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Színpompás virágok kerületünk parkjaiban
Pasaréti tér

Április elejétől színpompás látványt nyújt a
II. Kerületi Önkormányzat kezelésében lévő
1370 négyzetméternyi virágágyás. Az ősszel
elültetett kétnyári és hagymás növények
március végére kinyíltak és magukkal hozták
a tavaszi hangulatot, bár április 19-én még
hó is fedte pár óráig a virágszigeteket. Az
önkormányzat kezelésében lévő közparkokban, többek között a Mechwart ligetben, a
Zsigmond téren, a Tarasz Sevcsenko téren,
a Pasaréti és a Vérhalom téren, a Pasaréti út
és a Radna utca közötti területen, a Nepomuki-szobornál, a Nagy Lajos téren (Fenyves
park), a Bánffy György emlékparkban, valamint Adyligeten a kertészek tavaly árvácskákat, illetve tulipánokat telepítettek. Május
elején várható, hogy az önkormányzat egynyári növényeket is ültettet.
A Föld napjához kapcsolódóan idén is lesz
önkormányzati virágvásár két helyszínen,
a szokásos „egyet fizet, kettőt vihet”-rendszerben – ennek részleteit a lenti keretben
olvashatják.

Tarasz Sevcsenko tér

Nepomuki Szent János-szobor

Májusban lesz az önkormányzati muskátlivásár

A korábbi évek hagyományainak megfelelően a II. Kerületi Önkormányzat idén is tart muskátlivásárt május 6-án, szombaton reggel
7 órától a készlet erejéig. Az érdeklődők két helyszínen összesen 13
ezer tő növény közül válogathatnak. A vásár keretében az egy ember
által vásárolható 1-3 darab muskátli (250 Ft/tő) mellé az önkormányzat
további 1-3 darabot ad ajándékba. A helyszínek: 1. a Polgármesteri
Hivatal papkerti parkolójánál 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.

Mechwart liget
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KÖZÉRDEKŰ

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

Anyakönyvi Csoport

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

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

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 ügyfélfogadás. 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 engedély kiadása

Építésügyi Iroda

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

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, 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: 8.0016.00, péntek: 8.00-11.30

Szociális és
Gyermekvédelmi Iroda

1024 Káplár utca 2/c-d
Tel.: 346-5700

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

Pesthidegkúti ügyelet 1028 Rezeda u. 10. Minden páros pénteken 8–11.30-ig.
Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda
Ügyfélszolgálati és
Bűnmegelőzési Csoport

hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, 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, szerda: 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: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

Az irodavezetők és az önálló csoportvezetők minden hétfőn félfogadási időben fogadnak.
Hidegkúti Rendészeti Központ
1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet)
Tel.: 274-7063
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

Városrendészet

1024 Keleti Károly u. 15/a
Tel.: 599-9222
(Hétvégén is telefonos ügyelet 9–18-ig)

Városrendészet:
hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.0016.30, péntek: 8.00-11.30

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.

Kormányablak
Pesthidegkút
1029 Bátori László u. 2.

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

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

Tel.: 896-3480
Kormányzati ügyfélvonal: 1818

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.

Általános információ és tájékoztatás:
Gyámhivatal és Hatósági Osztály
896-2457, 346-5750,
1024 Margit körút 47-49.,
fax: 346-5751

előzetes időpont-egyeztetés:
346-5400

Polgármesteri Hivatal
210. szoba
Mechwart liget 1.

előzetes időpont-egyeztetés:
alpolgármester, a 10. vk. megválasztott képviselője 346-5400

Polgármesteri Hivatal
210. szoba
Mechwart liget 1.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Dankó Virág

Dr. Biró Zsolt

a 8. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*

Bodor Zoltán

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 70) 638-6665

Jobbik, listás

Dr. Csabai Péter

a 12. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

Ernyey László

a 1. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

Dr. Gór Csaba

a 9. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

Dr. Hajdu Nóra
Együtt, listás

Kaposi Péter

a 3. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

Kecskés Balázs

Kerületünk az otthonunk-frakció, listás

Kocsy Béla

a 2. vk. megválasztott képviselője, KDNP-frakció
Kerületünk az otthonunk-frakció, listás

Lánszki Regő

a 7. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

Legény Béla

a 11. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

Makra Krisztina

a 13. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

Némethy Béla

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

Fidesz II. kerületi Iroda
Keleti Károly u. 13/b
Jobbik II. kerületi Iroda
Keleti Károly utca 8.

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház
Máriaremetei út 37.
vagy egyeztetés szerint

előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. kerületi Iroda
Keleti Károly u. 13/b

előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*, illetve
(06 20) 480-4365

Fidesz II. kerületi Iroda
Keleti Károly u. 13/b

előzetes időpont-egyeztetés:
hajdunoradr@gmail.com
előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. kerületi Iroda
Keleti Károly u. 13/b

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 768-5099
előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*
előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 573-9033
előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*,
illetve (06 20) 571-0694

Fidesz II. kerületi Iroda
Keleti Károly u. 13/b

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 560-5596
előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*
előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. kerületi Iroda
Keleti Károly u. 13/b

előzetes időpont-egyeztetés:
212-2978

MSZP II. kerületi Iroda
Fazekas u. 19–23.

az 5. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030*

Fidesz II. kerületi Iroda
Keleti Károly u. 13/b

Skublicsné
Manninger Alexandra

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 20) 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház
Máriaremetei út 37.

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 560-3905, 212-2978

MSZP II. kerületi Iroda
Fazekas u. 19–23.

a 4. vk. megválasztott képviselője, Fidesz-frakció

KÖZTERÜLETI BEJELENTÉS és APróhirdetés feladása a budai polgárba
Ügyfélszolgálat
és tájékoztatás
Apróhirdetés feladása
II. Kerület Kártya-ügyintézés

FOGADÓÓRÁK

Kovács Márton

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

BUDAI POLGÁR

Őrsi Gergely

Kerületünk az otthonunk-frakció, listás

Riczkó Andrea

a 14. vk. megválasztott képviselője, KDNP-frakció

Dr. Varga Előd Bendegúz

a 6. vk. megválasztott képviselője, Kerületünk az
otthonunk-frakció

Ungár Péter
LMP, listás

előzetes időpont-egyeztetés:
(06 30) 526-7346

jegyző

előzetes időpont-egyeztetés:
346-5429

Dr. Szalai Tibor

Polgármesteri Hivatal
Mechwart liget 1.

* A Fidesz II. kerületi irodájának nyitvatartása: hétfőn és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön 8–15, pénteken 9–14 óráig. Telefonszám: 212-5030.
Dr. Fónagy János, a 3-as számú választókerület országgyűlési képviselője a XII. kerületi
Fidesz-irodában (1126 Királyhágó tér 4.) tart fogadóórát, amelyre előzetes bejelentkezés szükséges a 375-7411-es számon. Az iroda rendes nyitvatartási ideje: hétfő, szerda 9-től 17 óráig, kedd,
csütörtök 12-től 18 óráig, péntek 9-től 16 óráig.
Varga Mihály, a 4-es számú választókerület országgyűlési képviselőjének irodája hétfőn 15-18,
szerdán 17-20, pénteken 9-13 óráig tart nyitva (1028 Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 355-8199).
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Költőkre, írókra emlékezett az önkormányzat

Fotó: szeg

A költészet napját április 11-én ünneplik országszerte. Városrészünkben a II. Kerületi Önkormányzat 2007 óta minden évben
koszorút helyez el közel negyven költő és író emléktáblájánál, emellett a kerületi játszótereken is versekkel lepi meg a gyerekeket.

A költészet napja

A magyar költészet napját József
Attila születésnapján, április 11én ünnepeljük. Ez alkalomból
minden évben koszorút helyez el
az önkormányzat csaknem negyven neves író és költő emléktáblájánál, aki egykor kerületünkben
talált otthonra. Az ünnep kapcsán
a gyerekeket az idén hatvan éve elhunyt és kerületünkben élt Szabó
Lőrinc verseivel lepték meg, ezeket a kerületi játszóterek bejáratánál elhelyezett táblákon olvashatták a szülők és a gyerekek.
A II. Kerületi Önkormányzat
évek óta fontos feladatának tartja
a kultúra és az irodalom népszerűsítését. A II. kerület díját, a Budai
díjat 2009 óta minden év áprilisában a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál zárónapján ítélik
oda az oktatást, nevelést legjobban
segítő kiadványokért.
Április 11-én az önkormányzat két ingyenes műsorral várta a
kerület lakóit. A Kultúrkúriában
Sem emlék, sem varázslat cím-

mel Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas
színművész előadóestjét tekinthették meg az érdeklődők.
A színházigazgató a Budai Polgárnak elmondta, hogy a hetven
percben Radnóti Miklós egész
életútját megpróbálta összefoglalni versekkel és életrajzi történetekkel, hogy érthető legyen, mi
is történt a költővel.
– Radnóti Miklós megkerülhetetlen költő és fontos, hogy olvassuk. Évek, évtizedek után eljutunk
odáig, hogy szembe merünk nézni olyan kérdésekkel, amelyekkel
Radnóti kapcsán találkozunk. Eljött az idő, hogy magam is bejárjam ezt az utat a verseken keresztül. Olyan műveket választottam,
amelyekben vallomásszerűen ad
képet magáról, és a naplórészletek
is azt a célt szolgálják, hogy megismerjük ezt az utat. Szeretném
átadni a hallgatóságnak, mennyire fontos a mai világ sodrásában
emlékezni arra, hogy emberek és
egyének vagyunk, szenvedünk,
sok mindent megélünk, és szeretnénk boldogok lenni. Mindan�nyian hordozunk valamilyen tikot,
szépséget, varázslatot és jóságot is.
A Marczibányi Téri Művelődési
Központban Szárnyad árnyékában
címmel zsoltárokat adtak elő gitáron és számítógépen, közreműködött Molnár Krisztina Rita költő,
író, Lackfi János József Attila- és
Prima Primissima díjas író, költő, Vörös István József Attila-díjas
költő, prózaíró, és aki mindezt
zenével fűszerezte: Gyárfás István
gitárművész.

II. kerületben élt írók, költők

A II. Kerületi Önkormányzat az alábbi írók, költők emléktábláját
koszorúzta meg április 11-én.
Ady Endre (Lövőház u. 13.), Áprily Lajos és Jékely Zoltán
(Frankel Leó út 21-23.), Fekete István (Tárogató út 77.), Füst
Milán (Hankóczy Jenő utca 17.), Gereblyés László (Frankel Leó
út 94-96.), Gulácsy Irén (Bem rkp. 37.), Gyergyai Albert (Fillér
utca 1.), Heltai Jenő (Bimbó út 4.), Illyés Gyula (Józsefhegyi út
9.), Halász Zoltán (Bogár u. 29/b), Jobbágy Károly (Kavics u.
2/a), József Attila (Káplár u. 5.), Károlyi Amy és Weöres Sándor
(Törökvész út 3/c), Képes Géza (Palánta u. 21.), Kodolányi János
(Hűvösvölgyi út 35.), Komor András (Keleti K. u. 29.), Körmendi
János Fő utca 63-65., Márai Sándor (Rómer Flóris u. 28.), Nagy
Lajos (Házmán u. 10.), Németh László (Medve utca 5-7.), Ottlik
Géza (Riadó u. 7.), Örkény István (Pasaréti út 39.), Pinczési Judit
(Nagyajtai u. 1/b), Sinka István (Keleti Károly u. 50.), Szabó Magda
és Szobotka Tibor (Júlia u. 3.), Szabó Lőrinc (Volkmann utca 8.),
Szerb Antal (Szerb A. u. 10.), Szepes Mária (Júlia u. 13.), Telekes
Béla (Csalogány u. 41.), Török Sándor (Bimbó út 5.), Tuli József
(Bem rkp. 43.), Végh Antal és Darvas József (Lipótmezei út 8/a),
Zágon István (Bimbó út 3.), valamint Rónay György (Mandula
utca 36.). Áprily Lajosra egykori munkahelyén, a Baár–Madas
gimnáziumnál (Lorántffy Zsuzsanna út 3.) elhelyezett táblánál
is emlékezhetünk. Szintén két helyen őrzi tábla Németh László
emlékét. Egykori munkahelyén, a Medve utcai iskola és volt
lakóhelye, a Szilágyi Erzsébet fasor 79. számú ház falán.

Láng Zsolt polgármester a száz éve született Szabó
Magda és férje, Szobotka Tibor emléktáblájánál
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Idén is folytatódik a Fogadj örökbe egy közterületet! program

Negyedik alkalommal hirdet környezetszépítési pályázatot a II. Kerületi Önkormányzat
a területén működő társadalmi szervezetek
(egyházak, civil szervezetek és társasházak),
továbbá magánszemélyek részére. A programra 2017. augusztus 31-ig lehet jelentkezni.

A támogatás a II. kerülethez tartozó közterület rendbetételére és kialakítására, valamint
a helyreállított terület folyamatos gondozására használható fel.
A pályázatokat folyamatosan, beérkezési
sorrendben bírálják el.
A beérkezés végső határideje: 2017.
AUGUSZTUS 31., csütörtök.
A pályázaton rendelkezésre álló keretös�szeg bruttó 4 millió Ft. A támogatás mértékének felső határa bruttó 400 ezer Ft, a pályázati támogatás maximuma pedig a teljes
költségvetés 70%-a lehet. A pályázati kiírás
(pályázati felhívás és adatlap) letölthető a II.
Kerületi Önkormányzat honlapjáról, illetve kérésre elektronikusan is megküldik az
érdeklődőknek. A pályázattal kapcsolatban
további felvilágosítást Fábián Tamara polgármesteri referens ad a (06 1) 346-5545-ös
telefonszámon, vagy a fabian.tamara@masodikkerulet.hu e-mail-címen.

ILYEN VOLT...

...ILYEN LETT

MÁR MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE IS!
Az önkormányzat örömére szolgál, hogy
évről évre többen jelentkeznek a pályázatra,
és hogy a megvalósult környezetszépítésekkel hozzájárulnak a kerület tisztán és ren-

Az elektronikai hulladék
és a festék volt a sláger

Mintegy nyolc tonna veszélyes anyagot és berendezést adtak le a II. kerületi lakók
az önkormányzat április 8-án megtartott hulladékbegyűjtésén. A délelőtt folyamán két helyszínen – a hivatal papkerti parkolójában és a pesthidegkúti Temető
utcánál – vették át a háztartásokban felhalmozódott hulladékot. A szervezők
idén lakcímkártyát kértek a leadáskor, megelőzve, hogy a környező településekről érkezzen a veszélyes hulladék. Az átvétel kizárólag lakossági mennyiségre
korlátozódott, vállalkozások számára nem biztosítottak leadási lehetőséget.
Ennek ellenére előfordult, hogy cégek próbáltak meg túladni a műhelyükben
álló nagy mennyiségű veszélyes hulladékon. Az sem volt ritka, hogy valaki jó
órányival a meghirdetett 12 órás határidő után érkezett. Legközelebb ilyen
esetben senkitől sem tudják átvenni a veszélyes anyagokat.
A Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi Csoportjánál elmondták, hogy festékmaradékból 3,1 tonna, elektronikai hulladékból
4,3 tonna jött össze, de mosószerekből és sütőolajból is rengeteget vittek.
A hivatalnál felhívják a figyelmet arra, hogy a lejárt gyógyszereket a patikák
kötelesek díjmentesen átvenni.
Aki most nem tudta elvinni a gyűjtőhelyekre a veszélyes hulladékot, idén még
három alkalommal teheti meg ingyen. Az önkormányzat legközelebb június
17-én tart begyűjtést, a szeptemberi lomtalanításkor a körzetek gyűjtőpontjain
lehet leadni az anyagokat, november 11-én pedig ismét a II. kerület rendez
lakossági veszélyeshulladék-gyűjtést.

dezetten tartásához. A fenti képek jól szemléltetik, hogy a pályázat segítségével milyen
látványos eredmény érhető el egy-egy korábban elhanyagolt közterületen.

Áthelyezték az útban lévő villanyoszlopot

Több olvasónk is jelezte, hogy Hidegkúton a Síp utcában évtizedek
óta az utca nyomvonalában állt egy villanyoszlop, leszűkítve azt. Elérkezett az idő, és április elején az ELMŰ betonra cseréltette az eddigi fa villanyoszlopokat. Az itt lakók remélték, hogy végre kikerül
az utca nyomvonalából az oszlop, viszont mindenki megdöbbenésére az új oszlopot ugyanoda tették vissza, majdnem az utca közepére. A II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Általános Műszaki Csoportja azonnal kérte a munkavégzés leállítását az ELMŰ-től, majd
az egyeztetéseket követően a kivitelező cég két oszlopot az űrszelvényen kívülre áttelepített, így azok a jövőben már nem fogják zavarni
a közlekedést.
Ld

Az áthelyezés előtt...

...és után
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Okosan az okoseszközökről klub
Az önkormányzat újra meghirdeti az „Okosan
az okoseszközökről klubot”, ahol megfelelő
szakember segítségével a résztvevők kötetlenül, egyszerűen tudják feltenni kérdéseiket az
okostelefonokkal és táblagépekkel kapcsolatban. A foglalkozásokon oktatás nem folyik, a
gyakorlatban felmerülő konkrét problémákra
kapnak választ a jelentkezők. A klub ötfős csoportokkal indul, hogy minél inkább személyre
szabottan, a felmerülő igényeknek megfelelően
történjen a válaszadás.
Kinek szól a klub?
A II. kerületben élő idősebb lakosoknak, akik már
rendelkeznek okostelefonnal vagy táblagéppel.
A klub térítésmentes és regisztrációhoz kötött.
Mikor és hol indul?
2017 májusában a Marczibányi Téri Művelődési
Központban, a jelentkezésről bővebben telefonon kaphatnak felvilágosítást.

Hogyan kell jelentkezni?
Írásban az internet@masodikkerulet.hu e-mail-
címen, vagy telefonon a 346-5479-es számon,
munkaidőben a polgármesteri kabinet munkatársánál, Kun Katalinnál lehet jelentkezni.

Jelentkezési
határidő:
2017.
május 4.
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Konfliktuskezelés,
stresszoldás, tanácsadás
A II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központja a kerület lakosai számára
ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat
kínál, amelyek segítenek a családon belüli konfliktusok kezelésében, a stresszoldásban, tanácsot adnak pszichológiai vagy párkapcsolati
problémák esetén.

Pszichológiai tanácsadás
Önmagunkból kiindulva tudunk mindent megváltoztatni, elérni és megteremteni. Az önismerethez azonban
nem elmélkedéssel jutunk el, hanem cselekvéssel,
aminek néha hosszú és rögös az útja, míg egységbe
nem kerülünk önmagunkkal.
A pszichológiai tanácsadást azoknak ajánlják, akik
úgy érzik, elakadtak a gyermekvállalás vagy -nevelés
terén, a kamaszévek nehézségeiben, munkahelyi vagy
párkapcsolati konfliktusaik, a mindennapi stressz
kezelésében, illetve az önbizalom és önérvényesítés
területén.
Család- és párterápia
Olyan családok jelentkezését várják, amelyek úgy
érzik, hogy kapcsolati konfliktusaikat nem tudják
közösen megoldani, problémáik vannak gyermekeik
nevelésében, vagy romlott az együtt töltött idejük
minősége. A családkonzultáció olyan eljárás, mely
teret enged a családtagok kapcsolódási módjának
átbeszélésére, egymás szempontjainak jobb megértésére, ezáltal segítséget adhat a felek közötti
együttműködés helyreállításában és egy boldogabb
egyensúlyi állapot kialakításában.
Autogén tréning
Az autogén tréning segít kapcsolatba kerülni önmagunkkal, lehetővé teszi saját belső erőink megtapasztalását, azt, hogy képesek vagyunk tenni
önmagunkért. Rendszeres gyakorlása mozgósítja
a belső erőforrásokat, a sikeresebb megküzdést,
ezáltal elősegíti a pszichés egyensúly kialakítását,
továbbá megkönnyíti a stressz kezelését, segíti a belső feszültségek elengedését, támogatja a szervezet
öngyógyító működését.
A pszichológiai tanácsadásra, a család- és párterápiára, valamint az autogén tréningre bejelentkezni és időpontot egyeztetni a (06 20)
338-6801-es telefonszámon lehet.

Az elmúlt évek egyik legjelentősebb egészségügyi fejlesztése nyomán készült el a Rét utcai
rendelő, melyben több felnőtt és gyermek háziorvos, valamint gyógyszertár is várja a betegeket. A Rét utca a kerület dimbes-dombos jellegéből adódóan közösségi közlekedéssel
nehezebben közelíthető meg. Ennek orvoslására a II. Kerületi Önkormányzat április 18-tól
próbajáratot indított a rendelőhöz.
A kisbusz hétfőtől csütörtökig délelőttönként óránként közlekedik, és az útvonalán több megállóban megáll. A Bem térről az első járat 7.30-kor, az utolsó 10.30-kor indul. A Rét utcai rendelőtől visszafelé az első busz 8, az utolsó 11 órakor indul a Bem tér irányába. A buszt csak önálló
közlekedési képességgel bíró, fertőző betegségben nem szenvedő idős emberek vehetik igénybe.

Hogyan bírjuk ki a családunkat?
– konfliktuskezelés a családban, ÁPRILIS 27.,
16.30–19.30-ig.
A harmonikus család nem konfliktusoktól mentes,
hanem a családtagok a felmerülő problémákat képesek
konstruktívan megoldani. A tréning során a hatékony
konfliktuskezelést gondoljuk végig a résztvevőkkel:
• Mindenki maradjon a saját szerepében, a saját helyén
(szerepek, határok, keretek, szabályok a családban)
• Mi van a viták mögött – rejtőzködő szükségletek
• Önérvényesítés asszertívan
• Mit jelent jó anyának, jó apának lenni?
A tréninget legalább tíz fő jelentkezése esetén
tartják meg. Jelentkezni Retek Dianánál lehet: (06 20)
804-5509, retek.diana@csgyk02.hu. A szolgáltatások
helyszíne: 1027 Erőd u. 11.
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A kutyatartás felelősségteljes vállalás

Az alapvető szabályok betartásával megóvhatjuk ebünket a veszélyektől, nem kockáztatjuk mások épségét és tiszta maradhat
a környezet. A polgármesteri hivatal a II.
kerületiek javaslatait várja, hogy hol lenne
szükség újabb kutyaürülék-gyűjtő edényekre és kutyafuttatóra.

A közel kilencvenezres lélekszámú II. kerületben a becslések szerint legalább tízezer kutya
él, noha a tavalyi ebösszeíráskor ennek csak
a negyedét jelentették be a gazdák. A tavasz
és a jó idő beköszöntével megsokszorozódott
a kutyák jelenléte a közterületeken, a védett
természeti területeken, a parkokban, a játszóterek környékén, valamint a kutyafuttatókban.
A Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda
Környezetvédelmi Csoportjánál lapunkat arról
tájékoztatták, hogy ilyenkor az ebtámadások,
és a kutyákat ért balesetek is gyakoribbak, nem
árt jobban ügyelni.
– Mindenki maga választhatja meg, hogy
tart-e kutyát vagy sem, de ha valaki az állattartás
mellett dönt, azzal együtt jár a tudatos felelősségvállalás is – emlékeztetett Pogány Norbert csoportvezető. – A környezethez való alkalmazkodás
jellegét az ebeknél a gazda határozza meg, ezért
házi kedvencünkért és a környezetünkért egyaránt felelősséggel tartozunk. A kutyatartásra
vonatkozó szabályok olyan alapvető követelményeket fogalmaznak meg, amelyeket egy jóérzésű, tudatos gazda előírások nélkül is megtesz. Az
ebtartást szabályozó rendeletek semmibevétele
ugyanakkor veszélyt jelent a környezetre, a köztisztaságra, a közegészségügyre, valamint az emberek és az állatok testi épségére.
A csoportvezető elmondta, hogy a követendő
irányt a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.)
Korm. rendelet határozza meg. A jogszabály
fokozott figyelembevételével sokat tehetünk

Közterületen ebet csak pórázon lehet vezetni

mind kedvencünk, mind környezetünk megóvása érdekében.
Az alapvető elvárások szerint belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt
területet – ebet csak pórázon lehet vezetni.
Közterületen kutyát csak olyan személy vezethet, aki irányítására, kezelésére és féken
tartására egyaránt képes. A tulajdonosnak
biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot,
sem embert harapásával ne veszélyeztessen a
közterületen. Szájkosarat kizárólag az egyed
jellemzően agresszív magatartásának ismerete
esetén kell használni (ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár
használatát nem írja elő).
A fenti kívánalmak be nem tartása esetén (a
244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) állatvédelmi bírság szabható ki, melynek mértéke
75 ezer forinttól 900 ezer forintig terjedhet.
Budapest Főváros Kormányhivatala II. kerületi Hivatala Hatósági Osztálya kutyával veszé-

lyeztetés jogcímen (a 2012. évi II. törvény 193.
§ (1) bekezdése alapján) szabálysértési eljárást
indít az ebtartó ellen, ha az a kutyát felügyelet
nélkül bocsájtja közterületre, vagy kóborolni
hagyja (például az ingatlanról kiszökik az eb a
közterületre).
Pogány Norbert azt is jelezte, hogy a tudatos
kutyatartás része a kutyaürülék összegyűjtése
a közterületről, aminek elmaradása szintén
szabálysértési és közigazgatási eljárást vonhat
maga után.
– Azon túlmenően, hogy belelépve bosszankodunk, jó, ha az ebtartók tisztában vannak
vele, hogy a megszáradt kutyaürülék szemcséi
a szél útján az ember tüdejébe is bekerülhetnek. A részecskék súlya méretükhöz képest
viszonylag nagy, ezért leginkább a talajhoz
közelebb lévő gyermekekre jelenthetnek veszélyt. Ezért fontos, hogy az állatok ürülékét
összegyűjtsük és a külön erre a célra létesített
gyűjtőedénybe helyezzük.

Javaslatokat várnak

A II. Kerület Önkormányzata területi adottságaihoz mérten kutyafuttatók kialakításával és kutyaürülék-gyűjtő edények kihelyezésével nyújt segítséget a felelős állattartáshoz.
Idén jelentős mértékben növelik a kutyaürülék-gyűjtő edények számát a kerületben. A Környezetvédelmi Csoportnál a pogany.norbert@masodikkerulet.hu e-mail-címre
írhatják meg javaslataikat a II. kerületiek, hogy hol lenne nagy szükség újabb kutyaürülék-gyűjtő edényekre, vagy kutyafuttató kialakítására.

A megszáradt kutyaürülék szemcséi a szél útján az ember tüdejébe is bekerülhetnek – már csak ezért is fontos felszedni
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Folyamatosan újulnak meg az utasvárók

Ahogy korábban beszámoltunk lapunkban,
zajlik a buszvárók felújítása, átépítése és
telepítése a II. kerületben. A korszerű utasvárók egy megállapodásnak köszönhetően
nem jelentenek külön költséget az önkormányzatnak.

Az építményeket dizájner tervezte, így illeszkednek a kerületre jellemző hagyományos budai miliőhöz, a szerkezet ellenáll az
UV-sugárzásnak, tartósságát ellenálló tető
biztosítja. A megállókban reklámvitrinek is
helyet kapnak, az ülőhelyek száma 3-5 fő lehet. A cég vállalt minden költséget, az építési
és kivitelezési munkálatokat, a takarítást és
az esetleges károk kijavítását, cserébe reklámhelyet kap a buszmegállókban.
Samu Tímea, az építő JCDecaux vállalat
társ-vezérigazgatója lapunknak elmondta,
hogy néhány helyszínen – a korábbi szabálytalanságot megszüntetve – a cserét követően
nem lesznek oldalfalasak a várók, illetve azokat rövidebb tetővel kell ellátniuk. Ugyanis az
országos településrendezési és építési követelményeket (OTÉK ) tartalmazó kormányrendeletben írják elő a minimálisan másfél méter

Oldalfal nélküli utasváró

méretű gyalogossáv biztosítását. A rövidtetős
kialakítást pedig az indokolja, hogy egy másik
szabályozás a váró teteje és a járdaszegély között félméteres távolságot ír elő. A szabályos
telepítés miatt az új, korszerű utasvárók ki-

helyezése egyúttal azt is jelenti, hogy néhány
helyszínen sajnos eltűnik a korábbi oldalfal,
így a 149-es busz több megállójából – tájékoztatott Samu Tímea. Ez az összesen telepített 83
új utasváróból 11-et érint.

alakuló torlódások elsősorban a Margit híd
és a Széna tér közötti szakasz telítettségétől
függenek.
A BKK a menetidő csökkentése és a menetrend pontossága érdekében folyamatosan
figyeli a budai fonódó villamoshálózat működését, az átadás óta több módosítást is végeztek, aminek hatására a térségben a villamosok
közlekedési helyzete jelentősen javult.
A villamosok továbbhaladását akadályozó
gépjárműről főként a járművezetők szólnak a
BKK diszpécserének, aki a jelzést továbbítja a
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságának (FÖRI), ők pedig közterület-felügyelőt
küldenek a helyszínre. Ha a sofőr nem kerül
elő és van rá mód, akkor a járművet lehetőség
szerint elszállíttatják. A FÖRI tájékoztatása
alapján ennek költsége húszezer forint. Amen�nyiben a jármű vezetője az intézkedés közben
a helyszínre ér és a jogsértést megszünteti, az
elszállítás felét kell csak megfizetnie. A közterület-felügyelő szabálysértési helyszíni bírságot
is kiszab a járművezetőnek, ami az elkövetett
jogsértéstől függően ötvenezer forintig terjedhet, de egyes jogsértésekhez büntetőpont
is jár. Ha a sofőr a helyszínre ér az intézkedés
megkezdésekor, akkor a közterület-felügyelő
mérlegelheti a jogszabályok alapján kiszabható
szankció típusát, illetve mértékét.
A hanyag gépjárművezető elkerülheti a
felelősségre vonást, amennyiben a közterület-felügyelő kiérkezése előtt megszünteti a
jogsértést.

Forrás: www.mlcafe.hu

Javult a helyzet, de még mindig előfordul, hogy
hanyagul parkoló autós miatt vesztegelnek a
fonódó villamoshálózat járművein az utasok
a Bécsi vagy a Frankel Leó úton.
A Bécsi úton és a Frankel Leó úton a gépjárművek több szakaszon közös nyomvonalon
közlekednek a villamosokkal. A fonódó villamosvonalak kialakítása előtt az arra közlekedők közül biztosan sokan emlékeznek még
rá, hányszor kellett várnia a villamosnak, mire
előkerült egy-egy, a sínen parkoló kocsi sofőrje.
Az új pálya kialakításakor cél volt a szabálytalanul parkoló járművek miatti villamosleállások csökkentése. Ha a jelenség nem is szűnt
meg – a Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
tájékoztatása szerint –, a helyzet sokat javult
a II. kerületben. Tavaly a 17-es, a 19-es és a
41-es villamosok érintett szakaszán 33 esetben akadályozta a közlekedést rossz helyen
parkoló autó. 2017 első negyedévében ez a
szám továbbra is csökkenő tendenciát mutat.
Régebben a vágányokon „csak egy percre”
szabálytalanul megálló járművek akadályozták
a szerelvények továbbhaladását, ma már főként a figyelmetlen, a villamospályára belógó
parkolás okoz fennakadást a forgalomban.
A BKK arról is tájékoztatott, hogy adataik
alapján a késések ideje és sűrűsége 2016-hoz
képest nagyságrendekkel csökkent, a délutáni
órákra már nem jellemző, inkább a reggeli
időszakban fordul elő csúszás a menetrendhez
képest. Amint azt jelezték, a Szent Lukács
gyógyfürdő és a Török utca térségében ki-

Fotó: Prinner Imre

Kevesebb a villamosokat akadályozó gépjármű
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Mindenhol jó segíteni, de a legjobb otthon

A kisgyermekes családok segítését célzó Otthon Segítünk Szolgálat (eredeti angol nevén
Home-Start) 1973-ban indult Angliában, és azóta már a világ számos országában működik.
A magyar Otthon Segítünk Alapítvány a Home-Start International magyarországi tagjaként
jött létre 2001-ben, de több mint tíz éve már a II. kerületben is működik.

Bodnár Klára, az alapítvány II. kerületi önkéntes koordinátora lapunknak elmondta, hogy a
hagyományos értelemben vett többgenerációs
nagycsalád hiányának pótlására jött létre az Otthon Segítünk Alapítvány.
– A szülők többsége élete legboldogabb időszakaként éli meg a gyermek születése után otthon töltött éveket – mondta Bodnár Klára. – A
kicsi gyermekeket nevelő családok mégis gyakran szembesülnek a bizonytalanság, a tanácstalanság, a magányosság, a magukra utaltság
érzésével, különösen, ha a rokonok és barátok
nem, vagy csak ritkán tudnak segíteni. Egyre
többször fordulnak hozzánk olyan családok, ahol
kisbaba született – főleg ha ikrek –, ahol több
kicsi gyermeket vagy sérült gyermeket nevelnek, ha a család újonnan költözött a környékre,
és ismeretlenek még számára a helyi lehetőségek, vagy egyedülálló szülő neveli a gyerekeket.
Olyan kismama is jelentkezett már, aki az egész
napos otthonlét miatt bezártnak, elveszettnek,
magányosnak érezte magát. Ezért a gyakorlati
segítségnyújtás mellett mentálisan is erősítjük
az otthon lévő szülőt, így a gyermekek érzelmi
biztonságot nyújtó környezetben fejlődhetnek.

Ki lehet önkéntes segítő?
Az Otthon Segítünk Szolgálat önkéntesei maguk is szülők. Többségük nyugdíjas, nagy örömünkre már férfiak is vannak közöttünk. Munkájukhoz nincs szükség semmiféle képzettségre,
de fontos, hogy szülői tapasztalattal rendelkezzenek, nyitottak legyenek mások gondjaira és
örömeire, tudjanak titkot tartani, derűsen és
megértéssel közeledjenek a családokhoz. Minden önkéntesnek el kell végeznie egy ötvenórás
felkészítő tanfolyamot, mielőtt a családokkal találkozna. Ennek során, valamint a segítőmunka
elismerésével és a közösséghez tartozás érzésével
ők maguk is gazdagodnak és hasznosnak érzik
magukat.
Milyen feladatokat látnak el az önkéntesek?
Rendszeresen látogatják a családot saját otthonában. Felajánlják érzelmi támogatásukat és
gyakorlati segítségüket, és ami nagyon fontos,
hogy derűt visznek a családok életébe, az információk bizalmas kezelése mellett. Az önkéntesek úgy segítenek, hogy a család egy idő után nélkülük is folytatni tudja a megkezdett utat. Mi csak
átmenetileg vagyunk jelen az életükben, általában 3-6 hónapig jár a segítő a rábízott családhoz.

Az Otthon Segítünk Alapítvány olyan országos segítő szolgálat, amelyben szakemberek által
felkészített önkéntesek ingyenesen, heti rendszerességgel a család otthonában segítenek a kisgyermekes
családok harmonikus működésének kialakításában, megerősödésében.
Folyamatosan várják a segítő szándékú, megértő hölgyek és urak jelentkezését, elegendő jelentkező esetén azonnal elkezdődik az ötvenórás felkészítés, hogy a tanfolyam elvégzését követően minél több családnál
tudjanak segíteni. Jelentkezni lehet Bereczkiné Bodnár Klára önkéntes koordinátornál a (06 20) 386-6958-as
telefonszámon, vagy a bodnar.klara@gmail.com e-mail-címen.

Koordinátorként mi az ön feladata?
Az önkéntes jelöltek felkészítése. A segítséget kérő családokat én keresem fel először, majd
első alkalommal elkísérem a hozzájuk legjobban
illő önkéntesünket. Ezt követően folyamatosan
kapcsolatban vagyok mind a két féllel. Nagyon
fontos, hogy mindenki jól érezze magát ebben
a kapcsolatban. Amikor elérkezik a búcsú ideje, akkor együtt zárjuk le a segítségnyújtást. Egy
aktív, helyi közösséget vezetek, havi rendszeres
esetmegbeszélésekkel, továbbképző előadásokkal. Nagyon örülök, hogy a kerületben megfelelő
munkakapcsolatot tudtam kialakítani a Szociális
és Gyermekvédelmi Iroda vezetőjével, Vargáné
Luketics Gabriellával és a Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjével, Papp Krisztinával, akik már rendszeresen meghívnak szakmai tanácskozásokra.
Hány családban nyújtanak támogatást?
A 2016-os statisztika alapján eddig összesen
71 családot segítettünk, amelyben 163 kiskorú
gyermeket neveltek, és már ebben az évben is 6
új család jelentkezett, összesen 15 gyermekkel.
Péter Zsuzsanna

Újabb segítség az Egalitás alapítványnak
A II. Kerületi Önkormányzat
kiemelt feladatának tekinti a
mozgássérültek életszínvonalának javítását, tavaly 850 ezer
forinttal, az elmúlt években
pedig összesen közel 4 millió
forinttal támogatta az idén 25
éves Egalitás Mozgássérültek
Létbiztonságát Elősegítő Alapítványt. Az alapítvány szállítószolgálata tíz éve már nemcsak
a II. kerületben, hanem a főváros
egész területén végzi munkáját,
jelenleg 76 súlyos mozgássérültet – köztük 42 II. kerületi
lakost – szállít.
További támogatásként új
buszt adott át a Len utcai mozgássérült-lakótelepen április
3-án Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési
képviselő. Az eseményen Csabai

Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója és
Makra Krisztina képviselő is részt
vett. A kisbuszt az alapítvány
vásárolta, amihez mintegy 5 millió forintnyi támogatást kapott.
– A mozgássérülteknek gyakran nagy áldozatot kell hozniuk
ahhoz, hogy eljussanak a város
egyik végéből a másikba. Abban
szeretnénk őket segíteni, hogy
minél kevesebb fizikai akadállyal
kelljen megküzdeniük – fogalmazott Varga Mihály miniszter
a busz átadásakor a pesthidegkúti mozgássérültek lakótelepén.
Az alapítvány a régebbi, rossz
állapotú buszát is szeretné lecserélni, ezért örömmel fogadja
az adományokat. (Számlaszám:
K&H Zrt. 10400212-5052677280711009)
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Figyelem! Az önkormányzat a szűrővizsgálatokkal kapcsolatban senkit sem keres meg telefonon.
Amennyiben valaki az önkormányzatra hivatkozva telefonálna, annak hátterében vélhetően
termékbemutató, vagy valamilyen más, az önkormányzattól teljesen független akció áll.
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Gerebecz Nándor műhelyében combinós
és rocksztáros bakelitórák sorakoznak
a falon, színes üvegek, csipketerítők a
polcokon, asztalán pedig megszámlálhatatlan festékesflakon. A WAMP-on
(dizájnvásár) annak megalakulásától
áruló iparművész eredeti végzettségét tekintve kulturális antropológus,
három gyerek édesapja, aki büszke
arra, hogy Közép-Európában, Budapesten, ezen belül a II. kerületben él.

– Minden a zenétől indul, eredetileg basszusgitárosnak készültem, de sajnos kamaszkoromban
nem voltam elég kitartó és abbahagytam. Később
beleszerettem a kultúrantropológiába, azért a
zene az életem része maradt. Belvárosi szórakozóhelyeken, II. kerületi kávézókban is vállaltam
lemezlovaskodást. Egy dzsesszklubban ismertem
meg a feleségemet.
Hogyan jutott el a zenétől az iparművészetig?
A stenciltechnikával (sablonok segítségével
készített minták) több mint tíz éve találkoztam,
akkor az utcaművészet (street art) eszköze volt,
nagyon megtetszett. Utcán nem firkáltam soha,
törtem a fejem, hogy akkor hova is lehetne. Itt
jön képbe megint a zene; mivel dj voltam, sok
elhasznált, karcos lemezt őrizgettem, gyűjteményeket is vettem. Kitaláltam, hogy azokra fogok
fújni. Először csak saját célra készítettem kisebb
képeket. Tíz éve indult be a dizájnerélet Budapesten. Egy divattervező barátom beszélt rá, hogy
én is áruljam a műveimet. Kiderült, hogy ebből
el tudom tartani a családomat.
Miket készített?
Először csak képeket, aztán jött az óra ötlete.
A kezdet kezdetén a Szigetfesztiválon is részt
vettem, oda vászontáskákat vittem, és a vevők bármit ráfújhattak, nagy siker volt.
De már ott is sokan
kértek, hogy én fújjak rá konkrét mintát, képet. Úgyhogy
az évek során kiala-
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Jól érzem magam a

kult a nagyjából nyolcvan sablonból álló kollekció. Persze fénykép alapján egyedi megrendeléseket is csinálok, de azok drágábbak.
Fára, üveglapokra, habkartonra, vászonra is
fújok, csipketerítőkkel készítek különleges
háttereket. A fújás technikáján folyamatosan
változtattam, egyre több réteget vittem fel, így
háromdimenziós hatást keltenek a képek, ezeket nagyon szeretik a vevők.
Melyik a legnépszerűbb alkotása?
A sárga combinós óra mindent visz, de vannak
más kedvencek is. Egy amerikai vevőm kinézte
az egyik legnagyobb, pop-art stílusban festett,
asztalméretű képemet, ami a Bazilikát ábrázolta
háromféle színben. Egész nap árultam, ötször

jött vissza, mert nagyon szerette volna elvinni,
de nem tudta, hogyan férne be a csomagjába.
Végül kitalálta, hogy vágjuk fel három darabra
és majd otthon összerakja. Így is történt. Aztán
volt egy fröcskölős időszakom, készült egy elég
vad kép, sok barátom kritizálta. A bécsi piacon
megjelent egy piros hajú japán pár, imádta és
azonnal elvitte. Jó érzés volt az is, amikor Kapolcson két lány vett egy Jim Morrison-os órát. Aznap este volt Hobónak Morrison-estje. Rajongói
aláíratták vele az órát, aztán büszkén mutogatták
nekem és egész Kapolcsnak.
Bécsben is szokott árulni. Ott mások a
vevők?
Sokkal könnyedebbek, szerelemből vásárolnak. De szeretem azt is, amikor a Millenárison
vagyunk, mert itt visszatérő vevőim vannak,
akikkel sokat beszélgetek. Ez az antropológiai
végzettségem előnye. Azért nem tartottam ki
mellette, mert megélni nem tudnék belőle, de
hasznát veszem a mai napig, hiszen az egyetemen
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bőrömben!
rengeteg mélyinterjút csináltam,
tárgyakat kutattam, fotóztam.
Milyen témát
kutatott?
Egyszerű témának indult, azt
vizsgáltam, ki, mit
csinál szabadidejében. De meglepetésemre már
maga a szabadidő
fogalma is eltért
egy-egy településen, hiszen az
eldugott falvakban,
ahol sok embernek nincs
munkája, nem is létezik szabadidő. Kedvtelésből néha csinálnak szórakoztató dolgokat,
de a tehetségek elvesznek. Láttam például egy
kovácsműhelyt, ahol a kovács egy kávézóasztal
méretű helyen olvasztotta a vasat ezer fokon,
összes szerszámát magának csinálta, de nem
jutott eszébe, hogy mondjuk egy szép kaput is
készítsen.
Nem gondolt arra, hogy elvégezzen egy művészeti egyetemet is?
Későn váltottam „szakirányt”, ezért nem.
Sokáig rengeteg komplexusom volt, de annyi
biztatást kaptam a művész ismerőseimtől, hogy
ma már nem szorongok emiatt. Meggyőztek arról, hogy előny is lehet, ha nem tanítják meg az
embernek azt, hogy mit kell csinálnia. Én most
már nagyon jól érzem magam a bőrömben, hogy
Közép-Európában, Budapesten a II. kerületben
élek, három gyerekem van, és olyan munkám,
amit nagyon szeretek. Amikor úgy érzem, hogy
valami nem stimmel, akkor erre gondolok, és
rájövök, milyen szerencsés vagyok.
A családja támogatja a művészi karrierjét?
Feleségem szereti a munkáimat, amíg nem
volt otthon a gyerekekkel, addig rendszeresen
segített a hozzávalók megvásárlásában, egyébként ő az idegenforgalomban dolgozik. Ha a
gyerekeknek készítek valamit, akkor a kisfiammal és lányaimmal végzek „piackutatást”.
Például a szobájuk díszítése ihlette legújabb
vászonképeimet. De egy rosszul megfestett
falfestmény is inspirál, épp a múltkor gondoltam arra, hogy a kisfiam óvodájának falára
készítek egy szebb képet a csúnyán megfestett
Micimackó helyére.
Mit szeret a kerületben?
A Mechwart liget és a Duna közötti rész igazi
patchwork, különböző stílusok keverednek, ezer
arca van. Hétvégén, amikor kiürül, sokat sétálunk itt, ismerjük a kutyásokat, gyerekeseket, a
zöldségest és minden eldugott kávézót. A Keleti
Károly utca, a Lövőház utca és a Marczibányi tér
környékén járunk a leggyakrabban. Szeretnénk
majd nagyobb lakásba költözni, de mindenképpen a kerületben fogunk maradni.
Novák Zsófi Aliz

Mindennap lepereg előttem az a pillanat

A Bimbó út és a Kitaibel Pál utca sarkánál található új zebránál, közel a Budai Polgár irodájához, borzasztó baleset történt február végén.
Mindehhez csupán egy kis figyelmetlenség és
egy kisebb reggeli dugó kellett. A szerkesztőség
tagjait megrázta az eset, ezért döntöttünk úgy,
hogy felhívjuk rá a figyelmet. A szülők kérésére
név nélkül írtunk a történtekről.
A zebrát a közelmúltban festették fel a Bimbó
úton, sokan örültek neki, hiszen amíg nem került
oda, rendszeresen az autók között rohantak át a
Kitaibel óvodába és a Szent Angéla iskolába tartók.
Az érintett család is iskolába és óvodába igyekezett
aznap reggel. Amikor a zebrához érkeztek, a Bimbó
úton balról érkező autók sora megállt, hogy átengedje
a gyerekeket, csakúgy, mint a Kitaibel utcából kikanyarodó és a Bimbó út jobbról haladó sávjában haladó
kocsik is. A gyerekek elbúcsúztak édesanyjuktól, aki
nyugodt szívvel engedte őket elindulni a zebrán: elöl
az alsós iskolás fiú, mögötte a nővére. Az édesanya
óvodás gyermekével a járdán állt, hogy – mint máskor
is – meggyőződhessen róla, hogy átértek. Egyszer csak
egy sárga folt villant a képbe, egy csattanás, és a fiú
már a földön ült, lifegő lábbal. Az édesanya – ahogy
arról lapunknak mesélt – abban a pillanatban ösztönönösen cselekedett: fiát kivitte az úttestről a járdára
és ott ölébe fektette.
A taxis a buszsávból érkezett nagy sebességgel, fékezés nélkül, ahogy ezt a baleset szemtanúi később
elmondták. Sokan a család segítségére siettek, az
egyik autós a mentőt hívta, volt, aki a fiú testvéreit
vigasztalta az édesapa megérkezéséig, más az anyukában és a balesetben sérült fiúban tartotta a lelket,
mások takarót, pulóvert, kabátot adtak kölcsön,
többen megvárták a rendőröket, hogy vallomást
tegyenek. A mentősök szakszerű ellátásának hála,
nemsokára műtőbe került a bokacsont fölött, nagyon

súlyos nyílt lábszártörést szenvedett kisfiú, és kezdetét
vette a gyógyítás-gyógyulás folyamata, ami azóta is
tart. A gyerek három műtéten – többek között egy
bőrátültetésen – esett át. A komplikált töréssel három
héten át volt kórházban.
Osztálytársait megrendítették a történtek. Együtt
imádkoztak a kisfiú felépüléséért, és mindennap írtak
neki, így a kis sérült kórházi ágya mellé nap mint nap
újabb levél került ki a falra. A fiú – anyukája elmondása szerint – egyetlen könnycseppet sem ejtett, az
ő töretlen lelkiereje adott erőt a családjának is. Már
otthon ápolják, de a lábát olyan külső fémszerkezet rögzíti, amivel még hosszú hetekig nem járhat iskolába. A négy gyermeket nevelő család élete jócskán
megváltozott, hiszen amíg az anya a kórházban volt
fiával reggeltől estig, teendőit sokszor az édesapa
vette át otthon, aki ezért jó ideig kiesett a munkából.
A fiú édesanyja elmondta, hogy Istenbe vetett hitük,
a lelkiismeretes orvosok, a nagyszülők helytállása, a
fiú osztálytársai, osztályfőnöke, és az ismerős tanítók mind-mind segítettek abban, hogy átvészeljék
a nehéz heteket. Az orvosok utólag azt mondták,
ha felnőttel történik ez a baleset, nem biztos, hogy
meg tudták volna menteni a lábát, de a gyerekek
csodákra képesek, és a fiú mindegyik műtéte sikerrel zárult. – Azóta mindennap lepergett előttem az
a néhány pillanat, újra és újra átgondoltam, hogyan
történt mindez, és mire tanított bennünket – mondta
lapunknak a kisfiú édesanyja. Hozzátette, komoly lelki
úton indult el a család, és a történtek nem indulatokat szültek bennük, hanem öröm volt átélni azt a
szeretetet és figyelmességet, ami feléjük áradt. Mint
mondta, az eset óta minden ismerősét arra kéri – akár
gyalogosként, akár autósként –, a szokottnál is óvatosabban, egymásra figyelve közlekedjen.
Jobbulást kívánunk a kis hősnek!
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Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról

A társulat Presser Gábor zeneszerzővel a darab főpróbáján

Sokadik alkalommal állítja színpadra Földessy Margit a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című darabot, ezúttal a Szindra Társulattal a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A rendező úgy véli, amellett, hogy a zenés darab rendkívül látványos, nyíltan beszél a
kamaszok problémáiról, és finomkodás nélkül mutat rá a veszélyekre. Presser Gábor zeneszerző szerint nagyszerű előadás született. A darab premierje április 30-án lesz.

– 2017 van és ez a darab, bár nagy klasszikus, most is aktuális. Mindig fel kell hívni
a figyelmet arra, hogy vigyázzanak magukra a fiatalok, nagy felkiáltójellel a végén. Jó,
ha boldogan szórakoznak, de a veszélyekkel
tisztában kell lenniük. Ez már a környezetük felelőssége, nem szabad finomkodnunk.
Nem szabad a gonosz és kemény dolgokat
szép ruhába öltöztetni, igenis vannak rossz

emberek és veszélyt jelentő közegek. És aki
nem vigyáz magára, az bele is halhat – fogalmazott Földessy Margit. A rendező szerint egy
másik örök és szép üzenete a darabnak, hogy
ne gyűlölködjünk. Az előadásban sokan szerepelnek, a rendező szándékosan válogatott
az ifjabb generáció tagjai közül is. – Ők még
most tanulnak komolyan dolgozni. Tanulják,
mennyire fontos az, hogy a színház felhívja
a figyelmet a társadalmi problémákra, hogy
üzenjenek általa egymásnak, a saját generációjuknak. De színpadra lépnek érettebb
„margitosok” is, akik reményeim szerint
mindezt már pontosan tudják és példát mutatnak – magyarázta. Hozzátette, a darabot
először 1999-ben rendezte meg. – Akik akkor játszották, már felnőttek: színészként,
rendezőként, újságíróként, riporterként és
hosszan sorolhatnám hányféle területen állnak helyt. és közvetítenek fontos üzeneteket
a világban. Ez az én sikerem is – mondta.
A rendező a darabot a felső tagozat felső csücskétől 99 éves korig ajánlja, mert az
üzeneteket nemcsak a fiataloknak, hanem
a családjuknak is érdemes meghallania.
Az előadás koreográfiáját Földessy Margit tanítványa, Szabados Tímea készítette, a dalok
megtanulásában pedig egy másik „margitos”,
Hunyadkürti Éva segített.
Novák Zsófi Aliz

A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról Déry Tibor azonos című kisregényének
musicalváltozata. A kisregényt Pós Sándor alkalmazta színpadra, zenéjét Presser Gábor, dalszövegeit Adamis Anna szerezte. A darab az első sikeres magyar rockmusical, ami utat nyitott a popzenének a magyar
színházi és irodalmi életbe. A cselekmény egy amerikai fesztiválon bontakozik ki, középpontjában pedig
egy magyar emigráns házaspár áll. A musical, 1973-as vígszínházi bemutatója után, nagy siker lett.

Csákvári Krisztián:
– Józsefet játszom,
akinek a karaktere
közel áll hozzám. Ő
az egyetlen a fesztiválon, aki nem nyúl
semmiféle tudatmódosító szerhez. Ő elítéli ezt a közeget.
Én nem, de az igaz, hogy azonosulni sem
tudok vele. A Szigetre dolgozni járok,
nem szórakozni. Szűk körben, közeli barátokkal szeretek bulizni anélkül, hogy
veszélybe sodornám magamat. A darab
viszont azt mutatja meg, hogy az ember
akaratán kívül is belesodródhat olyan
helyzetbe, amiből nehéz kikeveredni.
A barátaim között vannak olyanok,
akik már szenvedtek el sérüléseket, és
átéltek kisebb traumákat. Fontos, hogy
erről beszéljünk. József a feleségét,
Esztert keresi a darabban. Mindketten
hibáztak a kapcsolatukban, de ennek
ellenére József szereti őt, és mindent
megtesz, hogy újra rátaláljon. Tetszik,
hogy nem adja fel és küzd. Sokan érzik úgy, hogy nem éri meg a harc, és
egyszerűbb beülni a kocsmába a haverokkal. A tűzön-vízen át attitűd nagyon
szimpatikus nekem.
Most húszéves vagyok, tízévesen kerültem Margithoz. Kiskoromban színész akartam lenni, aztán úgy döntöttem, mégsem,
aztán megint igen. Margit a pótanyukából
átváltozott kőkemény edzőbe, és azóta
ahol csak tud, segít. Két dolgot tanít:
színházi fejjel gondolkodni, és azt, hogy
betanítás helyett az ember önmagában
keresse azt, amit színészként meg akar
mutatni, és ezt képes legyen előhozni,
hogy láthatóvá váljon. Jelenleg a Pinceszínházban játszom két mellékszerepet, és
idén felvételizem Máté Gábor osztályába.

2017/7 – április 22.
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Fesztivál a tánc világnapja alkalmából

Presser Gábor
zeneszerző: – Örülök,
hogy ott lehettem a
főpróbán. Jó érzés
volt látni, hogy fiatalok, a saját döntésük
alapján, saját akaratukból színházasdit
játszanak, és erre
áldozzák a szabadidejüket. Hihetetlen
energia áradt a színpadról, óriási dolog,
hogy ilyen nagyszerű előadás született,
amiért hálás vagyok Földessy Margitnak.
Évtizedek óta ismerjük egymást, a stúdiósai rendszeresen dolgoznak velem,
a 2002-es LGT-fesztiválon és az utolsó,
2013-as koncerten is 15-20 „margitos”
lépett fel. Soha nem csalódtam Margit
társulatában, ezért nagyon elfogult is
vagyok vele, hiszen mindig valami jó dolog
történik akkor, ha együtt dolgozunk, vagy
ő veszi elő a régebbi munkáimat. Ez az
előadás is nagyon jó logika mentén lett
összerakva, és még számomra is tudott
újat mondani, pedig legalább félszáz feldolgozását láttam már, közte sok külföldi
előadással. Ha elhangzik egy mondat, már
tudom a következőt, Margit megfogalmazásában mégis mást jelent, mint egy
húsz évvel ezelőtti előadásban.

Szekér Dóra:
– Nagyon sokáig úgy
éreztem, hogy távol
áll tőlem Eszter ka
raktere, akiről a darabban is elhangzik,
hogy egy szerencsétlen teremtés. Aztán
ahogy beszélgettünk
róla, a tulajdonságairól, felfedeztem a
hasonlóságokat. Bennem is van egy jó
adag Eszter naivitásából, döntésképtelenségéből. Így könnyebb volt aztán Esztert
megértenem és ráéreznem a karakterre.
Ő József felesége, és azért szökött el a
montanai popfesztiválra, mert sehol sem
érezte jól magát, semmi sem volt elég.
A darabban egy idő után mindenki őt
keresi. Egy kicsit mindenkinek mást jelent,
az újjákezdés, a tisztaság, a bűntelenség
szimbóluma. Drogproblémákba keveredik, erőszak is éri.
Nagyon szeretek énekelni, kiskorom
óta vágytam arra, hogy olyan darabban
szerepeljek, amiben énekelhetek, igazán
élvezem. Ilyen nagy szerepet még nem
kaptam, nagyon izgalmas. Húszéves vagyok, nagyon szeretem a színházat, és bár
nem készülök színésznek, biztos vagyok
benne, hogy a színház mindig az életem
része lesz.

Április 29-én ünnepeljük a tánc világnapját.
A nemzetközi táncnapot az UNESCO Nemzetközi Színházi Intézetének részlege, a Nemzetközi Táncbizottság hozta létre 1982-ben, a II.
kerületi Berczik Sára Budai Táncklub pedig
2011 óta rendez ebből az alkalomból képzőművészeti kiállítással egybekötött összművészeti fesztivált.
Idén április 30-án, vasárnap várja a fesztivál gazdag programmal, három helyszínen az
érdeklődőket.
A Marczibányi Téri Művelődési Központban
egész napos mozdulatművészeti, modern- és
kortárstáncversenyt rendeznek. 8.45-11.00ig: a felnőtt és a gyermek korosztályok, 12.0013.30-ig: az ifjúsági korosztály, 14.30-16.30ig: a junior korosztály versenyét rendezik meg.
A belépőjegy ára előadásonként 1000 Ft.
A Vízivárosi Galériában a nap zárásaként,
18.00 órakor a Magyar Grafikusok Szövetségének témához kapcsolódó kiállítása nyílik.

Workshopok a Berczikben

15.30–17.00-ig: Koreográfia- és kompozíciókészítés – vezeti Szalay Tamás, a
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével
kitüntetett táncpedagógus, koreográfus, a Magyar Táncművészek Szövetségének ügyvezető titkára, nívódíjas
táncpedagógus és koreográfus.
15.30–17.00-ig: Klasszikus balett – vezeti Olga Csernakova, a Magyar Állami
Operaház (a Magyar Nemzeti Balett)
tagja, címzetes magántáncos.
17.15–18.45-ig: Cunningham-technika – vezeti Kun Attila, a Magyar Állami Operaház (a Magyar Nemzeti Balett) tagja, Vécsey Elvíra-díjas, Lábán
Rudolf-díjas, Harangozó Gyula-díjas
táncművész.
Részvételi díj 1800 Ft/foglalkozás.

Garázsvásár Hidegkúton
MÁJUS 13-án szombaton, 9-13 óráig közösségi garázsvásár
lesz a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont nagy
parkolójában. Ruhák, cipők, kisbútorok, játékok, babafelszerelések, kerti, konyhai eszközök, szerszámok, kerékpárok
és sok egyéb más is kapható lesz.
Árusok jelentkezését korlátozott számban várja Vitkai-Magyar Zsuzsa a (06 20) 334-0793-as számon (1028
Szabadság u. 51-57.).

Egy este Földessy Margittal

MÁJUS 11-én 17.30 órai kezdettel Földessy
Margit Balázs Béla-díjas színművésszel, a Földessy Margit Színjáték- és Drámastúdió vezetőjével ismerkedhetnek meg a Marczibányi
Téri Művelődési Központ látogatói. A művelődési központ pódiumbeszélgetés-sorozata,
a Marczi-estek minden alkalommal különféle
szakmák legkiválóbb képviselőit hívja vendégségbe. A beszélgetéseket Zsebők Csaba
történész, publicista vezeti.
Az estre a belépés díjtalan, de regisztrációs
jegy váltása szükséges. A jegyek átvehetők
személyesen a művelődési központ információs pultjánál április 27-től (1022 Marczibányi
tér 5/a).

A hónap FOTÓJA

Foto´ pa´ lya´ zat a kerületro´´ l
Fotópályázatunkra olyan képeket várunk, amelyek a
II. kerület értékeit és szépségeit mutatják be. Beküldési határidő minden hónap utolsó napja, legközelebb:
április 30-án éjfél. Az adott hónapban beküldött
felvételek közül a zsűri által legjobbnak ítélt megjelenik a következő Budai Polgárban, valamint az év
végén három alkotás összesen 90 ezer forint értékű
díjazásban részesül. A képeket digitálisan várjuk a
honapfotoja@gmail.com e-mail-címre, min. 500 KB,
max. 2 MB méretben.
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Mesterkoncertek
é s f i ata l m ű v é s z e k

farkas
eszter

(cimbalom) és

erős ditta

(zongora) koncertje
Az est folyamán Bartók-, Grieg-, Allaga-,
Provost-, Debussy-, Bach- és
Sarasate-művek hangzanak el.
május 10.
szerda 19.30
A koncert
a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

Noël Coward:

Vidám kísértet

Szolnoki Szigligeti Színház

Főbb szerepekben: Barabás Botond,
Kertész Marcella, Molnár Nikolett
Rendező: kiss József
május 11.
csütörtök 19.00

KLEBELSBERG KULTÚRKúRIA: MÁJUS 14-ig: Az év természetfotósa 2016. A hazai természetfotózás legjobb
alkotásai (1028 Templom utca 2-10.).
M GALÉRIA: ÁPRILIS 25. – MÁJUS 14-ig: Természetrajzok. Mátéfy Szabolcs grafikus restaurátor kiállítása
(1022 Marczibányi tér 5/a).
A KSH KÖNYVTÁR folyosóján áprilisban Tárai Pintér Angyal Mi vezetett a művészethez című kiállítása tekinthető meg (1024 Keleti Károly utca 5.).
GALÉRIA LÉNIA: MÁJUS 5-ig: 1956-os emlékszoba. Többek között Kondor Béla 1956-os diplomamunkája és
a Dózsa-sorozat rézkarcai láthatók. A kiállítás kedden 16-18, szombaton 14-17 óra között látogatható. Más
időpontban bejelentkezésre: 06 20 911-8121 (1021 Széher út 74.).

ZENE

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 30., 17.00: Hangutazás és hangfürdő Bársony Bálinttal és negyven
hangtálával. Stresszoldó kikapcsolódás a gyógyító hangtálakkal. MÁJUS 5., 19.00: Grazioso Zeneszalon
(1028 Templom utca 2–10.).
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: ÁPRILIS 27., 20.00–02.00-ig: Moldvai csángó bál. Zenészek, táncosok Moldvából, valamint a házigazda három zenekar, a Fanfara Complexa, a Somos és a Szigony közreműködésével. ÁPRILIS 29., 19.00: Kaláka. Akusztikus koncert felnőtteknek. Vendég: Petruska. MÁJUS 2.,
21.00: Milonga nuevo. Argentintangó-parti modern és klasszikus tangózenékkel (1022 Marczibányi tér 5/a).
BARTÓK EMLÉKHÁZ: MÁJUS 7., 16.00: Zeneképzelet. II. Nemzetközi Négykezes Zongoraverseny. Az egri
Eszterházy Egyetemen rendezett 260 résztvevő arany- és nívódíjasainak gálakoncertje (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

JURÁNYI HÁZ: ÁPRILIS 25., 18.00: Pokolra kell annak menni. ÁPRILIS 25., 19.30: A tó. ÁPRILIS 25., 20.00: Az
étkezés ártalmasságáról. ÁPRILIS 26., MÁJUS 11., 19.00: Bebújós. ÁPRILIS 26., 19.30: És a függöny felhördül
– színészek vallanak egymásról. ÁPRILIS 27., 18.00: A néma tartomány. ÁPRILIS 27., 20.00: Egyasszony. ÁPRILIS 27., 20.30: Waiting for HÍRÓZ. ÁPRILIS 28., 20.00 és MÁJUS 7., 19.00: A csemegepultos naplója. ÁPRILIS
29., 15.00: Cini-cini-cinizmus. A fizika fizikája (nyilvános tévéfelvétel). ÁPRILIS 29., 19.00: Antiutódisztópia. Szülőcsatorna (nyilvános tévéfelvétel). ÁPRILIS 29., 19.30: Menekülj okosan! – MigrAction. ÁPRILIS 30.,
19.00: A férfiak szexuális világa. MÁJUS 2., 19.00: Korrup Schőn. MÁJUS 2., 9., 20.00: Leszámolás velem.
MÁJUS 4., 19.00: Fear The Szaknévsor. MÁJUS 4., 20.00: Négy fal között – avagy zárt ajtók, tárt lábak. MÁJUS 6., 19.00: Árpád-ház. MÁJUS 6., 19.30: Cím nélkül (hajlék-kaland-játék). MÁJUS 6., 20.00: A fura (1027
Jurányi u. 1.).
SPIRIT SZÍNHÁZ: ÁPRILIS 26., 19.00: Play Krúdy! ÁPRILIS 28., 13.30: Végzetes játék. MÁJUS 4., 5., 6., 19.00:
Die Mitschuldigen – a Neue Bühne Budapest vendégjátéka (1023 Árpád fejedelem útja 3–4.).

GYEREKEKNEK

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: ÁPRILIS 23., MÁJUS 7., 16.00: Banyamosoda – bábos-énekes
vásári komédia 5–8 éves gyerekeknek (1022 Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával kerül bemutatásra.

április 27 május 21.

megszerkesztett
Valóság

Geometrikus-konstruktív
stílusban alkotó festőművészek
csoportos tárlata

A kiállítást megnyitja
Novotny tihamér
művészeti író 2017.
április 27-én 18 órakor.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: ÁPRILIS 26.: Erdei séta a II. kerületben. MÁJUS 3.: Ismerkedés a Kis-Balaton növény- és állatvilágával. MÁJUS 10.: Tavaszköszöntő a Kopaszi-gáton. MÁJUS 24.: Hírességek a Farkasréti sírkertben. Vezetett látogatás. Részletes információ: (06 1) 326-7830, tothbuda@chello.hu.
A NEFELEJCS NYUGDÍJASKLUB várja az érdeklődő jelentkezőket. ÁPRILIS 27-én 17 órától a Fazekas Klub
vendége Horvát János újságíró, riporter. MÁJUS 5-én 13.30-tól tartjuk következő klubnapunkat. Klubvezető: Besenyei Zsófia (besenyeizsofi@gmail.com, 1027 Fazekas u. 19–23., fszt.).
Az ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezete: MÁJUS 3., 16.00: Megzenésített
versek a Keleti Károly utcában. MÁJUS 10.: Veszprém. Találkozás a Déli pályaudvaron az induló-érkező tábla alatt 8.00 órakor, hazaérkezés 18.30-kor. Pótjegy szükséges. MÁJUS 17-én látogatás a Bibliamúzeumba
(vezetéssel). Találkozás a Széll Kálmán téren a 4-es és a 6-os villamos megállójában, a villamos végén 14.15kor (1024 Keleti Károly utca 13/b).

KLUBOK

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁJUS 4., 9.00: Zöldág Művészeti Műhely. Környezettudatos virágos ajándékok készítése. Vezeti: Sarnyai Rita iparművész. MÁJUS 9., 10.00: Zöldág Kerámia Műhely. Mintázás, különböző organikus anyagok felhasználásával. Részvételi lehetőség az óvodás korosztálynak. Vezeti Szücs
Tímea keramikus (1028 Templom utca 8–10.).
BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: ÁPRILIS 26.: A Természettudományi Múzeumban előadás az év ásványáról. ÁPRILIS 27.: A kanadai Sziklás-hegység. Bezuk Zsolt úti filmje. Tavaszi kirándulások: MÁJUS 23–26ig: 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).
BUDAI MICVE KLUB: ÁPRILIS 30., 18.00: A ma ismert világot teljesen elsöpri az ipari forradalom 4.0. Gerő
Zsolttal beszélget Csillag Ferenc (1023 Frankel Leó út 49.).
KÁJONI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ: MÁJUS 5., 19.00: Szentföldi és közel-keleti kolostorok Galileában: Názáret, Tábor-hegy, a Genezáreti-tó környéke. Várnai Jakab OFM előadás-sorozata (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.).
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KIRÁNDULÁSOK

NYÉK-KURUCLES EGYESÜLET: ÁPRILIS 25.: Botanikai séta a budai hegyekben a János-hegy lábánál. Vezeti
Madas Katalin erdőmérnök. Indulás 10.00 órakor Budakesziről a 22-es (22a, 222) busz Gyógyszertár megállójától, érkezés a Szépjuhászné buszmegállóhoz. Az út hossza 3,5 km, időtartama kb. 2 óra.
TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: ÁPRILIS 30.: Pilis. Találkozó 8 órakor a Batthyány téri HÉV-állomáson.
MÁJUS 3. és 7.: Mátra. Találkozó 7.45-kor, a Stadion Volán-pályaudvaron. Buszos utakra már lehet jelentkezni: MÁJUS 13.: Bakony. Információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.
tvtk.ingyenweb.hu.
TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: MÁJUS 7.: Gödöllői-dombság. Találkozó 8.00 órakor a kőbánya-kispesti
Volán-pénztárnál. Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Az elveszett tudás nyomában. Művészi zsenialitás, mágikus
megszállottság és a történelem elszabadult alakjai. Történelmi előadás-sorozat. Előadó Antalffy Péter történész. ÁPRILIS 27., 18.30: A kelták kincsei – egy vaskori nép eredete és művészete. ÁPRILIS 27.: 17.30: Marczi-estek. Vendég: Maksa Zoltán Karinthy-gyűrűs humorista, a beszélgetést vezeti Zsebők Csaba történész,
publicista. A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása szükséges. A jegyek átvehetők személyesen a
művelődési központ információs pultjánál. MÁJUS 2., 19.00: A közép-itáliai reneszánszról másképpen.
Firenze világi építészete, I. rész. A Bargello, a Loggia dei Lanzi és a Palazzo Vechio építészeti, képzőművészeti érdekességei. Előadó: Bálint Bertalan építész, belsőépítész, képzőművész (1022 Marczibányi tér 5/a).
KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁJUS 2., 18.30: Művészet és irodalom – Nimfák és héroszok – Ludmann
Mihály művészettörténész előadása (1028 Templom utca 2–10.).
KSH KÖNYVTÁR: Könyvtári esték. ÁPRILIS 24., 16.00: Nacsinák Gergely András vallástörténész, ortodox
teológus előadása. Kelet Szent hegyére tett utazások fénykép- és élményanyagából kiindulva tehetünk
virtuális kirándulást. ÁPRILIS 26., 16.30: Bódai-Soós Judit meseíró író-olvasó találkozója. Javasolt korcsoport: általános iskola alsó tagozata (1024 Keleti Károly utca 5.).
SZENIOR AKADÉMIA: ÁPRILIS 24., 17.00: Legyen önnek is saját stratégiája! Sok kicsi sokra megy – avagy
okos számlahasználattal sokat nyerhetünk. A K&H Bank munkatársainak – Szelicsán Pál szenior tudásmenedzser, Árva András főosztályvezető és Szilárd Imre lakossági fiókcsoport-vezető – előadása. Belépő: 500
Ft (Villányi úti Konferenciaközpont, 1114 Villányi út 11–13.).

TANFOLYAMOK

Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Tel.: (06 1) 212-2820 Fax: (06 1) 212-4885
marczi@marczi.hu, web: www.marczi.hu

05.05. péntek 19.00

SENA LIVE BAND
FEATHERS

A ghánai születésű énekesnő és MC,
Marczibányi
Téri
Sena Dagadu nagyszabású
örömkoncertje

Telefon: (06 1) 212-2820
Fax: (06 1) 212-4885
Web: www.marczi.hu

Marczibányi
Téri
Művelődési Központ
MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Kreatív írás hétfői napokon 19.00–22.00
óra között.
ÁPRILIS
1022
Budapest,
Marczibányi tér 5/a
24.: Egy kis érfelvágás, egy kis erőszak. MÁJUS 8.: Kontakthiba. Vezeti: Lackfi János
József
Attila- és Prima
Primissima díjas író, költő. Jelentkezés, információ: Sipos Ildikó: 212-2820, (06 30)
439-1070
(1022 MarcziFax: (06 1) 212-4885
Tel.:
(06 1) 212-2820
marczi@marczi.hu, web: www.marczi.hu
bányi tér 5/a).

Maksaméta

A Klebelsberg Kultúrkúriában második esztendejébe lépett Maksa Zoltán
humorklubja, a Maksaméta. Az eddigi
sikeres előadások miatt és a törzsközönség nyomásának eleget téve idén
újraindul a sorozat, Zoltán minden hónapban más humoristakollégáját látja
vendégül. Ám, a megszokott önálló
műsorblokkokon túl, meg is interjúvolja
vendégét. A műsorban a vendég munkásságát bemutatandó bejátszásokat
láthat a közönség, amely kérdezhet
is, így varázsolva igazán interaktívvá a
„klubfoglalkozást”.
Az ÁPRILIS 26-án 19 órakor kezdődő
műsorban Maksa Zoltán vendége Lóránt Barnabás „Trabarna” lesz. Jegyár:
1000 Ft (1028 Templom utca 2-10.).

Művelődé

1022 Budapest, Marczibányi tér 5

Marczibányi Téri Művelődési
1022 Budapest, Marczibány
Tel.: (06 1) 212-2820 Fax: (06 1)
marczi@marczi.hu, web: www.m

Szétszakadt Magyarország

A Hamvas Intézet ÉK ’87-ről szóló kutatása valóságos
aranybánya, hiszen a feltárt állambiztonsági iratok a
ma is ismert, illetve már háttérbe húzódott értelmiségiek, politikusok számos konfliktusát dokumentálják a nyolcvanas évekből. Kiderül: a rendszerváltás
részleges bukását, a háború előtti népi-urbánus viták
újraéledését nem írhatjuk kizárólag a magyar nemzet
sokat emlegetett, gyógyíthatatlan pártoskodásának
a számlájára. Szinte hihetetlen, hogy a pártállam
titkosszolgálata mekkora erőket összpontosított
arra, hogy a legszerényebb rendszerellenes mozgolódásokba is beépüljön, azokban folyamatos
békétlenséget és zavart keltsen, s így a készülődő
rendszerváltás ellenzéki egységét megtörje, tisztaságát besározza, céljait kiforgassa.
Huth Gergely a Szétszakadt Magyarország – oknyomozás a közelmúlt történelmében a Hamvas
Intézet kutatásai alapján című új filmjét ÁPRILIS
27-én 18.00 órai kezdettel lehet megtekinteni a
Klebelsberg Kultúrkúriában. A dokumentumfilmet
Pásztor Tamás animációi, számos eredeti dokumentum, fotó, filmrészlet és egy eddig ismeretlen,
kordokumentum értékű házi videó teszi különlegessé,
alapját pedig Hankiss Ágnesnek és munkatársainak
a Hamvas Intézetnél folytatott múltfeltárása adja.
A belépés díjtalan, de regisztráció szükséges.
Regisztrálni lehet Bercsi Katalinnál a bercsi.kati@kulturkuria.hu e-mail-címen (1028 Templom utca 2-10.).

Marczibányi Téri Művelődé
Budapest, Marczibányi tér 5
05.07. vasárnap1022
19.00
Telefon: (06 1) 212-2820
ECKHA(RD)TVAN
I.
Fax: (06 1) 212-4885

FOGLALAT – avagy a Schubertbe zárt Mozart
Web: www.marczi.hu
ECKHARDT GÁBOR ZONGORAESTJE
A műsorban felhangzó ritkaságokkal
a két népszerű zeneszerző, Mozart és
Schubert közötti párhuzamokra mutat
rá az est szólistája
Schubert: 5 zongoradarab
(E-dúr szonáta) D 459
Mozart: h-moll adagio K 540
D-dúr menüett K 355
G-dúr Gigue K 574
d-moll fantázia K 397
A-dúr szonáta (Török induló) K 331

marczi.hu

16. OLDAL
Sok olyan értéket rejt kerületünk, amiről
ritkán hallunk, ilyen a Török utca épületei
között megbújó Semmelweis Orvostörténeti
Könyvtár is. Nevéből ítélve azt gondolhatná
az olvasó, hogy csak az orvosoknak érdemes
ide betérni, de ez tévedés lenne. A benne
fellelhető, XV. században készült ősnyomtatványok, Buda első ábrázolása mindenkit
lenyűgözhet, nem beszélve a könyvtár patinás olvasóterméről, aminek már jellegzetes illata is a múltat idézi. A különleges
gyűjteményről dr. Magyar László Andrással,
a könyvtár vezetőjével beszélgettünk.

– Európai hírű gyűjteményben járunk, amely
mintegy 150 ezer példányt foglal magába: könyveket, folyóiratokat, különlenyomatokat. Immár
37 éve dolgozom ebben a gyönyörű épületben,
és húsz éve vagyok a könyvtár vezetője. Latin–
magyar szakos tanárként végeztem, ógörögül is
tanultam. Főként nyelvtudásom miatt kerültem
ide, hiszen a gyűjteményünk 15-20 százaléka latin vagy görög, de héber, szanszkrit, maláj vagy
thai kiadványaink is vannak. A könyvtár alapját az egykori Budapesti Királyi Orvosegyesület gyűjteménye képezi. Az alapgyűjtemény az
emeleteken található, de a pincétől a padlásig
minden helyiségünkben régi könyveket, folyóiratokat őrzünk.
Mi tartotta itt ennyi ideig?
Amikor a nyolcvanas években idekerültem,
az intézet mondhatni igazi szellemi műhely volt,
sok ’56-os üldözött is itt dolgozott Maléter Pálnétól a szabadkőműves összeesküvésért 15 évre
ítélt Lambrecht Miklósig. Múzeumunk egyik
dolgozója – egy egykori vezérkari ezredes – nyolc
nyelven beszélt. Egy kutató számára ez a könyvtár maga a paradicsom, hiszen a gyűjteményben
közel nyolcszáz XVI. századi és ezerhétszáz XVII.
századi könyv található. A tudományos munka
mellett olvasó- és információs szolgálatot is végzek, és nagy öröm a könyvtár gyűjteményének
gyarapítása is. A gyűjtőkörünk az 1956-os évvel
zárul, újabb kiadású kötetet csak akkor vásárolunk, ha szükség van rá a történeti kutatás miatt.
Több mint hat évtizede mi adjuk ki az Orvostörténeti Közleményeket, és ismeretterjesztő
könyveket is megjelentetünk.
Ki látogathatja a könyvtárat?
Bárki betérhet ide, aki kíváncsi a múltra. Az
orvostörténet azért is érdekes, mert a geográfiától a zoológián és vallástörténeten keresztül
a démonológiáig (természetfeletti lényekben
való hit) mindennel kapcsolatban áll. Mivel pó-

ÉRTÉKEINK

BUDAI POLGÁR

Egyedi ősnyomtatványok

tolhatatlan műveket őrzünk, könyveinket csak
helyben lehet olvasni. Ha pedig valakit a villa
története érdekel, annak is érdemes benéznie,
hiszen van olyan programunk, ami ezt mutatja be. Csütörtök kivételével minden hétköznap
nyitva vagyunk. Napi két-három olvasó fordul
meg nálunk, leggyakrabban bölcsészek, kutatók,
történészek, nyugdíjas orvosok, szakdolgozat író
diákok, gimnazisták, családfakutatók. Utóbbiak
a világ minden tájáról keresnek minket, hogy
segítsünk – általában orvos rokonokról – információt gyűjteni.
A muzeális művek közül melyek a legértékesebbek?
Az igazgatóhelyettes elővesz egy hatalmas világkrónikát, amit Mátyás király halála után két évvel,
1493-ban Strasbourgban nyomtattak. Felüti a gót
betűkkel írt Schedel-krónikát is és megmutatja a
Budáról fennmaradt első ábrázolást. A kézzel kifestett krónikát annak idején négyszáz példányban
nyomtatták ki, igazi bestseller volt. Megnézzük azokat a metszeteket is, amelyek az anatómia megteremtőjeként emlegetett Vesalius 1551-ben megjelent
könyvében láthatók.
A legértékesebb könyveket ritkán vesszük elő,
például Hieronymus Braunschweig 1497-ben

kiadott, gyönyörűen illusztrált sebészeti művét.
Összesen tizennégy ősnyomtatványt (az 1450-es
évektől az 1500-as évekig összerakható betűkkel, szedésnyomással készült művek – a szerk.)
őrzünk, ezek a XV. században jelentek meg. Különleges az az 1553-ban megjelent könyvünk is,
amibe belekötötték egy svájci természettudós,
Conrad Gessner állattani könyvének ábráit.
A könyvnek ez a példánya Magyarországra került, korabeli kéziratos magyar bejegyzések találhatók benne. Az ökörnél például a következő:
„Ungarice ökör”. A rinocérosz szó magyar megfelelője azonban ekkor még nem létezett, ezért
körülírták: „oly vad, kinek az orrából nőtt szarva”.
Vannak híres szerzők által dedikált műveink és
olyan Semmelweis-kötetünk is, amiben a magyar orvos kézírása látható.
Hogyan őrzik ezeket a ritkaságokat?
Mária Terézia-korabeli szekrényekben tartjuk
a legértékesebb könyveinket. Egyszer egy amerikai professzor nálunk járt, és a szívéhez kapott,
amikor meglátta, hogy onnan vettem elő a kért
könyvet. Náluk minden ilyen muzeális darabot
külön páncélszekrényben őriznek.
A magyar nyelvű orvosi kiadványok közül
melyiket emelné ki?
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A könyvtár neobarokk
villájának története

A Wirth Mihály főellenőr tulajdonában lévő Török utca
12. alatti ingatlan a halálát követően feleségének
rokonaira szállt, akik tíz évvel később Kormos Ilonka
színésznőnek adták el. A primadonna megszerezte a
Gül Baba utca 6. alatti épületet is. A korabeli pletyka
szerint a színésznő titkos bankár „patrónusa” fizette
ki a Török utcára néző új neobarokk-rokokó stílusú
kétemeletes házat, ami 1927 végére készült el. A művésznő ezt 1944-ben átengedte a Vöröskeresztnek, ami
kötözőhely, majd a háború után kórház lett. A házat
1951-ben államosították, ekkor az ORFI kezelésébe
került, és itt rendezték be a kórház könyvtárát is.
1956 februárjában a Török utcai épületbe költözött az
orvostörténeti könyvtár. A könyvtár neve 1968. január
elsejétől Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár
és Levéltár. Első főigazgatója Schultheisz Emil volt, őt
Antall József követte, aki miniszterelnökké választásáig vezette az intézményt, ami idén február 1-jétől
a Nemzeti Múzeum telephelyévé vált.

Magyarországon a XVI. században nyomtatásban még csak az orvosláshoz lazábban kapcsolódó munkák jelentek meg, főként német
nyelvű recept- és gyógynövénykönyvek átdolgozásai. Őrzünk egy példányt a Pax Corporisból,
ez az első nyomtatott, magyar nyelvű, általános
orvosi könyv, amit az 1690-es években adtak ki
először: betegségekről és gyógymódjaikról írnak benne. A XVIII. században már sok magyar
nyelvű ismeretterjesztő orvosi könyv jelent
meg. Magyar nyelvű tudományos orvosi könyv
azonban csak jóval később, a XVIII. végén és a
XIX. század elején került piacra.
Egyre többen olvasnak interneten. A könyveik elérhetőek digitalizált formában?
Sok évbe telt az is, amíg a katalógusunkat digitalizáltuk, a könyveink közül azonban csak
ötven-hatvanat sikerült eddig, pedig érdemes
lenne, hiszen a nyugati országokban már szinte minden régi kiadvány elérhető interneten
is. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a digitális
könyvtár nem helyettesíti a valódit. Ha idejön
az olvasó, más hangulatban és hatékonyabban
fog dolgozni, mivel segítünk neki a témához
kapcsolódó műveket, szövegrészleteket megtalálni, és ha kell, a téma szakértőivel is ös�szehozzuk.
Min dolgozik most?
Általában a XVI-XVII. századdal és környékével foglalkozom. Még idén megjelenik egy
1470-es években latinul írt római szakácskönyvről készült fordításom. Ez volt az első
európai szakácskönyv. Akkoriban az olasz
konyhának még nem volt főszereplője a paradicsom, mert az csak később érkezett Amerikából Európába. Makarónirecept viszont már van
a könyvben, mindenki megtudhatja, hogyan
kell szakszerűen kisodorni és hosszú dróttal
egyenként átlyukasztani a tésztát.
Novák Zsófi Aliz

18. OLDAL
Magyar mérnöki szabadalommal sikerült megemelni és
megmenteni a pusztulástól a
Fő utcai Szent Flórián görögkatolikus templomot. A parókia
archívumának képein megelevenednek a nyolcvan évvel ezelőtti, izgalmaktól sem mentes
események.

A II. kerület történetének egy
apró, de annál érdekesebb eseménye volt, amikor a Fő utcai
Szent Flórián-templomot közel
másfél méterrel emelték meg
1937 elején. A mai templom területén már az 1750-es évek elején
egy kápolna állt. Helyére a tehetős
Christ Antal pékmester adományából Nepauer Mátyás építőmester tervei alapján 1760-ra
készítették el a jelenlegi templomot. Az épület állagromlása idővel odáig jutott, hogy a málladozó,
magára hagyott épületet a tulajdonos főváros a görögkatolikus
egyháznak adta át 1920-ban.
A templom sanyarú sorsát az
okozta, hogy a Fő utcát folyamatosan feltöltötték, így az 1900-as
évekre már egy méterrel alacsonyabban volt az utcaszintnél,
ahogy az a Batthyány téren ma is
látható a régi épületeknél.
A legfőbb problémát a vizesedés okozta, ráadásul az utcafronthoz viszonyított szintkülönbség
eltüntetése érdekében a templom belsejét feltöltötték, elrontva ezzel az egykor patinás épület
arányait. Az egykori szomszédos
kórházhoz vezető átjáró ajtaját
például le is kellett falazni, mert
alig látszott ki a talajszintből.
A templom állagának megóvására és eredeti szépségének

Emelőkön az acélgerenda-támasz

HELYTÖRTÉNET

BUDAI POLGÁR

Mérnöki bravúr a Fő utcában
Nyolcvan éve emelték meg a Szent Flórián-templomot

A templom 1938-ban...

visszaállítására Fridrich Lajos
székesfővárosi műszaki tanácsos
terveit fogadták el. A nem hétköznapi beavatkozás alapos előkészületet igényelt.
A speciális eljárásról és a
templom felemeléséről maga a
mérnök is írt a Technika című
lap 1937. márciusi számában.
A műszaki ismertetésben megemlítette, hogy épületet már korábban is meg tudtak emelni, de
a fal mellé állított bakokra helye-

... és az emelés előtt

zett, emelőgépes megoldásban az
egyenlőtlen talajsüllyedés miatt
nem bízott, és költséges is lett
volna. Fridrich Lajos megoldása nyolcvan évvel ezelőtt ezzel
szemben világújdonság volt: az
egész templomot vízszintesen
elvágták az alapok felett, majd
vasgerenda-koszorút építettek
be kívül és belül egyaránt. A falban számos ponton fülkéket vágtak az emelőgépek számára, így
az épület saját, erős alapfalairól

Tizenegy nap alatt végeztek a nagy kihívást jelentő munkával

indulhatott az emelés olcsóbb és
biztonságosabb kivitelezéssel.
A munka összköltsége húszezer
pengő volt.
A mintegy 1700 tonnás templom felemelését 92 darab különböző teherbírású, amerikai
csigás, illetve víznyomásos 10–
200 tonnás szerkezetre bízták.
Az előkészületek már előző év
végén megkezdődtek, de a beállt hideg idő miatt az emelés
csak február 8-án indulhatott,
mert a folyamatos aláfalazást
csak enyhébb hőmérsékletben
végezhették.
Az első nap izgalommal teli
volt, mert csupán 15 millimétert
haladtak az időközben meghibásodott víznyomásos emelők
miatt. Másnap már 14 centit
emeltek, de néhány rossz berendezés cseréje időbe telt, azonban
harmadnap már minden a tervek
szerint halad, bevált az új mérnöki eljárás. A munkát vezető Fridrich Lajos leírása szerint nagy
gondot fordítottak a torony alatti
falrész emelésére, és arra is, hogy
az emelőberendezések milliméternyi pontossággal egyszerre
dolgozzanak. A vizesedő templom
szigetelőréteget kapott és folyamatosan zajlott az aláfalazás. Az
épületen majdnem 120 munkás
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A pasaréti gyülekezet nógrádi missziója

A Szent Flórián-templom napjainkban

Egy testvérpár az Egyesült Államokban hangkazettákon hallgatta a pasaréti református gyülekezetben elhangzott igehirdetéseket, és azok megváltoztatták az életüket.
A 90-es évek elején hazatelepülve a pasaréti gyülekezethez csatlakoztak, és Istentől
kapott feladatuknak tekintették a nógrádi falvak hátrányos helyzetű közösségeinek a
felkeresését. A testvérpár körül kisebb pasaréti támogató közösség alakult ki, amely
elkísérte őket nógrádi útjaikra, és segített a hátrányos helyzetű családok közötti
forgolódásukban. Így kisközösségek jöttek létre Drégelypalánkon, Nagyorosziban,
Érsekvadkerten, Béren és Szirákon.
A lelki építkezéssel együtt járt a többségükben cigány származású családok mindennapi életének támogatása, a gyermekek korrepetálása, a rászorulók támogatása
élelmiszerrel, tűzifával.
A szolgálatot elindító testvérpár elhunyt, de a kapcsolat nem szakadt meg a nógrádi kisközösségekkel. A pasaréti református gyülekezet tagjai – a helyiekkel együtt
– építik Isten országát. Gyermekek és felnőttek egyaránt lelkesen járnak bibliaórákra,
istentiszteletekre, a pasaréti gyülekezet tagjai például főzési fogásokat mutatnak meg
nekik, amikkel ízletes, tápláló ételek készíthetők szerény anyagi lehetőségek között is.
Az elmúlt két évben különösen Drégelypalánkra irányult a figyelem. Egyik tanár
végzettségű gyülekezeti tagunk, aki jelenleg teológiai tanulmányokat folytat, Drégelypalánkra költözött, hogy helyben, együtt lakva a hátrányos helyzetű családokkal
tudjon segíteni mindennapi életükben is – így például a gyermekek korrepetálásában,
játékban, kirándulásban.
A község a festői Börzsöny lábánál fekszik, itt a legígéretesebb a formálódó közösség, konfirmációra készülnek az emberek, valós változások kísérik az életüket. Az
ottani gyermekek borsóültetvénye szépen terem. Nagy öröm megtapasztalni, hogyha
egy gyermeket felvesznek középiskolába, vagy valaki munkát talál, azt hűséggel végzi.
A nógrádi misszióból hazatérő egyik segítő Budapestre érve – a faluban megélt
közösségi élmények után – a körúti szórakozóhelyek láttán megállapította, hogy
„ez itt csak létezés, mi pedig az életet tapasztaltuk”! Akik bekapcsolódtak ebbe a
munkába, akár csak egy családhoz tértek be egy énekre és imádságra, mindig lelkileg gazdagodva jöttek haza.
Megéri venni a bátorságot és bekopogni, nyitni a másik ember felé, mert ezáltal
élet költözhet egy faluba, egy városrészbe, egy kerületbe.

Nagyági Roland

A kiszabadított átjáró

Belső munkálatok

dolgozott, így mindössze 11 nap
alatt sikerült a kívánt 1 méter 40
centi magasságot elérni.
A Szent Flórián-templomot
ezt követően kívül és belül felújították, új freskókat és bútorzatot kapott.
Makláry Ákos parókus elmondta, hogy a sokak által Buda
ékszerdobozának tartott Fő utcai

görögkatolikus templomot az elmúlt húsz esztendő alatt csaknem teljesen sikerült kívül és
belül felújítani, a bizánci liturgia
szokásaihoz igazítani. A parókián
ugyanakkor ma is nagy becsben
tartják a fotóalbumot, amiben
a csodálatos templomemelést
megörökítő fényképeket őrzik.
Szabó Gergely

Hírek, események

KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ: MÁJUS 5-én 19 órakor a
Szentföldi és közel-keleti ferences kolostorok sorozatban Várnai Jakab OFM előadása
Názáret, Táborhegy, a Genezáreti-tó környéke címmel. MÁJUS 8-án 19 órakor
a Bibliai Kurzus keretében Szatmári Györgyi előadása A tenger ösvényein - a vizek
és a tenger motívuma a Zsoltárok könyvében címmel.
Széphalmi Jézus Szíve-Templom: MÁJUS 4-én és 5-én 9-18.30-ig,
MÁJUS 6-án 8-11.30-ig a karitászcsoport szervezésében jótékonysági ruhabörze
lesz. A vásáron ruhák, cipők, táskák mellett kisebb használati tárgyak is vásárolhatók. Helyszín a Don Bosco Nővérek Oratóriuma (1028 Templom köz 1.)
1,4 métert emeltek a templomon

TÁROGATÓ ÚTI JÉZUS SZÍVE-KÁPOLNA: vasárnaponként 7.45-kor magyar
nyelvű, 10.30-kor angol nyelvű szentmise van (1021 Tárogató út 77.).

Összeállította: Raduj Klára

Fotók: Budai Görögkatolikus Parókia archívuma

PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: MÁJUS 6-án családos kirándulás Makkosmáriára. MÁJUS 7-én a 10 órai szentmisén elsőáldozás, a szentmisék
után a templom előtt keresztény könyvek és filmek vására (1026 Pasaréti út 137.).
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Pesthidegkúti asztalitenisz-sikerek
Sokszoros bajnok erősíti a Hidegkúti SC–Klebelsberg csapatát

A több mint tíz éve a Klebelsberg Kultúrkúriában megalakult asztalitenisz-csapat ma Hidegkúti SC–Klebelsberg Asztalitenisz Szakosztály néven mintegy ötven játékosnak ad sportolási lehetőséget. A csapatok egyik játékosa, a többszörös bajnok Katona Emese, aki civilben
középiskolai tanár, jogosan büszke a sikerekre.

– Fülöp Tibor, valamint ifj. és id. Korsós Ferenc
alapította a szakosztályt, kihasználva a Kultúrkúria nyújtotta lehetőségeket. Ma már mintegy félszázan játszanak a szakosztálynál és több
csapatunk is van, mely részt vesz a kerületi
bajnokságban. A II–XII–XXI. kerület II. csapatbajnokság ranglistáját a csapatom vezeti.
Honnan jön az asztalitenisz szeretete?
Negyven évvel ezelőtt kedveltem meg, gyermekként, iskolai szinten játszottam, később
elvégeztem egy edzői tanfolyamot is. A családi
teendők és két lányom nevelése mellett aztán
egyre kevesebb lett az időm, nem tudtam folytatni a sportolást.
Idővel visszatért az aktív sportolók közé.
Negyvenévesen vettem újra elő az ütőt,
amikor Eszter lányom is elkötelezte magát a
sportág mellett. Közösen jártunk edzésekre,
versenyekre. Ő az utánpótlás korosztályban,
én pedig a 40 feletti senioroknál értem el sikereket országos és nemzetközi szinten is. Női
párosban lettünk már elsők a mintegy kétezer
aktív tagot számláló német klub versenyén,
megelőzve senior Európa- és világbajnokokat.
Korosztályos versenyeken számos senior
bajnoki címet szerzett.
Senior magyar és Budapest-bajnok vagyok
női párosban, bajor bajnok vegyes párosban,
többszörös osztrák bajnok egyéniben, női pá-

Futva a Balaton körül

A 10. Spuri Balaton Szupermaraton mezőnye március 26-án rajtolt el Siófokról. A négynapos jubileumi
versenyen részt vett a Kapás Team, a II. Kerületi
Egészségügyi Szolgálat csapata is: Bajomi Gergely,
Bajominé Juhász Ágnes, Varga Edina és Tóth Attila.
– Első alkalommal indultunk itt, a 200 kilométer
tartogatott meglepetéseket – mondta el Tóth Attila
csapatkapitány. – A legnehezebb szakasz a szigligeti
várhoz vezető és az akarattyai emelkedős út volt.
A II. kerületi csapatot támogatta a Rét utcai
gyógyszertár és a Kapás utcai Korona patika,
valamint a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport
Nonprofit Kft.

rosban és vegyes párosban, valamint német
klubbajnok egyéniben és női párosban. Német barátnőmmel megnyertük a nem hivatalos senior csapat-világbajnokságot. A magyar
korosztályos női ranglistán jelenleg is dobogós helyen állok. Nehéz jó eredményt elérni,
mert a versenyeken 40 feletti, még aktív NB
I-es sportolók is indulnak.
Ma már a sport is a II. kerülethez köti.
Rendszeresen játszom a kerületi csapatbajnokságban. Húsz éve élek Hidegkúton, ami
nagy örömet jelent számomra, mert nagyon
szeretem ezt a helyet, az itteni embereket.
Néhány évvel ezelőtt sikerült átigazolnom a
Hidegkúti SC–Kultúrkúriába. Két éve már saját csapatom van, a „Klébi ötös”. Nagyon jó,
szorgalmas és összetartó társaság, mindenkinek része van a jelenlegi sikerünkben.
Nemzetközi porondon van mód a szereplésre?
A kisebbik lányom még egyetemista, most az
ő tanulmányai a legfontosabbak, így a versenyek is háttérbe szorulnak. Anyagi okok miatt
nehéz eljutni egy-egy világszintű megmérettetésre, de örömhír, hogy 2019-ben Budapest
rendezi a Veterán Asztalitenisz Európa-bajnokságot. Ez számomra azt jelenti, két év múlva újra lesz alkalmam elindulni nemzetközi
versenyen.

Katona Emese

A Hidegkúti SC–Klebelsberg V. csapata

Családi terepfutónap Pesthidegkúton

Ismét futni és kikapcsolódni várják a sportbarátokat MÁJUS 13-án szombaton Pesthidegkúton a Hármashatár-hegyi repülőtérre. A hidegkúton élő 16 éves Szalay András
már harmadik alkalommal szervezi meg a
sporteseményt.
– A családias hangulatú terepfutónap lényege a verseny, de célja egyben a felszaba-

dult, közös sportolás a szabadban – mondta
el lapunknak a főszervező. – Nevezési díj
nincsen, de a helyszínen hozzá lehet majd
járulni az esemény sikereihez, és támogatni
lehet a szervezők munkáját. Rajt 10 órakor.
A rövid táv 3, a közepes táv 5, a hosszú táv
pedig 12 kilométeres. A futóversenyt előadások is színesítik. A „vegán” terepfutásról Tóth Viktor edző beszél majd, a „mezítlábas” futás rejtelmeibe pedig Kreszta Zoltán,
II. kerületi futónagykövet ad betekintést.
A közösségi futáson ki is próbálhatják, milyen a cipő nélküli futás, de lesz akrobatikus
és zsonglőrelőadás is.
A főszervező hozzátette: a verseny 1-3.
helyezettjei valamennyi kategóriában érmet és tiszteletdíjat kapnak.
További információk
Helyszín: Hármashatár-hegyi (hidegkúti)
repülőtér. Időpont: május 13. (szombat),
rajt 10 órakor. Nevezni a www.terepterkupa.hu
honlapon, vagy délutánonként a (06 20) 614-3034es számon lehet. E-mail: info@terepterkupa.hu
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Átfogó ellenőrzést tartottak a II. kerületben

Közbiztonsági akciót szervezett a II. kerületi
Rendőrkapitányság a helyi polgárőrszervezetekkel közösen április 6-án.

Előzzük meg a közlekedési baleseteket!
Az elmúlt néhány évben – ha nem is nagymértékben, de – nőtt a személyi sérüléssel járó
közlekedési balesetek száma városrészünkben. Az esetszám csökkentését célul kitűző
II. kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködve lapunk hasábjain hívjuk fel a közlekedők figyelmét egy-egy veszélyesebb, vagy nagyobb körültekintést igénylő helyszínre.

Adjunk elsőbbséget a Fillér utcában!

Hiába forgalmasabb a Fillér utca a Retek utcánál, mégsem véletlen, hogy a Fény utcai
csomópont irányába haladókat egy elsőbbségadás kötelező tábla fogadja. Ennek ellenére gyakori, hogy nem adják meg az elsőbbséget a Fillér utcából érkezők azoknak a
járműveknek, amelyek szemből, a Retek utcában haladnának tovább a Szilágyi Erzsébet
fasor felé. A kereszteződésben egyébként arra is érdemes ügyelni, hogy a Fillér utcából
ne hajtsunk be a csomópontba, ha ott már sokan állnak, mert ezzel elzárjuk a piac felől
a Retek utcába továbbhaladók útját. Minderre egyébként a különösen veszélyes helyeket jelző, szaggatott vonallal körülhatárolt, sárga színű útburkolati jel is figyelmeztet.

Fotó: szeg

Az esemény bűnmegelőző jellegét jól mutatta,
hogy egész éjszaka csend és nyugalom jellemezte a II. kerületet közbiztonsági szempontból a rendőrség és a polgárőrség közös akciójának idején, amit elsősorban a vagyon elleni
bűncselekmények csökkentése és a közterületek rendjének megőrzése érdekében tartottak. Az estétől hajnalig tartó ellenőrzésben
mintegy negyven rendőr és tizenhat polgárőr
vett részt huszonegy gépjárművel.
A razzia az egész kerületet lefedte, és sokakat ellenőriztek. Két esetben kábítószer-birtoklás miatt kellett intézkedniük a rendőröknek. Az egyik gyanúsítottnál azonban egy
gépkarabélyba való éleslőszert is találtak. Az
akcióban részt vettek a zseblopási alosztály
munkatársai is, akik az éjszaka folyamán bűncselekmény elkövetése közben tetten értek
három személyt, amikor egy külföldi állampolgárt próbáltak megszabadítani értékeitől.

Közbiztonsági nap
gyerekeknek

A Cseppkő Óvoda és a Cseppkő Gyermekotthoni Központ
közbiztonsági napot tart MÁJUS 11-én 14-17 óra
között. A délután folyamán bemutatkozik a tűzoltóság,
a rendőrség, a honvédség és a polgárőrség. Betekintést
kaphatnak a Csepeli Modellező Szövetség és az Eltérő
Sebesség Közhasznú Egyesület munkájába, és megismerkedhetnek Pryma Zoltán raliversenyzővel. Az esemény
nyitott, minden érdeklődőt várnak (1025 Cseppkő utca 74.).

A II. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti
megbízottjai (KMB) már ügyeleti mobiltelefonon is elérhetők a nap 24 órájában:

(06 20) 329-9541

A telefon az éppen ügyeletben lévő körzeti
megbízottnál van. Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén továbbra is a 107-es vagy
a 112-es segélyhívó számot kell hívni.
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„Láttalak, lomb, mikor születtél,/fiatalon!/
Mint kívül a gesztenyefák,/ép oly magas az ablakom:/az ablakot a kék tavaszban/zöld ujjongásod lengte be/s még ráncos volt minden kis
leveled,/mint az újszülöttek keze” – írta Szabó
Lőrinc Őszi fák című versében az ablakából
látszódó gesztenyefák tavaszi kivirágzásáról.
A vers megjelenésekor a költő ugyan még a
Németvölgyi úton élt, de írhatta volna ugyanezt a Volkmann utcában is, ahová 1935 tavaszán költözött, hiszen onnan is láthatott ilyen
fákat, ha ablakából a Szilágyi Erzsébet fasor
felé nézett.
Retek utca, Olasz, majd Malinovszkij fasor
– kinek melyik név él még az emlékezetében
a Széll Kálmán tértől a Budakeszi és Hűvösvölgyi út elágazásáig tartó útról, ami egyúttal
a XII. és a II. kerület határvonala is. Csendesen húzódik meg a gyönyörűen virágzó
fák tövében névadójának, Szilágyi Erzsébetnek a szobra: valamikor errefelé, állítólag a
Hűvösvölgyi út 36. szám környékén volt az a
prépostsági majorság és nyaralóépület, amit
1484-es haláláig használt. És ezen az úton kocsizott valószínűleg fia, Mátyás király is nyéki
vadászkastélya felé.
Fontos útvonal volt tehát ez már a középkor
óta (első említése 1333-ból való!), ami az említett Nyéken kívül Budakeszit és főleg a mai
Szépjuhásznénál lévő híres pálos kolostort és
zarándokhelyet kötötte össze Budával. Az út a
Városmajor szélének, majd az Ördögároknak
a vonalát követi, illetve egy hídon keresztezi is
azt. Ma ebből a fasorban alig sejteni valamit,
hiszen a patak az Akadémia villamosmegállótól egészen a dunai torkolatig a föld alatt,
csatornában folyik, így azt sem vesszük észre,
hogy a fogaskerekű végállomásának közelében átkelünk rajta.
Igazán forgalmas úttá a reformkorban, a
modern városi kultúra kibontakozásával vált:
ahogy nőtt a város, a zsúfoltság és a beépített
terület, úgy értékelődött egyre inkább fel a
szomszédos hegyvidék is. Hétvégeken, ünnepnapokon a polgárok a zöldbe indultak,
kicsit sétálni, no meg egy jót enni valamelyik hangulatos kertvendéglőben. Az 1840-es
években megjelentek az első nyaralótelepek,
az 1870-es évektől pedig mind jobban kezdett benépesedni a hegyvidék. A közlekedés
is fejlődött: 1868-ban lóvasútpályát adtak át,
ez lett a legendás zugligeti 58-as villamos őse.
A pálya kiépítése magával hozta az útvonal
rendezésének igényét is, amihez szorosan
hozzátartozott a parkosítás kérdése is. Mintaként valószínűleg Budapest legrégebbi, a
városi közönség által megcsodált gesztenyefasora szolgált, a Király utca külső szakasza (ma
Városligeti fasor), ami a belvárosból vezetett
ki a Városligetbe. Persze ezt is József nádornak
köszönhette a város, aki az 1817 telén tüzelőnek kivágott akácfák helyébe a maga nevelte
vadgesztenyefa-csemetéket ültettette. Az út
funkciója hasonló volt: a várost kötötte ös�sze a zölddel – így logikusnak tűnt, hogy itt is
hasonlóképp alakítsanak ki látványos fasort.

Fotó: Fortepan

Fontos útvonal volt már a középkorban is

A nádor tehát (az előző számunkban bemutatott) platánok mellett a gesztenyék telepítésében is példát adott, kedvenc parkjában, a Margitszigeten ma is ez a két leggyakoribb fafajta.
Igaz ugyanakkor, és sajnos már a millennium idejére látszott Pesten, hogy a gesztenye nem jól tűri a várost. Pedig hol volt még
akkor az aknázómoly, a folyamatos kocsisor,
a betonrengeteg! A Szilágyi Erzsébet fasor
szépen zöldellő fái is nagyon megsínylették
a növekvő járműforgalmat és az út későbbi
kiszélesítését, állapotuk a ’70-es évekre kritikussá vált, de végső csapást a ’80-as évek
végén megjelent kártevő mérte rájuk. A János kórház és a Széll Kálmán tér közt ezért
ma már csak egy kisebb szakaszon láthatunk

tekintélyes méretű vadgesztenyéket, a többi
helyén a nagyvárosi környezetet jobban tűrő
ostorfák és japán akácok, de főleg kőrisek
nőnek.
A fasor Budakeszi útig tartó szakasza viszont még őrzi a régi hangulatot. Sajnos, itt
is már csak egytucatnyi igazán idős példány
áll. A ’90-es évek elején a fasorban jelentős
rekonstrukciót hajtottak végre, a kipusztult
példányok helyére újakat ültettek – javarészt
olyan rózsaszínes virágú fajtát, amelyik ellenállóbb az aknázómollyal szemben. Ezek mára
a gondos ápolásnak köszönhetően kezdenek
nagyobb fákká cseperedni, így tavasztól újra
zöld alagútként borulnak az arra járók fölé.
Viczián Zsófia

MOZAIK

Postaládánkból
A bonyodalom forrása a névazonosság

A XX. században két nagyon tehetséges természettudományi képzettségű
Sztrókay Kálmán élt és
dolgozott, ezért nagy volt
az esélye annak, hogy még
a szakmabeliek is összetévesszék őket. Az az eset
hívta fel erre a figyelmemet, amikor II. kerületi lakosként néhány éve
megvettem a Veli bejtől
a ferences mártírokig
– Emléktáblák a II. kerületben című kiadványt. A Budapesti Városvédő Egyesület
kiadásában jelent meg, és akkor döntöttem el, hogy megvizsgálom, vajon milyen emléktáblák őrzik a földtudomány
eseményeit és nagyjait.
Sokan választották lakhelyül ezt a nagyon szép, tájképileg egyedi fővárosi kerületet, ahol nemcsak a különböző fák
és virágok, de a mélyföldtani értékek sokasága is fellelhető.
Kutatásra, vizsgálatra sok lehetőség volt már korábban is,
eredményeiket őrzi ez a terület. A 302-ből 23 táblát találtam
olyan jellegűnek, amely alkalmas volt arra, hogy besoroljam
a természettudományok művelőit és eseményeit megörökítő
emléktáblák közé.
A II. kerületi emléktáblákat bemutató kötetben számos kiválóság ismertetése a táblán feltüntetett szövegen kívül gyakran még részletes életműleírással is kiegészül. Ez ütött szöget
a fejembe. Ugyanis Sztrókay Kálmán a Margit krt. 40. sz. ház
falán, egykori lakhelyén kapott egy emléktáblát. Ennek szövege
korrekt, teljesen visszaadja annak a személynek elért eredményeit, akiről szól, de a kötetben az életműleírás (Veli bejtől a
ferences mártírokig, 87-88. oldal) nem az idősebbre, hanem
a fiatalabbra vonatkozik, aki felvette az Imre nevet is. Sztrókay Kálmán Imre Zalacsányban született 1907-ben (meghalt
1992-ben), míg a táblán olvasható Sztrókay Kálmán 1886-ban
Szabadkán (meghalt 1956-ban). A fiatalabbnak tehát mindenképpen illett a megkülönböztetést kezdeményezni, ami meg
is történt, ezt azonban csak később, kizárólag a tudományos
közleményeiben használta. Ez azért is indokolt volt, mert mindketten a természettudomány művelői voltak, bár különböző
szinten. Az idősebbnek, akié a Margit körúti tábla, a csillagászattól kezdve a földtanig számos ismeretterjesztő könyve jelent
meg. Míg a fiatalabb elsősorban az ásványtant és a kőzettant
művelte tudományos szinten. Neki is van emléktáblája, de azt
az ELTE Ásványtani Tanszékén lehet megtekinteni.
A két azonos nevű személy összekeverése minden bizonnyal
a Wikipédián kezdődött, ahol a fiatalabb petrográfus profes�szor, Sztrókay Kálmán Imre életútjának bemutatása mellett ott
látható a Margit körúti emléktábla. Ezt átvette a II. kerületi
emléktáblák kötete is, és így történt, hogy amit közöltek, az
az igen kiváló tudományos ismeretterjesztő Sztrókay Kálmán
életútja helyett valójában Sztrókay Kálmán Imrére vonatkozik.
Kerületünk Sztrókay Kálmánjáról (1886-1956) az Élet és
Tudomány 1986. 51. számában a 1608-1609. oldalán olvashatunk Kunfalvi Rezső megemlékezésében, ami lényegre
törően ismerteti meg az olvasót a tudományos ismeretterjesztő
sokoldalú munkásságával.
Dr. Dobos Irma euro- és vasdiplomás
hidrogeológus, tudománytörténész
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Budai polgárok a kerületből…

A Zöld Péter mára már fogalom lett a II. kerületi gyerekek körében: sokan ismerik és szeretik a Millenárison található tematikus fa játszóteret.
Van azonban egy másik Zöld Péter a kerületben, egy hús-vér fiatalember,
aki „névrokonához” hasonlóan szintén arra hivatott, hogy megkönnyítse és szebbé varázsolja a II. kerületi gyerekek és szüleik életét. Péter a
II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központja házi
gyermekfelügyelői csapatának egyetlen férfi tagja, aki a testnevelő tanári pályát cserélte fel a segítő munkával.

Zöld Péter

házi gyermekfelügyelő
– Gimnazista korom óta készültem a testnevelő tanári pályára. Sokféle sportot
kipróbáltam, kosaraztam, atletizáltam és fociztam, nyáron szörföztem, télen
hódeszkáztam, a kick boxba is belekóstoltam. Egyértelmű volt számomra, hogy
a Testnevelési Egyetemre jelentkezzem. Tanulmányaim mellett a harmadik
évben egy fociedző mellett segédedző lettem. Nem volt könnyű feladat egyszerre harminc kamaszfiúra figyelni, és szakmailag se voltam még felkészülve.
Úgy éreztem, mégsem ez az én utam. Viszont mindig jól értettem a gyerekek
nyelvén – már kiskoromban is „apáskodtam” a tőlem két és fél évvel fiatalabb
testvérem felett – és egy ismerősön keresztül értesültem arról, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központban házi gyermekfelügyelői képzést indítanak.
Elvégeztem a tanfolyamot, és rögtön a mélyvízbe kerültem: az első családnál egy
autista testvérpárra vigyáztam, majd egy szellemi fogyatékos és mozgássérült
kisfiúnál is segítettem. Utóbbit minden reggel én kísértem a Pető intézetbe.
Nagyon szeretem ezt a munkát. Jó érzéssel tölt el, hogy olyan embereknek
segíthetek, akik önhibájukon kívül kerülnek nehéz helyzetbe. A segítőkészség
gyerekkorom óta megvolt bennem, és ezt most ott használhatom fel, ahol a legnagyobb szükség van rá. Cserébe maximális bizalmat kapok, hiszen a családok
rám bízzák a számukra legfontosabbat, a gyermeküket.
Jelenleg öt családnál dolgozom, a legfiatalabb, akire vigyázok, féléves, a legidősebb tizenegy. Amikor kiderült, hogy egy féléves kisfiúnál kell segédkeznem,
egy kicsit tartottam attól, hogy mi vár rám, de azután megmutatták, hogyan kell
pelenkázni, etetni, öltöztetni – most már tudok mindent. És amikor ez a pici
teljes őszinteséggel rám mosolyog, úgy érzem, szuper dolog lehet apának lenni!
Bár a magánéletemben még nem tartok itt, sokszor hallom a családoktól, hogy
jól fog velem járni a jövendőbelim.
Ebben a hivatásban a legfontosabb a türelem és a következetesség. Nagy felelősség vigyázni a gyerekekre akár otthon, akár az utcán, akár a játszótéren.
Fontos, hogy hallgassanak rám, de persze az is, hogy elfogadjanak, szívesen
legyenek velem. Jólesik a szeretetük, sokszor kapok rajzokat vagy kis ajándékokat, amiket az iskolában készítenek. A testnevelői énemtől sem kellett
elszakadnom, igyekszem a gyerekeket mozgásra bírni, együttsportolni velük.
A munka mellett jelenleg tanulok, mert jelentkeztem az egyetemre, szeptembertől szociális munka szakon szeretném folytatni a tanulmányaimat. Hiszem,
hogy nincsenek véletlenek, ennek így kellett történnie. Nem bánom, hogy az
utam elkanyarodott a sporttól, mert ebben a segítő munkában megtaláltam
önmagam és a hivatásom, amit szívvel-lélekkel tudok végezni.

Lejegyezte: Péter Zsuzsanna
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BUDAI POLGÁR

Adomány az Irgalmasrendi kórháznak

A Béres Gyógyszergyár 20 millió forint értékű Béres Cseppet
adományozott a Budai Irgalmasrendi Kórház fekvőbetegei
kezelésének kiegészítésére,
amit a II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett dr. Béres
József, a Béres Gyógyszergyár
elnöke adott át dr. Reiter Józsefnek, a kórház főigazgatójának. Az adománynak
köszönhetően a Budai Irgalmasrendi Kórház belgyógyászati és
reumatológiai osztályain kezelt
betegek számára már a kórházi tartózkodás ideje alatt is
biztosítva lesz a létfontosságú
anyagok pótlása.

Április 19-én a tavaszi időjárás hirtelen téliesre fordult, ami a megmaradt hó miatt
főleg Hidegkúton okozott gondot a közlekedésben, emellett letört ágak is munkát adtak mind a hivatásos, mind az önkéntes tűzoltóknak. A már kihajtott leveleken a nedves hó megtapadt, így a növények nem bírták a nagy súlyt

Álláspályázat anyakönyvvezetői munkakör betöltésére
A II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet anyakönyvvezetői munkakör
betöltésére. A közszolgálati jogviszony
időtartama határozatlan idejű, 6 hónap
próbaidő kikötésével. A munkakör az
elbírálást követően azonnal betölthető.
A munkavégzés helye: 1024 Budapest,
Margit krt. 7. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség,

büntetlen előélet, felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása a kinevezést megelőzően.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. május 8., elbírálás: május 26.
A pályázatot postai úton a II. kerületi
Polgármesteri Hivatal, 1024 Budapest,
Mechwart liget 1. címre (a borítékra rá

Élelmiszermentő akció a SPAR üzleteiben

Mentsük meg közösen a feleslegessé vált élelmiszereket a kidobástól! Csatlakozzon Ön is
a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú
Nonprofit Kft. különleges élelmiszermentő akciójához, amelyet 2017. május 5-7. között
három budapesti SPAR üzletben indítunk. Az élelmiszereket a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül mélyszegénységben élő családokhoz juttatjuk el.
a SPAR Magyarország között több mint két évtizedes
stratégiai együttműködés van, amely révén minden
évben nagyon komoly segítséget kapnak a nehéz
sorsú családok. Tavaly karácsonykor a vásárlók például rekordmennyiségű, 288,5 tonna tartósélelmiszert
ajánlottak fel számukra.
A biztonságot a NÉBIH kollégái szavatolják, akik a
gyűjtést követő napon átvizsgálják a felajánlott élelmiszereket, így biztosítva, hogy kizárólag megfelelő
termékeket osszanak ki az önkéntesek.
Az első élelmiszermentő gyűjtésre 2017. május
5-7. között kerül sor három budapesti SPAR üzletben.

A gyűjtésben részt vevő üzletek
elérhetősége és nyitva tartása:
SPAR szupermarket
1011 Budapest, Batthyány tér 5-6.
H-P: 7:00-22:00, SZ: 8:00-20:00, V: 8:00-18:00
INTERSPAR hipermarket
1032 Budapest, Bécsi út 154.
H-SZ: 6:00-22:00, V: 8:30-19:30
SPAR szupermarket
1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.
H-SZ: 6:30-22:00, V: 8:00-18:00
Mentse meg Ön is felesleges élelmiszerét
a hulladékká válástól és segítsen azokon,
akiknek igazán szükségük van rá!
Várjuk felajánlásaikat!
PR-cikk

Több mint 88 millió tonna élelmiszert dob évente
a szemétbe az Európai Unió lakossága, Magyarországon pedig átlagosan egy esztendő alatt 1,8
millió tonna élelmiszerfelesleg keletkezik. Gondoljunk
csak bele, hogy milyen hatalmas pazarlást jelent ez,
hiszen az élelmiszerek komoly befektetések és erőfeszítések révén, környezeti erőforrások kiaknázása
árán kerülnek a háztartásokba, ahol a legnagyobb
mennyiségű hulladék keletkezik az élelmiszer-értékláncon belül. Nem beszélve arról, hogy a hulladékká
vált élelmiszerek megsemmisítése is hatalmas anyagi
és természeti ráfordítással jár. Mindezekkel szemben
pedig sok család él olyan nehéz körülmények között,
hogy még az alapvető élelmiszerek beszerzése is
komoly gondot okoz nekik.
Ezen a súlyos társadalmi problémán igyekszik
segíteni az Európai Unió támogatásával elindult
STREFOWA nemzetközi program, amely az élelmiszerpazarlás csökkentését tűzte ki céljául. A projektben
a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Bay
Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit
Kft. is részt vesz.
Az informáláson és szemléletformáláson kívül a
SPAR Magyarország célja az, hogy vásárlói a megvásárolt csomagolt, hűtést nem igénylő élelmiszereik
közül vigyék vissza otthonukból a kijelölt üzletekbe
azokat, melyek számukra már nem szükségesek, a
kidobás szélén állnak, de még minimum 14 napos
minőségmegőrzési idővel rendelkeznek, ezzel csökkentve az élelmiszerhulladék mennyiségüket úgy,
hogy közben a rászorulókon segíthetnek.
Az élelmiszerek átvételében, és a rászorulókhoz
történő eljuttatásban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei segítenek. A civil szervezet és

kell írni a P-57/2017 azonosítószámot
és az „anyakönyvvezető” megjelölést)
lehet küldeni, vagy személyesen a 1024
Budapest, Mechwart liget 1. III., 316-os
szobában lehet leadni. Elektronikus úton
a kiszely.adrienne@masodikkerulet.hu
e-mail-címre várják. További információ:
Seprősné Kovács Zsuzsanna, tel.: (06 1)
346-5633

Szociális ruhavásár. A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a rászoruló lakosok számára május 15-én 8-16
óráig. Az akció során kedvezményes áron vásárolhatnak használt ruhaneműt, gyermek-, női, férfiruházatot és játékokat.
Az akció helye: 1024 Széll Kálmán tér 3., II. emelet. A szociális
vásárra elsősorban gyermeküket egyedül nevelő szülőket, kisnyugdíjasokat és kiskeresetű lakosokat várnak.
Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában
A nyári szezon előtt legközelebb MÁJUS 6-án és JÚNIUS 3-án,
szombaton 9–12 óra között rendezik meg Pesthidegkúton
a közkedvelt bolhapiacot a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában (1028 Templom utca 2–10.). Az árusításhoz előzetes
bejelentkezés szükséges, helyfoglalás 8 órától. További információ és jelentkezés: Korsós Ferencnél, vonalas telefonon (06
26) 361-371 vagy mobiltelefon: (06 30) 731-6181.

Felhívás a Nyék-Kurucles Egyesület
éves közgyűlésére

A Nyék-Kurucles Egyesület (székhelye: 1021 Tárogató út 67.) éves
közgyűlését 2017. május 7-én reggel 8.30-kor tartja a 1021 Tárogató út 77. szám alatt. A közgyűlés napirendje: • A levezető elnök,
a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítők és a szavazatszámlálók megválasztása • A napirend elfogadása • 2016. évi beszámoló
ismertetése, elfogadásra javasolása és szavazás • 2016. évi pénzügyi
beszámoló ismertetése, elfogadásra javasolása és szavazás • 2017.
évi munkaterv és költségvetés ismertetése, elfogadásra javasolása
és szavazás • A közgyűlés bezárása.
Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem határozatképes (tagok 50%-a +1 fő), akkor a közgyűlést 30 perc elteltével
9 órakor megismételjük, ekkor már a jelen levő tagok létszámától
A Nyék-Kurucles Egyesület vezetősége
függetlenül.
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Új CINEMApink mozi a Mammutban
Megnyitott az új mozi
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a gondosan összeválogatott könyveket a
moziba járók minden további nélkül kölcsönvehetik, olvasgathatják a mozik előcsarnokában. További pozitívum, hogy a CINEMApink
mozikban Coca Cola termékeket ihatnak a
mozizni vágyók.

YI

A CİNEMApink az összes termét Sony 4K
vetítőgépekkel szereli fel, amely magasabb
kontrasztarányt és a jelenleg elérhető legjobb
képminőséget biztosítja. A termek a Dolby Atmos 360 hangrendszerrel, JBL hangszórókkal
lesznek felszerelve.
A CİNEMApink minden terme átlag feletti,
145 centiméteres lábtérrel rendelkezik (az
átlagos mozi lábtér 100-120 cm), és mindezt
70 centiméter széles, a CİNEMApink számára egyedileg tervezett bőr óriásfotelekben
élvezhetik a nézők. Pároknak pedig a dupla
„love-fotelt” is ajánljuk. Minden terem első
két sorában mozgó fotelekből is élvezhetik
a nézők a premier filmeket.
A CİNEMApink filmszínházak különlegessége, hogy egyedi könyvtárral is rendelkeznek,

Mindezt igen kedvező, 1700 Ft-os jegyáron
kaphatjuk (teljes árú 2D: 1700 Ft, kedvezményes
2D: 1200 Ft, Teljes árú 3D: 1850 Ft, Kedvezményes 3D: 1300 Ft).
További információk: http://mammut.hu/mozi.
Várunk minden mozizni vágyót sok szeretettel!
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Újra megnyitotta kapuit a mozi a Mammut
Bevásárló-és Szórakoztató Központban! Egy
új, prémium mozilánc érkezett Magyarországra, mely elsőként a Mammut II. épületében nyitott meg, később a Mammut I.
épületében is várja vendégeit a legújabb,
premier filmekkel.

Rubik rekordkísérlet

Rendezvény a Mammut Bevásárló-és Szórakoztató Központban
Létezik egy magyar tárgy, melyet a becslések szerint a Föld minden
ötödik embere kezében fogott már, világszerte ott lapul a gyerekszobák polcain és az irodák fiókjában, mely gyakori – sokszor észrevétlen – kelléke számos hollywoodi szuperprodukciónak is. Rubik
Ernő feltaláló 1974-ben megalkotott „bűvös kockájáról” van szó.

BILLBOARD_107x117_MAMMUT_RUBIK_LEADO_OUT.indd 1
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Az installációba beépített és a
foglalkozások során használt, adományokból vásárolt 2000 darab
egyedi Rubik-kocka 100 hátrányos helyzetű településen lévő,
oktató általános és középiskola
között lesz szétosztva.
Hétfőtől péntekig tartó foglalkozások is lesznek szervezve két
héten keresztül a diákok számára:
az alkalmanként 80 fős foglalkozások célcsoportja a 9-10. osztályos
fővárosi és vidéki középiskolások.
A foglalkozás célja a reáltantárgyak iránti jellemzően alacsony
érdeklődés fokozása, az iskolai
tananyagban nem taglalt, komplex matematikai-közgazdaságtudományi kérdések, összefüggések
interaktív, non-formális bemutatása. A diákok a Rubik kocka megismerését követően kombinatorikai,
matematikai, statisztikai feladványokat oldhatnak meg.
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A „bűvös kocka” szabadalmi bejegyzésének 42., a logikai játék
Magyarországi
megjelenésének 40. évfordulója alkalmából
2017. április 22. és május 13.
között a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány kezdeményezésében a Mammut Bevásárló-és
Szórakoztató Központ támogatásával, „Csodálatos kockázatok” néven egy interaktív
foglalkozásokkal kiegészített
jótékonysági rekordkísérletre
kerül sor.
Az egyedi számítógépes programon tervezett, embermagasságú (közel 6,5 m2-es), 2000 darab
egyedi színkombinációjú Rubik-kockából álló óriásképen
a 2017-es vizes világbajnokság
tiszteletére rajzolódik majd ki a
kétoldalú mozaik, amit magyar
kocka bajnokok április 22-én
és 23-án raknak ki.
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A II. kerületben is magasabb fokozatba kapcsolhatnak a netezők
A II. kerületben is folytatódik a Telekom
nagysebességű, szélessávú internethálózatának fejlesztése, így hamarosan több mint tízezer újabb budai háztartás lakosai élvezhetik
az új hálózat előnyeit, a gyorsabb internetet
vagy az interaktív tévészolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte
már több mint 2,8 millió háztartásban vált elérhetővé a
Telekom nagysebességű otthoni internethálózata, közel
700 ezer háztartásban pedig már Gigabit-képes optikai
hálózat áll rendelkezésre.
A Magyar Telekom kiemelt figyelmet fordít arra, hogy
mind otthoni, mind mobilügyfeleinek a lehető legkorszerűbb és legjobb minőségű szolgáltatásokat nyújtsa,
és innovatív, kényelmes megoldásokkal segítse ügyfelei
életét. A II. kerületben már nem ismeretlen a Telekom
szélessávú hálózatának jelenléte, az idén azonban a fejlesztések tovább folytatódnak.
„A digitális Magyarország víziója mindenkit érint,
senki nem tud kimaradni belőle, valamilyen módon
mindenkire hatással lesz, de ez a hatás alapvetően pozitív, ettől hatékonyságot, versenyképességet és jó minőségű szórakozást és kikapcsolódást várhatunk. Ezt a víziót támogatja a Telekom a legkorszerűbb, 1000 Mbit/s
letöltést lehetővé tevő hálózat építésével, ami kiegészíti
a kerület egyes részeiben már elérhető korszerű vezetékes hálózatunkat” – tette hozzá Mahler Gusztáv, a Magyar Telekom programigazgatója.

A kerületben már eddig is volt jó minőségű vezetékes git körút, Retek utca, Fény utca, Lövőház utca, Ezredes
hálózat, de a mostani fejlesztésekkel a legkorszerűbb, utca, Keleti Károly utca, Kitaibel Pál utca, Zivatar utca,
1000 Mbit/s letöltést lehetővé tevő hálózatot építik ki. Rómer Flóris utca által határolt területen folyamatosan
indul a kivitelezés.
Mit jelentenek ezek a fejlesztések
A munkálatoknak köszönhetően, több mint tízezer
újabb háztartás számára válik a kerületben elérhetővé
a II. kerületiek számára?
2017 őszére a szupergyors internethálózat.
Nagyobb adatátviteli sebességet, gyorsabb internetet. A Telekom a jelenleg elérhető legmodernebb háMivel jár a fejlesztés?
lózati megoldásokat hozza el a II. kerület polgárainak.
A választott technológiának (optikai hálózat az ügyfél
Az optikai hálózat gigabites átviteli sebességet biztosít,
ami hosszú távra lefedi a várható felhasználói igénye- otthonáig) köszönhetően olyan időtálló hálózat jön létket. A megépülő hálózat évtizedekig biztosítani fogja a re, ami további fejlesztési lehetőségeket hordoz magában közterületi munkák nélkül, így hosszú távon ki tudja
kerület lakóinak magas színvonalú kiszolgálását.
Szélesebb tévécsatorna-kínálatot, interaktív tévézé- szolgálni az ügyfelek igényeit. A Telekom a kerület sajási lehetőséget. Új szolgáltatások válnak elérhetővé, így tosságaira való tekintettel különösen odafigyel az igényes
például elérhetőek lesznek az interaktív tévézés funk- kivitelezésre. Jó hír, hogy az érintett területeken a munciói, a megállítható és visszatekerhető élő adás, a prog- kálatok minimális bontással járnak, és nem okoznak kiramozható és egy gombnyomással rögzíthető műsorok, esést a már működő telekomos szolgáltatásokban sem.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan folya digitális műsorújság, vagy a tévé képernyőjén elérhető
tatódik a 4G hálózat bővítése is, ami már meghaladta a
változatos online alkalmazások.
98%-os kültéri lakossági lefedettséget. A Telekom otthoni
Hol fejleszt a Telekom a II. kerületben? és mobilinternet-szolgáltatása így már együtt nyújt majd
feledhetetlen élményeket minden II. kerületi számára.
A legelső fejlesztés alá bevont terület a Gábor Áron
További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/
utca, Törökvész út, Vérhalom utca, Szemlőhegy utca, fejlesztes weboldalon olvasható.
Ady Endre utca, Bimbó út, Balogvár utca, Fillér utca,
Garas utca, Szilágyi Erzsébet fasor által határolt terület.
Folyamatosan indulnak további kivitelezések 2017
nyarán, a tervek szerint őszre elkészülnek a hálózatok.
A Kelemen László utca, Csévi utca, Kapy utca, Törökvész
út, Gábor Áron utca, Hűvösvölgyi út, valamint a Mar-

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

+
máriamedical
06 20 396 8855
Hétfő – Péntek

8:00 – 20:00

www.mariamedical.hu

1028 Hidegkúti út 82/b

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 legújabb technológiával bíró diagnosztikai eszközökkel, megfizethető
árakkal szeretnénk magas színvonalú szolgáltatást nyújtani Önnek és hozzátartozóinak.
Rendelőnk profiljába tartozik
• a belgyógyászati
• a pszichiátriai
• a diabetológiai
• a bőrgyógyászati
• a tüdőgyógyászati
(2017 januárjától)
• a fül-orr-gégészeti
• az endokrinológiai
• a neurológiai
• a kardiológiai

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

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)
igénybevételére 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.

Célunk, hogy hosszú távú partnerei legyünk Önnek az egészségmegőrzésben és gyógyításban.
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Folytatódik a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó hálózatfejlesztése

2017/7 – április 22.
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A Pilis-Budai Kutyamentő Egyesület a nehéz sorsú állatokért

– Egyesületünk minden tagja itt él, ezért itt végezzük állatvédelmi munkánkat teljesen önkéntes módon, fizetett alkalmazott
nélkül. Az adó 1%-ból befolyt teljes összeget itt használjuk fel
arra, hogy javítsunk saját kistérségünk állattartási kultúráján.
Küldetésünk a felelős állattartási kultúra népszerűsítése, a
felesleges szaporulatok megelőzése, az elcsavargott kutyák
hazajuttatása, sok esetben közvetlen életmentés.
Hogyan történik nálatok az állatmentés?
– Egyesületünk teljes oltási sort, mikrocsipet, parazitamentesítést és minden esetben ivartalanítást, lelki és fizikai
rehabilitációt biztosít a gondozásba vett kutyáknak. Ezután
keresünk végleges otthont és felelősségteljes gazdát az árva
állatnak.
Miben különböztök egy menhelytől?
– Menhellyel nem rendelkezünk, a kutyákat-macskákat
ideiglenes befogadóknál helyezzük el, így sokkal jobban
kiismerjük őket: tudjuk, mely kutyánk való kisgyerek mellé,
melyikük komoly házőrző, de azt is tudjuk, hogy melyikük főz
inkább kávét a betörőnek házőrzés helyett. Így a leendő gazdi
nem csalódik. Így is kb. 20 állat van folyamatosan közvetlen
gondozásunkban. Ideiglenes befogadóinknak minden, a kutya ellátásához szükséges dolgot biztosítunk, az ő feladatuk
a kutya nevelése, kiismerése.

 05.13. szombat 19.00

A jövő generáció nevelése fontos, szeretnénk, ha felelős
állattartóvá válnának, így ismeretterjesztő előadásokat tartunk
óvodákban, iskolákban.
Menhelyet nem üzemeltettek. Hol lehet veletek találkozni?
– Facebook-oldalunkon és honlapunkon minden olyan
programról, rendezvényről hírt adunk, amin jelen vagyunk,
valamint telefonos egyeztetést követően ideiglenes befogadóinknál látogathatók mentett kutyáink.
Ez rengeteg időbe és nem kevés pénzbe kerül. Hogy
teremtitek elő az anyagiakat?
– Fő bevételi forrásunk az adó 1%-ának felajánlásaiból
származik, de sok adományt kapunk állatbarátoktól is, a
működési költségek legnagyobb részét pedig a tagok saját
maguk állják.
Nemcsak pénzzel, hanem tárgyi adományokkal is lehet
minket támogatni, szívesen fogadunk kutyatápot, pórázt,
kutyaházat.
Hogyan lehet valaki ideiglenes befogadó vagy önkéntes?
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– Ez nagyon egyszerű: Facebookon, telefonon vagy e-mailben
felveszi velünk a kapcsolatot, és megtaláljuk a számára legmegfelelőbb ideiglenes állatot vagy feladatot. Nagyon várjuk minden
segíteni vágyó állatbarát jelentkezését!
Itt az adó 1%-ok felajánlásának időszaka. Kitől remélitek
a felajánlásokat?
– Azon állatbarátoktól, akiknek fontos a kistérségi állatvédelem,
akik átláthatóan működő egyesületet szeretnének támogatni.
Mire költitek a befolyt adományokat?
– Idéznék a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2015. évi ellenőrzési
jegyzőkönyvéből: „A Pilis-Budai Kutyamentő Közhasznú Egyesület az 1%-os támogatásból a fenntartásra, működtetésre 0 Ft
összeget fordított. Az Egyesület a teljes juttatott összeget a cél
szerinti tevékenységre használta fel, konkrétan takarmányozásra,
gyógyszerbeszerzésre, vakcinabeszerzésre, orvosi gyógykezelésre,
illetve szükséges orvosi közreműködésre.”
Mit üzentek olvasóinknak?
– Először is állatot tartani nem kötelesség, de aki tart, annak
felelősség! Kérjük, hogy idén gondoljanak a nehéz sorsú állatokra,
amikor adójuk 1%-áról nyilatkoznak! Várunk mindenkit szeretettel
Facebook-oldalunkon, ahol informálódhatnak eseményeinkről,
sétáinkról. Honlapunkat böngészve igazi négylábú társra találhat
bárki, tehát örökbefogadásra fel!
Köszönjük szépen.
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Több, mint 10 éve alapítottátok Hidegkút
és környéke első, önkéntes alapon működő állatvédő szervezetét, a Pilis-Budai
Kutyamentők Közhasznú Egyesületét, és
ezen a néven azóta mentitek a régió kóbor
állatait. Kérlek, meséljetek bővebben a tevékenységetekről!

HORVÁT
ÜDÜLŐHELY

A rejtvény fő soraiban Horatius gondolatát rejtettük el.
A 2017/5. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Elfelejteni semmit sem tudok, megbocsátani azonban mindent”. A helyes megfejtést
beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról
című előadásra, ami május 13-án 19.00 órakor lesz a Marczibányi
Téri Művelődési Központban. A nyertesek: Detvay Noémi, Jakus
Petra és László Noémi. Gratulálunk, a nyereményeket személyesen,
az előadás előtt fél órával a művelődési központ információs kollégáinál, a nevük bemondásával vehetik át. Várjuk megfejtéseiket a „Budai
Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@
masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2017. május 6-ig.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA
A II. kerületi Községház Utcai Óvoda 2017. június
1-i kezdéssel, napi 8 órában karbantartót felvesz.
Érdeklődni az intézmény vezetőjénél lehet telefonon: 376-5476.
A Szent Lujza Szeretetotthon szociális gondozó,
ápoló munkatársat keres. Érdeklődni a 466-5611-es
telefonszámon és a szentlujza@t-online.hu e-mail
címen lehet.
A Szent Lujza Szeretetotthon mosodai munkatársat
és takarítónőt keres. Érdeklődni a 466-5611-es telefonszámon és jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a szentlujza@t-online.hu e-mail címen lehet. Tel.: 06
30 625-2383
Budai ötvenes hölgy (tanító/német nyelvtanár) gyermekfelügyeletet vállal, tanulásban segítséggel.
Tel.: 06 20 353-9392
Megbízható, tapasztalt, munkájára igényes hölgy
bejárónői munkát vállal. Tel.: 06 30 542-8338

OKTATÁS
ANGOL-, FRANCIATANÍTÁS diplomás nyelvtanártól
minden szinten. A Pasaréti tér mellett. dobojutka@
gmail.com Tel.: 06 30 432-5012
ANGOL NYELVOKTATÁS, korrepetálás, nyelvvizsgára
felkészítés beszédcentrikus módszerrel. Házhozmenetellel. 1 óra 3000 Ft, 2 óra 5000 Ft. Dr. Kemenesi
Zsuzsanna. Tel.: 06 30 184-9164
Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolásoknak szaktanártól, referenciákkal. Tel.: 06 30 461-8821

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.

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

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

A BUDAHOUSE KERES IGÉNYES ÜGYFELEINEK ELADÓ, KIADÓ INGATLANOKAT KORREKT ÜGYINTÉZÉSSEL Tel.: 06 30 494-3964

Interaktív képzőművészet-tanfolyam indul 5-10 éves
gyerekeknek. NYÁRON FÉL- ÉS EGÉSZ NAPOS KURZUSOK is elérhetők. Tel.: 06 20 943-3009

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

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

INGATLAN
A RÓZSAKERT KÖZELÉBEN 16 m²-ES GARÁZS
HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ. Tel.: 06 30 580-2662
GARÁZS BÉRBEADÓ egy évre a Szemlőhegy utcában.
Tel.: 06 20 943-3009
Diplomaták és külföldi üzletemberek részére keresek lakást, házat, ikerházat hosszú távú bérlésre. Tel.: 06 30 924-7165
Felújítandó lakást, házat keresek megvételre (Budapesten és környékén). Visnyei István. Tel.: 06 20
980-7570
II/a Hidegkúti kétszer 95 m²-es, erősen felújítandó ikerház vételéhez társat keresek. Jó tömegközlekedés a közelben. Tel.: 06 20 253-0622
Családunk eladó családi házat, ikerházat keres Törökvészen, illetve környékén. Tel.: 06 30 244-2717
Kétszobás lakást vennék a Mechwart-liget környékén.
Magánszemély. Tel.: 06 20 590-3211
A Rózsadomb alján, a hangulatos TULIPÁN UTCÁBAN ELADÓ magánszemélytől csendes környezetben
egy 70 m²-es, két és fél szobás, első emeleti (lépcsők
száma szerint inkább második emeleti) napfényes,
erkélyes lakás, tárolóval. 47,5 M Ft. Tel.: 06 20 4431776. Nyomatékosan kérjük, hogy ingatlanközvetítők
ne keressenek!
A II., Felső Zöldmáli úton I. emeleti 61 m²-es, egy plusz
két félszobás lakás 34,8 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
FÉNY utcai III. emeleti (lift nincs) benapozott, három
szobás, erkélyes, felújítandó hagyományos polgári lakás eladó. Tel.: 06 30 526-1170
SZEMLŐHEGYEN 100 m²-ES 3,5 SZOBÁS VILLALAKÁS FELÚJÍTOTT VILLÁBAN, FÖLDSZINTEN 75
000 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70
523-1969
A Rózsadombon 1992-ben épült társasházban
136 m²-es kétszintes, teljeskörűen felújított lakás
garázzsal 85 M Ft-os irányáron eladó. Tel.: 06 30
477-3995

Hirdessen a

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

történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16-ig.
Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222.

Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10
megjelenéstől 10% kedvezmény. 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 hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények
nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.
Következő megjelenés: 2017. május 6-án.
Lapzárta: keretes – április 26., apró – április 28.

A II., Kassa utcában délnyugati fekvésű telek fél 680
m² életjáradékra eladó 73 éves beteg tulajdonosától.
Tel.: 06 20 999-3604
ADYLIGETEN 2050 m²-es építési telek 15%-os
beépíthetőséggel, jó infrastruktúrával, panorámával tulajdonostól eladó. Tel.: 06 30 257-0257
Buda határában új építésű, minimal stílusú, A+-os,
kétszintes, ötszobás családi ház eladó. Tel.: 06 20
364-6567
A III., Hunor utcában téglaépítésű, I. emeleti, 45 m²-es
másfél szobás, parkra néző, jó állapotú lakás tárolóval
22,9 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
PÁTYON 1132 m²-es telek faházzal, építési lehetőséggel eladó 4,4 M Ft-ért. Tel.: 06 70 296-9374
A PIRAMIS INGATLANÜGYNÖKSÉG A BUDAI
CSALÁDI HÁZAK ÉS NÍVÓS LAKÁSOK SPECIALISTÁJA. PROFI CSAPAT! NÁLUNK MEGTALÁLJA! MI
EL TUDJUK ADNI! www.piramisingatlan.hu Tel.:
33-55-965
A BakosLak Ingatlan keres eladó ingatlanokat.
Ház, ikerház, lakás, telek azonnali értékesítésre
készpénzes külföldi és magyar ügyfeleink részére. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571
Keresünk igényes kiadó házat, ikerházat, sorházat és lakásokat külföldi üzletembereknek,
családjaiknak és diplomaták részére. BakosLak
Ingatlan. Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK
INGATLANA ELADÁSÁBAN? TÍZÉVES TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu Tel.:
06 70 523-1969
INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT KERES!
BÍZZA RÁNK INGATLANÁT: GYORSAN HOZZUK A
VEVŐT, JUTALÉK 3%, ÜGYVÉD INGYENES, DIPLOMÁS ÜGYNÖKÖK, KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE.
ISMERŐSÉNEK LAKÁSA ELADÓ? HÍVJON, ÖN IS
JUTALÉKOT KAP! web: laurus.ingatlan.com TEL.:
06 20 960-0600

Eladó és bérbeadó lakások közvetítése (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
Bővülő ügyfélkörünknek keresünk családi és ikerházakat, lakásokat a II., XII. kerületben. BUDA-HOME,
tel.: 06 20 946-8383, 06 20 414-9344.

EGÉSZSÉGÜGY
Személyi segítőként ápolást, gondozást, hétköznap délelőtti megbízást vállalok. Tel.: 06 20
323-8308
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u.
31/a sz. alatt rendel. Előzetes időpont-egyeztetést a
06 20 341-5980-as telefonszámon kérek. Tel.: 3216819
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SORON
KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT!
TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.:
06 30 222-3016
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 természetgyógyász. Tel.: 06 30 945-8477
Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelőkben,
a Fény u. 10. alatti fodrászatban vagy az Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 20
595-3057
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA (SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMASSZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. HÉTVÉGÉN IS. Tel.: 06 30
206-4801
FIATAL, DIPLOMÁS NŐ SAJÁT GÉPKOCSIVAL
GYÓGYSZER-HÁZHOZSZÁLLÍTÁST VÁLLAL. Tel.:
06 30 585-6847

2017/7 – április 22.
VÍZ-GÁZ-VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT. Korszerű gépi tisztítás nagy tapasztalattal, bontás nélkül azonnal, garanciával. 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-, központi fűtés szerelése,
ázások, csőtörések megszüntetése. Tel.: 402-4330,
06 20 491-5089
GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás, víz-, villany-,
fűtésszerelés és teljes körű márkafüggetlen gázkészülék-javítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával 0-24
óráig. Tel.: 292-1990, 06 20 334-3438
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA-, GÁZ, KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL – ENGEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK.
PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS GARANCIÁVAL. Tel.: 06
20 923-3109, 06 70 258-0000

HIRDETÉS
Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burkolás, festés, tapétázás, zománcozás, víz-, gáz-, villanyszerelés,
laminált parketta lerakása és teljes lakástakarítás.
Tel.: 06 30 516-1612
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. Tel.: 06 30
341-3423
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,
CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES, LAKATOS, ASZTALOS
MUNKÁK, VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505, 06
30 251-3800
Zárszerviz vállal asztalos munkát, ajtók, ablakok, szekrények, illesztését, zárcseréit, pántok,
zsanérok cseréjét, küszöbök készítését, szigetelését. Tel.: 251-9483, 06 20 381-6703
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések.
frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 214-7442,
06 20 978-7429

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

ASZTALOS-LAKATOS MUNKÁK. BÚTOROK, AJTÓK,
KAPUK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA, ZÁRSZERELÉS. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30 447-3603
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éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
üvegezését, szigetelését garanciával. A felmérés
díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 06 70 550-0269

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok cseréje, javítása.
Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások megszüntetése. Balázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, 06 20 917-0697
GÁZ-VÍZ: JUNKERS, VAILLANT, BOSCH, FÉG STB.
KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 397-2458,
06 30 933-3620
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. Tel.: 2469021. ELMŰ által minősített és ajánlott vállalkozás.
Tel.: 06 20 934-4664

Kárpitos vállalja modern, stílbútorok áthúzását, javítását bőrrel, szövettel. Asztalosmunkák. 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 csővizsgálat 14 000 Ft-tól.
Tel.: 06 70 250-9132
ZÁRSZERELÉS, LAKATOS MUNKÁK, VÉDŐRÁCSOK, KAPUK-TOLÓKAPUK, SZERKEZETEK.
GIPSZKARTONOZÁS, TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET. Tel.: 06 30 292-3247

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

Elektromos cserépkályha javítása, villanybojler,
villanyszerelés, mérőhely kiépítése, EPH (érintésvédelem, tűzvédelem, javításokat vállalok).
www.elektromoscserepkalyha.hu Tel.: 06 20
530-0344

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK JAVÍTÁSA RÖVID HATÁRIDŐVEL, GARANCIÁVAL.
BIRÓ ISTÁN. TEL.: 06 20 937-8110

VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS.
VILLANYBOJLER, KAPCSOLÓK, LÁMPÁK SZERELÉSE, KÁBELEZÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20
546-6304

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

LAKÁS-SZERVIZ
Bádogos és tetőfedések, magas és lapos tetők javítása 1986 óta, budai kisiparos.Tel.: 249-2664, 06
20 944-9015
Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4 Pillér Kft.
Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
ÁCS, BÁDOGOS, TETŐFEDŐ! Javítástól az új tetőig!
www.tetoking.hu Kőműves munkát és szerkezetépítést is vállalunk. Tel.: 06 30 924-2690
Egyedi méret – Egyedi ár! Legjobb ár-minőség
arány a magyar garázskapu-piacon. Billenőkapuk már 65 970 Ft + áfától. Szekcionált már 97
750 Ft + áfától. Keressen bennünket bizalommal!
brinmetal.eniko@gmail.com Tel.: 06 30 306-9558

ELEKTRONIKA

TELEVÍZIÓK, RÁDIÓK, MAGNÓK, LEMEZJÁTSZÓK,
HIFITORNYOK JAVÍTÁSA, SZERVIZELÉSE HELYSZÍNEN. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
Lapos TV-k, színes TV-k javítása mindennap. Tel.:
243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL FERENC.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.: 06
30 857-2653

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

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

REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE,
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 06 70
341-9489, 06 20 341-0043

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

REDŐNYÖK (FA, MŰANYAG), GURTNICSERE. BIZTONSÁGI RÁCSOK JAVÍTÁSA, SZERELÉSE, KÉSZÍTÉSE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304

Szobafestést-mázolást, teljes lakásfelújítást takarítással együtt vállalok. Minőség kedvező áron. Hívjon
bizalommal. Tel.: 06 30 540-6132
Épületfelújítás! Épületek külső, belső teljes körű
felújítása, hőszigetelés, kőműves, festői munkák, térkövezés, kerítésépítés. Ingyenes kiszállás! Tel.: 7814021, 06 20 259-6319

TÁRSASHÁZAK
LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK. METZ
MÁTÉ. Tel.: 06 20 349-5395
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE, KEZELÉS,
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, ELÉRHETŐ ÁRON. www.
herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06 30 999-8619
Lomtalanítás! Hagyaték, ingatlan, pince-padlás lomtalanítása – ürítése. Hagyatékfelszámolás értékbeszámítással is! Magyar Imre. Tel.: 06 30 398-1597
Magánházaknál éves, rendszeres nagytakarítást,
ablaktisztítást vállalunk. Ha fáradt vagy elfoglalt,
hívjon bizalommal. Tel.: 06 70 284-3387
Takarítást vállalunk! Akár saját tisztítószerekkel, porszívóval. Festés, költözés után lakások, házak, irodák.
Tel.: 06 20 433-1628
NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi út és a Szerb Antal utca
sarkán lévő fodrászatban szeretettel várja régi
és új vendégeit. Tel.: 06 70 224-3725, 274-2451
A Pasaréti Fodrászszalonból MATYKÓ ILDIKÓ
(06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖTYI (06 20
251-7171) a Pasaréti út 53. (Gábor Áron utca
sarok) alatti fodrászatban szeretettel várja régi
és új vendégeit.
Új csapattal, megújult külsővel, kedvező árakkal és
hozzáértéssel várom Önt és kedvencét a Keleti Károly
utca 28/B alatt található TIP-TOP KUTYAKOZMETIKÁBAN. Bejelentkezés: Tel.: 06 20 242-9449
Pedikűrös házhoz megy. Tel.: 06 20 323-8308
Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre, szobafestő munkát vállal garanciával. Tel.: 06 30 913-8245

KERT
Kertápolás, kertépítés szakszerűen, kertésztechnikustól 21 év szakmai tapasztalattal. Móricz
Gábor. Tel.: 06 30 495-9862
Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás,
gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés. Reális áron! www.
telekrendezes.hu Tel.: 781-4021, 06 20 259-6319
Kertépítés, kertfenntartás, növényvédelem, automata öntözés. Ültetés, füvesítés, nyírás, metszés,
gallyazás és más kerti munkák szakszerűen,
igényesen. Tel.: 06 30 578-4394
Fakivágás, fagondozás megfizethető áron, zöldhulladék aprítása, szállítása, tuskómarás. Boda
János okl. kertészmérnök, www.greenarbor.hu
Tel.: 06 30 907-5948
Teljes körű kertgondozás kertészmérnök csapattól korrekt áron, zöldhulladék-szállítással. www.
greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948
KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, metszést, permetezést, fakivágást, szállítást vállalok. Szilágyi Csaba.
Tel.: 06 20 970-7506
Kertépítés, gondozás, metszés, fakivágás, szállítás.
Szilágyi Ferenc. Tel.: 06 30 445-9437
Fakivágás, irtás szállítással, térkövezés, fűnyírás,
kertépítés, nyesedékek elszállítása, kullancsirtás.
Tel.: 06 30 852-3349

MŰGYŰJTÉS
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁSÁROL
RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS,
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.:
06 30 456-3938
A VISNYEI GALÉRIA FESTMÉNYT, RÉGISÉGET, HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRJE FOTÓ ALAPJÁN ÁRAJÁNLATUNKAT! www.visnyei.hu Tel.: 06 20 980-7570
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, bútorokat, porcelánokat, KÖNYVEKET, kerámiákat, ezüsttárgyakat,
csillárokat, lakberendezési tárgyakat. Teljes hagyatékot.
Díjtalan kiszállás. Tel.: 951-8307, 06 30 462-8883
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL KÉSZPÉNZÉRT
BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANGSZERT,
SZOBROKAT, KÖNYVEKET, CSIPKÉT, KITÜNTETÉST,
EZÜSTÖKET, SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT,
BOROSTYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT DÍJTALAN
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 597-8280
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PAPÍRRÉGISÉG, KÉPESLAPOK, FOTÓK, 1945 ELŐTTI KÖNYVEK, JELVÉNY, KITÜNTETÉS KÉSZPÉNZES
FELVÁSÁRLÁSA, HELYSZÍNI KISZÁLLÁSSAL. Tel.:
06 70 609-9985
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket, teljes hagyatékot. Bp.
II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás, info@tallerantik.
hu www.tallerantik.hu Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, EZÜSTÖKET, PORCELÁNOKAT,
BRONZOKAT, ANTIK ÓRÁKAT STB. TELJES HAGYATÉKOT
ELSŐ VEVŐKÉNT LEGMAGASABB ÁRON. A KISZÁLLÁS
DÍJTALAN. herendi77@gmail.com Tel.: 06 20 280-0151
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. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. TEL.: 06 20
322-2697, 06 20 494-5344

VÉTEL-ELADÁS
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753
MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁROLOK DÍJTALAN
KISZÁLLÁSSAL, PORCELÁNT, KERÁMIÁT, FESTMÉNYT,
BÚTORT, ÓRÁKAT, BOROSTYÁNT, NUMIZMATIKÁT,
SZŐNYEGET, TELJES HAGYATÉKOT, MŰSZAKI CIKKET,
FÉNYKÉPEZŐGÉPEKET, OBJEKTÍVEKET. PINTÉR NIKOLETTA. TEL.: 466-8321, 06 30 973-4949
Megvételre keresek kis és nagy HANGLEMEZEKET,
MAGNÓKAZETTÁKAT. Tel.: 06 20 363-2050
ART DECO hálószoba-bútor (ágy, szekrények, tükör) és
kandallóóra eladó. Tel.: 06 30 526-1170
Polgári antikvárium könyvet, könyvtárakat, képeslapot, papírrégiséget vásárol azonnali készpénzfizetéssel,
díjtalan kiszállással. www.ahely.hu Tel.: 787-2853, 06
31 789-9350, 06 30 692-4138
Antik íróasztalt vennék magánszemélytől. Kerületi
lakos. Tel.: 06 30 305-9596
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT VÁSÁROLUNK. INGYENES KISZÁLLÁS, AZONNALI FIZETÉS. TEL.: 06
20 387-4140
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJABBAT)
ANTIKVÁRIUM VÁSÁROL. 100 KÖNYVTŐL DÍJTALAN
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437
Könyvek, könyvtárak, CD-k, DVD-k, hanglemezek, valamint papírrégiségek (plakátok, képeslapok, térképek)
készpénzes felvásárlása. Tel.: 266-3277, 06 20 922-0001
DINASZTIÁNK HARMADIK GENERÁCIÓJA VAGYOK!
BRILIÁNS, ARANY, EZÜST, BOROSTYÁN HAGYATÉK
FELVÁSÁRLÁSA EXTRA ÁRON! HISZEM, HOGY A
TISZTESSÉGES MAGATARTÁSNAK VAN JÖVŐJE! BP.
XI., FEHÉRVÁRI ÚTI CSARNOK, FÖLDSZINT, VIRÁGSOR
(PORCELÁN, EZÜST ÜZLET). TEL.: 06 20 200-6084

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

EGYÉB
ELTARTÁSI, ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne középkorú
házaspár kölcsönös szimpátia alapján, budai ingatlanért.
Érdeklődni: Tel.: 06 30 432-4004
KÖZÉPKORÚ EGYEDÜLÁLLÓ NŐ ÉLETJÁRADÉKI,
ILLETVE ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNE IDŐS HÖLG�GYEL VAGY ÚRRAL EGYARÁNT. TEL.: 06 20 505-6495
LAKHATÁSÉRT VÁLLALOK KERTI, HÁZ KÖRÜLI MUNKÁKAT. MEGBÍZHATÓ EZERMESTER NYUGDÍJAS.
Tel.: 06 20 999-3604
Kártyapartnereket keresek!! 60-70 éves hölgyek és urak
jelentkezést várom!!! Tel.: 326-6687
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Nyáron, ősszel is
kötöttben! Egyedi, méretre készült kézi kötött
(horgolt) ruhadarabok rendelésre, nagy fonalválasztékkal. www.kotode.hu Tel.: 356-6009
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Miért érdemes elmenni
egy hallásvizsgálatra?

Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes hallásvizsgálat kampányának apropóján lapunk összeválogatta azokat a legfontosabb
szempontokat, melyek miatt hasznos a hallásvizsgálatra elmenni.
A hAllásproblémák
mindAnnyiunkAt érintenek.
A megnövekedett környezeti zajok, a hangos
zenehallgatás, a zajos munkahelyeken a hallásvédelem hiánya mellett a hallószervek természetes úton történő elöregedése sem kímél
bennünket. Ezek miatt előbb-utóbb valamilyen
mértékben mindannyian érintettek leszünk,
vagy már érintettek is vagyunk. A kérdés inkább az, hogy kinél mikor jön el az a pillanat,
amikor bejelentkezik egy hallásvizsgálatra.
A hAllásvizsgálAt ingyenes.
Az Amplifonnál amellett, hogy teljesen ingyenes, a vizsgálatot végző hallásközpontok
sem számolnak el pontokat a Társadalombiztosítási Pénztár felé.

A hAllásvizsgálAt fájdAlommentes.
Az anamnézis felvétele után a hallójárat ellenőrzése, majd maga a hallásvizsgálat következik, melynek célja, hogy audiológus
segítségével megtalálják azt a legkisebb intenzitású hangot, amelyet Ön még éppen
meghall. A következő lépésekben pedig
jelezni kell, mennyire hallja meg a beszédet,
és mennyire sikerül megértenie azt. Ez a vizsgálat tehát teljes körű, és csupán 25-30 percet
vesz igénybe.
A hAllásvizsgálAtrA nem kell várni.
A modern előjegyzési rendszernek köszönhetően minden hallásvizsgálat előre megbeszélt időpontban történik. Önnek csupán
fel kell hívnia az Amplifon hallásköz-

A hallásvizsgálat teljes körű,
és csupán 25-30 percet vesz igénybe.

pontot a cikk alatti hirdetésben szereplő
telefonszámok egyikén, és egyeztetni egy
megfelelő időpontot. A más egészségügyi
intézményekben általános, sokszor órákig
tartó várakozás kiküszöbölhető.

Vegye
komolyan!
A jó hallás fontos.
A problémák megelőzésének érdekében
ingyenes audiológiai szűrővizsgálatot szervezünk
az Amplifon Hallásközpontokban
II. kerületi lakosok számára
2017. április 24-től május 12-ig.
Ne halogassa, foglaljon időpontot most!
Amplifon Hallásközpontok
II., Budagyöngye Bevásárlóközpont
Bejelentkezés: 06 1 221 55 66
II., Margit krt. 31-33.
Bejelentkezés: 06 1 336 02 98
amplifon.hu

2017/7 – április 22.
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12 000 Ft felett
i
megrendelésé
t

ingyen

házhozszállít
juk

az egész orsz
ágban!

KUTATÓEXPEDÍCIÓK

FESZTIVÁLJA
2017. ÁPRILIS 29.

10.00—19.00

HÉTPRÓBA

MILLENÁRIS
D. CSARNOK

ÛRKUTATÁS

JÁTÉK

GYERMEKPROGRAMOK
TAKARÍTÁS A VILÁGÛRBEN
ATACAMA-EXPEDÍCIÓ
T Û Z F Ö L D I J É G V A R Á Z S NYEREMÉNYEK

PLANETÁRIUM

KINCSKERESÉS

JEGES-ÓCEÁNI TENGERJÉG

BALATON

WWW.FELFEDEZOKNAPJA.INFO MARS-KUTATÁS
A MARSI VÍZ NYOMÁBAN

KÖZÉPPONTBAN

PEDALOCAFE

ADATVADÁSZOK

BÚVÁRMERÜLÉS A FELHÔK FELETT

VITROLÁSSAL ALASZKÁBAN

BARLANGOK 3D-BEN
FELSZÍNALATTI VIZEK NYOMÁBAN
PET KUPA

DINOSZAURUSZOK
A VÍZKINCSÜNK
KÉRÉSZEK AZ ASZTALON
KLÍMAKUTATÁS
METEOROLÓGIA, PROGNÓZIS

INGYENES BELÉPÉS

FÖLD ALATTI EXPEDÍCIÓK

Kiemelt támogató:

Szervezô:

Szakmai támogatók:

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

Ebédajánlat a Remizben
Minden hétköznap 12.00 és 16.00 óra között
kedvezményes, 1090 Ft-os
áron kínáljuk kétfogásos menüajánlatunkat.
Ha szeretne üzleti, baráti, családi körben, diákként
vagy nyugdíjasként finomat ebédelni, örömmel várjuk

rossmann.hu

a 25. születésnapját ünneplő
legendás Remiz Étteremben.

Remiz Étterem II. kerület Budakeszi út 5.
Telefon: 275-1396, 200-3843, 394-1896
remiz@remiz.hu • www.remiz.hu
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Ballagásra
héliumos lufik
széles választékBan!
Várunk a Rózsakert Bevásárlóközpontban

1026 Budapest, gábor áron u. 74.
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