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Kerületünk egyik méltán világhíres
Bauhaus nevezetessége a Napraforgó utca

Hagyományteremtő ünnepséggel emlékeztek a II. kerület
egyik ékkövének 1931-es átadására november 10-én a
Napraforgó utcai villanegyedben. A helyi lakók által alapított Napraforgó Utcai Bauhaus Egyesület, mely a kísérleti lakótelep kulturális értékeinek megóvására hivatott,
ez alkalomból ingyenes tárlatvezetést tartott az utcában,
amely ma is csaknem eredeti állapotában őrzi a kor modern stílusjegyeit és hangulatát. A közel százfőnyi érdeklődő megtekinthette a neves hazai építészek tervei alapján készült házakat, és sétát tehetett az utca több házának
kertjében is. A civil szervezet rendezvényén Megyeri Gábor
egyesületi elnök, Láng Zsolt polgármester, Ferkai András
építészettörténész, egyetemi tanár, valamint Mártonffy
Miklós, Budapest főépítésze köszöntötte a résztvevőket és
emlékezett kerületünk egyik világhíres nevezetességére,
ahová manapság már nemcsak a II. kerületben kellemes
sétára vágyók látogatnak el, hanem hazai és külföldi turisták, valamint építésznövendékek is.
Az érdeklődők a helytörténeti túrát követően szívesen
maradtak, hogy a hagyományteremtő ünnepségen egy
pohár üdítő vagy bor és sütemény mellett beszélgessenek a telep történetéről, és megnézzék azt a rövidfilmet,
amit a kísérleti lakótelep 1931. november 8-ai átadásakor
forgattak.
– Csaknem egy évvel ezelőtt alapítottuk meg az egyesületet
azzal a céllal, hogy az épített kulturális örökséget gondozzuk, az utca ismertségét és elismertségét fokozzuk, valamint megfogalmazzuk a terület fejlesztési irányát – mondta
el az ünnepséget megnyitó Megyeri Gábor, aki feleségével
Groó Dórával hívta életre az utca lakóinak többségét tömörítő civil szervezetet. – Célunk az is, hogy összegyűjtsük és
archiváljuk az utca történetével kapcsolatos dokumentumokat, fotókat. Hála a lakóknak, a szakmai támogatóknak
és a pártolóknak, sokat léptünk előre. Az eddigi eredményeket bárki megtekintheti a www.napraforgoutca.hu internetes oldalon.
(Folytatás a 4-5. oldalon.)

A II. kerület hosszú távra szóló Településfejlesztési Koncepcióját a képviselő-testület
ősszel fogadta el, ami rögzíti a II. kerület település(7. oldal)
fejlesztési elveit és jövőképét.

A KSH Könyvtár a II. Kerületi Önkormányzattal
együttműködésben új óvodai programot indított, ahol
a kicsik megismerkedhetnek a könyvtár működésével
és a legizgalmasabb mesekönyvekkel.  (11. oldal)

Bársony Bálint szaxofonművész zenei útja a
dzsessz világától vezet a népzenén át a stresszoldó
hangfürdőig. A tizennégy éves kora óta kerületünk(20. oldal)
ben élő zenésszel beszélgettünk.
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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,
Általános igazgatási ügyek

1021 Vadaskerti u. 13/a
Tel.: 346-5437,
E-mail: igazgatas@masodikkerulet.hu

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

Intézményirányítási Osztály

Környezetvédelmi
Osztály

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

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

II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Közterületi bejelentés

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

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

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

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
Kormányablak
Osztály
1024
Margit körút 47-49.

Telefon: 896-2383
Időpontfoglalás:
www.magyarorszag.hu
Kormányzati ügyfélvonal:
1818

Hétfő 7–17, kedd: 8–17, szerda:
8–20, csütörtök: 8–18, péntek: 8–14
Pénztár nyitvatartása: Hétfőtől csütörtökig: 8–16, péntek: 8–12.

Kormányablak
Pesthidegkút
1029 Bátori László u. 2.

Tel.: 896-3480
Kormányzati
ügyfélvonal: 1818

Hétfő 7–17, kedd: 8–17, szerda:
8–20, csütörtök: 8–18, péntek: 8–14.
Fizetés csak bankkártyával. Posta az
épületben.

Hatósági Osztály I-II.
1024 Margit körút 47-49.,

Tel.: 896-2457, e-mail: hatosag@02kh.bfkh.gov.hu

Hétfő: 13.30–18, szerda: 8–16.30,
péntek: 8–11.30

Gyámügyi és igazságügyi
Osztály
1027 Horvát utca 14-24.,
CBC Irodaház. Levelezési cím:
1024 Margit krt. 47-49. (1538
Bp., Pf.: 523)

Tel.: 896-2450,
fax: 237-4885,
e-mail:
gyamugy@02kh.bfkh.gov.hu

Hétfő: 13.30–18.00
Szerda: 8–16.30
Péntek: 8–11.30
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Munkarendváltozás

A decemberi munkanap-áthelyezések miatt változik a Polgármesteri Hivatal
egységeinek munkarendje. December 1-jén és 15-én, szombaton
munkanap lesz, a hivatal pénteki munkanap és ügyfélfogadási rend szerint
várja az ügyfeleket. Ezeken a napokon a parkolásért is fizetni kell.
December 24-én és december 31-én pihenőnap lesz.

A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJának nyitvatartása: hétfőn és szerdán
10-18 óráig, kedden és csütörtökön 8-15 óráig, pénteken 9–14 óráig.
Telefonszám: 212-5030 (1024 Keleti Károly u. 13/b).
Ingyenes jogi tanácsadás a Fidesz II. kerületi szervezeténél. Időpont-egyeztetés nyitvatartási időben a 212-5030-as számon.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024 Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelentkezéseket a (06 30) 961-8561-es számon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu,
web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/kdnpbp2. Ingyenes
jogi tanácsadás, minden hónap utolsó keddjén 16.00-18.00 között.
Bejelentkezés nem szükséges.
Képviselői iroda: Varga Mihály (a 4-es számú választókerület országgyűlési képviselője) irodája hétfőn 15-18, szerdán 17-20, pénteken 9-13
óráig tart nyitva (1028 Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 355-8199).
Az MSZP II. Kerületi Szervezetének irodája hétfőn és csütörtökön 12-18 óra között, valamint kedden, szerdán és pénteken 10-16
óráig tart nyitva. Őrsi Gergely II. kerületi pártelnök és a Kerületünk az
otthonunk-frakció vezetője fogadóórát tart a 1027 Fazekas u. 19–23.
szám alatti irodában. Előzetes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-es
telefonszámon nyitvatartási időben. E-mail: bp02@mszp.hu, www.
facebook.com/mszp2. Ingyenes jogi és munkajogi tanácsadást tart
az MSZP II. Kerületi Szervezete. Előzetes bejelentkezés a 224-0090-es
telefonszámon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
JOBBIK II. KERÜLET: fogadóóra minden hónap páratlan hetének csütörtökén 16-18 óráig a 1024 Keleti Károly utca 8.-ban, páros hét csütörtökén
17–19 óra között a Széphalom vendéglőben (1028 Hidegkúti út 79.).
Jogsegélyszolgálat: időpont-egyeztetés a (06 70) 638-6665-ös telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.hu, Facebook: Jobbik Második Kerület).
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ önkormányzati képviselője, Kecskés Balázs
minden hónap első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 óra között a Budai
Demokrata Klubban, a 1126 Márvány utca 38. szám alatti irodában. Akinek bármilyen kérése, problémája merül fel, kérik, hogy a 275-8186-os
telefonszámon, vagy a budapest4@dkp.hu e-mail-címen jelentkezzen.
A Párbeszéd Magyarországért helyi képviselője Kovács Márton.
Fogadóóra előzetes időpont-egyeztetést követően a (06 30) 573-9033as telefonszámon.
Az éSzAk-budAI kISgAzdA poLgÁRI egYeSüLeT tisztelettel várja
az érdeklődők jelentkezését. E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.:
(06 20) 976-2415.
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.
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Ünnepi megemlékezés a Mansfeld parkban
a nemzeti gyásznapon
A Mansfeld Péter-emlékműnél tartottak
ünnepi megemlékezést a november 4-i nemzeti gyásznapon, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emléke
előtt tisztelegtek a 62. évfordulón.

Láng Zsolt polgármester beszédében kiemelte,
Mansfeld Péter története mindenkihez közel
áll, aki a rendszerváltás környékén „politikai
tudatra ébredt”.
– Sokszor beszélhettem a mártír testvérével,
Mansfeld Lászlóval, aki mindig jelen van a megemlékezéseken, személye közelivé teszi azt a
mérhetetlen igazságtalanságot, amely 1956-ot
és az utána következő éveket jellemezte – mondta. Megjegyezte, végig kell gondolni, mit tudunk
tenni, hogy az olyan hétköznapi hősöknek, mint
Mansfeld Péternek, a forradalom legfiatalabb
mártírjának áldozata ne legyen hiábavaló.
Örömmel emlékeztetett arra, 2008-ban sikerült
elérni, hogy a Világifjúsági park Mansfeld Péter
nevét vehesse fel. Varga Mihály pénzügyminiszter, a 4-es számú választókerület országgyűlési
képviselője köszöntőjében kiemelte: – Nekünk
megadatott, amiért 1956 hősei harcoltak, hiszen
ők szuverén, önálló és szabad Magyarországot

akartak, magyar Magyarországot, amely független a birodalmaktól, kiáll magáért és nem mások döntenek sorsáról. Szatmáry László, a Tóth
Ilonka Szülőházáért Alapítvány elnöke, XVI.

kerületi képviselő arról beszélt, hogy mindkét
kerület méltón emlékezik hőseire, Tóth Ilonkára
és Mansfeld Péterre, akik a Duna két oldalát egy
képzeletbeli híddal kötik össze.

Tollal és ecsettel 1956-ról

A Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány – amely
hivatásának tekinti, hogy ébren tartsa a forradalom és szabadságharc emlékét – kiállítással
egybekötött könyvbemutatót és emlékülést tartott november 6-án a Klebelsberg Kultúrkúriában. A kuratórium képviseletében dr. Szieberth
István – a huszadik, jubileumi rendezvényükön
– kiemelte, legfontosabb célkitűzésük, hogy hidat építsenek a következő generációhoz 1956
kapcsán, ezt szolgálják a fiataloknak kiírt pályázataik és kiadványaik is. Az eseményen a
II. Kerületi Önkormányzat nevében Biró Zsolt,
a Közoktatási, Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket, és Márai Sándor versének gondolatát
idézve kiemelte, mennyire fontos elmondani

a következő generációknak, hogy mi a szabadság, mert ők mindezt már „örökségbe kapták”.
Hozzátette, meghatározó a II. Kerületi Önkormányzat felelőssége és szerepvállalása is,
hiszen a II. kerültben élt az ’56-os forradalom
több jelentős személyisége, többek között Nagy
Imre, Bibó István, Mansfeld Péter, Fónay Jenő
és Szabó bácsi is.
Majd Bognár Nándor újságíró, szerkesztő mutatta be az alapítvány újabb, általa szerkesztett
köteteit, az Ilyennek láttam 1956-ot címűt, amely
gyerekek és fiatalok írásait és rajzait rendezte
kötetbe, illetve az 1956 Tollal, ecsettel és ceruzával című könyvet, amely ’56-tal kapcsolatos
karikatúrákat, grafikákat és írásokat tartalmaz.
A bemutatott könyvek illusztrációit kiállításon

tekinthették meg a résztvevők. A kiállítást és az
alkotókat Fábry János grafikus, művészeti szerkesztő mutatta be. A Múzeum 1956 Emlékére
Alapítvány arra kérte a MÚOSZ Magyar Karikatúraművészeti Szakosztályát, hogy a forradalomhoz kapcsolódóan alkossanak karikatúrákat. Az alkotói csoport tagjai a műfajt szélesen
értelmezik; ide sorolnak minden olyan témakört, eszközt, amellyel a dolgok fonákját árnyalt,
kulturált, humoros, de színvonalas formában
lehet bemutatni, így születtek a kiállításon és a
kötetben is szereplő alkotások.
Az eseményen – amit a II. Kerületi Önkormányzat támogatott – Biró Zsolt bizottsági elnök
mellett részt vett Csabai Péter, a VÖK elöljárója
és Makra Krisztina képviselő is.
Ld
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Civil összefogással őrzik kerületünk

(Folytatás az első oldalról.)

A házigazda a közeljövő
feladatai között említette,
hogy a Goethe Intézettel
és a Kiscelli Múzeummal
közösen programokkal
csatlakoznak a jövőre
100 éves Bauhaus-irányzat jubileumi évfordulójához. Megyeri Gábor
a távlati tervek között
Megyeri Gábor
említette, szeretnék, ha
az utca bekerülne az Ágazati Értéktárba, ezt
követően már pályázhatnának a hungarikum
címre, valamint két év múlva megpályázzák az
Európai Örökség címet is. Így a felújításokhoz
és a környezet szépítéséhez több forrást tudnának szerezni.
Legyen szó építészeti emlékekről vagy a kulturális örökség védelméről, netán családi és
sportprogramokról, a II. kerületben évről évre
számos olyan kezdeményezés teszi színessé a
hétköznapokat, amely mögött valódi civil kezdeményezés áll. A lakók szerepéről már Láng
Zsolt polgármester beszélt köszöntőjében.
– Az itt lakók példát mutattak, hogyan lehet
összefogással, saját szabadidejüket feláldozva
tenni azért, hogy felhívják a figyelmet a II. kerület szépségeire, és megőrizzék az utókornak
értékeinket, amit elődeink hagytak ránk. Ez
nagy segítség városrészünknek, és az önkormányzat is mindig örömmel áll a hasonló kezdeményezések mögé.
Láng Zsolt beszédében kiemelte: az egyesület segítette a II. kerület munkáját azzal is,
hogy a II. Kerületi Idősügyi Tanács programját támogatva helytörténeti sétát szervezett az
idősebb korosztály számára.
A Napraforgó utcai kislakásos mintatelep
beírta nevét az építészet történetébe. Nem
véletlen, hogy együtt említik a Stuttgartban,
Breslauban, Prágában, Brünnben, Zürichben,
vagy éppen Bécsben álló, hasonló céllal épült
telepekkel, városrészekkel.

Levetítették a telep átadásáról szóló archív kisfilmet

Láng Zsolt polgármester köszöntötte az ünnepség résztvevőit

– Ezeket a helyi iparosokból, vállalkozókból, építészekből, formatervezőkből álló
egyesület (Werkbund) hozta létre, és az volt a
céljuk, hogy népszerűsítsék a korszerű építészetet és lakáskultúrát – hívta fel a figyelmet a Napraforgó utcaiak ünnepségén Ferkai
András, Ybl Miklós-díjas építészettörténész,
egyetemi tanár. – A hazai telep ehhez képest
néhány évvel később jött létre hasonló célokkal, ám azzal a különbséggel, hogy a soklakásos sorházak és kislakásos bérházak helyett
a Napraforgó utcában kis telkeken családi
házak épültek. A Napraforgó utca egy színes
virágcsokor, hiszen a házakat tervező építészek több generációhoz tartoztak, különböző
ízlést képviseltek.
Az építész hozzátette: a műemléki védettség
egyben kihívást is jelent az itt lakóknak, mert
a felújításokkor nehéz olyan szakembereket
találni, akik képesek a közel kilencven éve modern építészeti és technikai megoldásokat rekonstruálni, legyen az egy speciális tolóablak,
harmonikaablak, vagy más különleges szerkezet, amit itt próbáltak ki a tervezők.

A három ikerház egyike

– Az épített értékek megőrzésében nagyon fontos, hogy az itt lakók tisztában legyenek a lakótelep valódi szellemi értékével
és tegyenek népszerűsítéséért, megőrzéséért – hangsúlyozta felszólalásában Mártonffy
Miklós, Budapest főépítésze, aki átfogó képet
adott a II. kerület építészetéről a római kortól a török időn át a nagyvárossá fejlődés időszakáig, majd a villanegyedek kialakulásáig.
A főépítész kiemelte, hogy az épített örökség
védelmében a főváros jelentős számú épületet védett már le, ezek közül a jegyzékben ma
257 darab II. kerületi helyrajzi szám szerepel.
Mártonffy Miklós megemlítette azt is, hogy a
főváros a lakóközösségeket az értékvédelmi
pályázaton keresztül anyagi és szakmai szempontból is támogatja az építészeti örökségek
védelmében.
A Napraforgó utcai mintatelep 1974-ig
semmiféle védelem alatt nem állt, az Országos
Műemléki Hivatal kezdeményezésére a kísérleti lakótelep valamennyi épülete 1999-ben
kapott műemléki védettséget.
Szabó Gergely
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épített értékét Pasaréten

Az 1920-as évek végére nyilvánvalóvá
vált, hogy Budapest lakásproblémáját
csak nagyszabású, a korábbi gyakorlattól
eltérő, új elveken alapuló intézkedésekkel
lehet megoldani. Ehhez az addig érvényes
építési szabályzatok megváltoztatására és
a lakásépítési programok központi szabályozására volt szükség annak érdekében,
hogy elősegítsék a középréteg számára a
lakhatást a zöldövezetekben.
Az egységes, telepszerű építés előnyeit
– alacsonyabb építési költség, ésszerűbben
megépíthető és racionálisabban működtethető közművek, célszerűbb telekkihasználás
– az új építészeti irányzat néhány élharcosa
(Kaffka Péter, Kozma Lajos és Vágó László)
hamar belátta, az ő kezdeményezésükre és
aktív részvételükkel jött létre a Napraforgó
utcai lakótelep. Kivitelezéséhez a Fejér és
Dános építőipari céget sikerült megnyerniük, amely 1930 májusában önerőből
vásárolta meg az Ördögárok melletti 3000
négyszögöl alapterületű telket.
A Fővárosi Közmunkák Tanácsa azzal
segítette a telep létrejöttét, hogy az övezeti
besorolás szerinti 300 négyszögöles építési
telkek méretét harmadára csökkentette,
így egy családi ház ára telekkel együtt
egy 300 négyszögöles üres telek árával
vált egyenlővé.
A 16 szabadon álló és 3 iker elrendezésű
ház tervezőinek kiválasztásában építéspolitikai és taktikai meggondolások is helyet
kaptak: az idősebb generációhoz tartozó,
konzervatív látásmódú építészeket is felkértek, akik a közéletben jelentős befolyással bírtak (Wälder Gyula, Wellisch Andor,
Kertész K. Róbert). Az utca legmodernebb
épületeit fiatal építészek, ifj. Masirevich

György, Molnár Farkas és Fischer József
tervezték, de közülük is csak Molnár volt az,
aki már tervezett modern házat korábban is.
A Napraforgó utcai mintatelep egységes arculatának kialakításához szervesen
hozzátartozó kertek tervezésére és kivitelezésére Solty László kertépítő művészt kérték
fel. Solty új, geometrikus elemeket használt,
előtérbe helyezve a funkcionalitást. A kivitelezési munka 1931 februárjában kezdődött, és az év augusztusában beköltöztek
az első lakók, novemberre pedig az egész
telep benépesült.
Genthon István a Magyar Irodalmi Társaság Napkelet című folyóiratában így írt:
„Néhány héttel ezelőtt kinn a Pasaréti-út
oldalában megnyílt egy kiállítás: házak
bemutatása. Egy vállalkozó cég egész utcányi villát épített fel s azokat együttesen
bemutatta a közönségnek. Az utca a nap- A Gerlóczy Gedeon által tervezett ház
raforgóról kapta a nevét s a név ezúttal
szimbolikus. A modern házak hatalmas
ablakai a Nap éltető sugarait várják, bárhonnan jöjjön is az, úgy vannak építve,
hogy befogadhassák. Napfény és levegő,
egyszerűség és tisztaság, praktikum és
mindezekből folyó egészség kell a mai embernek. A Napraforgó utca házai, melyek
felépítésében a mai magyar építésztársadalom színe-java működött közre […] a
nagyvárosi ember természet- és saját otthon
utáni sóvárgását akarják kielégíteni, jól és
olcsón. Ezt a nemes munkát nem érheti
gáncs még akkor sem, ha valakinek nem
szívügye az új stílusú építészet.”

Összeállította

a Napraforgó Utcai

Bauhaus Egyesület

Bierbauer Virgil munkája

Fotók: Fortepan, Bánó fotó

Napfény és levegő, egyszerűség és tisztaság
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A képviselő-testület ülésén történt

A képviselő-testület október 25-én tartott ülésén a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság nem képviselő
tagjává Bálványkövi Istvánt választották meg a
korábban a tisztségéről lemondott Fekete László
helyére.
A testület változtatási tilalmat rendelt el a
Hűvösvölgyi út melletti, 11364/2 helyrajzi számú ingatlanra, valamint a 11359, 11360/1 és
11360/2 helyrajzi számú ingatlanokra. Ezek
az egykori Balázs vendéglő és a közelmúltban
leégett Hűvösvölgyi Vigadó területét jelentik.
Az önkormányzat azért döntött a tilalomról,
hogy az érintett ingatlanokon ne valósulhasson meg a környékre kedvezőtlen hatású beruházás, amíg a területre el nem készül az új
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat
(KVSZ), ami felülvizsgálja a jelenlegi építési
előírásokat.
Közbeszerzési eljárást ír ki az önkormányzat
a II. kerületi felnőttkorúakat ellátó központi orvosi ügyelet teljes körű ellátására, miután a feladatot végző szolgáltató felmondta a szerződést.
A feladatellátás folyamatos biztosítása végett az
önkormányzat a közbeszerzési szabályzatnak
megfelelően ajánlattételi felhívást küldött három ajánlattevő részére. Egyúttal a gyermekorvosi ügyeleti ellátására is közbeszerzést írnak
ki. A tervek szerint egy szolgáltató vállalja fel
mind a felnőtt- mind a gyermekkorú lakosok
ellátását, és a gyermekügyelet helyszíne is a

Napirend előtt
Napirend előtti felszólalásában Őrsi Gergely, a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője, a Gazdasági
és Tulajdonosi Bizottság elnöke az M0-s körgyűrű
nyugati szektorának tervezése ügyében kért szót.
– Öröm, hogy az önkormányzat a helyi lakosok
véleményét figyelembe véve szeretné kialakítani
álláspontját a beruházásról, és lakossági fórumokat is tartott. Javaslom, hogy a II. kerület saját
megrendelésre végeztessen hatásvizsgálatot a
különböző nyomvonaltervekre, amiből kiderül,
milyen környezeti hatások várhatóak, és milyen
hatása lesz a forgalomnak a városrészre. Ez megkönnyítené a laikusok számára az állásfoglalást,
és az önkormányzat is pontosabb képet kaphatna.
A frakcióvezető a Hűvösvölgyi Vigadó területére
és annak környékére elrendelt változtatási tilalommal kapcsolatban arról érdeklődött, ezeket a
telkeket az önkormányzat megvásárolhatja-e, hogy
azokat a Pesthidegkutat jobban szolgáló funkcióval
tölthesse meg.
Láng Zsolt polgármester válaszában hangsúlyozta,
hogy a II. kerületi és a fővárosi önkormányzat is
évek óta érdeklődik a telkek iránt egy esetleges
P+R parkoló kialakítása céljából, de eddig irreálisan
magas árat kértek a tulajdonosok.
– Egyelőre nincs realitása, hogy ilyen árak mellett
egy önkormányzat telkeket vásároljon, de nem is
zárkózunk el tőle. Ha egyszer – pályázati úton, vagy
kormányzati segítséggel – lehetőség nyílik rá, akkor
érdemes elgondolkodni megvásárlásukon – tette
hozzá a polgármester.

Rét utcai rendelő lesz. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
hatályba lépéséig az Országos Orvosi Ügyelet
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. végzi a
felnőtt ügyeleti ellátást. A gyermekügyeletet a
Főnix-Med Zrt. – az Inter-Ambulance Zrt. közreműködésével – látja el.
Dankó Virág alpolgármester az M0-s autóút tervezésével kapcsolatban elmondta: nem véletlen, hogy
a Nemzeti Infrastuktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. több száz
millió forintos szerződést kötött a nyertes tervező
konzorciummal. – A hatásvizsgálat és tervezés olyan
mennyiségű munka és adat, amire egy külső szakértő nem tud teljesen rálátni. Az igazán lényeges
információkat a NIF Zrt.-től lehet megtudni, ezért
is fontos velük az együttműködés.
Az alpolgármester hozzátette, hogy a NIF Zrt.-nek
kell feltenni a kérdéseket, mert a tervezési munka
része, hogy azokra választ adjanak.
– Kértük tőlük, hogy a hatásvizsgálat keretében
adjanak megalapozott válaszokat, a tervezési folyamat pedig teljes átláthatóság mellett történjen
– hangsúlyozta Dankó Virág hozzátéve, mindent
megtesznek azért, hogy a kapott információk megalapozottak és helytállóak legyenek.
Bodor Zoltán (Jobbik) képviselő szintén a tervezés alatt álló M0-s autóúttal kapcsolatban kért
szót. Arról érdeklődött, hogy a megvalósíthatósági
tanulmány csak az eddig B jelűnek ismert nyomvonaltervre készül-e, a többi, korábban felmerült
útvonalat pedig vizsgálják-e egyáltalán.
– A lakossági fórumok célja, hogy az önkormányzat megismerje a helyiek véleményét és ez alapján
foglaljon állást, valamint működik az interneten
egy információs Facebook-csoport is, amit az önkormányzat kezel. Kiderült-e már, hogy a II. kerület
mit szeretne képviselni a következő időszakban az
M0-s ügyében? – kérdezte. Jelezte azt is, hogy a Budai
Polgár újságon keresztül fel kellene hívni a lakosság

A Külgazdasági és Külügyminisztérium kérésére a Medve utca 25-29. szám előtti irodaépület előtt három parkolóhelyet biztosítanak a minisztérium számára. A helyeket csak
hétköznapokon 7–19 óra között jogosultak
használni, a fennmaradó időben a lakosok
parkolhatnak ott.
figyelmét arra, hogy gondoskodjanak az ingatlanok
előtt húzódó vízelvezető árkok kötelező tisztításáról,
mert a csapadékosabb időszakban nem fog tudni
elfolyni a víz, és elöntheti az utcákat, a garázsokat.
Láng Zsolt polgármester egyetértett, hogy sokan
felejtik el a házak előtti vízelvezető árkok tisztítását.
Dankó Virág alpolgármester hangsúlyozta, hogy
nem egyetlen nyomvonaltervre készül a megvalósíthatósági tanulmány, sőt, a tervezési feladatnak
az is része, hogy a korábban elkészült nyomvonalváltozatokon túl új nyomvonalváltozatokat is várnak.
A leginkább megfelelőt ezek közül választhatják ki.
– Az önkormányzatnak a kérdésben lépésről lépésre kell haladni és azt kell látni, hogy mi milyen
hatással van a kerületre – mondta az alpolgármester. – Elkötelezettek vagyunk, hogy a lehető
legteljesebb mértékben meg lehessen ismerni,
hogy mi az, ami számunkra pozitívum, illetve mi
negatívum. Ennek alapján kell majd kialakítani a
konkrét álláspontot, amit képviselni szeretnénk.
Jelenleg az úgynevezett „nulladik” stádiumban
vagyunk, amikor nincs eldöntött nyomvonalváltozat,
és még megfogalmazhatjuk a II. kerületiek számára
fontos szempontokat. Hozzátette, meg kell várni,
hogy egyáltalán milyen nyomvonalváltozatokat
vizsgálnak a szakemberek.
Emlékeztetett arra is, hogy mindenféleképpen
választ kell kapni a tervezőktől többek között a
környezetvédelemi szempontokkal, az M0-s út
helyi közlekedésre gyakorolt hatásával, valamint
a nyomvonal által érintett ingatlanok esetleges
értékvesztésével kapcsolatban felmerülő kérdésekre.
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Irányt adtak a II. kerület jövőképének

Fotó: SZEG

Elkészült városrészünk településfejlesztési koncepciója

A képviselő-testület szeptember 27-én
tartott ülésén tárgyalta és fogadta el a II.
kerület hosszú távra szóló Településfejlesztési Koncepcióját, amely rögzíti a II. kerület
településfejlesztési elveit és jövőképét.

A koncepció különböző területi adottságok
mentén foglalja rendszerbe az önkormányzat
településfejlesztési szándékait, és meghatározza a városrészünk jövőképét, fejlesztési elveit. A táji, természeti és ökológiai, valamint
a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális
adottságokat figyelembe véve foglalja keretbe a helyi fejlesztési lehetőségeket.
– Egy ilyen nagy léptékű tervezést komoly
megalapozó vizsgálat előz meg, a munkára
jellemző, hogy 330 oldalas ez az elemzés –
mondta el lapunknak Trummer Tamás önkormányzati főépítész. – Ez a vizsgálat tárta fel
azt, hogy a koncepciónak a jövő milyen előre
látható kihívásaira kell választ adnia. Nem
négyzetméterekről és épületmagasságokról
dönt, hanem a kerületben élők érdekeit szem
előtt tartva, egyfajta sorvezetőként szolgál a döntéshozóknak, hogy az elkövetkező
időszakban a benne rögzített jövőképhez és
értékválasztáshoz igazítsák többek között a
településfejlesztési döntéseket és településrendezési feladatokat. Szintén segítséget ad
abban, hogy alapul szolgáljon konkrét – saját
erős, illetve külső forrásból tervezett – fejlesztési lehetőségek részletesebb kidolgozásához.
A településfejlesztési koncepcióban foglalt
iránymutatásokat az önkormányzat minden döntésében érvényesíti, a végrehajtásban alapvetően illetékes bizottságai, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei vesznek
részt a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat szerepvállalásával.

A Településfejlesztési Koncepció részeként elkészült
a II. kerület Értékleltára is, amely a műemléki, régészeti, világörökségi és fővárosi védelem alatt álló
épületeket, területeket, helyszíneket ismerteti

Trummer Tamás II. kerületi főépítész

A célok végrehajtásában van szerepe az
önkormányzat Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának (ITS), amely középtávon határozza meg a rendelkezésre álló és bevonható
források ismeretében a településfejlesztési
koncepcióban megfogalmazott célokhoz szükséges beavatkozásokat, programokat, illetve
a megvalósítás eszközeit. A jelenleg készülő
Kerületi Építési Szabályzat megalkotásakor szintén figyelembe kell venni a Településfejlesztési Koncepcióban foglalt iránymutatást.
– A II. kerület jövőképének kialakításánál
figyelembe vettük természeti adottságait és
történeti kialakulását is, a szép és kellemes
környezethez való igényt. A koncepcióban
a városrész XXI. századi minőségi megújulása is cél. Ehhez mérten szerepel benne az
életminőséget befolyásoló köz- és közösségi
elemek, valamint a lakófunkciót nem zavaró
gazdasági ágazatok fejlesztése, illetve nem
utolsó sorban a táji és természeti adottságok
védelme, visszafogott igénybevétele. Szin-

tén meg kell tartani az egyensúlyt a területhasználat és a természeti területek között.
A koncepcióban megfogalmazott tematikus célok között határozták meg továbbá a
piaci alapú szolgáltatások skálájának szélesítését, a köz és a kerület hatáskörébe tartozó
ellátó intézményhálózat fejlesztését, a nem
állami gazdasági szektor szereplőivel való
együttműködést a feladatok megosztásában, az
alternatív megoldások arányának növelését az
energiaszükséglet kielégítésében, a természeti
és az épített környezetben a kilátás és a rálátás
védelmét, a központi kerületrészt terhelő személyautó-használat kényszerének csökkentését, valamint a minőségi közműfejlesztést.
Trummer Tamás önkormányzati főépítész
hozzátette, hogy a Településfejlesztési Koncepció célterületként határozza meg a központi kerületrész hálózatos zöld- és közterületi
fejlesztését, valamint forgalomcsillapítását,
azon belül pedig a bel-budai városközpont,
Újlak és a fürdőnegyed a kiemelt helyszín,
de a fontos szerepet kap a lokális központok
hálózatának fejlesztése is. A teljes koncepció
mellékleteivel együtt elérhető a II. Kerületi
Önkormányzat honlapján:www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/szabalyzateskoncepcio/
telepulesfejl_konc_2018.html
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Ha segítségre van szükség, van hová

A közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként
ünneplik világszerte
novemberben a szociális munka napját,
amely tavaly óta az
érintetteknek már
munkaszüneti nap is.
A II. kerületi szociális ágazatban 144-en
dolgoznak, őket
köszöntötte Láng
Zsolt polgármester a
szociális munka napja
alkalmából november
13-án, megköszönve
másokért végzett
egész évi türelmes,
szeretetteli és áldozatos munkájukat.

Szalai Katalin, az Értelmi
Fogyatékosok Nappali Otthona gondozója – polgármesteri
dicséret. 1996 óta, a kezdetektől
az intézmény dolgozója. Kötelező
feladatain túl az ellátottak művészeti, irodalmi, kulturális és szabadidős programjaiban szívvel-lélekkel
részt vesz. Az ellátottakat kiállításokra, koncertekre, múzeumokba,
színházba, történelmi és jeles ünnepekre kíséri, a munkaidőn túli kulturális programokat a családokkal
együtt szervezi meg.

Tóth-Kovács Tímea,
a II. Sz. Gondozási Központ terápiás munkatársa – polgármesteri
dicséret. Az idősek nappali ellátását
szervezi, vezeti, a klubban családias
közösséget alakított ki. Az általa szervezett programok alkalmával igényes
időtöltésre, magas fokú szervezettségre lehet számítani, nem ritka, hogy
a klubtagok versben köszönik meg a
munkáját. A II. kerületi Idősügyi Tanács programjaiban is aktív szerepet
vállal, legyen az hajókirándulás vagy
egy retrótáncos délután.

Bokor Csilla, a Család- és Gyermekjóléti Központ
családsegítő munkatársa – polgármesteri dicséret. 2007
óta dolgozik az intézményben, minden rá osztott feladatot
szívesen ellát, gyakorlati munkájában folyamatosan a megújulásra, az új utak keresésére törekszik. A szociálisan nehéz
helyzetben lévő családok számára éveken keresztül szervezte
és vezette a nyári családi táborokat. Az ügyfelek bizalommal
fordulnak hozzá, a társintézmények dolgozóival kiváló munkakapcsolatot ápol. 2019 tavaszán nyugdíjba vonul, kitüntetése
méltó elismerése eddigi munkájának.

Fábián Zsigmondné, az I. Sz.
Gondozási Központ gondozója – osztályvezetői dicséret. Húsz éve dolgozik a házi segítségnyújtás területén.
Munkáját az empátia, a segíteni akarás
jellemzi, szakmai tudását maximálisan
kamatoztatja az idősek ellátása során.
Nemcsak rátermettsége, ügyessége, megnyerő személyisége, hanem humora és jó
kapcsolatteremtő képessége, valamint a
munkatársaival szembeni segítőkészsége
is nagyban hozzájárul mind az ellátottak,
mind a munkatársak körében való népszerűségéhez, megbecsüléséhez.

Konrád Aladárné,
a III. Sz. Gondozási Központ terápiás munkatársa – polgármesteri dicséret. 29 éve dolgozik
az intézményben, a nappali ellátás vezetője, ötven
év közalkalmazotti munkaviszonnyal rendelkezik.
Mindenki mentora, a gyengék támogatója, aki
mindig a jó ügy mellé állt. Halk szavaival, állandó
mosolyával nyugodt, biztonságos környezetet teremtett az intézmény falai között. Jövőre nyugdíjba
vonul, nehéz lesz őt pótolni.

Klemens Márta, az I. Sz.
Gondozási Központ technikai
dolgozója – osztályvezetői dicséret. Munkáját lelkiismeretesen, becsületesen, nagy odaadással és szorgalommal végzi.
Megnyerő egyénisége, nyíltsága,
szociális érzékenysége hozzájárul
az intézmény minőségi munkájához. Udvariasságával, tapintatosságával, türelmével és segítőkészségével méltán kiérdemelte
az ellátottak és a munkatársak
megbecsülését.

Király Józsefné, az I. Sz. Gondozási
Központ technikai dolgozója – osztályvezetői dicséret. Munkáját megbízhatóság,
pontosság, becsületesség és együttműködés
jellemzi. Talpraesettsége és jó problémamegoldó képessége miatt mindig lehet rá
számítani a váratlan helyzetekben is. Kiváló
kapcsolatot ápol mind az idősekkel, mind
a munkatársakkal, ami elengedhetetlen az
intézményben folyó munkához.
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fordulni...

Az eseményen részt vett Kocsy
Béla, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke, Riczkó Andrea képviselő és
Dömök Lászlóné is – ők szintén
tagjai a bizottságnak (középső
képünkön).
Három gondozási központunk, valamint az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona, a
Család- és Gyermekjóléti Központ, a Ferences Rendtartomány
Gondviselés Háza Gondozási
Központ és a Humánszolgáltatási Igazgatóság munkatársai
vettek részt a tiszteletükre rendezett ünnepségen.
Láng Zsolt polgármester köszönetet mondott a jelenlévőknek. – Az ágazat munkatársainak kitűnő munkája és az
önkormányzattal való jó együttműködés eredménye, hogy kerületünk 2010 után idén ismét
elnyerte a Családbarát Önkormányzat díjat. Kiemelte, a fluktuáció a kerületi szociális ágazatban szerencsére kis mértékű,
az intézmények nemcsak magas
színvonalú szakmai munkát végeznek, hanem egymásra figyelő
közösséget, egymást tisztelő és
szerető csapatot is alkotnak –
hangsúlyozta. Hozzátette, az intézmények példás összefogásának köszönhető, hogy nemcsak
a saját intézményük keretei között dolgoznak, hanem azon túl
is a kerület polgárainak jóllétét
is szolgálják. Így valósulhatott
meg 2018-ban a 450 fős hajókirándulás, számtalan kulturális
program, egészségügyi előadás,
családi nap.
Mint Vargáné Luketics Gabriella, a Humánszolgáltatási Igazgatóság vezetője az ünnepség
kapcsán lapunknak elmondta, a
„szokásos” napi munkaidőn túli
rendezvényeiken is szeretettel
és odafigyeléssel fordulnak a
kollégák az idősek, a családok
vagy a kisgyermekek felé.

– Ha egy szóval
látási Osztályig
kellene jellemezmindenki kiveszi
ni szociális intéza részét a probléményeinket, akma megoldásából;
kor az összefogás
ha szállítani kell
szó lenne a legaz időseket, vagy
találóbb kifejezés.
a képzőművészeti
Összefogás az inkiállításra a képetézmények között,
ket, máris rendelösszefogás a fennkezésre áll az ÉNO
tartó II. Kerületi Vargáné Luketics Gabriella busza, vagy akkor
humánszolgáltatási
Önkormányzattal.
sem marad egyeigazgató
Ha egy szociálisan
dül senki, ha egy
nehéz helyzetű családról van új jogszabály értelmezésével kell
szó, a Család- és Gyermekjó- megbirkózni. Az ágazat fizetése
léti Központtól kezdve az El- ugyan még mindig viszonylag

Mindennapi sikertörténetek
Néhány héttel ezelőtt a közszolgálati médiában az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonának egyik ellátottja – fogalmazásával az
egészséges felnőtteket is felülmúlva – arról
nyilatkozott, hogy milyen fontos a fogyatékkal élő sorstársainak az érdekvédelme. „Van
még tennivaló” – mondta. Ő Brüsszelben és
a világ más tájékán is képviseli hazánkat.

Egy 94 éves asszony, aki az idősek nappali
ellátását vette igénybe az egyik II. kerületi
gondozási központban, eltörte a karját. Az intézmény felkészült arra, hogy a továbbiakban
házi segítségnyújtásban támogassa őt. Legnagyobb csodálkozásukra másnap felkötött
karral megjelent a klubban, mondván, neki
a közösség nagyon sokat jelent, nem fog ő
otthon feküdni egyedül…

alacsonynak tekinthető, de két
évvel ezelőtt az önkormányzat bevezette azt a bérpótlékot,
melynek segítségével szeretné
megtartani a jól képzett szakembereket – tette hozzá az igazgató, aki a rendezvényen külön
köszönetet mondott a szociális
intézmények vezetőinek.
Az ágazat legkiválóbb munkatársai polgármesteri és osztályvezetői dicséretet vehettek át az
ünnepségen Láng Zsolt polgármestertől és Ötvös Zoltántól, az
Intézményirányítási Osztály vezetőjétől.

Egy egyedülálló anya két kiskorú gyermekével
mind anyagi, mind nevelési nehézségekkel küzdött, már annak a veszélye is felmerült, hogy a
gyermekeket ki kell emelni a családból. Az anya
a pénzbeli segítségtől kezdve a pszichológusig
mindent megkapott a szakembereinktől. Jelenleg boldog édesanyja két kiegyensúlyozott
gyermeknek, akik lelkesen vesznek részt az
Erőd(tér) közösségi programjain.
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a II. Kerületi Önkormányzat szervezésében
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Óvodások ismerkedtek a KSH Könyvtárral

Vidám gyerekhangok töltötték meg a KSH
Könyvtár folyosóját november 9-én kora délelőtt, mikor a Szemlőhegy Utcai Óvoda nagycsoportja látogatott el oda. Bekukucskáltunk
az olvasóterembe, hogy megtudjuk, milyen
különleges foglalkozással várták az ovisokat.

Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár főigazgatója: – Azzal a
felvetéssel kerestük meg a II. Kerületi Önkormányzatot, hogy
szeretnénk tovább erősíteni a már évek óta meglévő kapcsolatot, és még inkább részt venni a kerület életében. Utaltunk
arra, hogy nálunk minden korosztály talál magának olvasnivalót és programot, de készek vagyunk szélesíteni a palettát.
Dr. Kolláth Adél kabinetvezető asszony vetette fel, hogy forduljunk az óvodás korosztály felé. Eredetileg arra gondoltunk,
hogy házhoz vinnénk a kerületi óvodáknak a könyvet, illetve
fogadni is tudnánk óvodás csoportokat. Az óvodavezetők tetszését végül is az utóbbi nyerte el, így már több csoportot is
vendégül láthattunk könyvtárunkban. Fontosnak tartjuk, hogy
a könyvekkel minél hamarabb meg tudjanak ismerkedni a gyerekek, és majd olvasó, a kultúra iránt érdeklődő és fogékony
fiatalokká váljanak.
Jó látni, hogy amíg a kutatóteremben elmélyült munka folyik,
addig a Bibó István teremben zsibonganak az óvodások. Hosszú
távra tervezünk. Azt szeretnénk, ha évről évre újabb csoportokat
fogadhatnánk, illetve nagyon örültünk az egyik óvoda tervének,
miszerint ugyanazt a csoportot többször is visszahoznák hozzánk.
Jelenleg négy intézménnyel állunk kapcsolatban, és remélem,
hogy a program jó híre elterjed majd. Az eddigi tapasztalataink
nagyon jók, a gyerekek rendkívül érdeklődőek és lelkesek, egyaránt megcsodálják a kiadványokat és a vonalkód-leolvasót.
Nem az az igazán lényeges, hogy később a papíralapú vagy az
elektronikus könyvet fogják-e olvasni. Az a fontos, hogy – részben a mi segítségünkkel – eljussanak az olvasás élményéhez.

Bors Anikó, a KSH munkatársa: – A KSH
Könyvtár kezdeményezésén a Törökvész Úti Kézműves Óvoda csoportja vett részt először, ma a
Szemlőhegy Utcai Óvodából érkeztek hozzánk.
Van olyan óvoda, amelyik kéthavonta jön, nekik
tematikus foglalkozásokat fogunk tartani. Jómagam
pedagógusként végeztem, de a kolléganőim is vezetnek majd foglalkozásokat. A gyerekek nagyon
lelkesek, amikor megérkeznek, rögtön szaladnak a
könyvekhez, és mindig örülnek, amikor felfedezik,
hogy a tévéből ismert mesehősök – például Boribon
vagy a Kisvakond – is itt laknak a polcainkon. Amikor
mesélek, érdeklődve figyelnek, és az sem okoz nekik
gondot, hogy csendben maradjanak. Sokan mondták
a végén, hogy jó lenne visszajönni. Azt szeretnénk,
hogy minél több gyerek fedezze fel a könyveket.
Mivel minden műből kapunk köteles példányt,
nagyon gazdag a gyerekkönyv-kínálatunk, mintegy
kétezer könyv közül lehet válogatni a Bibó István
teremben. Könyvállományunk nagy részét pedig
törökbálinti raktárunkban őrizzük, itt helyben az
alapművek, valamint az újdonságok érhetőek el.
A gyerekek a foglalkozásunkon körülnézhetnek és
kezükbe vehetik a könyveket. Akár már egyéves
kortól fontos a képeskönyvek nézegetésének élménye, aminek során újra és újra rácsodálkozhatnak
a könyvek sokféleségére és szépségére.

Lantosné Vitkóczi Erzsébet
óvodavezető-helyettes: – A szülőkkel
együtt nagyon örültünk annak a lehetőségnek, hogy óvodásainkkal ellátogathatunk a KSH Könyvtárba. Az olvasás a
kultúra fontos része, és ez a foglalkozás
az első lépések egyike, ami az olvasóvá
váláshoz vezet. A könyvekkel az óvodában is folyamatosan ismerkednek a
gyerekek, karácsonyra, húsvétra is kapnak
a csoportok könyveket, hogy frissítsük
a készletet.
Mielőtt eljöttünk, sokat beszélgettünk
a gyerekekkel arról, milyen egy könyvtár,
mit lehet ott látni, hogyan kell viselkedni és vigyázni a kikölcsönzött könyvre.
Örömmel tapasztaltam, hogy a csoport
több mint fele járt már könyvtárban,
többen rendszeresen mennek szüleikkel.
A KSH Könyvtár meglátogatása azért is
nagy élmény, mert gyönyörű épületben
található, a gyerekek szépérzékét is fejleszti az impozáns termek és a végtelen
mennyiségű könyv látványa.

Összeállította: Novák Zsófi Alíz és Péter Zsuzsanna

Színes szivacsokon foglaltak helyet a gyerekek,
akik a II. Kerületi Önkormányzattal együttműködésben indult óvodai programra érkeztek.
Bors Anikó könyvtáros mesélt nekik a könyvtár
működéséről és kulisszatitkairól: bemutatta a
legizgalmasabb mesekönyveket, sorozatokat,
majd elmondta, miként lehet könyvet kölcsönözni. A kicsik elárulták, melyik mesét hallgatják a legszívesebben esténként, volt olyan,
aki arról is mesélt, hogy a nagyobb testvére milyen könyveket szokott olvasni. A beszélgetés
után a gyerekek átsétáltak a kölcsönzőpulthoz,
ahol mindenki kipróbálhatta a könyvtárosok
„lézerfegyverét”, amivel a könyvek vonalkódját olvassák le. Végül megnézhettek egy kedves papírszínházi előadást is, amelynek a végén ki-ki kedvére válogathatott a gyereksarok
könyvei közül.

12. OLDAL
Komor Marcell (1868–1944) neves építész
születésének 150. évfordulóját ünnepelték
Keleti Károly utca 29-31. szám alatti lakóházánál november 6-án.

Az ünnepségen elsőként Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, a XIX. század
második felében számos Gesamtkunstwerk,
összművészeti alkotás jött létre. Kiváló példák
erre Lechner Ödön művei, de tanítványa, Komor Marcell munkáin is ezt a szemléletmódot
figyelhetjük meg. Az általa tervezett magyaros,
szecessziós épületek homlokzatain és belső tereiben az építészet, a festészet, a szobrászat, a
fém-, a bútor-, a kerámia- és az üvegművesség
olyan magas fokon jelenik meg, amelynek nemzedékek óta csodájára járhatunk – fogalmazott.
Az építész életművét Várallyay Réka művészettörténész méltatta, aki „Marci papát” családi
anekdotákból is megismerhette. A méltatást
követően Komor Marcell unokája, az egykor
villamosmérnökként dolgozott Székely Tamás
is mesélt nagyapjáról – akivel 18 éven át élt egy
házban – és annak barátjáról, munkatársáról,
Jakab Dezső építészről. Mint mondta, a két teljesen különböző ember versengés nélkül, harmóniában alkotott, találkozásuk, barátságuk és
a kölcsönös megbecsülésük csodálatos eredményeket hozott, ami mindenki számára példa lehet. Számos kiemelkedő jelentőségű középület
és bérház fűződik a nevükhöz. Fő műveik közé
tartozik a szabadkai és a marosvásárhelyi városháza, a nagyváradi Sas-palota, a budapesti Palace
Hotel és több II. kerületi épület is. Székely Tamás
szerint míg nagyapja szívélyes, barátságos, derűs, humorkedvelő természet, addig Dezső bácsi
könnyen hevülő, robbanékony, harsány megjelenésű ember volt. – Amikor a ház gyermekei épp
az ablaka alatt zajongtak, a magasból néha Dezső
bácsi félelmetes „Csönd legyen!” dörgése dermesztett meg minket – emlékezett vissza. Ezután
beszélt a háta mögött látható ikervilláról, amelynek egyik részében lakott nagyapja és családja, a
másikban Jakab Dezső. – Komor nemcsak kiváló
szakember, hanem egyúttal fantasztikus, szeretetet sugárzó ember volt, de kemény kritikát is
tudott írni. Gyermekkori emlékem, hogy amikor
ebédhez hívták, abbahagyta a zongorázást, átszaladt az ebédlőbe, ahol átugrotta a széket. Mi,
gyerekek tapsoltunk, a nagymama szörnyülkö-
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A százötven éve született

Komor Marcell
Székely Tamás (Komor Marcell unokája) mellett balra Varga Mariann, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ megbízott igazgatója, jobbra Várallyay Réka művészettörténész, Láng
Zsolt polgármester és Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke

A Keleti Károly (az egykori Oszlop) utcai ház, amelyet Komor Marcell és Jakab Dezső tervezett

dött. Így néha még a legnehezebb időkben is meg
tudott minket nevettetni – mesélt gyerekkoráról.
A megemlékezésen Láng Zsolt polgármester és
Vashegyi György helyezett el koszorút az építész
emléktáblájánál. Az eseményen részt vett Varga

Mariann, a koszorúzást szervező Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ megbízott igazgatója, Ritoók Pál
főmuzeológus és Trummer Tamás, a II. Kerületi
Önkormányzat főépítésze is.
NZSA

Búcsú Székely Imrétől

A II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett Székely Imre
tanárt, a Budai Polgárban is sok éven át publikáló helytörténészt november 8-án helyezték örök nyugalomra az Új
köztemetőben. A szertartáson a II. Kerületi Önkormányzat
nevében részt vett és a ravatalnál koszorút helyezett el Ernyey László képviselő, az egyházi és karitatív szervezetek
tanácsnoka. A 91 éves korában október 10-én elhunyt Székely
Imrét egykori tanítványa, Dankó Iván, a Keleti Károly utcai
Krisztus Király-templom templomigazgatója búcsúztatta,
és lelki üdvéért az aznap esti gyászmisét is ő celebrálta.
A temetésen családtagként részt vett Székely János, a
Szombathelyi egyházmegye püspöke (képünkön Ernyey
Lászlóval).
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híres építészre emlékeztek

Jó lenne, ha az emlékek is örökölhetőek lennének

Komor Marcell építész unokája, Székely Tamás a
megemlékezés után a nagyapa által tervezett Keleti Károly utcai házban lévő otthonában fogadott
minket, ahol mesélt a háború szörnyű pusztításáról,
fiatal felnőttkoráról, különleges zeneszerzői sikeréről és villamosmérnöki munkájáról.
– A lakásunkat Budapest ostromakor, január végén egy
gyújtóbomba találta el, a Komor-villa utolsó két emelete,
ahol együtt laktunk nagyapámékkal, teljesen kiégett és a
tető is megsemmisült. Az ostrom után mi átköltöztünk az
utcafronti épületbe, az egyik éppen üres lakásba. Nem is
gondoltam arra, hogy alig húszévesen máshova menjek,
ide akartam hazajönni. Egyetemre jártam, ez volt a támpont, aztán ide is nősültem. Amikor az otthonunk találatot
kapott, mindenünk semmivé lett. Most pedig azon gondolkozom, mi legyen majd az
emlékekkel, talán gond is, ha az ember a rabjuk. Jó lenne, ha az emlékek is – mint
a tárgyak – örökölhetőek lennének!
Maradtak a gyerekkorára emlékeztető kincsei?
Sajnos, minden elégett, az ablaküvegek helyén olyan üveggombócok voltak, mint
a karfiolfejek, a zongorából csak az öntöttvas páncéltőkéje maradt meg. Külön szomorúság, hogy az alagsorban volt két helyiségben nagyapám tervtára, ami szintén
megsemmisült, viszont nem a bombatalálat martalékává lett, hanem a katonáknak
esett áldozatul. Megszállták a házat, és az ablakokból lövöldöztek. A házban akkor
nem lakott senki. Központi fűtés volt. Megvolt már a téli tüzelő, a kokszkamra tele
volt, de a katonák lusták voltak és a tervrajzokat gyújtósnak használták. Micsoda
kultúrkincs lenne ma az a sok értékes terv és rajz! A szemétből került elő egy családi fotó a ház tatarozásakor, amit a mai napig őrzök, ezen a ház előtt egy padon
ül édesanyám a nagyapámmal.
Megszerette az új lakást?
Lehet, hogy csodabogár vagyok, de én mindenhol jól érzem magam, pontosabban tudom olyanná tenni, hogy jól érezzem magamat. A háború alatt, az ostrom
idején, a pincében a kokszon megágyaztam, a szőnyeg volt az alátét, egy teknő a
takaró, és remekül aludtam.
A szülei mivel foglalkoztak?
Édesapám építőmérnök volt, a KIPTERV (Könnyűipari Tervező Intézet) osztályvezetőjeként ment nyugdíjba, szerette ő is a muzsikát. Anyai nagyszüleimnek két
gyermeke volt, Jánosból építész és festő lett, édesanyám, Anna ötvösként kezdte,
porcelánt festett, grafikus lett, majd szobrászkodott. Nekem nem volt hajlamom
felmenőim mesterségéhez, de mindig szerettem a szépet. Tízéves koromban édesanyám vett nekem egy detektoros rádiót építő játékot, onnantól a kocka el volt
vetve, később rádióamatőrként adóállomást is barkácsoltam. Villamosmérnökként
végeztem, sokáig a MÁV-nál dolgoztam hazai és nemzetközi vasúti kommunikációs
rendszerek kifejlesztésén, én építettem ki az országos URH-hálózatát, ezen alapul
ma is a cég rádiós kommunikációja.

Úgy tudom, a zene is mindig közel állt a szívéhez.
Egyetemistaként lemezhallgató kört alapítottam a barátaimmal. Jóban voltam a MÁV Kórház orvosokból alakult
zenekarának tagjaival, ismertem például a népszerű füttyművészt, dr. Hacki Tamást, aki 1962-ben megnyerte a Ki mit
tud? című televíziós vetélkedőt. Egy különös zenei sikerem
azért nekem is volt, így elmondhatom, hogy talán Magyarország egyik leggyakrabban játszott zeneszerzője vagyok,
mert én írtam az állomásokon felhangzó MÁV-szignált.
Jeligésen pályáztam, és az én dallamom nyert.
A feleségével hogyan ismerték meg egymást?
Egy baráti társaságban, de erről talán meséljen ő.
Székely Tamás felesége, Latorcai Ágnes: – 1976-ban
egyedül éltem a két kislányommal, éppen otthon takarítottam, és a háttérben szólt a televízió. Elkezdődött a Riporter kerestetik című műsor
– ebben láttam először a leendő férjemet –, én pedig mindent abbahagytam és
hallgattam a rendkívül érdekes beszélgetést. El lehet képzelni, milyen lehetett, ha
most 94 évesen ilyen érdekfeszítően beszél egy emlékezésen. A tévéinterjú közben
arra gondoltam, hogy „én miért nem tudok egy ilyen férfira találni?” Fél év múlva
találkoztunk újra egy társaságban, először nem is ismertem fel, mégis megismerkedtünk és egymásra találtunk.
Gyermekei örökölték az ön vagy felmenői tehetségét?
Sz. T.: Mindketten örökölték. Fiam építőmérnök lett, egy svéd cégnél dolgozott,
szupermarketeket és benzinkutakat építettek, sajnos már elhunyt, lányom ötvösművész, ékszerrestaurátor. Amit át tudtam adni nekik, az a mentalitás és a világhoz
való humánus hozzáállás, ez pedig szakmafüggetlen. Nagyapám édesanyámnak
Novák Zsófi Aliz
adta át, én pedig a gyerekeimnek.

Székely Tamás feleségével, Latorcai Ágnessel és lányával, Székely Györgyivel

Adventi gyertyagyújtás a Bánffy parkban

A II. Kerületi Önkormányzat és
négy pesthidegkúti plébánia immár 11 éve Hűvösvölgyben is megemlékezik az adventről. December
1-jétől négy szombat délután (december 1., 8., 15. és 22.) 16 órától
meggyújtják a feldíszített adventi
koszorú gyertyáit a Bánffy György
Emlékparkban. Közösen imádkoznak, adventi énekeket énekelnek,
és az alkalmak végén megvendégelik az arra járókat – így várva
Krisztus születését.
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Megtisztult a Lövőház utca díszburkolata

A Lövőház utcai díszburkolat tisztítása kétezer négyzetméteren nagy nyomású víz és vegyszer segítségével történt november elején. Ezzel egy időben a több helyen megsüllyedt burkolat helyreállítására, illetve a padok környezetében annak cseréjére is sor
került. A vízelvezető folyókákat is kitisztították, illetve a térkő burkolat fugajavítására is sor kerül a napokban. A két hétig tartó
munkákat 3,5 millió forintból végeztette el a II. Kerületi Önkormányzat.

Utak és járdák. Az Orló és a Zivatar utcában még tart a járdaépítés, valamint folyamatban van a Ditró és a Volkmann utca másik oldali járdájának
felújítása, a Muraközi utcában pedig zajlik az úttest építése.

Postaládánkból

Köszönet a kerület szépítőinek!

Akik nem csak várják a csodát… című cikkünkben augusztus végén
írtunk arról, hogy Buda több pontján is fel lehet fedezni apró kis
csodákat, melyeket a közelben lakók varázsoltak oda mindannyiunk
örömére: például a Napraforgó utcába egy kis napraforgószigetet,
vagy a Margit körútra egy virágos járdaszigetet. Utóbbi varázslatot
a Margit körút 69. lakói valósították meg, mint az olvasónk, Flatting
Gizella leveléből kiderült. „Kezdetben anyukám óbudai telkének
virágait ültettem el, hogy nekem és embertársaimnak is örömet
adjanak, pozitív energiát árasszanak!” – írta. Három év alatt vált
igazi oázissá a járdasziget, ahová kis bokrok, illatozó orgonák,
aranyesők, lassan száz színes évelő virág, sőt még magnóliafák is
kerültek. Nagyon sokat segített a közös képviselő és a ház két nyugdíjasa, Matusz Istvánné és Árvay Gáborné. Folytatták a megkezdett
munkát, ami nem kis fáradságot, sok zsák földet, és sok liter vizet
is igényel. „Köszönet, hogy vannak ilyen emberek is, akik szépíti a
világot! Sajnos, örömünket sokszor elrontja, hogy eltűnnek virágok,
vannak olyan kutyatulajdonosok, akik nem tartják tiszteletben a
munkánkat, illetve rengeteg szemét és csikk is kerül a virágok közé.
De nem adjuk fel!” – hangsúlyozta. Hozzátette még levelében,
bíznak benne, hogy miután elkészült a közeli bevásárlóközpont
melletti garázs, a Mammuttól a Mechwart liget végéig kis bokrok,
virágok szépítik majd a járdaszéli virágágyasokat.

2018/19 – november 17.
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Erdészeti munkák kezdődnek

Az erdők karbantartása és folyamatos megújulása érdekében a
II. kerületi erdőket is kezelő Pilisi Parkerdő Zrt. erdészeti munkákat végez több helyszínen. A munkálatok a hűvösebb idő beálltával kezdi meg az erdőgazdaság.

Az erdő megfelelő, egészséges fejlődése érdekében a növekedés során
törzsszámcsökkentő beavatkozásokra, úgynevezett tisztításokra, gyérítésekre – nevelő vágásokra – van szükség. A Pilisi Parkerdő Zrt. lapunkat
arról tájékoztatta, hogy a szakmai elveknek megfelelően csak a vegetációs időszak utáni hidegebb, őszi időben kezdenek hozzá a munkákhoz.
Az erdőgazdálkodási tevékenység idejét az időjárás határozza meg, így a
munkálatok hosszabb ideig is eltarthatnak. A II. kerületben három területen várhatóak fakitermelések.
Növedékfokozó gyérítést végeznek a Szépvölgyi-dűlő melletti erdőterületen (12/B és 12/C területek), és készletgondozó használat zajlik majd
a Szipka utca és a Kondor út közötti erdőrészben (26/B terület).
A gyérítésekkel az egészséges, életerős faegyedek, értékes elegy fafajok fejlődését segítik azzal, hogy a növekedésüket akadályozó fákat eltávolítják, továbbá a faállomány stabilitását növelik a megfelelő törzs- és
koronaarányok kialakításával.
Az örökerdő-gazdálkodással kezelt erdőrészletekben folytatott készletgondozó használat a fák meghatározott időszakonként ismétlődő,
szálankénti, illetve csoportonkénti kitermelését jelenti úgy, hogy az
erdő szerkezetében lényegi változás nem áll elő, az erdőborítás folyamatosan megmarad.
A Pilisi Parkerdő Zrt. által úttörő módon egyre több helyen alkalmazott
módszer lényege, hogy a fakitermelés, az erdő felújítása és a nevelése ös�szekapcsolódik, időben nem különül el egymástól. Ezért nincsenek nagy
területű vágásterületek, a látogatő az erdőképben a fakitermelések ellenére sem tapasztal változást. Örökerdő-gazdálkodást azonban csak olyan
erdőrészletekben vezethető be, ahol a megfelelő feltételek rendelkezésre
állnak: az erdő őshonos fafajokból áll, kedvező terepviszonyok vannak,
a megfelelő erdészeti úthálózat rendelkezésre áll, vagy megteremthető.
A munkálatokkal érintett erdőkről és részterületeikről pontos térkép
érhető el a https://erdoterkep.nebih.gov.hu internetes oldalon.

Újra látogatható a Makovecz Imre-kilátó
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Budai polgárok a kerületből...

A Balaton mellől származom, tavaly költöztem a II. kerületbe, korábban a belvárosban éltem. Nemrég pszichológia mesterképzésen
vettem részt Hollandiában, az ottani utcák és terek hangulatát idézi ez
a zöld városrész. Amikor tele van a fejem, csak elindulok fel a Bimbó
úton és nézegetem a fákat, a gyönyörű házakat, gyakran elsétálok az
Árpád-kilátóhoz. Kedvenc helyem a Mansfeld Péter park, szeretem
onnan nézni a Dunát.
Kiskorom óta cserkész vagyok, nagyon korán őrsvezető lettem, sokat
foglalkoztam kisgyerekekkel. Két szülőm pedagógus, de más pályára
vágytam. Mindig izgatott, hogy egy adott csoportban milyen dinamikák működnek. Négyévente dzsemborin – cserkész világtalálkozón
– vettem részt, negyvenezer másik emberrel a világ körül hatalmas
élmény, különleges látni, hogyan működünk együtt. Később egy osztálytársam mondta, hogy pszichológus lesz és valahogy akkor gyulladt
ki az a bizonyos villanykörte, hogy „jé, hát igen, ez az, ami engem a
legjobban érdekel!”
Önkénteskedtem, gyerekotthonokban tartottam foglalkozásokat.
Most félállásban iskolapszichológusként dolgozom. Rendkívül összetett feladat. Elmesélek egy extrémnek hangzó esetet, ami gyakoribb,
mint ahogy gondolnánk. Tizenhárom éves kiskamaszok közül egy
osztályban többen is elkezdtek falcolni, vagyis önsértést elkövetni:
öngyújtóval, vágó eszközzel bántották magukat. Osztályfőnökük zsenialitása, hogy ezt észrevette. Nehéz felismerni, mert sokan álmunkban sem gondolnák, hogy okos gyerekek ilyet tesznek. Nem posztolják
közösségi oldalon sem. Mikor kiderült, nagyon komoly munka kezdődött, több irányból – szülők, tanárok, gyerekek – be kellett avatkozni.
Miért csinál valaki ilyet? A fizikai fájdalom észhez térít, amikor nagyon
nagy a lelki. Ha az önsértés ismétlődik, endorfin szabadul fel, ezért rá
lehet szokni. Kamaszodáskor minden megkérdőjeleződik, ki vagyok,
merre megyek, az egész identitásunkat újra össze kell rakni. Ha ehhez családi, iskolai problémák társulnak, az már egyszerre túl nehéz.
Siker és öröm, hogy a visszajelzések alapján jól avatkoztunk be, mert
a falcolás lecsengett. Kamasznak lenni sose volt könnyű. Pár generációval korábban például a vallás és a családi kötelékek szétbonthatatlan
alapok voltak, manapság sokszor elmosódnak. A válás természetes,
ha valaki vallásos az is jó, ha nem, az is. Ez szabadságot ad, másrészt
emiatt már gyerekként el kell dönteni, hova akarok tartozni.
Tanácsadást is tartok felnőtteknek, egy alapítványnál pedig függőkkel foglalkozom. Munkám során rengeteg szép és bölcs emberi
történetet kapok „ajándékba”. Nagyon jó látni, ha valakinek sikerül
változtatnia az életén. A pácienseimnek segítek, hogy észrevegyék az
erősségeiket, amikre építhetnek. A pszichológia csodálatos tudomány,
élethosszig tartó tanulást biztosít, ez motivál engem. Töltekezem persze máshonnan is, nagyon kommersz, de ez az igazság: a család és
a barátok az energiaforrásaim. A párommal gyakran kirándulunk a
természetben.

Olé Adrienn

Befejeződtek a II. kerületi Kis-Hárs-hegyen található Makovecz Imre-kilátó felújítási munkálatai, újra látogatható a Pilisi Parkerdő Zrt. szakemberei, a Makovecz Imre Alapítvány munkatársai és a Budapesti Műszaki Egyetem építészhallgatói segítségével felújított kilátó. A kilátót
csatlakoztatták a Makovecz-túraútvonalhoz is, amely mentén táblákon
ismertetik a neves építész munkásságának egyes fejezeteit

Lejegyezte: Novák Zsófi Aliz

Fotó: Makovecz Imre Alapítvány/parkerdo.hu
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KIÁLLÍTÁSOK

december 9.
vasárnap 19.00

Yasmina Reza:
MŰVÉSZET
a Váci Dunakanyar Színház
előadása – komédia

Szereplők: Csórics Balázs, Karalyos Gábor,
Kis Domonkos Márk
Rendező: BAKOS-KISS GÁBOR
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával kerül bemutatásra.

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 25-ig: A Római Magyar Akadémia ösztöndíjasai. Válogatás az ösztöndíjas művészek munkáiból. NOVEMBER 27-ig: Buda anno – hangulatok a múlt századból.
Domokosné Gombosi Mária fotókiállítása. NOVEMBER 28. – JANUÁR 13-ig: Fényinfó – Sóváradi Valéria Munkácsy-díjas festőművész kiállítása. Megnyitja Feledy Balázs művészeti író. NOVEMBER 28-án
18 órakor (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: DECEMBER 4-20-ig: Eszkimóka – Schall Eszter
illusztrációi (1022 Marczibányi tér 5/a).
• VÍZIVÁROSI GALÉRIA: NOVEMBER 27-ig: Sziget – a Magyar Festők Társaságának kiállítása (1027
Kapás utca 55.).
• A KSH KÖNYVTÁR folyosóján NOVEMBERBEN Tarcsányi Ottilia „Ahogy én látom” című kiállítása
tekinthető meg. Tárlatvezetés NOVEMBER 20-án 16 és 19 óra között (1024 Keleti Károly utca 5.).

ZENE

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 23., 19.00: Grazioso Zeneszalon. Vendég Érdi Szabó
Márta és Érdi Tamás, házigazda Detvay Mária Marcella. NOVEMBER 24., 18.00: Echo II. koncert. Táncos-zenés mulatság. DECEMBER 2., 19.00: Dalnokklub. Versek, dallamok, gondolatok. Vendég a Strófa
trió, házigazda Radványi Balázs és Balog Péter (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 25., 19.00: Gradus ad publicum – Zongorárium. Belák Erzsébet és tanítványai. Szerkesztő és házigazda: Eckhardt Gábor (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: NOVEMBER 24., 11.00: Cérnahangversenyek – nagyóvodásoknak és
általános iskolásoknak. „Utazzunk a kora barokk királyi kastélyokba a RecitaTrió Kamaraegyüttessel”. Az
előadás stilizált ruhákban, berendezett királyi lakoma színpadképpel, sok vidám korabeli tánczenével,
közös tánccal és hangszerbemutatóval valósul meg. A hangversenysorozat szervezője és háziasszonya
Szalóczy Dóra zenetanár. NOVEMBER 30., 18.00: Fülep Márk (fuvola, altfuvola, népi fúvós hangszerek)
és Granik Anna (zongora) hangversenye. DECEMBER 4., 18.00: MVM Koncertek – Junior Prima díjasok
hangversenysorozata. Szabó Marcell zongoraestje. Rahmanyinov és Prokofjev műveiből. DECEMBER 7.,
18.00: A trió dimenziói. Az Auer Trió hangversenye. 1795 – Játékosok egymás közt (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

november 25.
vasárnap 11.00

A MAKÁM EGYÜTTES
ADVENTVÁRÓ
GYERMEKKONCERTJE
Interaktív családi műsor
az ünnepvárás jegyében

november 25.
vasárnap 15.00-19.00

ADVENTI
KOSZORÚKÉSZÍTÉS
Kézműves foglalkozás
kicsiknek és nagyoknak
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: DECEMBER 2., 18.00: a Meglepetés Színház előadása (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 22. és DECEMBER 1., 19.00: A padlás – a Szindra Társulat előadása. NOVEMBER 25., 19.30: Túl az Óperencián – Nonstop impró a Szindra
Társulattal. Improvizációs játék a mesékkel, ahol minden a pillanat műve, a közönség instruálhatja a
szereplőket és részt vehet a rögtönzésben is. Műsorvezető: Földessy Margit. NOVEMBER 30., 19.00:
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról – a Szindra Társulat Előadása. Rendező: Földessy Margit (1022
Marczibányi tér 5/a).
• ÁTRIUM: NOVEMBER 20., 21., 19.30: Chicago. NOVEMBER 23., 19.30: Így szerettek ők – Márai
Sándor. NOVEMBER 25., 17.00 és DECEMBER 6., 19.30: Az öldöklés istene. NOVEMBER 26., 19.30:
Vaknyugat. NOVEMBER 27., 19.00: Krizshow Krizsó Szilviával. Vendégek Dés László és Spiró György.
DECEMBER 1., 19.30: II. Edward. DECEMBER 4., 5., 19.30: Chicago. DECEMBER 7., 17.00 és 19.30:
Egy, kettő, három (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: NOVEMBER 21., 19.00: A csemegepultos naplója. NOVEMBER 21.,
20.00: Egy őrült naplója. NOVEMBER 22., 19.00: Leszámolás velem. NOVEMBER 23., 19.00: A megtorlás napja. NOVEMBER 23., 20.00: A vezér. NOVEMBER 24., 11.00: Mese habbal: Kodzsugukila, a
boszorkány. NOVEMBER 24., 19.00: Kérsz teát? Avagy miért olyan bonyolult a nem, ha szexről van szó?
NOVEMBER 24., 19.30 és NOVEMBER 25., 18.00: Cigány magyar. NOVEMBER 25., 18.30: És jöttek a
jó szándékú emberek. NOVEMBER 25., 20.00: Az étkezés ártalmasságáról. NOVEMBER 27., 19.00: Védett férfiak kertje. NOVEMBER 28., 19.00: Izland–Magyarország. NOVEMBER 29., 20.00: Napraforgó.
NOVEMBER 30., 18.00: Cím nélkül (hajlék-kaland-játék). DECEMBER 1., 20.00: A vezér. DECEMBER
3., 19.00: Első kétszáz évem. DECEMBER 4., 19.00: Magyar nátha (1027 Jurányi u. 1–3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: NOVEMBER 20., 19.00: Csin-csin. NOVEMBER 21., 19.00 és DECEMBER 1., 19.00:
Maria Callas mesterkurzusa. NOVEMBER 22., 19.00: Egy egyszerű szemöldökráncolás. NOVEMBER 24.,
15.00 és 19.00: A fizikusok. NOVEMBER 25., 19.00: Mario és a varázsló. NOVEMBER 26., 19.00: Ne
kérdezd, ki voltam – Szepes Mária. NOVEMBER 27., 19.00: Máraira hangolva – Szepes Mária és Faludy.
NOVEMBER 28., 19.00: Dorian Gray. NOVEMBER 29., 19.00: Egerek és emberek. NOVEMBER 30.,
19.00: Mengele bőröndje – Josef M. két halála. DECEMBER 3., 19.00: Bernarda Alba háza. DECEMBER
4. 19.00: Száz év magány. DECEMBER 5., 19.00: Ölelj át! (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

KLUBOK

• BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: NOVEMBER 20.: Éves rendes hízóvágás, azaz a bevált
disznótoros. NOVEMBER 22.: IV. negyedévi névnaposok köszöntése a klubban. Festőkör 17 órától. NOVEMBER 27.: Látogatás a Liszt Ferenc Repülőtéren vezetéssel. NOVEMBER 29.: Dr. Aradi Éva előadása
Kőrösi Csoma útjáról. Festőkör 17.30-tól. Számítástechnikai foglalkozások minden páros héten hétfőn 18
órától. A további kulturális programjaink iránt érdeklődők folyamatosan bővülő kínálatunkról tájékoztatást kaphatnak e-mail-címük megküldésével, vagy a klubdélutánokon. 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).
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• A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19
óráig. Az esemény helyszíne a Thirring Lajos-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

GYEREKEKNEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 23., 9.00 és 10.30: Tádé-bérlet: Az aranyszőrű bárány
– Kormos István három meséje versben. A Kabóca Bábszínház előadása óvodásoknak. DECEMBER 1.,
16.00: Csiribiri Mikulásváró családi délután (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 20., 10.00: Szivárványhinta. A Bóbita Bábszínház babaszínházi előadása 0–3 éveseknek.
NOVEMBER 24., 15.00: Banyamosoda – bábos-énekes vásári komédia 5–8 éves gyerekeknek. A Láthatáron Csoport és a Marczibányi Téri Művelődési Központ közös előadása (1022 Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

• BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: NOVEMBER 29.: Séta a Budai Várban. DECEMBER 5.:
Látogatás a Szervita téri templomban. DECEMBER 11.: Évzáró klubnap. 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 30., 15.00:
Hagyomány és modernitás között. Magyar művészek Münchenben – Albrecht Zsófia művészettörténész
előadása. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: 2122820, (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB NOVEMBER 23-án meglátogatja az újonnan megnyílt Szépművészeti Múzeumot. Találkozó 14 órakor a Mechwart ligetnél, a 4-6-os villamos megállójában. Klubvezető:
Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com (1027 Fazekas u. 19–23., földszint).
• AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezete következő összejövetelét NOVEMBER 21-én 16 órától tartja a Keleti Károly utcai Fidesz-irodában (1024 Keleti Károly utca
13/b.). Vendég: Láng Zsolt polgármester és Dankó Virág alpolgármester. NOVEMBER 28-ra látogatást
terveznek a Szent István-bazilikába 10 órától. DECEMBER 5-én vendég a Baráthegyi Vakvezető- és Segítő Kutyaképző Iskola vezetője. DECEMBER 12-én 10.00 órától a tervek szerint a Zwack Múzeumba
látogatnak. DECEMBER 19-én lesz az év utolsó összejövetele – karácsonyköszöntés.

november 21.
szerda 19.00

MAKSAMÉTA
HUMORKLUB
Vendég:
LÓRÁNT
BARNABÁS
(Trabarna)
humorista
november 28. szerda 19.00

GINA ÉS FIDEL dráma két részben

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: Gyalogtúrák: NOVEMBER 25.: Dömsöd–Ráckeve. Találkozó
8.15., Népliget, Volán. DECEMBER 2.: Budai-hegység. Budaliget–Pilisszentiván (Villa Negra csárda). Találkozó 9.00, Széll Kálmán tér, metró. DECEMBER 9.: Budai-hegység. Nagykovácsi–Budakeszi. Találkozó
9.00, Széll Kálmán tér, metró. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.
com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: DECEMBER 2.: Budai-hegység. Árpád-kilátó–Hűvösvölgy. Találkozó 9 óra, Batthyány tér, a 11-es busznál. Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630. DECEMBER
9.: Budai-hegység. Csillebérc. Találkozó 9 óra, Széll Kálmán tér metrókijárat. Túravezető Horváth Zoltán:
(06 20) 399-4779.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 20., 18.30: Szent Katalin – Ludmann Mihály művészettörténész előadása. DECEMBER 2., 17.00: Portré Plusz – Kondor Katalin beszélgetőműsora. Vendég: dr.
Sárközy Péter irodalomtörténész (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 29., 18.30: Karthágó pusztulása – Didó,
Hannibal és az elefántok. Csodák, rejtélyek és katasztrófák – történelmi fordulópontok a piramisoktól a
maja világvégéig. Antalffy Péter történész előadás-sorozata (1022 Marczibányi tér 5/a).

Rendezte: POZSGAI ZSOLT
Szereplők: FÉSŰS NELLY
ÁRPA ATTILA

TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: NOVEMBER 28., 18.30: Gyógynövényklub, az immunrendszer erősítése és egészségünk védelme gyógynövényekkel. DECEMBER 5., 18.30: Szépítő Természet Műhely.
Bőrünk természetes megóvása natúrkozmetikumokkal, szépítő és tisztálkodási szerek (1028 Templom
utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 23., 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).

A hónap FOTÓJA

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.

december 2.
vasárnap 11.00

RUTKAI BORI BANDA
– HELLÓ TÉLAPÓ!

marczi.hu
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BUDAI POLGÁR

Az egészséges lelkű ifjúságért
Az Egészséges Lelkű Ifjúságért Pro-Juventa Alapítványt 1996-ban hozták létre az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Gyermek- és Serdülő
Pszichiátriai Osztályának dolgozói azzal a céllal,
hogy segítse a hazai gyermek- és ifjúságpszichiátriai oktatás, prevenció, művészeti és kreatív
terápiás eljárások fejlesztését. Az Alapítvány az
OPNI bezárása után több helyszínen szervezte és
tartotta életben a művészeti és művészetterápiás
foglalkoztatást, gazdag repertoárral.
Az alapítvány 2015-ben költözött a XII. kerületbe, és egy magán egészségügyi intézményben
kapott helyet. Munkatársai, akik közül többen a
II. kerületben élnek, nagy erőfeszítéssel próbálják
meg elérni a rászoruló családokat. Ingyenes tematikus szülőklubokat, módszertani bemutatókat és
jótékonysági eseményeket is szerveznek, amelyek
nyitottak minden érdeklődőnek.
Az Egészséges Lelkű Ifjúságért Pro-Juventa Alapítvány legközelebbi programjai: NOVEMBER 25.,
15.00: Tematikus szülőklub. Autizmus érzékenyítés
– az integráció kérdései. Dr. Sztanó Flóra előadása.
DECEMBER 15., 15.00: Családi képzőművészeti
műhely – grafikai lapok készítése ajándékba Komáromi Erzsébet Katalin és Pap Erika vezetésével.
Mindkét program ingyenesen látogatható, de
regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a pro.juventa.
alapitvany@gmail.com e-mail-címen lehet. Helyszín:
MURMO Szakpszichológiai és Művészetterápiás
Központ (1123 Győri út 2/c, II. 3.).

Száz perc száz emberért

DECEMBER 2-án 18 órai kezdettel Beregszászi Olga lép fel
a MOM Kulturális Központ színháztermében (1124 Csörsz u.
18.). A Száz perc száz emberért című műsor – sorrendben a
tizenötödik – jubileumi jótékonysági koncert a kárpátaljai
nehéz sorsú családok megsegítésére.
Fővédnök: Schmitt Pál, védnökök: Mádl Dalma, Schmittné
Makray Katalin. Köszöntőt mond: Bocskor Andrea (Kárpátalja) európai parlamenti képviselő és Babják Zoltán,
Beregszász polgármestere. Közreműködik: Pataky Attila,
Csillagszeműek, Berecz István, Kusnás Csaba és édesapja,
MH Légierő Zenekar, vezényel: Katona Sándor, Hampel
Katalin – divat show prominens hölgyekkel, Nagy Balázs
színművész. Műsorvezető: Takács Bence.
Jegyek 3000 és 5000 forintért megvásárolhatók: MOM,
Csörsz utca 18., 319-9854/222 és Hampel Katalin Szalon,
Váci u. 8., tel.: 318-9741, www.jegy.hu.

A Kaláka ötvenedik évada
Ötvenéves lesz a Kaláka jövőre. Az együttes úgy
döntött, hogy ezt az évfordulót nem egy nagy koncerttel fogják ünnepelni, hanem jubileumi, ötvenedik
Kaláka-évaddal. A nyitány a Marczibányi téri novemberi koncert lesz, amelyre vendégként Huzella Pétert
hívták, aki húsz évig volt a Kaláka tagja, legendás
turnék és felvételek résztvevője.

KALÁKA – HUZELLA PÉTER
– akusztikus koncert felnőtteknek
NOVEMBER 24-én, 19 órakor. Belépő: 1800 Ft
(1022 Marczibányi tér 5/a).

Jegyár: 1800 Ft

Lövészárok Pasaréten

Nem telhet el úgy egy év, hogy Verrasztó Gábor,
lapunk állandó szerzője meg ne örvendeztesse
olvasóit újabb budai históriákkal. Legfrissebb,
a sorozatban immár tizenegyedik kötetében
ezúttal huszonnégy történetet olvashatunk közel száz fényképpel illusztrálva. A Lövészárok
Pasaréten című könyvet Dombóvári Gábor újságíró ajánlja:
– „(...) Csaknem tizenhétezer négyszögöles területen létezett itt egykor a Pasaréti lövészárok,
az ország legnagyobb hadi látványossága, amelyet a Júlia utca, a Pasaréti út, az Ákos (ma Gábor Áron) utca és a Hidegkúti út (a mai Szilágyi
Erzsébet fasor) határolt. A lövészárok tehát nem
húzódott el a Pasaréti út végén lévő erdőig, de Verrasztó Gábor kultúrtörténeti tárlatvezetése – a szó
átvitt értelmében – az erdőn túlra is utat mutat,
hiszen ott, „túl az Óperencián” is van élet, még az
erdőn túl is, ahol bizony fantasztikus dolgok történtek és történnek még ma is.
A szerző pedig emberfeletti szorgalommal, kuDECEMBER 5-én 18.30-kor lesz Verrasztó
Gábor: Lövészárok Pasaréten – Budai históriák című könyvének bemutatója a
Marczibányi Téri Művelődési Központban (1022 Marczibányi tér 5/a). A könyvet Dombóvári Gábor újságíró
mutatja be. A kötet a Napkút Kiadó gondozásában,
a Budai Polgár Nonprofit Kft. támogatásával jelent
meg. Bolti ára 1990 forint, a bemutatón kedvezményesen vásárolható meg.

tatómunkával gyűjti az adatokat, érdekességeket,
hogy azokat csodálatos történetekbe ágyazva az
olvasók elé tárja – legyen szó akár a külön könyvet
megérdemelt Körszállóról, a „félig bevert szegről”,
vagy éppen „Az ajtó mögötti”, korabeli Júlia utcáról, ahonnan az egyik ottani ház erkélyéről talán
egyszer még kitekint Szabó Magda Szobotka Tiborral kézen fogva.”
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NOVEMBER 20-ig látható a Marczibányi
Téri Művelődési Központ M Galériájában Az
örmény kultúra „ezeregy” szála és formája címmel a II. Kerületi Örmény Önkormányzat kiállítása, amely átfogó válogatást ad az Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület eddigi kiállításaiból.
Az önkormányzat képviseletében a megnyitón részt vett Ernyey László, az egyházi és
karitatív szervezetek tanácsnoka és Némethy
Béla, a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság elnöke.
A rendező II. Kerületi Örmény Önkormányzat nevében dr. Issekutz Sarolta elnök köszöntötte a vendégeket. Ünnepi beszédében összefoglalta, hogy mi mindent ölel fel az erdélyi
örmény kultúra és identitás a népviselettől és
-művészettől, a családi életen, a nők tiszteletén át az étkezési és ruházkodási szokásokig,
a gyökerek felkutatásáig, a hagyományok ápolásáig és a hazaszeretetig.
A kiállítást Benedek Katalin művészettörténész nyitotta meg, aki az örmény kultúra
szerteágazó, elsősorban művészeti területeibe engedett bepillantást. Ennek a kultúrának
tárgyi nyomait lehet megtekinteni a tárlókban,
illetve a tablókra függesztett fotókon. A kiál-

Fotó: SZEG

Az örmény kultúra „ezeregy” szála és formája

lítás különlegessége egy ősi, Moldvából származó sírkő, régi örmény felirattal.
Az esten közreműködött a Group Duduk
együttes, amely a tradicionális örmény nép-

zene dallamaival varázsolt igazi keleti hangulatot a Marczibányi Téri Művelődési Központ
falai közé (1022 Marczibányi tér 5/a).
PZS

Diétás tanácsadás cukorbetegeknek

A II. Kerületi Idősügyi Tanács szervezésében A cukorbetegek diétás
tanácsadása címmel tart ingyenes egészségügyi előadást Mucsi
Magdolna szakdolgozó a II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálatának könyvtártermében (1027 Kapás u. 22.) NOVEMBER 27-én 14 órától. Az előadáson való részvétel térítésmentes.
Minden érdeklődőt vár a II. Kerületi Időügyi Tanács.

Beszélgetés a muzsikus reumatológussal

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

NOVEMBER 22-én 17.30 órai kezdettel a Marczi-estek című pódiumbeszélgetés-sorozat vendége dr. Törös Edit reumatológus főorvos lesz. A II. Kerületi Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálatának főorvosa nemcsak gyógyítóként ismert. 2011-ben hozta
létre alapítványát, amelynek célja a II. kerületiek egészségügyi ellátásának javítása
és korszerűsítése. Ennek érdekében szervezi az évenként megrendezett, és minden
alkalommal nagy sikerű jótékonysági hangversenyeket is, amelyeken zongoristaként
is színpadra lép. A II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett főorvos asszonnyal dr. Zsebők Csaba történész, publicista beszélget.
A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása szükséges. A jegyek átvehetők
személyesen a művelődési központ információs pultjánál. Információ: (06 1) 2122820, informacio@marczi.hu (1022 Marczibányi tér 5/a).
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Minél többekkel megismertetni

Bársony Bálint zenei útja a dzsessz világától
vezet a népzenén át a stresszoldó hangfürdőig. A tizennégy éves kora óta kerületünkben élő Artisjus és Fonogram díjas szaxofonművész, zeneszerző és hangterapeuta
először a Back II Black zenekarban tűnt fel,
de nevéhez fűződik a Sunshine Jazz, 2010
legjobb dzsesszlemeze, a gyermekeknek
szóló Hangold Újra! és a Hangszersimogató
című zenei foglalkozás, és legújabban a
szűkebb hazájában, a pesthidegkúti Klebelsberg Kultúrkúriában tartott hangterápia.

csak akkor lesz belőlem igazi lovas, ha egy éven
keresztül mindennap kilovagolunk terepre
– esőben, hóban, fagyban. Ez így is történt.
Solymártól a hidegkúti reptérig naponta bejártuk a területet, és én rádöbbentem, hogy a
világ legjobb helyén élek, amiért végtelenül
szerencsésnek érzem magam. Olyan kincsünk
van, amit meg kell óvnunk, és az itt élők meg
is tesznek mindent azért, hogy megmaradjon.
Hogy került a család Hidegkútra?
Az ófalui templom plébánosa szerette volna
megjavíttatni az orgonát, de nem volt rá pénz.
Ezért a templom feletti utcában felparcelláztak
egy telket, amit az én szüleim vásároltak meg.
Szép lassan, tizenöt év alatt készült el a házunk. A mai napig itt van a stúdióm, de én már
néhány utcával arrébb lakom a feleségemmel
és nyolchetes kislányunkkal, Bodzával, aki a

természetesség jegyében otthon jött a világra. Most tanulom a szülői szerepet és a „kevés
alvás, annál több szeretet”-projektet.
Ezek szerint még nem saját gyermeke ihlette a gyerekeknek szóló zenei programokat
és albumokat.
Gyerekként nagyon szerettem volna kipróbálni hangszereket, de erre sosem volt lehetőség, és nincs ez másképp ma sem. Ezért gondoltunk arra zenészbarátaimmal, hogy olyan
gyerekkoncerteket fogunk adni, amelyeknek
a végén ki lehet próbálni a zeneszerszámokat.
Hangszersimogatónak kereszteltük el a programot, hogy érezzék a gyerekek, szépen kell
bánni a hangszerekkel. Később vásároltam
negyven dobot, amit a koncerten kipróbálhat
az ifjú közönség, így együtt zenélünk és énekelünk. Ebben segítőtársam Korzenszky Klára, a

Fotó: Nemesszeghy Dávid

– Tizennyolc éves koromban kerültem a Back
II Black zenekarba, ahol csodálatos tíz évet
töltöttem és rengeteget tanulhattam – meséli Bársony Bálint, akivel a Kultúrkúriában,
hangfürdői helyszínén beszéltünk meg találkozót. – Néhány év után azonban hiányozni
kezdett a spontán zenélés. Ezért Németh Gábor
barátommal elhatároztuk, hogy úgynevezett
Jam session (örömzene) alkalmakat szervezünk. Ezek nagyon inspirálóak voltak, gyakran nyolcvan-száz zenész is összegyűlt. Itt
találkoztam Ferenczy Györggyel, Horváth Charlie-val és Juhász Attilával, akivel a Sunshine
Jazz-lemez készült. A dzsesszes kalandozás
után valahonnan mélyről egyszer csak előjött
bennem újra a népzene. Gyermekkoromban
néptáncoltam, onnan ered a vonzódás. Az első
népzenei munkámban, amit Zsuráfszky Zoltánnal és a Honvéd Táncszínházzal hoztuk létre,
régi népdalok kaptak modernebb hangszerelést. Bognár Szilvi énekelt és három afrikai
vokálos lány ellenpontozott hozzá. Nagy siker
volt, turnéztunk vele sok helyen, többek között Erdélyben. Ott is történt velem valami:
megéreztem, hogy mennyire visszavágyom a
természetbe.
Ma is ennek jegyében él.
Pesthidegkút ófalui részén lakom, és valóban igyekszem mindenben úgy élni, mint valaha a nagyszüleim. Itt találkoztam egy valódi
lovasmesterrel, Papp Klárival, aki azt mondta,

Bencze Rebeka és Bársony Bálint idén június 9-én, a 160 fős hagyományőrző
tradicionális lovas népi esküvőjükön a Gercse-völgyben

A hangterapeuta Linda nevű lova társaságában, kezében egy hangtállal
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a hangterápia élményét

Fotó: Bársony Bence

A szaxofonművész

Bársony Bálint és Zenekara
– immár nyolc éve együtt
a különböző zenei projektekben

Bethesda kórház pszichológusa, a Makám volt
énekese, aki csodálatosan bánik a gyerekekkel. Olyan része is van a családi koncertnek,
amikor a gyerekek táncolnak, az édesanyák
énekelnek, az édesapák pedig dobolnak.
Egészen más világ a Hangutazás és hangfürdő. Hogy talált rá erre a különlegességre?
Taliándörögdön találkoztam egy csapattal,
amely hangfürdőket tartott. Eleinte csak kívülről figyeltem őket: egy nagy nyitott sátorban feküdtek az emberek csukott szemmel,
miközben a zenészek szakrális hangkeltő eszközökkel, hangtálakkal „zenéltek”. Harmadnap én is befeküdtem, és a rezgések hatására rendkívül érdekes dolgokat tapasztaltam
a testemben, ami nekem akkor valahogy sok
volt, úgy éreztem, nem tudom uralni. Fel akartam állni, hogy elmenjek, de képtelen voltam.
Ijesztő volt, de egyben csodálatos is.
Ez az élmény nem rettentette el a hangtálaktól?
Ellenkezőleg. Én is beszereztem hangtálakat, és először a zenei hangokat figyeltem,
hogy hogyan tudnám beilleszteni őket a zenémbe. De akkor felhívott egy lovas barátom,
hogy lesántult az egyik lova, és mivel hallott a
hangtálak gyógyító hatásáról, arra kért, vigyem
át a tálakat és próbáljuk „átzengetni” a lovat.
A hatás fantasztikus volt, a rezgések szemmel
láthatóan jót tettek a jószágnak, aki egy óra
elteltével teljesen ellazulva tudott pihenni,
és másnap vidáman nyargalászott a mezőn.
Az állatok – akárcsak az emberek – testében
ugyanis létezik egy öngyógyító mechanizmus,
amit úgy kell elképzelni, mint egy áramkört,
amibe probléma esetén bekerül egy gyógyító
szoftver, és az addig kering körbe-körbe, amíg
el nem végzi a munkáját. Csakhogy az ember

a stresszes gondolataival blokkolja a jótékony
áramlást, a ló viszont egyszerűen átadta magát
a jó érzéseknek, és azok hatottak is rá.
Ez késztette önt arra, hogy mélyebben is
foglalkozzon a hangtálak gyógyító hatásával?
Utána akartam járni, hogyan is hatnak a
hangtálak rezgései. Először magyar mestereknél végeztem kurzusokat, majd két társammal
a hangtálazás bölcsőjébe, Nepálba utaztunk.
Ott hamarabb fordulnak az emberek hangtálas terapeutához, mint gyógyszerészhez. Nagyon sokat tanultam az ottaniaktól a hangtálas
gyógyításról, tisztításról és meditációról, és
hazatérve mindez a mindennapjaim részévé
vált. Még Nepálban fogalmaztam meg magamban, hogy szeretnék az otthonomhoz közel egy
jurtát építeni, ahol a természet csendjében és
rezgésében tudnak pihenni az emberek, amíg
én hangtálazok nekik. Ez az álmom megvalósult: ma már két jurta is található a Budai
Jurtaközpontban. Nemrég a Bethesda Gyermekkórház igazgatója mondott a központnak
köszönetet, amiért ápoltjaiknak rendszeresen
segítünk feldolgozni traumáikat. Nagy öröm
számomra, hogy már orvosok is felismerik a
hangterápia hatékonyságát.
A koncertezés, zeneszerzés és a szülőség
mellett jut idő a terápiás munkára?
Valóban nem unatkozom. A napi „tanyatorna” mellett sokat foglalkozom különböző zenei
projektekkel. Az Operettszínházban játsszuk az
Amerikai komédia című szerzeményemet, illetve A chicagói hercegnőben Bobbyt, a szaxofonost alakítom. Három évvel ezelőtt kaptam egy
felkérést Lőrinczy Györgytől, az Operettszínház
igazgatójától, hogy fiatalítsuk meg a műfajt.
A huszonöt legismertebb operettslágert hangszereltük meg és Swingoperett néven a mai na-

pig játsszuk. Van egy igazi szerelemprojektünk
is, ez a Magyar Rhapsody Projekt, amelynek keretében nagy magyar klasszikusokat dolgozunk
fel és adunk dallamaiknak egy kis világzenei,
dzsesszes hangzást. Ez a lemez készül most.
Ezek mellett nagyon fontosnak tartom,
hogy minél több emberrel megismertessem a
hangterápia élményét, és segítsek problémáik
feldolgozásában. A Klebelsberg Kultúrkúriában havonta egyszer, a Budai Jurtaközpontban
pedig heti rendszerességgel kínálom a gyógyító hangfürdőt, amit szívből tudok ajánlani
mindenkinek, aki nyitott rá. Péter Zsuzsanna
HANGUTAZÁS ÉS HANGFÜRDŐ – Stresszoldó kikapcsolódás Bársony Bálinttal. A hangterápia utazás a hangok végtelen birodalmában.
A foglalkozások vasárnapi napokon 17–18.10-ig
tartanak, nagy érdeklődés esetén az alkalmat
19.00 órától megismételik. 14 éves kortól ajánlott,
kismamáknak várandósságuk első felében, illetve
pacemakerrel élőknek nem ajánlott.
A hangutazásokra kényelmes (játszós) öltözék
javasolt. Lehetőség szerint jógamatracot, párnát,
takarót vinni kell a hetvenperces hangutazás
kényeleméhez. A késve érkezőket nem tudják
fogadni, mert megzavarnák a már beindult folyamatokat, a mobiltelefonokat a foglalkozás előtt
ki kell kapcsolni.
Időpontok: NOVEMBER 25., DECEMBER 9. Jegyár 3000Ft/fő/alkalom. A foglakozásra
előzetes regisztráció és jegyelővétel szükséges.
Regisztráció: kingat@kulturkuria.hu (Klebelsberg
Kultúrkúria, 1028 Templom utca 2–10.).
1028 Templom u. 2-10. www.kulturkuria.hu.
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Amikor a harangok háborúba mentek...

Száz évvel ezelőtt, 1918. november 11-én
véget ért az első világháború. A történelem
elsőként jegyzett legvéresebb négy és fél
éve alatt az egymásnak feszülő nagyhatalmak a frontokon addig ismeretlen fegyvereket, hadieszközöket vetettek be, amelyeknek
csak egyik kísérőjelensége lett a hátországban jelentkező fémhiány. Pótlására a Monarchia hadvezetése addig szokatlan eljáráshoz
folyamodott: hadifémként gyűjtötte be a
templomi harangokat, amelyek összeírását a
kultuszminiszter rendelte el. Eszerint az 1700
előtt készült, valamint a művészettörténeti
értékkel bíró harangokról kimutatást kellett
készíteni, amit a Honvédelemi Minisztériumnak is megküldtek. Csak a kivételek alá nem
tartozó harangokat rekvirálhatták a városokból, falvakból.

A rekvirálás módját már a honvédelemi miniszter írta elő.
A hívő közösségeket azonban nem vigasztalta
sem az, hogy az intézkedés kényszermegoldást
jelentett, sem az, hogy a harangok leszerelését
szigorú feltételekhez kötötték: a kijelölteket
egy katonatiszt vagy népfölkelő mérnök irányításával a helyi plébánia papjának és a templom
kegyurának (képviselőjének) jelenlétében szerelhették csak le. Ha a leszerelés a toronyban
akadályba ütközött, akkor már ott szét kellett
törni őket.
A kocsira rakott harangokat a megjelölt
helyre vasúton szállították, általában a győri
ágyúgyárba. Az állomáson előzőleg lemérték,
majd templomok szerint jegyzőkönyvet vettek
fel róluk. A súly mellett feltüntették a képeket,
a feliratokat, a harangöntő mester nevét, esetenként lefényképezték, és a fotókat csatolták
a három példányban kiállított jegyzőkönyvhöz.
Két példány a plébániahivatalé, egy a katonai
parancsnokságé lett. A hadtestparancsnokság
a harang kilogrammjáért négy koronát fizetett,
s az így megállapított teljes összeget – mint

Az ófalui templom melletti emlékmű
az I. világháború hősei előtt tiszteleg

alaptőkét – új harangok beszerzésére és felállítására a plébániahivatalnak utalta ki, továbbá a leszereléssel okozott károk megfizetése is
kötelessége volt.
Számos községben a hívők felkoszorúzva,
fellobogózva kísérték utolsó útjára kedves harangjaikat – megkönnyezték, megsiratták őket.
A legtöbb harangot 1916-1917-ben szerelték
le. Egyet-egyet ugyan meghagytak mindenütt,
de az árván maradottaknak egyedül nem volt
erőteljes hangja. Különösen a városi zsivajtól
mentes falvakban hiányzott az élőket hívó, a
holtakat elsirató megszokott harangszó.
Pesthidegkúton, az ófalui Sarlós Boldogasszony-plébániatemplomnak ma három harangja van, közülük kettőt pótoltak a háború
után. A harmadik, a legrégebbi, amelyet 1816ban Müller Ferenc harangöntő mester budai
műhelyében öntöttek, itthon maradt a hívek
vigasztalására. Igaz, mindössze 30 kilogrammot nyomott.

Lélekharang szólt a Hősök napján az I. világháború pesthidegkúti hősi halottainak tiszteletére

A templom 400 kilós, ’A’ hangú nagyharangjának felirata utal arra, hogy a világháború után, 1934-ben öntötte a korszak egyik
legismertebb és legfoglalkoztatottabb harangöntője, az aranykoszorús Szlezák László.
Egyik oldalának felirata: „Hangod hirdesse hívőnek és hitetlennek: Krisztus él, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol most és mindörökké!”
Domborműve Krisztust ábrázolja, fején a
magyar Szent Korona, kezében a jogar.
Még ez évben készült a háborúba elvitt
pótlásaként a mester műhelyében a 130
kg-os, ’E’ hangú Nagyboldogasszony-harang
a Pesthidegkúton lakó Zsarnay Csehi Etelka
tanítónő megrendelésére. Felirata: „Isten
dicsőségére és Szűz Mária tiszteletére”, illetve:
„Zengje ércnyelved a fölséges Isten és Szűz Mária
dicsőségét akkor is, ha az én gyönge nyelvem
már elnémuland.”
A dombormű Szűz Máriát ábrázolja, „Szűz
Mária könyörögj érettünk!” felirattal.
A máriaremetei kegytemplom 1899-es
felszentelésekor a toronyban négy harang
lakott: a Boldogságos Szűz Mária nevét viselő, 15 mázsás, ’D’ hangú nagyharang; a
725 kilogrammos, fisz-hangú Páduai Szent
Antal-; a 451 kilogrammos ’G’ hangú Szent
József- és a Szent Anna-harang. 1917. január
18-án szerelték le őket a Szent Antal-harang
kivételével és elvitték az orgonasípokat is.
Az első harangot a háború után, 1924-ben
– a templomfelszentelés 25. évfordulójának
ünnepén – Prohászka Ottokár székesfehérvári megyéspüspök szentelte fel, mint
ahogy két év múlva a cisz-moll búgású, új
Mária-harangot is.
A püspök az 1924. augusztus 31-i szenteléskor a harangot csodálatos műszerként,
keresztény zeneeszközként jellemezte, s
hogy a harangszó „szózat a magasból (…),
hogy van hit Magyarországban, a szebb jobb
jövőben.”
dr. Czaga Viktória helytörténész
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A Budagyöngye Kórház

Az Assisi Szent Ferenc rendi betegápoló
nővérek nevében Bozóky Géza szentszéki
tanácsos, igazgató 1911. december 30-án
kérelmet juttatott el a sajtón keresztül a
nagyközönséghez:
„Assisii sz. Ferencz leányai azon a mai
önző világban ritka lelkek közzé tartoznak,
kik mindmegannyi névtelen hősök […] egészségüket és életüket áldozzák fel embertársaik
testi, lelki üdvéért akkor, mikor azok még a
hozzátartozóknak is csak terhükre vannak.
[…] működésüket főleg azokra a szerencsétlenekre akarják kiterjeszteni, akiket a betegség
mellett még a megélhetés nyomasztó gondja is
gyötör. E czélból a budai hegyek legegészségesebb helyén […] kórház építését vették tervbe
[…] Kevés ügy lehet, mely jobban megérdemelné a jobbszívűek támogatását, mint épen
ez. […] Nem kérnek sokat, néhány fillérrel
is megelégesznek, csak egészen üres kézzel ne
méltóztassék őket elbocsájtani. A »sokat« ők
adják hozzá. […] Kiket Isten bőségesebb javakkal áldott meg és nagyobb áldozatot óhajtanak hozni, azok 1000 koronával a kórház
alapítóivá, 20000 koronával pedig ezenkívül
ágyalapítványosokká lesznek.”
A rend Tomka Emil nyugalmazott műszaki tanácsostól a mai Tárogató út 84–90.
szám alatt vett telket.Az egy épületben lévő
kórház és kolostor terveit Kuczera Flóra
tartományfőnöknő megbízásából Schumy
Rezső utóda, Wastel Ferenc krisztinavárosi építőmester 1912. február 23-án készítette el a földszinten fogadószobákkal,
irodákkal, munkateremmel és a hatalmas
refektórium (ebédlő) helyiségével.A két
emeletet mindössze hat kórterem, a főnöknő és a rendigazgató lakása és a négy
nagy hálóterem foglalta el.
Húsz esztendővel később a kolostornak
az utcai szárnyához toldalékot építettek,
kialakítva a mostani főhomlokzatot. A bővítményt Kénoszt Vilmos tervezte és Jiraszek Béla kivitelezte:
„Asztalosmunka a meglevő épületrésszel
teljesen azonos kivitelben készül: a főbb helyiségekben két szárnyú, bélésbe nyíló, míg
az alárendeltebb helyiségekben egyszárnyú
ácstokos ajtók […] fehér lakkcsiszoltan mázolt, solin üveggel üvegezett és tömör sárgaréz
vasalással. Padozatok a szobákban amerikai tölgyfapadlóval, folyosókon, fürdőszobákban, klosettekben, mosdókban és lépcsőházi pihenőkön márványmozaik lappal, az
alárendeltebb helyiségekben, pincében pedig
cementlappal burkoltatnak. […]
Csengőberendezés a kerítéskaputól és az
épület kapujától a portásszobába, különböző hangú csengőkkel, süllyesztett vezetékkel,
kerítéskaputól az épületig földvezetékkel, viharálló nyomókkal, reduktorral terveztetett.”
A lényegében elfekvő kórházi részben
sok özvegyasszony és szerzetes halt meg,
de ott hunyt el 1940. december 12-én
Bozóky Géza pápai kamarás, szentszéki

tanácsos is. A rendnek nagy szerepe volt
abban, hogy megvalósult a Széher úti szanatórium, hiszen a kolostorban lakó 250
apáca gondozta az ottani betegeket is.
Miután a Szent Ferenc Leányai rendet
feloszlatták, pártiskola működött az épületben. 1957-ben Budagyöngye Tüdő- és
Szívszanatórium, majd a Pest megyei Tanács Semmelweis Kórház Egyesített Intézményei Tárogató úti részlege lett, ahol
a kertben öt új pavilon, belgyógyászati
osztályok és ambulanciák is létesültek.
A nyolcvanas években önálló megyei kórház státuszt kapott.
A rendszerváltás után a ferencesek vis�szaigényelték tulajdonukat, de a kórházat
1997. július 1-jén visszacsatolták a Rókushoz, 2007 nyarán kiürítették, minden
egység az anyakórházhoz került. Az ősfás

telken lévő, hat tömbből álló 14 ezer négyzetméteres ingatlankomplexum értéke
még üresen, pusztulófélben is megközelíti
az egymilliárd forintot.
Verrasztó Gábor

24. OLDAL

HITÉLET

BUDAI POLGÁR

Werner Alajosra emlékeztek

Emlékező szentmisét tartottak november 8-án a máriaremetei bazilikában Werner Alajos atya halálának 40. évfordulóján. A szentmisét Beer Miklós váci megyéspüspök, az Országos Magyar Cecília Egyesület elnöke celebrálta. A püspök és
Esterházy László kanonok, esperes plébános egyaránt megemlékezett a neves lelkipásztorról és zenepedagógusról, aki
1949-ben került Máriaremetére, és papi szolgálata mellett
kórust is alapított. Az istentiszteleten közreműködött a váci
székesegyház és a Mátyás-templom, valamint a máriaremetei
bazilika Werner-kórusa. A szentmisét követően elhelyezték a
megemlékezés koszurúját és virágait Werner Alajos sírjánál a
plébánia kertjében.
Az emlékmisén és az azt követő megemlékezésen a II. Kerületi Önkormányzat képviseletében Ernyey László, az egyházi és
karitatív szervezetek tanácsnoka, Csabai Péter, a Pesthidegkúti
Városrészi Önkormányzat elöljárója, Makra Krisztina és Skublicsné Manninger Alexandra képviselő vett részt. Csabai Péter
ez alkalomból bejelentette, hogy a városrészi önkormányzat az
idén – munkássága elismeréseként – Werner Alajos atyának
adományozza a posztumusz Klebelsberg Kuno-emlékérmet.

Események kerületünk templomaiban

KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ: NOVEMBER 25-én 11
órakor Gergely-Kosza Attila kiállításának megnyitója. NOVEMBER 30-án 19
órakor a Szentföldi képek sorozatban P. Várnai Jakab OFM előadása Jeruzsálem
„Hűvösvölgye” címmel. DECEMBER 3-án 19 órakor a Ferences lelkiségi kurzus
keretében Szent Ferenc Intelmei 2. címmel P. Berhidai Piusz OFM előadása (1025
Szilfa u. 4.).
Országúti Ferences templom: NOVEMBER 24-én 17–18 óra között – Krisztus király ünnepének előestéjén – a világszerte megtartott szentségimádsághoz kapcsolódva közös imádság. DECEMBER 1-jén 15 órakor adventi
családi lelkinap és koszorúkészítés. DECEMBER 5-én 19 órakor a győri Szentlélek
zenekar tart gitáros, énekes adventi áhítatot. (1024 Margit körút 23.).

Krisztus Király-templom: NOVEMBER 25-én, a templom búcsúnapján
az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik (1024 Keleti K. u. 39.).
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. www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).

CIMBALOM utcai MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOM: NOVEMBER 24-én 16–18 óra között adventet előkészítő játszóház. NOVEMBER
28-án, 29-én és 30-án 18 órakor adventre felkészítő evangelizáció vendég
igehirdetőkkel, 28-án ifj. Hegedűs Loránt (Szabadság tér), 29-én Kovács Gergely
(Pesthidegkút), 30-án Bob Ilona Enet (Cimbalom u.). DECEMBER 2-án advent
első vasárnapja, 10 órakor istentisztelet, közreműködik a Kecskés régizene-együttes Magyar karácsony című műsorával. Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs
Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és 326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com
(1025 Cimbalom u. 22-24.).
BudaSzíve Baptista Gyülekezet: vasárnaponként 10.30-kor istentisztelet
és vele egy időben bibliaóra a gyermekek részére. Elérhetőség: Fülöp Áron lelkész
budaszive@gmail.com (1022 Marczibányi tér 3. – Merek előadóterem).

PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM: NOVEMBER 25-én 18 órakor
gitáros istentisztelet. DECEMBER 2-án, advent első vasárnapján 8 és 10 órakor
úrvacsorás istentisztelet, 10–14 óra között adventi családi nap koszorúkötéssel,
kézműveskedéssel. További információ: kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.
hu, (06 30) 383-8145, 397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).

PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: (1028 Ördögárok u. 9.) Gyülekezeti terem (1029 Zsíroshegyi út 47.) pesthidegkut.lutheran.hu.

MÁRIAREMETEI BAZILIKA: NOVEMBER 25.: Krisztus Király ünnepe, az
egyházi év vége, szentmisék a szokott vasárnapi rend szerint. A templom október
1-je után hétköznap 7 és 12 óra között, szombat-vasárnap 7 és 19 óra között lesz
nyitva (1029 Templomkert u. 1.).

REMETEKERTVÁROSI SZENTLÉLEK-TEMPOM: NOVEMBER 24-én
8.30–9.30 óra között a 2020. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szusra készülve szentségimádás lesz. NOVEMBER 25-én 11 órakor elsőáldozás
lesz. NOVEMBER 26-án a 18 órai szentmise latin nyelven folyik. NOVEMBER
26-án 19 órától Biblia-kör. DECEMBER 2-án 8, 9.30 és 18 órakor szentmise,
adventi gyertyagyújtás (Máriaremetei út 34.).

Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: NOVEMBER 24-én 17–18
óra között szentségimádás lesz lelki előkészületként a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra (1023 Bécsi út 32.).

MARGIT-SZIGET: NOVEMBER 22-én 14 órakor Szent Margit szobrának
felavatása a romos domonkos rendi kolostor melletti sétány közelében. A szobrot Budapest Főváros önkormányzata állítja. Készítője Bakos Ildikó, az esemény
időszerűségét Margit szentté avatásának 75. évfordulója adja.

Budai Görögkatolikus templom: vasárnaponként 9, 11 és 17.30 órakor,
hétköznapokon 17.30-kor Szent Liturgia. NOVEMBER 21-én Szűz Mária templomba való bevezetésének ünnepe. Irodai fogadóóra: hétköznapokon 16.30–17.30
óra között (1027 Fő u. 88.).
GÖRÖG GÖDÖR: keddenként 19 órakor az egyetemisták részére, péntekenként
15.30-kor a középiskolások részére hittan és közösségi alkalom. Hétfőnként délelőtt
Baba-mama klub várja a kicsiket és az édesanyákat (Pengő köz). Honlap: www.
gorogkatbuda.hu.

BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: NOVEMBER 21-én 19 órakor középgenerációs bibliaóra. NOVEMBER 24-én 10 órakor temetői séta és megemlékezés
a Farkasréti temetőben, az egykori budavári lelkészek sírjánál. NOVEMBER 25-én
az Örökélet vasárnapján, a 11 órakor kezdődő istentiszteleten megemlékeznek az
elmúlt egyházi évben elhunytakról. DECEMBER 2-án, advent első vasárnapján
az istentiszteletek a szokott rendben lesznek (1014 Táncsics M. u. 28.).

Összeállította: Raduj Klára

PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: NOVEMBER 23–25.
között provinciai ministránstalálkozó, NOVEMBER 25-én 10 órakor az esemény zárómiséje. NOVEMBER 24-én 17 órakor az Eucharisztikus Kongresszust
Előkészítő szentségimádás. NOVEMBER 25-én, Krisztus Király vasárnapján a
szentmisék után imádság keretében ajánlják fel az egyházközség híveit és az egész
világot Krisztus Királynak, a 18 órai szentmisében a Szent Antal Kórus Victoria:
Missa Laetatus sum című művét énekli. DECEMBER 1-jén 16 órakor elsőszombati rózsafüzérima. DECEMBER 2-án a 18 órai szentmisében az Istvánffy
Kamarakórus Palestrina: Missa Tu es Petrus művét énekli (1026 Pasaréti út 137.).

2018/19 – november 17.
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Önkéntes segítőket, adományozókat vár
a karitatív egyesület

Kerületünkben, a Hűvösvölgyi úton van a székhelye a karitatív Fébé Egyesületnek, melynek
története a két világháború között indult. A Fébé
Evangélikus Diakonissza Nőegylet 1924-ben
alakult Puer Irma (1879-1929) vezetésével.
A „Fébé” név újtestamentumi eredetű. Pál apostol a római gyülekezethez írt levelében említi
meg Phoibét (Róm 16, 1), aki a kenkreai gyülekezetnek hűséges szolgálóleánya (diakonisszája) volt. Ez a görög női név magyarul sugárzót,
ragyogót jelent. A névválasztást bizonyára az a
belső szándék befolyásolta, hogy az evangélikus diakonisszák Krisztus szeretetét sugározzák.
1937-ben belső szervezeti átalakulás folytán
egyesületi keretben folytatódott a Fébé szolgálata Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület néven. Ezekben az években már három
árvaházat, két leányinternátust, három üdülőt,
valamint beteg és súlyosan sérült gyermekek
számára két otthont tartott fenn.
1948 jelentős esztendő volt a Fébé történetében. Az évek során mind világosabbá vált,
hogy az egyházzal való kapcsolatot teológiai,
igazgatási és vagyonkezelési szempontok figyelembevételével erősíteni kell, mert az állam fel fogja számolni az egyesületeket. Ennek
a szándéknak megfelelően a Fébé Egyesület
az Evangélikus Egyetemes Egyház intézményeként végezte tovább szolgálatát, és minden vagyonát célvagyonként átadta neki azzal,
hogy az a Fébé diakóniai célját szolgálja és az
egyház minden más vagyonától teljesen elkülönítve kezelendő. (Az egyház a megállapodást
nem tartotta be, aminek kirívó példája, hogy
a bagolyirtási telek felét eladta, a pénzt saját

céljára fordította.) 1951-ben a pártállam önkénye a Fébé több mint huszonöt esztendőn
át folytatott, egyre terebélyesedő szolgálatát
felszámolta. Az Állami Egyházügyi Hivatal leirata értelmében a diakonissza anyaházakat is
megszüntették.
1989-ben a politikai fordulat a magyarországi evangélikus egyházban is lehetővé tette
a belső megújulást, a Fébé történetében pedig
az újraindulást. A még élő diakonisszák közössége felkérte a lelkészi teendők ellátására
Madocsai Miklós budavári lelkészt 1990. május
9-én, és 39 éves megszakítás után az egyesület
hivatalosan is megkezdte szolgálatát. Az egyháztól visszakapott piliscsabai telken korszerű, családias jellegű otthont létesített súlyos
mértékben mozgássérült fiatal felnőttek számára megfelelő munkalehetőséggel és egészségügyi ellátással. A Hűvösvölgyi úti anyaház
is megújult, valamint templom és üdülő épült
Bagolyirtáson.
Sajnos, a gazdasági környezet szabályozásai
miatt az egyesület nem tudta fenntartani ezeket
az intézményeket, sokszor az egyház támogatására szorult, ami oda vezetett, hogy egy megállapodás értelmében ezeket az ingatlanokat
2015-ben átadta az egyháznak.
2016-tól új korszak kezdődött. Az egyesület
kialakította új arculatát. A diakonissza létforma meghaladásával az önkéntesség felé fordult. A régi név mellé a Fébé Segítő Szolgálat
elnevezés került. Tevékenységének fő területe
az evangélikus egyházon belül a gyülekezeti tagok támogatása, de segítséget kíván nyújtani
mindazoknak, akik erre igényt tartanak.

A Fébé segíteni szeretne egyedülállóknak a bevásárlásban,
takarításban, kísérésben; családoknak gyerekfelügyeletben, korrepetálásban; rászorulóknak ruhával, élelmiszerrel; betegeknek, időseknek
segédeszközök (kerekesszék, járókeret stb.) kölcsönadásával. Ennek megvalósításához kéri önkéntesek jelentkezését. Friss nyugdíjasokat a pótnagyszülői
szolgálatra, középiskolás fiatalokat az előírt közösségi önkéntes szolgálatra,
bárki jelentkezését, aki akár csak alkalomszerűen tud segíteni. Egy látogatás is nagy öröm lehet a magányos embereknek. Önkéntesnek jelentkezni
a Fébé Egyesület, 1021 Hűvösvölgyi út 193., www.febeegyesulet.hu, febe.
egyesulet@gmail.com címen lehet. Az egyesület kéri, hogy munkáját támogassák adományozással és adójuk 1%-ával.

25. OLDAL
Egészségügyi pályaválasztási börze
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
(MESZK) Budapesti Területi Szervezete az egészségügyi szakmák népszerűsítése és az utánpótlás
biztosítása érdekében pályaválasztási börzét szervez
NOVEMBER 24-én 9–16-ig a Gólyavár Rendezvényközpontban (1088 Rákóczi út 5.), melyre a
pályaválasztás előtt álló általános iskolai 7-8. osztályos, valamint a gimnáziumok végzős hallgatóit
és szüleiket várják. Az egészségügyi szakmák
bemutatása mellett a tanulók találkozhatnak
a szakképzést folytató iskolákkal, valamint
pályaválasztási tanácsadáson is részt vehetnek.
Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában
Legközelebb DECEMBER 8-án, szombaton 9–12
óra között tartanak Pesthidegkúton bolhapiacot
a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában (1028
Templom utca 2–10.). Helyfoglalás 8 órától, az
árusításhoz előzetes bejelentkezés kell. Információ
és jelentkezés: Korsós Ferencnél 8–12 óra és 15–19
óra között, vonalas telefon: (06 26) 361-371, mobil:
(06 30) 731-6181.
Termelői piac Máriaremetén
Legközelebb NOVEMBER 24-én, majd DECEMBER 8-án és 15-én 7.30–11.30 óráig
tartanak termelői piacot a Máriaremetei Cserkészház kertjében (1029 Hímes utca 3.). Az érdeklődők
igazi piaci hangulatban, a kínálóasztal mellett jót
beszélgetve, gazdag áruválasztékból válogathatnak.
Vásárlás közben gondoljunk arra, hogy aki hazai
agrárterméket vásárol, az a hazai gazdacsaládokat
segíti, és jó minőségű, ismert eredetű élelmiszert
tehet családja asztalára.

Filmforgatás volt
a II. kerületben

Nem is akármilyen, a The Song of Names (A nevek dala)
című film több jelenetét vették fel Budapesten, többek
között a Frankel Leó úti zsinagógánál. A mozi Norman Lebrecht zenekritikus azonos című, díjnyertes regénye alapján
készül. A főszereplő Clive Owen és Tim Roth lesz. A lírai
detektívregényként aposztrofált mozi cselekménye a második világháború elején kezdődik, és két férfi barátságáról
szól, akik különböző világból érkeznek, ám a II. világháború
összehozza őket. Ezután elveszítik a kapcsolatot, a film
során újbóli találkozásuk bontakozik ki. A mű a barátság,
az árulás és a kibékülés nehézségeit járja körül több évtizeden és kontinensen át.
A forgatókönyvet Jeffrey Caine írta, a rendező pedig François Girard (A vörös hegedű, A kórus) lesz. A forgatás idén
ősszel kezdődött Londonban, de a stáb Budapesten kívül
forgat még New Yorkban, Montrealban és a lengyelországi
Treblinkában is. A filmen több tucat magyar filmes is dolgozik, a társproducer Petrányi Viktória.
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Ellenőriztessük járműveinket – akár ingyen

Idén is közlekedésbiztonsági kampányt indít
a rendőrség, amelynek keretében a gépjárművezetők térítésmentesen vizsgáltathatják
át autójuk világítóberendezéseit, gumiabroncsait, és ellenőriztethetik saját látásukat
december közepéig.

Az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottság ismét elindította a Látni és látszani elnevezésű közlekedésbiztonsági kampányát, amely a
látás és a láthatóság kiemelt fontosságára hívja
fel a figyelmet, valamint rávilágít az egyéni szerepvállalás fontosságára a baleset-megelőzés
terén. Az országos akció december 17-ig tart.
A kampányban arra ösztönzik a gépjárművezetőket, hogy éljenek a felkínált lehetőségekkel, és a kampányban részt vevő szervizek
valamelyikében térítésmentesen vizsgáltassák
át autójuk világító- és fényjelző berendezéseit,
gumiabroncsát, valamint az akcióhoz csatlakozó optikusok egyikénél ellenőriztessék a látásukat. Az átvizsgáláson megjelent gépjárművezetők részére a szervizek külön, a kampányra
készített igazolólapot adnak át, mely bizonyítja,
hogy a vizsgálaton részt vettek, és ott a járművük megfelelt a jogszabályokban előírtaknak.
– Kollégáim a következő hetekben a közúti ellenőrzések során kiemelten ellenőrzik
a gépjárművek állapotát, különös tekintettel
a világítóberendezésekre, hiszen a mind sötétebb őszi időszakban látszani is kell, nem-

csak látni – emelte ki Móré Szabolcs alezredes,
a II. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti
Osztályának vezetője. – Nemcsak az autóval,
hanem a kerékpáron, illetve a motorkerékpáron közlekedőknél is vizsgálják a lámpák
meglétét és működőképességét, valamint a
gumiabroncsok állapotát.
Az osztályvezető hangsúlyozta, hogy az
őszi hónapokban a megváltozott útviszonyokhoz és a romló látási viszonyokhoz is
hozzá kell szoknunk. Örömmel nyugtázta,
hogy az autósok közül sokan időben felsze-

A Látni és látszani kampányhoz tartozó, folyamatosan frissülő információk
az esemény hivatalos weboldalán,
a www.latnieslatszani.hu-n, valamint a https://www.facebook.com/
latnieslatszanikampany címen, illetve a www.baleset-megelozes.eu
weboldalon is megtalálhatóak. Innen lehet megtudni azt
is, hogy a II. kerületben mely szervizek és optikusok csatlakoztak az akcióhoz.

reltetik a téli gumikat, ami ugyan nem kötelező, de nagyon is javasolt, főleg II. kerület a
dimbes-dombos útjain.

Meglett az ellopott terepjáró

Fotók: II. kerületi Rendőrkapitányság

Nyoma veszett egy BMW terepjárónak október
7-én este a Vízivárosban. A tulajdonos rögtön
értesítette a rendőrséget, amint észrevette, hogy
ellopták a járművet.
Czink Tibor rendőr törzszászlós, a II. kerületi
Rendőrkapitányság nyomozója lapunknak elmondta: az ellopott autót útközben térfigyelő

kamerák is rögzítették, de végül néhány nappal
később Nagylaknál állította félre a rendőrség,
miután az autóvezető megpróbált átjutni vele a
határon. A mintegy 9 millió forint értékű terepjárón ekkor már osztrák rendszám volt, az autót
vezető román állampolgárságú férfi pedig szintén osztrák autópapírokat adott át a hatóságnak.
A gyanúsított azt állította, hogy egy ismeretlen
személytől vásárolta az autót nemrég Magyarországon.
Az autó vezetője letartóztatásban várja ügye
alakulását, a rendőrség pedig további nyomozást folytat, hogy kiderítse az eset részleteit és a

külföldi szálakat. A terepjáró eredeti tulajdonosa a napokban visszakaphatja a nyomozás miatt
lefoglalt autót.
A II. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai (KMB) már ügyeleti mobiltelefonon is elérhetők a
nap 24 órájában: (06 20) 3299541. Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén továbbra is a 107-es vagy
a 112-es segélyhívó számot kell hívni.

Az oldalt összeállította: Szabó Gergely

A napokban szolgáltathatják vissza a rendőrök jogos tulajdonosának azt a terepjárót,
amit még októberben loptak el a II. kerületből.
A tolvaj megpróbált átjutni vele a határon.
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Felhívás kerületi civil szervezetek részére

• A II. Kerületi Önkormányzat honlapcíme: www.masodikkerulet.hu, FB-oldala: II. kerület (Budapest), FB-csoportja: Budai Polgár, központi e-mail-címe: info@
masodikkerulet.hu, központi telefonszáma: 346-5400.
• II. Kerület Kártya igénylése: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 1024 Keleti
Károly u. 15/a, honlap: www.masodikkeruletkartya.hu, telefon: 599-9222, e-mail: masodikkeruletkartya@vf2.hu.
• A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat szakorvosi rendelői:
1027 Kapás u. 22., telefon: 488-7522, e-mail: elojegyzes@kapas.hu. 1028 Községház
utca 12., telefon: 376-5434.
• Ingyenes rendelői járat a Rét utcai háziorvosi rendelőhöz: hétfőtől csütörtökig délelőttönként óránként 7.30 és 10.30 között a Bem tértől a Rét utcáig, több
megállót érintve. A Rét utcából a Bem térre tartó járatok szintén óránként indulnak 8
és 11 óra között.
• TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás
társasházi közös képviselőknek (1024 Mechwart liget 1.).
• Okostelefonos segélyhívórendszer: a II. Kerületi Önkormányzat ingyenes alkalmazása okostelefonokra letölthető az App Store-ból vagy Google Play
oldalról HelpyNet néven.
• 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár: Széna Tér Patika, 1015 Széna
tér 1., telefon: 225-7830; Déli Gyógyszertár 1123 Déli pályaudvar, Kerengő aluljáró,
telefon: 225-0602, február 1-jétől állandó ügyeletet is ellát.

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/

Döntés felsőoktatási ösztöndíjpályázatról

A Közoktatási, Közművelődési, Informatikai és Sportbizottság
2018. október 25-én tartott ülésén döntött a 2018/2019. tanévre
kiírt felsőoktatási ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatásának eredményéről. A Polgármesteri Hivatal minden pályázót
értesített a döntésről. A támogatottak listája a II. Kerületi
Önkormányzat honlapján elérhető a www.masodikkerulet.
hu/hirdetotabla/palyazatok oldalon.

IngatlanpályázatOK
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat saját nevében, továbbá a tulajdonostársak megbízásából eljárva mint kiíró nyilvános pályázatot hirdet a Budapest, II.
kerület 11825/5 helyrajzi szám alatt ingatlan-nyilvántartásba vett, természetben a
Budapest, II. kerület Vöröstorony u. 5. szám alatt található, „kivett lakóház, udvar”
megnevezésű, 2063 m2 területű, 8 albetétből álló (5 lakás, 1 műterem és 2 garázs)
ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) tulajdonjogának együttes értékesítésére a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 202/2018. (IX.27.)
határozata, valamint az Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004. (X.13.) önkormányzati rendelete,
továbbá a tulajdonostársakkal a 2018. november 9-én kötött együttműködési
megállapodás alapján 277 000 000 Ft induló áron.
Az ingatlan megtekintésének időpontjai: 2018. november 20., 10.00 és
11.00 óra között, illetve 2018. november 22., 14.00 és 15.00 óra között.
A kiíró tájékoztatja az érdeklődőket, hogy vagyonvédelmi és biztonsági okokból
az ingatlan megtekintésekor „Ingatlan-megtekintési nyilatkozatot” kell kitölteni és
aláírni, mely tartalmazza az érdeklődő nevét, valamint elérhetőségét (e-mail-cím,
telefonszám).
A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati dokumentáció 2018. november 19-én 8.00 órától 2018. november 26-án 16.00
A II. Kerületi Önkormányzat nyilvános versenytárgyalást
hirdet a tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt
ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére pályázati
eljárás keretében.
A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati felhívás 2018. november 19-én
8.00 órától 2018. november 26-án 16.00 óráig
vásárolható meg a II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingat-

óráig vásárolható meg a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (1027 Mechwart liget 1.)
10 000 Ft+27% áfa egyszeri vissza nem térítendő összeg ellenében. Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati dokumentációt megvásárolta.
A versenytárgyalásra a pályázati dokumentációhoz csatolt regisztrációs lapon
lehet jelentkezni.
A regisztrációs lap leadásának határideje: 2018. november 26., 18.00 óra.
A regisztrációs lapot a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (1024 Mechwart liget 1.) lehet leadni.
A kitöltött regisztrációs lap határidőben történő leadása a pályázati dokumentációban foglaltak tudomásulvételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a
versenytárgyaláson való részvételnek.
A pályázó a regisztrációs lap aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
kiíró a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálása érdekében és céljából kezelje.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Gazdasági
Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály
munkatársa ügyfélfogadási időben személyesen (1024 Mechwart
liget 1. III. emelet 311. szoba), vagy telefonon a 346-5484-es és a (06 30)
830-7244-es telefonszámon válaszol.

lan-nyilvántartási Osztályán (1024 Mechwart liget 1.,
III. em. 307.) 10 000 Ft+27% áfa egyszeri vissza nem
térítendő összeg ellenében. Érvényes pályázatot csak
az nyújthat be, aki a pályázati felhívást megvásárolta.
A versenytárgyalásra a pályázati felhíváshoz csatolt
regisztrációs lapon lehet jelentkezni.
A regisztrációs lap leadásának határideje: 2018.
november 26., 18.00 óra. A regisztrációs lapot a
II. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazga-

tóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási
Osztályán (1024 Mechwart liget 1., III. em. 307.) lehet
leadni. A kitöltött regisztrációs lap határidőben történő
leadása a pályázati felhívásban foglaltak tudomásul
vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a
versenytárgyaláson való részvételnek. A pályázó a
regisztrációs lap aláírásával kifejezetten hozzájárul
ahhoz, hogy a kiíró a pályázó személyes adatait a
pályázat elbírálása érdekében és céljából kezelje.

Hrsz.

Terület

Megnevezés

Energetikai
minőség szerinti
besorolás

Induló ár

Megtekintés

Pajzs u. 28.

15072/0/A/1

30 m2

iroda

JJ

8 900 000 Ft

2018. november 20. 10 óra
2018. november 22. 14 óra

Szilágyi Erzsébet
fasor 129., as.

11591/11/A/1

59 m2

iroda

FF

22 200 000 Ft

2018. november 20. 11 óra
2018. november 22. 15 óra

Cím

A pályázattal kapcsolatos
kérdésekre a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási
Osztály munkatársai ügyfélfogadási időben
személyesen (1024 Mechwart liget 1., III. emelet 307.), vagy telefonon a 346-5540-es, és
a 346-5742-es telefonszámon válaszolnak.
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MOZGÁSBAN

Országos fallabdaverseny
rekord számú nevezéssel

NOVEMBER 3-án, szombaton rendezték meg a Decathlon támogatásával a 26. Fallabda Magyar Kupát a Marczibányi téri City Squash
Clubban. A versenyre rekord mennyiségű nevezés érkezett, a budapestieken kívül Budaörsről, Tatabányáról, Szegedről, Egerből, Szombathelyről és Debrecenből is jöttek versenyzők, összesen húsz férfiés öt női csapat lépett pályára.
A női mezőnyben – körmérkőzés után – a Squashberek (Chukwu
Hannah Chinyere, Farkas Fatime, Szűcs Liza) veretlenül lett első, a férfiaknál a címvédő Viktor BLE (Krajcsák Márk, Szabóky Márton, Kispéter
Ádám, Kőmíves Balázs, Lőrinczi Balázs) nyerte a versenyt. A City Squash
Club férficsapata az előkelő 5. helyen végzett.

BUDAI POLGÁR

Fitten és egészségesen

A testet, amiben az életünket éljük, egy jól működő, egészséges
otthonná tehetjük elkötelezett, élményszintű, változatos és szakértői irányítással végzett mozgás mellett – vallja Kovács Krisztián, a Marczibányi téri City Fitness Club szakmai vezetője, aki a
testedzés érdekes és hasznos világába kalauzolja az olvasókat.
– Megfigyelte már, miként hat testére
a stressz? Van egy tipikus reakció, ami
majd’ mindenkinél észrevehető, amikor
stresszhelyzetbe kerül, ez pedig a vállak
felhúzása. A bennünket érő ilyen jellegű
hatások, és az ezekre adott testi válaszok
káros változásokat eredményezhetnek.
Részben a csuklyásizomnak is becézett
terület a vállövet és a lapockákat a nyakizmokkal összekötő más izmokkal együtt
túlterhelődik az állandó vállfelhúzásos
stresszreakcióktól, amelynek hatására azok megrövidülnek. A megrövidült
izmok többféle módon ronthatják életminőségünket. Egyrészt csökkenthetik
az adott terület mozgásterjedelmét,
másrészt az általuk áthidalt ízületeket
állandó feszülésnek/húzásnak tehetik ki,
és nem utolsósorban ronthatják az adott
régió vérellátását. Mindez önmagáért
beszél, és valamit kezdenünk kell a helyzettel.
Két dolgot érdemes
tennünk – jelen esetben akár egyszerre is.
A megrövidült izmokat
nyújthatjuk – és ami nagyon hasznos –, a vele

ellentétes irányban dolgozó izmokat
pedig fejleszthetjük.
Próbálja ki, hogy karjait maga mellett
lógatva, vállait lassan, óvatosan felfelé
emeli, majd határozottabb és erősebb
mozdulattal le- és hátrafelé húzza, s a
mozdulat mélypontján 2 másodpercig
megtartja! Lefelé húzás közben a mellkasát tolja előre, mint ahogy a katonák
vigyázzban állnak! Végezze a mozdulatot óvatos határozottsággal, ügyelve
a megrövidült izmok finom nyújtására
– először csak keveset, majd ismétlésről
ismétlésre picit mélyebbre és hátrébb
húzva vállait. Hajtson végre így tíz, fokozatosan erősödő ismétlést, lent 2-2
másodperces megtartással, majd 1 perces pihenőkkel 3 ilyen sorozatot. Ha már
ez a gyakorlat nagyon jól megy, próbálja
ki ugyanezt a mozdulatot a fej mellé
emelt, talajra merőleges,
nyújtott karokkal – ez
haladóbb szint, nagyobb
összpontosítást igényel.
Végül próbálja ki a QR-kód
segítségével elérhető, képes illusztrációval bemutatott gyakorlatot is.

Új futóút a Hárs-hegyen

Futók avatták fel a II. kerületi Hárs-hegyen kijelölt új futóutat október 14-én.
Több mint hetvenen vettek részt az interneten meghirdetett közösségi futáson. A Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészetének munkatársai kibővítették
és a futók számára is elérhetővé tették a Hárs-hegyen évtizedekkel ezelőtt
létesített sífutó utat. A mintegy 3 kilométeres nyomvonal megkerüli a
Nagy-Hárs-hegyet, melyet kisebb-nagyobb emelkedők tesznek változatossá.
A Hárs-hegyi örökerdőben lévő, egy ember szélességű ösvényen teljes mértékben a természetben érezhetik magukat a terepfutás szerelmesei, de a kisebb
kocogásra vágyók igényeit is kielégíti a nyomvonal. Az erdészek levágták az
útra lógó ágakat, kijavították az út felületét. Új futójelzést is felfestettek és
egy információs tábla is került az út mellé, ezen a futóút térképe mellett a
környék látnivalói is szerepelnek.

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

Ingyenes Fit-Ball® órák a II. kerületben

Az EMMI Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus programjának támogatásával több budai helyszínen ingyenes Fit-Ball® órákon vehetnek
részt az érdeklődők Antal Miklós magyarországi Fit-Ball® Master
Trainer vezetésével. Az egyik helyszín a II. kerületben, a Szabó Lőrinc
Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium tornatermében van,
az órák november közepén indulnak. A Fit-Ball® tréning különleges
tréningforma, hiszen korosztálytól, nemtől függetlenül mindenkinek
bátran ajánlható. Információ, jelentkezés a www.fitball.hu weboldalon. Kérdés esetén: info@fitball.hu, vagy (06 70) 370-0015-ös számon
9–18-ig. www.facebook.com/fitball/
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Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA

MATEMATIKAKORREPETÁLÁS TAPASZ- Balatonszemesen 1411 m2-es saroktelken
TALT MAGÁNTANÁRRAL, IGÉNY ESE- 2,5 szobás ház (víz, villany, telefon) eladó.
Bébiszitter. Megbízhatót, leinformálhatót TÉN HÁZNÁL. Tel.: 06 20 573-2581.
Tel.: 06 20 364-3332, 06 70 705-0897.
keresünk rózsadombi lakásba. Tel.: 06 30
ANGOL-NÉMET KORREPETÁLÁS ÉS Felsőpáhokon Hévíztől 2 km-re 900 m2-es,
944-5277.
FORDÍTÁS. TEL.: 06 70 629-2426.
közműves építési telek eladó 4M Ft-ért.
Budapest II. kerületében található csaláTel.: 06 30 908-3019.
di házba keresünk igényes, szorgalmas, INGATLAN
INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOmegbízható 50 év alatti bejárónőt – takarítónőt hosszú távú munkavégzésre, teljes BakosLak Ingatlan KERES hosszú táv- KAT KERES! BÍZZA RÁNK INGATLAra KIADÓ igényes házat, ikerházat, NÁT: IGYEKSZÜNK GYORSAN HOZNI
állásra. Tel.: 06 30 932-7009.
sorházat és lakásokat diplomata és A VEVŐT, JUTALÉK 3%, ÜGYVÉD INA II. Önkormányzat Völgy Utcai Öku- külföldi ügyfelei és családjaik részére. GYENES, DIPLOMÁS ÜGYNÖKÖK, KÜLmenikus Óvodája azonnali felvétellel Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571.
FÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK
óvodapedagógust keres. Agilis, szükLAKÁSA ELADÓ? HÍVJON, ÖN IS JUTA2
ség szerint váltott műszakot is vállaló Egy 13m -es garázs az Endrődi és Bimbó LÉKOT KAP! LAURUS INGATLAN Tel.:
utca
sarkánál
kiadó
hosszú
távra
Tel.:
06
nyugdíjas kolléganőt is szeretettel várunk.
06 20 960-0600.
Jelentkezni az okuovi@okuovi.hu e-mail 20 537-5268.
2
címen lehet.
BakosLak Ingatlan készpénzes ügy- 30-45 m -es lakást vásárolnék tulajdonostól
a
kerületben.
Felújítandó is lehet. Tel.:
ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNNYAL MEG- felei részére keres ELADÓ és kiadó 06 70 610-3500.
ingatlanokat
azonnali
fizetéssel.
BaBÍZHATÓ KORREKT PÁR, FŐZÉST, TAKARÍTÁST, HÁZ-, LAKÁS-KARBANTAR- kosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32. TÁROGATÓ ÚTON 1500 NM-ES, PARKSZERŰEN KIALAKÍTOTT ŐSFÁS, INTITÁST, EGYEDI IGÉNYEK SZERINT IS Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571.
VÁLLAL, IDŐS HÖLGGYEL VAGY ÚRRAL A II. kerület Lipthay u. 7. első emeleti MEN ZÁRT KERTBEN KIVÁLÓ ÉPÍTÉSI
ELTARTÁSI VAGY ÉLETJÁRADÉKI SZER- 102m2-es polgári lakás (3 szoba, előszo- LEHETŐSÉG! BESOROLÁS: L6-II-07.
ZŐDÉST KÖTNE. Tel.: 06 30 171-7733. ba, konyha, étkező, kamra, fürdőszoba, A TELEKRE 3 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
külön wc) tulajdonostól eladó 800.000 VAGY EGY IMPOZÁNS CSALÁDI VILOKTATÁS
Ft/m2. Ingatlanosok ne hívjanak. Tel.: 06 LA ÉPÍTHETŐ. IRÁNYÁR: 240 MILLIÓ
Ft. Tel.: 06 30 867-6795.
20
330-5288, 06 30 995-2447.
Angol-, történelemvizsgára felkészítés,
korrepetálás. Tel.: 06 20 960-9286.
XIII., SZENT ISTVÁN PARKNÁL, ÚJ- EGÉSZSÉGÜGY
elegáns BAUHAÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK TEL- LIPÓTVÁROSBAN,
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA
2
JES KÖRŰ KORREPETÁLÁSA, DIPLOMA- US-HÁZban 46m -es kétszobás, ma- SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEMUNKÁK SEGÍTÉSE NAGY GYAKOR- gasföldszinti, csöndes, PARKRA NÉZŐ, HÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTTOZOTTAKHOZ
LATTAL. HÁZHOZ MEGYEK. Tel.: 06 70 lakás tulajdonostól eladó. 130.000 HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET.
euró. Ingatlanosok kizárva. Tel.: 06
431-1336.
FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTH20 509-8018.
NÉ HŰVÖS KATALIN FOGTECHNIKUS
Amerikaitól angolul. Legújabb módszer.
MESTER, 1013 BP., KRISZTINA KRT. 51.,
XI.,
BUDAFOKI
útnál,
a
LÁGYMÁNYOSI
Beszédcentrikus, egyéni, gyors, minden
LAKÓTELEPEN (TÉGLA), PANORÁMÁS, FSZT. 1. Tel.: 06 30 222-3016.
szinten. Tel.: 06 70 242-2611.
FELÚJÍTOTT, 61m 2-es, 2,5-szobás, LOMatematika-, fizikatanítás általános és DZSÁS lakás TULAJDONOSTÓL eladó. Új fogászati rendelő Buda szívében!
középiskolásoknak szaktanártól, referen- 39.5 M Ft. (Ingatlanosok ne hívjanak!) 25% kedvezmény minden kezelésünk
árából. Szolg.: mikroszkópos tömések,
ciákkal. Tel.: 06 30 461-8821.
Tel.: 06 20 509-8018.
lézeres ínytisztítás, koronák, hidak,
KÉMIA-, BIOLÓGIAkorrepetálás, érett- CSÖMÖRÖN a „Levendula Ligetben” implantátum, szájsebészet, gyermekségire, felvételire való felkészítés gya- eladó egy 1859 m2 területű panorámás fogászat, parodontológia. Cím: 1024
korlott középiskolai tanárnál. Tel.: 06 30 telek. 10%-ban beépíthető. 16 MFt. Tel.: Bp. Margit krt. 5/a Tel.: 06 70 8864878.
06 70 410-5100.
264-5648.

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. december 1-én.
Lapzárta: keretes – november 21., apró – november 23.

Dr. Lőrik Gábor ortopéd-traumatológus
főorvos magánrendelése, csütörtökön 1418 óra között, II. kerület Medve u. 30. Bejelentkezés: tel.: 06 70 703-1470.
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

VÍZ-GÁZ-VILLANY

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT. Szakszerűen, nagy
tapasztalattal, bontás nélkül azonnal,
garanciával. Tel.: 06 30 921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületieknek azonnal. Több évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül. Tel.: 2277210, 06 30 940-0748.
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-,
KLÍMA-, GÁZ- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST
VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL, ENGEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS
GARANCIÁVAL. Tel.: 06 20 923-3109,
06 70 258-0000.
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés, ázások, csőtörések
megszüntetése. Tel.: 402-4330, 06 20
491-5089.
VÍZ-,FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások
megszüntetése. Balázs János épületgépész technikus. Tel./fax: 362-4050,
tel.: 06 20 917-0697.
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. Tel.:246-9021. ELMŰ által
minősített és ajánlott vállalkozás. Tel.: 06
20 934-4664.

30. OLDAL
Héra cserépkályha átalakítását, mérőhely kiépítését, EPH érintésvédelmi
javításokat vállalok. www.elektromoscserepkalyha.hu (bemutatkozás)
Tel.: 06 20 530-0344.
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK CSERÉJE,
GARANCIÁVAL. BODA ZSOLT VILLANYSZERELŐ MESTER. Tel.: 200-9393, 06
30 333-6363.

HIRDETÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád:
15 000 Ft-tól, vécé 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.

Ezermester-szolgáltatás. II. kerületi lakosként kerületi lakosok szolgálatában.
KÉMÉNYBÉLELÉS, KONDENZÁCIÓS Kapcsolók, csapok cseréje, polcok, képek
KAZÁNOK BEKÖTÉSE, SZERELTKÉ- karnisok felrakása. Lapra szerelt bútorok
MÉNY-ÉPÍTÉS, SZAKVÉLEMÉNY-ÜGY- összerakása. Háztartásban előforduló szeINTÉZÉS. Tel.: 06 30 680-6814.
relések. WWW.GABORSEGIT.HU. Tel.: 06
30 991-0426.
Villanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhárítást, -javítást, kisebb átalakítást (kap- KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE,
csoló, konnektor, lámpa, elosztószekrény BELSŐ MARÁSA TELJES KÖRŰ ÜGYstb.). Kendrik Tamás egyéni vállalkozó, INTÉZÉSSEL. SZABÓ BALÁZS. Tel.: 06
II.kerületi lakos. Köszönöm hívását! Tel.: 20 264-7752.
06 30 456-6557, vagy 06 20 460-4498.

LAKÁS-SZERVÍZ

ELEKTRONIKA

ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a leg- LIS ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201
kisebb munkától tetőjavítást, építést, 5368, 06 20 537-6281.
szigetelést 27% kedvezménnyel. Tel.:
Lapos TV-k, színes TV-k javítása min06 30 318-2173.
dennap. Tel.: 243-9462, 06 30 940-1802,
Vállalok kőművesmunkákat, festőmunkát, PAÁL FERENC.
tetőjavításokat, térkövezést, szennyvízcsatornák kiépítését, akár teljes lakásfel- COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beújítást is. Tel.: 06 20 332-1389.
szerelés, bővítés ingyenes kiszállással.
Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 3000 Ft-tól, Hívjon bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653.
duguláselhárítás. Minőség, garancia! festoguru.weebly.com. Tel.: 06 70 250-9132. SZÁMÍTÓGÉP-SZERVIZ. Meghibásodott
PC-k és laptopok azonnali javítása, ingyeFestés, mázolás, tapétázás, kisebb mun- nes kiszállással. Tel.: 06 30 830-4692.
kák is, kőműves javítások. Kovács Gergely.
Tel.: 06 30 568-6255.
REDŐNY
Lakásfelújítás: festés (egészségügyi,
tisztasági). Mázolás, parkettacsiszolás.
Víz-gáz, villanyszerelés szakemberekkel.
Tel.:06 20 945-5473, 06 30 499-1814.

REDŐNYÖSMUNKÁK, GURTNICSERE
RÖVID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728.

Festést, gipszkartonozást, burkolást,
szigetelést, térkövezést, szennyvízcsatorna-kiépítést, kisebb-nagyobb
munkákat vállalok. Hívjon! Tel.: (06
20) 992-2328.

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

tó automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari53@gmail.
com. Urbanek Tel.: 214-7442, 06 20
978-7429.

REDŐNYÖK, ROLÓK, SZÚNYOGHÁLÓK,
NAPELLENZŐK, SZALAGFÜGGÖNYÖK
SZERELÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30 9617061, 708-6136.

REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZECSEMPÉZÉS, KŐMŰVESMUNKÁK, TERA- RELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜSZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, LETI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGJAVÍTÁSA. Tel.: 06 30 341-3423.
HÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ!
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyi- Tel.: 06 70 341-9489, 06 20 341-0043.

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK
TÁRSASHÁZAK
BESZERELÉSSEL. Zárak, kilincsek, pántok, zsanérok cseréje, régi ajtók, ab- LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALlakok felújítása, szigetelése. Szigeti JUK. METZ MÁTÉ. Tel.: 06 20 349-5395.
László. Tel.: 20 381-6703, 251-9483.
II. KERÜLETI TÁRSASHÁZKEZELŐ. BÍZABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAK- ZA TÁRSASHÁZÁT HIVATÁSOS KÖZÖS
DOKTOR.HU. 24 éve vállalom kedvező KÉPVISELŐRE, AKI ELEGET TESZ A
árakon ablakok, ajtók javítását, illesz- 2019. ÉVBEN VÁLTOZÓ TÁRSASHÁZI
tését, zárak cseréjét, festését, üvege- TÖRVÉNYNEK. gundihaz@gmail.com
zését, szigetelését garanciával. Fel- Tel.: 06 30 408-7064.
mérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS Tel.:
06 70 550-0269.
SZOLGÁLTATÁS
Asztalos-, lakatosmunkák készítésétől a
legkisebb javításig. Hívjon bizalommal.
Mindenre van megoldás. Tel.: 249-0329,
tel.: 06 20 411-4349.

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

BUDAI POLGÁR

Kastélyok berendezéséhez vásárolok kisebb-nagyobb festményeket, ezüstöket,
porcelánokat, bronzokat, órákat, régi
katonai kitüntetések tárgyait stb., teljes
hagyatékot. herendi77@gmail.com Tel.:
Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó, 06 20 280-0151.
üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók,
kapuk, féltetők gyártása, ajtóbehúzók, A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33.
aknafedések, leválasztások, szélfogók ALATTI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINkészítése. Tel.: 06 20 380-8988.
DENFAJTA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEBízza szakemberre, ne bízza a vélet- GET, CSILLÁRT, ÓRÁT, PORCELÁNT,
lenre, szobafestő munkát vállal ga- EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREranciával. Tel.: 06 30 913-8245.
KET, TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT,
Kőművesmunkák, hideg-, melegbur- TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KIkolás, festés-mázolás, gipszkartono- SZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. DÍJzás közületnek is. E-mail: jozsefbaTALAN ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20
ko1@gmail.com. Tel.: 06 70 563-0293.
322-2697, 06 20 494-5344.
Őrizze meg lábai egészségét. Esztétikai és
gyógypedikűr, manikűr a II. kerület Szász VÉTEL-ELADÁS
Károly u. 2.-ben. www.aromaskinrelax.hu.
Időpont-egyeztetés. Tel.: 06 30 549-2667. KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjLÉPCSŐHÁZ-TAKARÍTÁST, kerti munkát, teményem kiegészítésére magas áron
hóeltakarítást vállalok számlaképesen. vásárolok. Tel.: 325-6753.
Víziváros, Rózsadomb, Törökvész, Pasarét
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉelőnyben. Tel.: 06 20 967-7999.
GIT, ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT
ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL. DÍJKERT
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öreg- TALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20
kertek ifjítását, metszést, permetezést, fa- 425-6437.
kivágást, szállítást vállalok. Szilágyi CsaHAGYATÉK, RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS!
ba. Tel.: 06 20 970-7506.
IGÉNY SZERINT TELJES HAGYATÉKTeljes körű kertgondozás kertészmér- FELSZÁMOLÁS LOMTALANÍTÁSSAL
nök csapattól korrekt áron, zöldhulladék-szállítással. www.greenarbor.hu. EGYBEKÖTVE IS. ELÉRHETŐSÉG:
E-MAIL: imremagyar045@gmail.
Tel.: 06 30 907-5948.
com. Tel.: 06 30 703-0518.
Teljes körű fagondozás, fakivágás, kerületi vállalkozástól, zöldhulladék-aprítás, szállítása, tuskómarás. www. EGYÉB
greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948.
IDŐS SZEMÉLYT segítenék élete neKertápolás, kertépítés szakszerűen, hézségeiben. Módját közösen döntekertésztechnikustól 26 év szakmai nénk el. Tel.: 06 30 418-6663.
tapasztalattal. Móricz Gábor. Tel.: 06
ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉS. Jól ke30 495-9862.
reső, nagy gyakorlattal és felsőfokú
MŰGYŰJTÉS
végzettséggel rendelkező fiatal pár
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBE- életjáradéki szerződést kötne egyedülCSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGE- álló, idős személlyel. Méltó, megbeKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZ- csült, nyugodt életet biztosítunk. Tel.:
FIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.:
06 20 443-0015
06 30 456-3938.
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vá- SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK
sárol festményeket, régi pénzeket, kitün- GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA
tetéseket, porcelán- és ezüsttárgyakat, MEGRENDELŐIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTbútorokat, könyveket, teljes hagyatékot. ALAKÍTÁS. HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 12-17Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás,
IG. J.WIENNA BT., 1027 BP., VARSÁNYI
info@tallerantik.hu www.tallerantik.hu.
IRÉN U. 17. Tel.: 06 30 858-9499, 06 20
Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543.
443-0015.
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL
KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉ- FARMER DIVAT, Margit krt. 69. MegNYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, érkeztek kord-, düftin-, bélelt női-férfi
PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANGnadrágjaink, extra méretben is. NyitvaSZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐR- tartás: hétköznap 10-18, szombat 10MÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, BOROS- 13. Tel.: 212-4163.
TYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: MoKISZÁLÁSSAL. Tel.: 06 20 597-8280.
delldarabok eladása. Egyedi, kézi
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,
kötött, horgolt ruhadarabok rendepapírrégiséget, régiségeket vásárolunk
és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út lésre, méretre, nagy fonalválaszték16. Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19 Tel.: kal, saját fonalból is. www.kotode.
266-4154.
hu Tel.: 356-6009
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, INGYENES DOBOZOK.
www.herkulestrans.hu, TEL.: 3851802, 06 30 999-8619.
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31. OLDAL

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

A Közkincs Egyesület

„Mozgó Könyvek”

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

A rejtvény fő soraiban Márai Sándor gondolatát rejtettük el.
A 2018/17. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A bajnok az, aki feláll akkor is, amikor képtelen rá”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert
A padlás című előadásra, ami december 6-án 19.00 órakor lesz a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A nyertesek: Cseh Domonkos,
Forróné Almády Kata és Lakos Katalin. Gratulálunk, a nyereményeket
személyesen, az előadás előtt fél órával a művelődési központ információs kollégáinál, a nevük bemondásával vehetik át. Várjuk megfejtéseiket a
„Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2018. december 1-ig.

Mindig is a hegyekbe
vágytam. Most végre
ide is elutazhatok!

Telefon: 06 70 606-8107

Elérhetőség: 06 30 382-9778

FACEBOOKON A II. KERÜLET

www.fa cebook .com/bu dapest2

36 300

K ö s z ö nj ü k !

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

32. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

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.

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.

kedvenc tomik,
kedvenc borok

Mindketten Tamások. Fiatalok, lelkesek, alacsony palackszámmal
dolgoznak. Egyikük a Balaton, másikuk a Bodrog közelében. Kiss
Tomi, más néven a „somlói vándor” két juhfarkkal, a sárospataki
Vincze Tomi egy tokaji furminttal iratkozott fel a kedvenceink listájára. A Somlói Juhfark 2017 egy zöldfűszeres illatú, jó ivású, kortárs
juhfark, míg a Borszörcsök-Somlószőlős Juhfark 2017 egy koncentráltabb, köves illatú, elegáns dűlőválogatás. Vincze Tomi Panoráma
2016 furmintja édesfűszeres, virágos illatú, közepes testű tétel, szépen ellensúlyozott krémességgel.

radovin

grand radovin

1126 Budapest, Böszörményi út 18.

borkereskedés

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

www.radovin.hu

grand pannónia

1136 Budapest, Pannónia u. 17/b

grand hidegkút

1028 Budapest, Hidegkúti út 71.

grand gazdagrét

1118 Budapest, Rétköz utca 5.

Hello

FOXPOST
Csomagautomata

Ingatlan Buda

JOLO Computer

Add fel
csomagodat év
végig akár már
99 Ft-tól!
www.foxpost.hu

Felici Bambini
Illatszer Drogéria
Bortársaság

SZOLGÁLTATÁSAINK
A-List
Salon & Spa

m Dió Gourmet: reggeli- és ebéd menü
m Bortársaság: karácsonyra egyedi

borválogatások
m Pizza Forte
m Wok Point kínai kisvendéglő
m Nero Leather & Accessoires Outlet:
bőrtáskák, kiegészítők
m Lipóti Pékség
m A-List Salon & Spa: karácsonyra
ajándékutalványok...
m Felici Bambini: minőségi olasz
ÜZLETHÁZ
gyermekruhák 0-12 éves korig
1028 Budapest, m Lemongarden Kézműves Söröző
Hidegkúti út 1. m COSTA Coffee
www.huvosvolgyhaz.hu
0715_HUVI_Budai_Polgar_hird_197x133mm.indd 1

www.facebook.com/huviszolgaltatohaz

m HÜVI GSM: tokok, fóliák, telefonok,

kiegészítők

m HÜVI Papír
m Beauty Box kozmetika
m Illatszer Drogéria: parfümök
m POSTA
m Janikovszky Éva Könyvesbolt
m Jolo Computer Service: laptopok,

kiegészítők, szerviz

m Ingatlan Buda: eladó- és kiadó

budai- és belvárosi ingatlanok

m CORRECT CHANGE Pénzváltó
m Széchenyi Kártya Regisztrációs Iroda
m Kormányablak

www.instagram.com/huviszolgaltatohaz
2018.11.07. 15:59

