

REGISZTRÁLTASSA KERÉKPÁRJÁT!
A rendőrök számos lopott kerékpárt megtalálnak, de nyilvántartás hiányában nem tudják, ki az eredeti gazdájuk, így nem is tudják
visszaadni őket a jogos tulajdonosnak. Ezen
segíthet a rendőrségi kerékpár-regisztráció.
A regisztrációkor a rendőrség munkatársa
felveszi a tulajdonos és a kerékpár adatait, a
vázszámról és a fontosabb ismertetőjegyeiről
fotó készül. Ezeket az adatokat végül felviszik
az országos rendszerbe, a biciklire pedig egy
matricát ragasztanak, amelyről látszik, hogy a
bringa nyilvántartott.

Az útburkolati jelek átfestését ígérik
Az augusztus 24-én megjelent Budai Polgárban írtunk arról, hogy a Szilágyi Erzsébet fasor és a Nagyajtai utca kereszteződésénél segítené a közlekedőket, ha
az útburkolati jelek jobban láthatóak lennének. A II. kerületi Rendőrkapitányság
felvette a kapcsolatot az utat kezelő Budapest Közút Zrt.-vel, hogy újítsák meg
a felfestést, ami egyértelművé tenné az arra közlekedőknek, hol kell megállni a
közlekedési lámpa előtt.
A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a vállalat jelezte, idén már nincs lehetőségük újra festeni a jeleket, de jövő évi programjukban előirányozzák a teljes Szilágyi
Erzsébet fasor felfestését.
Fiatal ütött ököllel felnőttet
Szóváltásba keveredett az egyik utassal egy kaposvári fiatalember október 17-én
este a 4-6-os villamoson. Leszálltak a Széna téri villamosmegállóban, ahol a 16
éves fiú ököllel megütötte a férfit, aki ezért beverte a fejét egy korlátba, majd a
betonba. A fiú ezután felszállt a villamosra, ahol két utas visszatartotta a rendőrök
kiérkezéséig. A II. kerületi Rendőrkapitányság járőrei a helyszínen perceken belül
elfogták az elkövetőt, majd a BRFK Nyomozó Főosztály munkatársai gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatták
ki. A fiú beismerte a bűncselekmény elkövetését. A sértettet a mentők a helyszínről
életveszélyes állapotban vitték kórházba.
A II. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai
(KMB) már ügyeleti mobiltelefonon is elérhetők a
nap 24 órájában: (06 20) 329-9541. Sürgős
bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén továbbra is
a 107-es vagy a 112-es segélyhívó számot kell hívni.

• A BikeSafe-program a rendőrséggel közösen használt országos nyilvántartási
rendszer.
• Banki biztonságú adatbázisban tárolják az adatokat, megfelelő hozzáférési
jogosultsággal a rendőrség számára.
• Regisztráláskor igazolják a kerékpár birtokosát, így ha a tulajdonos el kívánja
adni a kerékpárt, ezt be tudja mutatni.
• Eladáskor a regisztrációt díjmentesen
át lehet adni a vevőnek.
• L opás esetén online feljelentést lehet
tenni. A feljelentés tartalmazza mindazokat az adatokat, amiket a regisztrációkor rögzítettek, és a rendőrségnek
fontosak a körözéshez, a sikeres nyomozáshoz.
•A
 feljelentést követően figyelik az internetes hirdetőoldalakat, ha gyanús
kerékpárt találnak, értesítik az ügyben
illetékes nyomozóhatóságot.
(A www.bikesafe.hu honlapon keresztül
is lehetséges a regisztráció, ennek ára
jelenleg 900 Ft/kerékpár, amit banki átutalással lehet kiegyenlíteni.)

Tanácsok a fűtési szezonra

Az alábbi tanácsok figyelembevételével elkerülhetők a
kéménytüzek és a szén-mo
noxid-mérgezés, valamint
biztonságosabbá tehetjük otthonunkat a fűtési szezonban –
hívja fel a figyelmet a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A fűtőeszköz és a kémény
kialakítását és karbantartását
bízzuk szakemberre, a házilag
barkácsolt berendezések életveszélyesek lehetnek. Évente legalább egyszer mindenki
ellenőriztesse a fűtőeszközét.
A családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, hanem a lakó által kért
időpontban végzi el az ingyenes
ellenőrzést és tisztítást Budapesten a Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
A szén-monoxid-mérgezések elkerülése végett érdemes
gondoskodni a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba

szereltessünk részszellőzőt.
A szén-monoxid akkor alakul
ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét
az égéshez, és nem biztosított
a levegő-utánpótlás. Egy megfelelően működő fűtőeszköz
is meghibásodhat, ezért tanácsos jó minőségű szén-mo
noxid-érzékelőt beszerezni
saját magunk és a család biztonsága érdekében. A nem
megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert hamis biztonságérzetet keltenek, és korántsem
biztos, hogy időben jeleznek.
A biztonságos készülékek lisája
megtalálható a www.katasztrofavedelem.hu oldalon.
Tilos fűteni háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy
nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat
bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom
lerakódását, ami lakástűzhöz
vezethet.

Az oldalt összeállította: Szabó Gergely

Ismét lehetőséget ad a kerékpárosoknak a
rendőrség, hogy ingyenesen regisztráltathassák kétkerekűjüket. A BRFK II. kerületi
Rendőrkapitányságon (1024 Rómer Flóris
utca 10.) a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal
és a BikeSafe-programmal együttműködve
november 16-án 11–17 óra között felveszik az érdeklődők kerékpárját az országos
nyilvántartási rendszerbe.
Több mint tízezer kerékpárt lopnak el évente Magyarországon, ezek többsége azonosítatlan, így kevés az esély az előkerülésükre.

Miért jó a BikeSafe?

2018/18 – november 3.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA
A II. kerület forgalmas főútvonalán található családias, jó hangulatú üzletbe
azonnali kezdéssel felveszek FODRÁSZT
vendégkör átvételére. Érdeklődni: 06 30
202-1766
A II. Önkormányzat Völgy Utcai Ökumenikus
Óvodája azonnali felvétellel óvodapedagógust keres. Agilis, szükség szerint váltott
műszakot is vállaló nyugdíjas kolléganőt is
szeretettel várunk. Jelentkezni az okuovi@
okuovi.hu e-mail címen lehet.
A Gondviselés Háza Gondozási Központ házi
segítségnyújtás feladatainak elvégzésére keres szociális gondozó és ápoló munkatársakat. A munkavégzés helye: Budapest
II. kerület. Önéletrajzokat a szakképzettséget
igazoló okiratok másolatával együtt a gazdasagi.gondviseles.haza.1995@outlook.hu
címre várjuk. Érdeklődni: 06/1 392-5434 telefonszámon lehet.
Bébiszittert, megbízható, leinformálhatót
keresünk rózsadombi lakásba. Tel.: 06 30
944-5277
KIS TERMELŐKONYHÁNKRA szakács és konyhai kisegítő-mosogatót keresünk. Heti 5 nap
8 órás munkaidő, délelőttös műszak, hétvége
és ünnep szabad. Nyugdíjas munkavállalót
is felveszünk. Tel.: 06 20 956-9013, 06 20
996-7034
Precíz és gyors villanyszerelést vállalok korrekt
áron. Tel.: 06 30 300-6732
ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNNYAL MEGBÍZHATÓ, KORREKT PÁR FŐZÉST, TAKARÍTÁST,
HÁZ-, LAKÁSKARBANTARTÁST EGYEDI
IGÉNYEK SZERINT IS VÁLLAL, IDŐS HÖLG�GYEL VAGY ÚRRAL ELTARTÁSI VAGY ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST KÖTNE. TEL.: 06
30 171-7733
Csecsemő-gyermekgondozó végzettségű,
empatikus, leinformálható, friss nyugdíjas
egészségügyi dolgozó hölgy vállal rendszeres, szeretetteljes gyermekfelügyeletet bölcsődéstől iskoláskorig foglalkoztatással, készségfejlesztéssel, II. kerület,
Bel-Budán. Lisztérzékeny gyermek ellátását is vállalom. Tel.: 06 30 320-2160

Takarítást vállal középkorú nő Budaliget, Máriaremete területén. Heti 1 nap (3–5 óra) 10
000 Ft/alkalom. Tel.: 06 30-350-3410

A Pasaréti út 122-124/B-ben teremgarázs 2 db
beálló távirányítós kapuval bérbeadó távfelügyelettel, hosszú távra. Tel.: 06 30 545-4272

CSALÁDI HÁZAK TAKARÍTÁSÁT VÁLLALOM.
Tel.: 06 30 334-8634

KIADÓ hosszú távra az I., Zsolt utcában egy modern, nagy belső kertes ház III. emeletén egy 106
m²-es, három és fél szobás, dupla komfortos,
panorámás, erkélyes, bútorozatlan, tágas lakás
teremgarázs beállóval, tárolóval. Bérleti díj 390
E Ft/hó + rezsi + garázs. Tel.: 06 30 933-9304

EGÉSZ ÉVES KERTGONDOZÁSRA, HÓLAPÁTOLÁSRA KERESÜNK KERTÉSZT BUDAPESTEN TÖBBFELÉ, ÉS NAGYKOVÁCSIBAN IS.
8 ÓRÁBAN VAGY AKÁR RÉSZMUNKAIDŐBEN. HÓLAPÁTOLÁS 2000 Ft/ÓRA. info@
kertgondozas.hu

OKTATÁS
DIPLOMÁS NYELVTANÁRNŐ több éves
külföldi tapasztalattal NÉMET-, ANGOL-,
FRANCIAOKTATÁST, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést és társalgást vállal felnőtteknek és tanulóknak minden szinten.
Tel.: 06 30 373-8069
Anyanyelvi angoltanár a Pusztaszeri út/Kolosy tér környékén, több éves tapasztalattal,
nyelvórát vállal minden szinten, minden korosztálynak. Nyelvvizsgára felkészítés, üzleti
angol, önéletrajz, prezentáció. Extra: gitároktatás. paulsondrive@yahoo.com Tel.: 06
31 785-3840
Amerikaitól angolul. Legújabb módszer. Beszédcentrikus, egyéni, gyors, minden szinten.
Tel.: 06 70 242-2611
MATEMATIKA KORREPETÁLÁS TAPASZTALT
MAGÁNTANÁRRAL, IGÉNY ESETÉN HÁZNÁL. TEL.: 06 20 573-2581
Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.:
06 30 461-8821
MATEMATIKA -FIZIKA -KÉMIA kompetenciára, érettségire felkészítés. Minden szinten
Önnél. Tel.: 06 70 222-2257
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire,
felvételire való felkészítés gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

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

Hirdessen a

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

történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16-ig.
Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222. Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700
Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15
megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 10% kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak
10% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Apróhirdetés-felvétel: személyesen
(1024 Keleti K. u. 15/a), készpénzfizetéssel rendezve. Online apróhirdetés-felvétel
a nap 24 órájában: ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/ Fizetési lehetőség: az interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely
bankfiókban, vagy banki utalással.
Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 336-1383-es számon, illetve a hirdetes@budaipolgar.
hu e-mailcímen. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft, 1/2 170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft,
1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old. 265 000 Ft, 1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000
Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli. Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 20%, 10-től
30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15%
kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

Következő megjelenés: 2018. november 17-én.
Lapzárta: keretes – november 7., apró – november 9.

A BakosLak Ingatlan KERES hosszú távra
KIADÓ igényes házat, ikerházat, sorházat
és lakásokat diplomata és külföldi ügyfelei és családjaik részére. Tel.: 326-0618,
06 20 974-0571
A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei
részére keres ELADÓ és kiadó ingatlanokat azonnali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I., Batthyány utca 32. Tel.: 326-0618,
06 20 974-0571
Az I., Mészáros utcában rendezett, liftes ház
II. emeletén 71 m²-es, három szoba hallos, erkélyes, kertre néző lakás 49,7 M Ft. Tel.: 06
20 967-5691
A II., Alvinci úton erkélyes, első emeleti 76
m²-es lakás eladó. Tel.: 06 70 237-7080
A II., Völgy utcában 1420 m²-es telken kétgenerációs családi ház (200 m²-es és 90 m²-es
lakásokkal) dupla garázzsal 230 M Ft. Tel.: 06
20 967-5691
A XI., BUDAFOKI útnál, a LÁGYMÁNYOSI
LAKÓTELEPEN (TÉGLA), PANORÁMÁS, FELÚJÍTOTT, 61 m²-es, 2,5-szobás, LODZSÁS lakás
TULAJDONOSTÓL eladó. 39,5 M Ft. (Ingatlanosok ne hívjanak!) Tel.: 06 20 509-8018
Teljeskörűen felújított, bútorozott, kertkapcsolatos 47 m²-es lakás eladó a XII., Mátyás
király úton. Ár: 39 M Ft. Tel.: 06 20 452-2572
A XIII., SZENT ISTVÁN PARKNÁL, ÚJLIPÓTVÁROSBAN, elegáns BAUHAUS-HÁZ 46
m²-es kétszobás, magasföldszinti, csöndes, PARKRA NÉZŐ lakása tulajdonostól
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

EGÉSZSÉGÜGY
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA
SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ
HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET.
FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ
HŰVÖS KATALIN FOGTECHNIKUS MESTER,
1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.:
06 30 222-3016
Új Fogászati Rendelő Buda szívében!
25% kedvezmény minden kezelésünk
árából. Szolg.: mikroszkópos tömések,
lézeres ínytisztítás, koronák, hidak,
implantátum, szájsebészet, gyermekfogászat, paradontológia. 1024 Budapest, Margit krt. 5/a. Tel.: 06 70 8864878
Pszichoszomatikus tünetek, tik, ágybavizelés, anorexia, bulimia, pánikszerű állapotok esetén segítek. Dr. Balogh Ildikó
gyermekpszichiáter, hipnoterapeuta.
Tel.: 06 70 317-9676
Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak kezelése, teljes testmasszázs.
Szakrendelőkben, a Fény u. 10. alatti fodrászatban vagy az Ön otthonában. Csipak
Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 20 595-3057
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA (SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS,
ARCMASSZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. HÁZASPÁROKNAK KEDVEZMÉNY. Tel.: 06 30 206-4801
Állapotfelmérések, (kézi, gépi), talpmasszázs, fülgyertyázás, nyirok- és
visszérterápia, mágneses biorezonancia-kezelés, egyéni számítógépes lúdtalpbetét, allergiabevizsgálás és kezelés, gyógymasszázs, gyógytorna, kineziológiai tapasz. www.vivientalpai.hu,
facebook: vivientalpai gyógycentruma,
1024 Fillér u. 10/a. Bejelentkezés: 06 20
254-4633. Tel.: 316-2596

VÍZ-GÁZ-VILLANY
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-4330, 06 20 491-5089
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT. Szakszerűen, nagy
tapasztalattal, bontás nélkül azonnal,
garanciával. Tel.: 06 30 921-0948

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

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

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

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06
30 447-3603
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel.
Tel.: 06 30 655-8074
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-,
KLÍMA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL
TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL – ENGEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS,
PRECÍZ KIVITELEZÉS GARANCIÁVAL.
TEL.: 06 20 923-3109, 06 70 258-0000
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások
megszüntetése. Balázs János épületgépész technikus. Tel./fax: 362-4050, 06 20
917-0697
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ!
HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 359-3958, 06 30
933-3620
Villanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhárítást, javítást, kisebb átalakítást (kapcsoló,
konnektor, lámpa, elosztószekrény stb.).
Kendrik Tamás egyéni vállalkozó, II. kerületi
lakos. Köszönöm hívását! Tel.: 06 30 4566557
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. Tel.: 246-9021. ELMŰ által minősített
és ajánlott vállalkozás. Tel.: 06 20 934-4664
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS,
KAPCSOLÓK, LÁMPÁK CSERÉJE GARANCIÁVAL. BODA ZSOLT VILLANYSZERELŐ
MESTER. Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363

LAKÁS-SZERVIZ
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a legkisebb munkától tetőjavítást, építést,
szigetelést 27% kedvezménnyel. Tel.: 06
30 318-2173
Lakásfelújítás: Festés 500 Ft/m²-től. Mázolás,
parkettacsiszolás. Víz-, gáz-, villanyszerelés
szakemberekkel. Tel.:06 20 945-5473, 06 30
499-1814
Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 3000 Ft-tól,
duguláselhárítás. Minőség, garancia! festoguru.weebly.com Tel.: 06 70 250-9132
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST,
VALAMINT TELJES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁST VÁLLALUNK AKÁR AZONNALI KEZDÉSSEL. 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 BESZERELÉSSEL. Zárak, kilicsek, pántok,
zsanérok cseréje, régi ajtók, ablakok
felújítása, szigetelése. Szigeti László.
Tel.: 06 20 381-6703, 251-9483

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari53@gmail.com.
Urbanek. Tel.: 214-7442, 06 20 978-7429
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu
24 éve vállalom kedvező árakon ablakok,
ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, üvegezését, szigetelését garanciával. A felmérés díjtalan! HORVÁTH
ÁKOS. Tel.: 06 70 550-0269
Asztalos, lakatos munkák készítésétől a legkisebb 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 csővizsgálat 20 000 Ft-tól, festés-tapétázás. Tel.: 06
70 250-9132
ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, kocsibeállók aszfaltburkolatának készítését
vállaljuk. Társasházaknak 27% kedvezménnyel. 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
RÖVID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA,
SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása. Redőnytokok
szigetelése. Tel.: 356-4840, 06 30 954-4894
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ
MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! Tel.: 06 70
341-9489, 06 20 341-0043
REDŐNYÖK, ROLÓK, SZÚNYOGHÁLÓK, NAPELLENZŐK, 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 KÉPVISELŐRE, AKI ELEGET TESZ A 2019. ÉVBEN VÁLTOZÓ TÁRSASHÁZI TÖRVÉNYNEK. gundihaz@gmail.com TEL.: 06 30
408-7064

SZOLGÁLTATÁS
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes
felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357,
06 20 972-0347, 06 30 589-7542
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL,
INGYENES DOBOZOK. www.herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06 30 999-8619

BUDAI POLGÁR

Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó,
üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, kapuk, féltetők gyártása, ajtóbehúzók, aknafedések, 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 burkolás,
festés-mázolás, gipszkartonozás közületnek is. E-mail: jozsefbako1@gmail.com
Tel.: 06 70 563-0293
NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti
Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi út és a
Szerb Antal utca sarkán lévő fodrászatban szeretettel várja régi és új vendégeit.
Tel.: 06 70 224-3725, 274-2451
A Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ
ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOROSNÉ,
PÖTYI (06 20 251-7171) a Pasaréti út 53.
(Gábor Áron utca sarok) alatti fodrászatban szeretettel várja régi és új vendégeit.

KERT

KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öregkertek ifjítását, metszést, permetezést, fakivágást, szállítást vállalok. Szilágyi Csaba. Tel.:
06 20 970-7506
Teljes körű kertgondozás kertészmérnök
csapattól korrekt áron, zöldhulladék-szállítással. www.greenarbor.hu Tel.: 06 30
907-5948
Teljes körű fagondozás, fakivágás kerületi vállalkozástól, zöldhulladék aprítása,
szállítása, tuskómarás. www.greenarbor.
hu Tel.: 06 30 907-5948
Kertápolás, kertépítés szakszerűen, kertésztechnikustól 26 év szakmai tapasztalattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 30 495-9862

MŰGYŰJTÉS

KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL.
A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket,
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út
12. Gyulai Tamás, info@tallerantik.hu www.
tallerantik.hu Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET,
ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANGSZERT, SZOBROKAT,
KÖNYVEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT,
BOROSTYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 597-8280
Becsüs, műgyűjtőnő minden fajta régiséget
vásárol – múzeumok számára is. Tel.: 7891693, 06 30 898-5720

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
Kastélyok berendezéséhez vásárolok kisebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, órákat, régi katonai
kitüntetések tárgyait stb., teljes hagyatékot.
herendi77@gmail.com Tel.: 06 20 280-0151
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI
RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJTA
RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT,
ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT,
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ.
DÍJTALAN ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20
322-2697, 06 20 494-5344

VÉTEL-ELADÁS
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok.
Tel.: 325-6753
Hanglemezeket keresek magas áron. Tel.: 06
30 346-7378, 335-5164
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT,
ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437
HAGYATÉK, RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS!
IGÉNY SZERINT TELJES HAGYATÉK-FELSZÁMOLÁS LOMTALANÍTÁSSAL EGYBEKÖTVE IS. ELÉRHETŐSÉG: E-MAIL:
imremagyar045@gmail.com Tel.:06 30
703-0518

TÁRSKERESÉS
FEHÉR ORCHIDEA társközvetítő várja jelentkezését. 2040 Budaörs, Templom tér
19. Tel.: 06 20 487-6047, 06 30 974-1056

EGYÉB
FARMER DIVAT, Margit krt. 69. Megérkeztek
kord, düftin, bélelt női-férfi nadrágjaink, extra méretben is. Nyitvatartás: Hétköznap 1018, szombat 10-13. Tel.: 212-4163
ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉS. Jól kereső,
nagy gyakorlattal és felsőfokú végzettséggel
rendelkező fiatal pár életjáradéki szerződést
kötne egyedülálló, idős személlyel. Méltó,
megbecsült, nyugodt életet biztosítunk. Tel.:
06 20 443-0015
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Modelldarabok eladása. Egyedi, kézi kötött, horgolt ruhadarabok rendelésre, méretre,
nagy fonalválasztékkal, saját fonalból
is. www.kotode.hu Tel.: 356-6009

A Gondviselés Háza Gondozási Központ szolgáltatásaival
és gondoskodásával szeretettel várja az idősebb korú
gondoskodásra szoruló II. kerületi lakosokat.

Sz o lgá ltatá sai nk :

• étkeztetés • házi segítségnyújtás • idősek klubja
Érdeklődni lehet: a (06 1) 392 5434-es telefonszámon,
vagy a gondviseles.haza.1995@gmail.com e-mailen,
illetve személyesen a Szilfa utca 4. szám alatt.
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BÉKA
PORONTY

MAUNA ...
VULKÁN

DEHOGY

FRANCIA GYULLADÁS
MODELL,
SULFUR
SZÍNÉSZNŐ

SZÉP
OLASZUL

ÖN
NÉMETÜL

M

1
EMLÉKIRAT

ELEMI
RÉSZECSKE

DEÁK ...
GYULA

FORGÓRÉSZ!

ESZES
UTÓ
ELLENTÉTE

SZÁGULDÓ

ÜZEMI
NYOMÁS

KOZÁK
TISZT

SÍITA
SZERVEZET
ARGENTIN
AUTÓJEL

ÉNEKESNŐ
HI-...

MÁLI
PORSZÍVÓ
MÁRKA

TOR

FRANCIA
KÖLTŐ V.

SZINTÉN

DZSÚDÓ
SZŐNYEG

BAKONYI
HELYSÉG

AKNAVETŐ
RÖVIDEN

AMELY
HELYEN

ERIDU
KIRÁLYA V.
JÓD
VEGYJELE
ZÚDUL

REPEDÉS
ZENESZERZŐ
VOLT (PÁL)

ERŐDÍTMÉNY

... VON TRIER
FILMREND.

MAJD
A MÁTRA
CSÚCSA

GRÚZ
GK. JEL

BEÓCIAI
HŐS

OLDALIRÁNY

KÉPES
NINCS
ADAT RÖV.

USA
TAGÁLLAM

JÓSZÍVŰ
HALFAJTA

RÓMAI 500

JAPÁN
PÉNZ

ÓKORI
GÖRÖG
VÁROS

IGEKÖTŐ

SZEREP
AZ
ANYEGINBEN

VOLT

ARRAFELE!
ÖRÖKÍTŐ
ANYAG

...-KAPOK

NŐI NÉV

LA ...
FŐVÁROS

ÉPPEN
CSAK

ÜVÖLTŐ
ÁLLAT

JELENLEG
VERNE
KAPITÁNYA

SZINTÉN
NE

ANNO

TONNA

AMPER

ZENÉSZ
(CARLOS)

Zalai fenyők
FENYŐVÁSÁR A MARCZIBÁNYI TÉRNÉL
Őstermelők kínálnak
zalai fenyőfát december 8-tól
a Millenáris és a Marczibányi téri
sportpálya között téren.
Naponta 7 és 19 óra között
lehet válogatni a különféle
fajtákból.

II. kerületi közös képviselet és társasházkezelés

Ebédajánlat a Remizben
Minden hétköznap
12.00 és 16.00 óra között
kedvezményes, 1190 Ft-os
áron kínáljuk kétfogásos
menüajánlatunkat.

Ha szeretne üzleti, baráti, családi körben,
diákként vagy nyugdíjasként finomat
ebédelni, örömmel várjuk
a 26. születésnapját ünneplő
legendás Remiz Étteremben.

A rejtvény fő soraiban Molnár Ferenc szavait rejtettük el. A 2018/16. számban megjelent rejtvény megfejtése:
„Nincs szabály kivétel nélkül”. A helyes megfejtést beküldők
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az Oázis
Kertészet 5000 Ft. értékű vásárlási utalványát
nyerte. A nyertesek: Rózsa Judit, Szendrei Orsolya és
Szégnerné Ragó Piroska. Gratulálunk, a nyereményeket
postán küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár
rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@
masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2018 november 17-ig.

Végre igazán
egymással
foglalkozhatunk.
Most már
kiélvezhetjük
a nyugdíjas éveket!

Remiz
Étterem
II. kerület
Budakeszi
1021
Budapest,
Budakeszi
út 5.út 5.
Telefon:
275-1396,
200-3843,
394-1896
Telefon:
275 1396,
394 1896
remiz@remiz.hu
• www.remiz.hu
Fax:
200 3843 Mobil:
+36 30 999 5131
E-mail: remiz@remiz.hu
Website: www.remiz.hu

Szolgáltatásaink:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Közgyűlések összehívása
Teljes körű könyvelés
Hatékony kintlévőség-kezelés
Műszaki problémák kezelése
Társasház teljes körű üzemeltetése
Felújítási munkák előkészítése, lebonyolítása
Alapító okirat és SZMSZ elkészítése, karbantartása
Jogi problémák megoldása
24 órás vészhelyzeti elérhetőség

Elérhetőség: 06 30 382-9778

Tervezhető biztonság

Egészítse ki nyugdíját
életjáradékkal, melyet
ingatlanja után igényelhet!
• DÍJMENTES ÜGYINTÉZÉS
• PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS
• SZEMÉLYRE SZABOTT
KALKULÁCIÓ

www.aranytaller.hu
info@aranytaller.hu
+36 80 496 000
INGYENESEN HÍVHATÓ
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Házvezetőnőt keres?

lépjünk be
egy új ajtón

Megtaláltuk legújabb dél-balatoni kedvenc olaszrizlingünket. A Kékajtó Pincészet első kereskedelmi forgalomba kerülő tétele. Körtés, barackos illat, halvány
zöldalmával. A vidékre jellemző szép savak, kellemes
ásványosság. Nem is kell már Kőröshegyig mennünk,
hogy megkóstolhassuk elég felkeresni valamelyik boltunkat vagy benézni a webshopra!

radovin

borkereskedés

www.radovin.hu

grand radovin

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.

FACEBOOKON
A II. KERÜLET

36 300

Köszönjük!

facebook.com/budapest2

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.

1126 Budapest, Böszörményi út 18.

grand pannónia

1136 Budapest, Pannónia u. 17/b

grand hidegkút

1028 Budapest, Hidegkúti út 71.

grand gazdagrét

1118 Budapest, Rétköz utca 5.

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

s Dió Gourmet Delikátesz,
napi ebéd menü
s Wok Point kínai kisvendéglő
s HÜVI Virág, ajándék, parti kellék,
újság
s HÜVI Papírbolt, irodaszer,
nyomtatvány
s NERO bőrtáskák, kiegészítők
s Lemongarden Bisztro, kézműves
söröző
s SWAPPIS ReFashion – RuhaForgó
s Ingatlan Buda: eladó/kiadó
ingatlanok közvetítése
s Beauty Box Kozmetika
s Illatszer Drogéria
s Széchenyi Kártya Regisztrációs Iroda
s Kormányablak

FELICI BAMBINI
gyermekruha
bolt

GSM

ÚJ!

ÚJ!
ÜZLETHÁZ
1028 Budapest,
Hidegkúti út 1.

www.huvosvolgyhaz.hu

FOXPOST Csomagküldő
automata
II. emelet,
lifttel szemben

www.facebook.com/huviszolgaltatohaz

Correct Change
pénzváltó

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

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

eszteziológiai háttérre

Altatás szakképzett an

és, kezelési terv
Ingyenes állapotfelmér
és árajánlat készítés!
2015. 09. 29. 10:08

