
80. születésnapját ünnepelte Korda György, 
aki feleségével, Balázs Klárival együtt mesélt lapunk-
nak II. kerületi otthonukról, emlékezetes ajándékokról 
és az idei koncertekről. (10-11. oldal)

Már tizenkilenc kerületi óvodában 
tartanak madárvédelemmel kapcsolatos foglalko-
zásokat szakemberek mintegy ezer kisgyer meknek.
 (4-5. oldal)

elbontották a Mechwart teret régóta elcsúfító 
bódékat, amit számos lakossági kérvény és bejelentés 
is támogatott. A helyén a jövőben kis parkot tervez-
nek kialakítani. (9. oldal)

Az uszoda mellett közösségi liget is épül

A II. Kerületi Önkormányzat beruházásában 
az uszoda építése 2018 márciusában elin-
dult, jelenleg az íves acéldonga tetőszerkezet 
helyszíni összeszerelése és felállítása zaj-
lik, így hamarosan bezárulhat az épület te-
teje, és megkezdődhetnek a belső szakipari 
munkálatok. A  jelenlegi építőipari helyzet 

nehézségei – folyamatosan dráguló anyag-
árak és munkadíjak – ellenére is sikerült az 
önkormányzatnak a szükséges többletfor-
rásokat előteremtenie, így az uszoda határ-
időre elkészülhet. Sőt, környezete közösségi 
ligettel is bővül a fővárosi és kormányzati tá-
mogatásnak köszönhetően: meghosszabbí-

tott futókör, kültéri fitneszpark, kerékpáros 
KRESZ-tanpálya, játszótér, multifunkcioná-
lis „tinidomb”, pingpong- és sakkasztalok, 
pétanque-, röplabda- és focipályák, vala-
mint egy pavilonépület is várja majd a hely-
színen a környékbelieket.

(Részletek a 3. oldalon.)

a tervezett közösségi liget

az épülő Gyarmati dezső Uszoda

kutyaügyességi (agility) pálya pokorny józsef sport- és szabadidőközpont
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Hivatali nYitvatartás
BUDAPEST II. KErülETI PolgármESTErI HIvATAl, 1024 Mechwart liget 1.

Polgármesteri Hivatal
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21

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

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

A PolgármESTErI HIvATAl KIHElYEZETT IroDáI

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

hétfő: 13.30-18.00, szer-
da: 8.00-16.30, péntek: 
8.00-11.30
(kedd és csütörtök: telefo-
nos 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, szer-
da: 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

1024 Margit krt. 15-17., II/1,
(20-as kapukód).
Tel.: 346-5770
E-mail: intezmenyiranyitas@
masodikkerulet.hu

hétfő: 13.30-18.00, szer-
da: 8.00-16.30, péntek: 
8.00-11.30

Környezetvédelmi
Osztály

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

hétfő: 13.30-18.00, szer-
da: 8.00-16.30, péntek: 
8.00-11.30

Városrendészeti
Osztály
Ügyfélszolgálat

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

hétfő: 13.30-18.00, szer-
da: 8.00-16.30, péntek: 
8.00-11.30

Városrendészeti
Osztály
Hidegkúti Rendészeti 
Központ

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

hétfő: 13.30-18.00, szer-
da: 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

TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi közös kép-
viselőknek (1024 Mechwart liget 1.).

II. KErülETI vároSFEJlESZTŐ ZrT.
ügYFÉlSZolgálATI IroDA

Közterületi bejelentés
Tel.: 599-9222
(Ügyfélfogadási időben és hétvé-
gén is telefonos ügyelet 9–18-ig)

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

II. Kerület Kártya-
ügyintézés, Budai Polgár-
ba apróhirdetés feladása

1024 Keleti Károly u. 15/a
Tel.: 315-3965

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 csü-
törtökig: 8–16, péntek: 8–12. 

Kormányablak
Pest hi deg kút
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: hato-
sag@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

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 Nyom-
daipari Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 336-1384. A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 2019. 
február 23., lapzárta: 2019. február 13. Az apróhirdetések feladásának határideje: 2019. február 15.

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik 
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923

a Fidesz ii. kerületi irodájának nYitvatartása: hétfőn és szerdán 
10-18 óráig, kedden és csütörtökön 8-15 óráig, pénteken 9–14 óráig. Telefonszám: 
(06 1) 212-5030 (1024 Keleti Károly u. 13/b).
inGYenes joGi tanácsadás a Fidesz II. kerületi szervezeténél. Időpont-egyez-
tetés nyitvatartási időben a (06 1) 212-5030-as számon.
a kdnp ii. kerületi irodája (1024 Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelent-
kezéseket 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 12-16, szerdán 13-17, 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 fogadó-
órát 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 (06 1) 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 Gyertyás vendéglőben (1028 Hidegkúti út 172.). Jogsegélyszolgálat: idő-
pont-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 (06 1) 275-8186-os telefonszámon, vagy a bu-
dapest4@dkp.hu e-mail-címen jelentkezzen.
a párbeszéd MaGYarorszáGért helyi képviselője Kovács Márton. Foga-
dóóra előzetes időpont-egyeztetést követően a (06 30) 573-9033-as telefonszámon.
az észak-bUdai kisGazda polGári eGYesület tisztelettel várja az 
érdeklődők jelentkezését. E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 20) 976-2415.

A kerület polgárai javaslatot tehetnek arra, hogy idén a képviselő-testület kinek 
adományozzon díszpolgári címet és II. Kerületért Emlékérmet.

A Budapest Főváros II. Kerület díszpolgára, posztumusz díszpolgára cím 
adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki életművével, 
kiemelkedő munkásságával a kerületben vagy országosan, illetve nemzetközi 
viszonylatban általános elismerést szerzett, továbbá emberi magatartása alapján 
köztiszteletben áll, valamint hozzájárult a kerület jó hírnevének öregbítéséhez, 
elismerésre méltó hagyományainak gazdagításához. A II. Kerületért Emlék-
érem azoknak a személyeknek, illetve személyek csoportjának, társadalmi 
vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik vagy amelyek a kerület 
fejlesztésében a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely terü-
letén kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a kerület értékeit 
növelő maradandó eredményt értek el.

Javaslatok díszpolgári 
és II. Kerületért Emlékérem kitüntetésre

A javaslatokat rövid indoklással együtt február 28-ig 
a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság 

Intézményirányítási Osztályának címezhetik: 1024 Budapest, Mechwart liget 1., 
vagy a racz.edit@masodikkerulet.hu címre küldhetik.
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A pesthidegkútiak évtizedek óta sportolásra és 
kikapcsolódásra használják a Máriaremetei út–
Áchim András utca–Kadarka utca–Szabadság 
utca által határolt tömböt. A II. Kerületi Önkor-
mányzat 2013-ban indított sportcélú fejleszté-
seinek köszönhetően ma már itt működik a Po-
korny József Sport- és Szabadidőközpont, amely 
műfüves labdarúgópályákat, salakos teniszpályá-
kat, az ezeket kiszolgáló létesítményeket és egy 
közösségi célokat szolgáló, ingyenesen használ-
ható szabadidőparkot foglal magában; valamint 
itt épül a jövőben vízilabdautánpótlás-bázisként 
működő Gyarmati Dezső Uszoda is, szintén az 
önkormányzat beruházásában. A városrész veze-
tésének célkitűzése ezzel kapcsolatban a kezde-
tektől változatlan: a vízilabdautánpótlás-nevelé-
sen alapuló, az iskolai és óvodai úszáslehetőség 
biztosítása mellett a hatalmas lakossági igényt is 
kiszolgáló, megfelelő kapacitással bíró, jól üze-
meltethető uszoda építése.

Közösségi liget is épül

Miközben 2018 márciusában a fenti szem-
pontok alapján megkezdődött a Gyarmati Dezső 
Uszoda kivitelezése, felmerült az igény az érintett 
terület közösségi használatának fejlesztésére. 
Az önkormányzat ezért társadalmi egyeztetést 
kezdeményezett a területet az utóbbi években 
leginkább használó három civil szervezet, a Hi-
degkúti Sport Club, a Hidegkúti Családi Iránytű 
Egyesület és a Pétanque Egyesület vezetőségé-
vel. A már meglévő közösségi funkciók és a még 
kialakítandó uszodafunkció elemeinek össze-
hangolását célul kitűző környezeti koncepció-
terv készítése során figyelembe vették a civil 
szervezetektől érkező javaslatokat, így a valós 
társadalmi igények közvetlenül megjelenhettek 
a fejlesztési elképzelések között.

A közös munka olyan sikeresnek bizonyult, 
hogy önkormányzatunk eredményesen indul-
hatott a fővárosi TÉR_KÖZ 2018 Városrehabili-
tációs pályázaton: a Fővárosi Közgyűlés 2018 
szeptemberében a „Közösségi Liget megvalósítá-
sa” című pályázatot 300 millió forintos támo-
gatásban részesítette. Ezt követően év végén a 
magyar kormány további egymilliárd forint-
tal támogatta a projektet, amelynek keretében 
jelentősen bővülnek a terület használatának 
lehetőségei. A fejlesztés eredményeként meg-
hosszabbított futókör és kültéri fitneszelemek 
(a már meglévők megtartásával); kerékpáros 

KRESZ-tanpálya (a környékbeli iskolák, óvodák 
számára), játszótér és multifunkcionális „tini-
domb”; szabadtéri „tantermek”, kiülőhelyek; 
pingpong- és sakkasztalok, pétanque-, röplab-
da- és focipályák, valamint egy klubhelyiséget 
és rendészeti jelenlétet biztosító pavilonépület 
várja majd a helyieket. 

A fentiek közül több elem is a civil szer-
vezetekkel való együttműködés eredménye: 
a KRESZ-tanpálya, a sakkasztalok vagy a 
pétanque-pálya világítása is az ő javaslatukra 
került be a projektbe.

Rendelkezésre áll 
minden szükséges forrás 

A fentiekkel párhuzamosan jó ütemben halad 
az uszoda építése. A nagytömegű földmunkák, az 
épület teljes alaplemezének és pinceszinti szer-
kezeteinek kialakítása után a teljes vasbeton-
szerkezet építése még 2018-ban befejeződött. 
Jelenleg a projekt leglátványosabb eleme, az íves 
acéldonga tetőszerkezet helyszíni összeszere-
lése és felállítása zajlik, így hamarosan bezárul 
az épület és megkezdődhetnek a belső szakipari 
munkálatok. 

Megnyugtató a beruházás költségvetési hely-
zete is. Az építőipari áremelkedések és a szük-
séges műszaki bővítések megvalósítása miatt 
jelentkező többletköltségek finanszírozására az 
önkormányzat kérelmet nyújtott be a felhasznál-
ható társasági adó- (tao-) keret megemelésére, 

amit a Magyar Vízilabda Szövetség jóváhagyott. 
Így a korábban megítélt és már sikeresen össze-
gyűjtött kb. 2,8 milliárd forinton túl, a megemelt 
keret erejéig, további mintegy 2,2 milliárd forint 
összegű céges tao-felajánlást tudott fogadni a II. 
Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. 
A cégek által felajánlott tao-keret mellett termé-
szetesen az önkormányzat is jelentős szerepet 
vállal a helyi közösség szempontjából kiemelt 
fontosságú fejlesztésben. Az önkormányzat által 
biztosítandó önerő mértéke meghaladja a brut-
tó 2 milliárd forintot, amit – az 1 milliárd forint 
értékű telek biztosításán túlmenően – az elmúlt 
évek felelős gazdálkodásának köszönhetően az 
önkormányzat a képviselő-testület jóváhagyá-
sával vállalni is tud.

Tehát az uszoda megépítéséhez, annak határ-
időre történő befejezéséhez és a környezetét al-
kotó közösségi liget fejlesztéséhez rendelkezésre 
áll minden szükséges forrás. 

A 2019 szeptemberében induló tanévben a 
környékbeli iskolák, óvodák számára így láto-
gathatóvá válik az új sportuszoda, és elindulhat 
a vízilabda-utánpótlás nevelése is. Ez utób-
bi megvalósítását fogja segíteni a háztól házig 
vízilabdaprogram, amely megkönnyíti majd az 
iskoláskorú gyermekek uszodába való eljutását. 
Mindemellett jól érzékelhető a felfokozott lakos-
sági érdeklődés is. Az önkormányzat valameny-
nyi igényt szeretné kielégíteni, sőt – az eredeti 
koncepciót maradéktalanul teljesítve – elindítja 
az uszoda orvosi rehabilitációs programját is. 

L. D.–Sz. z. M.

A közösségi teret is bővítik 
az épülő máriaremetei uszoda mellett

Jól halad Máriaremetén a Gyarmati Dezső 
Uszoda építése, határidőre – 2019 nyará-
ra – történő befejezéséhez rendelkezésre 
áll minden szükséges forrás. További jó hír, 
hogy nemcsak uszodával bővül a Szabadság 
utcai sport- és szabadidőközpont: a II. Kerü-
leti Önkormányzat a kormány és a főváros 
támogatásával a jelenlegi közösségi teret is 
jelentősen továbbfejleszti.
 

A havas januári időben is épül az íves acéldonga tetőszerkezet
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Már eddig is számos programmal erősítette 
városrészünk zöld jellegét a II. Kerületi Ön-
kormányzat. A  közterületeket örökbefogadó 
és az azokat gondozó közösségek támogatása, 
az ingyenes komposztálóprogram és zöld-
hulladék-aprítás, valamint a rendszeres ve-
szélyeshulladék-gyűjtés évek óta a zöldszem-
léletet erősíti a lakosság körében. 

Láng Zsolt polgármester kezdeményezé-
sére a képviselő-testület a tavaly májusi ülé-
sén úgy határozott, hogy csatlakozik a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület-
hez, hogy segítségével elindíthassa saját ma-
dárbarát programját.

Az volt a cél, hogy kerületünk zöldövezeti 
jellegének megőrzése és a környezeti értékek 
megóvása érdekében vállalt felelősség alapján 
az önkormányzat erősítse a természet, ezen 
belül a madárvilág védelmének támogatott-
ságát. Az MME programja ugyanakkor a gyer-
mekintézmények mellett a felnőtt lakosság és 
a családok természetvédelmi szemléletét is 
formálja.

A három gondozási központ, valamint az 
Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona mel-
lett azóta tizenkilenc óvoda és hat bölcsőde 
csatlakozott az önkormányzati programhoz: 
a Bolyai Utcai Óvoda, a Budakeszi Úti Óvoda 
és tagóvodája, a Hűvösvölgyi Gesztenyéskert 
Óvoda, a Kitaibel Pál Utcai Óvoda, a Kolozs-
vár Utcai Óvoda és tagóvodái, a Községház 
Utcai Óvoda és tagóvodája, a Pitypang Utcai 
Óvoda, a Százszorszép Óvoda és tagóvodája, 

a Szemlőhegy Utcai Óvoda és tagóvodája, a 
Törökvész Úti Kézműves Óvoda, a Virágárok 
Óvoda és tagóvodája, valamint a Völgy utcai 
Ökumenikus Óvoda. Szintén madárbarát a 
Budagyöngye Bölcsőde és Korai Fejlesztő, a 
Hidegkúti, a Hűvösvölgyi, a Pasaréti, a Török-
vész és a Varsányi Bölcsőde.

Az intézményekben az önkormányzat fi-
nanszírozásával az MME madárismereti és 
madárvédelmi foglalkozásokat tart, valamint 
az összegből a programhoz madárodúkat, 
madáretetőket, eleséget, egy-egy Madarak 
Magyarországon című könyvet, egy Madár-
barát Kert kalendáriumot, kifestőt, egyéb 
kiadványokat, illetve az Éjszaka hangjai című 
CD-t is biztosít.

A Szemlőhegy Utcai Óvodában például ha-
vonta egy alkalommal két csoporttal a mada-
rász ovi keretein belül játékos oktatás során 
ismertetik meg a madarak fészkelési és táplál-
kozási szokásait, és igyekeznek a gyerekekkel 
minél jobban megszerettetni a természetet.

– Intézményünk-
ben fontosnak tartjuk 
az egészséges élet-
módra nevelést, ami 
a természet iránti 
szeretetet is magá-
ban foglalja, mindez 
óvodánk pedagógiai 
alapprogramjában is 
megjelenik – mondta 

el lapunknak Kis-Albert Mónika óvodavezető 
egy januári bemutató foglakozás alkalmával. 
– A madárbarát óvoda és a madarász ovi prog-
ramunk eddig szülői forrásból zajlott, ezt a fi-
nanszírozást az önkormányzat ősztől átvette. 
A program keretében nemcsak odúkat és ete-
tőket kapott a Szemlőhegy utcai és a Fajd utcai 
tagóvoda, hanem havi rendszerességgel, ősztől 
nyárig két csoportunknak tart foglakozást az 
MME környezeti nevelője. Nekünk, óvoda-
pedagógusoknak is nagyon jó, hogy egy külső 
szakember is megerősíti azokat a tudnivalókat, 

Madárbarát kertek és programok II.  kerületi óvodákban és bölcsődékben
A környezeti nevelés és a természet szere-
tetének népszerűsítése céljából zöld város-
részként a II. kerület tavaly csatlakozott a 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesülethez (MME), és a szervezettel együtt 
Madárbarát Programot indított el saját fenn-
tartású intézményeiben. Jelenleg tizenkilenc 
óvodában tartanak foglalkozásokat szakem-
berek mintegy ezer gyereknek, akik az óvo-
dapedagógusok szerint egész évben nagy 
lelkesedéssel fordulnak a madárvilág felé.
 

MinteGY 45 éve áll a hazai madárvé-
delem középpontjában a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (MME). Társadal-
mi szervezetként – soraikban 
egyetemi tanárokkal, bioló-
gusokkal, ökológusokkal, tu-
dósokkal – céljuk, a hazai bio-
diverzitás megőrzésén túl az, 
hogy a gyerekek és a felnőtt lakosság 
szemléletmódját a természetvédelmi értékek felé terelje. 
Programjaikkal egyaránt megszólítják az oktatási és ne-
velési intézményeket, a lakóközösségeket és a családokat. 
Elérhetőségek: www.mme.hu, gyerekhonlap: www.csipogo.hu, 
Facebook: MME-Magyar Madártani Egyesület

Az oktatási csomag segítségével az óvodások közelebb kerülhetnek a madárvilághoz
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amiket már korábban az intézményen belül 
megismerhettünk. Óvodásaink minden héten 
sétára indulnak a zöld II. kerületben. A gyere-
keken látszik, hogy hozott tudással is rendel-
keznek, ami a szülőket dicséri, akik rendsze-
resen kirándulnak a kicsikkel, és téma otthon 
is a természet és a környezet védelme.

Ottjártunkkor éppen 
az egyik nagy kedven-
cükről, a harkályról ta-
nultak a gyerekek Jónás 
Bianka segítségével. 
A madártani egyesület 
környezeti nevelője já-
tékos formában, min-
den gyereket bevonva 
varázsolta a kicsiket a 

természetbe, annak ellenére, hogy a hűvös, 
csapadékos idő miatt most nem tudtak túrára, 
vagy odúmegfigyelésre indulni, de a csoport-
szoba így is madárfüttytől és gyerekdaltól han-
gos rengeteggé változott.

– Most zárjuk az első félévet, amit szeptem-
berben kezdtünk, az oktatás egy egész nevelési 
évet ölel át – emelte ki a szakértő. – Mindig a 
hónaphoz és az évszakhoz illő témát választunk 
és ajánljuk az óvodáknak. Benti és kinti fog-
lalkozások is vannak, de főként az időjárástól 
függ, hogy mennyi madarat lehet látni. A kicsik 
ellátják az óvoda kertjében kihelyezett etetőket, 
és figyelik az odúk körül zajló életet. Ezeket az 
MME iránymutatásai alapján helyezték ki, mert 
nem mindegy, melyik odút milyen magasra, 
fára vagy éppen bokorra érdemes-e kihelyezni, 
hogy a madarak birtokba is vegyék őket.

Jónás Bianka tapasztalatai alapján a foglal-
kozások eleinte az újdonság erejével hatottak 
a gyerekekre, mára pedig nagy lelkesedéssel 
vetik bele magukat a madarak világába.

– Amikor eljövök hozzájuk, sokan meg-
mutatják, hogy az utóbbi időszakban milyen 

madarat figyeltek meg, milyen madártollat 
találtak, milyen madárral kapcsolatos könyv-
re tettek szert. Nagyon jó látni az érdeklődő 
gyermekarcokat.

A Szemlőhegy utcai intézményben a foglal-
kozásokat a két nagycsoport számára állítják 
össze, de vannak óvodák, ahol a középsősöket 
is bevonják a programba. Egyik cél, hogy a gye-
rekek – főként a saját megfigyeléseik alapján 
– minél jobban megismerjék lakóhelyük élő-
világát, a madarak életét.

– Nagyon jó a Madárovi, sok mindent meg-
tanulhatunk a madarakról Bianka nénitől, aki-
vel sokat játszunk – mondta a nagycsoportos 
Tamás. – Otthon is vannak madáretetőink, 
amikbe főleg napraforgómagot szoktunk ten-
ni. Amióta foglalkozunk a madarakkal, sokkal 
jobban megszerettem őket. Az óvodában lévő 
etetőhöz nem mindig mernek lejönni a kis ma-

darak, mert néha sokan vagyunk ott egyszerre, 
és talán picit hangosak is.

A programfelelős, Éri Ibolya óvodapedagógus 
szerint nagy előny, hogy az óvoda kertes-fás te-
rületen fekszik, közel a természet és sokan itt 
laknak, a budai zöldövezetben. Mint mondta, a 
gyerekeket alapvetően az állatok és a természet 
érdekli, a kövek, termések és egyéb „kincsek” 
gyűjtése. 

– Mindezt az óvodában rendszerbe foglaljuk, 
a madarakat jól ismerő szakember segítségével 
pedig még jobban magukba szívhatják a tudást. 
A gyerekek ismeretei bővülnek, fejlődik a szó-
kincsük, Bianka pedig érdekesen, a gyerekeket 
az elsőtől az utolsó percig lekötve, játékokkal, 
szemléltetéssel, hangutánzással adja át az is-
mereteket. Az etetés-itatás folyamatosan zajlik, 
szigorúan a szakértők utasítása alapján, és ren-
deztünk már madáretető-készítő versenyt is.

A pedagógus azt is a szemléletformáló prog-
ram előnyeként említette, hogy a gyerekek ha-
zaviszik a madarakról megszerzett tudást, be-
épül az életükbe az állatok gondozása. Sokan 
már otthon is tartanak madáretetőt, és figyelik 
a kis tollas barátok mozgását.

Az óvodaudvaron kihelyezett egyik magtá-
roló előtt a nagycsoportos Szofi elárulta, hogy 
kertes házban laknak, de még nem raktak ki 
madáretetőt.

– Megkérem anyukámat, hogy segítsen ki-
tenni, mert szeretem figyelni a madarakat és 
már tudom, hogy az etetésre és itatásra nagyon 
oda kell figyelni, főként télen, amikor kevés az 
ennivaló. Mindent meg kell tenni értük, ha baj-
ban vannak. Ha pedig valaki azt mondja, hogy 
ez nem igaz, akkor az nem jól tudja.

A II. kerületi óvodákban, bölcsődékben az 
önkormányzat által biztosított Madárbarát 
Programnak köszönhetően évről évre újabb 
gyerekek százai részesülhetnek környeze-
ti nevelésben, melynek keretében jobban 
megismerhetik lakóhelyük élővilágát.

Szeg

Madárbarát kertek és programok II.  kerületi óvodákban és bölcsődékben
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A magyar kultúra napján, január 22-én Bogdán 
Zsolt színművész Függök ezen a zord élet-párká-
nyon című Ady-estjét hallhatta a közönség a 
Klebelsberg Kultúrkúriában. A  Szatmárné-
meti Északi Színház Harag György Társulata 
és a Kolozsvári Állami Magyar Színház közös 
produkciója egy ellentmondásos ember fia-
talon kihunyt életét sűrítette hetven percbe, 
megmutatta a hol szerethető, hol elviselhe-
tetlen, hol nyugtalan és szenvedő Ady Endrét.

A Marczibányi Téri Művelődési Központ-
ban Rost Andrea Kossuth- és Liszt Ferenc-dí-
jas operaénekes áriaestjével emlékeztek a 
magyar kultúra napjára január 19-én. Az ese-
ményen Biró Zsolt képviselő osztotta meg gon-

Ünnepi estek a magyar kultúra napján
A II. Kerületi Önkormányzat Ady-esttel köszöntötte a magyar kultúra napját január 22-én a 
Klebelsberg Kultúrkúriában. A Marczibányi Téri Művelődési Központban néhány nappal ko-
rábban Rost Andrea operaénekes áriaestjével emlékeztek a jeles alkalomra.

dolatait. Mint mondta, ez az ünnep rendkívül 
fontos, hiszen a kultúra éltető erő minden 
közösségnek, így a magyar népnek is. – indul-
kor végiggondoljuk, mire emlékezünk, min-
dig eszünkbe jutnak a nagy elődök, nagyszerű 
alkotók, híres művészek, tudósok. Nem szo-
kott eszünkbe jutni viszont, hogy minden al-
kalommal újrateremtődik a kultúra, amikor 
szerelmes ifjak József Attilát és Ady Endrét 
olvasnak, Bartók és Kodály zenéje csendül 
föl külföldön, vagy amikor egy filmben Lati-
novits Zoltánt és Ruttkai Évát látjuk viszont 
– mondta. Hozzátette, hogy az említett mű-
vészek valamennyien kerületünk lakói voltak. 
A  képviselő hangsúlyozta, a kerület nagyon 

szerencsés, hiszen nemcsak a múltban, ha-
nem a jelenben is fantasztikus emberek, mű-
vészek élnek és alkotnak a városrészben, elég 
csak egy pillantást vetni a díszpolgárok és a II. 
Kerületért Emlékérmesek listájára. A képvi-
selő beszédét zárva 2019-re lélekemelő kul-
turális élményeket kívánt a jelenlévőknek. 
Az esten részt vett Riczkó Andrea és Csabai Pé-
ter önkormányzati képviselő is.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünne-
peljük január 22-én annak emlékére, hogy 
– a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a 
Himnuszt.

NzSA

A mAgyAr 

kultúrA 
nApjA

2019

Január 31-ig volt látható a Vízivárosi Galéria 
Emlékkiállítások sorozatában a 115 évvel ez-
előtt született Tóth Menyhért portréiból vá-
logatott kiállítás, amely a Kecskeméti Katona 
József Múzeum Képzőművészeti Gyűjtemé-
nyének része. A kiállítást a gyűjtemény veze-
tője, egyben a tárlat kurátora, ifj. Gyergyádesz 
László művészettörténész nyitotta meg. 

A művészettörténész így jellemezte Tóth 
Menyhértet: „Szegénység, betegség, meg nem ér-
tés, magány volt része egész életen át. Nem az tar-
totta benne a lelket, hogy bízott tehetségében, nem 
a remény éltette, hogy felismerik a tehetségét, és 
elismerik művészete értékeit. Az ő világában nem 
a siker volt az értékmérő, hanem a munka, a neki 
adatott mondandó megfogalmazása. Ezért nem 
változott meg az öregkori ünneplések idején sem; 
maradt, aminek indult: a festészeten keresztül az 
élet titkait kereső parasztfiú”.

Tóth Menyhért az élet titkait kereste
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jelentekezeM az internet kortalanUl tanFolYaMra jelentekezeM az okosan az okoseszkÖzÖkről tanFolYaMra
NÉV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SZÜLETÉSI ÉV:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAKCÍM (irányítószám, emelet és ajtó száma is): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉRTESÍTÉSI CÍM (amennyiben eltér a lakcímtől): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEZETÉKES TELEFON: . . . . . . . . . . MOBILTELEFON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-MAIL-CÍM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A JELENTKEZŐ ALÁÍRÁSA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A JELENTKEZÉS DÁTUMA: . . . . . . . . . . . . . . . . .

kérjük, nyomtatott nagybetűvel töltsék ki! ezen a nYoMtatvánYon csak az ÖnkorMánYzati, inGYenes tanFolYaMokra 
jelentkezHetnek. a két tanFolYaMra külÖn-külÖn, illetve eGYszerre is leHet jelentkezni.

JELENTKEZÉSI LAP az InTErnET KorTAlAnUl, vagy AZ oKoSAn AZ oKoSESZKÖZÖKrŐl TAnFolYAmrA

internet
és OKOSAN AZ OKOSESZKöZöKrőL tanfolyamok

kortalanul





A II. Kerületi Önkormányzat idén is meghirdeti az Internet kortalanul, illetve az oko-

san az okoseszközökről elnevezésű ingyenes képzését az idősebb korosztályba tarto-

zó kerületi lakosok számára. Mindkét tanfolyam a 2019. február 18-i héten indul és május 

közepéig tart. Az Internet kortalanul összesen 12, az okosan az okoseszközökről 

pedig 6 alkalmas. Jelentkezési határidő mindkét tanfolyam esetében: 2019. 

február 8., 12 óra. Jelentkezni kizárólag írásban lehet az alábbi módokon. 1. A lenti 

jelentkezési lap kivágásával és olvasható kitöltésével, majd postára adásával (Budapest 

Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Kabinet – Kun Katalin részére, 

Budapest 23. Pf. 21., 1277. Jelige: Internet Kortalanul, vagy Okosan az okosesz-

közökről). 2. Személyesen a jelentkezési lap leadásával a Polgármesteri Hivatal portáján 

(1024 Mechwart liget 1.). 3. Űrlap formájában – a jelentkezési lap kitölthető a www.ma-

sodikkerulet.hu honlapcímen. 4. Az internet@masodikkerulet.hu e-mail-címen. Minden 

esetben valamely telefonszám megadása kötelező. 
A jelentkezésekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást Kun Katalintól kérhetnek a 346-

5479-es telefonszámon munkaidőben vagy az internet@masodikkerulet.hu e-mail-cí-

men. Az önkormányzat munkatársa a tanfolyamok indulása előtt minden jelentkezővel 

felveszi a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken. A jelentkezési határidők lejárta után 

nincs mód regisztrálni a tanfolyamokra a jelentkezőket!

Febr. 12.
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: AgáCS mElInDA operaénekes, nEUmArK ZolTán zongora-
művész, SZAlÓCZY Pál előadóművész.

A vetélkedő védnöke: láng ZSolT polgármester. Rendező: a II. Kerületi Ön-
kormányzat 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. 

1022 Budapest, marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820

Web: www.marczi.hu

marczibányi Téri művelődési Központ

A februári rendezvény után a következő est időpontja: MárciUs 19.

Idén is folytatódik 
a közkedvelt 

zenés-játékos vetélkedő!

– A  februári képzésen a honlapok 
keresőoptimalizálási beállításaival 
foglalkozunk. Ez segít a látogatók 
megszerzésében.

mit takar a keresőoptimali-
zálás?

Az angol rövidítésű SEO olyan te-
vékenységek összessége, amit annak 
érdekében teszünk, hogy a honlapunk 
minél több értékes kulcsszóra előkelő 
helyre kerüljön a Google keresőben, 
ezzel a látogatók megszerzésére szánt 
költségünket tudjuk csökkenteni. Ezen 
a képzésen a SEO lényegével ismerke-
dünk meg, valamint honlapunk tech-
nikai jellegű beállításait kezdjük el. 

Kiket vár a képzésre?
Azokat a vállalkozókat, akik szeretnék, 

hogy a honlapjukra több és jó minőségű 
látogató érkezzen a Google-ból.

milyen technikai feltételeknek 
kell megfelelni a részvételhez?

Szükséges egy laptop, mert mindenki 
a saját gépén dolgozik. A beállításokat 
WordPress-honlapon mutatom meg, így 
az, akinek ilyen honlapja van – és kezelni 
is tudja azt –, rögtön el is tudja végezni 
a beállítások egy jelentős részét. Akinek 
nem wordpresses a honlapja, annak is 
hasznos a képzés, mert a keresőoptima-
lizálási beállítások ugyanazok minden 
honlapnál, csak egy más rendszerben 
máshol kell elvégezni ezeket a teendőket.

mit tartogat még a február helyi 
vállalkozók számára?

A MasterMind-csoport összejövete-
lét most is megtartjuk. Erre is várom a 
vállalkozótársaimat. Erről részleteseb-
ben írok a https://onlinemarketinges.
hu/februar oldalon.

időpontok, HelYszÍnek, inForMációk: marczibányi Téri 
művelődési Központ (1022 Marczibányi tér 5/a): Február 12., 9–13 

óráig – Keresőoptimalizálás; Február 12., 14–18 óráig – Keresőopti-
malizálás; Február 14., csütörtök 9–13 óráig – Keresőoptimalizálás; Február 
14., 14–18 óráig – MasterMind-csoport. Klebelsberg Kultúrkúria (1028 
Templom utca 2–10.): Február 13., 9–13-ig – Keresőoptimalizálás; Február 
20., 9–13 óráig – Keresőoptimalizálás. Előadó: Villányi Balázs online-marke-
ting-tanácsadó, tel.: (06 30) 606-7843, e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu. 
Jelentkezés a https://onlinemarketinges.hu/februar oldalon.

Folytatódnak az önkormányzat által támogatott II. kerületi vál-
lalkozói Klub online-marketing képzései. A helyi vállalkozásokat 
segítő kurzusokat villányi Balázs online-marketing-tanácsadó tartja.

Látogatószerzés a Google-ból



8. OLDAL KÖRNYEZETÜNK BUDAI POLGÁR

Amire kutyatulajdonosként figyelnünk kell

Városi etikett
Sajnos, sokszor összefuthatunk olyan kutyá-
val, amelynek nemcsak a pórázát, de néha 
még a gazdáját sem látni. A  legalapvetőbb 
szabály, amit a kutyasétáltatónak be kell tar-
tania, hogy közterületen – kivéve az ebek fut-
tatására kijelölt területet – a kutyát méretétől 
függetlenül csak és kizárólag pórázon lehet 
vezetni. Közterületen ebet csak az vezethet, 
aki képes irányítani és féken tartani. 

Szájkosarat minden tömegközlekedési 
eszközön minden kutyának viselnie kell. Ki-
véve a segítő kutyákat.

A kutyaürüléket szedjük össze és dobjuk az 
erre a célra kihelyezett gyűjtőedénybe (lis-
tánk a cikk végén).

Erdőben az ebbel

A természet közelsége joggal csábítja a kutya-
barátokat, akik a házi kedvencükkel együtt is 
szívesen járják a környék hegyeit-dombjait. 
A Pilisi Parkerdő Zrt. kilenc pontban foglalta 
össze a felelős ebtartás kutyatartókkal, civil- 
és szakmai szervezetekkel közösen megfo-
galmazott szabályait és viselkedési elvárásait 
a gazdák felé az erdők nyugalmának és biz-
tonságának érdekében.

1. Az erdő az ott élő állatok és a védett nö-
vények számára élettér. A  békés egymás 
mellett élés érdekében tekintsünk úgy a 
kutyánkra, ahogyan az egy másik erdőjá-
ró számára megjelenik. Vegyük figyelembe 
mások, főleg a gyerekek és gyerekes szülők 
szempontjait.

2. Kutyánk legyen megfelelően szocializált, 
képzett, kritikus helyzetben visszahívható, 

fegyelmezhető. Engedelmességi alapképzés 
nélküli kutyát póráz nélkül sétáltatni akár az 
erdőben vagy máshol felelőtlenség.

3. Tartsuk szem előtt, hogy a kutya raga-
dozó állat. Szabadon elengedve, felügyelet 
nélkül hagyva az erdőben konfliktushelyzet 
adódhat az erdő élővilága és a kutya között. 
A kutyák közötti összecsapások súlyos sérü-
léssel járhatnak. A malacait védő vaddisznó-
koca viszonttámadása veszélyes lehet a ku-
tyára és gazdájára egyaránt.

4. Gondoskodjunk a kullancsok-bolhák 
riasztására alkalmas védőeszközről. Hazaér-
ve vizsgáljuk át a kutyát. A kutya az erdei ál-
latokkal vagy azok ürülékével, tetemével való 
találkozáskor súlyos betegségeket kaphat el. 

5. A  városok belterületével határos része-
ken, a lakott területeken is egyre gyakrabban 
megjelenő vaddisznóállomány apasztása ér-
dekében magaslesekről történő vadászatra 
lehet számítani.

6. A vadászatokra tekintettel lehe-
tőség szerint a napfelkeltétől nap-
nyugtáig terjedő időszakban sétál-
junk kedvencünkkel az erdőben.

7. Erdei sétáltatás során jól látha-
tó jelzéssel, például láthatósági mel-
lénnyel vagy nyakörvre szerelhető 
villogóval lássuk el kutyánkat a jól lát-
hatóság érdekében.

8. Aki a felügyelete alatt álló kutyát 
természeti és védett természeti terü-
leten vagy vadászterületen kóborolni 
hagyja, szabálysértést követ el.

9. A  felelős kutyatartó elsősorban 
saját kutyája, a város körül megmaradt 
természeti környezet és kiránduló em-
bertársai védelme érdekében tartsa be 
az erdei kutyasétáltatás írott és íratlan 
szabályait.

Lapunkhoz számos jelzés érkezett azt kérve, hogy ismételten hívjuk fel a kutyatulajdonosok 
és ebsétáltatók figyelmét az alapvető szabályokra, amelyeket a közterületeken és az erdőt 
járva kell és illik betartani.
 

Gyűjtőedények 
a II. kerületben

Az önkormányzat új gyűjtőedényeket helye-
zett ki decemberben, így már több mint száz 
helyszínen lehet kidobni a kutyagumit a kü-
lön erre a célra telepített gyűjtőedényekbe a 
II. kerületben.

Bem József tér • Bem József utca– Bem Jó-
zsef tér • Tarasz Sevcsenko tér • Ganz u.–Ganz 
köz • Buday László u.–Rómer Flóris u. • Kör-
möczy Zsuzsanna lépcső • Herman Ottó út–
Ruszti út • Pasaréti út–Radna u. • Pasaréti út–
Hidász u. • Vérhalom u.–Apostol u. • Apostol 
u.–Kavics u. • Turbán u. • Szemlőhegy u.–Jó-
zsefhegyi u. • Szeréna út 31.-gyel szemben • 
Bolyai u.–Levél u. • Rómer Flóris u.–Orgona 
u. • Rómer Flóris u.–Szemlőhegy u. • Szem-
lőhegy u.–Eszter u. • Ady Endre u. (a Szt. An-
géla iskolával szemben) • Nagyrét–Villám u. • 
Hármashatár-hegyi repülőtér (4 db) • Szilfa 
u.–Csévi u. • Szilfa u.–Pasaréti út • Zuhatag 
sor–Napraforgó u. • Orgona u.–Bolyai u. • 
Eszter u. 6/b • Eszter u.–Pajzs u. • Berkenye 
u.– Szemlőhegy u. • Gábor Áron utca–Endrő-
di S. u. • Alsó Törökvész út • Majális u.–Tö-
rökvész út • Törökvész út–Gárdonyi G. út • 
Pasaréti tér • Zsigmond tér–Frankel L. út • 
Sajka u. • Bem tér–Frankel L. út sarok • Nagy 
Imre tér (2 db) • Csévi u.–Csalán út sarok • 
Fazekas u.–Kacsa u. sarok • Bajvívó utca • To-
rockó tér • Kapy u. 20. előtt • Gárdonyi G. út 
43. • Bimbó út–Alsó Törökvész út • Káplár u.–
Szilágyi E. fasor • Mansfeld park • Vérhalom 
tér • Pitypang u.–Csatárka út • Zöldkert u.–
Cseppkő u. • Felső Zöldmáli út–Zöldmáli lejtő 
• Őzgida u. 7-9. • Őzgida u.–Ferenchegyi út 
• Felső Zöldmáli út–Pitypang u. • Szépvölgyi 
út–Ürömi utca • Pasaréti út 14.-gyel szem-
ben • Zsigmond tér (3 db) • Mechwart liget • 
Csalogány u. (2 db) • Marczibányi tér (9 db) • 
Kitaibel P. u.–Bimbó út • Kitaibel P. u. 8-10. • 
Kitaibel P. u.–Kis Rókus u. • Bibó park • Ró-

mer F. u.–Mar-
git park (2 db) 
• Gyóni G. tér • 
Erőd u.–Varsányi 
I. u. • Hankóczy J. 

u.–Zilah u. • Her-
man O. út–Lorántffy 
Zs. út • Nagybányai 
út–Vöröstorony lép-
cső • Nagybányai út 
60. • Káplár u.–Pen-
gő köz • Szeréna út–
Józsefhegyi lépcső • 
József-hegyi kilátó 
• Zöldkő u. 25-27. • 
Kuruclesi út–Budenz 
út • Hárshegyi út 3. 
• Kadarka u. (3 db) • 
Papkert (3 db) • Du-
na-parti kutyafuttató 

(4 db).
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Az önkormányzat hosszú ideje tervezte a 
terület rendezését, amit számos lakos-
sági kérvény és bejelentés is támogatott. 
A bódék bontását azonban jogi problémák 
késleltették, végül januárban a hivatal sa-
ját maga gondoskodott az utolsó, engedély 
nélkül fennálló, ráadásul időközben bal-
eset- és életveszélyessé vált építmény el-
bontásáról.

A Városrendészeti Osztály, valamint a 
Településkép-védelmi és Építésügyi Osz-
tály munkatársai továbbra is folyamatosan 

Kinyílt a tér a Mechwart ligetnél
A II. Kerületi Polgármesteri Hivatal elbon-
tatta a Mechwart teret elcsúfító bódékat. 
A bontás után látszik igazán, hogy a Ke-
leti Károly utca és a Margit körút sarkán 
állt építmények mennyire nem illettek a 
városképbe, mennyire idegenül hatottak a 
naponta több ezer járókelő által használt 
forgalmas csomópontban, nélkülük valóság-
gal kinyílt a tér a kereszteződésben. Többek 
számára talán újdonságként hat például 
Szentgyörgyi Dezső emléktáblája, amely 
most vált újra láthatóvá a kormányhivatal-
nak is helyet adó épület falán.
 

odafigyelnek az említett területre, mivel a 
hatósággal eddig sem együttműködő tulaj-
donos ismételten megpróbálta – engedély 
nélkül – lerakni a pavilonját. A  II. Kerü-
leti Önkormányzat nyitott közterületként 

szeretné fenntartani a Buda mindennapi 
életében is fontos helyszínt, amit a közel-
jövőben egy kisméretű parkkal tervez szeb-
bé és zöldebbé tenni. Éppen ezért a Város-
rendészet munkatársai, ha kellett, rendőri 
segítséggel felügyelték a kereszteződést, 
a végső kertészeti kialakításig pedig az il-
legális építmények visszaköltöztetésének 
megakadályozására dézsás növényeket he-
lyezett ki és térfigyelő kamerát telepített, 
hogy megvédje a szóban forgó területet. 

A Polgármesteri Hivatal emellett a helyi 
lakosság segítségét is kéri a közös érdeknek 
számító településkép védelmében. Aki bár-
milyen szabálysértő tevékenységet tapasztal 
a fenti, vagy más kerületi közterülettel kap-
csolatban, bejelentést tehet a Városrendé-
szet éjjel-nappal elérhető zöldszámán (06 
80) 204-965 vagy a kozterulet@masodikke-
rulet.hu e-mail-címen keresztül.

A II. Kerületi Polgármesteri Hivatal elbontatta 
a Mechwart teret elcsúfító bódékat

Áldatlan állapotok uralkodtak a Margit körút sarkán

A végső kertészeti kialakításig az illegális építmények visszaköltöztetésének
megakadályozására dézsás növényeket helyezett ki a Városrendészet



10. OLDAL KEDVES SZOMSZÉD BUDAI POLGÁR

Egy ország ünnepli önt születésnapja al-
kalmából. Számított erre?

Nagyon meglepett és őszintén mondom, 
nem gondoltam, hogy heteken át ünnepelnek 
majd. Már eddig is nagyon sok kedvességet, 
szeretetet, figyelmet és féltést kaptam, össze-
tett és szívet melengető volt, és még mindig 
jönnek a köszöntések. Nem akartam össze-
gezni, mert nyolcvan év ide vagy oda, renge-
teg megvalósítandó tervem van, és ezernyi 
gondolat kavarog a fejemben. De óhatatlan 
eltöprengek azon, vajon mit csináltam eddig, 
mi volt a szerepem itt a Jóisten ajándékából. 

Elégedett?
Soha nem voltam öntelt vagy elfogult ma-

gammal, mindig tele voltam kétellyel, de azért 
történt az életemben pár olyan dolog, amitől 
megnyugodtam. A legrégibb élményemmel 
kezdem. Még nagyon fiatal voltam, amikor 
kaptam egy nagyszerű mondatot Latinovits 
Zoltántól. Éveken át egy házban laktunk a Baj-
za utcában. Jó kapcsolatban voltunk, de barát-
kozni nem igazán lehetett vele. Egyszer bevit-
tem a Fészek Klubba és leült az ajtó közelébe. 
Amikor belépett valaki, odavetett egy pikírt 
megjegyzést. A harmadik belépőnél megszó-
laltam, hogy „Zolikám, hagyjad már..!” Rám 
nézett és azt mondta, „Csend, mi vagy te? Egy 

hang! Semmi más.” Ha egy Latinovits Zoltán 
azt mondja, hogy te egy hang vagy – bár nincs 
masnival átkötve –, az ajándék. Két éve, ami-
kor épp egy komoly kórházi kezelésen voltam 
túl, találkoztam a világhírű operaénekessel, 
Marton Évával, akit azelőtt nem ismertem. Egy 
kerületi bevásárlóközpontban odalépett hoz-
zám, és azt kérdezte: „Gyurikám, hogy van? 
Nagyon aggódtunk magáért!” Hát az, akinek 
ő ilyet mond, boldog lehet.

A közelmúltban kapott olyasmit, ami ha-
sonló örömet szerzett önnek?

A legváratlanabb és egyben legmeghatóbb 
születésnapi jókívánság Orbán Viktor minisz-
terelnök úré volt. Nem hivatalos levelet, ha-
nem egy személyes, szinte baráti írást küldött, 
pedig korábban nem találkoztunk. Ha egy or-
szág vezetője így ír valakinek, akkor az az ille-
tő valamit már letett az asztalra. Három ilyen 
fontos ajándék az életben már elég is lenne 
ahhoz, hogy úgy érezzem, érdemes volt. Per-
sze a legnagyobb ajándék az, hogy a közönség 
szeret, és egy koncerten öt-tizenötezer ember 
énekli velem a dalaimat. Akkor is úgy érzem, 
talán joggal, hogy én már csináltam valamit. 
De ennél jobban nem szeretnék visszagondol-
ni, mert elgyengülök, és sok dolgom van még.

Mióta él a II. kerületben?
Már 45 éve. 1974-ben a Vihorlát utcában 

vettem egy kis nyaralót. Folyamatosan ala-
kítgattam, végül 1984-ben adtam el egy neves 
professzornak. A hetvenes években alig laktak 
erre, de ismertem pár színészóriást, akinek 
már akkor is ez a városrész volt az otthona. 
A szomszédságomban lakott Bessenyei Fe-
renc, Kállai Ferenc, Sinkovits Imre. Jó baráti 
kapcsolatban voltunk, felnéztem rájuk. So-
kat kaptam tőlük. Vannak olyan mondatok, 

amiket egy életre elraktároztam magamban 
és későbbi pályafutásom során jó párat hasz-
nosítottam. A jellegzetes hangsúllyal előadott 
„Uram, de uram!” mondatot például nagyon 
gyakran használtam a pókerközvetítéseim-
ben. Akkor mondtam – és nagy sikert arattam 
–, amikor valami furcsaság történt. 

Túlzás nélkül mondhatom, hogy testes-
től-lelkestől kerületi vagyok. A Frankel Leó 
úti résztől kezdve a Szépvölgyi-tetőn át mind-
egyik városrészt szeretem, bejártam. Évről 
évre fejlődik a kerület. És ha már az aján-
dékoknál tartunk, polgármester úr minden 
évben felköszönt, ez a kedves gesztus mindig 
jólesik. 

Honnan jött az ötlet, hogy két művész 
panziót nyisson?

Balázs Klári (B. K.): – Erre sétáltunk egy 
téli vasárnap, megláttuk és megszerettük az 
egész környéket. Akkor egy romház volt itt, 
később a helyén építkeztünk. 

K. GY.: – Egy időben sokat utaztunk. Mel-
bourne-ben megismerkedtünk egy családdal, 
amelynek volt egy kis családi hotelje, maguk 
is ott laktak. Náluk éreztem úgy, de jó lenne 
nekünk is egy ilyen. A kilencvenes évek végén 
épült fel a villánk, amelyben nekünk is van egy 
külön lakrészünk. 

B. K.: – Persze álmunkban sem gondoltuk, 
hogy mekkora fába vágtuk a fejszénket. Ren-
geteg feladattal jár egy hotel fenntartása, de 
nagyon szeretjük ezt a munkát. 

Egy interjúban úgy fogalmaztak, hogy a 
villa a közös gyerekük.

K. GY.: – Mi tagadás, „kicsimnek” hívom. 
Örömet szerez a vendégeinknek, és abban 
bízunk, hogy a kerület hírnevét is öregbíti. 
Magyar és külföldi törzsvendégeink is van-

Vannak olyan mondatok, amiket egy életre elraktároztam magamban
Nemrég ünnepelte nyolcvanadik születés-
napját az örökifjú énekes, Korda György, aki 
egy országgal szerettette meg a pókert. Fele-
ségével évtizedek óta a II. kerületben élnek. 
Az ünnepelt elárulta, melyik ajándéka lepte 
meg a legjobban. Csatlakozott a beszélgetés-
hez Balázs Klári, aki nemcsak énekes-, hanem 
méltó kártyapartnere is férjének. Közösen 
anekdotáztak a Korda Villáról, meséltek an-
nak bizarr látogatójáról, Béláról. Természete-
sen szó esett a pókerről és az idei koncertek-
ről, köztük a kerület napi fellépésükről is.
 

A művész házaspár nagy állatbarát



2019/2 – február 2. KEDVES SZOMSZÉD 11. OLDAL

nak. Nemrég újítottuk fel, és tovább csino-
sítjuk. A napokban kapta meg legújabb „ki-
egészítőjét”, a Piano bárt.

Klári mióta „budai polgár”? 
B. K.: – Debrecenben születtem. Amikor 

fiatal énekesként Budapestre kerültem, so-
káig a XII. kerületben éltem. Aztán volt egy 
idő, amikor Gyurival „kalandoztunk”, Tö-
rökbálinton és Velencén is laktunk, de csak 
itt éreztem magam igazán otthon. Imádom 
ezt a kerületet, nekem ez a világ közepe. Sok 
helyen jártam, de nyugalmam ebben a ház-
ban van. Sokáig édesanyám is velünk lakott 
a villában, a Kolosy térre járt a lottózóba. Egy 
természetvédelmi terület található mellet-
tünk, így madárcsicsergésre ébredünk. De 
járnak erre mókusok, őz, sőt Béla is, aki egy 
vaddisznó. Először egyedül jött, aztán hoz-
ta az asszonyt és a kicsinyeit is. Állatbarátok 
vagyunk, két cicánk és egy kisebb kutyusunk 
van. Régebben volt egy behemót angol masz-
tiffunk. A szomszédom elmesélte, hogy egyik 
este be akartak törni hozzájuk, de Artúr olyan 
hangerővel ugatott a kertünkben, hogy elme-
nekültek a betörők. 

K. GY.: – Artúr egyszer jól ránk ijesztett, 
mert egy forró nyári napon szőrén-szálán el-
tűnt. Pánikba estem, nem tudtam, merre in-
duljak. Épp arra jött egy zeneszerző barátom, 
aki rögtön a segítségemre sietett. Mondta, 
hogy gondolkodjunk kutyafejjel. Felfele nem 
szívesen mennek, inkább lefele, így hát el-
indultunk a Pálvölgyi-barlang irányába. Mire 
odaértünk, óriási tömeg állt a bejáratnál, mert  
Artúr keresztbe feküdt és nem engedett be 
senkit. Úgyhogy nemcsak mi örültünk, ami-
kor rátaláltunk végre. Azt hiszem, a kutyánk 
egy kis hűvösre vágyott.

Tavaly koncertekkel zárták az évet. Ho-
gyan alakul az idei év?

BGY: – Az Erkel színházi fellépéseknek is 
lett hozománya. Az ottani szervezők felvetet-

ték, hogy szülinapom alkalmából megakon-
certet szerveznének a Sportarénába, sztár-
vendégekkel. 

B. K.: – Már fel is hívtak egy világsztárt, a 
Mamma Maria szerzőjét. Elkezdték magya-
rázni neki, hogy van egy híres magyar énekes, 
akinek a születésnapi koncertjére invitálnák, 
mire Ricchi e Poveri visszakérdezett, hogy Kor-
da György-e az, mert őt nagyon szereti, és szí-
vesen énekelne vele. De hadd áruljam el, az 
egyik legnagyobb öröm, hogy idén először a 
II. Kerület Napján is fel fogunk lépni. Piros 
betűs nap lesz, mást nem is szervezünk ak-
korra, nagyon készülünk rá. A nyáron  először 
énekelünk Magyarország egyik legnagyobb 
könnyűzenei fesztiválján, a VOLT-on is. 

Ezek szerint vevők önökre a fiatalok is?
B. K.: – Abszolút, rendszeresen fellépünk 

a fesztiválokon, és ez nagy öröm. Sok együttes 
is feldolgozza Gyuri dalait. Legutóbb a Blaha-
louisiana zenekar Szűcs Krisztiánnal énekelte a 
Mondd, hogy szép volt az este című dalt, és olyan 
jól szólt, hogy arra gondoltam, fel is vehet-
nénk a repertoárunkba. De olyan felkérésünk 
is volt már, hogy rendezzünk egyetemistáknak 
pókerversenyt. Az egyik intézmény rektora 
külön megköszönte Gyurinak, hogy elvállalta. 
Azt mondta, amióta pókerklub van, a fiatalok 
nem kocsmába mennek, hanem estig az egye-
temen maradnak. 

K. GY.: – És hangsúlyozom, ez egy szellemi 
sport, nem csupán szerencsejáték. Ha nem 
így lenne, nem űzték volna a világ legnagyobb 
elméi. Jókai Mór híres tarokkjátékos volt, 
Petőfi Sándor preferánszot játszott, Kossuth 
Lajos Paskievics-tarokk-játékos volt. Utóbbi 
elnevezés Ivan Fjodorovics Paszkievics tábor-
nok nevét viseli, aki orosz csapatai élén részt 
vett az 1848–49- es forradalom és szabadság-
harc leverésében. Régen azt is mondták, az 
a politikus, aki nem tud kártyázni, rögtön le 
is mondhat a politikai karrierjéről. De Liszt 

Ferenc is élete végéig játszotta a viszt nevű 
angol kártyajátékot, Ottlik Géza is kártyázott. 
Nem értem, hogy miért kapott olyan pejora-
tív jelzőt a kártya, hogy az „ördög bibliája”. 
Egy sakkparti elején ugyanúgy eldönthetik 
a résztvevők, hogy nagy tétben játszanak-e, 
vagy egy pohár borban, mint a kártyánál. 

Mióta játszik?
K. GY.: – Már gyerekkoromban tudtam 

kártyázni, de az úgynevezett Texas Hold’E-
met csak felnőttként ismertem meg. Televí-
zióban ezt a fajtát lehet érthetően közvetíteni, 
mert meg tudják mutatni a játékban részt vevő 
lapokat a kamerának. 

Egy ország szerette meg a pókert önnek 
hála.

K. GY.: – Sok pozitív visszajelzést kapok a 
mai napig. Az egyik pókerműsort eladó an-
gol forgalmazó látta a kommentálásomat. 
Azt mondta, nagyon sok nyelven hallott már 
közvetítést, de ilyen érdekeset most hallott 
először. Ez komoly elismerés. A másik ilyen 
jóleső mondat egy író szájából hangzott el. 
Spiró Györgyöt kérdezték arról, szokott-e te-
levíziót nézni. Azt mondta: „Nem, ja bocsánat, 
de, Korda György pókerközvetítéseit”.

A feleségét is megtanította pókerezni?
Volt olyan partnerem, aki azt mondta a fele-

ségemnek, „Klárika, ha nem tanulsz meg pó-
kerezni, nagyon boldogtalan örökséged lesz”. 
Megtanult és jól játszik.

B. K.: – Versenyekre is járok! De a feszes 
játékosok közé tartozom, szeretem a tuti jó 
lapokat, Gyuri mindig mondja, hogy „Klárika, 
rossz lappal is meg kell nyerni egy-két par-
tit!”. Gyuri szárnyai alól sok profi kikerült, 
de nem szokott erről mesélni. Egy időben 
működött a Korda Klub, sokan megfordultak 
ott, jó páran már világversenyeken vesznek 
részt. Egy fiatal házaspár például Las Vegas-
ban él, élvonalbeli versenyzők lettek. Nagyon 
okosan csinálják, a nyeremény kétharmadát 
félreteszik, és a fennmaradó összeggel verse-
nyeznek tovább. 

Nem akartak pókerklubot a villába?
K. GY.: – Sokáig gondolkodtunk ezen, de 

a szállodához jobban illik ez az elegáns bár. 
Pókeres összejövetel csak a lakásunkban szo-
kott lenni.

B. K.: – És egész más a hangulata, mint a 
szintén népszerű, de sterilebb online játék-
nak. Borzasztóan izgalmas, és vidám perceket 
szerez nekünk és a barátainknak is.

Olyan átéléssel játszik a férje, mint aho-
gyan közvetít?

B. K.: Még olyanabbul. Rekedtre nevetjük 
magunkat. 

Novák zSófi ALiz

Vannak olyan mondatok, amiket egy életre elraktároztam magamban

Évtizedek óta alkotnak párt a színpadon is

Az esküvőjükön
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Éppen a lipótmezei egy-
kori „Tébolyda” oldalát 
zárja le. Ma az út mentén 
lakóparkokat, villákat, 
felső végében benzinkutat 
és néhány üres telket ta-
lálunk. A  Hűvösvölgyi út 
sarkánál is egy ilyen el-
hagyott telek áll, ez utol-
jára autókereskedés volt, 
amíg működött. 

A telken pedig egy gyö-
nyörű tölgy. Hatalmas, 
vastag ágai tiszteletet éb-
resztenek (az egyik a közel-
múltban sajnos le is tört). 
Régóta állhat itt. A térké-
pek tanúsága szerint vala-
mikor egy hosszúkás, egy-
szerű hűvösvölgyi ház falát 
őrizhette, illetve szemközt 
a Park Pensio és az Éden 
cukrászda vendégeit. 

Köztük Ady Endrét is, 
aki 1913 őszén itt élt a Hű-
vösvölgyben, a szanató-
riumként működő szálló 
egyetlen utószezoni vendé-
geként. A költő halálának 
centenáriumán érdemes 
felkutatni, milyen is lehe-
tett akkoriban ez a vidék.

Az bizonyos, hogy nyu-
godt volt, kristálytiszta le-
vegőjű, a városi zajtól távol 
eső. A főváros zöldje volt, 
ahová könnyen ki lehetett 
jutni, hisz a Völgy utcában 
futó villamosvonal már a 
múlt század fordulóján ki-
épült, és kocsival sem volt 
elérhetetlen. Kissé talán 
bohém helynek számított, 
nagy találkozások, oly-
kor nagy tivornyák hely-
színéül szolgált – ezekből 
Ady is jócskán kivette a 
maga részét. Nemcsak az 
ismert Balázs vendéglő 
várta itt a vidám társa-
ságokat, hanem sorban 
a többi is: a Hűvösvölgyi 
úton a Schüller vendéglő, 
a Holzsprach-féle Vigadó 
az Orvvadászhoz, a Park 

Bohém helyek, nyugalmas szanatóriumok,  budai emlékek
Sok kerületi autós ismeri 
a Nyéki utat: a kis, mere-
dek utca afféle menekü-
lőútvonal a Hűvösvölgyi 
út dugóinak kikerülésére. 
Nagyon régi útvonal ez, 
legalább kétszáz éve 
ugyanitt fut a nyom-
vonala, de ösvényként 
lehet, hogy már Mátyás 
király idejében megvolt.
 

Szanatórium Éden cuk-
rászata és vendéglője vagy 
kissé odébb a Hűvösvölgy 
Gyöngye vendéglő a Nagy-
réten. (1915-ben Csinsz-
kával való esküvőjét is itt, 
a Hűvösvölgyben ünnepel-
ték meg a Schüllerben.) 

Ady Endre öccse taná-
csára került Budára – a jó-
zan gondolkodású testvér 
először Lövőház utcai ott-
honába fogadta be kicsa-
pongó életet élő, és ezért 
megviselt ideg- és egész-
ségügyi állapotú bátyját. 
(Erről ma emléktábla is 
tájékoztat a ház falán.) Az ő 
ötlete volt az is, hogy a Hű-
vösvölgyi „vadonban” álló 
szanatórium jót fog tenni a 
költőnek. Utószezon volt, 
így egyedül csak ő lakhatta 

az épületet, rajta kívül egy 
gazdasszony és egy szolga 
volt még ott. Igazi várúr-
nak érezhette magát itt, 
ahogy maga is írta, lába 
előtt a csodálatos völggyel, 

A Park Pensio ma már nem látható melléképülete

Láng Zsolt polgármester 
koszorút helyezett el 
a költő Lövőház utcai 
emléktáblájánál

Ady Endre 
halálának

centenáriumán

szemközt az őszi színekbe 
öltözött erdővel.

Budának ez a része ak-
koriban még ritkásan 
beépített hely volt, és 
alig-alig volt állandó la-

A hűvösvölgyi Park Szanatórium épülete ma
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Temessük el együtt a telet!
A Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület ötödik alkalommal rendezi meg hagyományos télbúcsúztató 
mulatságát, a Hidegkúti Karnevált. A szervezők idén is a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont 
melletti Közösségi Térre várják a környéken élő szomszédokat és lakótársakat, hogy farsangi han-
gulatban, zeneszó mellett, forró teával vagy forralt borral a kézben, fánkfalatozás közben együtt 
égessék el a telet szimbolizáló óriás kiszebábot, valamint vele együtt minden rosszat, bút és bánatot, 
ami az elmúlt évben szomorúságot, bosszúságot okozott.

Lesz jelmezverseny és jelmezesek felvonulása, farsangi álarcok és narancsmukik készítése, illetve 
megrendezik az otthon vagy helyben elkészített kiszebábok „csúnyaságversenyét”. A versenyek 
győzteseinek járó tortákat ezúttal is a Hidegkúti út 140.-ben működő Lovas cukrászda ajánlotta fel.

Aki a kezdetektől fogva részt vett a vidám télűző eseményen, tudhatja, hogy az elmúlt évek 
során a hagyományos programok mellett a szervezők mindig gondoskodtak az újdonságról. Idén 
a résztvevőket egy mesebeli világba varázsolják, ahol különböző feladatok megoldásával közösen 
csalogatják elő a tavaszt. Érdemes lesz jelmezben érkezni, hiszen a nyeremények mellett kis megle-
petéssel is készülnek a résztvevőknek. A Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület tagjai várnak minden 
érdeklődőt FEBRUÁR 23-án 15 órakor a sportközpont Közösségi Terén az 5. Hidegkúti Karneválon.

Bohém helyek, nyugalmas szanatóriumok,  budai emlékek Ferences FarsanGi bál. Az országúti ferencesek és a Pasaréti Páduai Szent Antal Plébá-
nia szervezésében a Móricz Zsigmond Gimnáziumban (1025 Törökvész út 48–54.) FEBRUÁR 
16-án szombaton 16 órától farsangi bál lesz családi programokkal, a Kiskalász zenekar koncert-
jével, élőzenével, arcfestéssel, jelmezversennyel, tombolával, kézműves programokkal. 19.30-tól 
nyitótánc, keringő, élőzene, magyar táncház, játékbarlang, büfé, borkóstoló, teaház, éjfél után 
diszkó. Jegyek az Országúti (Margit körúti) és a pasaréti ferences plébánia portáján kaphatók.

Tekintélyes tölgy a szanatóriummal szemközti telken

kosa. A  villamosvonal 
mellett sorakozó házak 
tulajdonképp nyaralók 
voltak, ahová a város-
ból jobb időben kijártak 
tulajdonosaik pihenni, 
feltöltődni: jómódú pol-
gárok, értelmiségiek, vál-
lalkozók. A környék ma is 
álló villái közül sokat lát-
hatott már Ady is, amikor 
sétálni indult. (Ha csak 
a környező utcákat néz-
zük, állt már a Lipótme-
zei út–Völgy utca sarkán 
a villa, és átellenben a 
másik is az Alsóvölgy utca 
sarkán, láthatta Ady a ma 
téglafal mögé rejtett 6-os 
szám alatti tornyos házat, 
az épülőfélben lévő Sán-
dor-villát, mellette Ha-
uszmann Sándor nyara-
lóját és a Nyéki úti sarkon 
a Szegedy–Maszák-villát 
is.) És megvolt persze az 
Országos Tébolyda is, ép-
pen a panzió szomszéd-
ságában. Ady, legalábbis 
Dénes Zsófia memoárkö-
tete szerint, gyakran be 
is járt ide, sőt, az egyik 
ápolttal még a Balázs ven-
déglőbe is ki-kiszöktek 
italozni.

Az egykori Park szana-
tórium gyönyörű kertjé-
nek helyén részben ma 
benzinkút és autómosó 
áll, a szállóépületből pe-
dig irodaház lett. A  Hű-
vösvölgyi út csendessége 
sem a régi már, és a ki-
látást is elfogják az idő-
közben jelentősen bené-
pesült völgy házai. Ady itt 
töltött hónapjairól azóta 
sok mindent kiderítettek 
életrajzírói, és megeleve-
nedik számunkra Dénes 
Zsófia soraiból is, aki né-
hány hónapig menyasz-
szonya is volt a költőnek 
és így naponta megfor-
dult hűvösvölgyi szobájá-
ban. Az „Élet helyett órák” 
című, először 1939-ben 
megjelent kötetben ezt 
írja egy „könnyes-bús” 
beszélgetés felidézése 
után: „Azok a nagy fák az 
útszélen, talán azok tudják, 
hogy meddig tartott akkor a 
karjában. A nagy fák, azok 
még ott állnak.” Ma már 
aligha állnak, talán csak ez 
a tölgy, amelyet még Ady, 
karjában Zsukával, maga 
is láthatott. 

v. zS.

bUdai lisztérzékenYek FarsanGja FEBRUÁR 9-én szombaton 15–18 óráig a 
Hegyvidéki Kulturális Szalonban (1126 Törpe utca 2). A belépés ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött: Sűrűné E. Ildikó: (06 30) 911-2803 vagy suruneildi@gmail.com.
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Mária: – Amikor a Műszaki 
Egyetemre jöttem tanulni Deb-
recenből, ennek a Branyiszkó úti 
lakásnak az egyik szobájában lak-
tam István nagynénjénél. 

István: – Az esküvő utáni kö-
zös életünket is itt kezdtük. Ak-
koriban még albérlő volt minden 
szobában, olyan volt a lakás, mint 
egy diákszállás. 

Marikával 1964 szilveszterén 
ismerkedtünk meg jobban, majd 
ő még visszament Debrecenbe, 
így hosszas levelezés után ápri-
lis 4-én találkoztunk csak újra 
személyesen, egy kiránduláson. 
Megvan az összes levél, bár  az-
óta nem olvastuk újra őket. Mi-
vel geológus vagyok, és a pasaréti 
református egyházhoz tartozom, 
a hosszas levelezés elméleti kér-
dése az volt, hogy hogyan lehet 
összeegyeztetni a geológiát és a 
teremtéstörténetet. A  kérdést 
azóta sem tudtam egészen meg-
oldani… 

Egész életemben volt bennem 
egy bizonytalanság, hogyha va-
lami jót kitalálok, később mégis 
rájövök, hogy az mégsem olyan 
jó. Neki ezt a bizonytalanságo-
mat elmondtam a kapcsolatunk-
ról a kiránduláson, a szüleimnek 
viszont már úgy számoltam be, 
hogy minden rendben van, meg-
találtam az igazit. Ezt neki is rög-
tön megírtam, így minden hamar 
tisztázódott. 

Hasonló és ismert 
családi háttér

M.: – István dédanyja és az én 
nagyapám testvérek voltak. Nem 
annyira közeli ez a rokonság, de a 
családba való beilleszkedésemet 
nagyban elősegítette. Szüleim a 
háború előtt vidéken laktak, gaz-
dálkodtak. Édesapámat behívták 
a jászberényi méntelephez kato-
nának, majd az egész méntelep 
a lovakkal együtt kiment Auszt-
riába, vele az egész család is. 
1945-ben hazajöttek lovastul, de 
a gazdaságukba már nem tudtak 
visszamenni, így Budapesten ra-
gadtak. Két bátyám 17 és 19 évvel 
idősebb volt nálam, a mamám 
40 éves volt, amikor én jelent-
keztem 1946-ban. Négyéves vol-
tam, mikor kitelepítettek minket 
Jászdózsára, aztán kitelepített-
ként továbbmehettünk az aba-
úji nagyszülőkhöz, de ugyanúgy 
ellenőrzés alatt voltunk. A végén 
Debrecenben kötöttünk ki, ott 
laktunk tíz évig.

I.: Mi viszonylag békés polgá-
ri életet éltünk. A családon belül 
Marikáékat tisztelték azért, hogy a 
nehézségek ellenére megmaradt a 
tartásuk, a gondolkodásuk. Deb-

recenben először pincében lak-
tak, de amikor meglátogattam 
őket, akkor is csak egy egyszo-
bás, udvarra néző épületben él-
tek, a vécé kinn volt a ház mögött. 
Az édesanyjától mégis megtanult 
németül, hegedült, az iskolában 
viszont nem beszélhetett arról, 
hogy ki voltak telepítve, és hogy 
egy kis hívő gyülekezetbe jár-
nak, valamint nemigen lehetett 
gyerekeket meghívni hozzájuk a 
lakáskörülmények miatt. Így is-
mertem meg őket, és nekem ez 
nagyon imponált. Ahogy egymás 
mellett lépdeltünk, úgy éreztem, 
hasonló ütemben járunk, vele ön-
magam lehetek.

Elköteleződés
M.: – Akkoriban inkább illett 

formát adni a dolgoknak, például 
az eljegyzéssel. Amikor befejez-
tem a másodévet az egyetemen, 
össze is házasodtunk. Én 22, Ist-
ván 28 éves volt, végzett ember, 
tájékozottabb, tapasztaltabb. 
Manapság később döntenek az 
emberek, én húszéves koromban 
már elkötelezett voltam, kicsit ki 
is maradtam az egyetemi életből. 
A saját társaságomat nehezebben 
alakítottam ki, mivel az övéhez 
csatlakoztam.

I.: 28 évesen én már nagyon 
öregnek gondoltam magam. 

M.: – Édesanyám már az eskü-
vő előtt meghalt, édesapám Deb-
recenben maradt. István szülei a 
szomszéd utcában laktak, később 
a gyerekvigyázásban is sokat se-
gítettek, és nem veszítettek össze 
bennünket. Nem voltak nagy krí-
zisek, eléggé simán ment minden.

I.: – Anyósom, aki még megér-
te az eljegyzésünket, egyszer azt 
mondta viccesen, hogy „szocia-
lista megőrzésre” átadja nekem a 
lányát, és okos tanácsokkal is el-
látott. A családi háttér és a közös 
hit nagyon fontos volt.

Szabadságot adni 
a gyerekeknek

I.: – Amikor a családdal együtt 
az 1970-es években az én kétéves 
ösztöndíjam révén Németország-
ban voltunk, sokszor nálunk ven-
dégeskedett egy magyar szociológus 
barátunk, aki azt mondta, hogy kor-
szerű elvek szerint neveljük a gye-
rekeket, pedig az csak ösztönös volt.

M.: – Nem tiltottunk meg ne-
kik olyan dolgokat, amiket nem 
muszáj, viszont tudták, mik a kí-
vánalmak. Később Pécsre jártak 
egyetemre, hét közben önállóak 
voltak, hétvégén hazajártak. 

I.: A nagyobbik lányunk, Vera 
sífutó, a 2010-es vancouveri téli 
olimpián is részt vett, a férje is 
az. Zsófi lányomék a humán ér-
telmiséget képviselik tanárként, 
újság íróként és orvosként, a fiam, 
István pedig majdnem az én szak-
mámat folytatta, földrajzkutató, 
szakmailag is sok mindent meg 
tudunk beszélni. Nekünk sem és 
talán nekik sem volt kérdéses, a 
végső cél, hogy legyen egy életre 
szóló kapcsolatuk.

Családi és szakmai 
élet: segíteni a másikat
M.: – Statikusként végeztem a 

Műszaki Egyetemen, majd a Bá-
nyaterv tervezőirodájában dolgoz-
tam a Széna téren, és lényegében 

Az a cél, hogy legyen egy életre szóló  kapcsolatunk
Az idei Házasság hete jelmon-
data: Randevú egy életen át. 
Dr. Viczián István és felesége, 
Viczián Istvánné Bárczay Mária 
már több mint fél évszázada 
osztja meg egymással minden-
napjait. Három gyereket ne-
veltek fel úgy, hogy mindket-
tejüknek fontos volt a szakmai 
előmenetelük is. Nyolc unoka 
boldog nagyszülei. Sokat ka-
landoztak, de igazán otthon 
Pasaréten, a „nagy faluban” 
vannak, és két gyermekük is a 
közelükben él a családjával.
 

Házasság hete
február 10–17-ig

Hadszíntér vagy békesziget
A Házasság hetében, FEBRUÁR 11-én 18 órától a Marczibányi Téri Művelődési 
Központban (1022 Marczibányi tér 5/a) tart előadást kerületünk díszpolgára, proF. 
dr. baGdY eMőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta Párkapcsolat és 
családi élet: hadszíntér vagy békesziget címmel. „Mindannyian boldogságra vágyó 
emberek vagyunk. Képzeld, emberek ezreit kérdezték már meg, mi az, ami igazán 
boldoggá teszi őket, mikor voltak igazán boldogok életükben. Szinte mindenki így 
válaszolt: meghitt pillanatok, együttlét azzal, akit szeretek, azzal, aki engem szeret.” 
Az előadásra a belépő 2800 Ft, elővételben 2300 Ft.
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pasaréti pádUai szent antal-teMploM: FEBRUÁR 11-én a lourdes-i 
jelenés ünnepén, a betegek világnapján 9.30-kor idősek, betegek lelkinapja, gyóntatás, 
12 órakor szentmise, a betegek szentségének kiszolgáltatása; az elmélkedést Keresztes 
Szilárd püspök vezeti. FEBRUÁR 13-án 11.30-kor rózsafüzérima, 12 órakor szent-
mise Szűz Mária tiszteletére. FEBRUÁR 14-én a 18 órai szentmisében a jegyesek, 
együttjárók megáldása. FEBRUÁR 23-án 19.30-kor a Szent Antal kórus egyházzenei 
hangversenye Dvořák műveiből. FEBRUÁR 24-én a szentmiséken gyűjtés a ferences 
iskolák támogatására (1026 Pasaréti út 137.).
kájoni jános Ferences kÖzÖsséGi Ház: FEBRUÁR 4-én 19 órakor Szent 
Ferenc intelmei 3. címmel P. Berhidai Piusz OFM előadása. FEBRUÁR 17-én 11 óra-
kor  Nádmesék – komolyzene (nem csak) gyerekeknek, Sándor Ádám oboaművész és 
barátai matinékoncertje. FEBRUÁR 22-én 19 órakor  Szentföldi képek címmel P. Vár-
nai Jakab OFM vetítéses előadása. FEBRUÁR 23-án 16 órakor  Tél és álom címmel 
Pitti Katalin Liszt-díjas, érdemes művész operaénekes és Soltész Enikő zongoraművész 
koncertje. FEBRUÁR 25-én 19 órakor  A katolikus világ ezer arca – kereszténység 
öt földrészen (Brazília) címmel Daniel Porto Figueiredo, a Shalom közösség tagjának 
előadása, házigazda: Szodfridt Gábor.
orszáGúti Ferences teMploM: FEBRUÁR 6-án 19.30: a plébániai jegyes-
oktatás kezdete. FEBRUÁR 9-én 17 órakor a kisgyermekek – karonülők, totyogók, 
ovisok – és családjaik ovis miséje. FEBRUÁR 13-án 10–12 óra között az Országúti 
Karitász teázásra és beszélgetésre hívja a plébánia nyugdíjasait. FEBRUÁR 15-én 8 
és 17.30 óra között szentségimádás a reggeli mise végétől az esti zsolozsmáig. FEBRU-
ÁR 24-én a szentmiséken gyűjtés a ferences rend által fenntartott oktatási-nevelési 
intézmények számára (1024 Margit körút 23.).
pasaréti reForMátUs teMploM: FEBRUÁR 17-én 18 órakor evangélizáció. 
FEBRUÁR 24-én a 8 és 10 órai istentiszteleten úrvacsorai alkalom. Bibliaóra ked-
denként 18 órakor, ifjúsági körök vasárnap 17 órakor. Jegyesek és házasok bibliaórái 
szerdánként 18 órakor, szombatonként 17 órakor. Bővebb információ: www.refpasaret.
hu, telefon: (06 1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
ciMbloM Utcai reForMátUs teMploM: FEBRUÁR 17-én 10 órakor isten-
tisztelet és felnőtt bibliaiskola, téma Hit és lélektan, előadó Szarka Miklós lelkipásztor, 
pár- és családterapeuta. FEBRUÁR 17-én 15–17 óra között farsangi játszóház. 
FEBRUÁR 24-én 10 órakor úrvacsorás istentisztelet, megemlékezés a kommuniz-
mus áldozatairól. Istentiszteletek vasárnap 10 és 17 órakor, (kihangosítva hallgathatók 
kisgyermekes családok számára a parókián). Bibliaóra szerdánként 18 órakor, ifióra 
vasárnap 18.30-kor, konfirmációi óra vasárnap 17.30-kor. Baba-mama kör FEBRUÁR 
6-án és 20-án 10–12 óra között. Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna 
lelkész (06 30) 289-9415 és (06 1) 326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 
Cimbalom u. 22-24.).
reMetekertvárosi szentlélek-teMploM: FEBRUÁR 4-én, 11-én, 
18-án 18 órakor latin nyelvű szentmise a Szent József-kápolnában, majd a Biblia-kör 
találkozója 19 órától a plébánián. FEBRUÁR 13-án 17.30-tól a Rózsafüzér Társulat 
összejövetele a Szent József-kápolnában. FEBRUÁR 24-én gyűjtés a katolikus iskolák 
javára a szentmiséken (1028 Máriaremetei út 34.).
MáriareMetei bazilika: FEBRUÁR 11.: a lourdes-i Szűz Mária ünnepe, a bete-
gek világnapja, a 10.30 órai szentmisét a betegekért ajánlják fel. FEBRUÁR 24-én a 
szentmiséken gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára (1029 Templomkert u. 1.).
sarlós boldoGasszonY-teMploM: szentmisék hétköznap 6.30 és 18 órakor, 
vasárnap 9, 10.30 és 18 órakor. Szentségimádás minden csütörtökön az esti szentmise 
után. A plébániai iroda fogadóórái: hétfőn és pénteken 10–12 óra között, kedden, szer-
dán és csütörtökön 16–18 óráig. A FEBRUÁR 9-én 18 órakor kezdődő Kórusok Téli 
Éjszakája rendezvényen a templom Sarlós Boldogasszony kórusa is részt vesz a MagNet 
közösségi házban (korusokejszakaja.hu). További információ: www.ujlakitemplom.hu 
(1023 Bécsi út 32.).
bUdai GÖrÖGkatolikUs teMploM: vasárnaponként 9, 11 és 17.30 órakor, hét-
köznapokon 17.30-kor van Szent Liturgia. FEBRUÁR 25-én a Dürer rendezvényházban 
görögkatolikus bál. A templom kórusának új CD-jén a görögkatolikus szertartások és 
liturgikus énekek hallhatóak. Irodai fogadóóra hétköznapokon 16.30–17.30-ig, www.
gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.). GÖrÖG GÖdÖr: keddenként 19 órakor az egye-
temisták részére, péntekenként 15.30-kor a középiskolások részére hittan és közösségi 
alkalom (Pengő köz). Honlap: www.gorogkatbuda.hu.
bUdavári evanGélikUs teMploM: FEBRUÁR 10-én 18 órakor ifjúsági zenés 
istentisztelet, énekel a Budavári Gospel kórus, 19 órakor a házasságra készülő fiatalok 
és fiatal házasok köre. FEBRUÁR 11-én 19 órakor a Budavári Evangélikus Szabad-
egyetem keretében Kamarás István egyetemi tanár előadása Egyházközség – közösség 
címmel. FEBRUÁR 13-án 19 órakor középgenerációs interaktív hittan Jézus tanít: Mit 
kezdjél a törvénnyel? címmel (1014 Táncsics M. u. 28.).
bUdaszÍve baptista GYülekezet: FEBRUÁR 3-án vasárnap 10.30-tól 12-ig 
bibliai érzékenyítő program gyerekeknek, ahol Jovány Barbi és vakvezető kutyája, Happy 
lesz a vendég. A kutyás bemutató során a gyerekek betekintést nyerhetnek a látássérültek 
mindennapi életébe, majd Barbi papírhajtogatást (origamit) tanít a gyerekeknek Dániel és 
az oroszlánok története segítségével. budaszive@gmail.com (1022 Marczibányi tér 3.).

Események kerületünk templomaiban
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Az a cél, hogy legyen egy életre szóló  kapcsolatunk

orszáGúti Ferences teMploM: FEBRUÁR 13-án 19 órakor a Házasság 
hete és Szent Valentin, a szerelmesek védőszentje ünnepe kapcsán várják a szerel-
mespárokat, jegyeseket és házaspárokat szentmisére, közös imádságra. FEBRUÁR 
14-én 19.30-kor a Házasság hete alkalmából a Házas esték sorozat keretében 
Lothringer Éva SSS előadása Otthon lenni, otthonná lenni – avagy miként árulkodik 
lakásunk a családi kapcsolatainkról? És mi változna meg közöttünk, ha egy széket 
arrébb tennénk? címmel. pasaréti reForMátUs teMploM: FEBRUÁR 
16-án 10–16 óra között a házasság hetéhez kapcsolódóan házaspári csendesnap 
lesz Intimitás a házasságban címmel. bUdaszÍve baptista GYülekezet: 
FEBRUÁR 10-én 10.30-kor a Házasság hetében Monogámia monotónia nélkül, 
avagy randevú egy életen át – előadás a házasság életciklusáról, az egyes élet-
szakaszainkban jellemzően előforduló örömökről és kihívásokról.

A Házasság hetéhez kapcsolódó programok

ez volt az egyedüli munkahelyem, 
67 évesen mentem nyugdíjba. 
Kezdetben a szakmai fejlődésem 
bizonyos fokig megrekedt, mivel 
háromévenként érkeztek a gye-
rekek, így sokáig kezdőnek érez-
tem magam, hiányzott a gyakorlat. 
Istvánnak voltak ambíciói, akadé-
miai doktor lett, részt vett a szak-
mai életben, emellett igyekezett a 
családdal is foglalkozni.

I.: – Számomra szigorú val-
lási alapelv volt, hogy vasárnap 
szakmai munkát nem végzek, az 
a családra van szánva. Szerettem 
volna professzor lenni az egye-
temen, de a politikai hátterem 
miatt nem vettek fel oda dolgozni. 
A  rendszerváltozás után Veszp-
rémben vagy Debrecenben lett 
volna lehetőségem, de az már fél 
különélés lett volna, ezért erről a 
lehetőségről lemondtam. A ’90-
es években, amikor Marikának 
voltak németországi munkái, ak-
kor én maradtam itt a gyerekek-
kel. Nehéz volt elfogadni, és akkor 
ezeket a dolgokat elég indulatosan 
tárgyaltuk meg, viszont amikor 
meglátogattuk kint, az annál na-
gyobb öröm volt.

M.: – Már nagyobbak voltak a 
gyerekek, meg a nagymama is be-
segített, és a leghosszabb idő há-
rom hónap volt. Jól tudtam néme-
tül, ezért nem is nagyon lehetett 
visszautasítani, hogy kimenjek, 
és mind szakmailag, mind világ-
látásban sokat adott. A technika 
fejlődésével aztán megszűnt a 
kinti munka.

I.: – Abból indultam ki, hogy 
egyenrangúak vagyunk, ő is dol-
gozik, ugyanúgy részt kell vennem 
a háztartásban, de a valóságban az 
történt, hogy a szakmai karriert 
ő adta fel jobban, és a gyerekne-
velésben is nagyobb szerepe volt. 

M.: – Nem is esett annyira ne-
hezemre, és te jobban ragaszkod-
tál a szakmádhoz.

Pasaréten több mint 
ötven éve

I.: – Nagyon szeretjük ezt a 
részt, ez a mi „falunk”. A szüleim 
a Hidász utcában laktak, tíz házzal 
odébb. Ha régen kerékpárral jöt-
tem haza, bekanyarodva a Pasaréti 
útra eszembe jutott, hogy beértem 
a falumba. És itt lakik a háromból 
két gyerekünk is a családjával.

Együtt, kettesben, 
randevú

I.: – A mai napig is megvan a 
gyerekek és mi közöttünk a biza-
lom, hasonlóan gondolkodunk. 
Tavaly a sok betegség közepette 
is angyali kedvesen támogattak. 
Az 50. házassági évfordulónkat elég 
rozzant állapotban töltöttük, épp a 
kórházba menetel előtti hétvégére 
esett. A kórházban töltött idő óta 
ismét nagyon élvezem, hogy itthon 
vagyunk kettesben. Amikor egy-
szer régebben szintén a Korányi-
ban voltam, Marika bejött látogatni 
és elszöktünk ott, Budakeszin egy 
cukrászdába. Olyan érzésem volt, 
mintha randevúznánk.

M.: – Amióta a gyerekek házasok, 
egy időben minden évben elutaz-
tunk valahová. Gyalog, hátizsákkal 
jártunk Törökországban, Szíriában, 
Iránban, Grúziában, Örményor-
szágban. Repülővel mentünk, az-
tán egyszerű, előre nem is foglalt 
szállásokon szálltunk meg. 

I.: – A fiam is nagy utazó volt 
egyetemista korában, ő bátorí-
tott minket. Magányos turisták-
nak való könyvvel indultunk neki. 

És ami fontos: nemrég két kollé-
ganőmmel beszélgettem, az derült 
ki, hogy sok férj elég külön életet 
él. Ez nálunk fel sem merült, mi 
mindenhová együtt mentünk, és 
megyünk, hiszen ha valami neki 
fontos, legyen nekem is az. Meg 
fordítva. Lehet, hogy ez inkább 
fordítva volt...? zSoLDoS SziLviA
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JAnUár

I. HElYEZETT
lengyelné Szert Kata

gül Baba utca

2015-ben hirdettük meg első alkalom-
mal egész éven át tartó fotópályázatun-
kat, amelyre olyan fényképeket vártunk 
olvasóinktól, amelyek a II. kerület szép-
ségeit, sokszínűségét, értékeit, érdekes-
ségeit mutatják be. Hónapról hónapra 
sok különleges felvételt kaptunk – a 
legsikerültebbeket meg is jelentettük 
A hónap fotója címmel.

A tavalyi pályázat 2018. december 31-
én lezárult. A zsűri – Balaton Balázs, a 
Budai Polgár Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója, Olescher Tamás festőmű-
vész, a Vízivárosi Galéria vezetője, Ricz-
kó Andrea iparművész, önkormányzati 
képviselő és Nagy Béla, a Budai Polgár 
fotóriportere – meghozta döntését. Gra-
tulálunk a győzteseknek! 

Fotópályázatunk folytatódik, továbbra 
is várjuk a II. kerületről, a II. kerületben 
készült fényképeket a honapfotoja@
gmail.com címre.

2018 legszebb felvételei kerületünkről

Végh Attila – Apostol utca

Kurkó Csaba – Pipacsok Pethő Mária Anna – Esküvői fotózás Kaposi Judit – Székelykapu Sajcz Borbála – Mammut

Párkányi Tamás – A Barsi utca kincsei Hadnagy Zsolt – Medve utca

máJUS JÚnIUS

JÚlIUS

oKTÓBEr novEmBEr
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márCIUS

FEBrUár

II. HElYEZETT
Szigetvári Bence 

Téli gyermekvasút

JAnUár

I. HElYEZETT
lengyelné Szert Kata

gül Baba utca

áPrIlIS

A HÓnAP FoTÓJA Fotopalyazat´ ´´ a kerületrol´́2018 legszebb felvételei kerületünkről

2019-bEN 
FOLyTATJUK
PÁLyÁZATUNKAT!

Minden hónap utolsó napjáig 

várjuk a ii. kerület értékei-

ről, szépséGeiről készült fo-

tókat a honapfotoja@gmail.

com e-mail-címre. A nyertes 

Hónap fotói közül az év lezá-

rultával az i. helyezett 50 ezer, 

a ii. 30 ezer, a iii. pedig 20 ezer 

Ft értékű díjazásban részesül.

Sajcz Borbála – Mammut

Párkányi Tamás – Aranka utca Lengyel Kata – Április

Hadnagy Zsolt – Medve utca
SZEPTEmBEr

III. HElYEZETT
Katona Emese 
Templomkerti panoráma

AUgUSZTUS

DECEmBEr
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február 9.
szombat 17.00

Csengő-bongó délután
Dobszay-Meskó Ilona-Tarr Ferenc: 

FEHÉRLÓFIA
mesés zenejáték
Lemezbemutató koncert
Mesélő: Lukácsházi Győző

CSIRIBIRI 
FARSANGOLÓ 
CSALÁDI DÉLUTÁN
AZ ÖRDÖG HÁROM 
ARANYHAJSZÁLA
a Pupetta Társulás előadása 
A KOLOMPOS EGYÜTTES 
farsangi mulatsága
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

február 2.
szombat 15.00

NÁRAY ERIKA 
és a BUDAPEST 
JAZZ ORCHESTRA
Gyermekkoncert
rendhagyó tanórákhoz
a 8-14 éves korosztály 
számára

február 8.
péntek 11.00

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

 KIÁLLÍTÁSOK 
• klebelsberG kUltúrkúria: FEBRUÁR 10-ig: Életakarás. Fekete Edit grafikusművész életmű-kiállítá-
sa. MÁRCIUS 3-ig: Legendás fotómodellek a XX. századból. Tóth József Füles fotókiállítása. A modellekkel 
való közönségtalálkozóra és a kiállítás megnyitójára FEBRUÁR 8-án 18 órakor kerül sor, díszvendég Vámos 
Magda, a Magyar Divat Szövetség elnöke. MÁRCIUS 6-ig: Hommage à Mednyánszky. A Mednyánszky Tár-
saság kiállítása, megnyitó FEBRUÁR 13-án 18 órakor (1028 Templom utca 2–10.).
• MarczibánYi téri MŰvelődési kÖzpont: FEBRUÁR 4–24-ig: A természet és az ember. Kiállítás 
Kádas Szilvia, az Amerikai Egyesült Államokban élő és alkotó magyar grafikusművész, egyetemi tanár mun-
káiból (1022 Marczibányi tér 5/a).
• a ksH kÖnYvtár folyosóján FEBRUÁRBAN Vető Zsolt fotóművész Pillanatnyi létezések című kiállítása 
látható (1024 Keleti Károly utca 5.).
• vÍzivárosi Galéria: FEBRUÁR 6–28-ig: Művészek a II. kerületben. Iski Kocsis Tibor – festmények, 
objektek (1027 Kapás utca 55.).

 ZENE 
• klebelsberG kUltúrkúria: FEBRUÁR 10., 18.00: Echo II. koncert. Táncos-zenés mulatság. FEBRUÁR 
10., 19.00: Dalnokklub – versek, dallamok, gondolatok. Házigazda Radványi Balázs és Balog Péter, vendég 
a Hungarikum Együttes. FEBRUÁR 15., 19.30: Bálint-napi koncert – Egy szép táncot jókedvemből. Bognár 
Szilvia – ének, Kónya István – lantok, Bede Péter – furulyák. Válogatás a reneszánsztól a rokokóig terjedő 
időszak világi zenéjéből. FEBRUÁR 17., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei. Donizetti: Az ezred lánya. 
A londoni Covent Garden Royal Operaház előadása felvételről (1028 Templom utca 2–10.).
• MarczibánYi téri MŰvelődési kÖzpont: FEBRUÁR 4., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub. 
A koncerteket az indiai kultúráról, emberekről szóló film színesíti (1022 Marczibányi tér 5/a).
• bartók béla eMlékHáz: FEBRUÁR 15., 18.00: A trió dimenziói. Az Auer Trió (Fülei Balázs – zongora, 
Kováts Péter – hegedű, Varga István – cselló) hangversenysorozata. 1827 − A tér kitárulkozása. FEBRUÁR 
16., 18.00: Brácsa-arcok. Marczi Mariann (zongora) és Bársony Péter (brácsa) hangversenye. FEBRUÁR 23., 
18.00: Fiatal tehetségek. Villányi Dániel zongoraestje (1025 Csalán út 29.).

 SZÍNHÁZ 
• MarczibánYi téri MŰvelődési kÖzpont: FEBRUÁR 9., 19.30: Hát ez állati! Nonstop impro a 
Szindra Társulattal. Műsorvezető: Földessy Margit (1022 Marczibányi tér 5/a).
• átriUM: FEBRUÁR 4., 19.30: Vaknyugat. FEBRUÁR 14., 19.30: Így szerettek ők – Csáth Géza. FEBRU-
ÁR 16., 19.30: A félelem megeszi a lelket. FEBRUÁR 21., 18.00: Az öldöklés istene. FEBRUÁR 22., 19.00: 
Krizshow Krizsó Szilviával. Vendégek Hevér Gábor és Thuróczy Szabolcs. FEBRUÁR 25., 19.30: Vaknyugat 
(1024 Margit krt. 55.).
• jUránYi inkUbátorHáz: FEBRUÁR 4., 19.00 és FEBRUÁR 18., 20.00: Mr. Sloane szórakozik. FEBRU-
ÁR 4., 20.00: CSÁÓ – Stefanovics Angéla körberajzolja magát. FEBRUÁR 6., 19.00: Lefitymálva. FEBRUÁR 
6., 19.30: Menekülj okosan! FEBRUÁR 7., 16.00: Egy őrült naplója. FEBRUÁR 9., 11.00: Mese Habbal. Anyó-
kák: Holle anyó és a banya. FEBRUÁR 9., 17.00 és 19.30: A férfiak szexuális világa. FEBRUÁR 10., 11.00: 
Micsoda csoda (GóleMese). FEBRUÁR 10., 24., 19.30: Mi és ők. FEBRUÁR 11., 19.00: Vojáger. FEBRUÁR 
11., 19.30: És jöttek a jó szándékú emberek. FEBRUÁR 13., 19.00: Magyar nátha. FEBRUÁR 13., 20.00: Le-
számolás velem. FEBRUÁR 14., 19.00: A pitbull cselekedetei. FEBRUÁR 14., 20.00: Egyasszony. FEBRUÁR 
15., 20., 18.30: Szociopoly. FEBRUÁR 15., 19.00: A szerelem zsoldosai. FEBRUÁR 15., 20.00: Kérsz teát? 
Avagy miért olyan bonyolult a nem, ha szexről van szó? FEBRUÁR 16., 16.00: 40! Avagy véges élet. FEB-
RUÁR 16., 17., 18.00: Halmozottan hátrányos helyzetű angyalok kara. FEBRUÁR 17., 19.00: Radioaktív. 
FEBRUÁR 17., 20.00: Korrup schőn. FEBRUÁR 18., 19.00: Gólyakalifa. FEBRUÁR 22., 19.00: Első kétszáz 
évem. FEBRUÁR 24., 15.00: Szakácskönyv a túlélésért. FEBRUÁR 24., 19.00: Hurok (1027 Jurányi u. 1-3.).
• spirit szÍnHáz: FEBRUÁR 6., 19.00: Mario és a varázsló. FEBRUÁR 8., 19.00: Mengele bőröndje – Jo-
sef M. két halála. FEBRUÁR 9., 19.00: Equus. FEBRUÁR 10., 15.00 és 19.00: Dorian Gray. FEBRUÁR 12., 
22., 19.00: Az őslakó. FEBRUÁR 13., 19.00: Ölelj át! FEBRUÁR 14., 19., 26., 19.30: Novecento – Az óce-
ánjáró zongorista legendája. FEBRUÁR 15., 19.00: A csütörtöki hölgyek. FEBRUÁR 16., 19.30: You Are 
More! – a jólléthez vezető út – Malchiner Péter sorozata. FEBRUÁR 17., 15.00 és 19.00: Az ajtó. FEBRUÁR 
18., 19.00: Mindenki megvan? – Angster Mária sorozata. FEBRUÁR 20., 19.00: Tóték. FEBRUÁR 21., 24., 
19.00: Mennyit érünk? FEBRUÁR 23., 15.00: Bernarda Alba háza. FEBRUÁR 23., 24., 19.30: Örökké... 
szabadon... FEBRUÁR 25., 19.00: Veszedelmes viszonyok. FEBRUÁR 27., 19.00: Rémes születésnap (1023 
Árpád fejedelem útja 3-4.).

 KLUBOK 
• bUdai FőniX kUltUrális eGYesület: FEBRUÁR 5.: A Corvina Könyvtár Budai Műhelye – látogatás 
az Országos Széchényi Könyvtárban. FEBRUÁR 7., 16.00: A csodás Korfu. Bezuk Zsolt úti filmje, előadással 
egybekötve a klubban. FEBRUÁR 11., 16.00: Emlékezés Andy Vajnára az Evita című film vetítésével a klub-
ban. FEBRUÁR 12.: Hagyományok Háza – egykori Budai Vigadó. A 75 éves Gaál János bútorfestő legszebb 
munkáiból válogatott kiállítás megtekintése. FEBRUÁR 14.: Irodalmi délután a klubban. Az első vendég: 
Breznayné Gánóczy Mária. FEBRUÁR 19.: Az Andrássy út nevezetességei: a felújított egykori Párizsi Nagy-
áruház és a Miniverzum meglátogatása. FEBRUÁR 21.: Az I. negyedévi névnaposok köszöntése a klubban. 
FEBRUÁR 27.: A Makovecz Imre Emlékház meglátogatása. Festőkör minden páratlan héten a klubdélutánt 
követően. Jóga minden szerdán reggel 8-tól. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 
64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: (06 1) 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 
20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
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KOVÁCSOVICS FRUZSINA  
Interaktív gyermekkoncertje 

Február 9. Szombat 11.00

GUZSALYAS CSÁNGÓ TÁNCHÁZ
FARSANGI BÁL

Febuár 14. Csütörtök 19.00

A PADLÁS
A Szindra Társulat előadása 

Február 22. Péntek 19.00

A KÖR NÉGYSZÖGESÍTÉSE
A Szindra Társulat előadása 
Február 23. Szombat 19.00

• a ksH kÖnYvtár és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig. 
FEBRUÁR 7., 16.30: beszélgetőklub – Farkas Viktória: A gyógyító kínai konyha. Az események helyszíne a Thir-
ring Lajos-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

 GYEREKEKNEK 
• klebelsberG kUltúrkúria: FEBRUÁR 11., 10.00: Babaszínház: Tütü-tutu autó. Első színházi élmény 0–3 
éveseknek a Vaskakas Bábszínház előadásában. FEBRUÁR 15., 14.30: Mazsola-bérlet: Lúdas Matyi – a Bóbita 
Bábszínház előadása kisiskolásoknak. FEBRUÁR 22., 9.00 és 10.30: Tádé-bérlet: Holle anyó – a Csodamalom 
Bábszínház előadása (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. FEBRUÁR 26., 10.00 
és 11.00: Cini-cini muzsika – a Bóbita Bábszínház babaszínházi előadása 0–3 éveseknek (1022 Marczibányi tér 5/a).
• ksH kÖnYvtár: FEBRUÁR 12., 16.00–18.00-ig: farsangi kézműves foglalkozás 4 és 10 év közötti gyermekek 
részére. Különféle anyagokból minden gyermek elkészítheti saját, egyedi farsangi maszkját; olló, ragasztó, festék 
és ecset segítségével, a könyvtárosok közreműködése mellett. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz 
kötött. További információ és jelentkezési lehetőség: Horváth Balázs, (06 1) 345-6949 vagy balazs.horvath2@ksh.hu. 
Helyszín: Bibó István-terem (1024 Keleti Károly utca 5.).

 NYUGDÍJASOKNAK 
• bUdai napsUGár nYUGdÍjasklUb: FEBRUÁR 6.: Corvina-kiállítás a Budai Várban. FEBRUÁR 13.: 
Utazás vonattal a Börzsönybe. FEBRUÁR 20.: Tudomány Mátyás udvarában című kiállítás megtekintése. FEB-
RUÁR 27.: Látogatás a De La Motte-palotában. Bővebb felvilágosítás a (06 30) 853-8905-ös számon, illetve a 
tothbuda@chello.hu e-mail-címen kapható.
• a MarczibánYi téri MŰvelődési kÖzpont nYUGdÍjasklUbja: FEBRUÁR 15., 14.00: Péreli angya-
lai. Tárlatvezetés a Kogart Házban. Péreli Zsuzsa Kossuth-díjas textilművész kiállításának megtekintése az alkotó 
tárlatvezetésével. FEBRUÁR 22., 15.00: Irán, a mesés Perzsia az iszlám forradalom árnyékában. Az Utazás a 
nagyvilágban című sorozatban Bezuk Zsolt utazási filmje. A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz 
kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: 212-2820, (06 30) 439-1070 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• neFelejcs nYUGdÍjasklUb: FEBRUÁR 8-án 14 órától tartjuk a következő klubnapunkat. Várjuk az ér-
deklődőket. Klubvezető: Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com (1027 Fazekas u. 19-23. fszt.).
• az orszáGos nYUGdÍjas polGári eGYesület II. kerületi szervezetének februári programjai a Keleti 
Károly utcában 16 órai kezdettel: FEBRUÁR 6.: farsangi vidámság tombolával. FEBRUÁR 20.: Ady halálának 
100. évfordulóján: Ady emlékezete – Torma Mária előadóművész versösszeállítása (1024 Keleti Károly utca 13/b).

 KIRÁNDULÁSOK 
• terMészetvédő tUristák kÖre: gyalogtúrák: FEBRUÁR 10.: Budaörs, Sorrento-sziklák. FEBRUÁR 
17.: Budai-hegység. Nagykovácsi, Perbál. FEBRUÁR 24.: Budai-hegység. Budakeszi, Hűvösvölgy. Találkozás 
mind a három túrára: 9.00, Széll Kálmán tér, metró. További információ: (06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.
ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• terMészetbarát sportkÖr: FEBRUÁR 10.: Pilis hegység. Két-Bükkfa-nyereg. Találkozó 8.30, Batthyány 
tér, HÉV-végállomás. Túravezető Horváth Zoltán: (06 20) 399-4779. FEBRUÁR 17.: Budai-hegység, Fenyőgyöngye–
Pesthidegkút. Találkozó 9.00, Kolosy tér, 65-ös busz végállomása. Túravezető Hegedűs Magdi: (06 70) 350-4024.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
• klebelsberG kUltúrkúria: Ludmann Mihály művészettörténész előadásai: FEBRUÁR 5., 18.30: Szent 
Ágota és Dorottya, valamint FEBRUÁR 19., 18.30: Szent István, Imre és László (1028 Templom utca 2–10.).
• MarczibánYi téri MŰvelődési kÖzpont: FEBRUÁR 5., 19.30: Lyukasóra próza. Résztvevők: Nyáry 
Krisztián moderátor, Hevesi Judit, Molnár Krisztina Rita, Kőrizs Imre. FEBRUÁR 12., 19.00: Építészetről, képző-
művészetről másképpen. A firenzei reneszánsz gyöngyszeme a S. M. Novella-templom és Masaccio, Ghirlandaio 
és Filippino Lippi képei. Előadó: Bálint Bertalan építész, belsőépítész, képzőművész. FEBRUÁR 13., 19.00: Mak-
saméta humorklub. Vendég Fülöp Viktor humorista. FEBRUÁR 14., 18.30: Dzsingisz kán pusztítása – szerelem, 
alkohol és sztárkultusz a pusztában. FEBRUÁR 28., 18.30: Jeruzsálem eleste: fogság és túlélés az újbabiloni 
birodalomban. Csodák, rejtélyek és katasztrófák – Történelmi fordulópontok a piramisoktól a maja világvégéig, 
Antalffy Péter történész előadás-sorozata. FEBRUÁR 21., 19.00: Marczi-estek. Lányi Mariettával, a Gyermekek 
Háza Alternatív Alapozó Program tanítójával és pedagógiai vezetőjével Zsebők Csaba történész, publicista be-
szélget (1022 Marczibányi tér 5/a).

a Gül baba kUltUrális kÖzpont és kiállÍtóHelYen FEBRU-
ÁR 9. – ÁPRILIS 14-ig: Oszmán képzőművészeti kiállítás Suna Koçal török 
festőművésznő alkotásaival. A kiállításhoz kapcsolódóan csoportoknak ebru 
(tradicionális márványozás) festőművészeti műhelyfoglalkozás FEBRUÁR 6., 
7., 8. és 9-én mindennap 10.00–12.00 és 14.00–16.00 óráig. A kiállításra és a 
workshopra a belépés díjtalan, utóbbin a részvétel regisztrációhoz kötött, szándékát 
az info@gulbabaalapitvany.hu e-mail-címen jelezze, a tárgy mezőben az „EBRU 
WORK SHOP” feltüntetésével (1023 Mecset utca 14., bejárat a Türbe tér felől).

Kiállítás és workshop
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Egy csütörtöki hölgy a II. kerületből

A  múltidézés mellett megvitatják aktuális 
gondjaikat, szóba kerül jelmezbál, részvé-
nyek, kriptabővítés, fogpótlás, tévéműsor, 
gyereknevelés, munka, öregedés, halál.

A január 17-én – stílusosan csütörtökön 
– bemutatott Csütörtöki hölgyek című darab 
története a hetvenes évek Franciaországában 
játszódik, a hölgyek azonban élhetnének itt 
is, most is, közöttünk. Sorsuk három tipikus 
női életút, egyensúlyozás a család, a karrier 
és a személyes boldogság háromszögében.

A karrierista Helene-t a marosvásárhelyi 
születésű, de régóta kerületünkben élő szín-
művész, Borbáth Ottília alakítja. Őt kérdeztük 
a fotóspróba szünetében, hogy kinek ajánla-
ná az előadást.

– Ez egy női darab, egy francia színésznő, 
Lolleh Bellon a szerző, Szitás Barbara ren-
dezte. Bárki, a tizenhat éves fiatal lánytól a 
kilencvenéves dédnagymamáig magára vagy 
valamelyik nőrokonára ismerhet benne. 
A három főszerep – egyébként ragyogó sze-
repek – három különböző karakter. Helene 
egy nagyon vagyonos, kőkemény üzletasz-
szony, szarkasztikus, ironikus, bár néha ő is 
ellágyul. A  titkait nem szeretném felfedni, 
ezek derüljenek majd ki a darabból. Annyit 
elárulhatok, hogy egyedül él, családja nincs, 
számára csak a munka létezik és a csütörtö-
ki teázások. Nem sok hasonlóság van köztem 
és a figura között. Én a magánéletben egy 
nyugodt, kiegyensúlyozott ember vagyok, 
boldogan élek a férjemmel meg a két ku-
tyánkkal.

Színészként nagyon szép, de nem köny-
nyű feladat a Csütörtöki hölgyek. Szünet nélkül 
játsszuk, és én a másfél óra alatt végig a színen 
vagyok, ami a fáradtság mellett óriási öröm is. 
Egyébként is „örömszínész” vagyok, mindent 
nagy örömmel fogadok és csinálok végig.

Régóta élek a II. kerületben, amit nagyon 
szeretek, mert rengeteg jó hely van itt, cuk-
rászdák, kifőzdék, a Lukács fürdő, a Budai 
Irgalmasrendi Kórház, ahol egy kedves ba-
rátom dolgozik, és persze a különleges at-
moszférájú Spirit Színház. A francia vígjáték 
mellett itt jelenleg az Equusban és a Márió és 

a varázslóban játszom, de talán nem árulok 
el titkot, ha elmondom, hogy benne leszek 
a 2019-es nyári játékokra készülő A Mester és 
Margarita című előadásban, amit Sára Júlia 
rendez majd.

PzS

A három párizsi barátnő, Sonia, Marie és 
Helene életében csak egy dolog biztos: 
csütörtök délutánonként együtt teáznak. 
És amíg együtt teáznak, beszélgetnek, 
közben lassan kibomlik az egész életük, a 
gyermekkoruk, a fiatalságuk, a szerelmeik 
és a jelenük.
 

Lolleh Bellon: a csütÖrtÖki HÖlGYek – vígjáték egy felvonásban. Szereplők: Sonia: Papadimitriu Athina, 
Marie: Szabó Éva, Helene: Borbáth Ottília, Jean: Jerger Balázs, Victor: Mészáros Tamás. Rendező: Szitás Barbara.  

Legközelebbi előadások: FEBRUÁR 5., 15., 19.00, Spirit Színház (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

Gyermekprogramok a Bartók Béla Emlékházban 
cérnaHanGversenYek – nagyóvodá-
soknak és általános iskolásoknak

FEBRUÁR 9., 11.00: Húzzuk, fújjuk, üt-
jük, tekerjük – népzenei hangverseny, népi 
hangszerek bemutatója. Közreműködik 
Nagy Zoltán (furulya, duda, cimbalom), 
Szerényi Béla (tekerő), Nyitrai Lilla (brácsa), 
Danhauser Pál (bőgő). Művészeti vezető 
Danhauser Zoltán (hegedű).

MÁRCIUS 9., 11.00: Ősi zene Mongóliától 
a Kárpát-medencéig az Aranypajzs együt-
tessel. Az együttes tagjai: Alexander Horsch 
és Pápai Mária. Alexander Horsch évtizedek 
óta őseink zenéit kutatja. 33 féle hang-
szeren játszik, melynek többségét maga 
készítette. A hangversenysorozat szervezője 
és háziasszonya Szalóczy Dóra zenetanár. 

Jegyvásárlás: a Bartók Béla Emlékház jegy-
pénztárában (1025 Csalán út 29.), vagy 
előjegyzéssel az ismert jegyirodákban és az 
interneten: www.jegy.hu. Telefonos jegy-
rendelés: (06 1) 394-2100. Belépő: 1600 Ft, 
diákjegy: 800 Ft, 6 éven aluli gyermekeknek 
a belépés díjtalan.

zeneóra bartók nappalijában – Múze-
umpedagógia a bartók Emlékházban

Tárlatvezetés, vetítés, előadás és kis 
hangverseny alkotja az interaktív ismeret-
terjesztő múzeumpedagógiai foglalkozá-
sok programját, amelyeket általános és 
középiskolák, illetve zeneiskolák számára 
szerveznek Bartók életéről és munkássá-
gáról, 6–18 éves korig. A foglalkozásokat 

iskolaidőben, szervezett iskolai látogatások 
keretében tartják.

Az emlékházban kialakított múzeumot a 
csoportok tárlatvezetés kíséretében járhat-
ják be. Az interaktív, játékos foglalkozások 
alkalmával a diákok számára – az iskolai 
kerettantervhez is igazodva – bemutatják 
Bartók Béla életét és művészetét. A foglal-
kozások időtartama 60–90 perc, maximális 
létszám 45 fő/foglalkozás. Művészeti vezető 
Kovácsné Muhi Veronika zongoraművész, 
tanár. A részvétel ingyenes. 

Előzetes jelentkezés, időpont-egyeztetés 
személyesen a Bartók Béla Emlékházban 
(1025 Csalán út 29.), telefonon a (06 1) 
394-2100-s telefonszámon vagy e-mailben 
a bartok-1981@t-online.hu címen.

A Spirit Színház minden előadására tÍz száza-
lék kedvezMénYre jogosult mindenki, aki 
a II. kerületben lakik, és ezt lakcímkártyájával iga-
zolni tudja. A kedvezmény kizárólag a színházban 
vásárolt jegyekre érvényes.
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FEBRUÁR 7-én, 17 órakor kezdődik a Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága és a KSH Könyvtár első közös rendezvénye, ame-
lyen a Vakvágány – A „szocializmus alapjainak lerakása” 
vidéken a hosszú ötvenes években 1. című kötetet mutatják 
be. A beszélgetés résztvevői: Horváth Gergely Krisztián, 
a kötet szerkesztője és az MTA BTK – NEB Vidéktörténeti 
Témacsoport vezetője; Ispán Ágota Lídia, az MTA BTK 
Néprajztudományi Intézet tudományos munkatársa és 
Galambos István, a NEB Hivatalának tudományos kuta-
tója. Az est házigazdája Kovács Csaba, a KSH Könyvtár 
tudományos kutatója. Helyszín: Bibó István-terem.

FEBRUÁR 26-án, 17 órától a Magyar Statisztikai 
Társaság Statisztikatörténeti Szakosztályának rendez-
vényén tart előadást Grüll Tibor, az MTA doktora, a Pécsi 
Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékén működő Ókori 
Gazdaságtörténeti Kutatócsoport egyik alapítója és vezető-
je Vannak-e statisztikáink az ókorból? A Római Birodalom 
gazdasága címmel a könyvtár Thirring Lajos-termében.

FEBRUÁR 28-án, 17 órától a Kölcsey Ferenc Olvasókör, 
a Könyvtárellátó és a KSH Könyvtár közös szervezésében 
dr. Timár Judit és dr. Velkey Gábor, az MTA Közgazdaság- 
és Regionális Tudományi Kutatóközpont munkatársai 
tartanak vetítéssel egybekötött előadást Zártságtól a 
nyitottságig: Új-Zéland geográfus szemmel címmel a Bibó 
István-teremben (1024 Keleti Károly utca 5.).

Éppen nyolc éve, 2011 februárjában mutatták 
be Tom Hooper rendezésében A király beszéde 
című, négy Oscar-díjjal és egy Golden Globe 
díjjal jutalmazott filmet, amely a Kecskeméti 
Katona József Színház azonos című előadásá-
nak alapjául szolgál.

George, apja halála után, VI. Györgyként 
készül az angol trónra lépni. Súlyos dadogása 
miatt azonban nem képes a nyilvános szerep-
lésre. Lionel Louge liberális szellemiségű be-
szédterapeuta segítségével készül nagy beszé-
dére, miközben Európát egy új szónok készül 
irányítása alá vonni, Adolf Hitler.

A filmben VI. György királyt Colin Firth, Er-
zsébet királynőt Helena Bonham Carter, a kü-
lönleges módszerekkel dolgozó terapeutát, 
Lionel Loguet Geoffrey Rush alakítja. A  Kato-
na József Színház adaptációjában Zayzon Zsolt, 
Kőszegi Ákos és Bognár Gyöngyvér kelti életre 
a figurákat, az előadást a Miskolci Nemzeti 
Színház igazgatója, Béres Attila rendezte.

Világsiker 
a Kultúrkúriában

David Seidler: a királY beszéde – 
a Kecskeméti Katona József Színház előadá-

sa, FEBRUÁR 14., 19.00. Jegyár: 3200 Ft 
(Klebelsberg Kultúkúria, 1028 Templom utca 2–10).

Programok a KSH Könyvtárban

A Keleti Károly utca elején megbújik egy kicsi étterem, ami gyakran telt 
házas ebédidőben. A Kisbödön ételbár vezetője nem mindig készült sza-
kácsnak, sokáig versenybiciklizett, de elméleti matematikát is tanult, 
majd egy szakácstanfolyam után jött rá, hogy a főzés lesz az élete. Az itt 
készülő finomságokról, és a különleges kerületi vendégekről is mesélt 
lapunknak Lengyel Ákos.
Bő három éve kerültem a Kisbödönbe, először szakácsnak, majd átvettem a vezetését. 
Boldogan csinálom, még akkor is, ha anyagilag nem is mindig térül meg az az idő és 
energia, amit az ember belefektet. De szeretek jó ételt adni a vendégeknek, örülök, 
ha csak egy ebéddel is hozzájárulhatok az emberek egészségmegőrzéséhez. Korábban 
sportoló voltam, országos hegyikerékpáros versenyen második helyezést értem el. 
12  évesen már versenyeztem és hamar rájöttem, hogy amit a menzán kapok, az nem 
igazán kielégítő az edzésekhez, ezért elkezdtem magamra főzni. Edzés előtt mindig ösz-
szedobtam valamit, például a TV Paprika műsora alapján. Borzasztó volt látni, hogy egy 
ilyen természetközeli sportban, mint a bicajozás, annyi egészségtelen porral – táplálék-
kiegészítővel – tömi magát mindenki. Azóta kifejlesztettem egy speciális kenyeret, ami 
könnyen emészthető, élvonalbeli versenyzők tesztelik. 

Érettségi idején már nem volt időm edzeni, ezért csak túrázni jártam. Sok minden-
nel foglalkoztam a szakácskodás előtt, elsők között vezettem bicajos városnézést, rom-
kocsmatúrát. Jártam elméleti matematika szakra, de aztán úgy döntöttem, hogy majd 
visszatérek rá nyugdíjaskoromban, akkor ez lesz a hobbim. Tanultam kereskedelmet, de 
még mielőtt diplomáztam volna, a bürokratikus útvesztők miatt abbahagytam. A szakács-
tanfolyam után tudtam, hogy ez lesz az életem. Sok helyen dolgoztam, például egy neves 
hűvösvölgyi étteremben. Ott hirtelen séf lettem és sikerült helyt állnom, amire büszke 
vagyok. Nagy kihívás volt, rengeteg új ételt és technikát tanultam. A kisbödönös ételekhez 
friss zöldséget, friss húst veszek, félkész termékeket egyáltalán nem használunk. Igyek-
szem színesen főzni, felvillantani a világ ízeit, ma például thai leves van. Nagyon elfo-
gadóak a vendégeim, bármilyen új dologgal rukkolok elő, megkóstolják, és szerencsére 
ízlik nekik. A lasagne örök kedvenc, ahogy a polentával tálalt konfitált húsok is. Sokszor 
a visszajelzések alapján állítom össze a menüt. A  Kisbödön lokációja zseniális. Nagyon 
szeretem a környéket, az itt lakók igazi közösséget alkotnak. Remek társaságok fordulnak 
meg nálunk, nagyokat beszélgetnek olyanok is, akik máskor nem ülnének egymás mellé. 
Sok ismert ember járt már nálunk, volt, hogy egy egész filmes stáb itt ebédelt. Vannak 
olyan vendégeink, akik nálunk tartják az elviteles dobozkészletüket, ha szólnak, hogy in-
dulnak, már csomagoljuk is az ételt. 

Szeretem a kerületet. A Kossuth téren nőttem fel, a Medve utcában volt az első lakásom, 
onnan költöztünk ki Hűvösvölgybe, miután megtudtuk, hogy bővül a család. Remek helyet 
találtunk, minden irányból fák vesznek körül és mégis tíz perc alatt a Széll Kálmán téren 
vagyunk a villamossal. Feleségem keramikus, de nincs sok ideje a munkára, otthon van 
másfél éves kisfiunkkal, Boldizsárral. Gyönyörű lámpabúrákat, tányérokat készít, nem-
sokára átalakítjuk az éttermet, akkor majd felbukkannak a művei.

Budai polgárok a kerületből...
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Lengyel Ákos
szakács, üzletvezető
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Rozs Lajos asztalosmester Bem Jó-
zsef utca 24. szám alatti földszintes 
otthonát 1936 tavaszán bontották 
le, és decemberre már fel is épült 
a helyére a Gregersen Hugó és test-
vére, Márió nevére bejegyzett bér-
ház. Az art deco stílusú ötemeletes 
saroképületet Gregersen Hugó ter-
vezte és kivitelezte, a középső trak-
tust egy műteremlakással kiemel-
ve. A  díszítő elemeket, a három 
méter magas Hermész-szobrot és 
a tizenkét állatövi jegy dombormű-
vét felesége, Lux Alice készítette.

A ház földszintjének három-
negyed részét elfoglaló hét kisebb 
(20-29 négyzetméter alapterüle-
tű) kirakatportálos üzlet között a 
Bem utcai kaputól folyosó veze-
tett az előcsarnokba, a lépcsőház 
bal oldalán eredetileg a házmester 
szoba-konyhás lakása, jobb felől 

pedig egy fürdőszobás garzon volt, 
mindkettő udvari kilátással.

Alig húsz esztendővel később, 
1955. augusztus 27-én a fejlett 

„Pult nincs ebben az üzletben”

nyugati országokban már elterjedt, 
de Magyarországon addig ismeret-
len „értékesítési forma” létesült az 
öt egymás melletti üzlethelyiség 
egybenyitásával, melynek hasz-
nálatához részletes útmutatással is 
szolgált a Filmhíradó, de a Magyar 
Nemzet újságírója sem fukarkodott 
tudósításában sem a terjedelem-
mel, sem az elismerő szavakkal:

„Szocialista kereskedelmünk 
újabb, jelentős lépést tett a haladás 
útján. Szombaton a Mártírok útja és a 
Bem József utca sarkán megnyílt Bu-
dapest és egyben az ország első, úgy-
nevezett önkiszolgáló boltja, amelyet 
Bognár József belkereskedelmi mi-
niszter jelenlétében adtak át rendel-
tetésének. […]

Pult nincs ebben az üzletben, min-
den áru a falra szerelt polcokon és 
rekeszekben áll. Fűszeráruk, liszt, 
cukor, konzervek, különféle italok, 
palackozott tej, vaj, sajtfélék, többféle 
kenyér, háztartási- és piperecikkek, 
édességek, sülthúsok, szalámik sora-
koznak gondosan előrecsomagolva, 
különböző súlyú és mennyiségű ada-
golásban az üveglapokkal elválasztott 
rekeszekben. Minden egyes csoma-
gon, üvegen, még a papírral burkolt 
kenyércipókon is rajta van az eladási 
ár. Mintegy 300 féle cikk vásárolható 
az első önkiszolgáló boltban és a ve-
vők a polcok előtt elhaladva, egysze-
rűen leemelik és a kosárkába rakják 
a kiválasztott élelmiszert, italt, vagy 

háztartási cikket. Mire a boltot körül-
járták, a pénztárhoz érnek, ahol az 
asztalra helyezik a kosarat, a pénz-
tárosnő egyenkint kirakja annak tar-
talmát és ugyancsak tételenként, de 
egy közös blokkra ráblokkolja a cikkek 
árát. A mellette levő csomagolóban a 
blokk alapján ellenőrzik a helyes ösz-
szegezést és egybecsomagolják, vagy 
a vevő saját kosarába, szatyorjába 
teszik a megvásárolt cikkeket. […]

A vásárlóknak nagyon tetszett az 
új beszerzési mód, nem kellett a segé-
dekre várakozniok, nem volt tüleke-
dés, vitatkozás, túlmérés, mint más 
KÖZÉRT-üzletekben. A nézdegéléssel 
együtt két-három perc alatt minden 
vevő végzett bevásárlásával. Termé-
szetesen, a tapasztalatok és a vevők 
kívánságának figyelembevételével, 
kiküszöbölik majd az esetleges mu-
tatkozó zökkenőket, hiányosságokat. 
Az  áruválasztékot is bővítik majd, 
mert bizony most még hiányzik, 
hogy nincs a boltban péksütemény, 
szalámin és sülthúson kívül nincs 
más húsféle, felvágott. Majd ha az 
idő hűvösebbre fordul, ezen is segí-
tenek és megoldják a péksütemény 
árusítását is.”

Gregersen Hugó ebben az idő-
ben a Kereskedelmi Tervező Válla-
lat vezető tervezőjeként dolgozott, 
és talán maga is részt vett az első 
önkiszolgáló üzlet kialakításában, 
egykori bérháza földszintjén…

veRRASztó gáboRA Bem József utca 24. 1937-ben

Az 1955-ben megnyílt az első önkiszolgáló bolt
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Az egykori Mártírok útja és a 
Bem József utca sarkán álló 
bérházat egy időben nemcsak a 
kerületiek ismerték. Az ötvenes 
években a Filmhíradó és a Ma-
gyar Nemzet is tudósított arról, 
amikor az épület földszintjén 
megnyílt az ország első önki-
szolgáló boltja.
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A  Krisztus-hívők egységéért január 20–27. 
között tartott idei ökumenikus imahe-
tet az indonéz keresztények készítették elő, 
központi igéje így hangzott: „Az igazságra és 
csakis az igazságra törekedj…” (5Móz 16, 20). 
A keresztények azért gyűlnek össze évente 
januárban a világ minden táján, hogy imád-

kozva növekedjenek az egységben. Az  or-
szágos ünnepi nyitó istentisztelet a Deák 
téri evangélikus templomban zajlott janu-
ár 20-án, ahol Erdő Péter bíboros mondott 
szentbeszédet, Bogárdi Szabó István refor-
mátus püspök hirdetett igét. A pesthidegkúti 
ökumenikus imahét nyitó és záró alkalmát 

január 20-án illetve 27-én tartották a Má-
riaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános 
Iskolában, amelyen a helyi lelkészek mellett 
részt vett Láng Zsolt II. kerületi polgármester, 
illetve Ernyey László, az egyházi és karitatív 
szervezetek tanácsnoka, valamint a Pesthi-
degkúti Városrészi Önkormányzat tagjai is.

Ökumenikus imahét Pesthidegkúton

Életének 93. évében el-
hunyt a kerületünkben 
élt Ruttka Ferenc dísz-
lettervező, festőművész. 
Vámosgyörkön született 
1926-ban, Csók István 
biztatására kezdett el fes-
teni. 1956-ban a Magyar 
Iparművészeti Főiskola 
díszlettervező szakán vég-
zett. A  Mafilm vállalatnál 
díszlettervezőként dolgo-
zott, Fábry Zoltán, Keleti 
Márton és Jancsó Miklós 
filmjeihez tervezett díszleteket. A ’60-as években dzsesszdo-
bosként is ismert volt, 1961-ben Josephine Bakert kísérte ma-
gyarországi turnéján. 1966–77 között Németországban élt, ahol a 
zenélés mellett festett és díszletet is tervezett. 1982-től szabad-
úszó festőművészként állított ki itthon és külföldön, Budapesten, 
Bécsben, Münchenben, Los Angelesben, Franciaországban és 
Mexikóban. Munkái külföldi magán- és közgyűjteményekben 
találhatók. Remek jellemrajzokat, krokikat készített barátai-
ról, ismerőseiről. Grafikái rendszeresen jelentek meg a Magyar 
Nemzet, a Népszava, a Magyar Hírlap hasábjain. A természet 
iránti szeretetét elsősorban a fákról készített sorozata fejezi ki. 
A magyar művészet „nagyköveteként” festményeket ajándékozott 
államok vezetőinek és prominens személyiségeknek (II. János 
Pál, Ronald Reagen, Helmut Kohl, Liz Taylor, John Glenn, Franz 
Beckenbauer), akiktől a világbéke megerősítéseként értelmezett 
köszönőleveleket őrzött. 2004-ben a Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkeresztjével tüntették ki. Legutóbb tavaly novemberben 
nyílt kiállítása 92. születésnapja alkalmából a pesthidegkúti Kul-
túrkúriában Tükör nélkül címmel.

Ruttka Ferenc búcsúztatása február 22-én 12 órakor lesz a 
Farkasréti temető 1-es számú ravatalozójában.

Örömmel olvastam érdekes és 
értékes írásukat – „Egy rejtélyes, 
szent hely” – a Budai Polgár de-
cember 13-i számában. Enged-
jék meg, hogy kis kiegészítést 
fűzzek hozzá. 

1937 óta lakom Hűvösvölgy-
ben, a Modori utcában, a 92. 
évemben vagyok. Ideköltözé-
sünkkor a már régebben itt la-
kók az alábbi történetet mesél-
ték a Tótasszony útja menti Szűz 
Mária-kép eredetéről. Akkor 
még csak a sziklának az út fe-
lőli oldalán volt kép a fölirat-
tal: „Vándor, ki erre által mégy, 
mondd szívedből, Üdvözlégy”. 
Réges-régen egy gyermeket 
váró tót asszony jött Máriareme-
téről az úton. A sziklánál rosszul 
lett, nem tudott tovább menni. 
A közeli erdészházban lakó er-
désznek volt egy megszelídített, 
szinte kutya módjára viselkedő 
őzikéje, az éppen a közelben legelészett. Az asszonyt meglátva ösztönösen 
megérezte, hogy valami nincs rendjén, befutott a közelben lévő erdészlakba, 
és hívta gazdáját. Az erdész vele ment, rátalált az asszonyra, házába vitte, és ott 
az asszony egészséges gyermeknek adott életet. Hálából tétetett Mária-képet a 
sziklára. A történet egyébként teljesen hihető volna, ha nem őzikéről, hanem az 
erdész kutyájáról lenne szó. Megjegyzem még, hogy az 1892. évi Helységnévtár 
szerint Hidegkút nagyközségnek, amelyhez Mária-Remete bucsujáróhely (az 
akkori helyesírás szerint írva) tartozott, 1393 lakosa volt, ebből 1267 német, 75 
magyar, 36 tót, 1 szerb és 14 más nyelvet beszélő. Hidegkúton tehát élt néhány 
tót család. Az erdészház – régi épület, körülötte udvarral és kerttel –, amelyben 
a mindenkori erdész lakott, a XX. század közepén még állott, a mai benzinkút 
helyén volt. Az akkori erdészt személyesen ismertem.

Dr. Kerényi Dénes

postaládánkból
A tót asszony és az őzike

Búcsú
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Logójuk egy több ezer éves játé-
kot, a tangramot ábrázolja. Miért?

A kínai legenda szerint egy szer-
zetes utazni küldte a tanítványát, 
hogy a világ szépségének lényegét 
egy képben megfesse. De leejtette 
a tábláját, amit nem tudott többé 
négyzet alakban összerakni, pró-
bálkozásai közben viszont sok szép 
minta keletkezett, és rájött, hogy a 
világ sokféleségét meg lehet talál-
ni a széttört tábla darabjaiban. Jól 
szimbolizál minket, mi is sokféle-
képp szerveződünk össze.

Honnan jött a SzÖSz ötlete?
Szerettem volna egy olyan mű-

vészeti műhelyt gyerekeknek 
és fiataloknak, aminek a szabá-
lyait, kereteit ők maguk hozhat-
ják létre, valamint egy szellemi 
szórakozóhelyet felnőtteknek és 
idősebbeknek. Olyat, ahol azok is 
jól szórakoznak, akik nem kiütni 
akarják magukat péntek este, ha-
nem inkább intellektuális bulira 
vágynak. Például szívesen beszél-
getnek, játszanak, muzsikálnak; 
megosztják egymással sokszínű 
tudásukat és újakat sajátíthatnak 
el. Barátokkal beszélgettem erről 
először, majd a koncepció kidol-
gozásába egyre több szakembert 
vontunk be. Végül heten alapí-
tottuk meg. Szövetkezet vagyunk, 
így minden bevétel közös. Ha egy 
program megvalósításához segít-
ség kell, akkor külsős együttmű-

ködőket hívunk és tanulunk tőlük. 
November óta tartunk foglalkozá-
sokat. A Margit körúton működik 
a műhely, ezért kiemelten fonto-
sak számunkra a II. kerületiek. 

Milyen végzettségre van szükség 
egy ilyen hely vezetéséhez?

Nem a diplomán van a hang-
súly, nyitottság kell hozzá és sok 
tanulás. Engem mindig több dolog 
érdekelt egyszerre. Sokáig csellóz-
tam, de jó pár tudomány is közel 
áll hozzám, például a pszichológia 
– a családomban sok pszichológus 
van –, egy ideig Marosvásárhelyen 
színésznek tanultam, és természe-
tesen a művészetfilozófia is szív-
ügyem. Végül esztéta lettem, kurá-
torokkal, múzeumpedagógusokkal 
és számos művésszel dolgoztam 
együtt. Megismertem olyan szak-
embereket, akik nem tudtak, vagy 
nem kívántak az állami támoga-
tásokkal, pályázatokkal működő 

intézményekben dolgozni. Velük 
összefogva akartam a saját, piaci 
alapon működő munkahelyünket 
megteremteni. De mivel az egyik 
alapelvünk a társadalmi szolidari-
tás, ezért lesznek olyan program-
jaink is, amelyekre a résztvevők egy 
része ösztöndíjasként jöhet. Ezeket 
leginkább magánadományokból kí-
vánjuk finanszírozni. 

Például milyen programok 
lesznek?

Egy szakmai team – közgazdász-
szal, volt állami gondozottal, pszi-
chológussal – elkezdett kidolgozni 
egy gazdasági tudatosságot fejlesztő 
projektet állami gondozottak ré-
szére, akik életkezdési támogatást 
kapnak, amikor el kell hagyniuk 
az otthont. Fontos, hogy addigra 
legyen egyfajta pénzügyi kultúrá-
juk, hogy ne vesszen el a pénzük. 
Műhelyfoglalkozásokon, szituációs 
játékokkal készítjük majd fel őket 

Különleges szellemi szórakozóhely nyílt  a Margit körúton
Egy ideig színésznek készült, vé-
gül esztétika és filozófia szakon 
végzett a Szabad Ötletek Szövet-
kezetének, a SzÖSz-Műhelynek 
a megálmodója, Forgách Péter. 
Alternatív történelemóra, színes-
tészta-készítés, zenés verselem-
zés, művészetterápia, SzöSz-Piac 
és még sok izgalmas esemény 
várja itt a kicsiket és a nagyokat. 
 

Forgách Péter, 
a SzÖSz-Műhely 
vezetője

erre az élethelyzetre, felkeresve a 
kerületi gyermekotthonokat.

Milyen kisebbeknek szóló fog-
lalkozásaik vannak? 

Már csecsemőkortól kezdve ál-
lítottunk össze művészeti, fejlesz-
tő foglalkozásokat. Izgalmas zenei 
nevelési program az Aki Lear urat 
szereti, boldog, ezt általános iskolá-
soknak ajánljuk. A többalkalmas 
foglalkozásokon angolszász non-
szensz gyerekverseket dolgozunk 
fel. Olyanokat várunk, akik vala-
milyen hangszeren – nem baj, ha 
kezdő szinten – játszanak, mert 
a szavak jelentését és hangzá-
sát is elemezzük. Verset, álom-
naplót írunk, szobrászkodunk, 
táncolunk, elektromos hegedűt 
építünk. Legújabb kezdeménye-
zésünk a SzöSz-Piac, amelynek 
szabályait a gyerekek találják ki, 
játékaikat, könyveiket csereberél-
hetik majd. 

szÖsz-MŰHelY 
kulturális centrum  

1027 Margit krt. 14. 
Tel.: (06 70) 216-3977. Fa-
cebook.com/szoszmuhely
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Különleges szellemi szórakozóhely nyílt  a Margit körúton

MŰvészetterápiás alkotócsoport indul március elejétől a SzÖSz-Mű-
helyben. A művészeti előképzettség nem feltétele a részvételnek, a csoportot azoknak 
ajánlják, akik szeretnének az alkotás során közelebb kerülni önmagukhoz, a kreatív 
folyamatokon keresztül pedig még jobban rálátni kapcsolataikra, belső erőforrásaikra. 
A tematika alapját a Katarzis Komplex Művészetterápia módszere képezi, amellyel 
az egyes hónapok körforgását, szimbolikáját és a személyes kapcsolatrendszert 
járják körbe. A változatos kifejezésmódok (pl. rajz, festés, agyagformálás, kollázs) 
mellett a résztvevők relaxációból, versekből, zenéből és mesékből is merítenek 
inspirációt. A foglalkozásokat Kreif Kinga pszichológus, művészetterápiás foglal-
koztató és Torzsa Tímea pszichológus vezeti. A foglalkozások márciustól indulnak 
kéthetente, vasárnap délelőttönként. A csoport 8 alkalmas, maximum 8-10 fővel 
indul, az ára 4000 Ft/alkalom. Jelentkezési határidő: február 14. Elérhetőség: 
szoszmuveszet@gmail.com, tel.: (06 70) 406-2562, (06 20) 435-8101.

A felnőtteknek szóló progra-
mok közül melyik a legnépsze-
rűbb?

Nagyon szeretik a színestész-
ta-műhelyt, ahol tésztát gyúrunk, 
közben szó esik sok mindenről: 
például pigmentekről, az olasz fu-
turistákról, a háborús étkezésről. 
A végén otthon megfőzheted, amit 
készítettél. A horgolós olvasókör is 
a kedvencek közé tartozik, horgo-
lás közben szépirodalomról beszél-
getünk most éppen Irvin D. Yalom 
műveiből olvasunk részleteket. 
A meglévő foglalkozások folyama-
tosan bővülnek, sok tervünk van. 
Néhányat kiragadva: szeretnénk egy 
művészettörténésszel városismere-
ti sétákat tartani, de várandósoknak 
is tervezünk városhasználati fog-
lalkozást. Építész tartaná, és arról 
beszélgetnénk, hogyan lehet Bu-
dapesten másállapotban mozogni. 

Lesznek az iskolai tananyaghoz 
kötődő programok?

Alapesetben nincsenek, de ha 
megkeresnek – gyerekek, tanárok, 
szülők – minket azzal, hogy segít-
sünk egy téma feldolgozásában, 
akkor gondolkodunk azon, hogyan 
lehet egy sulis témát kiegészíteni. 
Szívesen körbenézünk a IX. ke-
rületben, ha mondjuk, a Pál utcai 

fiúkat kell feldolgozni. Szeretnénk 
filmklubot indítani. A fő célunk az, 
hogy a hozzánk érkezők végül kö-
zösséget alkossanak azáltal, hogy 
együtt vesznek részt egy többalkal-
mas kreatív tanulási folyamatban.

Volt már olyan foglalkozás, ami-
ből aztán új ötlet született?

Végső soron mindegyik foglalko-
zást továbbgondoljuk és igyekszünk 
tanulni belőle. A befogadott foglal-
kozások szervezőit megkérjük, hogy 
találják meg, hogyan kapcsolód-
hatnak hozzánk. Egy társasjátékos 
rendezvény például közös műhely-
munkát szervez majd az Open His-
tory társasággal, amely interaktív, 
alternatív történelemórákat tart 
nálunk; különleges fúzió lesz. Ka-
rácsonykor odaadtuk a helyet egy 
jótékonysági eseménynek, amit 
evangélikusok szerveztek. Innen 
jött az ötlet, hogy indítsunk egy 
gyerekeknek szóló vallásközi prog-
ramot. Ezen nem a vallások közötti 
konfliktusokat dolgoznák fel, ha-
nem a Bibliát alapul véve a közös 
dolgokról, érdekességekről beszél-
getnénk, például vicces történetek 
mentén. Szívesen meghívnánk ide 
a kerületi vallási közösségek kép-
viselőit is, így nagyon sokat lehetne 
tanulni egymásról. Novák zSófi ALiz

A megnyitón a II. Kerületi Önkormányzat nevében Biró Zsolt, a Közoktatási, Köz-
művelődési, Sport- és Informatikai Bizottság elnöke köszöntötte a jelenlévőket. 
A kiállítást Faludy Judit művészettörténész nyitotta meg, aki egyben az életmű 
válogatását és a tárlat rendezését is végezte. 

Fekete Edit Scher Edit néven született Budapesten 1923. július 21-én. Rajz-
tehetsége már korán megmutatkozott. A polgári iskolát elvégezve divatrajzokat 
készített, melyeket szalonokban és szabás-varrás lapoknak adott el.

Jashik Álmos rajziskolájába járt, vendéghallgató volt a Képző- és Iparművészeti 
Főiskolán. Látogatta Kmetty János és Kondor Béla magán festőiskoláját is. Esti 
hallgató volt a Színház- és Filmművészeti Főiskola rendező szakán. 

1942-43-ban részt vett a hazai rajzfilmgyártás kezdeti korszakának munká-
lataiban Macskássy Gyula kollégájaként. 1954-ig – az új Pannónia Filmstúdió 
alegységeként is –, több rövidfilm, gyerekeknek címzett rajzfilm elkészítésének 
ötletadója, fő alakjainak rajzolója volt. A magyar népmesevilág történeteihez 
megnyerte a korszak zeneszerzőit, költőit is. Filmjei – A két bors ökröcske, A 
kiskakas gyémánt félkrajcárja, Kutyakötelesség, Erdei tornaverseny – generáci-
ók számára jelentenek meghatározó alapélményt. 1957-től a Magyar Televízió 
grafikus munkatársaként, majd két évtizedig osztályvezetőjeként is szívügye 
volt az animációs gyerekfilmek készítése.

Fekete Editet egyéb grafikai munkáiban az emberi sors megmutatása motiválta. 
A vészkorszak ideje alatt Auschwitz-Birkenauba deportálták, traumájáról sokáig 
a családnak sem beszélt, a láger képeit törölte emlékezetéből. 1981-től kezdte 
„kirajzolni” magából a tragikus élményeket. Visszaemlékezéseiben fontos sze-
repet kapnak a tábor drótkerítésének egyik oldaláról a másikra átkiabált nevek, 
az egymásra zsúfolt testek, a parancsra gyilkolók mindent betöltő, félelmetes 
alakjai. Az arcok, a reménytelenséget sugárzó szemek, csontvázalakok papírra 
vetésével lezárta életének ezt a korszakát.

A ’80-as évektől, nyugdíjba vonulása után, szinte éjjel-nappal ontotta a 
rajzokat. Több stíluskorszaka főképpen az embert, az emberi természet ellent-
mondásait ábrázolja, más periódus a non-figuratív, dekoratív, ritkán színes, de 
minden esetben kreatív grafika (1028 Templom utca 2–10.).

Február 10-ig látható a Klebelsberg Kultúrkúriában Fekete Edit 
grafikusművész életmű-kiállítása Életakarás címmel, amelyen 
a látogatók válogatást láthatnak a grafikusművész sok száz, 
egymástól mind tematikájában, mind megfogalmazásmódjában 
nagyon eltérő grafikáiból.

Egy élet rajzai

Faludy Judit művészettörténész és Fekete Edit (középen) a megnyitón
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A jól jövedelmező telefonos csalással 2017 
decembere és 2018 márciusa között foglalko-
zott B. Ernő, akit ebben többen is segítettek. 
A bűnöző a régi – sajnos sok esetben bevált 
– receptet vette elő: az áldozatokat főként az 
éjszakai órákban, vezetékes telefonon hívta 
fel, és magát a sértettek fiának, vagy unoká-
jának kiadva síró, kérlelő hangon elmondta, 
hogy nagy bajba került, mert albán maffiózók 
elrabolták és megverték, amiért sok pénzzel 
tartozik nekik. Könyörögve kérte a megré-
misztett és a rokonukért aggódó sértetteket, 
hogy fizessenek váltságdíjat, amit majd sze-
mélyesen kell elvinniük egy megadott helyre. 

– Az átvert emberek saját autóval, vagy ép-
pen taxival mentek a telefonban megjelölt cí-
mekre, ahol egy-egy kukába kellett dobniuk 
a készpénzt, vagy más értékeket – ismertette 
a módszert az ügy felgöngyölítését vezető Se-
bestény Gábor, a II. kerületi Rendőrkapitány-
ság nyomozója. – Amikor a helyszínt figyelő 
csalók úgy látták, hogy tiszta a terep, akkor 
a B. Ernő által megbízott segítő a szemetes-

Rendőrkézen a bűnbanda
Bűncselekmény elkövetése közben érték 
tetten egy bűnbanda több tagját még ta-
valy februárban. A II. kerületi nyomozóknak 
hála a napokban vádemeléssel zárulha-
tott az ügy. A telefonos csalók 250 embert 
próbáltak becsapni néhány hónap alatt, és 
közel 60 millió forintot meg is szereztek az 
ismert „unokázós” trükkel.
 

ből magához vette a „váltságdíjat” és elvitte a 
bűncselekmény kitervelőjének.

A rendőr hadnagy elmondta, hogy pont egy 
ilyen alkalommal érték tetten a banda több 
tagját tavaly februárban. Az  aprólékos nyo-
mozás részeként a segítők kihallgatása és a 
sértetteket érintő telefonhívások elemzése 
után eljutottak az ötletgazdához is. 

– Összesen 251 rendbeli csalás elkövetésé-
vel gyanúsítottuk meg a bűnszervezet tucat-
nyi tagját, 238 esetben ugyan csak a kísérleti 
stádiumig jutottak, de tizenhárom esetben 
befejezték a bűncselekményt. Felhívnám a 

II. kerületiek figyelmét, hogy a trükkös csa-
lássorozatban 124 esetben volt érintett kerü-
leti lakó. Ahhoz képest, hogy a banda néhány 
hónapig tevékenykedett, az okozott kár meg-
haladta az 57 millió forintot.

Sebestény Gábor elmondta azt is, hogy a 
vagyonvisszaszerzés érdekében a rendőrség 
több helyszínen, több alkalommal tartott si-
keres házkutatást, így a kár egy része megté-
rülhetett. A II. kerületi Rendőrkapitányság a 
napokban fejezte be a nyomozást és az ügyet 
vádemelési javaslattal továbbadta a II. és III. 
kerületi ügyészségnek.

A 48 éves szigetszentmiklósi H. Richárd és 
társa, az 57 éves vecsési Sz. Ferenc január 
22-én délután azért ment Kispestre, hogy 
egy korábban – a II. kerületből, egy eddig 
ismeretlen elkövető által – ellopott autót 
elvigyen, de a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság Felderítő Főosztály és a Bűnügyi 
Bevetési Osztály nyomozói közbeléptek.

A rendőrség január 12-én éjjel kapott bejelentést 
arról, hogy kiraboltak egy férfit a Margit híd budai 
hídfőjénél. Az elkövetőket mindenre kiterjedő nyo-
mozást követően egy héten belül elfogták.

Egy férfi érkezett a II. kerületi Rendőrkapitányságra 
a januári éjszakán, majd az ügyeletesnek elmondta, 
hogy nem sokkal korábban két férfi kirabolta a Margit 
hídnál. Kiderült, hogy az egyik elkövető megrúgta és 
leütötte, majd társával együtt elvette a sértettnél lévő 
mobiltelefont és 30 ezer forint készpénzt. 

– Bármilyen hihetetlennek is tűnt, a hír igaz volt 
– tájékoztatta lapunkat a nyomozást vezető Vigh 
László rendőr főtörzs zászlós, hozzátéve, hogy város-
részünkben szerencsére ritka az utcai rablás, évente 
legfeljebb egy-két eset fordul elő. – Mivel a rablás 
kiemelt bűncselekmény, ezért kollégáimmal azonnal 
nagy erőkkel kezdtük meg a nyomozást. Segítségünkre 
voltak az utcai térfigyelők és a közlekedési eszközök 
kameráinak felvételei. Éjt nappallá téve végignéztünk 
minden kockát, az ellopott telefon cellaadatait is 
elemeztük, végül sikerült beazonosítanunk a két el-
követőt. Az időközben beérkező további információk 
alapján egy héten belül elfogtuk a rablókat. 

Lapunk úgy tudja, hogy egyikük sem ismeretlen a 
hatóságok előtt. A bántalmazó férfi korábbi rablás és 
lopás miatt már elszámoltatás alatt áll, társa pedig 
máskor is követett el lopást. Jelenleg mindketten 
előzetes letartóztatásban várják ügyük folytatását.

Gyors elfogás

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gépjár-
műbűnözés Elleni Osztály nyomozói elfog-
tak egy orgazda párost. Meglett a II. kerü-
letből ellopott autó is.
 

Sz. Ferenc megállt, hogy társa átülhes-
sen a lopott autóba, de a nyomozók ekkor 
közbeléptek. Sz. Ferenc megpróbált autó-
val elhajtani, H. Richárd pedig el akart sza-
ladni, de a helyszín közelében mindkét el-
követőt utolérték és elfogták. A nyomozók 
megállapították, hogy a lopott kocsi rend-
számát már korábban lecserélték, mivel 
a tettenéréskor már nem az eredeti jelzés 
volt a járművön.

A BRFK Felderítő Főosztályának nyomo-
zói orgazdaság bűntett miatt gyanúsítottként 
hallgatták ki a két férfit, akit őrizetbe vettek 
és előterjesztést tettek letartóztatására.

A lopott autóval együtt az orgazdák is meglettek
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Megjelentek a Miniszterelnökség által biz-
tosított forrásból a Nemzeti Együttműködési 
Alap Kollégiumainak a 2019. évre vonatko-
zó „Civil szervezetek működésének biztosítására 
vagy szakmai programjának megvalósítására 
és működésének biztosítására fordítható ösz-
szevont támogatás 2019” című és a „Helyi és 
területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsí-
tett támogatása 2019” című pályázati kiírásai. 
A pályázatok célja a civil szervezetek alapcél 
szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tar-
tozó közösség érdekében végzett tevékenysé-
géhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a 
civil társadalom erősítése, a civil szervezetek 
társadalmi szerepvállalásának segítése a mű-
ködési költségeihez való hozzájárulás révén, 

illetve szakmai programjai megvalósításá-
nak támogatása. A pályázatok lebonyolításá-
val kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. látja el. A pályázatok beadási 
időszakai kollégiumonként eltérő időpon-
tokban, az első pályázat esetében január 16. 
és február 21. között, a második pályázati ki-
írás tekintetében február 22. és március 29. 
között. A  pályázati kiírások a következő lin-
keken érhetők el: http://www.civil.info.hu/
web/nea/palyazatok, www.bgazrt.hu. 

A Miniszterelnökség valamennyi megyé-
ben, illetve a fővárosban civil információs 
centrumokat működtet. A  Budapesti Civil 
Információs Centrum ingyenes szaktanács-
adó tevékenységet folytat a civil szervezete-

ket érintő, aktuális jogi, pénzügyi, pályázati/
forrásteremtési és társadalmi felelősségvál-
lalási, valamint számítástechnikai témák-
ban, szolgáltatásaik díjmentesen vehetőek 
igénybe. A Századvég Alapítvány, mint a Bu-
dapesti Civil Információs Centrum cím-
birtokosa látja el a főváros területén a fent 
említett tevékenységeket, amely – egyez-
tetés alapján – helyben, örömmel tart civil 
szervezeteknek szóló rendezvényeket, tá-
jékoztatókat. A  Budapesti Civil Informáci-
ós Centrum elérhetőségei: 1037 Hidegkuti 
Nándor utca 8-10., B épület, (06 1) 479-
5297, cic@szazadveg.hu, szazadveg.hu/hu/
szazadveg-csoport/alapitvany/budapes-
ti-civil-informacios-centrum.

Pályázati lehetőségek és információs centrumok civil szervezeteknek

elkÖltÖzÖtt a bÍrósáG
A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság idén 
januárban új épületbe költözött. A bíró-
ság új címe: 1036 Lajos utca 48–66., Buda 
Square Irodaház. A bíróság telefonszáma 
és postacíme nem változik: (06 1) 430-
6500. 1300 Budapest Pf. 22. A FEBRUÁR 
1-jétől kitűzött tárgyalások megtartására 
már az új épületben kerül sor.

terMelői piac MáriareMetén
Legközelebb FEBRUÁR 16-án 7.30–11.30 
óráig tartanak termelői piacot a Mária-
remetei Cserkészház kertjében (1029 Hí-
mes utca 3.). Az érdeklődők igazi piaci 
hangulatban, a kínálóasztal mellett jót 
beszélgetve, gazdag áruválasztékból vá-
logathatnak. Vásárlás közben gondoljunk 
arra, hogy aki hazai agrárterméket vásá-
rol, az a hazai gazdacsaládokat segíti, és 
jó minőségű, ismert eredetű élelmiszert 
tehet családja asztalára.

szociális rUHavásár
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavá-
sárt szervez az I., II., XII. kerület rászoruló 
lakosai számára. Az akció során kedvez-
ményes áron vásárolhatóak használt ru-
haneműk, gyermek-, női és férfiruházat, 
játékok, könyvek. A vásár időpontja: FEB-
RUÁR 11. (hétfő) 8–15 óráig, helyszíne: 
Magyar Vöröskereszt Budai Régió, 1024 
Széll Kálmán tér 3., II. emelet. A szociális 
vásárra elsősorban gyermeküket egyedül 
nevelő szülőket, nagycsaládosokat, nyug-
díjasokat és alacsony keresetű lakosokat 
várnak.

Hol-Mi-vásár a kUltúrkúriában
Legközelebb FEBRUÁR 9-én, majd MÁR-
CIUS 9-én szombaton 9–12 óra között 
tartanak Pesthidegkúton bolhapiacot a 
Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában 
(1028 Templom utca 2–10.). Helyfoglalás 8 
órától, az árusításhoz előzetes bejelentke-
zés kell. Információ és jelentkezés Korsós 
Ferencnél 8–12 és 15–19 óra között, vona-
las (06 26) 361-371 vagy mobiltelefonon: 
(06 30) 731-6181.

a pálYázattal kapcsolatos kérdésekre a II. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály 
munkatársa ügyfélfogadási időben személyesen (1024 Mechwart liget 1., III. 

emelet 311. szoba), vagy telefonon a (06 1) 346-5484-es és a (06 30) 830-7244-es 
telefonszámon válaszol.

A II. Kerületi Önkormányzat saját nevében, továbbá a tulajdonostársak megbízá-
sából eljárva mint kiíró nyilvános pályázatot hirdet a Budapest, II. kerület 11825/5 
helyrajzi szám alatt ingatlan-nyilvántartásba vett, természetben a 1025 Vörösto-
rony u. 5. szám alatt található, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 2063 m2 te-
rületű, 8 albetétből álló (5 lakás, 1 műterem és 2 garázs) ingatlan (a továbbiakban: 
Ingatlan) tulajdonjogának együttes értékesítésére a II. Kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 202/2018. (IX.27.) határozata, valamint az önkormányzat 
képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi 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. napján kötött együttműködési megállapodás alapján 277 000 000 Ft 
induló áron.

Az ingatlan megtekintésének időpontjai: 2019. február 12-én 10.00–11.00 
óra között; 2019. február 14-én 10.00–11.00 óra között; 2019. február 19-én 
14.00–15.00 óra között.

A kiíró tájékoztatja az érdeklődőket, hogy vagyonvédelmi és biztonsági okokból 
az ingatlan megtekintésekor ingatlanmegtekintési nyilatkozatot kell kitölteni és 
aláírni, mely tartalmazza az érdeklődő nevét, valamint elérhetőségét (e-mail-cím, 
telefonszám).

A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati dokumentáció 2019. 
február 4-én 14.00 órától 2019. február 25-én 16.00 óráig vásárolható meg a 
II. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és In-
gatlan-nyilvántartási Osztályán (1027 Budapest, Mechwart liget 1.) 10 000 Ft+27% 
áfa, azaz tízezer forint+27% áfa egyszeri vissza nem térítendő összeg ellenében.

Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati dokumentációt megvásá-
rolta. A versenytárgyalásra a pályázati dokumentációhoz csatolt regisztrációs lapon 
lehet jelentkezni.

A regisztrációs lap leadásának határideje: 2019. február 25., 18.00 óra.
A regisztrációs lapot a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság 

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (1024 Mechwart liget 1.) 
lehet leadni.

A kitöltött regisztrációs lap határidőben történő leadása a pályázati dokumentá-
cióban foglaltak tudomásulvételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a ver-
senytárgyaláson való részvételnek.

A pályázó a regisztrációs lap aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a ki-
író a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálása érdekében és céljából kezelje.

IngATlAnPálYáZAT
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2019. február 23-án.
Lapzárta: keretes – február 13., apró – február 15.

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. Ke-
rület 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-pol-
gar/ 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 hirde-
tes@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% ked-
vezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

 ÁLLÁS-MUNKA 
Pasaréti jól bevezetett, nagy vendégkörrel 
rendelkező fodrászüzletünkbe kozmetikust 
keresünk. Tel.: 06 20 463-0495

FODRÁSZT, MANIKŰRÖST azonnali kezdés-
sel keresek bejáratott, felújított szépségsza-
lonba a II. kerületben, jó közlekedésű helyen. 
Kiadó a fodrászati részleg teljes vagy fél 
műszakra. Tel.: 06 30 202-1766

Nyolclakásos társasház takarítására számla-
képes takarítót keresünk a II. kerületben. Tel.: 
06 30 905-3445

Alkalmi munkatársat keresek hóeltakarítási 
és kertgondozási munkákra a II., Zöldlomb 
utca környékére. Nyugdíjas is lehet. Tel.: 06 
20 951-8096

II. kerületi, pesthidegkúti vendéglőbe 
keresünk teljes munkaidőbe, azonnali 
kezdéssel szakácsot és konyhai kisegítőt. 
Bérezés megegyezés szerint, napi étke-
zés biztosított. További információért ke-
ressen bennünket! Tel.: 06 20 547-2222

Ingatlanberuházással, vásárlással fog-
lalkozó 20 éves cég budai irodájába 
keres agilis kollégákat döntéshozói po-
zícióba, életkori megkötés nélkül. Tel.: 
06 20 931-3122

Gyakorlott, megbízható, nem dohányzó 
hölgy takarítást, vasalást vállal családoknál 
heti rendszerességgel. Tel.: 06 30 254-0862

Megbízható, tapasztalt, munkájára és 
magára is igényes hölgy bejárónői mun-
kát vállal, heti rendszerességgel. Tel.: 06 
70 274-1700

A Községház Utcai Óvoda (1028 Buda-
pest, Községház utca 4.) 2019. februártól 4 
órában (júliustól 8 órában) dajkát felvesz. 
Jelentkezni lehet az óvodavezetőnél a 06 
20 225-4428-as telefonszámon.

A II. Önkormányzat Völgy Utcai Ökume-
nikus Óvodája azonnali felvétellel óvoda-
pedagógust keres. Agilis, szükség szerint 
váltott műszakot is vállaló nyugdíjas kol-
léganőt is szeretettel várunk. Jelentkezni 
az okuovi@okuovi.hu e-mail címen lehet.

A Budapest Főváros II. Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal Völgy Utcai Ökume-
nikus Óvodája azonnal felvétellel dajkát 
keres. Jelentkezni az okuovi@okuovi.hu 
e-mail címen lehet.

A Központi Statisztikai Hivatal számára 
készülő lakossági adatfelvételekhez kér-
dezőbiztosokat keresünk Budapest kerü-
leteibe. Jelentkezni a hr@statek. hu e-mail 
címen lehet.

 OKTATÁS 
NÉMETOKTATÁS PÉNZÜGYI, SZÁLLÍTMÁNYO-
ZÁSI, ÉPÍTÉSI SZAKIRÁNYBAN IS. Tel.: 06 30 
948-0955

ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK TELJES 
KÖRŰ KORREPETÁLÁSA, DIPLOMAMUN-
KÁK SEGÍTÉSE. NAGY GYAKORLATTAL. 
HÁZHOZ MEGYEK. Tel.: 06 70 431-1336

A BALANCE BALETTISKOLA felvételt hir-
det 3 éves kortól. Beiratkozás szerdán és 
pénteken 16.00-tól 17.00-ig, Erőd utca 
16. Tel.: 06 20 356-1709

ANGOL NYELVTANÍTÁS fordítótól. Házhoz-
menetellel. 1 óra 4000 Ft. 2 óra 6000 Ft. Dr. 
Kemenesi Zsuzsanna. Tel.: 06 30 184-9164

Angol anyanyelvű beszédcentrikus tanár 
(magyarul is beszélek) házhoz megyek Bu-
dán. Kezdő, középiskolai, főiskolai, egye-
temi, felnőtt, üzleti. Tel.: 06 70 309-2848

Amerikaitól angolul. Beszédcentrikus, egyéni, 
gyors, legújabb módszer, minden szinten. Tel.: 
06 70 242-2611

Anyanyelvi angoltanár a Pusztaszeri út/Vér-
halom tér környékén, több éves tapasztalattal 
nyelvórát vállal minden szinten, minden kor-
osztálynak. Nyelvvizsgára felkészítés, üzleti an-
gol, önéletrajz, prezentáció. Extra: gitároktatás. 
paulsondrive@yahoo.com Tel.: 06 31 785-3840

Matematika-, fizikatanítás általános és kö-
zépiskolásoknak szaktanártól, referenciákkal. 
Tel.: 06 30 461-8821

MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA érettségire, 
felvételire felkészítés minden szinten, Önnél. 
Tel.: 06 70 222-2257

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

 INGATLAN 
GARÁZS hosszú távon a BOGÁR UTCÁBAN 
kiadó. Tel.: 06 30 445-5719

A II., Boróka utcában teremgarázs beálló 
kiadó. Tel.: 06 30 204-7115

Herman Ottó úti kétszobás, bútorozott lakás 
októberig kiadó. Tel.: 06 20 915-6824

DIPLOMATÁK ÉS KÜLFÖLDI ÜZLETEMBE-
REK RÉSZÉRE KERESEK LAKÁST, HÁZAT, 
IKERHÁZAT HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLÉSRE. Tel.: 
06 30 924-7165

Dr. Bíró Anna. Ingatlanközvetítés, ingat-
lankezelés. info@drbiroanna.hu 06 70 505-
9394, 06 70 383-5004 KERESÜNK a II., III., 
XII. kerületben vagy Solymáron, Nagykovácsi-
ban kiadó új vagy újszerű, prémium minőségű 
vagy luxus, klímás villát vagy családi házat két 
állásos garázzsal 10000 euró/hóig. BakosLak 
Ingatlan. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571

A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei 
részére keres ELADÓ és kiadó ingatlano-
kat azonnali fizetéssel. BakosLak Ingat-
lan, I., Batthyány utca 32. Tel.: 326-0618, 
06 20 974-0571

A BakosLak Ingatlan KERES hosszú távra 
KIADÓ igényes házat, ikerházat, sorházat 
és lakásokat diplomata és külföldi ügy-
felei és családjaik részére. Tel.: 326-0618, 
06 20 974-0571

KERESEK ELADÓ, VAGY MINIMUM EGY ÉVRE 
BÉRELHETŐ LAKÁST. Tel.: 06 30 729-7546

Két szobásnál nagyobb lakást vagy családi 
házat vennék tulajdonostól. Lehet felújítandó 
is. Tel.: 06 20 931-3122

A Sodrás utcánál kétszobás félemeleti, erké-
lyes költözhető lakás gépkocsibeállóval 44 
000 000 Ft-ért eladó. Tel.: 06 30 279-0008

A II., Völgy utcában 1420 m²-es telken két-
generációs családi ház – kétszintes, hatszobás 
és egy 91 m²-es, külön bejáratú, magasföld-
szinti lakás dupla garázzsal, kocsibeállóval 
245 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

Kuruclesen, hatlakásos újabb házban II. eme-
leti, 104 m²-es jó állapotú, dupla komfortos, 
erkélyes, panorámás lakás két teremgarázs-
hellyel 89 000 000 Ft irányáron eladó. Tel.: 
06 30 279-0008

A Belvárosban két nagyméretű emeleti luxus-
lakás garázzsal eladó. Tel.: 06 30 279-0008

A XI., Villányi úton jó állapotú épületben III. 
emeleti, 94 m²-es, két és fél szoba hallos, er-
kélyes, panorámás, felújítandó polgári lakás 
54,9 millióért eladó. Tel.: 06 20 967-5691

Apróhirdetések

terjesztőket 
keresünk,
elsősorban

pesthidegkút
területére!

Ha a környéken él,
azt jól ismeri, 

és szívesen dolgozna
terjesztőként,

kérem, keressen!
06 70 602-3646
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A XI., Zólyom útnál kertes társasházban I. 
emeleti, 56 m²-es, erkélyes, kétszobás, rész-
ben feújított lakás 38,9 millióért eladó. Tel.: 
06 20 967-5691

Leányfalun 686 m²-es saroktelek eladó. 
Ár: nettó 14 millió. Tel.: 06 30 938-0141

Tabula Casa: ingatlanvétel, eladás, bérlet, 
tanácsadás! Harminc éves tapasztalat-
tal, megbízhatóan az ingatlanpiacon! Dr. 
Salgó András ügyvéd, ingatlanközvetítő, 
értékbecslő. tabulacasa@tabulacasa.hu 
Tel.: 06 30 940-1861

FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍT-
HETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? 15 ÉVES 
TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.bu-
daihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT 
KERES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT: IGYEK-
SZÜNK GYORSAN HOZNI A VEVŐT, JUTA-
LÉK 3%, ÜGYVÉD INGYENES, DIPLOMÁS 
ÜGYNÖKÖK, KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. 
ISMERŐSÉNEK LAKÁSA ELADÓ? HÍVJON, 
ÖN IS JUTALÉKOT KAP! LAURUS INGAT-
LAN. TEL.: 06 20 960-0600

 EGÉSZSÉGÜGY 
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍ-
TÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, 
FOGFEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOT-
TAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉ-
GI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZ-
TOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN 
FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., 
KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30 
222-3016

Állapotfelmérések (kézi, gépi), talpmasz-
százs, fülgyertyázás, nyirok- és visszér-
terápia, mágneses biorezonancia-keze-
lés, egyéni számítógépes lúdtalpbetét, 
allergiabevizsgálás és kezelés, gyógy-
masszázs, gyógytorna, kineziológiai ta-
pasz. www.vivientalpai.hu, facebook: 
vivientalpai gyógycentruma, 1024 Fillér 
u. 10/a. Bejelentkezés: 06 20 254-4633. 
Tel.: 316-2596

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

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

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

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

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓ-
ZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZE-
RÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., 
DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 359-3958, 06 30 
933-3620

Villanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhárítást, 
javítást, kisebb átalakítást (kapcsoló, kon-
nektor, lámpa, elosztószekrény, FI-relé stb.). 
Kendrik Tamás egyéni vállalkozó, II. kerületi 
lakos. Köszönöm hívását! Tel.: 06 30 456-
6557, 06 20 460-4498

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

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

 TÁRSASHÁZAK
Közös képviselet. Társasházkezelés - Dr. 
Bíró Anna, info@drbiroanna.hu Tel.: 06 
70 505-9394, 06 70 383-5004

 SZOLGÁLTATÁS 
Nyugdíjas mérlegképes könyvelő vállalja bt-
k, kft-k könyvelését. Tel.: 06 30 363-1125, 
325-5878

LÉPCSŐHÁZAK, IRODÁK TELJES KÖRŰ TA-
KARÍTÁSÁT VÁLLALJUK HÓELTAKARÍTÁS-
SAL. CSAPATUNK PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN 
MUNKÁJÁRA 100%-OS GARANCIÁT BIZ-
TOSÍTUNK! TEL.: 06 30 455-1522

Lomtalanítás! Hagyaték, ingatlan, pin-
ce, padlás lomtalanítása-ürítése, rövid 
határidővel, akár díjtalanul is! Magyar 
Imre. Tel.: 06 30 398-1597

FOTÓLABOR A KOLOSY ÜZLETHÁZBAN. 
FOTÓPOSZTER NYOMTATÁSA 20×30-
TÓL 100×150 CM MÉRETBEN AZONNAL, 
MŰVÉSZI-VÁSZONKÉPEK VAKRÁMÁZVA, 
RÉGI FOTÓK FELÚJÍTÁSA, RETUSÁLÁSA. 
IGAZOLVÁNYKÉP KÉSZÍTÉSE AZONNAL. 
www.postershop.hu NYITVA: H–P: 10–18-
IG.TEL.: 06 70 317-2358

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

ITT A FARSANG! A BULIK-BÁLOK IDŐSZAKA. 
OPTIKÁNK, AMI A KAPÁS UTCAI SZAKREN-
DELŐBEN (A BEJÁRATI AJTÓTÓL JOBBRA 
AZ ELSŐ AJTÓ) TALÁLHATÓ, INGYEN ADJA 
A HÖLGYEKNEK ÉS URAKNAK A KERETET, 
CSAK A LENCSÉT ÉS A MUNKADÍJAT KELL 
MEGFIZETNI. MINDENKIT SZERETETTEL VÁ-
RUNK. OPTOL OPTIKA

ÚJ FODRÁSZAT NYÍLIK a Hűvösvölgyi út 
és a Bognár utca sarkán, a volt zöldsé-
ges helyén, ahol február 1-től KATONA 
PIROSKA (06 70 360-9943) és NAGY 
MAGDA (06 70 224-3725), és március 
1-től MATYKÓ ILDIKÓ (06 30) 326-7071) 
és BOROSNÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) is 
szeretettel várja régi és új vendégeit.

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. ELMŰ ügyintézés. Tel.: 246-9021, 06 
20 934-4664
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, 
KAPCSOLÓK, LÁMPÁK CSERÉJE, GARAN-
CIÁVAL. BODA ZSOLT VILLANYSZERELŐ 
MESTER. Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363

 LAKÁS-SZERVIZ 
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a leg-
kisebb munkától tetőjavítást, építést, 
szigetelést 27% kedvezménnyel. Tel.: 06 
30 318-2173
LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, 
bádogos-tetőfedő munkák. Tel.: 273-1857, 
06 20 471-1870
Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, du-
guláselhárítás. Minőség, garancia! festoguru.
weebly.com Tel.: 06 70 250-9132
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ-
TÁZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZ-
SZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KŐMŰVES 
MUNKÁK GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. 
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800
Lakásfelújítás: Festés (egészségügyi, tiszta-
sági). Mázolás, parkettacsiszolás. Víz-, gáz-, 
villanyszerelés szakemberekkel. Tel.:06 20 
945-5473, 06 30 499-1814
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák 
is, kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: 
06 30 568-6255
Zernyi Patrik festést, kartonozást, kisebb-na-
gyobb kőműves munkákat vállalok. Tel.: 06 
70 552-2499
ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, 
festés-mázolás, veszélyelhárítás, dryvitszi-
getelés, bádogozás. Tel.: 273-1857, 06 20 
471-1870
KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE, BELSŐ 
MARÁSA TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. 
SZABÓ BALÁZS. TEL.: 06 20 264-7752
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERA-
SZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍ-
TÁSA. Tel.: 06 30 341-3423
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BE-
SZERELÉSSEL. Zárak, kilicsek, pántok, 
zsanérok cseréje, régi ajtók, ablakok 
felújítása, szigetelése. Tel.: 06 20 381-
6703, 251-9483
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó 
automatikák, zárszerelés, lakatos mun-
kák, kerítések. frimari53@gmail.com, 
Urbanek. Tel.: 214-7442, 06 20 978-7429
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád-WC: 25 
000 Ft-tól, kamerás csővizsgálat 25 000 
Ft-tól, festés-tapétázás. Tel.: 06 70 250-9132
BÚTORKÁRPITOZÁS. Újjávarázsoljuk régi 
bútorát, legyen szó antique, modern bútor-
ról! Nagy szövetválasztékkal, díjmentes fel-
méréssel állunk rendelkezésére! Hívjon biza-
lommal! Frank Csaba. Tel.: 06 30 945-3042
ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, ko-
csibeállók aszfaltburkolatának készítését 
vállaljuk. Társasházaknak 27% kedvez-
ménnyel. Tel.: 06 30 797-1037

 ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS 
ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201-5368, 
06 20 537-6281
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-
lés, bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653

MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEM-
ZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, IN-
GYENES DOBOZOK. www.herkulestrans.
hu TEL.: 385-1802, 06 30 999-8619

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

 MŰGYŰJTÉS 
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol 
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, 
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, köny-
veket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út 
12. Gyulai Tamás, info@tallerantik.hu www.
tallerantik.hu Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZ-
PÉNZÉRT, BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, 
ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNO-
KAT, CSILLÁRT, HANGSZERT, SZOBROKAT, 
KÖNYVEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜS-
TÖKET, SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, 
BOROSTYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT DÍJTA-
LAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 597-8280

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

RÉGI PÉNZT, ÉRMÉT, PLAKETTET, BÉLYE-
GET, KÉPESLAPOT VÁSÁROLOK. Tel.: 06 
70 383-5004

Kastélyok berendezéséhez vásárolok ki-
sebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, órákat, régi katonai 
kitüntetések tárgyait stb., teljes hagyatékot. 
Üzlet: IX., RÁDAY UTCA 6. herendi77@gmail.
com Tel.: 06 20 280-0151

 VÉTEL-ELADÁS 
HAGYATÉK-, RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS! 
IGÉNY SZERINT TELJES HAGYATÉKFEL-
SZÁMOLÁS LOMTALANÍTÁSSAL EGYBE-
KÖTVE IS. ELÉRHETŐSÉG: E-MAIL: im-
remagyar045@gmail.com TEL.: 06 30 
703-0518

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, 
ÚJABBAT), KÉPESLAPOKAT, MŰTÁRGYA-
KAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL, DÍJTA-
LAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437

Polgári antikvárium könyvet, könyvtá-
rakat, képeslapot, papírrégiséget vásárol 
azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszál-
lással. www.ahely.hu Tel.: 787-2853, 06 30 
692-4138

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

Exkluzív üzletünk: Louis Galéria • II., Margit krt. 51–53.  
Tel.: 316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu 

(A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Gyűjteményembe keresek színes,  
régi eozinmázas  körpecsétes

ZSOLNAY porcelánt! 
Kimagasló áron, töröttet is! 

1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

Ezüsttárgyakért kimagasló 
árat fizetünk készpénzben!
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Bálint napi koncert:
„EGY SZÉP TÁNCOT 
JÓKEDVEMBŐL”
Válogatás a reneszánsztól 
a rokokóig terjedő időszak 
világi zenéjéből
Bognár Szilvia - ének
Kónya István - lantok
Bede Péter - furulyák
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A rejtvény fő soraiban Müller Péter szavait rejtettünk el. 
A 2018/21. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Merjünk kará-
csonykor mi magunk ajándékká válni”. A helyes megfejtést beküldők 
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet 
nyert az „Egy szép táncot jókedvemből” című koncertre, amely 
február 15-én 19.30 órakor lesz a Klebelsberg Kultúrkúriában. A nyer-
tesek: Esztergályos Lászlóné, Maros Gáborné és Varga Lajosné. 
Gratulálunk! A nyereményeket személyesen vehetik át a művelődési 
központban. A  nyereménnyel kapcsolatban a 06 20 325-1414 tele-
fonszámon kaphatnak további információt. Várjuk megfejtéseiket a 
„Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsu-
zsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2019. február 23-ig.

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

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

Galériánkban arany-ezüst, borostyán 
felvásárlás akár gr. árban is! Vásárolunk 
festményt, bútort, órákat, könyveket, ha-
gyatékot lakáskiürítéssel! II., Fillér u. 1. 
Ez a hirdetés arany és borostyán eladása 
esetén 6000 Ft-ot ér önnek. Tel.: 06 20 
229-0986

 EGYÉB 
SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK 
GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEG-
RENDELŐIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 12-17-IG. J. WIENNA 
BT., 1027 BP., VARSÁNYI IRÉN U. 17. Tel.: 06 
30 858-9499

MAGÁNYOS? VAGY CSAK ROSSZ ANYAGI 
HELYZETBEN VAN? VAGY ELTARTÁSRA SZO-
RUL? ÉLETJÁRADÉKI, ILLETVE ELTARTÁSI 
SZERZŐDÉST KÖTNÉK HÖLGYEKKEL, ILLET-
VE URAKKAL EGYARÁNT. HÍVJON BIZALOM-
MAL! Tel.: 06 30 517-4580

ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST KÖTNÉK 
ÜRES TELEKRE, NYARALÓRA, KISEBB-NA-
GYOBB LAKÁSRA, HÁZRA. ÜGYVÉD JE-
LENLÉTÉBEN KÖTŐDNEK SZERZŐDÉ-
SEINK. TEL.: 06 30 905-8587

Ha Ön szeretne kötni eltartási vagy életjára-
déki szerződést középkörú hölggyel, hívjon 
bizalommal: tel.: 06 30 621-3857.

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

Erkölcsi bizonyítvánnyal megbízható pár 
gondozást vállal szükség és egyedi igények 
szerint. Idős hölggyel vagy úrral eltartási 
vagy életjáradéki szerződést kötne. Tel.: 06 
30 171-7733

Féltő, gondoskodó tartási szeződést köt-
ne idős személlyel budai értelmiségi há-
zaspár. Tel.: 06 30 277-6622

Befektetési vagy életjáradéki szerződést 
kötnék, kölcsönös szimpátia esetén, le-
informálható személlyel. Ingatlanosok 
mellőzésével. Tel.: 06 30 534-4240

45 éves megbízható nő eltartási, vagy 
életjáradéki szerződést kötne ingatlan-
ra idős személlyel. Havi fizetés és teljes 
ellátás fejében. Hívjon bizalommal. Tel.: 
06 20 229-0986

Eltartási, ill. életjáradéki szerződést köt-
nék idős személlyel. Valamint vállalok 
bevásárlást, főzést, takarítást, ápolást. 
Hívjon bizalommal. Tel.: 06 20 932-0983

Kártyapartnert keresek! Hölgyek jelentkezését 
várom. Tel.: 326-6687

FARMAR DIVAT, Margit krt. 69. Szeretettel vár-
juk régi és új vásárlóinkat. FEBRUÁRI ING-
VÁSÁR 1990 Ft-tól. Nyitvatartás hétköznap 
10–18-ig, szombaton 10–13-ig. Tel.: 212-4163

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, 
kézi kötött, horgolt ruhadarabok rende-
lésre, méretre, nagy fonalválasztékkal, 
hozott fonalból is. www.kotode.hu Tel.: 
356-6009

A Baár–Madas Református Gimnázium és Általános 
Iskola felvételt hirdet elsősorban református 
vallású gyerekek számára a 2019 őszén induló általános iskola 
első osztályába. 

Az iskoláról és a felvétel részleteiről tájékoztatást adunk a 
nyílt napon, amelyet 2019. FEBRUÁR 6-án, szerdán 7.40 órai 
kezdettel tartunk a jelentkezők szüleinek.

A jelentkezéshez szükséges adatlap letölthető az iskola hon-
lapjáról, illetve beszerezhető az iskola portáján és a nagyobb bu-
dapesti és főváros környéki református gyülekezetek lelkészi hiva-
talában. Az iskola címe: 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3. 
Az adatlap beküldési határideje: 2019. FEBRUÁR 18.

NYÍLT NAP ÉS FELVÉTEL
A BAÁR–MADAS ISKOLÁBAN
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Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858

www.akupunktura-prof.hu

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!

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

moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,

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

reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

FIGYELEM! Változások a közös képviseletekre vonatkozó 
törvényi előírásokban 2019 januártól.

Szolgáltatásaink:
•	 24	órás	vészhelyzeti	elérhetőség
•	 Teljes	körű	könyvelés	az	új	törvényi	előírás	szerint
•	 Hatékony	kintlévőség-kezelés
•	 Műszaki	problémák	kezelése	–	Gondnoki	házfelügyelet
•	 Társasház	teljes	körű	üzemeltetése
•	 	Felújítási	munkák	előkészítése,	lebonyolítása,	felügyelete
•	 Alapító	Okirat	és	SZMSZ	elkészítése,	karbantartása
•	 Jogi	problémák	megoldása

II. kerületi közös képviselet és társasházkezelés

Elérhetőség: 06 30 382-9778

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

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

Online vásárlás esetén használd
a JPMAMMUT30 kuponkódot!

*A kedvezmény feltétele a törzsvásárlói státusz vagy a programhoz való csatlakozás
és kizárólag egyszer felhasználható. A kedvezmény 2019.03.31-ig érvényes és más

kedvezménnyel össze nem vonható.
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MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK
BUDAPESTI ÁRUHÁZAINKBA.

Dolgozzon egy családias környezetben:
1072 Budapest, Rákóczi út 20.
1036 Budapest, Kolosy tér 4.
1162 Budapest, Rákosi u. 142-146.
1024 Budapest, Bimbó u. 133.
1028 Budapest, Máriaremetei út 72.
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132.

Jelentkezés és információ:
Telefon: +3620/827-1506
E-mail: jelentkezes@tesco.com
Web: tesco.hu/karrier
Illetve személyesen a boltvezetőinknél.



32. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

Egyénre szabott, komplex kezelést nyújtó 
gyógyszolgáltatás mozgásszervi betegek számára, 

a Lukács Gyógyfürdőben.

TÖBB EZER ÉVES TAPASZTALAT
ÉS KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ GYÓGYVÍZ

További információért, kérjük, hogy forduljon orvosához
vagy hívja a 36/1-326-1695 számot!

www.lukacsfurdo.hu LUKÁCS
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