
Meg kell őrizni a kerület zöld jellegét
Új jogszabály védi ezentúl a zöld közterületeket

A tavasz beköszöntével Budán is 
ébred a természet, virágoznak a 
parkok fái, zöldül a fű. Már ahol 
nem taposták ki a gépjárművek. 
Sajnos, kerületszerte gondot 
okoznak azok az autók, amelyek 
kerekeikkel kijárják a közterü-
letek zöldsávjait, behajtanak a 
parkosított területekre, rend-
szeresen ráállnak a füvesített sá-
vokra, vagy a már kikoptatott gyep 
helyére.

A jogszabályi lehetőséggel és a 
társadalmi támogatottsággal élve 
a II. Kerületi Önkormányzat úgy 
döntött, hogy az élhetőbb kerület 
érdekében megteremti a jogi le-
hetőséget ahhoz, hogy a közösségi 
együttélés legalapvetőbb szabá-

lyait sértő magatartásformákat 
szankcionálhassa. A  képvise-
lő-testület március 23-án tartott 
ülésén elfogadott új rendelete 
április 1-jétől lépett életbe, de az 
alkalmazásában egy hónapos tü-
relmi időt ad a Városrendészeti 
és Környezetvédelmi Iroda Köz-
terület-felügyelete.

A jogszabály megalkotására 
azért volt szükség, mert a pol-
gármesteri hivatalhoz mind több 
panasz érkezett a zöldfelületek 
megrongálásáról. A  lakossági 
érdekek hatékony védelmének 
azonban nem minden esetben 
feleltek meg a hatályos jogsza-
bályok, így a II. kerületi közte-
rület-felügyelet sem tudott kel-

lő érvényt szerezni a parkok vagy 
zöldszigetek védelmének.

– Akkor élhető vagy életképes 
egy település, akkor működnek 
a közösségek, ha megvannak az 
együttélés alapvető íratlan és 
írott szabályai, valamint azokat be 
is tartják – mondta el lapunknak 
Láng Zsolt polgármester. – Nem 
vitás, hogy a többség tiszteletben 
tartja a jogszabályokat a kerület-
ben, de vannak, akik nem törőd-
nek azzal, hogy a közterület másé 
is. Az önkormányzat a zöldfelü-
letek, parkok és játszóterek vé-
delmére és fejlesztésére évente 
mintegy 400 millió forintot for-
dít, kétszáz új fát ültettünk, mi-
közben negyvennél több pihenő-

parkot és közterületi játszóteret 
tartunk fenn. Kerületünk lakói 
sokszor panaszkodnak azért, mert 
a városképet elrontják a zöldte-
rületet tönkretevő gépjárművek, 
amelyeknek sofőrjei erre tekintet 
nélkül használják a közterületek 
növényesített részeit parkolónak 
– hangsúlyozta a polgármester.

A paragrafusok alapján az 
együttélés szabályait az sérti meg, 
aki gépjárművel vagy kerékpárral 
a zöldfelületek nem arra a célra ki-
jelölt útjain közlekedik, valamint 
az úttesttől kiemelt szegéllyel elvá-
lasztott zöldfelületre, parkosított 
területre járművel ráhajt, behajt, 
rááll, beáll vagy azon parkol. 

(Folytatás a 2. oldalon)

 Áldott húsvéti ünnepeket kívánok
városrészünk minden lakójának

a II. Kerületi Önkormányzat nevében!
Dr. Láng Zsolt

polgármester
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HIVATALI NYITVATARTÁS
BUDAPEST II. KErüLETI PoLgÁrmESTErI HIvATAL, 1024 Mechwart liget 1.

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

Központi telefon: 346-5400  
Központi fax: 346-5592 
Internet:www.masodikkerulet.hu 
E-mail: info@masodikkerulet.hu

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

Lakosságszolgálati Csoport

1024 Budapest, Mechwart liget 1., 
földszint
Tel: 346-5734, 346-5738
Fax: 346-5749

hétfő: 8.00-18.00
kedd: 8.00-16.00
szerda: 8.00-16.30
csütörtök: 8.00-16.00
péntek: 8.00-13.30

A PoLgÁrmESTErI HIvATAL KIHELyEzETT IroDÁI

Adócsoport 1027 Frankel Leó út 7-9. 
Tel.: 346-5400

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

Anyakönyvi Csoport

1024 Margit körút 7. 
(bejárat a Margit utca felől) 
Tel.: 346-5631, 346-5632, 346-5633. Fax: 
346-5635

hétfő: 13.30–18.00 sorszám szerint, 
kedd: 8.00–12.00 csak előre egyeztetett 
időpontban, szerda: 8.00–16.30 sorszám 
szerint, csütörtök: 8.00–12.00 csak előre 
egyeztetett időpontban, péntek: nincs ügy-
félfogadás. A II. kerület területén történt 
haláleset ügyében az ügyfélfogadás: 
hétfő: 8.00–12.00 és 13.30–18.00 sorszám 
szerint, kedd: 8.00–12.00 sorszám szerint, 
szerda: 8.00–16.30 sorszám szerint, 
csütörtök: 8.00–12.00 sorszám szerint, 
péntek: 8.00–11.00 csak a temetési enge-
dély kiadása

Építésügyi Iroda 1027 Frankel Leó út 5. 
Tel.: 346-5443. Fax: 346-5480

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

Ipar- és Kereskedelmi Csoport
1024 Margit körút 7. 
(bejárat a Margit utca felől) 
Tel.: 346-5519, 346-5536, 346-5525

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

Szociális és 
Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

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

Pest hi deg kúti ügyelet 1028 Rezeda u. 10. Minden páros pénteken 8–11.30-ig.

Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda

Ügyfélszolgálati és 
Bűnmegelőzési Csoport 

1024 Buday László u. 5/c 
Ügyfélszolgálat: 346-5678 
Panaszbejelentés: 346-5679 
Fax.: 346-5649 
Ingyenes zöldszám: 06 80 204-965

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

Parkolási Csoport 
Ügyfélszolgálat: 1023 Bécsi út 17-21.  
Tel.: 346-5599. Fax: 336-2372 
E-mail: parkolas@masodikkerulet.hu 

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

Parkolási Jogi Csoport 1027 Frankel Leó út 5.
Tel.: 346-5554. Fax: 346-5707

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

Az irodavezetők és az önálló csoportvezetők minden hétfőn félfogadási időben fogadnak.

HIDEgKúTI rENDéSzETI KÖzPoNT

Városrendészet

1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet) 
Tel.: 274-7063
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

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

KÖzTErüLETI BEJELENTéS éS APróHIrDETéS FELADÁSA A BUDAI PoLgÁrBA

Ügyfélszolgálat 
és tájékoztatás 
Apróhirdetés feladása 
II. Kerület Kártya-ügyintézés

1024 Keleti Károly u. 15/a 
Tel.: 599-9222 
(Hétvégén 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

BUDAPEST FővÁroS KormÁNyHIvATALA II. KErüLETI HIvATALA

Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.

Telefon: 896-2383, 896-2477 
Időpontfoglalás:
www.magyarorszag.hu

Hétfő 7.00–17.00, kedd: 8.00–18.00, 
szerda: 8.00–20.00, csütörtök: 
8.00–18.00, péntek: 8.00–15.00 
Pénztár nyitvatartása: Hétfőtől 
csütörtökig: 8.00-16.00, péntek: 
8.00–13.30. A pénztár zárva tartása 
alatt bankkártyával lehet fizetni

Kormányablak 
Pest hi deg kút 
1029 Bátori László u. 2. 

Tel.: 896-3480, 896-3297, 795-8508

Hétfő 7.00–17.00,
kedd: 8.00–18.00,
szerda: 8.00–20.00,
csütörtök: 8.00–18.00,
péntek: 8.00–15.00
Fizetés csak bankkártyával.
Posta az épületben.

Gyámhivatal és Hatósági Osztály 
1024 Margit körút 47-49.,

Általános információ és tájékoztatás: 
896-2457, 346-5750,
fax: 346-5751

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

Új rendelet a közterületek védelméért

(Folytatás az első oldalról.)

A helyi viszonyok rendezettsége 
érdekében megalkotott rendelet 
hatálya kiterjed azokra a termé-
szetes személyekre, illetve jogi 
személyre és jogi személyiség-
gel nem rendelkező szervezetre, 
amely a II. kerület közigazgatási 
területén a jogszabályban foglal-
takkal ellentétes magatartás vala-
melyikét elköveti.

A zöldfelület a település terü-
letén belül a növényzettel fedett, 
benőtt, betelepített területeket je-
lenti, a zöldterület megjelölést pe-
dig az országos településrendezési 
és építési követelményekről szó-
ló kormányrendeletben foglaltak 
tartalmazzák.

A Városrendészeti és Környe-
zetvédelmi Irodán lapunknak 
elmondták, hogy a II. kerületi 
közterület-felügyelők a közössé-
gi együttélés szabályát megsértő 
személlyel szemben természetes 
személy esetén ötezer forinttól 
ötvenezer forintig terjedő, jogi 
személy és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet eseté-
ben ötvenezer forinttól kétszáz-
ezer forintig terjedő bírságot 
szabhatnak ki. A helyszíni bírság 
ugyancsak ötvenezer forintig ter-
jedhet. A szabályok ellen vétőket 
májusig csak figyelmeztetésben 
részesítik. (A rendelet teljes szö-
vege elolvasható a www.masodik-
kerulet.hu/hirdetotabla oldalon.) 

A II. keRüLeT A zöLdTeRüLeTek SzépíTéSe éRdekébeN 
minden tavasszal 13 ezer tő muskátlit kínál a kerületieknek féláron 

(részletek a 9. oldalon), közterület-szépítési pályázatot hirdet, közterü-
let-örökbefogadási és komposztálási programot hívott életre, valamint kétezer 
négyzetméteren ültet egynyári növényeket. 2013-ban Magyarország legszebb 
főterének a Mechwart ligetet választották.

FeHéR LÁSzLóNé: 
– Szükség van a par-
kok és a zöldterület 
erősebb védelmére, ez 
nem lehet kérdés. Az 
új szabály nem sérthet 
senkit, mert a többség érdekét képvise-
li, a kerület javát szolgálja. A kevesek 
rontják el a sokak örömét, ha kárt 
tesznek valamiben, legyen az akár 
egy kis zöld szeglet városrészünkben. 
De ezt morális kérdésnek gondolom.

boRoS ILdIkó: 
– Előfordul, hogy 
autóval érkezem a 
II. kerületbe, de ahol 
én parkolni szoktam, 
ott eddig nem láttam, 

hogy a zöldterületre álltak volna. Ma-
gam biztosan nem tennék hasonlót. 
Lakóhelyem környékén kis kerítésekkel 
állják el az autók útját, ami nem igazán 
szép. A rendelet csak akkor hatékony, 
ha az ellenőrzés is az lesz.

kuSTÁN MÁRToN, 
a közterület-felügye-
let csoportvezetője: 
– Számos bejelentést 
kapunk, hogy gépko-
csival rongálták meg a 
zöldterületet, de eddig jogszabály híján 
sokszor nem tudtunk intézkedni. Remél-
jük, lesz visszatartó ereje az új rendelet-
nek, de bízunk abban is, hogy szankciók 
nélkül is rendezett marad a környezet, 
hiszen a kerület zöldterületeinek meg-
őrzése mindenkinek érdeke.
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Új közösségi teret alakítanak ki a türbe környékén

Aláírta a Gül Baba türbe felújításának költ-
ségmegosztási megállapodását a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója, 
Szivek Norbert, valamint a Török Együttműkö-
dési és Koordinációs Ügynökség (TIKA) igaz-
gatóhelyettese, Birol Çetin. A  finanszírozási 
szerződés alapján a magyar és a török állam 
közösen fizeti kerületünk egyik meghatározó 
részének megújulását: a török fél a beruházás 
kivitelezési költségéhez több mint 3 millió 
euróval (mintegy 930 millió forinttal) járul 
hozzá. Láng Zsolt polgármester az együttmű-
ködés aláírásakor kiemelte: Gül Baba türbéje 
amellett, hogy ismét méltó és szép emlék-
hely lesz, új közösségi térként is szolgálhat 
a környékbelieknek. A  beruházás keretében 
a II. Kerületi Önkormányzattal együttműkö-
désben megújul három környező utca, kö-

Magyar–török együttműködésben újul meg 
Gül Baba türbéje és környezete, az erről 
szóló megállapodást március 29-én írták alá. 
 

zöttük a Gül Baba utca is. Az építmény tágabb 
környezetében elhelyezkedő, mindenki ál-
tal látogatható közpark padokkal, díszkúttal, 
éjszakai világítással gazdagodik, továbbá új 
zöldterületet és egy egyedülálló függőkertet 
alakítanak ki, amiben lépcsőzetesen köve-
tik majd egymást az örökzöldek és a virágos 
növények. Emellett felújítják az emlékhely 
körüli lépcsőket és parkolóhelyeket is. Mint 
ismert, önkormányzatunk 2013-ban dolgoz-
tatta ki a rekonstrukció koncepcióterveit. 
A  felújítási munkálatok tavaly februárban 
kezdődtek és előreláthatólag idén ősszel fe-
jeződnek be.

A komplex felújítás jelenlegi állása szerint 
jelentősen előrehaladtak az épületbővítmé-
nyek szerkezetépítési munkái és a támfalak 
építése. Az egykori Wagner-villa pinceszint-
jében a padlócsatornát jelentős részben ki-
alakították. A türbe tégla padlóburkolatának, 
a személyfelvonónak, és a Gül Baba utca kő-
burkolatának kiválasztása is folyamatban 
van. Rövidesen megkezdődik a Gül Baba utca 

felújítása, aminek földmunkái a Budapes-
ti Történeti Múzeum szakfelügyelete mellett 
zajlanak majd. Továbbá megkezdődtek az 
egyeztetések a magyar és a török fél között a 
leendő kiállítás tartalmi elemeiről is. Ld

Javában folyik a Gül Baba 
türbe felújítása

Önkormányzatunk 2013-ban dolgoztatta ki a rekonstrukció koncepcióterveit

Birol Çetin, a TIKA igazgatóhelyettese és Láng Zsolt 
polgármester
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A képviselő-testület ülésén történt

A Magyarországi Mindszenty Alapítvány a 
máriaremetei kegytemplom előtti terüle-
ten még idén elhelyezné Mindszenty József 
bíboros szobrát. Az ülésen döntöttek arról, 
hogy az önkormányzat a polgármesteri keret 
terhére anyagilag is hozzájárul a szobor alap-
jának és szűk környezetének kialakításához.

A HungaroControl Zrt. a  Társadalmi Fe-
lelősségvállalás Programja keretében idén 
is pályázatot hirdet a partner önkormány-
zatok programjainak támogatására. A  kép-
viselő-testület úgy határozott, hogy a Hun-
garoControl pályázatán önkormányzatunk a 
II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft. (Zöldág Nemzetközi Öko-Design Fesz-
tivál) és a Hidegkúti Családi Iránytű Egye-

A képviselő-testület március 23-án tartott 
ülésén elfogadták a közösségi együttélés 
szabályairól szóló új, önkormányzati ren-
deletet, döntöttek a Mindszenty-szobor 
támogatásáról és arról, hogy az önkormány-
zat részt vesz a HungaroControl Zrt. közcélú 
programokat támogató pályázatán.
 

sület (IV. Hidegkúti Sportparádé) bevoná-
sával vesz részt.

Új rendeletet fogadott el a testület a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályairól, va-
lamint ezek elmulasztásának következmé-

nyeiről. A  jogszabály célja, hogy megóvja a 
zöldfelületeket és a parkosított területeket 
a szabálytalanul közlekedő vagy parkoló jár-
művektől (továbbiak a címlapon induló cik-
künkben).

NApIReNd eLőTT
A SZOT-szálló építési engedélyezési eljárá-
sával kapcsolatban szólalt fel Őrsi Gergely, a 
Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője.

– Az épület a jogerős építési engedély 
alapján hét méterrel lesz magasabb. Lehet-e 
tudni, hogy az engedély milyen átalakítási 
munkákat takar, illetve hogy a II. kerüle-
ti szabályoknak megfelelően adták-e ki az 
engedélyeket?

A pesthidegkúti uszodáról azt kérdezte, 
mikorra készül el, és megemlítette, hogy egy 
ütemtervet is szívesen látna.

– A Bimbó út felújításához kötődő molinók 
ügyében többször jeleztem, de nem kaptam 
választ, így továbbra is kérdés, hogy indult-e 
településképi eljárás az út mentén kihelyezett 
plakátokkal kapcsolatban.

Őrsi Gergely örömét fejezte ki, hogy a Bu-
dai Polgár szerkesztője kitüntetést kapott a 
főpolgármestertől, ugyanakkor szóvá tette 
azt is, hogy a lapban a költségvetési szava-
zásról szóló anyagban csak az ellenzéki oldalt 
említették név szerint.

– A Lotz Károly utcai rendelő emelete csak 
lépcsőn érhető el, ami az idősebb, nehezeb-
ben mozgó emberek számára nehézséget 
jelent. Kérem, hogy találjanak valamilyen 
megoldást a probléma megszüntetésére. 
A képviselő hozzátette: a Budakeszi út II. ke-
rületi és XII. kerületi oldalának látványa eszté-
tikailag jelentősen különbözik egymástól – a 
szomszédos kerület javára –, jó lenne jelezni 
az illetékeseknek a problémát – tette hozzá.

Láng Zsolt polgármester válaszában el-
mondta, hogy a SZOT-szálló építési engedé-
lyénél nem a II. kerület volt az eljáró hatóság, 
ettől függetlenül igyekeznek a környéken 
lakók érdekeit képviselni. 

– Az eljárás során senki sem fellebbezte 
meg az engedélyt, ami jelzésértékű lehet. 
Ez az ott élők számára is azt jelenti, hogy 
a terület rendeződik.

Az uszodával kapcsolatban a polgármes-
ter jelezte, hogy a projekt egy nagyberuhá-
zásnak megfelelő ütemben halad.

– A Bimbó úton a fővárosi önkormányzat 
beruházásáról tájékoztató molinók áll-
nak. A kivitelezőknek kötelező kihelyezni 
tájékoztatókat, de vizsgálandó, hogy te-
lepülésképi bejelentési eljárás hatálya alá 
tartoznak-e – tette hozzá a polgármester.

A Budai Polgárral kapcsolatos felvetésre 
Láng Zsolt elmondta, hogy korábban Hajdu 
Nóra (Együtt) képviselő kifogásolta, hogy 
nem szerepeltek név szerint a képviselők 
a költségvetési szavazásnál.

– Egyeztessenek egymással a kérdésben, 
és az újság bizonyosan aszerint fog tájé-
koztatni. A fővárosi közgyűlés nem mel-
lesleg egyhangúlag ítélte oda a Csengery 
Antal-díjakat, így a Budai Polgár vezető 
szerkesztőjének is.

A polgármester elmondta, hogy a Lotz 
Károly utcai rendelő problémáját meg-
vizsgálják, a Budakeszi úttal kapcsolatos 
észrevételt pedig továbbítják a Budapesti 
Közlekedési Központnak.

Varga Előd Bendegúz (Kerületünk az 
otthonunk-frakció) képviselő azért szólalt 
fel, mert a Bimbó úton az Alsó Törökvész út 
előtti S-kanyarban egyharmad-kétharmad 
arányban festették fel a felezővonalat. 

– A nagyobb járművek átlógnának a fel-
felé tartó sávba, amit balesetveszélyesnek 
tartok. Kérem, jelezzék a felújítást végző 
kivitelezőnek a problémát. A Csatárka úti 
rendelőintézet és patika környéke gondo-

zatlan, télen nem volt hóeltakarítás, illetve 
szétmállott egy lépcsősor – jegyezte meg 
a képviselő.

Szalai Tibor jegyző a Bimbó út felújításáról 
elmondta, hogy az út a végleges műszaki 
átadás-átvételig munkaterület és egyetlen 
beruházás. A téli időszakra ideiglenes bur-
kolati jelekkel látták el az út leaszfaltozott 
részét. A munkák folynak, melyek a tervek 
szerint áprilisban érnek véget, akkor kez-
dődhet meg a műszaki átadás-átvétel.

Láng Zsolt polgármester a Csatárka úti 
rendelőintézet és patika környékének ren-
dezésével kapcsolatban elmondta: átnézik 
a tulajdonviszonyokat és megvizsgálják, 
miként javíthatnának az állapotokon.

Bodor Zoltán (Jobbik) képviselő köszöne-
tét fejezte ki a szervezőknek a pesthidegkú-
ti március 15-i ünnepség lebonyolításáért. 
Mint mondta, sok politikus volt jelen, de 
nem akartak napi politikai üzeneteket 
megfogalmazni. A képviselő egyúttal a 
hivatal közbenjárását kérte, mert a hideg-
kúti Gazda utca környékén elszaporodtak 
a patkányok.

– Az ófalui tehergépjárműforgalom-kor-
látozással kapcsolatban pedig jelzem, és 
kérem az intézkedést, mert a hírek szerint 
a mai napig hétvégén is közlekednek a 
teherautók és a sebességkorlátozás is csak 
elvben működik.

Láng Zsolt polgármester ígéretet tett, 
hogy a Gazda utcai patkányproblémának 
utánanéz a hivatal, az ófalui teherautó-for-
galom esetében pedig felkérte Seres Ernő II. 
kerületi rendőrkapitányt és Vajthó Gábort, a 
Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda 
vezetőjét, hogy fokozzák az ellenőrzéseket 
a környéken.
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Kubinyi Anna lánya, Kubinyi Ad-
rienn szerint a kőbe vésett em-
léktáblák üzenethordozók, fel-
hívják a figyelmet arra, hogy „itt 
valaki nyomot hagyott, valami 
maradandót alkotott”. Hozzátet-
te, édesanyja is nyomot hagyott a 
Kút utcai házon, az otthonukon, 
s művészetével nyomot hagyott 
maga után a nagyvilágban is. 

– Felhívta a figyelmet a ter-
mészet hatalmas alkotóerőire, 
melyek mellett az egyéni élet 
problémái eltörpülnek, rámu-

Nyomot hagyott, maradandót alkotott
Emléktáblát avattak Kubinyi Anna Kossuth- és Prima Primissima 
díjas textilművész tiszteletére halálának második évfordulóján, 
március 27-én. A táblát Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere és 
Kubinyi Anna lánya leplezte le.
 

tatott a gyökerek, az identitás 
fontosságára, ami lehetővé teszi 
az egyéni életek biztonságát és a 
közösségek virágzását – mond-
ta. Megjegyezte továbbá, hogy 
édesanyja közel hozta az embe-
rekhez az erdélyi székely kapu-
kat, azok üzeneteit. Bemutatta a 
nyitottság vagy épp az elzárkózás, 
a tiszta értékítélet, a hit, az igaz 
dolgok keresésének fontosságát. 
„– Amikor rátaláltam Erdélyre, 
annak gazdag szimbólumvilágá-
ra, akkor ez a forrás egyszerre köl-
tözött be a szívembe, a lelkembe és 
képeimbe is” – nyilatkozta egykor 
a művész. Monumentális textil-
plasztikái itthon és külföldön is 
lenyűgözték a közönséget. Rend-
szeresen kiállított erdélyi váro-
sokban, például Csíkszeredában. 
Beszéde végén lánya köszönetet 
mondott a II. Kerületi Önkor-
mányzatnak azért, amiért a kez-
detektől támogatta az emléktábla 
kihelyezését. A  művészre Kút 
utcai otthona előtt családtagjai, 
barátai emlékeztek. Az esemé-
nyen részt vett többek között 
Schmitt Pálné Makray Katalin, va-
lamint ifj. dr. Béres József és fele-
sége, Béres Klára is.

Kubinyi Anna 35 évig élt és al-
kotott II.  kerületi otthonában. 
Mint fogalmazott, „ez az én kis vá-
ram, ahol el tudom bástyázni ma-
gam és teszem az én kis dolgomat”. 
2014-ben II. Kerületért Emlék-
éremmel tüntették ki. NZSA

Kubinyi Anna lánya, Adrienn
és Láng Zsolt polgármester

Századik születésnapját ünnepelte 
nemrég Merkel Keresztély Istvánné, 
aki 1917. március 19-én született Mo-
hácson. Nelli néni óvóképzőbe járt Ka-
locsán, majd 22 évesen férjhez ment. 
Mivel a családfő katonaorvos volt, a há-
borús időkben sok helyen megfordultak, 

Kassától Nagykőrösig, de el 
kellett viselniük azt is, 

hogy férje több mint 
három évig hadifog-
ságban volt.

1954-ben költöz-
tek a fővárosba, a II. 
kerületi Rét utcába, 

ahol ma is él a család egyik része. Nelli 
néni egészen nyolcvanéves koráig lakott 
ott, utána telepedett át a család másik 
felével Pesthidegkútra. Mint mondta, sok 
minden történt vele az elmúlt száz év 
alatt, de még ma is remek egészségnek 
örvend, szeret olvasgatni és főként te-
levíziót nézni. Az ünnepeltnek két fia, 
nyolc unokája és kilenc dédunokája van. 
Születésnapját nagy családi körben ülte 
meg, de a köszöntők között volt Kocsy 
Béla is, az Egészségügyi, Szociális és 
Lakásügyi Bizottság elnöke, aki a II. Ke-
rületi Önkormányzat képviseletében 
gratulált neki a jeles napon.

Mohácsról Pesthidegkútra

100.
Boldog
születésnapot!
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beLgYógYÁSzAT 
• cukorbetegség, elhízás, magas 

vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek 

kockázatának szűrése • testzsírmérés és 

dietetikai tanácsadás • vastagbélrákszűrés

 
uRoLógIA
• prosztataszűrés

NőgYógYÁSzAT
• méhnyakrákszűrés • emlővizsgálat 

Új vizsgálati lehetőség:

a Kapás utcában emlőszűrés is elérhető.

(A mammográfiás szűrővizsgálatot 40 éves 

kortól végzik el azon hölgyeknek, akiknek az 

utolsó mammográfiás vizsgálata óta egy év 

eltelt. Valamennyi, vizsgálatra jelentkező hölgy 

hozza magával személyes dokumentumait, 

valamint mammográfiás előzményeit.)

gégéSzeT 
• korai stádiumú daganatok felismerése 

• tanácsadás

TüdőgYógYÁSzAT 

• légzésfunkciós vizsgálat • CO-mérés 

(főként dohányzók esetében fontos) 

 • COPD-teszt (kérdőíves szűrés) 

SzeMéSzeT
• zöld- és szürkehályogszűrés

pSzIcHoLóguS
• egyéni konzultáció lelki, 

érzelmi nehézségekkel (pl. stressz) 

kapcsolatban

bőRgYógYÁSzAT
• bőrdaganatszűrés

SzűRéSI TANÁcSAdÁS

A II. Kerületi Önkormányzat
idén tavasszal is több helyszínen szervez

önkéntes és díjmentes 

EgéSzSégNAPoKAT

Ön mennyire
kerületünk felnőtt lakosai számára.

2017. május 6.
(szombat) 9-16 óráig

Községház utcai rendelő 
(1028 községház u. 12.)

2017. május 13.
(szombat) 9-16 óráig

II. Kerületi Önkormányzat 

Egészségügyi Szolgálata

Kapás utcai szakrendelő
(1027 kapás u. 22.)

2017. május 27.
(szombat) 9-16 óráig

Pulzus Központ
(1024 Fillér u. 4.)

A Községház és a Kapás utcai belgyógyászati szűrések 

alkalmával megállapított, 

magas kardiovaszkuláris rizikóval rendelkező 

páciensek célzott, kiegészítő szűrése.

A Budapesti Szent Ferenc Kórház önkormányzatunkkal együttműködve egy to-

vábbi szűrőnap keretében kardiológiai szűrést végez. Szűrővizsgálatok: kérdőíves 

szív- és érrendszeri kockázatfelmérés, szükséges vérvizsgálatok (éhgyomri vizsgá-

latot nem végeznek) INR, HbA1c gyorstesztekkel, BMI-index-számítás, EKG-vizsgá-

lat és egyéb kiegészítő vizsgálatok, COPD-szűrés és légzésfunkciós vizsgálat.

kARdIoLógIAI SzűRéS

www.szentferenckorhaz.hu

2017. május 20-án
(szombat) 9-16 óráig

szent Ferenc Kórház
(1021 Széher út 71-73.)

egészséges?
A SzűRőVIzSgÁLATok TeRüLeTeI:

Figyelem! Az önkormányzat a szűrővizsgálatokkal kapcsolatban senkit sem keres meg telefonon. 
Amennyiben valaki az önkormányzatra hivatkozva te le fo nál na, annak hátterében vélhetően 
termékbemutató, vagy valamilyen más, az önkormányzattól teljesen független akció áll.

Az Egészséges II. Ke-
rületért prog ram kere-
tében MÁJUS 6-án 
a Községház utcai 
szakrendelő kertjében, 
va lamint  MÁJUS 
13-án a Kapás utcai 
szakrendelőben ismét 
nordicwalking-oktatást 
tart dr. Törös Edit reumatológus főorvos. A csoportok 

óránként indulnak: az első 9, az utolsó 12 órakor. Bo-

tokat biztosítanak, de az érdeklődők lehetőség szerint 

hozzanak magukkal sajátot.

nordicwalking-oktatás
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Ezt a problémát szeretné az önkormányzat ve-
zetése orvosolni úgy, hogy a közlekedésben 
segítségre szoruló idősebb korú lakosokat me-
netrendszerűen közlekedő minibusszal szállít-
ják majd a Rét utcai rendelőbe és vissza.

ÁPRILIS 18-tól minden héten hétfőtől csü-
törtökig óránként közlekedik a rendelői járat, 
kizárólag a délelőtti órákban. A minibusz meg-
adott útvonalon, meghatározott megállókban, a 
Bem téri gondozási központtól indulva éri el a 
Rét utcai rendelőt. Fontos kiemelni, hogy csak 
az önálló közlekedési képességgel bíró, fertőző 
betegségben nem szenvedő idős betegek elju-
tását tudják így megoldani, egészségügyi szak-
személyzet biztosítása nélkül.

Rendelőjárat indul időseknek a Rét utcába

Városrészünkben az elmúlt évek egyik leg-
nagyobb egészségügyi fejlesztése a modern 
Rét utcai háziorvosi rendelő megnyitása 
volt. Több jelzés is érkezett a lakosságtól a 
II. kerületi polgármesteri hivatalhoz, hogy a 
vízivárosi időseknek nehézséget okoz eljutni 
a Rét utcai háziorvosi rendelőbe, mivel az 
tömegközlekedéssel nehezen közelíthető meg. 
 

A ReNdeLőjÁRAT eLSő INdíTÁSI NApjA: ÁP-
RILIS 18. kedd, ezt követően hétfőtől csütörtö-
kig délelőtt, óránként.
A ReNdeLőjÁRAT úTVoNALA:
a Bem tér, I. Sz. Gondozási Központ (1027 Bem 
József tér 2.) és a Rét utcai rendelő (1022 Rét 
utca 3.) között jár.
A ReNdeLőjÁRAT MegÁLLóI:

• A Bem térről a Rét utcai rendelő felé: Bem 
tér, Fő utcai megálló, Nagy Imre téri megálló, 
Fazekas utcai megálló, Horvát utcai megálló, 
Margit körúti megálló (Átrium), Rét utca. 

• A Rét utcai rendelőből a Bem téri gon-
dozási központ felé: Rét utca, Mechwart liget 
megálló (Keleti Károly u.), Horvát utcai megálló, 

Fazekas utcai megálló, Nagy Imre téri megálló, 
Bem téri gondozási központ (lásd a térképen).
INduLÁSI IdőpoNTok:

• A Bem térről a Rét utcai rendelő felé: in-
dulás hétfőtől csütörtökig naponta 7.30, 8.30, 
9.30, 10.30 órakor. 

• A Rét utcai rendelőből a Bem téri gondo-
zási központ felé: indulás hétfőtől csütörtökig 
naponta 8, 9, 10 és 11 órakor. 
jeLeNTkezéS: a buszok igénybevételéhez előze-
tes bejelentkezés szükséges, legkésőbb az előző 
munkanap 12 óráig, telefonon a 346-5479-es 
számon, vagy a rendelojarat@masodikkerulet.
hu e-mail-címen. A minibusz 16 férőhelyes, 
ezért szükséges az előzetes helyfoglalás. 

keRékpÁRRAL újAbb VILLAMoSokoN
A BKV hatvanhat kerékpárszállító tárolót rendelt 
pályázaton keresztül a Tatra típusú villamosokra. 
A kétkerekűek szállítására alkalmas állásokat, a 
korlátokat és határolókat a már használatban 
lévők mintájára alakítanák ki. Eddig csak az 
59-es és az 59A villamosokra lehetett biciklivel 
felszállni. Az új beszerzésű szállítók – a tervek 
szerint júniustól – az 56A, az 59-es, az 59B, 
valamint részben az 59-es és 61-es vonalon 
üzemelnének. A kerékpár-szállítási lehetőség 
bővítését a sokak által használt hűvösvölgyi 
vonalon Láng Zsolt polgármester már korábban 
szorgalmazta a közlekedési vállalatnál.

A II. kerületi rét utcai rendelőjárat megállói
A Rét utcai rendelő felé: Bem téri I. Sz. Gondozási Központ • Fő utca • Nagy Imre tér 
• Fazekas utca • Horvát utca • Margit krt. (Átrium színház) • Rét utcai rendelő
A Bem tér felé: Rét utcai rendelő • Mechwart liget (Keleti Károly utca) • Horvát utca • Fazekas utca 
• Nagy Imre tér • Bem téri I. Sz. Gondozási Központ

Rét utcai rendelő bem téri 
I. Sz. gondozási központ

A II. Kerületi Önkormányzat tájékoztatást kérő le-
velére a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arról 
informálta Láng Zsolt polgármestert, hogy az 56-os, 
az 56A, az 59B és 61-es villamost érintő támfalépí-
tés miatt a gyérebb utasforgalomhoz igazodva csak a 
nyári iskolai szünet idejére terveznek korlátozáso-
kat. Az elodázhatatlan felújítás során a vágányzár a 
tervek szerint május végén kezdődne és augusztus 
végéig tartana. A részletekről és a buszpótlásról ké-
sőbb ad tájékoztatást a BKK. A pótlóbuszok közleke-
dését előnyben részesítik majd a Hűvösvölgyi úton 
is, így biztosítva a megfelelő eljutási időt a Széll Kál-
mán tér és a hűvösvölgyi végállomás között.

Hűvösvölgyi vágányzár a nyári iskolai szünetben
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A tavalyi évhez hasonlóan a II. Kerületi Önkormányzat 
idén is meghirdeti a közterületek közösségi takarítá-
sát, amiben a polgármesteri hivatal munkatársai is 
részt vesznek. Az ÁPRILIS 21-én péntek délután 
tartandó akcióhoz idén is várják a csatlakozókat. 
Amennyiben szívesen részt venne akár egymaga, 
akár csapattal a közösségi takarításban, várják je-
lentkezését a megtisztítandó helyszín megjelölésével.

Azok megkeresését is szívesen veszik, akik vala-
milyen okból nem tudnak részt venni a környezet-
védelmi programban, de tudnak olyan helyet, ahol 
szükséges lenne a hulladék összegyűjtése.

A környezetükért felelősséget érző, a lakóhelyük 
környékét tisztán tartó magánszemélyeknek és 
közösségeknek kesztyűt, zsákot biztosít a polgármes-
teri hivatal a takarításokhoz. Előzetes egyeztetést 
követően az összegyűjtött hulladékot a hivatal 
elszállíttatja. Amennyiben nem pénteken, hanem 
szombaton, vagy vasárnap tervezik a takarítást, 
akkor előzetes egyezetés alapján a polgármesteri 
hivatal ugyanúgy biztosítja az eszközöket és a 
hulladék elszállítását.

Az eszközigényeket ÁPRILIS 14-ig kell jelezni 
a Környezetvédelmi Csoportnak.

A környezetvédelmi nap fővédnöke 
Láng zsolt polgármester.

FogYATékkAL éLőkeT TÁMogATó VIRÁgVÁSÁR
Fogyatékkal élők munkalehetőségét támogató virág-
vásár lesz ÁPRILIS 23-án vasárnap, 8 és 13 óra között 
a Kájoni János Ferences Közösségi Házban (1025 Szilfa 
u. 4.). A Civitan Budapest Help Egyesület kertészete 
elsősorban muskátlikat, egynyári virágokat kínál meg-
vásárlásra ezen a napon. Fogyatékkal élők alkalmazását 
támogatja az, aki a kertjének, erkélyének díszítésére 
szánt virágokat ezen a napon vásárolja meg. Várnak 
minden jó szándékú, segíteni akaró vásárlót.

Találkozzunk idén is a kerületi nagytakarításon!

TegYük Szebbé közöSeN VÁRoSRéSzüNkeT!

ÁpRILIS 21-éN, péNTekeN

ToVÁbbI INFoRMÁcIók: Városrendészeti 
és Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi 

Csoport (1024 Mechwart liget 1., I. emelet 
122.), Pogány Norbert csoportvezető, e-mail-cím: 
pogany.norbert@masodikkerulet.hu, tel.: 346-5430.

jELEnTKEZÉs
áPRILIs 14-IG!

II. KErüLETI NAgyTAKArÍTÁS

A II. Kerületi Önkormányzat a tavalyi nagy 
siker után idén újra megrendezi kerékpáros 
napját ÁPRILIS 21-én, pénteken még 
gazdagabb programmal: 

 a kerékpárral közlekedőket és az 
iskolába igyekvő gyerekeket az ön-
kormányzat karszalaggal és müzli-

szelettel ajándékozza meg (7.30–9 óráig a 
Kelemen László utca–Hűvösvölgyi út sarkán, 
valamint a Retek utca–Dékán utca sarkán).

a Merek guruló műhelye ingyenes 
kerékpárszervizzel várja a két ke-
réken érkezőket (8–17 óráig a Fény 

utcai piac Retek utcai bejáratánál).
ingyenes rendőrségi kerékpár-re-
gisztráció a BRFK II. kerületi Rend-
őrkapitányságával, együttműködve a 

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal és a Bike-
Safe-programmal (10–17 óra között a Fény 
utcai piac Retek utcai bejáratánál).

Magyarországon évente több mint tízezer 
kerékpárt lopnak el, nagy részük azonosí-
tatlan, így sosem kerül meg. Néhány lopott 
kerékpárt minden évben megtalálnak, de 
nyilvántartás hiányában nem tudják, ki a 
tulajdonosuk, így nincs kinek visszaadni 
őket. Ezen segít a rendőrségi kerékpár-re-
gisztráció.

Tavaszköszöntő két keréken
Ingyenes kerékpárszerviz és rendőrségi kerékpár-regisztráció április 21-én

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

MuSkÁTLIVÁSÁR
A korábbi évek hagyományainak megfelelően a II. Ke-
rületi Önkormányzat idén is tart tavaszi muskátlivásárt 
MÁJUS 6-án, szombaton reggel 7 órától a készlet 
erejéig. Az érdeklődők két helyszínen összesen 13 ezer 
tőnyi növény közül válogathatnak. A vásár keretében 
az egy ember által vásárolható 1-3 darab muskátli mellé 
az önkormányzat további 1-3 darabot ad ajándékba. 
A helyszínek: 1. a Polgármesteri Hivatal papkerti par-
kolójánál a labdarúgópályán (a Magyar Autóklub volt 
székháza mellett). A parkoló a vásár idején ingyenesen 
használható. 2. Pesthidegkúton a Zsíroshegyi út és a 
Nagyrét utca kereszteződésénél lévő sportpályán.
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Versek a játszótereken

A II. Kerületi Önkormányzat fontosnak tart-
ja az itt élt és alkotott költők, írók emléké-
nek méltó ápolását, így 2007 óta – tíz éve –, 
minden esztendőben koszorút helyez el ke-
rületi emléktábláiknál. Az irodalmi értékek 
közvetítése, az olvasás és a kultúra megsze-
rettetése fiataljaink körében hasonlóan ki-
emelt célkitűzés. Ezt szolgálja az a mostanra 
népszerűvé vált kezdeményezés, mely szerint 
az ünnep kapcsán a II. kerületi játszótereken 
gyerekeknek szóló verseket helyeznek ki. 
Idén Szabó Lőrinc három versét olvashatják 
el a játszóterekre kilátogatók. A választás nem 
véletlen. A Pasaréten élt Kossuth-díjas költő 
éppen hatvan évvel ezelőtt, 1957-ben hunyt 
el. 2000-ben, születésének századik évében 
lett kerületünk posztumusz díszpolgára.

Idén szerkesztőségünk a Mechwart liget-
be látogatott ki, ahol több lelkes olvasóval is 
találkoztunk. A gyerekek tanítás után a Szent 
Angéla iskolából jöttek, és a játszótér bejára-
tánál elhelyezett táblát olvasgatták.

Sándor Dániel 3. osztá-
lyos: – Anyukámtól tudtam, 
hogy költészet napja van. 
Szeretem a verseket, otthon 
és az iskolában is olvassuk 
őket. Kedvelem Petőfi köl-
teményeit, az iskolában a 
Nemzeti dalt tanultuk utol-

jára, abból ötösre feleltem. Kedvencem még 
Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes és Tamkó 
Sirató Károly is, ő azért, mert olyan vicces sza-
vakat használ, mint a hottentotta. A mai költők 
közül többször találkoztam Lackfi Jánossal, neki 
is humorosak a versei és jók a meséi.

Több mint fél évszázada, 1964 óta ünnepeljük az egyik legnagyobb magyar költő, József Atti-
la születésnapján a költészet napját. Ezen a napon, április 11-én országszerte a hazai klasszi-
kus és kortárs líráé a főszerep. Számos irodalmi est, író-olvasó találkozó és könyvbemutató 
ad alkalmat arra, hogy megmerítkezzünk az irodalom és a versek varázslatos világában.
 

Vasvári Letti 1. osz-
tályos: – Ahogy jöttünk, 
rögtön észrevettem a szí-
nes táblát, olyan szép vi-
rágok vannak rajta. Az-
után láttam a verseket is. 
Még nem mindegyik be-
tűt tanultuk, de én már el 

tudtam olvasni. A vén rigósat ismertem már, 
mert tanultuk az iskolában, és ez az egyik 
kedvenc versem. 

Szelid Ráchel 1. osztá-
lyos: – Szeretem a verse-
ket, az óvodában sok ver-
set tanultunk. Kedvencem 
K. László Szilvia: A kis laj-
hár Alajos című verse, ezt 
kívülről tudom. Tetszik a 
Tavasz című vers is, amit 

itt olvastam, de már régebbről is ismertem. 
Nagyon szépek a táblán a virágok, nekem a 
nyár jut róla eszembe.

Hinsenkamp Judit, Rá-
chel édesanyja: – Nagyon 
tetszik az ötlet, hogy a köl-
tészet napjára versekkel 
lepi meg az önkormányzat 
a játszótérre látogatókat. 
Ahogy elolvastuk, rögtön 

egy gyerekkori ének jutott eszembe. El is ha-
tároztam, hogy ha hazamegyünk, előkeresem 
a gyerekeknek ezt a régi Halász Judit is éne-
kelte verset, a Szél hozott, szél visz el címűt. 
A  gyerekek kisebb korukban a mondókákat 
szerették, most már a verseket is, de legin-
kább a megzenésített verseket hallgatják szí-
vesen. Azért is nagyon jó ez a kezdeményezés, 
mert a versek gondolatébresztőek és tele van-
nak érzelemmel. Általuk olyan sok mindenről 
lehet beszélgetni! Az iskolában elég sok verset 
tanulnak, csak abban nem vagyok biztos, hogy 
mindig a megfelelőt. A  régebbi korok ver-
sei nyelvezetükben és tartalmukban is távol 
állnak a mai gyerekektől. Talán a mai költők 
közelebb tudnák vinni a gyerekekhez a költé-
szethez. Ezek a Szabó Lőrinc-versek viszont 
nagyon kedvesek és szépek, és az is nagyon jó, 
hogy mi, felnőttek is megtudjuk, hogy Szabó 
Lőrinc itt élt velünk, a kerület díszpolgára, és 
erre büszkék lehetünk.

Péter ZSuZSANNA
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A Törökvész Úti Kézműves óvodában március 
22-én módszertani délelőttöt tartottak a ke-
rület pedagógusai számára. A  vendégek az 
óvoda minden korcsoportjában láthattak 

ÁLTALÁNoS ISkoLAI beíRATÁS
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a hatodik életévét betölti, de leg-
később az azt követő évben, tankötelessé válik. 
Ennek megfelelően a 2017/2018-as tanévben a 
2011. augusztus 31-én, vagy az az előtt született 
gyermekek válnak tankötelessé. A tanköteles 
tanulók első évfolyamra történő beiratkozására 
kijelölt időpont: 2017. ÁPRILIS 20-án (csü-
törtökön) 8-19 óra között és 2017. ÁPRILIS 
21-én (pénteken) 8-19 óra között. 

Az általános iskola első évfolyamára törté-
nő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 
személyazonosítására alkalmas okmányt, a 
lakcímkártyát, továbbá az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Az iskolák felvételi körzetei megtalálhatók a 
www.masodikkerulet.hu/intezmenyek/okta-
tasiintezmenyek/iskolak oldalon.

óVodAI beIRATkozÁS
A gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A bei-
ratkozás időpontja: 2017. MÁJUS 2-től 5-ig. 
Az óvodák elérhetősége és a felvételi körze-

Közeleg a jelentkezések, beiratkozások ideje

tek  megtekinthetők a www.masodikkerulet.
hu/intezmenyek/oktatasiintezmenyek linken. 
A beíratáskor be kell mutatni a gyermek sze-
mélyazonosítására alkalmas okmányt, a lak-
címkártyát, továbbá a szülő személyi azonosító 
és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Az 
óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi ké-
relemnek helyt adó döntését írásban, a kére-
lem elutasítására vonatkozó döntését határo-
zati formában legkésőbb 2017. MÁJUS 26-ig 
közli a szülővel.

böLcSődeI jeLeNTkezéS
A szülők felvételi kérelmüket az óvodai elő-
jegyzések időpontjával megegyezően, a 
2017/2018-as gondozási évre a 2017. MÁ-
JUS 2–5-ig tartó héten – a bölcsődei felvételi 
adatlap kitöltésével – közvetlenül a bölcsődék 
vezetőihez nyújthatják be. A II. Kerületi Ön-
kormányzat fenntartásában lévő bölcsődék 
címei a www.masodikkerulet.hu honlapon 
megtalálhatók. A felvételhez szükséges adat-
lap és jövedelemnyilatkozat a személyi térítési 
díj megállapításáról elnevezésű nyomtatvány 
a II. kerületi Egyesített Bölcsődék honlapján 
(www.IIkeruletibolcsik.hu) letöltés címszó 
alatt megtalálható.

ISkoLATöRTéNeTI kIÁLLíTÁS
éS TeHeTSégeS FeLLépők A RÁkóczIbAN
Március 24-én nyitották meg a II. Rákóczi Ferenc 
Gimnáziumban azt a kiállítást, ami az iskola má-
sodik világháború utáni történetét mutatja be évti-
zedenkénti bontásban. Az ünnepélyes megnyitón a 
mai diákok és tanárok mellett szép számmal voltak 
jelen rákóczis öregdiákok is. A most kialakított Rákó-
czi-folyosó annak a dr. Hegyi Károlynak az áldozatos 
tevékenységére emlékezik, aki igazgatóhelyettesként 
a Rákosi-korszakban éveken keresztül kézzel jegyezte 
le az iskola történetét.

Az immáron kilencéves múltra visszatekintő Rákóczi 
Kincsestár – a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tehet-
séges diákjainak műsora – résztvevőit a II. Kerületi 
Önkormányzat nevében Biró Zsolt, a Közoktatási, 
Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottság el-
nöke köszöntötte március 23-án. Az est első részében 
a gimnázium kiemelkedő képességű diákjai kaptak 
lehetőséget tehetségük bemutatására. Ének, modern 
tánc, komolyzene, kabaréjelenet és szavalat szerepelt a 
programban, majd rövid szünetet követően a rákóczis 
színjátszók Karinthy két karcolatát és a Visszakérem 
az iskolapénzt című jelenetét adták elő.

II. kerületi óvodások kiállítása
kézműves tevékenységeket: gyöngyfűzést, 
kékfestést, varrást, textilmunkákat, flitteres 
húsvéti tojásdíszítést, agyagozást. 

A program második részében megnyílt az 
óvodagaléria. A vendégeket Janecskó Mária, az 
óvoda vezetője köszöntötte. Elmondta, hogy 
a 25 éves múltra visszatekintő óvodagalériá-
ban a kerület óvodásainak kiállítása mellett 
a kerületi iskolák is bemutatkoztak ezen évek 
alatt. A gyermekek munkáin keresztül látható, 
milyen eredményes a művészeti nevelés okta-
tási, nevelési intézményeinkben.

Az óvodagalériát Ötvös Zoltán, a II. Kerületi 
Önkormányzat Művelődési irodájának veze-
tője nyitotta meg. Beszédében kiemelte azt a 
sokszínűséget, amit az óvodagaléria az évek 

során felvonultatott. – A kiállítás témái min-
dig közel álltak a gyermekek érzelmi életéhez, 
így a mostani tárlat is, ami az óvodai ünnepek 
színes skáláját vetíti a látogatók elé – mondta 
az irodavezető.

A galéria megnyitóját az óvoda Pillangó 
nagycsoportos gyermekeinek Tavaszváró ját-
szófüzér című néptáncos, dalos játéka koronáz-
ta meg, amire András Kata és Kovács Tamara 
óvodapedagógus készítette fel őket. A kiállítás 
szervezője, Rőczei Katalin meghívta az óvodás-
csoportokat, a kerület pedagógusait, család-
jait, hogy látogassanak el az óvodagalériába.

Az óvodagalériát MÁJUS 26-ig, naponta 
9-17 óráig lehet megtekinteni (1025 Török-
vész út 18.).



12. OLDAL AJÁNLÓ BUDAI POLGÁR

Idősebb asszonyok ülik körbe az asztalt, köz-
tük egy fiatalember. Mindenki kezében a saját 
okostelefonja, s záporoznak a kérdések a fény-
képezéssel és az új nevek elmentésével kapcso-
latban. Itt bármit meg lehet kérdezni, és utána 
ki is kell próbálni, Mandácskó Zoltán 
magyarázatai alapján.

– Idén már majdnem negyedik éve 
oktatok az önkormányzat Internet 
kortalanul informatikai kurzusain, az 
Internetklubban és a művelődési köz-
pont hétvégi tanfolyamain. Az Okosan 
az okoseszközökről kurzus egy tovább-
képzés, elmélyülés a mindennapi éle-
tünkben jelen lévő „kütyük” haszná-
latában. Alapvetően informatikus vagyok, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs 
Technológiai és Bionikai Karán végeztem, utá-
na mérnöktanári végzettséget is szereztem. Ta-
nítottam a Móricz Zsigmond Gimnáziumban, 
és más felnőttképzésen. Vigyázok Böjte Csaba 
gyerekeire, így sok oktatási-nevelési feladatot 
végzek – mondja Mandácskó Zoltán.

Nehéz vagy könnyű idős embereket a leg-
modernebb technikára tanítani?

Háromgenerációs családi házban élek a 
családommal, tudom, hogyan beszélgetnek 
egymással a generációk. Az idősek tanításá-
hoz türelem, szeretet, alázat szükséges. Jó, ha 
nem felejtjük el, hogy idősként mi is a máso-
dik gyerekkorunkat fogjuk élni. Nekik is nagy 
szükségük van arra, hogy tudják használni eze-
ket az elektronikus eszközöket, már csak azért 
is, hogy tudjanak kapcsolatot tartani a világgal.

Tényleg kell mindenhez értenünk? 
Egyértelműen igen. Különösen most, ami-

kor az internet iszonyatos gyorsulást hozott az 
életbe, és még nem látjuk, hol a vége. A most 
születő gyerekek már jobban kezelik a telefont, 

mint a szüleik. A kurzusok, amiket az önkor-
mányzat ingyen biztosít az időseknek, arra 
is valók, hogy a tanulás mellett új barátokat, 
ismerősöket szerezzenek és közben gyógyul-
janak. Én úgy érzem, gyógyítok ezeken a tan-

folyamokon. Az egyik legkedvesebb 
tanítványom férje a kurzus előtt halt 
meg. A hölgy az alapkurzus felénél már 
jobban érezte magát, a haladó végére 
kivirult. Akik hozzám járnak, tudnak 
interneten gyógyszert rendelni, ételt 
házhoz szállíttatni. Könnyebb lett az 
életük, emellett társaságba járnak, és 
visszatérnek az élet körforgásába. Ez 

nagyon sokat segít az elmagányosodás 
visszafordításában.

Aki itt van ma, szinte kivétel nélkül egye-
dül élő, idős nő.

A képzéseken szívesen segítünk, hogy előre 
tudjanak haladni, közben kicsit unokák is le-
szünk. Meghallgatjuk őket, rájuk mosolygunk, 
segítünk nekik, törődünk velük. Ők hálából 
például úgy főznek nekem ebédet, mintha az 
unokájuknak tennék.

Ha az Okosan az okoseszközökről klub be-
válik, a nyáron szervezünk tábort, ahol kreatív 
feladatokat kell majd megoldani, ősszel pedig 
további alkalmak lesznek a gyakorlásra. Na-
gyon örülök, hogy a II. kerületben van igény az 
informatikai tanfolyamokra, rendkívüli, hogy 
a kerület vezetése ezt felismerte. Kevés helyen 
tapasztaltam hasonlót.

Okosan az okoseszközökről
Az utóbbi évtizedben mindannyian próbálunk lépést tartani az okoskészülékek elterjedé-
sével, és kihasználni a belőlük származó előnyöket. Ki-ki a maga módján. Ha nem szület-
tünk bele ebbe a világba, bizony, sokszor találjuk szembe magunkat számunkra érthetetlen 
problémával. Hogy ne nőjenek túl rajtunk az okoseszközeink, a II. Kerületi Önkormányzat 
támogatásával Okosan az okoseszközökről klub néven tartanak órákat az érdeklődőknek kis 
csoportban, hogy mindenki kérdezhessen, és kérdéseire választ is kaphasson. Egy ilyen órán 
jártunk a Marczibányi Téri Művelődési Központban március 21-én.

SzuNYogH zSuzSA: – Ezen is-
meretek hiányában az ember a mai 
világban analfabéta. Nem szeretem az 
okoseszközöket, de szükség van rájuk. 
Egyedül vagyok, a férjem meghalt. Ne-
kem nagyon fontos az útvonaltervezés 
a tömegközlekedéshez, vonathoz, mert rosszul tájéko-
zódom. Az internetes alkalmazásoknak van egy sajátos 
nyelve, ott kezdődik, hogy mindennek meg kell tanulni a 
nevét. Anélkül még kérdezni is nehéz. Itt rendszerszerű 
áttekintést kaptam.

FeHéRVÁRI MIHÁLYNé: – A régi kis 
telefonom teljesen odalett, és vettem 
egy okostelefont. Csak hát, aki segít-
hetett volna a használatában, az a 26 
éves unokám, ő viszont egész évben 
Frankfurtban tanul. Nagyon érdekel, 

mit tud a készülék, és szeretném jobban kihasználni a 
lehetőségeit. Azonkívül, hogy tudok rajta telefonálni, 
híreket olvasni, a WhatsAppot is tudom használni. Ma 
itt a fényképezésbe merültünk bele. Elég sok mindent 
átvettünk, szeretnénk, ha lenne folytatás. 

VAdócz eRzSébeT: – Okostele-
fonos órából ez volt az első, remélem, 
nem az utolsó. A telefont arra is hasz-
nálom, hogy üzeneteket tudjak fogadni. 
Járok Szent Mihály-csoportba, és egy 
gyógyító csoportba is, a szervezéshez 
nagyon jó. Zoli megmutatta azt is, hogyan tudok a le-
velekre visszaválaszolni. Otthon nincs, aki segítsen. Ma 
is sok új dolgot tanultam, és jó lenne a többi funkciót 
is használni. Hiába van villamosmérnöki diplomám, 
amikor én egyetemre jártam, a számítógéphez még 
közünk sem volt. Harminc-negyven éves korom között 
a KFKI-ban dolgoztam. Ott olyan számítógép volt, ami 
egy egész termet betöltött. Valahogy be kellene pótolni, 
ami kimaradt. 

dR. MeSkóNé koNTSAg judIT: 
– Lassan minden gép leköröz minket. 
A fiataloktól kell tanulnunk, mert ők 
beleszülettek ebbe. A férjem elméle-
ti fizikus és informatikus volt, de ő, 
szegény, 17 éve meghalt. A lányomék 

elköltöztek, én pedig mindig belefutok a gép valamilyen 
kérdésébe. Valamennyire tudok angolul, de ez szaknyelv. 
Azért vagyok itt, hogy ne az ügyfélszolgálatra kelljen 
rohannom alapdolgokkal. Azért örülök, hogy eljutottam 
ide, mert  itt választ kapunk a kérdéseinkre. 

SzIjjÁRTó gYöRgYNé: – Rábe-
szélt a telefonos cég, hogy vegyek 
okostelefont, de nem volt hozzá hasz-
nálati utasítás, azt mondták, nézzem 
meg interneten. Meglehetősen zabos 
voltam, hiszen, ha telefonom nem volt 
eddig, honnan lenne internetem? Nyomkodtam, de úgy 
éreztem, magamra vagyok hagyva. Mindig egy picike 
hiányzik, hogy tovább tudjak lépni. Ebben segített ez 
az alkalom. Olyan bonyolult a számítógép és az okos-
telefon világa, hogy több idő kell hozzájuk. Utóbbi 
sem vitrintárgy, azért vettem, hogy használjam, hogy 
megkönnyítse a dolgomat.

Mandácskó 
Zoltán
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Az Okosan az okoseszközökről klub a 
Marczibányi Téri Művelődési Központ-

ban működik, jelentkezni folyamatosan 
lehet a 346-5479-es telefonon, vagy az internet@
masodikkerulet.hu e-mail-címen.
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Mátrahegyi Csaba olyan arcát ismeri kerületünknek, amilyet csak 
kevesen. Ő ugyanis kéményseprő, aki 2000 óta járja a II. kerület 
lakásait, és mászik fel a háztetőkre, ahonnan csodálatos panorá-
mában gyönyörködhet – ha egy pillantásnyi szünetet tart munká-
jában. Kezdetben bútorasztalosnak készült, a maga gyártotta bú-
torok között él Pilisszentivánon. A II. kerületet, aminek minden 
négyzetméterét jól ismeri, második hazájának tekinti.

– Véletlenül lettem kéményseprő. Édesapám gázkészülékek javítá-
sával foglalkozott, én is hasonló szakmát gondoltam kitanulni, ezért 
a tüzeléstechnikai karbantartó és kéményseprő-iskolába jelent-
keztem, ahová fel is vettek. Kiderült, ez nem két különböző, hanem 
egyazon szakma, de nem bántam meg a választásomat, sőt! Nagyon 
megszerettem a kéményseprőséget: mosolyt csal az emberek arcára. 
A kéményseprőkkel kapcsolatos babonák közismertek és nagyon régi 
keletűek, egészen Mária Terézia koráig nyúlnak vissza. Akkoriban 
a kéményseprők házról házra jártak és kérdezgették, hogy szükség 
van-e a kémény tisztítására. Mindenhol szívesen látták őket, mert ahol 
jártak, ott – legalábbis a kémény miatt – nem volt tűz. Ezért lettünk 
szerencsehozók, és ez a mai napig megmaradt. Ha megyek az utcán, 
látom, hogy felderül az emberek arca, sokan a gombjuk után nyúlnak. 
Ez kedves, de azt már sem én, sem a kollégáim nem szeretjük, ha valaki 
meg akar minket simogatni – mert ilyen is előfordul! Persze nekem 
is megvannak a magam babonái: ha valamiért vissza kell mennem, 
akkor vagy leülök egy fél percre, vagy háromszor átlépem a küszöböt, 
nehogy valami szerencsétlenség érjen. És véletlenül sem ajándékozok 
éles vagy szúrós tárgyat, mert az elvágná a barátságot.

A mai kéményseprők feladata elsősorban a baleset-megelőzés, nem 
a tűzesetek megelőzése. A szilárd tüzelésű kályhákat évente, a gáztüze-
lésűeket kétévente ellenőrizzük. Ez nagyon fontos a lakók biztonsága 
érdekében, mert nem egyszer találkozunk közvetlenül életveszélyes 
berendezésekkel vagy helyzetekkel. A szakszerűen és lelkiismeretesen 
elvégzett munka – túlzás nélkül – életmentő. Ma már törvény írja elő, 
hogy a bekötés alatti, úgynevezett koromzsákrésznek ajtaja legyen, 
amin keresztül ki tudjuk tisztítani a kéményt. Ha ezt nem tudjuk meg-
tenni, akkor a kémény megtelhet, és bekövetkezhet a baleset. A ké-
ményekben a lehulló por, korom, szurok mellett faágakat, csontokat, 
diót is lehet találni. Ezeket a madarak dobálják be, de néha magával 
a „tettessel” is találkozunk – élve vagy halva. A legérdekesebb tárgy, 
amire bukkantam, egy pisztoly tölténytára volt. Amikor beraktam az 
újságpapírokat a kéménybe, hogy elvégezzem a huzatpróbát, valami 
furcsa hangot hallottam. Szerencsére előbb megnéztem, mi az, és 
nem gyújtottam meg rögtön a papírt. Nagy durranás lett volna. Nem 
jó ötlet a kéménylyukat tárolásra használni!

Az elmúlt évek alatt töviről hegyire megismertem és megszerettem 
a II. kerületet. Sok barátom lakik itt, általuk is kötődöm ide. Leg-
kedvesebb városrészem a hidegkúti Ófalu, imádom a hangulatos kis 
utcáit. Nemcsak dolgozni járok oda szívesen, bármikor örömmel oda 
is költöznék!

Budai polgárok a kerületből…

Mátrahegyi
Csaba
kéményseprő
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Az április hozhat hideget, meleget, ragyogó napsütést, havat, 
hideg szelet, esőt, zivatart, nyári meleget, szeszélyének megfele-
lőt. Ám ez senkit sem tarthat vissza attól, hogy részt vegyen a II. 
Kerületi Idősügyi Tanács vidám hangulatú, zenés-táncos rendez-

vényén ÁPRILIS 28-án, 14.30-tól. Előzetes tánctudás 
nem szükséges. A belépés díjtalan, büfé igénybe 

vehető. Élő tánczene, rendhagyó táncoktatás, 
vidám hangulat és egyéb meglepetés várja a 
szórakozni vágyó, táncos lábú kerületi lakoso-
kat (Klebelsberg Kultúrkúria, Barbakán-terem, 
1028 Templom u. 2-10.). 

Tavaszköszöntő bál
– felső korhatár nélkül

A II. kerületi
Idősügyi 
Tanács 

programja

A II. kerületi
Idősügyi 
Tanács 

programja

Játékra hívjuk kedves közönségünket!
Szép verseket hallhatnak neves szín-
művészek előadásában és zongora-
darabokat, operaáriákat, dalokat zenei 
életünk legjobbjainak tolmácsolásában.

A zenés irodalmi est közben vers-
re 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 játék-
ból ismert ötletadó, Czigány György 

vezeti. Közreműködik: Szersén Gyula 
színművész, Várhelyi Éva operaénekes, 
Neumark Zoltán zongoraművész.
A vetélkedő védnöke: Dr. Láng Zsolt 
polgármester. Rendező: a II. Kerüle-
ti Önkormányzat Idősügyi Tanácsa. 
Időpont: ÁPRILIS 25. kedd, 18 óra, 
MÁJUS 15. hétfő, 18 óra. Helyszín: 
Marczibányi Téri Művelődési Központ 
(1022 Marczibányi tér 5/a). Belépő: 
500 Ft.
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Minden ház érdekes

A Rákóczi hídtól az Árpád hídig majdnem tíz 
folyamkilométer a távolság. Kishajóval, sétál-
va, villamossal, vagy kerékpárral igazi kaland 
mindkét partot végigjárni és közben a házak-
ba is benézni. Az érintett Duna-parti lakó-
közösségek, intézmények az épületek korától 
függetlenül vesznek részt a programban, az 
idei Budapest100 egyik érdekessége, hogy a 
18. századtól napjainkig a régi paloták mellett 
modern és kortárs épületek is helyet kapnak a 
látogatnivalók között.

A II. kerületi partszakaszon több mint hat-
van épület található, amelyek közül néhány 
ház érdekes programokkal várja a látogatókat:

ÁRpÁd FejedeLeM úTjA 30.
Szombaton 10.00, 11.00: Házbejárás, az egy-
kori mosókonyha megtekintése. A közös kép-
viselő mesél a ház titkairól. Szombaton és 
vasárnap 10.00–17.00: A kék csempéktől az 
ötvenes évek társbérletéig – Háztörténeti ki-
állítás. Szürke kockák apró csodái – játékos 
kincskeresés a környező házak közt.

HARcSA uTcA 1. éS 2.
Szombaton és vasárnap 10.00–17.00-ig: Ház-
történeti séta és kiállítás, kincskeresés a kör-
nyékbeli házak bevonásával.

FRANkeL Leó úT 49.
– zSINAgógA éS LAkóHÁz
Szombaton és vasárnap 10.00–18.00: Ház-
történeti séta és több házat összefogó játé-
kok. 9.00, 13.00: Ismerj meg egy működő 
zsinagógát! – dr. Verő Tamás rabbi vezetésé-
vel. Szombaton 14.00: Az Am Soyuz – Bozó-
ky Lili koncertje egy szál gitárral. Vasárnap 
16.00: Upor András világjáró koncertje. Del-
ta blues, folk műfajok és a ’60-as ’70-es évek 
rockzenéje, jellegzetes gitárjáték és sokszínű 
énekhang.

kAVIcS uTcA 2/A
Szombaton és vasárnap 10.00–17.00: Épület-
történeti séták és játékok, kincskeresés, a ház 
egykori költő lakójának bemutatása.

beM RAkpART 54–55.
Vasárnap: 10.00–19.00: Háztörténeti kiállí-
tás. Volt egyszer egy kupolánk is... – kiállítás 
a rakparti épületek elveszett tetődíszeiről. 
10.00–14.00: Kirakós játékok. 14.30–15.30: 
Skót népzenei koncert Clark Ádám tisztele-
tére. 16.00–18.00: Szervusz szomszéd! – A 
Pepita Playback Társulat feleleveníti a ven-
dégek személyes történeteit. Mesélj, ki lakik 
a folyosó túloldalán? 18.15–19.00: Resti Kor-
nél és zenekara, az irodalom és egyéb embe-
ri lomok bohém krónikásai zenés versekből 
fújnak el egy műsornyit.

beM józSeF TéR 1.
Szombaton 10.00–18.00: Bemutatkozik 
a kosfejes ház – épülettörténeti kiállítás. 
Volt egyszer egy kupolánk is... – kiállítás a 
rakparti épületek elveszett tetődíszeiről. 
10.00–14.30: Kirakós játékok kicsiknek és 
nagyoknak. 15.00–18.00: A Fiatal Írók Szö-

vetségének pop-up felolvasása és open mic 
összejövetele zenei aláfestéssel.

beM józSeF uTcA 20.
– gANz ÁbRAHÁM öNTödeI gYűjTeMéNY
Szombaton 10.00–18.00: Ganz Ábrahám egy-
kori vasöntödéjében található Közép-Európa 
első öntészeti múzeuma. 10.30, 15.00: Csibi 
Kinga főmuzeológus tárlatvezetése rövidfilm-
vetítéssel, és a múzeum állandó kiállításainak 
megtekintése. Regisztráció (a kiválasztott 
időpont megadásával): kattkovacs@gmail.
com (max. 30 fő/alkalom, 2 fő/e-mail). 
12.50, 14.15, 16.05, 17.05: Rövidfilm vetítése 
az öntöde utolsó munkanapjáról. Gréczi Bálint 
(Magyar Villamosvasút-történeti Egyesület) 
előadásai: 11.45: A budai fonódó története. 
13.10: A pesti rakparti villamoshálózat. Re-
gisztráció (a kiválasztott időpont megadásá-
val): mavite.bp100@gmail.com (max. 50 fő/
alkalom, 2 fő/e-mail). 

beM RAkpART 42. 
Szombaton és vasárnap 10.00–18.00: Épü-
lettörténeti kiállítás. Pillantás a kulcslyukon 
át – kiállítás a Bem rakpart meg nem nyíló 
épületeiről. TilimpaLimpa varázslatos vilá-
ga. Molnár Veronika Sára grafikai kiállítása. 
Játszósarok játékmesterekkel – társasjátékok 
Budapestről a Kiscelli Múzeum gyűjtemé-
nyéből, gyerekprogramok. 17.00: Ötórai tea, 
beszélgetés a lakókkal. Vasárnap 16.00: Áb-
rahám Consort koncert – barokk kamarazene 
a ház lakóinak előadásában.

beM RAkpART 32. 
Szombaton 11.00–16.00: Kiállítás a ház törté-
netéről – képek, tervek, érdekességek.

Minden ház érdekes – vallja a Budapest100, 
az egész várost megmozgató, rendhagyó 
civil esemény, ami 2011-ben hagyomány-
teremtő szándékkal indult az OSA (Open So-
ciety Archives) Archívum és a KÉK – Kortárs 
Építészeti Központ kezdeményezésére. Az-
óta évente minden olyan ház – lakóépület 
vagy intézmény – csatlakozhatott, amelynek 
az építése valamilyen módon kapcsolódott 
az adott évhez. 2016-ban változott a téma, 
az épületek korától függetlenül a pesti 
Nagykörút lett a Budapest100 helyszíne. 
Idén pedig a Duna-parti épületek nyitnak 
meg az április 22-23-i hétvégén.
 

Árpád fejedelem útja 30.

Bem József tér 29.

Az érintett házak listája és részletes 
program a www.budapest100.hu 

honlapon, továbbá a facebook.com/
budapest100. oldalon található.
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A HóNAP FoTóJA Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

Fotópályázatunkra olyan ké-
peket várunk, amelyek a II. 
kerület értékeit és szépségeit 
mutatják be. Beküldési ha-
táridő minden hónap utolsó 
napja, legközelebb: ÁPRILIS 
30-án éjfél. Az adott hónap-
ban beküldött felvételek kö-
zül a zsűri által legjobbnak 
ítélt megjelenik a következő 
Budai Polgárban, valamint 
az év végén három alkotás 
összesen 90 ezer forint ér-
tékű díjazásban részesül. 
A képeket digitálisan vár-
juk a honapfotoja@gmail.
com e-mail-címre, min. 500 
KB, max. 2 MB méretben.

beSzéLgeTéS SzuLÁk ANdReÁVAL
A Budapesti Szent Fe-
renc Kórház Beszélge-
tések című sorozatában 
Bánki Iván rendező be-
szélget vendégeivel. 
ÁPRILIS 25-én 17.00 órai 
kezdettel vendége Szu-
lák Andrea eMeRTon 
díjas énekes, színész, 
műsorvezető lesz. Helyszín a III. emeleti 
előadóterem (1021 Széher út 71-73.).

mÁrCIUS

ÁPRILIS 13-án 19.00 órától Shakespeare 
egyik legtöbbet feldolgozott drámáját, a Mac-
bethet nézhetik meg a Klebelsberg Kultúrkú-
ria látogatói, ezúttal a Soproni Petőfi Színház 
előadásában.

Shakespeare királydrámái közül két na-
gyon népszerű, sokat játszott alkotás a III. 
Richárd és a Macbeth. Mindkettő az em-
bernek a hatalomhoz, a hatalom akarásához 
való viszonyáról alkot képet. A Macbeth be-
felé figyel, azt vizsgálja, milyen lelki torzu-
lásokat hoz létre az emberben a mérhetetlen 
hatalomvágy. Shakespeare tragédiái közül ez 
a legrövidebb, már-már balladai tömörsé-
gű mű – akár a mi Arany Jánosunk is írhatta 
volna. (Ezért is meglepő, hogy a XIX. századi 
fordítók sorában sem találjuk ott a költő ne-
vét.) Akár az Arany-balladákban, Shakes-
peare-nél is felmutatódik a bűnös tett, amely 
mögött ott lapul öntetszelgő kérkedésünk, 
emberi kicsinyességünk és befolyásolható-
ságunk, mint mozgatórugó. Az igazi dráma 
azonban a bűnhődés lelki folyamatában rej-
lik – s erről Shakespeare-nél kevesen tud-
nak többet. Érdemes vele tartani, hogy bele-
lássunk a lélek sötét bugyraiba, még ha a kép 
nem is szívderítő.

Macbeth szerepében Ács Tamást láthatjuk, 
az előadást Pataki András rendezte. Jegyár: 
3000 Ft (1028 Templom utca 2-10.).

ÁPRILIS 23-ig látogatható a 2016. évi Koz-
ma Lajos-ösztöndíjasok beszámoló kiállí-
tása a Klebelsberg Kultúrkúriában. 

A Kozma Lajos építész, iparművész és 
grafikus, műegyetemi tanár tiszteletére 
létrehozott kézműves iparművészeti ösz-
töndíjat 1987-ban alapította a Művelődési 
és Közoktatási Minisztérium azzal a céllal, 
hogy segítse a 35 év alatti, önálló művészi 
tevékenységet folytató, tehetséges kézmű-
ves-iparművészek pályakezdését, alkotó-
munkáját, művészi fejlődését, és kedvező 
feltételeket teremtsen a formanyelvében és 
tartalmában korszerű, színvonalas művek 
létrehozásához.

A Kozma Lajos kézműves és iparművé-
szeti ösztöndíjpályázatot 2016-ban az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 
megbízásából a Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) hir-
dette ki. Az általa működtetett szakmai 
kuratórium tíz pályázónak ítélte meg az 
ösztöndíjat. Számukra így egy-három éven 

Fiatal tehetségek bemutatkozása
keresztül nyílik lehetőség arra, hogy első-
sorban alkotómunkával foglalkozhassanak. 
Az ösztöndíjasok minden évben beszámoló 
kiállításon mutatják be a támogatás ideje 
alatt készült alkotásaikat.

A Klebelsberg Kultúrkúriában ezút-
tal Dempsey Melinda, Gelley Kristóf András, 
Gyetvai Piroska, Koós Daniella, Kóródi Zsu-
zsanna, Mitter Anna Róza, Pápai Lilla, Sütő 
Erika, Szabó Péter és Véssey Anna mutatkozott 
be. A kiállítást N. Mészáros Júlia művészet-
történész, a kiállítás kurátora nyitotta meg, 
az eseményen Riczkó Andrea, a II. Kerületi 
Önkormányzat képviselője is részt vett.

Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának 2017-es Kozma Lajos-ösztöndíjait 
Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának kulturális kapcso-
latokért és fejlesztésekért felelős helyettes 
államtitkára adta át, köszöntőt mondott 
Matiszlovics Tibor, a Magyar Alkotóművé-
szeti Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatási 
igazgatója. 

macbeth Hidegkúton

Iván István – Raoul Wallenberg emlékmű

MeSe éS kIÁLLíTÁS A TöRök uTcAI köNYV-
TÁRbAN: Március közepén nyílt és június közepéig 
látható a könyvtár olvasótermében a Baltazár Színház 
12 parancsolat című fotókiállítása. ÁPRILIS 21-
én 10 órától Tóth Tamás színművész Rémusz bácsi 
meséi című előadását nézhetik meg a könyvtár Mi 
legyen a vége? elnevezésű rajz- és mesepályázatának 
résztvevői. A pályázatra beérkezett munkák megte-
kinthetők a gyerekkönyvtárban (1023 Török u. 7-9., 
212-1103, fszek0204@fszek.hu, www.fszek.hu/torok).
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a Költészet Napja
"…Sem emlék, 
Sem varázSlat…" 
Oberfrank Pál jászai Mari-díjas 
színművész előadóestje 
Radnóti Miklós műveiből

április 11.
kedd 18.00

kucOk
INteRaKtív MeseszíNház 
a tünet együttes tagjainak 
közreműködésével 
3 és 7 éves kor közötti gyerekeknek
Nagy érdeklődés esetén az előadást 
17 órakor megismételjük.

április 23.
vasárnap 16.00

április 12 -
május 14.

az év
terméSzetfOtóSa 
2016
A hazai természetfotózás 
legjobb alkotásai

a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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 KIÁLLÍTÁSOK 
M GALÉRIA: ÁPRILIS 21-ig: Ikonképek. Nádor Tímea kiállítása (1022 Marczibányi tér 5/a).
A KSH KÖNYVTÁR folyosóján áprilisban Tárai Pintér Angyal Mi vezetett a művészethez című kiállítása tekint-
hető meg (1024 Keleti Károly utca 5.).

 ZENE 
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 10., 19.30: Mesterkoncertek és fiatal művészek – Fülei Balázs szólóestje. 
A Budapesti Tavaszi Fesztivállal közös program (1028 Templom utca 2–10.). ÁPRILIS 12., 18.00: Nagyheti hang-
verseny. A Grazioso zeneszalon húsvéti készületi hangversenye a pesthidegkút-ófalui plébániatemplomban 
(1028 Templom köz 1.).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: ÁPRILIS 18., 21.00: Milonga Nuevo – argentintangó-parti modern 
és klasszikus tangózenékkel. Házigazda Huszár Tamás. ÁPRILIS 23., 19.00: Gradus ad publicum. Transformers, 
avagy változatok klasszikus zenére. Művészeti vezető Kovács Gergely, házigazda Eckhardt Gábor (1022 Mar-
czibányi tér 5/a).
BARTÓK EMLÉKHÁZ: ÁPRILIS 15., 11.00: Muzsikáló orvosok. A Semmelweis Vonósnégyes hangversenye. Km.: 
Szentpéteri Gabriella – zongora és „dr.” Konrád György – brácsa (1025 Csalán út 29.). 

 SZÍNHÁZ 
JURÁNYI HÁZ: ÁPRILIS 13., 14., 23., 20.00: Az étkezés ártalmasságáról. ÁPRILIS 18., 19.00: Lefitymálva. ÁPRI-
LIS 18., 20.00: A pitbull cselekedetei. ÁPRILIS 19., 19.00: Árpád-ház. ÁPRILIS 19., 20., 20.00: Egy őrült naplója. 
ÁPRILIS 20., 19.00: Etikett, avagy A tökéletes ember. ÁPRILIS 21., 19.00: FÜGE: 40! avagy Véges élet. ÁPRILIS 
21., 19.30: Mentőcsónak Egység. ÁPRILIS 22., 15.00: A csúnya kacsa (6 éves kortól). ÁPRILIS 22., 17.00 és 20.00: 
Leszámolás velem. ÁPRILIS 23., 19.00: A csemegepultos naplója. ÁPRILIS 24., 19.00: A szerelem zsoldosai. ÁP-
RILIS 24., 19.30: Korrup Schön (1027 Jurányi u. 1.).
SPIRIT SZÍNHÁZ: ÁPRILIS 12., 19.00: Csin-csin. ÁPRILIS 16., 15.00: Furcsa pár (női változat). ÁPRILIS 17., 19.00: 
Az ajtó. ÁPRILIS 19., 19.00: Ölelj át! ÁPRILIS 25., 19.00: Jóccakát, anya! ÁPRILIS 26., 19.00: Play Krúdy! ÁPRILIS 
28., 13.30: Végzetes játék (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

 NYUGDÍJASOKNAK 
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: ÁPRILIS 21., 15.00: Somogyvári Rudolf alakja – egy sosem fe-
ledhető művészi pálya tükrében. A Színészlegendák című sorozat vetítéssel egybekötött előadása. Előadó 
Szebényi Ágnes múzeumpedagógus, a Bajor Gizi Színészmúzeum munkatársa. A nyugdíjasklub programjain 
a részvétel klubtagsághoz kötött. A klubvezető Sipos Ildikó: 212-2820, (06 30) 439-1070.
BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: ÁPRILIS 12.: Látogatás a Vasúttörténeti parkban. ÁPRILIS 19.: Kirándulás 
a Bükk-fennsíkra és Noszvajba. ÁPRILIS 26.: Erdei séta a II. kerületben. MÁJUS 3.: Ismerkedés a Kis-Balaton 
növény- és állatvilágával. Részletes információ: (06 1) 326-7830, tothbuda@chello.hu.
A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB várja az érdeklődő jelentkezőket. Klubnap ÁPRILIS 21-én 13.30-tól. ÁPRILIS 
27-én 17 órától a Fazekas Klub vendége Horvát János újságíró, riporter (1027 Fazekas u. 19-23., fszt. Klub-
vezető: Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com).
AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezete ÁPRILIS 19-én Mórra látogat vonattal, 
megnézi a Lamberg- és a Láncos-kastélyt, és ismerkedik a várossal, esetleg a móri szervezet néhány tagjával talál-
kozik. Találkozó ÁPRILIS 19-én a Déliben 8.15-kor az indulás-érkezés tábla alatt. Visszaérkezés: kb. 19 óra, Déli pu.

 KLUBOK 
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 18., 18.30: Tudatos Táplálkozás Fórum – Beszélgessünk az autoim-
mun-betegségekről! Előadó: Dr. Samu Terézia sebész-érsebész szakorvos, életmód-tanácsadó (1028 Templom 
utca 8–10.).
BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: ÁPRILIS 20. Klubdélután. Jelentkezés a kirándulásokra. ÁPRILIS 24. 
Himalája jóga. ÁPRILIS 25. A Várkert Bazár legújabb kiállításainak megtekintése. ÁPRILIS 26. A Természettu-
dományi Múzeumban előadás az év ásványáról. ÁPRILIS 27. A kanadai Sziklás Hegység. Bezuk Zsolt úti filmje.
Tavaszi kirándulások: ÁPRILIS 25.: Kirándulás Egerbe és Egerszalókra. MÁJUS 23–26.: Kalotaszeg szépségei, 
kirándulás Erdélybe. Rendezvényeikre minden érdeklődőt várnak. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig 
(1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 216-9812 (üzenetrögzítő 
is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
KÁJONI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ: ÁPRILIS 20., 20.15: Szülősuli. A média lehetőségei és veszélyei nevelői szemmel. 
Előadó: Pécsi Rita. ÁPRILIS 22., 16.00: Fatornyos templomtól a nagyvárosig – Pethes Zsófia kiállításmegnyitója. 
ÁPRILIS 23., 8.00-13.00-ig: Fogyatékkal élőket támogató virágvásár. ÁPRILIS 24., 19.30: Ferences Ifjúsági Kur-
zus. Isten, egyház, szerelem és én. Előadó: Hodász András (Ifa) atya (1025 Szilfa utca 4.).
A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig a Thirring 
Lajos-teremben (1024 Keleti Károly utca 5.).

 KIRÁNDULÁSOK 
TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: ÁPRILIS 16.: Vértes. Találkozó 7.15., Népliget, Volán-pu. ÁPRILIS 23.: Gödöl-
lői-dombság. Találkozó 8.00., Újpest városkapu IV. kerületi oldal. ÁPRILIS 26.: Pilis. Találkozó 8.00., Batthyány 
tér, HÉV-állomás. Buszos utakra már lehet jelentkezni: ÁPRILIS 22.: Mohács (város), Sátorhely, Siklós. Információ: 
316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: ÁPRILIS 23.: Mátra. Találkozó 6.40, Stadion buszállomás, Pásztón átszállás 
10.23-kor. A túravezető (Dobi Zoltán: (06 70) 347-0545) Pásztón csatlakozik. Előzetes telefonos bejelentkezés 
szükséges. 
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04.21. péntek 19.30 
LYUKASÓRA PRÓZA
Résztvevők: Lackfi János moderátor 
Dragomán György, Szabó T. Anna,
Nyáry Krisztián
A meghívott résztvevők elbeszé-
lésekből, kisregényekből, regé-
nyekből vagy éppen felnőtt 
mesékből választott idézetekkel 
érkeznek és azok íróját fejtik meg 
együtt a közönség segítségével.

☺sziamarczi! családi program
04.23. vasárnap 16.00 
BANYAMOSODA
bábos-énekes vásári komédia 
5-8 éves gyerekeknek

2016 hossz.indd   12 2017.03.30.   9:32:53

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Az elveszett tudás nyomában. Művészi zsenialitás, mágikus megszál-
lottság és a történelem elszabadult alakjai. Történelmi előadás-sorozat. Előadó Antalffy Péter történész. ÁPRILIS 
13., 18.30: Rettenet és egzotikum – Boszorkányok a művészetben Dürertől Goyáig (1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 18., 18.30: Művészet és irodalom – Orpheusz és Narkisszosz. Ludmann Mi-
hály művészettörténész előadása. ÁPRILIS 19., 18.00: Ablak a nagyvilágra – Selyemút lóháton. Dr. Bencze István 
előadása a Selyemút Lóháton Történelmi Lovas Expedícióról. A belépés díjtalan, de regisztráció szükséges. Re-
gisztrálni lehet Bercsi Katalinnál a bercsi.kati@kulturkuria.hu e-mail-címen (1028 Templom utca 2–10.).
BKIK SZÉKHÁZ: Kamarai előadások, kérdezz-felelek! A vállalkozások sikeresebb működése érdekében, a környe-
zetvédelemért, gyermekeink jövőjéért, az ország (és a világ) fennmaradásáért. MÁJUS 25., 18.00: Géntechnológia 
a mezőgazdaságban. Mit kockáztatunk és miért? Előadó: Prof. Dr. Darvas Béla, az MTA doktora, a GMO-Kerek-
asztal és a Magyar Ökotoxikológia Társaság egyik alapítója és elnöke. Az előadások helyszíne a VII. emeleti 
Széchenyi-terem (1016 Krisztina krt. 99., koordinacio@bkik.hu, 488-2116).
SZENIOR AKADÉMIA: ÁPRILIS 10., 17.00: Gyógynövényekről kicsit másképpen. Vágvölgyi Erika fitoterapeuta 
előadása. Belépő: 500 Ft (Villányi úti Konferenciaközpont, 1114 Villányi út 11-13.).

Egymással – egymás nélkül

A három művész hatalmas életművéből a mos-
tani tárlat – amelynek apropóját Kass János szü-
letésének kilencvenedik évfordulója adja – csu-
pán egy-egy kis szeletet mutat be. Néhány rajz 
a művészházaspár fiatal éveit idézi: egymásról 
készített szén- illetve tusrajzaik az ötvenes évek-
ben születtek.

– Nem először van lehetőségünk arra, hogy 
együtt állítsunk ki – mondta el lapunknak Haj-
nal Gabriella –, ami mindig különösen felemelő 
élmény, és egyben jó értelemben vett kihívás. 
Én ezúttal a Móra Könyvkiadó gondozásában 
megjelent mesekönyvekhez készült illuszt-
rációimat hoztam el. Ez egyrészt kapcsolódik 
a költészet napjához, hiszen Nemes Nagy Ág-
nes, Orbán Ottó, Arany László műveiről van szó, 
másrészt a gobelin munkáimat már sokszor volt 
lehetőségem bemutatni, ezek a szép, színes me-

A Vízivárosi Galéria Művészcsaládok a II. 
kerületben elnevezésű sorozatában ezúttal 
a 2010-ben elhunyt Kass János grafikus-
művész, Hajnal Gabriella textilművész és 
lányuk, Kass Eszter festőművész munkássá-
gából kaphatnak ízelítőt azok, akik április-
ban ellátogatnak a galériába.
 

sekönyv-illusztrációk pedig eddig csak egyszer 
szerepeltek kiállításon. De egy falikárpit, a Szem 
itt is látható.

Kass János munkáiból ezúttal lánya válogatott: 
– Nem szerettem volna több témából egy-egy 
darabot elhozni, mert az túl heterogén lett vol-
na – magyarázta Kass Eszter. – Édesapámnak sok 
sorozata volt, ezekből Az ember tragédiájához ké-
szített rézkarcokat választottam, hiszen ez a mű 
a mai embernek is üzen. Az aprólékosan kidol-
gozott munkákat nézegetve az irodalmi szövegen 
is el lehet gondolkodni. Jó lett volna persze még 
több munkáját kirakni, de úgy éreztem, így lesz 
ez a közös kiállítás egységes, szerves mű.

Kass Eszter a maga alkotásaiból a legfrisseb-
beket állította ki. – Vannak korszakaim, amelyek 
színekben, témákban jelennek meg. Korábban 
a zöld árnyalatok, a levelek érdekeltek. Megpró-
báltam közel hozni, felnagyítani az apró részle-
teket. Ez most megfordult: a távolság, a távlatok 
izgatnak, amihez a kék szín adódott. 

A harmonikus egységet, ugyanakkor min-
den művész sajátos, csak rá jellemző kifejezés-
módját is tükröző Egymással – egymás nélkül 
című tárlatot ÁPRILIS 25-ig tekinthetik meg 
a Vízivárosi Galériában (1027 Kapás utca 55. 
www.vizivarosigaleria.hu). PZS
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2013 óta az évenkénti Musica Sacra Civitatis 
hangversenyeken tanúi voltunk a Megmaradás 
Kórus és a Schola ad Gloriam Dei együttmű-
ködésének. Első alkalommal az újlaki éneke-
sek csak bekapcsolódtak a Megmaradás kórus 
énekébe, idén már Budapesti Ökumenikus 
Kórus néven jelentkeznek. A kórus vezetői 
dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna református 
lelkipásztor, énekművész és Tóth Miklós Zsolt 
karnagy, a Jeruzsálemi Szent Sír Rend lovagja.

– 2013-ban a Megmaradás Kórusnak olyan 
műsora volt a Musica Sacra Civitatis hang-
versenyen, amiben a karnagynak szólóének-
lés közben kellett volna vezényelnie. Ekkor 
vállalta el Tóth Miklós Zsolt a vezénylést, sőt 
az újlaki Sarlós Boldogasszony-templom li-
turgikus énekegyütteséből számosan eljöttek 
segíteni az előadáshoz – mondta lapunknak 
dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna. – Ezt a 
műsorunkat másutt is előadtuk. A többszöri 
közös fellépések folytatódtak Budapest-szer-
te, többek között Rákoscsabán és a Szabadság 
téren. Az újlaki kórusból mindig készséggel 
segítettek a Megmaradás Kórusnak. Végül 
múlt év októberében jutottunk a tagsággal 
való megbeszélés után arra a döntésre, hogy 
most már nevet is adhatnánk ennek a kö-
zös, ökumenikus éneklésnek, amihez aztán 
mások is csatlakozhatnának. Így alakítottuk 
meg a Budapesti Ökumenikus Kórust. Refor-
mátus, evangélikus és katolikus hívek fogtak 
össze, hogy közös énekükkel, Istent dicsőít-
ve, a magyar keresztény-keresztyén értékek 
mellett álljanak ki . 

– A két alapító kórus nem szűnt meg, külön 
is működik, hiszen mindkét kórus aktív tagja 
saját egyházközösségének, ahol természetesen 
szükség van liturgikus szolgálataikra. Vannak 
új, más egyházközségekből való tagjaink is, 
akik saját gyülekezeti kórusukban is énekel-
nek, vagy éppen azért jöttek hozzánk, mert 
nem volt eddig lehetőségük a kórusban való 
éneklésre, s kapva kaptak az éneklési alkal-
mon – teszi hozzá Tóth Miklós Zsolt.

– Közös próbáink hetente egyszer vannak, 
csütörtökön 19 órától a Cimbalom utcai re-
formátus templomban. Szeretünk próbákra 
járni, közösségben lenni, Istent dicsérni ta-
lentumainkkal. Közös énekes-fohászkodással 
kezdünk, majd a Tóth Miklós Zsolt által tartott 
igen hatékony, az énekestechnikát is tanító be-
énekléssel folytatjuk. A próbákat mindig közös 
imával, áldással zárjuk. A hó utolsó alkalmán 
agapén köszöntjük a név- és születésnapjukat 
ünneplőket, de mindig törekszünk a családias 
vendégszeretetre, a derűs légkörre. A műsor-

Az együtténeklés öröme
Az ökumené jegyében született együttmű-
ködés a Cimbalom utcai református kórus és 
az újlaki katolikus templom énekkara, va-
lamint Hidegkúton a Máriaremetei Bazilika 
és az evangélikus templom énekesei között. 
A négy kórusvezető beszélt közös munkájuk 
alakulásáról, Isten dicsőségét hirdető zenei 
tevékenységükről.
 

számokat az éppen aktuális ünnepekhez, a 
fellépések jellegéhez a két karnagy együtte-
sen választja ki. 

Az elmúlt ősszel és télen több felkérésnek 
is eleget tettünk, felléptünk a Cimbalom utcai 
reformációs istentiszteleten, decemberben az 
óbudai metodista imaházban karácsonyi kon-
certet adtunk, az ökumenikus imahéten pedig 
az Újlaki Sarlós Boldogasszony-templomban 
énekelhettünk az egyik estén – mondja dr. Mé-
szárosné Hegedűs Zsuzsanna, aki hozzáteszi, 
hogy szeretettel várnak minden kedves énekes 
testvért, aki szívén viseli az ügyet és csatlakoz-
na a kórushoz.

*
Pesthidegkúton példás a különböző feleke-

zetek együttműködése. Évente több alkalom-
mal van ökumenikus imaest a gercsei temp-
lomban, ahol a Máriaremetei Bazilika és az 
evangélikus templom énekesei több alkalom-
mal teljesítettek már közös énekes szolgálatot. 
De együtt énekel a két kórus majdnem min-
den évben az ökumenikus imahét hidegkúti 
eseményein is. Az idei Musica Sacra Civitatis 
hangversenyen közös műsorral örvendeztetik 
meg a hallgatóságot. Barlay Zsuzsa, a Mária-
remetei Werner Kórus és Kukorelly Eszter, a 
Pesthidegkúti Evangélikus Kórus karmesterei 
mondták el gondolataikat az együttműködés 
megszületéséről.

Pesthidegkúton a szülők lelkesedésének, ki-
tartásának és összefogásának eredményeként 
huszonhét éve működő Ökumenikus Általános 
Iskola hosszú évek óta kiindulópontja a helyi 
ökumenikus alkalmaknak. Az ökumené fon-
tos a tanároknak, a családoknak és azoknak a 
gyülekezeteknek is, ahova a gyerekek és szüleik 
tartoznak. A gercsei templom elhelyezkedésé-
vel, ősiségével, hangulatával a meghatottság, 
a testvériség, az összetartozás érzését erősíti 
mindenkiben, aki csak egyszer is együtt töltött 
egy imaestet az ott összegyűltekkel. 

– Kezdetben a gyülekezetek kórusai legin-
kább külön-külön énekeltek a gercsei imaes-
teken. A hely és az alkalmak bensőségessége 
azonban egyre közelebb hozta az együttimád-
kozókat, és egyre jobban azt kívántuk, hogy 
mindenki énekeljen a templomban. Együtt 
tudtunk énekelni taizé-i énekeket, közben 
együtt hallgattuk a madarak énekét, és egyre 
közelebb éreztük magunkhoz a másikat. Az el-
múlt évben a Máriaremetei Bazilika Werner 
Kórusával amellett, hogy külön is énekeltünk, 
már volt egy közös kórusmű, amit együtt ad-
tunk elő. Jólesett együttdalolni, dalolás közben 
együttgondolkodni – mondja Kukorelly Eszter. 

– Az idei ökumenikus imahetet lezáró alkal-
mon végre teljesen együtt szolgált a két kórus. 
Ekkor fogant meg egy lelkes Werner-kórustag 
fejében az ötlet, hogy a kisebb létszámú evan-
gélikus kórus és a nagyobb katolikus kórus egy-
mást segítve, erősítve énekeljen együtt a Musi-
ca Sacra Civitatis hangversenyén. A két kórus 
szólamai éppen kiegészítik egymást, minden 
szólamban a két kórus egymást támogatva eggyé 
vált – fűzte hozzá Barlay Zsuzsa.

A műsorszámokat a két karnagy egymásnak 
ajánlott művekből választotta ki. Nem volt 
könnyű, de az idő rövidsége mindenkit ön-
mérsékletre késztetett. 

– Jó dolog új kórusműveket tanulni, és még 
jobb a külön megtartott próbák után a közös 
próbán „összeénekelni”. Bátorságot, erőt me-
rítünk egymásból, s nemcsak magunkért, ha-
nem egymásért, s a közös ügyért is izgulunk. 
A lelkesedés legtöbbször adott, a kivitelezéshez 
az erő azonban nincs mindig meg. Ebben az 
évben megtaláltuk az erőt is, nagyon örülünk 
neki, nem hagytuk, hogy legyőzzön bennün-
ket a mindent elaprózó, széttörő, és gyakran 
rossz fontossági sorrenddel megtévesztő világ. 
Reméljük, hogy lesz folytatás, mi nagyon jól 
éreztük magunkat együtt muzsikálva – mondták 
a karnagyok. r. K.



2017/6 – április 8. HITÉLET 19. OLDAL

Pálúr János: Improvizáció 
(orgona)

Földreszállt Angyalok 
Gyermekkar
(Máriaremetei Bazilika)
Vezényel: Barlay Zsuzsa 
 �Michael Praetorius: In dulci jubilo
 �Földreszállt Angyalok: Kíváncsi 

angyalka
 �Mozart: Alleluja

Hidegkúti Egyesített Kórus
(A Máriaremetei Werner Alajos Kórus 
és a Pesthidegkúti Evangélikus Kórus 
Máriaremetei Bazilika, Pesthidegkúti 
Evangélikus templom)
Vezényel: 
Barlay Zsuzsa és Kukorelly Eszter
 �Palestrina: O crux ave
 �Rihards Dubra: O crux ave
 �Crüger: Jézus, örömöm – korál
 �Viadana: Örvendező zsoltár

Budavári Schütz Kórus
(Budavári Evangélikus templom)
Vezeti: Bán István
 �Liszt Ferenc: Ave verum 
  Gounod: Ave verum 

Szent Antal Kórus
(Pasaréti Páduai Szent Antal-templom) 
Vezényel: Gedő Szilvia
 �Palestrina: Nos autem gloriari
  Tallis: If Ye Love Me
 �Pitoni: Cantate Domino

Kodály Zoltán: 
Csendes mise – Glória 
Pálúr János (orgona)
Irgalmasrendi Kápolna 
Szkólája
(Császárfürdői Szent István-kápolna)
Vezényel: Tihanyi Gábor
 �Johann Georg Ebeling: 

Urunk, add lelkedet…
  O. Gibbons: Jesu benignissime
  J. H. Schein: Áldott legyen az Úristen
  James E. Moore Jr.: Ősi ír áldás

Fô Utcai Görögkatolikus 
Templom Kórusa
Vezeti: Kökényessy Zoltán
 �Részletek az alkonyati istentiszteletből 

(vecsernye) 
közreműködik: Makláry Ákos parókus, 
Kocsis Tamás segédlelkész

Budapesti Ökumenikus 
Kórus
(Alapítók: Schola ad Gloriam Dei – Újlak 
és Megmaradás Kórus – Cimbalom utca)
Vezényel: Tóth Miklós Zsolt OESSH
 �Claude Goudimel–Szenczi Molnár 

Albert: 42. zsoltár
 �Johann Walter: Erős vár a mi Istenünk
  Kodály Zoltán–Ady Endre: 

Fölszállott a páva

Palló Imre Kórus
(Torockó téri református templom)
Vezényel: Cseri Zsófia
  Bányai Jenő: Köszönöm 
  Bortnyanszkij: Ó, szent, igaz Úr 
 �Mendelssohn: Izráel őriző Ura

Sarlós Boldogasszony 
Kórus
(Újlaki Sarlós Boldogasszony-templom) 
Vezényel: Török Andrea
 �Orbán: Ave Maria
 �Britten: Hymn to the Virgin 

Egyesített kórus
Kodály: 114. Genfi zsoltár
Vezényel: Cseri Zsófia 
Orgonaszólam: Pálúr János

XVIII. MUSICA SACRA 
CIVITATIS 2017

Egyházi zene a polgári világban
A II. kerületben működő egyházi kórusok hangversenye, 

emlékezve Lukin Lászlóra

Móricz Zsigmond Gimnázium
(II., Törökvész út 48–54.)

2017. április 21., 18.30 óra

Házigazda dr. Láng Zsolt polgármester. 
A műsort fr. Balázs Jeromos OFM vezeti.

A belépés díjtalan, helyfoglalás érkezési sorrendben.
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ÁPRILIS 13.: nagycsütörtök, ÁPRILIS 14.: nagypéntek, ÁPRILIS 15.: nagyszombat, ÁPRILIS 
16.: húsvétvasárnap, ÁPRILIS 17.: húsvéthétfő
pASARéTI pÁduAI SzeNT ANTAL-TeMpLoM: ÁPRILIS 13-án 7.30-kor lamentáció, 18 
órakor az utolsó vacsora ünnepi miséje, utána virrasztás 22 óráig. ÁPRILIS 14-én 7.30-kor 
lamentáció, 15 órakor keresztút, 18 órakor az Úr szenvedésének ünneplése, a szertartás után 
elhangzik Liszt: Via Crucis című műve, 22 óráig virrasztás. ÁPRILIS 15-én 7.30-kor lamentáció, 
napközben szentsírlátogatás, 20 órakor vigília (tűz- és vízszentelés), szentmise. ÁPRILIS 16-án 
a 7 órai szentmise után ételszentelés, a 10 órai után húsvéti körmenet, a 11.30 órai szentmisén a 
Szent Antal Kórus Mozart B-dúr Missa Brevisét énekli, vezényel: Déri András (1026 Pasaréti út 137.).
RózSAdoMbI FeReNceS TeMpLoM: ÁPRILIS 13-án, 14-én és 15-én a húsvéti három 
szent nap ünnepi liturgiája 18 órakor kezdődik. A körmenet nagyszombaton 19.30-kor kezdődik 
(1025 Tövis u. 1.).
pASARéTI ReFoRMÁTuS TeMpLoM: ÁPRILIS 13-án 18 órakor passióolvasás az istentisztelet 
keretein belül. ÁPRILIS 14-én 10 és 18 órakor istentisztelet, úrvacsorai közösséggel. ÁPRILIS 
15-én 18 órakor istentisztelet. ÁPRILIS 16-án húsvét vasárnapi istentisztelet 8.30, 11 és 18 
órakor, úrvacsorai közösséggel (gyermek-istentisztelet mindhárom alkalommal; gyermekmegőrzés 
8.30 és 11 órakor). ÁPRILIS 17-én 10 órakor istentisztelet úrvacsorai közösséggel. www.refpa-
saret.hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
cIMbALoM uTcAI MegMARAdÁS ReFoRMÁTuS TeMpLoM: ÁPRILIS 13-án 18 óra-
kor passiós istentisztelet. ÁPRILIS 14-én 18 órakor úrvacsorás istentisztelet. ÁPRILIS 16-án 
és 17-én 10 órakor úrvacsorás istentisztelet. ÁPRILIS 23-án 10 órakor bibliatanulmányozós 
istentisztelet, igehirdető és előadó Szarka Miklós lelkipásztor, lelkigondozó, téma a reformáció 
öt alapelve: III. Sola Gratia - Egyedül kegyelemből, utána asztali beszélgetés, a téma elmélyítése 
kötetlenül a gyülekezeti teremben. Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 
30) 289-9415 és 326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
peSTHIdegkúTI ReFoRMÁTuS TeMpLoM: ÁPRILIS 13-án 18.30-kor nagyheti előkészítő 
istentisztelet (Nagy Dávid, Szarka Miklós). ÁPRILIS 14-én 10 órakor nagypénteki istentisztelet 
úrvacsorával és passióolvasással (Kovács Gergely). ÁPRILIS 16-án 8 és 10 órakor húsvéti isten-
tisztelet úrvacsorával. ÁPRILIS 17-én 10 órakor húsvéti istentisztelet úrvacsorával. További 
információ: kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, 397-4315 (1028 
Hidegkúti út 64-66.).
MÁRIAReMeTeI bAzILIkA: ÁPRILIS 13-án 16-17.30-ig gyónási lehetőség, 18 órakor szent-
mise az utolsó vacsora emlékére, utána oltárfosztás, virrasztás 20 óráig. Éjszakai zarándoklat 
21 órától, találkozó a bazilika előtt, útvonal: Máriaremete-Budaszentlőrinc-Makkosmária-Szent 
Anna-rét–kútvölgyi kápolna (kb. 16 km). ÁPRILIS 14-én 9-11 óra között gyónási lehetőség, 
10 órakor keresztút a templomban, 14 órakor keresztút a pesthidegkúti kálvárián, találkozás 14 
órakor az ófalui templomnál. 18 órakor szertartások, Werner János passióját és motettákat énekel 
a Werner Kórus Barlay Zsuzsa vezényletével. ÁPRILIS 15-én 9-11 óra között gyónási lehetőség, 
18 órakor szertartások, ünnepi szentmise, körmenet. ÁPRILIS 16-án a 9 órai szentmise után 
ételszentelés, 10.30-kor ünnepi szentmise, elhangzik Palestrina: Regina coeli laetare alleluja és 
Mozart Missa Brevis, énekel a Carmine Celebrat Kórus Zimányi István vezényletével, km.: Erdődy 
János (orgona), a 12 órai szentmisén énekel a Werner Kórus, elhangzik Viadana: Örvendező zsoltár, 
a húsvéti szekvencia, a De angelis - gregorián mise, Lotti: Regina coeli, Gordon Young: Alleluja, J. 
S. Bach: 4. kantáta zárókorál. ÁPRILIS 16-án a templom egész nap nyitva lesz. ÁPRILIS 17-én 
9 és 10.30-kor szentmise. Templomzárás a szentmise után (1029 Templomkert u. 1.).
ReMeTekeRTVÁRoSI SzeNTLéLek-TeMpLoM: ÁPRILIS 13-án 16-18 óra között gyónási 
lehetőség, 18 órakor a magyar és a francia ajkú hívek közös szentmiséje az utolsó vacsora emlékére, 
benne lábmosás és oltárfosztás. 21 óráig virrasztás. ÁPRILIS 14-én 8 órakor zsolozsma, 10 óráig 
gyónási lehetőség, 15 órakor keresztút a templomban, 18 órakor nagypénteki szertartás, a passió a 
kórus előadásában hangzik el, ezt követik a könyörgések, a hódolat a kereszt előtt, a szentáldozás 
és a szentsír megnyitása. ÁPRILIS 15-én 8 órakor zsolozsma, 10 óráig gyónási lehetőség, 18 
órakor feltámadási szertartás, szentmise, utána körmenet a Máriaremetei út, Kenyérmező utca, 
Kertváros utca, Bükkfa utca, Máriaremetei út útvonalon. ÁPRILIS 16-án a 8 órai szentmise után 
ételszentelés, a 9.30 órai szentmisén énekel a templom kórusa, utána tojásvadászat gyerekeknek a 
templomkertben. ÁPRILIS 17-én 8 órakor lesz szentmise (1028 Máriaremetei út 34.).
SARLóS boLdogASSzoNY-TeMpLoM: ÁPRILIS 13-án 7-9 óra között gyóntatás, 18 órakor 
szentmise az utolsó vacsora emlékére, lábmosás szertartással. Km. az Újlaki Sarlós Boldogasszony 
Kórus, utána virrasztás 21 óráig. ÁPRILIS 14. szigorú böjti nap, 7-9 óra között gyóntatás, 15-16 
óra között a megtérést és a szentgyónást előkészítő szertartás. 17.30-kor keresztút, 18 órakor 
szertartás, km. az Újlaki Sarlós Boldogasszony Kórus. ÁPRILIS 15-én 7-9 óra között gyónta-
tás, szentsírlátogatás, 20 órakor húsvéti vigília, a feltámadási körmenet kb. 21.30-kor kezdődik. 
ÁPRILIS 16-án a 9 órai szentmise után ételszentelés, 10.30-kor ünnepi szentmise, a két szent-
misén km. a Schola in Gloriam Dei. A 18 órai szentmisén énekel a Sarlós Boldogasszony Kórus. 
ÁPRILIS 17-én a szentmisék 9, 10.30 és 18 órakor kezdődnek (1023 Bécsi út 32.).
budAI göRögkAToLIkuS TeMpLoM: ÁPRILIS 13-án 8 órakor Nagy Szent Bazil liturgi-
ája nagyvecsernyével, 17.30-kor kínszenvedési evangéliumok. ÁPRILIS 14-én 8 órakor királyi 
imaórák, 17.30-kor sírba tételi vecsernye és körmenet, utána virrasztás, zsoltárolvasás. ÁPRI-
LIS 15-én 8 órakor jeruzsálemi utrenye, 17.30-kor Nagy Szent Bazil liturgiája vecsernyével, 20 
órakor feltámadási szertartás (körmenet). ÁPRILIS 16-án 7.30, 9 és 11 órakor szent liturgia 
és pászkaszentelés, 17.30-kor szent liturgia és vecsernye. ÁPRILIS 17-én 8.30-kor utrenye, 9 
és 11 órakor szent liturgia, olajkenet, 17.30-kor szent liturgia, olajkenet, vecsernye. ÁPRILIS 
18-án 8.30-kor utrenye, 9 órakor szent liturgia, olajkenet, 17.30-kor szent liturgia, olajkenet, 
vecsernye (1027 Fő u. 88.).
budAVÁRI eVANgéLIkuS TeMpLoM: ÁPRILIS 13-án 18 órakor Bűnösök a szenvedő 
Ember körül címmel istentisztelet. ÁPRILIS 14-én az istentiszteletek a vasárnapi rend szerint 
kezdődnek. ÁPRILIS 16-án hajnali 5 órakor feltámadási liturgia felnőtt konfirmációval, 9, 11 
és 18 órakor istentisztelet. ÁPRILIS 17-én 9 és 11 órakor istentisztelet. ÁPRILIS 19-én alka-
lom a középgenerációnak, konfirmációra felkészítés, interaktív hittan (1014 Táncsics M. u. 28.).
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nagyhét a kerület templomaiban
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Lakossági jelzést követően vonultak ki nagy 
erőkkel a rendőrök egy Bimbó úti házhoz 
március 27-én délután. A házban tartózko-
dó, tajvani származású emberek a szomszé-
doktól próbáltak meg segítséget kérni, mi-
vel fogva tartották őket.

A fővárosi rendőrök a helyszínen 35 nőt 
és férfit találtak, akit tolmácsok segítségé-
vel kérdeztek ki. A rendőrök az adatgyűjtés 
és a meghallgatások során megállapították, 
hogy az épületben tiltott szerencsejátékot 
szerveztek. A  nyomozók laptopokat, mo-
biltelefonokat és táblagépeket foglaltak le a 
házban.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyo-
mozó Iroda munkatársai egy 35 éves tajvani 
férfit gyanúsítottként hallgattak ki személyi 
szabadság megsértése, tiltott szerencse-
játék szervezése és harmadik országbeli 

Tiltott szerencsejátékot folytattak
Tiltott szerencsejátékot folytattak egy Bim-
bó úti házban, a rendőrség lefoglalta a hely-
színen talált telefonokat és informatikai esz-
közöket. Az épületben 35 tajvani személy 
tartózkodott, egyiküket őrizetbe vették.
 

állampolgár jogellenes foglalkoztatása bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt. A  nyomozók az illetőt bűnügyi őri-
zetbe vették és előterjesztést tettek előzetes 

letartóztatásának indítványozására, amelyet 
a bíróság 2017. március 30-án elrendelt. 
A lefoglalt informatikai eszközöket a rend-
őrség szakértők bevonásával vizsgálja.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
beosztott tűzoltói beosztásba keres munka-
társakat. Jelentkezési feltételek: 18-55 év 
közötti életkor, cselekvőképesség, magyar 
állampolgárság, bejelentett (belföldi) lakóhely, 
kifogástalan életvitel, büntetlen előélet, or-
vosi, pszichikai, fizikai alkalmasság, érettségi, 
törvény szerinti alkotmányos jogok korláto-
zásának elfogadása. Előnyben részesülnek a 
C-kategóriájú vezetői engedéllyel, PÁV-I alkal-
massági vizsgálattal rendelkezők. Az érdeklő-
dőknek a tűzoltóság felvételi tájékoztatót tart, 
amelyre a www.fovaros.katasztrofavedelem.
hu/regisztracio/17 honlapon lehet jelentkezni. 
A felvételi tájékoztató helyszíne: 1081 Dolog-
ház utca 1., II. emelet, időpontja: április 20., 
10.00 vagy 13.00 óra. Továbbiak: tamasne.
majszin@katved.gov.hu, (06 1) 459-2300/93012.

Alkotói pályázat gyerekeknek
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói 
pályázatot hirdet óvodások, valamint általá-
nos és középiskolások részére. Az iskolások a 
6–10 éves, a 11–14 éves, valamint a 15–18 éves 
korcsoportban küldhetnek alkotásokat. A pá-
lyázat célja, hogy az óvodások és az iskolások 
alkotásaikon keresztül mutassák be a tűzoltók 
izgalmas és egyben veszélyes világát. Központi 
témája a tűzvédelem, amit a tűzoltó hivatáson 
keresztül, egy tűzoltói beavatkozás ábrázolásá-
val, vagy bármilyen más ötletesen elkészített, 
a tűzvédelem fontosságát hangsúlyozó művel 
lehet bemutatni.

A pályázatra az óvodások szabadkézi rajz 
kategóriában pályázhatnak, A/4-es vagy A/3-as 
méretű alkotásokkal. Az iskolások korcsopor-
tonkénti kategóriái: • szabadkézi rajz (A/3-as 
méretű ceruza, toll, tus, kréta, akvarell, pasztell 
kép vagy bármely más szabadkézi technikával 
készített A/4-es méretű alkotás • számítógépes 
rajz (A/3-as méretben nyomtatható, számító-
géppel készített alkotás) • egyéb kézműves 
alkotás (bármilyen anyagból készített pl. papír, 
gyurma, agyag alkotás, legfeljebb 30x20x20 
cm méretben) • vers (legfeljebb 1 db A/4-es 
oldalnyi költemény) • mese (legfeljebb 2 db 
A/4-es oldalnyi tanulságos történet).

Benyújtás: a szabadkézi rajzok és az egyéb 
kézműves alkotások beadása eredetiben sze-

mélyesen vagy postai úton, a többi kategóriá-
ban e-mailben a fővárosi igazgatóság részére. 

Az alkotás leadásakor meg kell adni a ne-
vet, életkort, e-mail-címet, telefonszámot. 
Az alkotások mellé a szülő vagy gondviselő 
hozzájáruló nyilatkozatát is mellékelni kell.

Beérkezési határidő: MÁJUS 21.
A bírálóbizottság az iskolások pályázatai 

közül korcsoportokon belül kategóriánként 
3-3 alkotást díjaz; az első helyezettek részt 
vesznek az országos versenyben. Az orszá-
gos verseny nyertese családjával egy balatoni 
nyaraláson vehet részt, a további díjazottak 
az Állatkertbe felhasználható családi belépőt 
kapnak. A legtöbb pályázatot benyújtó iskola/
óvoda elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 
2017”címet. A tűzoltóság intézményükben 
egyszeri bemutatót és tűzvédelmi oktatást tart. 
Eredményhirdetés június 2-án, az országos díj-
átadót június 9-én a Fővárosi Nagycirkuszban 
(1146 Állatkerti körút 12/a) tartják.

A pályázatokat e-mailben az fki.hivatal@
katved.gov.hu és a fkititkarsag@katved.

gov.hu címre várják. Postán a 1081 Buda-
pest, Dologház utca 1., vagy a 1443 Budapest, 
Pf. 154 címre lehet küldeni. A pályázattal kap-
csolatban a (06 1) 459-2427-es telefonszámon 
lehet érdeklődni Balogh Eszter sajtóreferensnél.

Jelentkezzen tűzoltónak!

A II. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai (KMB) már ügyeleti mobil-
telefonon is elérhetők a nap 24 órájában: (06 20) 329-9541.
Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén továbbra is a 107-es vagy a 112-es 
segélyhívó számot kell hívni.
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A II. Kerület UFC várja a focizni szerető 2009-
2012 között született fiúk és lányok jelent-
kezését korosztályos, illetve szabadidősport 
csapataiba. Az edzéseket hétfőn, szerdán és 
pénteken tartják a Kolozsvári Tamás utcai 
Panoráma Sportközpont (1023 Kolozsvári 
Tamás u. 11.) műfüves pályáin. Cél a sportág 
megszerettetése, sikerélmény biztosítása, 
egészséges életmódra nevelés, és a tehetsé-
gek kiemelt képzése. További információk: 
www.keruletufc.hu, telefon: (06 20) 918-2318.

Évadnyitó az evezősöknél

A II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Non-
profit Kft. kortól és nemtől függetlenül vár 
minden II. kerületi lakost a Mechwart li-
getbe, ahol a kültéri edzőparkban találha-
tó eszközök helyes használatáról tartanak 
bemutatót. A  résztvevők választ kaphatnak 
arra, miként tudnak változatos gyakorlato-
kat helyes testtartással végezni úgy, hogy az 
ne terhelje a gerincet és az ízületeket, mind-
ezt megfelelő légzéstechnikával. A bemutatót 
Radányi Norbert, a Bartendaz hazai alapító-
ja, a sajáttestsúlyos edzés szakembere tart-
ja. Időpont és helyszín: ÁPRILIS 11., kedd, 
15.30, Mechwart liget.

A parkfenntartók visszajelzése alapján, 
sajnos, többször előfordult, hogy a nem meg-
felelő használat miatt a sporteszközök tönk-
rementek. Kérjük, figyeljenek rájuk! Óvjuk 
meg közösen értékeinket!

Negyedik alkalommal tart családi pikniket 
a számos sikeres és sokakat megmozgató 
rendezvényt maga mögött tudó Hidegkúti 
Családi Iránytű Egyesület. Az idei Hidegkúti 
Családi Pikniken az érdeklődők megismerked-
hetnek a Pesthidegkúton, illetve a környékén 
élő vagy működő előadóművészekkel, akik 
ízelítőt is adnak produkcióikból. A színpadon 

zenés-táncos előadások váltják egymást. Dél-
után lesz kerékpáros ügyességi pálya a rend-
őrség szervezésében, kézműves és origamisátor, 
arcfestés, kerámiakészítés, és nem maradhat 
el a megszokott, és a közönség által kedvelt 
kvíz és tombola sem.

A helyszínen képviselteti magát a Kultúrkúria, 
a Deutsche Schule zenekara és a Kiss Zenede.

áPRILIs 22., sZOmBAT 14–19 ÓRáIG
IV. CSALÁDI PIKNIK PESTHIDEGKÚTON

Helyszín: geli Lakberendezési és Szolgáltatóház előtti tér (1028 Budapest Kővári út 1-7.)

Fővédnök: Láng zsolt polgármester

A belépés ingyenes!
www.csaladiiranytu.hu I www.facebook.com/HidegkutiCsaladiIranytu

Kültéri edzés szakemberrel

Focitoborzó kicsiknek
A hazai evezős évadnyitót április 1-jén tartották a 27. Gróf Széchenyi István Emlékverseny ke-
retén belül megrendezett 7. Nemzetközi Budapest Kupa Regattával. A esemény fővédnöke Tarlós 
István főpolgármester, védnöke Láng Zsolt, a II. és Bús Balázs, a III. kerület polgármestere volt. 
Az eseményt Jean-Christophe Rolland, a FISA (Nemzetközi Evezős Szövetség) elnöke, Annamarie 
Phelps, a Brit Evezős Szövetség elnöke és Denk András, a rendező margitszigeti Danubius Nem-
zeti Hajós Egylet elnöke jelenlétében dr. Bényi Szabolcs, a Magyar Evezős Szövetség elnöke nyi-
totta meg. A II. Kerületi Önkormányzat képviseletében Legény Béla képviselő vett részt a meg-
nyitón. A Budapest Kupa Regatta 4500 méteres távját több mint 650 versenyző teljesítette.
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– Kuruclesen, a Tárogató úton nőt-
tem fel, és négy évig a Budenz is-
kolába jártam – meséli a karveze-
tő. – Mivel akkoriban túl sok volt a 
gyerek, az osztályok nem fértek el a 
Budenz épületében, a mi osztályunk 
egy külön épületben kapott egy ter-
met meg a kertet. Egyedül voltunk, 
nem volt ki- és becsengetés, és az 
egész olyan bensőséges és barátsá-
gos volt, mint egy falusi iskolában. 
Nagyon szerettem egykori tanító 
nénimet, a mai napig kapcsolatban 
vagyok vele. Egyáltalán: csodálatos 
gyerekkorom volt, mindig kint vol-
tunk a kertben, nyolc éven át egy 
végtelenített focimeccset játszottunk 
– a végén már ezresekben mértük az 
állást –, bejártuk az egész környéket. 
Két testvéremmel mindennek saját 
nevet adtunk. A Pasaréti út végénél 
például, ahol már kezdődik az erdő, 
a bátyám egyszer kifeküdt a napra és 

A zene nyelvén azt is el tudjuk mondani, amit ezer  szóval se lehet körülírni
Különleges zenei élményben volt 
részem nemrég: kedves barátaim 
hívtak első nyilvános fellépésükre 
egy templomba, ahol a Csíkszer-
da kórus adott koncertet. Igen, 
Csíkszerda – nem elírás, nem egy 
határon túli kórus látogatott 
el fővárosunkba, hanem csupa 
amatőr, kivétel nélkül csíkosba öl-
tözött énekes örvendeztette meg 
hallgatóságát e páratlan ajándék-
kal. És mint – majdnem – minden 
jó történet, ez is innen, a II. kerü-
letből indult, hiszen Tóth Árpád, a 
kar megálmodója, vezetője, szíve, 
lelke és motorja II. kerületi.
 

azt mondta: „Én szeretem az eget”. 
Azóta ezt a részt énszeretemazeget-
nek hívjuk.

Van kedvenc helye a II. kerü-
letben?

Pasarét. Ez a város – de talán az 
ország – egyetlen megkomponált 
Bauhaus-tere. Oda el szoktam vinni 
a diákjaimat is – kultúrtörténetet is 
tanítok – és megnézzük a Pasaréti 
teret, a ferences templomot és a 
Napraforgó utcát. 

Mikor jegyezte el magát az ének-
kel és a zenével?

Már kiskoromban megfogott az 
éneklés. Nem akartam színpadra 
állni, csak azt éreztem, hogy ha 

éneklek, akkor jól vagyok. Ez odáig 
fokozódott, hogy kilencévesen arra 
kértem a szüleimet, hadd énekeljek 
kórusban (hozzáteszem: szombaton-
ként reggel 8-ra jártam, miközben 
persze utáltam korán kelni). Később 
a Rádió Gyermekkórusában éne-
keltem, ami már nagyobb adagban 
tartalmazta azt, ami engem vonzott. 
A középiskolát a konzervatórium-
ban végeztem, és mivel addigra már 
egyértelmű volt számomra, hogy a 
közösségi zenéléssel szeretnék fog-
lalkozni, a Zeneakadémiára mentem, 
ahol ének-zene tanár, karvezetés, 
szolfézstanár és zeneelmélet-ta-
nár szakokon diplomáztam, később 

karvezetésből doktori fokozatot is 
szereztem.

Pedagógusi munkája mellett 
hozta létre a Csíkszerda kórust, 
aminek már a neve is nagyon szel-
lemes.

Csík – mert csíkosban szoktunk 
énekelni, és szerda, mert szerdán-
ként tartjuk a próbát. Igaz, azóta 
már annyira felduzzadt a létszám, 
hogy hétfőre és csütörtökre is felállt 
egy-egy csapat. Egy bizonyos lét-
szám, úgy száznegyven fő felett már 
nehéz lenne a koncentrált munka, 
és be se férnénk a próbaterembe. 
Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy 
jöjjenek új emberek, új energiák. 
Minden csoportmunkában lénye-
ges, hogy legyenek friss fiatalok 
és tapasztalt, öreg rókák. A legne-
hezebb zenei anyaggal a szerdaiak 
dolgoznak, de természetesen lehet-
séges az átjárás. Van egy gyermek-, 
valamint egy kamarakórusunk is, 
utóbbi egy válogatott csapat, oda én 
hívom az egész nagy kóruscsaládból 
a tagokat.

A profi kórusok mellett több 
amatőr kar is létezik, de amit ön 
csinál, az sok szempontból és a 
szó szoros értelmében is páratlan.

A jó dolgok spontán indulnak. Én 
egyszerűen azt teszem, amit szere-
tek, és ha másnak van kedve, akkor 
csatlakozik. Szeretem megfigyelni, 
hogy a kórustagok hogyan jönnek, 
majd hogyan mennek el próba után. 
A közös zenélés talán valamiféle ősi 
ösztönt ébreszt fel az emberben, et-
től annyira felszabadító és örömteli. 
Ezt igyekszünk minden próba és 
minden előadás alkalmával újra-
teremteni.
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A zene nyelvén azt is el tudjuk mondani, amit ezer  szóval se lehet körülírni
Már több mint három éve, meg-
szakítás nélkül szervezi a Nemo 
Fish&Chips&Salad Bar a „Ked-
ves hétfő” nevű jótékonysági 
akcióját, amelynek keretében 
minden hónap első hétfőjén a 
kerületben élő egyedülálló, vagy 
rászoruló idős embereket, illetve 
családokat látnak vendégül egy 
háromfogásos halas ebédre, 
üdítővel, kávéval. Az akció 
szoros együttműködésben zaj-
lik a II. Kerületi Önkormányzat 
vezetésével, családsegítőjével, 
illetve gondozási központjai-
val, amelyek vendégeiket de-
legálják. Hole Viktor elmondta: 
– Örömmel tölt el minket az, 
hogy több száz ember arcára 

További információk:
villányi Balázs, (06 30) 606-7843

e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu

Regisztráció az ingyenes képzésre:
http://onlinemarketinges.hu/aprilis

A FEJLŐDŐ II. KERÜLETÉRT

Ingyenes online-marketing-képzések
két helyszínen!

II. KErüLETI vÁLLALKozóI KLUB

Legyen

sIKEREs 
a magyar kkV-szektor, 

mert csak így lehet sikeres 

mAGyARORsZáG!

marczibányi Téri művelődési Központ
(1022 Marczibányi tér 5/a)

Április 12., szerda 9-13 óráig, Master Mind csoport
Április 12., szerda 14-18 óráig, Google Analytics

Április 20., csütörtök 9-13 óráig Google Analytics

Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

Április 13., csütörtök 9-13 óráig, Google Analytics
Április 13., csütörtök 14-18 óráig, Master Mind csoport

Az önkormányzat támogatásával működő 
ingyenes programra Villányi Balázs 

online-marketing-szakértő várja az érdeklődőket.

Ezt az örömöt bárki átélheti? 
Úgy tudom, a Csíkszerdába nincs 
felvételi, nem szükséges zenei elő-
képzettség.

Valóban mindenki jöhet, mert 
nagy csoportban mindenki képes a 
zenealkotásra. Viszonylag magasan 
képzett zenészként hallom a zenei 
folyamatokat, és úgy kell ügyesked-
nem, hogy vállalható zenei anyag 
szülessen egy-egy fellépésre – még 
akkor is, ha az éneklők többsége 
teljesen amatőr, akár a kottát se is-
meri. A hangsúly a közösségen van, 
az együttalkotáson, hogy minden-
kinek az öröme benne lehessen a 
közös zenélésben. Meggyőződésem, 
hogy a koncerteken zenei minősé-
get hoz létre már önmagában az is, 
hogy a kórustagok kitüntetettnek 
érzik magukat.

Önnek mit jelent a közös ének-
lés, az, amikor az intésére akár 
több száz torokból is felzeng az 
ének?

Nehéz ezt szavakba önteni. Pont 
azért lettem zenész, mert a zene 
nyelvén azt is el tudjuk mondani, 
amit ezer szóval sem lehet körül-
írni. Vannak olyan zenei pillana-
tok, amelyek túl vannak az anyagi 
valóságon, de még az érzelmi meg-
fogalmazhatóságon is. Nekem az is 
fontos ebben, hogy teljesen szabad 
vagyok – olyan értelemben is, hogy 
nincsenek fenntartók, megbízók. 
Mindig az egyéni érdeklődésemet 
teljesíthetem ki. Legutóbb például 
az izgatott, hogy középkori anyagok-
ból össze lehet-e állítani egy kicsit 
popos, mindenki érdeklődését fel-
keltő koncertet. Létezik-e, hogy a 
popzene átível akár évezredeket is. 
Ilyen ötletem van még sok, és eze-
ket kipróbálhatom a Csíkszerdával.

Ezzel a szabadságszeretettel függ 
össze az is, hogy nem ragaszkodik a 
kottában leírtakhoz és sokat imp-
rovizálnak?

Azt hiszem, a mai fogalmak sze-
rinti zeneiség eltávolodott attól, ami 
életre hívta a zenét az emberiség 
kultúrájában. Ez talán fellengző-
sen hangzik, de mégis azt érzem, 
hogy valami nagyon régit, ereden-
dőt élesztünk fel az éneklésünkkel. 
Meggyőződésem, hogy a Csíkszerda 
sikerének éppen ez a titka – a tagok 
megélik a zeneiségnek ezt az ősi vol-
tát. A kotta csak egy bizonyos részét 
tudja átörökíteni az eredeti zenének, 
ezért szeretek hallás után tanítani, 
ami egy picit ugyan lassú, de nagyon 
mély tanulási folyamat. És ha így 
sajátítunk el egy dalt, onnan már 
könnyebb út vezet az improvizáci-
óhoz. Ilyenkor a megírt anyag csu-

pán egyfajta támpont, és egészen 
különleges – modern, ugyanakkor 
könnyen emészthető – hangzásokat 
tudunk létrehozni. Ez talán a közön-
ség számára is izgalmasabb, mint 
ha klasszikus módon, mappákkal 
állna fel a kar és reprodukálná a 
leírt dallamot.

Azon a koncerten, amit hallgat-
tam, az énekesek szinte folyama-
tosan változtatták a helyüket, így 
valósággal körülölelte a hallgató-
kat a zene. Csodálatos élmény volt!

Ez is tudatos koncepció. A zene 
térbeli művészet, egészen más-
hogy halljuk elölről vagy hátulról, 
közelről vagy távolról. Miért kéne 
az énekesnek egy helyben állnia, 
amikor tud mozogni. Mi olyan sokan 
vagyunk, hogy körbe is tudjuk állni 
hallgatóságunkat, akár több száz 
embert is. Valóban folyamatosan 
változtatjuk a pozíciókat, a szóla-
mok helyet cserélnek, sétálnak a 
közönség között, így meg tudjuk 
mutatni a hangzás összetettségét 
és sokféleségét. Ez sokat hozzáad a 
zenei élményhez.

A koncertek helyszíne is sokszor 
különleges. Volt már fellépésük a 
II. kerületben is?

Felléptünk egyszer egykori isko-
lám, a Budenz iskola tornatermé-
ben, ahol egy amerikai romantikus 
zeneszerző művét adtuk elő. Ez na-
gyon szép emlék, a bordásfalról meg 
a kötelekről lógva énekeltünk. Vagy 
Hűvösvölgyben a csak félig felépí-
tett Magyar Szentföld-templomban 
egy kortárs operát mutattunk be 
Az elvarázsolt disznó címmel. Na-
gyon szerettük ezt a helyet. Izgal-
mas helyszín volt még a Malom-tó 
melletti áltörökfürdő, ahol az első 
operabemutatónk volt, egy barokk 
darab, a Cupido és a halál. Rengeteg 
csodálatos épület van a II. kerület-
ben, amelyeket nagyon jól lehetne 
kulturális célokra használni.

Az immár ötéves múltra vissza-
tekintő Kórusok éjszakáját is ön és 
a kórus szervezi. 

Idén június 10-én lesz az ese-
mény, aminek célja, hogy közelebb 
hozza az utca emberét a kórusének-
léshez, és a kórusokat a teljesen 
szabad, laza, barátságos, ember-
közeli előadásmódhoz. Szeretnénk 
megmozgatni az ország kórusait, ami 
a közönségnek egy újfajta ráismerés 
lehet az egyébként nagyon gazdag és 
virágzó magyar kórushagyományra. 
Ezeken az esteken több helyszínen, 
több – más-más karakterű – kó-
rus lép fel, nincs hangosítás, nincs 
hangszer, csak az emberi hang, a vox 
humana.  Péter ZSuZSANNA

„Kedves hétfő” a rászorulókért

Termelői piac Máriaremetén
Legközelebb ÁPRILIS 22-én, majd MÁJUS 13-án és 27-én 7-12 óra 
között tartanak termelői piacot a Cserkészház kertjében (1029 Hímes 
utca 3.). Az érdeklődők a kínálóasztal mellett, egy jót beszélgetve, 
valódi piaci hangulatban, gazdag áruválasztékból válogathatnak. 
Vásárlás közben gondoljon arra, hogy aki hazai agrártermékeket 
vásárol, az a hazai gazdacsaládokat segíti, és jó minőségű, ismert 
eredetű élelmiszert tehet családja asztalára.

tudtunk mosolyt csalni ételeink-
kel és a felejthetetlen, közösségi 
Nemo-élmény megteremtésével.
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A tragikusan korán, harmincéves korában 
elhunyt előadóművészre az emléktábla fel-
állítását kezdeményező Stébel Ildikó zeneta-
nár mellett egykori pályatársai, Koós János, 
Aradszky László és Soltész Rezső emlékeztek. 
Önkormányzatunk nevében Némethy Béla 
képviselő leplezte le az emléktáblát és helye-
zett el virágot a felejthetetlen énekes egykori 
lakhelyénél. 

– Legszebb emlék a szeretet, amit mások 
szívében hagyunk magunk után – kezdte kö-
szöntőjét Stébel Ildikó a régi római filozó-
fus, Cicero szavaival. – Szécsi Pál nagyon sok 
szeretetet hagyott maga után, a hangjában a 
lelke szólt, dalaival csak adott és ad ma is. Ki-
vételesen kedves ember volt, jó humorú, já-
tékos, sármos. Mozgása, színpadra termett 
egyénisége, gesztusai, beszédhangja is csupa 
ritmus, zene és dallam volt. Kivételes szép-
ségű, kifejező, érzelemdús, bársonyos bari-
tonja, igényes előadásmódja a mai napig friss 

és eleven, pótolhatatlan vesztesége a magyar 
könnyűzenének.

Az emléktáblánál pályatársai is felidézték 
Szécsi Pál szeretetreméltó alakját, csillogó te-
hetségét.

Koós János több mint ötven évvel ezelőtt egy 
divatbemutatón ismerte meg az akkor mo-
dellként dolgozó Szécsi Pált. Jó barátok lettek, 
sokat beszélgettek.

– Mindenki életében vannak hullámvölgyek 
és hullámhegyek, neki is kijutott mindkettő-
ből. Volt, amit meg tudott oldani, de sok min-
denen nem tudott felülemelkedni, ezért sok-
kal hamarabb hagyott itt minket, mint ahogy 
kellett volna. Biztos vagyok benne, hogy aki 
majd elsétál az emléktábla előtt, és magában 
felidézi Pali alakját, az nem szomorúan, ha-
nem mosolyogva megy tovább.

Aradszky László és Szécsi Pál életre szóló 
barátsága egy esküvőn kezdődött, ahol mind 
a ketten tanúként vettek részt: Aradszky a vő-
legényé, Szécsi pedig a menyasszonyé volt. 
Akkor még mind a ketten csak ábrándoztak az 
énekesi pályáról, később számos közös fellé-
pésük, turnéjuk volt. 

– Kiemelkedően tehetséges volt, nagyon 
szerette az embereket, a barátait. Olyan dalo-
kat hagyott hátra nekünk, amiket még unoká-
ink, dédunokáink is énekelni fognak. Ő iga-
zán el se ment, örökké itt marad a szívünkben.

Soltész Rezső basszusgitáros volt a Szécsi 
Pált kísérő zenekarban. Szakmailag és embe-
rileg is szoros kapcsolat fűzte össze őket.

– A fellépéseken megtapasztaltam, hogy 
milyen óriási hatással volt az emberekre – el-
sősorban persze a szebbik nemre. Énekstílu-
sa, hangja felejthetetlenné és pótolhatatlanná 
tette. Én is éneklem egy-egy dalát a fellépé-
seimen, és olyankor arra gondolok, hogy neki 
kellene most itt állnia a színpadon, és az ő 
hangjának kellene zengenie.

Péter ZSuZSANNA

Csak egy tánc volt…

SzécSI pÁL (1944. március 19. – 1974. áp-
rilis 30.) táncdalénekes, szövegíró. Apját, a 
nyelvész, író Szécsi Ferencet a II. világháború 
végén eltalálta egy golyó. Anyja, három 
gyermekét hátrahagyva, 1956-ban Ameriká-
ba disszidált. Szécsi Pál állami gondozásban 
nevelkedett, a gimnáziumot Budapesten, 
majd Mezőtúron végezte, de 16 évesen ott-
hagyta az iskolát. Májustól szeptemberig 
kabinosként dolgozott a Palatinus strandon, 
majd a Posta Központi Járműtelepén volt 
segédmunkás. Dolgozott az Athenaeum 
Nyomdában és a Ruhaipari Tervező Válla-
latnál, ahol modellként is foglalkoztatták. 
Ekkor ismerkedett meg későbbi feleségével, 
a szintén modell lengyel Grazyna Haase-szel. 
Feleségével Varsóban élt, majd válásuk után 
hazaköltözött. Itthon, miután megnyert egy 
amatőr dalfesztivált, a kor egyik legjobb 
énektanáránál, Majláth Júliánál kezdett éne-
kelni tanulni. Első sikerét az 1967-es táncdal-
fesztiválon aratta a Csak egy tánc volt című 
dallal. Énekesi karrierje felfelé ívelt, magán-
élete viszont szinte állandóan válságban volt. 
Szerelmek jöttek-mentek, de igazi társra nem 
talált. Labilis ideg- és lelkiállapotát mutatja, 
hogy nyolcszor kísérelt meg öngyilkosságot. 
Volt, hogy a Dunából mentették ki, egyszer 

pedig pályatársa, Harangozó Teri törte rá 
az ajtót, és mentette meg életét az utol-
só pillanatban. Legendássá vált szerelme a 
kor egyik legnagyszerűbb és legnépszerűbb 
színésznőjével, Domján Edittel. Szenvedélyes 
kapcsolatuk tíz hónapig tartott. Szakításuk 
után két hónappal, 1972. december 26-án, 
a 40. születésnapját követő napon Domján 
Edit öngyilkos lett, amit az énekes soha nem 
tudott kiheverni. 1974. április 30-án követte 
szerelmét. Temetésén óriási tömeg búcsúzott 
tőle, a búgó hangú, jóképű, fiatal előadó-
művésztől. Sírja a Farkasréti temető 25-ös 
parcellájában található.

Szécsi Pál és Domján Edit

Március 19-én lett volna 73 éves Szécsi Pál 
táncdalénekes. Ebből az alkalomból avatták 
fel emléktábláját a II. Kerületi Önkormányzat 
támogatásával a Margit utca 25. számú ház-
nál, ahol élete utolsó éveit töltötte.

Az emlékezők között: Soltész Rezső, Aradszky László, Koós János, valamint Némethy Béla képviselő
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Nem csoda, ha a 2010 óta megrendezett Év 
fája szavazáson eddig négyszer ilyen fajtájú fa 
nyert; tavaly a győztes a Jászai Mari téren álló 
platán volt, és a Városligetben álló egyik szép 
példánya kapta a Hős fa címet. 

Igazán nagy egyedek kastélyok kertjében 
vagy nagy múltú városi parkokban állnak, 
így Budapesten is a Margit-szigeten vagy a 
Városligetben találhatunk ilyen öreg fákat. 
De azért a budai oldal sem szégyenkezhet: ha 
nyitott szemmel járunk, kerületünkben is te-
kintélyes platánokra bukkanhatunk.

Volt ugyanis egy korszak a város történeté-
ben, a XIX. század második fele, amikor nagy 
divatja volt ültetésüknek. Ezt a kertészeti iro-
dalomban platánkorszaknak is hívják. Mint 
annyi minden, ez is József nádorhoz köthető 
– aki látta már az alcsúti országúton az általa 
ültetett pompázó fasort, sosem felejti el, de 
neki köszönhetjük a Margit-sziget parkosí-
tását és óriási platánjait is. A  nádor kertjei, 
no meg a nyugat-európai parkok is mintául 
szolgáltak a feltörekvő Budapestnek: sorra 
jelentek meg a platánfacsemeték a francia 
nagyvárosi mintára kiépülő széles sugárutak, 
promenádok mellett és persze a villák, vá-
rosszéli nyaralók kertjében is.

Sajnos, egy részüket ma már hiába keres-
sük: a fa, bár viszonylag jól tűri a levegőszeny-
nyezést és a rossz talajt, bizonyos vírusok és 
kártevők megtizedelték állományát. És még 
egy gond van vele: a platánnak tér kell, nagy 
hely és kellő földsáv a törzse körül. Rosz-
szul viseli azt is, ha egy-egy új közműfekte-
tés során elkaszálják a támasztógyökereiket. 
Márpedig manapság se hely nincs számukra 
a városban, se a közművesítés okozta károkat 
nem tudják kivédeni: így a platán-korszak-
nak már leáldozott.

Egyes, szerencsésebb példányok azonban 
már hosszú évtizedek óta nőhetnek viszony-
lag szabadon és jó feltételek közt Budán. Áll 
egy-egy óriás a Szalonka út mentén, a Völgy 

Patinás platánok: egy elegáns kor tanúi Budán
A nagy fák, fasorok sokszor észrevétlenül 
állnak egy-egy kertben vagy utcán – de 
azért a tekintélyes platánokon még annak is 
meg szokott akadni a szeme, akit nem külö-
nösebben érdekel a kertművészet. A sima, 
foltokban hámló törzs, a vastag oldalágak, 
az óriási korona valóban tiszteletet ébreszt, 
az egész növény valamiféle arisztokratikus 
tekintélyt áraszt.
 

utcában, a Zsigmond téren, a Virág árok fel-
ső szakaszán pedig több is sorakozik. Emlé-
kezetesek a Frankel Leó út és a Lukács fürdő 
platánjai, és a sort még biztosan folytatni le-
hetne. De a legszebb és legöregebb platánfa-
sor a Rózsadombon talán az Ady Endre utca 
felső szakaszán és a Bolyai utcában van. 

Mindkét, egymással szinte párhuzamos 
utca az 1800-as évek utolsó két évtizedében 
kezdett beépülni. 1847-ig még Kreiden-
bruchnak (magyarul ez krétabányát jelent) 
hívták ezt a részt, és szőlő nőtt rajta – a szá-
zadfordulón már Rézmálként ismerték, és 
elegáns villák emelkedtek itt sorban. Az Ady 
Endre utcának az a szakasza, ahol most a pla-
tánfasort megcsodálhatjuk, 1932-ig Bimbó 
utca volt, azaz egy nagyobb forgalmú ösz-
szekötő út a város és a hegy között. (Később 
lett a nagy kanyarral új nyomvonala a Bimbó 
útnak.) Talán épp ezért ültették a szép fákat 
mellé – de az is lehet, hogy a villák „tartozé-

kai” voltak. A Bolyai utca pedig a Rózsadomb 
egyik legrégebbi utcája, ami a Gül Baba utca 
folytatásaként teremtett kapcsolatot a Du-
na-parttal (a kettő együtt a telektulajdonos 
Niedermayer nevét viselte sokáig). A  mai 
Mansfeld park helyén az 1700-as évektől a II. 
világháború utáni felszámolásáig a Veroni-
ka-kápolna állt, és itt volt a budaiak kálvári-
ája is. Tehát a Bolyai utcát is jelentős útvonal-
ként jelölhették meg az elegáns platánokkal, 
ma az öreg példányok mellett fiatalabbak is 
szegélyezik az egész utcát.

A fák tehát nemcsak szemet gyönyörköd-
tető növények, hanem egykor volt forgalmas 
utak vagy sétányok itt maradt jelzői is. Koru-
kat 120-150 év körülire becsülik, a legvasta-
gabb törzsek kerülete a három métert köze-
líti, koronájuk húsz méternél is magasabbra 
nyúlik. Eleganciájuk pedig ma is magával 
ragadó. 

vicZiáN ZSóFiA

Az Élő rózsafüzér-zarándoklatot – hazánkért, Budapestért és a Buda-
pest körül élőkért – immár 11. alkalommal, MÁJUS 13-án, szombaton 
szervezik meg. A zarándoklat kilenc egyidejű gyalogos zarándoklatból 
áll, ami városszéli plébániákat, kegyhelyeket, természeti és kulturális 
értékeket érint. Egy-egy szakasz nagyjából húsz kilométer hosszú. 
Az öt végponton a szomszédos szakaszok zarándokai találkoznak 
egymással, ahol este hálaadó szentmisét tartanak. Kerületünket is 

érintő szakaszok: 3. szakasz: indulás 7.30-kor a Csillaghegyi Jézus 
Szíve-plébániatemplomtól, érkezés Máriaremetére; 4. szakasz: indulás 
7.30-kor a Farkasréti Mindenszentek-plébániatemplomtól, érkezés 
Máriaremetére, a gyaloglásba napközben is be lehet csatlakozni. 
A zarándoklat ezen végpontján, a Máriaremetei Kisboldogasszony-ba-
zilikában (1028 Templomkert 1.) 19 órakor Erdő Péter bíboros mutatja 
be a szentmisét. Bővebb információ: www.elorozsafuzer.hu.

Tizenegyedik gyalogos zarándoklat
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Az önkormányzat fiatal házaspárok első 
közös, önálló lakásának megszerzéséhez 
(továbbiakban: Fiatal házasok támogatá-
sa), családok vagy egyedülálló személyek 
méltányolható lakásigényének megol-
dásához, lakáskörülményeik javításához 
(továbbiakban: Helyi támogatás) pályázat 
útján nyújt anyagi támogatást. A  pályá-
zat elbírálásánál előnyt élveznek az egy- 
vagy többgyermekes házaspárok, illetve az 
olyan családok, amelyek súlyos fogyatékos 
családtagról gondoskodnak, illetve, akik 
több mint öt éve a II. kerületben élnek 
életvitelszerűen, és a támogatást is itt kí-
vánják felhasználni.

A méltányolható lakásigény mértéke: 
az együtt lakó – gyermektelen házaspár 
esetében legalább két vállalt gyermek-
kel, egygyermekes fiatal házaspár eseté-
ben további egy vállalt gyermekkel együtt 
számításba vehető – személyek számától 
függően a következő: egy-két személy ese-
tében: legalább egy és legfeljebb három 
lakószoba, három személy esetében: leg-
alább másfél és legfeljebb három és fél la-
kószoba, négy személy esetében: legalább 
kettő és legfeljebb négy lakószoba. Min-
den további személy esetében fél szobával 
nő a lakásigény mértékének felső határa. 
Három vagy több gyermeket nevelő csa-
ládnál a lakásigény mértékének felső ha-
tára minden további személy esetén egy 
szobával nő.

Helyi támogatás igénybe vehető: hasz-
nált vagy új lakás megvásárlásához, új la-
kás építéséhez vagy meglévő lakás bővíté-
séhez, korszerűsítéséhez, átalakításához, 
felújításához. 

A helyi támogatás formái: a) kamat-
mentes kölcsön vagy b) vissza nem térí-

Pályázat lakásépítéshez, -vásárláshoz és -felújításhoz,
valamint a fiatal házaspárok lakáshoz jutásához

A II. Kerületi Önkormányzat pályázatot 
hirdet a lakásépítéshez, -vásárláshoz és 
-felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támo-
gatásról, valamint a fiatal házaspárok első, 
saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtha-
tó támogatásról szóló 5/2004. (II. 27.) számú 
rendelet alapján.
 

tendő támogatás, mely akkor nyújtható, ha 
a kérelmező családjában önmaga ellátásá-
ra képtelen, állandó felügyeletre szoruló, 
súlyos fogyatékos vagy rokkantságra való 
tekintettel rendszeres pénzellátásban ré-
szesülő személy van. A támogatás mértéke 
a teljes költség 50%-áig terjedhet, de leg-
feljebb 600 000 Ft.

A kamatmentes kölcsön mértéke a teljes 
költség 20%-áig terjedhet, ha az igénylő a 
helyi támogatást építkezés vagy lakásvá-
sárlás céljára, 50%-áig terjedhet, ha egyéb 
– a rendeletben meghatározott – célra kí-
vánja igénybe venni, de nem haladhatja 
meg: a) a 2 millió Ft-ot, ha a pályázatban 
meghatározott ingatlan a II. kerületben 
van; b) az 1 millió Ft-ot, ha a pályázatban 
meghatározott ingatlan nem a II. kerület-
ben van. A  kamatmentes kölcsönt legfel-
jebb tíz év alatt kell visszafizetni.

Helyi támogatás akkor adható, ha a pá-
lyázó családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj összegének hatszorosát 
(2017. évben 171 000 Ft) de kamatmentes 
kölcsön esetében meghaladja a minden-
kori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét 
(2017. évben 57 000 Ft). 

A pályázathoz igazolást kell csatolni 
arról, hogy a pályázónak rendelkezésé-
re áll a teljes költségnek a megpályázott 
összegen felül maradó vételára, építési, 
korszerűsítési költség összege. Banki iga-
zolást kell benyújtani a pályázó önrészéről, 
illetve a munkáltatói kölcsönről, állami 
támogatásról vagy a pályázó más pénzügyi 
forrásáról. Helyi támogatás akkor nyújt-
ható, ha a család készpénz-megtakarítása 
(önrésze) eléri a teljes költség 20%-át. Az 
önrészbe a munkáltatói kölcsön, az állami 
és alapítványi támogatás, valamint pénz-
intézeti hitel nem számítható be. 

Nem adható támogatás annak a csa-
ládnak: a) amely a kérelem benyújtását 
megelőző öt éven belül a tulajdonában 
álló, a lakásigénye mértékének felső ha-
tárát meghaladó szobaszámú lakását bár-
milyen jogcímen elidegenítette, b) amely 
a kérelem benyújtását megelőző öt éven 

belül lakásbérleti jogát kisebb szobaszámú 
bérlakásra vagy bármilyen lakás tulajdon-
jogára (tulajdoni hányadára) elcserélte, 
lemondással szüntette meg – kivéve, ha 
bármelyik önkormányzat vagy állami szerv 
javára mondott le, c) amely a rendeletben 
meghatározott jogcímen bármelyik ön-
kormányzattól vagy jogelődjétől már ka-
pott helyi támogatást, d) amely vagyonnal 
rendelkezik.

Fiatal házasok (a házastársak egyike 
sem töltötte be a 40. életévét) támogatása 
igénybe vehető használt vagy új lakás meg-
vásárlásához, építéséhez. A  fiatal házasok 
támogatása egyösszegű és vissza nem té-
rítendő. A támogatás mértéke legfeljebb 1 
millió Ft-ig terjedhet — nem a II. kerület-
ben történő felhasználás esetén maximum 
500 000 Ft-ig. Támogatás akkor adható, ha 
a család (együtt költöző) tagjainak egy főre 
jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg 
a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 
négyszeresét (2017. évben 114 000 Ft).

A pályázati keretösszeg 11 millió forint.
A pályázatokról a Szociális és Gyermek-

védelmi Iroda a rendelkezésre bocsátott 
adatok és a helyszíni környezettanulmány 
alapján előterjesztést készít, amelynek 
alapján az illetékes bizottság a kérelem 
benyújtásától számított 60 napon belül 
dönt. A döntésről 8 napon belül értesíti a 
pályázót.

A pályázatokat 2017. április 12-től 
2017. október 15-ig folyamatosan lehet 
benyújtani.

A pÁLYÁzAT beNYújTÁSÁHoz 
SzükSégeS AdATLApoT a Lakos-

ságszolgálati Csoport (1024 Mech-
wart liget 1.) és a Szociális és Gyermek-
védelmi Iroda (1024 Káplár u. 2/c-d) 
ügyfélfogadási időben térítésmentesen 
bocsátja a pályázók rendelkezésére. Tájé-
koztatás kérhető a 346-5700-as telefon-
számon. A rendelet teljes szövege és a 
pályázati kiírás, továbbá a pályázati adat-
lap a www.masodikkerulet.hu honlapon 
olvasható és onnan letölthető.

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat a 2017. évre pályá-
zatot írt ki a II. kerületen belül Pesthidegkút területén működő 
társadalmi szervezetek (egyházak, civil szervezetek és nyugdíjas-
klubok) kulturális, művészeti, szabadidős és sporttevékenységének 
támogatására. A pályázat leadásának határideje: 2017. ÁPRILIS 19. 
A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 4 500 000 Ft. A támo-
gatás mértékének felső határa: 500 000 Ft. A pályázati támogatás 
intenzitása: maximum 50%. A pályázati kiírás (pályázati felhívás 
és kötelezően kitöltendő pályázati adatlap) letölthető a II. Kerüle-

ti Önkormányzat honlapjáról (www.masodikkerulet.hu), illetve a 
szentirmai.mate@masodikkerulet.hu e-mail-címre küldött kérésre 
elektronikusan megküldik.

Pályázat a Pesthidegkút területén működő társadalmi szervezeteknek

A pÁLYÁzATTAL kApcSoLATbAN FeLVILÁgoSíTÁS kéR-
HeTő Szentirmai-Zöld Mátétól, a Pesthidegkúti Városrészi Ön-

kormányzat referensétől a (06 30) 867-1915-ös telefonszámon és a 
szentirmai.mate@masodikkerulet.hu e-mail-címen keresztül.
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A pályázat célja: a II. kerületben élő lakosok 
számára biztosított szociális, gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó 
programok támogatása. 

Támogatás nyújtható: prevenciós prog-
ramokhoz, alacsony küszöbű ellátásokhoz, a 
hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő szemé-
lyek szabadidős tevékenységéhez, foglalkoz-
tatásához, közösségteremtő programokhoz, 
az aktív időskort, a generációk közötti kap-
csolatokat erősítő esélyegyenlőségi progra-
mokhoz, valamint önkéntes tevékenységet 
támogató programokhoz.

A pályázat benyújtására jogosult: a pályá-
zat címzettjei lehetnek költségvetési szer-
vek, egyházak és vallási tevékenységet végző 
szervezetek, civil szervezetek, amelyek részt 
vállalnak a II. kerületben a szociális, gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellá-
tásában.

A pályázat finanszírozása: a támogatás ki-
zárólag a megpályázott program(ok)hoz kap-
csolódó, dologi jellegű – bérre nem fordít-
ható – kiadások fedezetére szolgál, a pályázó 
szervezet működési kiadásaihoz nem hasz-
nálható fel. Több program esetén minden 
programhoz önálló költségvetést és az elszá-
molásnál külön-külön részletezett beszámo-
lót kell benyújtani. Egy pályázat legfeljebb 3 
programot, rendezvényt, tevékenységet tar-
talmazhat. 

A pályázaton vissza nem térítendő támo-
gatás igényelhető. A támogatás mértéke ma-
ximálisan 90% (az önrésszel nem kell el-

Pályázat szociális, gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó 

programok támogatására

Lakossági fórum
a Településképi

Arculati Kézikönyvről
A településkép védelméről szóló, 2016. jú-
nius 23-án hatályba lépett 2016. évi LXXVIII. 
törvény értelmében 2017-ben – partnerei 
bevonásával – a II. Kerületi Önkormányzat 
településképi rendeletet készít.

A jogalkotó szándéka szerint a településképi 
rendelet megalapozására, illetve a rendelet tele-
pülésképi követelményeinek alátámasztására a 
Településképi Arculati Kézikönyv szolgál, aminek 
elfogadásáról a képviselő-testület a rendelettel 
együtt dönt. A kézikönyv szemléletformáló funkci-
ója akkor teljesül igazán, ha valós együttműködés 
keretében választják ki azokat a területeket, me-
lyek településképi szempontból meghatározók. 
Az önkormányzat ehhez kéri a lakosság aktív 
közreműködését.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
6/2017. (II.24.) önk. rend. 3.§ (6) d) pontja alap-
ján a Településképi önkormányzati rendelet és a 
rendelet megalapozására szolgáló kézikönyv ké-
szítését megelőzően is lakossági fórumot tartanak.

Helyszín: Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda 
(1021 Völgy u. 1-3.)
IDőPoNT: 2017. ÁPrILIS 18., 18.00 órA

A településképi szempontból meghatározó 
területek kijelölésére vonatkozó ajánlásaikat, 
javaslataikat – rövid indokolással kiegészítve 
– a lakossági fórumon szóban, vagy a fórumot 
követő héten 2017. április 26-ig az alábbi el-
érhetőségeken írásban tehetik meg:

A javaslatokat e-mailben a foepitesz@masodik-
kerulet.hu, postai úton a II. kerületi Polgármesteri 
Hivatal, Gacsályi Zsolt főépítész, 1277 Budapest 
23, Pf. 21. címre küldve, vagy személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Csoportjá-
nál (1024 Mechwart liget 1., fszt. 1.) lehet leadni.

A lakossági fórumon való részvételi szándé-
kukat írják meg a foepitesz@masodikkerulet.
hu e-mail-címre.

A II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi, 
Szociális és Lakásügyi Bizottsága (továb-
biakban: Bizottság) nyilvános pályázatot 
hirdet a kezelésében lévő 7 millió Ft-os 
pénzkeret elosztására.
 

számolni.) A pályázat beadásánál meg kell 
jelölni az önrész forrását (saját, egyéb pályá-
zat, stb.)

Pályázati időszak: pályázni kizárólag 2017. 
január 1–december 31. közötti időszakban 
megvalósuló (vagy már megvalósult) prog-
rammal/programokkal lehet. 

A pályázattal kapcsolatos követelmé-
nyek: a pályázatot az erre a célra rendszere-
sített pályázati adatlapon egy példányban, a 
mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Az adatlapok letölthetőek a nyomtatvá-
nyokkal és a hozzájuk kapcsolódó kitöltési 
útmutatóval együtt a www.masodikkerulet.
hu honlapról. A kötelező pályázati mellékle-
tek csatolása.

A pályázatok benyújtásának módja, helye 
és határideje: a pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2017. ÁPRILIS 30. 

A pályázat benyújtható személyesen a Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Irodán (1024 Káp-
lár u. 2/c-d) vagy postai úton. A pályázat el-
bírálásának időpontja: 2017. év május hónap.

A NYoMTATVÁNYok a pályá-
zati adatlapokkal és a hozzájuk 

kapcsolódó kitöltési útmutató-
val együtt beszerezhetők a Szociális és 
Gyermekvédelmi Irodán (1024 Káplár u. 
2/c-d), a Lakosságszolgálati Csoportnál 
(1024 Mechwart liget 1.), illetve letölt-
hetők az önkormányzat honlapjáról: 
www.masodikkerulet.hu a Hirdetőtábla/
Pályázatok menüből.

A pÁLYÁzATTAL kApcSoLATbAN fel-
világosítást ad: Németh Ágnes és Mojzes 
Erzsébet a Szociális és Gyermekvédel-
mi Irodán (1024 Káplár u. 2/c-d, tel.: 
346-5715, 346-5702, 346-5700, e-mail: 
nemeth.agnes@masodikkerulet.hu).

A II. Kerületi Önkormányzat nyilvános versenytárgyalást 
hirdet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
4/8, Harmatiné Zichy Gabriella 2/8, dr. Márialigeti János 
1/8 és dr. Márialigeti Jánosné 1/8 tulajdoni hányadát 
képező 12680 hrsz-ú, természetben a II., Bimbó út 85. 
szám alatt található „kivett lakóház, udvar” megne-
vezésű, 1687 m2 területű ingatlan tulajdonjogának 
értékesítésére, pályázati eljárás keretében 147 600 000 
Ft induló áron.

Az ingatlan megtekintésének időpontjai: 
2017. április 11., 14.30-15.00 óráig
2017. április 13., 14.30-15.00 óráig
2017. április 19., 9.00-9.30 óráig 
2017. április 20., 14.30-15.00 óráig
2017. április 24., 9.30-9.30 óráig

A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pá-
lyázati dokumentáció 2017. április 10-én 8.00 órától 
2017. április 25-én 15.00 óráig vásárolható meg a 
II. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és 
Ingatlan-nyilvántartási Irodáján (1024 Mechwart liget 
1.) 10 000 Ft+27% áfa egyszeri vissza nem térítendő 
összeg ellenében.

Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pá-
lyázati dokumentációt megvásárolta.

A versenytárgyalásra a pályázati dokumentációhoz 
csatolt regisztrációs lapon lehet jelentkezni.

A regisztrációs lap leadásának határideje: 2017. 
április 25., 16.00 óra.

A regisztrációs lapot a II. kerületi Polgármesteri 
Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási 
Irodáján (1024 Mechwart liget 1.) lehet leadni.

A kitöltött regisztrációs lap határidőben történő 
leadása a pályázati dokumentációban foglaltak tudo-
másul vételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele 
a versenytárgyaláson való részvételnek.

INgATLANPÁLyÁzAT

A pÁLYÁzATTAL kApcSoLAToS 
kéRdéSekRe ügyfélfogadási 
időben a Vagyonhasznosítási és 

Ingatlan-nyilvántartási Iroda mun-
katársai személyesen a Polgármesteri 
Hivatalban (1024 Mechwart liget 1., 
III. emelet 311., 302), vagy telefonon, 
a 346-5484-es, a (06 30) 830-7244-es 
és a (06 1) 346-5735-ös telefonszámon 
válaszolnak.
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A pályázatokat egy példányban, a Pénzügyi 
Iroda (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) 
részére címezve, „A Költségvetési, Pénz-
ügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző 
Bizottság által kiírt pályázat” megjelöléssel 
kell benyújtani.

A pályázaton elnyert összeget a támogatá-
si szerződés megkötését követően a pályázó 
bankszámlájára utalja át az önkormányzat. 
A támogatás összege tárgyévre szól, 2017-
ben már megvalósult programokra is igé-
nyelhető. A  kapott összeg felhasználásáról 
a pályázóknak a támogatási szerződésben 
rögzített szabályok szerint – hitelesített 
számlamásolatokkal igazolva, továbbá fény-
képpel alátámasztott szöveges beszámoló-
val – legkésőbb 2018. január 5-ig kell el-
számolniuk. Ellenkező esetben a Budapest 
Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 3/2017.  (II.24.) ön-
kormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése 
értelmében a kapott pályázati összeg vissza-
térítendő az önkormányzat részére. A  pá-
lyázaton elnyert összeg általános működési 
költségekre, rendszeres személyi, bérjelle-
gű kifizetésekre nem fordítható.

Nem kaphat támogatást az a szervezet, 
amely benyújtott pályázatában valótlan, 
vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, az 
előző évben kapott támogatással nem, vagy 
nem megfelelően számolt el és azt visz-
sza nem fizette, valamint a támogatást kérő 
tekintetében a közpénzekből nyújtott tá-
mogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlen-
ség áll fenn.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. 
április 19. (személyes átvétel 16 óráig).

A benyújtott pályázati anyag nyilvános, 
hiánypótlásra nincs lehetőség. A  pályáza-
tok eredményét a döntést követő 5 munka-
napon belül a II. Kerületi Önkormányzat 
honlapján (www.masodikkerulet.hu) köz-
zéteszik, továbbá az elbírálásától számított 
15 napon belül minden pályázó írásbeli ér-
tesítést kap.

NYUGDÍJASKLUBOK

A pályázat célja: a II. kerületben – ide nem 
értve azokat, amelyek a Pesthidegkúti Vá-
rosrészi Önkormányzat által kiírt hason-
ló pályázaton vesznek részt – önálló jogi 
személyként (vagy valamely befogadó jogi 
szervezet keretében) működő (II. kerületi 
székhellyel, vagy tagszervezettel rendelke-

Pályázat II. kerületi nyugdíjasklubok
és társadalmi szervezetek támogatására

A II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyi-
latkozatokat Ellenőrző Bizottsága pályázatot 
hirdet II. kerületi nyugdíjasklubok, illetve társa-
dalmi szervezetek támogatására.
 

ző) nyugdíjasklubok támogatása, lehetőleg 
a klubszerű működés általános kereteinek 
és működtetésének biztosításán túlmutató 
konkrét események, programok, rendez-
vények támogatásán keresztül. A  pályáza-
ton felosztható keretösszeg 2 000 000 Ft.

A pályázatnak megfelelően általános mű-
ködési, étkezési költségekre, valamint sze-
mélyi juttatásokra a támogatás nem, vagy 
csak kivételesen ítélhető meg.

A benyújtandó pályázat tartalma: • a pá-
lyázó nyugdíjasklub megnevezése • önálló 
jogi személy esetén a bírósági bejegyző ha-
tározat száma és kelte, nyilvántartásba vé-
teli száma • nem önálló jogi személy esetén 
a „befogadó” szervezet fenti adatai (neve/
cégbírósági bejegyző határozat száma és 
kelte, nyilvántartásba vételi száma, székhe-
lye, levelezési címe, képviselőjének adatai) 
• székhelye (postai cím, telefon), levelezési 
címe (postafiók adatai) • befogadás tényét 
igazoló együttműködési megállapodás vagy 
nyilatkozat • a pályázó nyugdíjasszervezet 
érdemi tevékenységének bemutatása (max: 
fél gépelt oldal) • a képviselő/k/ neve és 
címe, telefonszáma, e-mail-címe • adó-
száma • pénzforgalmi adatai (számlavezető 
bank neve, számlaszám) • regisztrált tagok 
száma a pályázat benyújtásakor (fő) • a re-
gisztrált tagokból a II. kerületben lakók szá-
ma (fő) • tervezett éves költségvetésének 
nagysága (Ft-ban); kizárólag a tagdíjakból 
befolyó bevételek (Ft-ban) • a pályázat évét 
megelőző 3 évben az önkormányzat által ki-
írt pályázaton pályázott-e, sikeres pályázat 
esetén a támogatás összege • A 2017. év-
ben tervezett, vagy már megvalósult ese-
mények, programok, rendezvények leírása 
külön-külön, (amelyekhez a támogatást 
igénylik): megnevezése, időpontja; célja 
(az elérni kívánt cél részletes ismertetése); 
részletes költségvetése; a megvalósításhoz 
szükséges teljes összköltség (Ft); az igényelt 
támogatás felhasználásának megjelölése (ez 
az adott esemény, program, rendezvény egy, 
vagy több eleméhez – pl. belépők, utazási 
költségek stb. – hozzárendeléssel történ-
jen. Ezek között a szervezet általános mű-
ködésével, valamint étkezéssel kapcsolatos 
tétel nem lehet.)

TÁRSADALMI SZERVEZETEK

A pályázat célja: a II. kerületben működő 
(II. kerületi székhellyel rendelkező, vagy 
az elmúlt három évben valamely program-
ját igazoltan a II. kerületben megvalósító) 
társadalmi szervezetek támogatása – ide 
nem értve azokat, amelyek a Pesthidegkúti 
Városrészi Önkormányzat által kiírt hason-
ló pályázaton vesznek részt – lehetőleg a 
szervezet tagságán túlmutató, a II. kerületi 
lakosság szélesebb körét érintő, megmoz-

gató programok, rendezvények támogatá-
sán keresztül. 

Előnyben részesülnek azon szervezetek 
pályázatai, amelyek a helyi értékeket nép-
szerűsítik, helyben valósítanak meg prog-
ramokat. 

A kitűzött célnak megfelelően általános 
működési, étkezési költségekre, valamint 
személyi juttatásokra támogatás nem ítél-
hető oda. 

A pályázaton felosztható keretösszeg 
3 500 000 Ft.

A pályázat tartalma (az alábbi kötött 
sorrendben): • a pályázó társadalmi szer-
vezet (kizárólag önálló jogi személy) meg-
nevezése • bírósági bejegyző határozat szá-
ma és kelte, nyilvántartásba vételi száma • 
székhelye (postai cím, telefon), levelezési 
címe • képviselő neve, címe, telefonszáma, 
e-mail-címe • adószáma • pénzforgalmi 
adatai (számlavezető bank neve, számla-
szám) • a pályázó szervezet érdemi tevé-
kenységének bemutatása (max. fél gépelt 
oldal) • a pályázat évét megelőző 3 évben 
az önkormányzat által kiírt pályázatán pá-
lyázott-e, sikeres pályázat esetén a támo-
gatás összege • a tervezett, vagy 2017. év-
ben már megvalósult program, rendezvény 
leírása: megnevezése, időpontja, célja (az 
elérni kívánt cél részletes leírása), a meg-
hirdetés módja,  a megcélzott, bevonni kí-
vánt lakossági kör • a program, rendezvény 
részletes költségvetése, a megvalósításához 
szükséges teljes összköltség • az igényelt 
támogatás összege • a program, rendezvény 
igényelt támogatáson felüli része fedezeté-
nek meglétére vonatkozó nyilatkozat, illetve 
forrásának megjelölése és ezen belül a sa-
ját forrás összege (aránya) • az igényelt tá-
mogatás felhasználásának megjelölése (ez 
a program, rendezvény egy vagy több ele-
méhez történő hozzárendeléssel történjen, 
ezek között a szervezet általános működésé-
vel, étkezéssel kapcsolatos tétel nem lehet).

Figyelem! A határidőn túl beérkező, a ki-
írás szerint hiányos, nyilatkozatok nélküli, 
valótlan adatokat tartalmazó, pontatlan pá-
lyázatokat a bizottság érvénytelennek te-
kinti.

A pályázatokhoz adatlap, valamint kö-
telezően benyújtandó nyilatkozatok kap-
csolódnak, amelyek a www.masodikke-
rulet.hu honlapról tölthetők le.

A pályázattal kapcsolatban egyéb kér-
déseikkel Rudolfné Romváry Noémihez 

fordulhatnak a 346-5415-ös telefonszámon 
vagy személyesen (1024 Budapest, Mechwart liget 
1., 403., Pénzügyi Iroda).
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Klebelsberg Kultúrkúria
www.kulturkuria.hu

Maksaméta
Házigazda: 

Maksa Zoltán
Vendég: 

Lorán 
Barnabás 
”Trabarna”

április 26. 
szerda 19.00

... PAZ
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VALÓDI ... OSZKÁR
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CSETLIK-...
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SALT ...
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OP-...
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ÜRES HAS!

ANGOL
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GÖRÖG
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RENDELET

ANNO

FORMA

BÉTA ...
(VITAMIN)
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TERÜLET
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HAZAI
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... EMÍLIA
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HIVATALI
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PÁROS BETŰI
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SZÁRNY
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RÓMAI 50
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... CART

FRANCIA
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TILTÓ SZÓ
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TÉVÉS
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ÍR
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LENDÜLET
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SZERBÜL

ZÚZOTT
SZALMA
LENGYEL
SÍPARAD.
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A rejtvény fő soraiban Cicero szavait rejtettük el. 
A 2017/4. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Mihelyt bízol 
magadban, élni tudsz”. A helyes megfejtést beküldők közül három 
kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a 
maksaméta című előadásra, amely április 26-án 19.00 órakor 
lesz a Klebelsberg Kultúrkúriában. A nyertesek: Balkányi György-
né, Kulcsár Krisztina és Szász András. Gratulálunk! A nyeremé-
nyeket személyesen vehetik át a művelődési központban. A nyere-
ménnyel kapcsolatban a 06 20 325-1414 telefonszámon kaphatnak 
további információt. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvé-
nye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkeru-
let.hu címre legkésőbb 2017. április 22-ig.

A vezetékes és céges telefonoktól az in-
ternetig, a webshopon keresztül min-
denem a Telekomnál van. Elégedett 
vagyok a szolgáltatásukkal, amire nap 
mint nap szükségem van a zökkenő-
mentes munkához. Örülök, hogy gyor-
sul a net a kerületben, vállalkozóként 
erre alapozva tovább gondolkodhatom 
a fejlesztéseken.

Milyen területen lenne rá szükség?
Nagyon sokan rendelnek tőlünk 

interneten süteményeket és tortákat 
innen és a szomszédos kerületekből 
is. A gyorsabb net segít majd a ren-
delések felvételében és koordinálá-
sában. A házhozszállítást pedig a jö-
vőben mindenféleképpen fejleszteni 
szeretnénk, hogy meglegyen a kellő 
kapacitás a teljesítésükhöz. Egyelő-
re még csak 24–48 órás rendeléseket 
veszünk fel. Később szeretnénk ezt az 

A Tortavár cukrászda a gyors internet segítségével fejlesztene
A II. kerületben is folyamatban van a Telekom nagysebességű, szé-
lessávú internetszolgáltatásának kiépítése, így az itt élők és a kerü-
letben dolgozók is élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb internet 
előnyeit. A Keleti Károly utcában, a Rákóczi gimnázium szomszéd-
ságában évtizedek óta áll egy kis cukrászda, amely édességgel látja 
el a környék lakóit és Budapest számos kerületét. Pechtol Zsolt, a 
Tortavár cukrászda cukrászmestere örül a gyorsabb internetnek, 
mert mint mondta, vállalkozását erre alapozva továbbfejlesztheti.
 

idősávot szélesíteni, és minél több 
helyre, távolabbi kerületekbe is gyak-
rabban eljutni.

Hol használ leggyakrabban inter-
netet?

A cukrászdában és otthon. Napi 
szinten az a legfontosabb számomra, 
hogy mindig megkapjam az e-mail-
jeimet, amelyek a webboltunkba ér-
keznek, rendszerint mintegy húsz 
e-levelet váltok naponta. Folyamato-
san nézem a telefonomon, illetve itt, 
a Tortavárban a laptopon. A munka-
társaim a gépen látják a kéréseket, ér-
tesítenek arról, hogy egy-egy megren-
delés hogy áll. De fontos az internet a 
reklám szempontjából is. Néhány évvel 
ezelőtt megnyertük Az év krémese ver-
senyt, tavaly pedig az Áfonya hercegnő 
nyerte a Magyarország Cukormentes 
Tortája versenyt, mindkét alkalommal 

sok internetes oldal beszámolt rólunk 
és posztolt képeket. Fent vagyunk kö-
zösségi oldalon, hogy vevőink mindig 
lássák a kínálatunkat, értesüljenek az 
újdonságokról. 

El tudja képzelni az életét inter-
net nélkül?

Most így az esküvői szezon közepén? 
Hát, nem. Ennyi megkeresést nem le-
het telefonon koordinálni, ilyenkor a 
gyors net tényleg létfontosságú. Nem 
jó, ha a nettől függ az ember, de ha 
akarjuk, ha nem, ez ma már az életünk 
része, sőt a gyerekeinké is.

A gyerekei neteznek?
Hatéves a fiam, ő már szól, ha lassú 

a net, de nagyon örülök, hogy a kert-
ben is szívesen játszik, barkácsol. 
A lányom még csak 19 hónapos, de 
szelfizni már ő is tud. Jómagam nem 
szeretem az interneten élni életemet, 
mint sok ismerősöm, de az nagyon 
bosszant, ha valamiért nincs net és ez 
lassítja a munkám. Elfogadtam, hogy 
erre szükség van, és az előnyeit maxi-
málisan kihasználom, ahogy minden 
vendéglátásban dolgozó versenytár-
sam. NZSA Pr

-ci
KK
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2017. április 22-én.
Lapzárta: keretes – április 12., apró – április 14.

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 sza-
vanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 
megjelenéstől 10% kedvezmény. Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), 
készpénzfizetéssel rendezve.
online apróhirdetés-felvétel a nap 24 órájában:
ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/
Fizetési lehetőség: az interneten keresztül 
bankkártyával, vagy készpénzzel bármely bankfiókban, vagy banki utalással.

Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 316-3410-es számon, illetve a hirdetes@
budaipolgar.hu e-mailcímen. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft, 1/2 
170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old. 265 000 Ft, 
1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli.
Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 20%, 10-től 30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirde-
tésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. 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

Vállalok festést-mázolást, külső szigete-
lést, színezést, kisebb-nagyobb munkákat. 
Hívjanak bizalommal. Tel.: 06 20 974-6897

FRISS NYUGDÍJAS HÖLGY ÉRDEMI 
MUNKÁT KERES, KERESKEDELMI TA-
PASZTALATTAL, PROBLÉMAMEGOLDÓ 
KÉSZSÉGGEL BESZÉL ANGOLUL, NÉME-
TÜL, OROSZUL. TEL.: 06 30 933-2214

A Szent Lujza Szeretetotthon szociális gon-
dozó, ápoló munkatársat keres. Érdeklődni 
a 466-5611-es telefonszámon és a szentluj-
za@t-online.hu e-mail címen lehet.

A Szent Lujza Szeretetotthon mosodai 
munkatársat és takarítónőt keres. Érdek-
lődni a 466-5611-es telefonszámon és je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal a szent-
lujza@t-online.hu e-mail címen lehet. Tel.: 
06 31 625-2383

Takarítást vállal 42 éves tapasztalattal 
rendelkező nő Hidegkút, Máriaremete + 
környékén. Tel.: 06 30 350-3410

 OKTATÁS 
ANGOL-, FRANCIATANÍTÁS diplomás nyelvta-
nártól minden szinten. A Pasaréti tér mellett. 
dobojutka@gmail.com Tel.: 06 30 432-5012

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

MATEMATIKA KORREPETÁLÁS, ÉRETTSÉGI 
FELKÉSZÍTÉS TAPASZTALT MAGÁNTANÁR-
RAL, IGÉNY ESETÉN HÁZNÁL. TEL.: 06 20 
573-2581

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

 INGATLAN 
A RÓZSAKERT KÖZELÉBEN 16 m²-ES GA-
RÁZS HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ. Tel.: 06 30 
580-2662

Felújítandó lakást, házat keresek megvételre 
(Budapesten és környékén). Visnyei István. 
Tel.: 06 20 980-7570

Családunk eladó családi házat, ikerházat ke-
res Törökvészen, illetve környékén. Tel.: 06 
30 244-2717

Kétszobás lakást vennék a Mechwart-liget 
környékén. Magánszemély. Tel.: 06 20 590-
3211

A II., Szikla utcában kétszintes sorházi 
lakás garázzsal eladó. Ára: 103 M Ft. Tel.: 
06 20 932-5005

A LÁNCHÍDNÁL VÁRRA NÉZŐ 85 m²-ES 
EMELETI LAKÁS PATINÁS HÁZBAN 64 500 
000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 
523-1969

FÉNY utcai III. emeleti (lift nincs) bena-
pozott három szobás, erkélyes, felújítandó 
hagyományos polgári lakás eladó. Tel.: 06 
30 526-1170

SZEMLŐHEGYEN 100 m²-ES 3,5 SZO-
BÁS VILLALAKÁS FELÚJÍTOTT VILLÁBAN, 
FÖLDSZINTEN 75 000 000 Ft. www.bu-
daihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

ELADÓ A FILLÉR UTCÁBAN TELJESKÖ-
RŰEN FELÚJÍTOTT 32 m²-ES INGATLAN. 
ELÉRHETŐSÉG: Tel.: 06 30 585-6847

A II., Endrődi Sándor utcában 117 m²-es 
lakás 70 m²-es gyönyörű körpanorámás 
terasszal eladó. Irányár: 128 M Ft. Tel.: 
06 30 960-8862

A II., Pázsit utcában I. emeleti 116 m²-es 
villalakás gépkocsibeállóval eladó. 
Irányár: 95 M Ft. Tel.: 06 30 960-8862

A II., Csejtei úti lakóparkban földszinti, 
háromszobás, kertkapcsolatos lakás ga-
rázzsal eladó. Irányár 73 M Ft. Tel.: 06 
20 932-5005

A Rózsadombon 1992-ben épült társasház-
ban 136 m²-es kétszintes, teljeskörűen fel-
újított lakás garázzsal 85 M Ft-os irányáron 
eladó. Tel.: 06 30 477-3995

A BIMBÓ ÚT ELEJÉN HÁROMSZOBÁS, 57 
m²-ES EMELETI, LIFTES, KERTRE NÉZŐ 
LAKÁS 33 800 000 Ft. www.budaihe-
gyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

A II., Nagyajtai utcában mfszt-i 36 m²-es 
lakás eladó. Irányár: 21,9 M Ft. Tel.: 06 
20 935-0018

A FEKETERIGÓ UTCÁBAN 2001-BEN 
ÉPÜLT 129 m²-ES EMELETI LAKÁS GA-
RÁZSOKKAL 61 900 000 Ft. ww.budai-
hegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

Eladó a II., Hunyadi J. utcában Bauhaus, gö-
rög oszlopos kétlakásos villában külön be-
járatú három szobás, étkezős; konyha, fürdő, 
két nagy terasz, kertkapcsolatos (kert 500 
m²), az alagsorban konyha, két kamra. Ösz-
szesen 176 m² + garázs, 86 millióért. E-mail: 
hollovar@gmail.com Tel.: 06 70 547-5043

A II., Kassa utcában délnyugati fekvésű te-
lek fél 680 m² életjáradékra eladó 73 éves 
beteg tulajdonosától. Tel.: 06 20 999-3604

Solymáron a Törökkút közben ötszo-
bás önálló családi ház eladó. Irányár: 
99 M Ft. Tel.: 06 20 932-5005

A III., Hunor utcában téglaépítésű, I. eme-
leti, 45 m²-es, másfél szobás, parkra néző, 
jó állapotú lakás tárolóval 22,9 millió. Tel.: 
06 20 967-5691

INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSO-
KAT KERES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT: 
GYORSAN HOZZUK A VEVŐT, JUTALÉK 
3%, ÜGYVÉD INGYENES, DIPLOMÁS 
ÜGYNÖKÖK, KÜLFÖLDI VEVŐK EL-
ÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK LAKÁSA EL-
ADÓ? HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT KAP! 
WEB: laurus.ingatlan.com TEL.: 06 20 
960-0600

ELADÓ ÉS BÉRBEADÓ LAKÁSOK KÖZ-
VETÍTÉSE (válási, vagyonmegosztási, 
hagyatéki ügyek is). Jutalék 2,5–3,5%, 
bérbeadási 1 havi díj. Budai New York, 
www.pesti-budai.hu Tel.: 06 30 727-
5753

A BUDAHOME ügyfeleinek keres ingat-
lanokat a II., XII. kerületben eladásra, ki-
adásra 2,5 százalékos közvetítési díjjal. 
Tel.: 06 20 946-8383, 06 20 414 9344

A PIRAMIS INGATLANÜGYNÖKSÉG A 
BUDAI CSALÁDI HÁZAK ÉS NÍVÓS LA-
KÁSOK SPECIALISTÁJA. EGY BARÁT-
SÁGOS IRODA 27 éve a VEVŐKÉRT és 
ELADÓKÉRT! SZERETETTEL VÁRJUK 
MEGKERESÉSÉT: www.piramisingat-
lan.hu Tel.: 33-55-965

A BakosLak Ingatlan keres eladó in-
gatlanokat. Ház, ikerház, lakás, telek 
azonnali értékesítésre készpénzes 
külföldi és magyar ügyfeleink részére. 
Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571

Apróhirdetések

PARKOLásI ELLEnŐR
munkakörbe keres munkatársat a 
II. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Városrendészeti
és Környezetvédelmi Iroda

Parkolási Csoportja. Jelentkezni a
zsigmond.janos@masodikkerulet.hu

e-mail-címen lehet,
fényképes önéletrajzzal.

További információk a
(06 20) 489-4798-as

telefonszámon.
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Keresünk igényes kiadó házat, iker-
házat, sorházat és lakásokat külföldi 
üzletembereknek, családjaiknak és 
diplomaták részére. BakosLak Ingat-
lan. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571

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

FRANCIA ÜGYFELEINK RÉSZÉRE FOLYA-
MATOSAN KERESÜNK ÚJ, VAGY NÍVÓSAN 
FELÚJÍTOTT INGATLANOKAT HOSSZÚ TÁVÚ 
BÉRLÉSRE. ÁFA NINCS. CRESPOL KFT. www.
crespol.hu Tel.: 06 30 921-8438

 EGÉSZSÉGÜGY 
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Dam-
janich u. 31/a sz. alatt rendel. Előzetes 
időpont-egyeztetést a 06 20 341-5980-as 
telefonszámon kérek. Tel.: 321-6819

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

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

Csontkovács-akupresszőr rendel a Szilágyi 
Erzsébet fasor 51. alatt csütörtökönként 14-
-18 óráig. Idegbecsípődések, ízületi blokkok, 
porckorongsérvek, nyaki eredetű szédülések 
megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. 
Bejelentkezés alapján. Dr. Garzó Péter termé-
szetgyógyász. Tel.: 06 30 945-8477

Egyéni lúdtalpbetét-talpmasszázs köz-
pont. Kezeléseink: állapotfelmérés, 
talp-, testmasszázs, fülgyertyázás, mág-
neses biorezonancia-kezelés, fájdalom, 
stressz, szorongás és álmatlanság keze-
lése, nyirokmasszázs- és visszérterápia, 
allergiabemérés és kezelés. Vivien tal-
pai orvos-természetgyógyász rendelő. 
II., Fillér u. 10/A. Facebook: vivientalpai 
gyógycentruma. Keresse akcióinkat! 
www.vivientalpai.hu Tel.: 316-2596

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

Egyedülálló állapotfelmérés a BICOM 
mágneses biorezonancia segítségével. 
Feltárjuk a terheltségi gócokat, baktéri-
umokat, vírusokat, nehézfémeket, gom-
bákat, szervi problémákat. Majd megfe-
lelő terápiával stabilizáljuk az egészségi 
állapotot. Vivien talpai Gyógycentrum, 
www.vivientalpai.hu II., Fillér u. 10/A. 
Bejelentkezés: 316-2596.

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

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORS-
SZOLGÁLAT. Korszerű gépi tisztítás nagy 
tapasztalattal, bontás nélkül azonnal, ga-
ranciával. Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948

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

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

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓ-
ZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZE-
RÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. 
II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 397-2458, 
06 30 933-3620

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉ-
CSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javí-
tása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. 
Tel.: 06 30 447-3603

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZ-
KŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécé-
tartályok cseréje, javítása. Anyagbeszer-
zéssel. Tel.: 06 30 655-8074

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

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

Tisztelt hölgyem, uram! Víz-, fűtésszere-
lés, duguláselhárítás garanciával, elérhető 
áron. Rózsa Sándor. Tel.: 06 20 433-1628

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

VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, 
kapcsolók, lámpák cseréje, garanciá-
val. Boda Zsolt villanyszerelő mester. 
Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363

 LAKÁS-SZERVIZ 
Bádogos és tetőfedések, magas és la-
pos tetők javítása 1986 óta, budai kisipa-
ros. Tel.: 249-2664, 06 20 944-9015

Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4 
Pillér Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495

TÁRSASHÁZAK, családi házak faszerke-
zeteinek orom- és ereszdeszkázat-cseréje, 
mázolása. Tel.: 273-1857, 06 20 471-1870

LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, 
bádogos-tetőfedő munkák. Garancia, re-
ferencia. Tel.: 273-1857, 06 20 471-1870

ÁCS, BÁDOGOS, TETŐFEDŐ. Javítástól 
az új tetőig! www.tetoking.hu Kőműves 
munkát és szerkezetépítést is vállalunk. 
Tel.: 06 30 924-2690

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ-
TÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, 
-CSISZOLÁS, CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES, 
LAKATOS, ASZTALOS MUNKÁK, VIL-
LANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS GA-
RANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 
202-2505, 06 30 251-3800

Festés 1200 Ft-tól, tapétázás 1500 Ft-tól, 
külső hőszigetelés 3000 Ft-tól. Minőség, 
garancia! festoguru.weebly.com Tel.: 06 
70 250-9132

Egyedi méret – Egyedi ár! Legjobb ár-mi-
nőség arány a magyar garázskapu-pia-
con. Billenőkapuk már 65,970 Ft + áfától. 
Szekcionált már 97,750 Ft + áfától. Ke-
ressen bennünket bizalommal! brinmetal.
eniko@gmail.com Tel.: 06 30 306-9558

Kéménybélelés, kéményajtó beépítése, füst-
csőcsere mosolygós árakon, ügyfélbarát 
munkavégzés, mindez csak csipetnyi kosz-
szal, az ön igényeit figyelembe véve. botos-
kemeny@gmail.com Tel.: 06 20 624-0601

Épületfelújítás! Épületek külső, belső teljes 
körű felújítása hőszigetelés, kőműves, festői 
munkák, térkövezés, kerítésépítés. Ingyenes 
kiszállás! Tel.: 781-4021, 06 20 259-6319

Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, bur-
kolás, festés, tapétázás, zománcozás, víz-, 
gáz-, villanyszerelés, laminált parketta le-
rakása és teljes lakástakarítás. Tel.: 06 30 
516-1612

ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, kő-
műves munkák, festés-mázolás, veszélyel-
hárítás, tűzfalak felújítása, dryvitszigetelés, 
bádogozás. Tel.: 273-1857, 06 20 471-1870

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

Szobafestést-mázolást, teljes lakásfelújítást 
takarítással együtt vállalok. Minőség ked-
vező áron. Hívjon bizalommal. Tel.: 06 30 
540-6132

CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERA-
SZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JA-
VÍTÁSA. Tel.: 06 30 341-3423

ZÁRSZERELÉS, LAKATOS MUNKÁK, 
VÉDŐRÁCSOK, KAPUK-TOLÓKAPUK, 
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TE-
TŐTÉR-BEÉPÍTÉS, VÁLASZFAL, ÁLMENY-
NYEZET. Tel.: 06 30 292-3247

Zárszerviz vállal asztalos munkát, aj-
tók, ablakok, szekrények, illesztését, 
zárcseréit, pántok, zsanérok cseréjét, 
küszöbök készítését, szigetelését. Tel.: 
251-9483, 06 20 381-6703

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó 
automatikák, zárszerelés, lakatosmun-
kák, kerítések. frimari53@gmail.com. 
Urbanek. Tel.: 214-7442,06 20 978-7429

ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.
hu 23 éve vállalom kedvező árakon ab-
lakok, ajtók javítását, illesztését, zárak 
cseréjét, festését, üvegezését, szigete-
lését garanciával. A felmérés díjtalan! 
HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 06 70 550-0269

Kárpitos vállalja modern, stílbútorok át-
húzását, javítását bőrrel, szövettel. Asz-
talosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. 
Rieder György. www.riederkarpitos.hu Tel.: 
256-8285, 06 20 433-6289

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 9500 
Ft-tól, WC: 12 000 Ft-tól, kamerás csővizs-
gálat 14 000 Ft-tól. Tel.: 06 70 250-9132

 HÁZTARTÁSI GÉPEK 
HŰTŐGÉPJAVÍTÁS A KERÜLETBEN! Ha-
zai, külföldi hűtőgépek javítása 39 éve, 
kiszállási díj nélkül! Várhidi. Tel.: 250-
0921, 06 20 972-5032

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓ-
GÉPEK JAVÍTÁSA RÖVID HATÁRIDŐVEL, 
GARANCIÁVAL. BIRÓ ISTVÁN. TEL.: 06 
20 937-8110

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

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

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, 
bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06 30 857-2653

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

REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERE-
LÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. AJÁNDÉK 
SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉS-
HEZ! Tel.: 06 70 341-9489, 06 20 341-0043

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

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE, KE-
ZELÉS, KÖNYVELÉS, PÁLYÁZATOK, TELJES 
MŰSZAKI HÁTTÉR. TEL.: 06 30 489-0939

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

KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, ELÉRHE-
TŐ ÁRON. www.herkulestrans.hu TEL.: 
385-1802, 06 30 999-8619

Magánházaknál éves, rendszeres nagytaka-
rítást, ablaktisztítást vállalunk. Ha fáradt 
vagy elfoglalt, hívjon bizalommal. Tel.: 06 
70 284-3387

TAVASZI AKCIÓ. KÉSZLETKISÖPRÉS AZ OP-
TOL OPTIKÁBAN A KAPÁS UTCAI RENDE-
LŐBEN (A BEJÁRATI AJTÓTÓL JOBBRA). A 
KERETEKET MI ADJUK, A LENCSÉKET KED-
VEZMÉNYESEN KÍNÁLJUK. AMÍG A KÉSZ-
LET TART.

Takarítást vállalunk! Akár saját tisztítósze-
rekkel, porszívóval. Festés, költözés után la-
kások, házak, irodák. Tel.: 06 20 433-1628

NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti 
Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi út és 
a Szerb Antal utca sarkán lévő fodrász-
üzletben szeretettel várja régi és új ven-
dégeit. Tel.: 06 70 224-3725, 274-2451

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

 KERT 
Kertápolás, kertépítés szakszerűen, ker-
tésztechnikustól 21 év szakmai tapaszta-
lattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 30 495-9862

Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés, 
favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépí-
tés. Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.: 
781-4021, 06 20 259-6319
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Kertépítés, kertfenntartás, növényvéde-
lem, automata öntözés. Ültetés, füvesí-
tés, nyírás, metszés, gallyazás és más kerti 
munkák szakszerűen, igényesen. Tel.: 06 
30 578-4394

Fakivágás, fagondozás megfizethető áron, 
zöldhulladék aprítása, szállítása, tuskó-
marás. Boda János okl. kertészmérnök, 
www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948

Teljes körű kertgondozás kertészmérnök 
csapattól korrekt áron, zöldhulladék-szál-
lítással. www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 
907-5948

KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, metszést, 
permetezést, fakivágást, szállítást vállalok. 
Szilágyi Csaba. Tel.: 06 20 970-7506

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

A VISNYEI GALÉRIA FESTMÉNYT, RÉGISÉGET, 
HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRJE FOTÓ ALAP-
JÁN ÁRAJÁNLATUNKAT! www.visnyei.hu Tel.: 
06 20 980-7570

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, búto-
rokat, porcelánokat, KÖNYVEKET, kerámiá-
kat, ezüsttárgyakat, csillárokat, lakberende-
zési tárgyakat. Teljes hagyatékot. Díjtalan 
kiszállás. Tel.: 951-8307, 06 30 462-8883

PAPÍRRÉGISÉG, KÉPESLAPOK, FOTÓK, 
1945 ELŐTTI KÖNYVEK, JELVÉNY, KITÜN-
TETÉS KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁSA, HELY-
SZÍNI KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 70 609-9985

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

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL 
KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉ-
NYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, 
PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANGSZERT, 
SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIPKÉT, KI-
TÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, 
ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT. 
TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN KISZÁL-
LÁSSAL. Tel.: 06 20 597-8280

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK 
BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, 
PORCELÁNOKAT, BRONZOKAT, ANTIK ÓRÁ-
KAT STB. TELJES HAGYATÉKOT ELSŐ VEVŐ-
KÉNT LEGMAGASABB ÁRON. A KISZÁLLÁS 
DÍJTALAN. herendi77@gmail.com Tel.: 06 
20 280-0151

GÁBOR ESZMERALDA BECSÜS MŰGYŰJ-
TŐNŐ kiemelt áron vásárol (készpén-
zért) festményeket, bútorokat, órákat, 
ezüsttárgyakat, aranyékszereket, bo-
rostyánokat, porcelánokat, Herendit, 
Kovács Margitot. Ingyenes kiszállás, 
értékbecslés. Üzlet: II., Fő u. 67. Tel.: 
789-1693, 06 30 382-7020

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

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

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

MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁROLOK 
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL, PORCELÁNT, 
KERÁMIÁT, FESTMÉNYT, BÚTORT, ÓRÁ-
KAT, BOROSTYÁNT, NUMIZMATIKÁT, 
SZŐNYEGET, TELJES HAGYATÉKOT, MŰ-
SZAKI CIKKET, FÉNYKÉPEZŐGÉPEKET, 
OBJEKTÍVEKET. PINTÉR NIKOLETTA. TEL.: 
466-8321, 06 30 973-4949

Megvételre keresek kis és nagy HANG-
LEMEZEKET, MAGNÓKAZETTÁKAT. Tele-
fonszám: 06 20 363-2050

Polgári antikvárium könyvet, könyvtá-
rakat, képeslapot, papírrégiséget vásárol 
azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszál-
lással. www.ahely.hu Tel.: 787-2853, 06 31 
789-9350, 06 30 692-4138

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT VÁSÁRO-
LUNK. INGYENES KISZÁLLÁS, AZONNALI 
FIZETÉS. TEL.: 06 20 387-4140

ART DECO hálószoba-bútor (ágy, szekré-
nyek, tükör) és kandallóóra eladó. Tel.: 06 
30 526-1170

DINASZTIÁNK HARMADIK GENERÁCIÓ-
JA VAGYOK! BRILIÁNS, ARANY, EZÜST, 
BOROSTYÁN HAGYATÉK FELVÁSÁRLÁSA 
EXTRA ÁRON! HISZEM, HOGY A TISZTES-
SÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE! 
BP. XI., FEHÉRVÁRI ÚTI CSARNOK, FÖLD-
SZINT, VIRÁGSOR (PORCELÁN, EZÜST ÜZ-
LET). TEL.: 06 20 200-6084

Antik íróasztalt vennék magánszemély-
től. Kerületi lakos. Tel.: 06 30 305-9596

Háromrészes ülőgarnitúra (fabetétes) do-
hányzóasztallal eladó. Igény szerint meg-
bontható! Irányár: 80 000 Ft. Tel.: 06 30 
480-6797

 EGYÉB 
Fiatal, gyermektelen értelmiségi pár 
(mérnök, tanár) teljes körű eltartási 
szerződést kötne, kölcsönös szimpátia 
és bizalom esetén, ott lakás nélkül. Lo-
vas Zsolt. Tel.: 06 30 487-6169

KÖZÉPKORÚ EGYEDÜLÁLLÓ NŐ ÉLETJÁ-
RADÉKI, ILLETVE ELTARTÁSI SZERZŐDÉST 
KÖTNE IDŐS HÖLGGYEL VAGY ÚRRAL 
EGYARÁNT. TEL.: 06 20 505-6495

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

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Nyáron, 
ősszel is kötöttben! Egyedi, méretre 
készült kézi kötött (horgolt) ruhadara-
bok rendelésre, nagy fonalválasztékkal. 
www.kotode.hu, tel.: 356-6009. 
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Támogatást várnak
A Bohócok a Láthatáron Egyesület legújabb, 5-8 éves gyerekek számára készített 
zenés-bábos előadását, a Banyamosodát 2016 októberétől havi rendszerességgel játsz-
szák a Marczibányi Téri Művelődési Központban. Júniusban szeretnének az előadással 
eljutni hátrányos helyzetű gyerekekhez is öt faluba a Berettyóújfalui kistérségben. A 
települések iskoláiban játszanak majd a nagycsoportos óvodás és a kisiskolás gyere-
keknek, így kb. 400-450 gyerekhez és ugyanennyi felnőtthöz jutnának el.

Utána az önkéntesek közreműködésével játékos-mozgásos foglalkozást tartanak a 
gyerekeknek több csoportban: sorjátékok, zsonglőrködés, körjátékok, közös zenélés.

Ezeken a településeken az emberek 90 százaléka mélyszegénységben él, a szülők 
nagy százaléka a közmunkaprogramban dolgozik, így nem engedhetik meg maguk-
nak, hogy gyermekeik bármilyen színházi előadást megtekintsenek. Az iskoláknak 
szintén nem áll módjában kulturális programokat finanszírozni. Jelenleg nincs for-
rásuk az előadás utaztatására, ezért minden anyagi támogatást örömmel és hálával 
fogadnak. A támogatásról - közhasznú egyesületként - hivatalos igazolást tudnak 
kiállítani, így levonható az adóalapból is.

Bohócok a Láthatáron Közhasznú Egyesület, bankszámlaszám: Erste Bank 
11600006-00000000-65999585
Köszönjük!
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Miért olyan
nehéz elfogadni,
ha gond van
a hallásunkkal?
Vajon miért van ez? Többen attól tar -

ta nak, hogy a hallás  vizs   gálat után
vég  ér  vé  nyesen be bizo  nyo so dik,

hogy való ban baj van a hallásukkal. Pedig a
panaszok nem szűnnek meg maguktól, sőt
rosszab bodhat is ez az álla pot, ráadásul a
hallás  csökkenés rányom hatja a bé lyegét az
érintett családi – és társasági életére is. 

Lehetetlen teljes értékű éle tet élni jó hal-
lás nélkül. Gondoljunk csak bele, hogy ez az
érzék szervünk mennyi hasz nos informá-
cióval lát el bennünket a minket kö rül vevő
világról. A hallás na gyon összetett folyamat,
és a fül az egyik legbonyo lul tabb szer vünk,
amely a leve gőben terjedő rezgés hullá mo -
kat fogja föl, majd azokat az agy felé
továbbít ja, ahol a hangjelek dekódolása zajlik.  

A hAlláscsökkenés jelei
A halláscsökkenést leg gyak   rabban a belső
fülben található szőr  sejtek ká ro sodása, il-
letve azok elhalása idézi elő. A szőr sej tek
köz  ve tí té sé vel jut el az információ az agy-
hoz, így azok sérülése ese tén a fül nem
képes a hangokat megfelelően ér zékelni. Ez
leggyak rabban az idősödés fo lya  matának
ter mé  sze tes részeként tör té nik meg. 

Ha Ön társaságban nehezen érti a be -
szédet, és gyak ran visszakérdez a be -
szélgetés közben, illet ve nem a feltett
kér  désre vá laszol, már gya   na  kod hat, hogy
a hát térben hallás romlás állhat. 

Amennyiben a kör nye zete is jelzi, hogy a
televíziót és a rá diót átlagon felüli hang-
erővel hallgatja, illetve a színházban – bár   -

 milyen kö zel is ül a szí né  szekhez – gon  dot
okoz meg halla ni a párbeszédet, itt az ideje,
hogy tegyen lé pé seket az egész sége ér de -
kében.
A hallás vizsgálatra nem kell várni; min -
denki egyéni időpontot kap az Ampli fonnál.
Érde mes tehát most be   je  lent  kezni a cikk
alatti hirdetésben szereplő telefon-
számok egyikén.

Nemzetközi kutatási adatok sze rint napjainkban
minden tizedik ember szenved kisebb-nagyobb
fokú hal lás  károsodásban. Meg döbben tő, de az is
kiderült, hogy sokkal keve sebben fordulnak szak     -
 em berhez a hallásuk romlá sa miatt, mint ahá nyan
például sze  mészt keresnek fel a látás problémáikra. 

A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében
ingyenes audiológiai szűrővizsgálatot szerve zünk
az Amplifon Hallásközpontokban
II. kerületi lakosok számára
2017. április 10-től 28-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Vegye
komolyan!

Amplifon Hallásközpontok

II., Budagyöngye Bevásárlóközpont
Bejelentkezés: 06 1 221 55 66

II., Margit krt. 31-33.
Bejelentkezés: 06 1 336 02 98

amplifon.hu
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A Közkincs Egyesület kiemelten

közhasznú könyvterjesztésre vásárol
könyveket, könyvsorozatokat, könyvtárakat,

illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Lakáson és az alábbi könyves szekereinknél
is átveszünk könyveket:

II. Máriaremetei út, Bánffy György Emlékpark
X. Kőrösi Csoma Sándor sétány, Főposta mellett

XII. Csörsz u. 18., MOM Kulturális Központ bejárata mellett

Telefonszám: + 36 70/606-8107

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.

ELADJA AZ INGATLANÁT?

nálunk o%
az ingatlanközvetitői jutalék.

Ingatlant keres?
Mi megtaláljuk önnek!

xxlpartner@hotmail.com
tel.: + 36 30 603-4379
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Kedves Budai Lakosok!

Dr. Baráth Gábor fogszakorvos 
vagyok, fogászati implantátumok 
beültetésével foglalkozom.

A Déli pályaudvarnál található 
rendelőmben, az Imperial Dental 
Fogászaton fogadom 
pácienseimet.

AZONNALI FIX FOGAK 

TITÁN IMPLANTÁTUMOKRA!

Altatás szakképzett aneszteziológiai háttérrel.

Ingyenes állapotfelmérés, kezelési terv 

és árajánlat készítés!

Elérhetőségek
Mobil: 06 30 924 4087
Telefon: 06 1 225 0055
E-mail: info@imperialdental.hu
Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39/B.
www.imperialdental.hu

2015 09 23 Imperial Dental hirdetes 197x133mm.indd   1 2015. 09. 29.   10:08

2017. ÁPRILIS 29.

10.00—19.00

MILLENÁRIS 
D. CSARNOK

K U T A T Ó E X P E D Í C I Ó K

FESZTIVÁLJA

WWW.FELFEDEZOKNAPJA.INFO PEDALOCAFE

KINCSKERESÉS

VITROLÁSSAL ALASZKÁBAN

FELSZÍNALATTI VIZEK NYOMÁBAN

BALATON

KÉRÉSZEK AZ ASZTALON

ÛRKUTATÁS

DINOSZAURUSZOK

GYERMEKPROGRAMOK

HÉ
TP

RÓ
BA

JÁ
TÉ

K NYEREMÉNYEK

INGYENES BELÉPÉSMETEOROLÓGIA, PROGNÓZIS

JEGES-ÓCEÁNI TENGERJÉG

PET KUPA

A MARSI VÍZ NYOMÁBAN

MARS-KUTATÁS

ATACAMA-EXPEDÍCIÓ

BARLANGOK 3D-BEN

KLÍMAKUTATÁS

BÚVÁRMERÜLÉS A FELHÔK FELETT

T Û Z F Ö L D I  J É G V A R Á Z S

TAKARÍTÁS A VILÁGÛRBEN

PLANETÁRIUM

FÖLD ALATTI EXPEDÍCIÓK

AD
AT

VA
DÁ

SZ
OK

KÖZÉPPONTBAN
A VÍZKINCSÜNK

Kiemelt támogató: Szakmai támogatók: Szervezô:

Budapest II. kerületében megnyílt magánorvosi rendelőnkben magasan képzett, betegcentrikus 
szakembergárdával várjuk gyógyulni vágyó és betegséget megelőzni kívánó leendő pácienseinket.

Ötszáz négyzetméteren nyolc rendelőhelyiségben és egy endoszkópos blokkal, fektetővel, a leg-
újabb technológiával bíró diagnosztikai eszközökkel, megfizethető árakkal szeretnénk magas szín-
vonalú szolgáltatást nyújtani Önnek és hozzátartozóinak.

betegségek kivizsgálása és kezelése. Emellett teljes labor-, ultrahang- és endoszkópos diagnosztikai 
háttér (éber és altatásos bronchoszkópia, gasztroszkópia, kolonoszkópia, cysztoszkópia), valamint 
foglalkozás-egészségügyi és dietetikai tanácsadás áll rendelkezésükre.

A modern orvoslás mellett lehetőség van a hagyományos kínai gyógyítás (akupunktúra) igénybe-
vételére is.

A gyógyítás mellett fontos számunkra az Ön egészségének megőrzése is. Ezért hangsúlyozzuk a 
rendszeresen elvégzett szűrővizsgálatok jelentőségét, hiszen az időben felfedezett betegségek, 
rendellenességek a legtöbb esetben gyógyíthatóak.

• a belgyógyászati
• a diabetológiai
• a tüdőgyógyászati
• a fül-orr-gégészeti
• a neurológiai

• a pszichiátriai
• a bőrgyógyászati
(2017 januárjától)
• az endokrinológiai
• a kardiológiai

• a gasztroenterológiai
• az urológiai
• a sebészeti
• a nőgyógyászati
(2016 decemberétől)

Rendelőnk profiljába tartozik

Célunk, hogy hosszú távú partnerei legyünk Önnek az egészségmegőrzésben és gyógyításban.

06 20 396 8855
Hétfő – Péntek

8:00 – 20:00

www.mariamedical.hu

máriamedical+

1028 Máriaremetei út 82/b
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