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Országos részvételi rekord
a II. kerületben az országgyűlési választáson
Az április 8-i országgyűlésiképviselő-választás az előírásoknak megfelelően zajlott a II. kerület 74 szavazókörében. A kerületünket érintő
két egyéni választókerületben a Fidesz–KDNP jelöltjei, Varga Mihály és Gulyás Gergely szereztek parlamenti mandátumot. A II. kerületben
a 4. számú választókerületben országos részvételi rekord született. Az igen magas részvétellel lezajlott szavazás nem jogerős végeredménye – a külképviseleteken és az átjelentkezéssel más helyszíneken szavazók voksaival – április 14-én este lesz meg.

Az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek eredményei a 3. és a 4. számú OEVK-ban*
Varga Mihály
FIDESZ-KDNP Niedermüller
Péter
42.09%

Gulyás Gergely
FIDESZ-KDNP
Bauer Tamás
42.89%
DK
39.04%

Kádár
Barnabás
Áron
MOMENTUM
2.62%

Juhász Veronika
MKKP
1.81%

* A tájékoztató adatok a 3. OEVK-ban 98.75%-os, a 4. OEVK-ban
98.73%-os feldolgozottság mellett készültek. Választási végeredmény lapunk megjelenése után várható.

Kovács Tamás
JOBBIK
6.23%

Ungár Péter
LMP
9.86%

A 3. és 4. OEVK-ban a II. kerületi választók
pártokra leadott listás szavazatainak aránya*
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szágos részvételi rekordot hozott a szavazás: az országos megjelenési arányt jóval meghaladva
81,08%-os részvétellel zajlott a
4-es OEVK-ban a választás.
A II. kerületben átjelentkezéssel szavazók a II. Rákóczi Ferenc
Gimnáziumban működő 11. szavazókörben voksolhattak. Előzetesen 4024 nem II. kerületi választópolgár jelezte, hogy április
8-án városrészünkben kíván élni
szavazati jogával, közülük 3620an jelentek meg a Keleti Károly
utcai szavazókörben.

Benedek Márton
MOMENTUM
2.57%

%

Lezajlott kerületünkben is az
országgyűlési választás április
8-án. Ahogy eddig minden alkalommal, most is a legmagasabb
színvonalon igyekeztek megszervezni a szavazást mind a 3.,
mind a 4. számú országos egyéni választókerületben, amelyek
a II. kerületet érintik. A 3. számú választókerülethez (amely a
XII. kerülettel közös) az 50–74.,
a 4. számú választókerülethez
(amely a III. kerülettel közös) az
1–49. szavazókörök tartoznak.
Április 8-án a II. kerületben or-

Hajdu Mária
LMP
6.93%

9
2.8

Gyöngyösi Márton
JOBBIK
5.74%

4%

Kovács
Gergely
MKKP
2.78%

DK
37.13%

Arató István
MUNKÁSPÁRT
0.3%

5.7

KP Z-KD M 1 9.04
K
n
3
M ES
U
rto
D ENT
I
á
F
M
si M y
MO 690 .93 %
yö rgel
g
n
e
n
o
ly
19 97 6
% Gyö ács G erge ás Ár
0
.
34
0
ov ás G rnab DK
K
P
2
ly
a
Gu dár B más LM
3
a
Ká er T ária
4
u
Ba jdu M
5
Ha
7
8

J

4. számú OEVK

%
0.0 %
0.3 7 %
% 0
6
.5
%
4
9.8
16 96 2 2.09
8
4
4
13
5 3 ÜT T
Y
3%
M
G RT
P
1
.
E
%
U
0
T
37
LM
SPÁ MEN 2 84 6.23
Á
r
2
K
3
O
te
Pé ltán MUN M NP 3 38 50
r
o
1
KD
gá Z
1 % Un alik ván ton ESZ20
8
.
r
t
h
1
Mi tó Is k Má FID BBIK K
3
D
a
Ar nede ihály s JO er
4
Be ga M Tamá r Pét
5
r
Va vács ülle
6
Ko derm
7
N ie
8
9

3. számú OEVK

DK
9,5%
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HIVATALI NYITVATARTÁS
BUDAPEST II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1.
Polgármesteri Hivatal
Postacím:
1277 Budapest 23., Pf. 21

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

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIHELYEZETt IRODÁI
hétfő: 13.30-18.00,
szerda: 8.00-16.30,
péntek: 8.00-11.30
(kedd és csütörtök:
telefonos egyeztetés
alapján)

Adóügyi Osztály

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

Ellátási Osztály

hétfő: 13.30-18.00,
szerda: 8.00-16.30,
1024 Káplár utca 2/c-d,
péntek: 8.00-13.30,
100-as kapucsengő.
valamint minden páros
Tel.: 346-5700
pénteken 8.00-11.30E-mail: ellatas@masodikkerulet.hu
ig a Rezeda utca 10.
szám alatt.

Igazgatási Osztály
Ipar- és kereskedelmi
ügyek

1027 Frankel Leó út 5.
Tel.: 346-5519, 346-5525,
346-5536
E-mail:
igazgatas@masodikkerulet.hu

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

Intézményirányítási
Osztály

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

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

Környezetvédelmi
Osztály

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

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

Városrendészeti
Osztály
Ügyfélszolgálat

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

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

Városrendészeti
Osztály
Hidegkúti Rendészeti
Központ

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

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

Parkolási
Ügyfélszolgálati
Osztály

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

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

II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Közterületi bejelentés

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

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

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

A II. Kerületi Önkormányzat lapja. Megjelenik
kéthetente, 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató: Balaton Balázs (balaton.balazs@masodikkerulet.hu). Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra (ludwig.dora@budaipolgar.hu). Szerkesztők: Szabó Gergely
(szabo.gergely@budaipolgar.hu), Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu), Novák Zsófi Aliz
(novak.zsofi@budaipolgar.hu). Olvasószerkesztő, korrektor: Zsoldos Szilvia. Fotó: Soós Dániel, Budai Polgár
archívum. Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., telefon: 336-1384, 316-3410, e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.
hu. Tördelés: Ravien Kft. Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. Terjesztés: Ignition Hungary Kft. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 336-1384. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és
nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 2018. április 21., majd május 5., lapzárta: 2018. április 11.,
illetve 24. (kedd). Az apróhirdetések feladásának határideje: 2018. április 13., illetve 27. (péntek).
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Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
Hétfő 7.00–17.00, kedd:
8.00–17.00, szerda: 8.00–20.00,
Telefon: 896-2383
Kormányablak
csütörtök: 8.00–18.00, péntek:
Időpontfoglalás:
Osztály
8.00–14.00 Pénztár nyitvawww.magyarorszag.hu
1024
tartása: Hétfőtől csütörtökig:
Kormányzati ügyfélvoMargit körút 47-49.
8.00–16.00, péntek: 8.00–12.00.
nal: 1818
A pénztár zárva tartása alatt
bankkártyával lehet fizetni
Hétfő 7.00–17.00, kedd:
Kormányablak
Tel.: 896-3480
8.00–17.00, szerda: 8.00–20.00,
Pesthidegkút
Kormányzati
csütörtök: 8.00–18.00, péntek:
1029 Bátori László u. 2.
ügyfélvonal: 1818
8.00–14.00 Fizetés csak bankkártyával. Posta az épületben.
Hatósági Osztály I-II.
1024 Margit körút 47-49.,

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

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

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

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

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

Munkarendváltozás
– figyeljünk a parkolásra is

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a tisztelt ügyfeleket, hogy
a május 1-je körüli munkanap-áthelyezés miatt 2018. ÁPRILIS 21.
(szombat) munkanap, a hivatal pénteki munkarend és ügyfélfogadási rend szerint tart nyitva. 2018. ÁPRILIS 30. (hétfő) pihenőnap.
A Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Osztálya felhívja a
gépjárművel közlekedők figyelmét, hogy ÁPRILIS 21-én szombaton a munkanapoknak megfelelően parkoláskor az övezeteken
belül várakozási díjat kell fizetni, ÁPRILIS 30-án és MÁJUS 1-jén
azonban ingyenes a várakozás.

Közérdekű információk
• Helyreigazítás. A Budai Polgár előző számában az 5. oldalon, az
uszoda alapkőletételéről szóló cikkbe egy sajnálatos tévedés került. Természetesen Kárpáti György a legjobb egészségnek örvend, ezúton is bocsánatot
kérünk hibánkért elsősorban tőle és az olvasóktól is.
• Muskátlivásár: A II. Kerületi Önkormányzat által szervezett idei muskátlivásár május 12-én (szombat) lesz. A virágvásár részleteiről a következő
lapszámunkban adunk tájékoztatást.
• A II. Kerületi Önkormányzat honlapcíme: www.masodikkerulet.hu, FB-oldala: II. kerület (Budapest), FB-csoportja: Budai Polgár, központi
e-mail-címe: info@masodikkerulet.hu, központi telefonszáma: 346-5400.
• Ingyenes rendelői járat a Rét utcai háziorvosi rendelőhöz: hétfőtől csütörtökig délelőttönként óránként 7.30 és 10.30 között a Bem tértől
a Rét utcáig, több megállót érintve. A Rét utcából a Bem térre tartó járatok
szintén óránként indulnak 8 és 11 óra között. A buszt csak önálló közlekedési
képességgel bíró idős emberek vehetik igénybe.
• Okostelefonos segélyhívórendszer: a II. Kerületi Önkormányzat ingyenes alkalmazása baj esetén automatikusan riasztja a II. kerületi
Városrendészet közterület-felügyeletének 24 órás ügyeletét. Az applikációt
okostelefonokra az App Store-ból vagy Google Play oldalról lehet letölteni
HelpyNet néven.
• II. Kerület Kártya igénylése: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 1024
Keleti Károly u. 15/a, honlap: www.masodikkeruletkartya.hu, telefon: 5999222, e-mail: masodikkeruletkartya@vf2.hu.
• A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat szakorvosi rendelői: 1027 Kapás u. 22., telefon: 488-7522, e-mail: elojegyzes@kapas.hu.
1028 Községház utca 12., telefon: 376-5434.
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Köszönet mindenkinek a választási részvételért
Tisztelt Budai Polgárok!
Köszönöm Önöknek, hogy részt vettek
az országgyűlési választáson. A magas
részvétel bizonyítja, hogy Magyarországon a demokrácia erős, a magyar
emberek dönteni akarnak saját sorsukról, az ország jövőjéről.
Külön hálás vagyok azoknak, akik
szavazatukkal engem támogattak.
A siker közös – erős felhatalmazással rendelkező parlamentje lesz az országnak.
Személyesen is szeretném mindenkinek megköszönni a sok segítséget és bizalmat, igyekezni fogok megszolgálni.
Gulyás Gergely
Köszönjük szépen a Karácsony Gergelyre és az
MSZP–Párbeszéd listára, illetve a 3. választókerületben a Bauer Tamásra, a 4. választókerületben pedig a Niedermüller Péterre leadott
szavazatokat.
Őrsi Gergely,
a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője

Tisztelt Budai Polgárok!

Köszönöm a bizalmat,
köszönjük támogató
szavazataikat!
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Továbbra is Önökért és Budáért dolgozom!
Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm, hogy részt vettek a választáson és
külön köszönöm a rám, illetve a Jobbikra leadott
szavazatokat. Gratulálok a győztesnek, Gulyás
Gergelynek és jó munkát kívánok neki a méltó
képviselet ellátásához.
Gyöngyösi Márton képviselőjelölt,
3. választókerület

Tisztelt 4. Választókerületi Polgárok!
Köszönöm minden szavazómnak a támogatást és segítőimnek a kemény munkát. A Jobbik nevében is szeretném
megköszönni mindenkinek, aki részt vett a választáson,
hogy nem maradt otthon. Varga Mihálynak gratulálok és
kívánom, hogy képviselje úgy a választókerület minden
lakóját, ahogy az képességeiből leginkább telik.
Kovács Tamás képviselőjelölt, 4. választókerület

Új elektromos töltőberendezés a Frankel Leó úton

Idén további tizenegy e-töltőállomással gyarapszik a II. kerület, ebből április 6-án adták át az
elsőt a Frankel Leó úton. Az eseményen részt vett
Láng Zsolt II. kerületi polgármester, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési
képviselő és Ugron Gáspár Gábor, az e-Mobi Kft.
ügyvezető igazgatója.
A zöld rendszámmal megkülönbözetett elektromos meghajtású autók nemcsak feltölthetik
akkumulátoraikat a II. kerületben például a
Frankel Leó úti töltőponton, hanem a II. Kerületi
Önkormányzat döntése nyomán a fizetőzónák
területén ingyenesen is parkolhatnak.
– Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.
kiemelt feladata országosan az elektromostöltő-infrastruktúra hálózatának kiépítése, ennek
keretében a II. kerületben 2017-ben tizenegy
idén telepítendő elektromos töltőberendezés
kihelyezésének előkészítését, engedélyezését
kezdtük meg a II. Kerületi Önkormányzattal. Országosan az e-Mobi Nonprofit Kft. 330 e-töltőt
fog üzembe helyezni, ebből 169-et Budapesten
– tájékoztatott Ugron Gáspár Gábor.
Mint Láng Zsolt polgármester elmondta: a II.
Kerületi Önkormányzat az energiatakarékosság
jegyében valósítja meg beruházásait és működteti a Polgármesteri Hivatalt is.
– Az intézményi nagyberuházások mellett a
kiemelt feladatok közé tartozik a II. kerületi útés járdahálózat felújítása. Városrészünk útjai
nem rosszabbak más, budai kerületek útjainál,
és hosszú évek óta kiemelt tételként egymilliárd forint körüli összeget fordítunk az utak és
járdák felújítására, építésére, idén erre a cél-

ra mintegy 1,2 milliárd forint jut – emelte ki a
polgármester. Hozzátette: még 2015-ben adták át
– szintén kerületünkben, a Lövőház utcában – az
első budapesti intelligens közvilágítási oszlopot.
A fővárosban egyedülálló berendezést nemcsak
villanyautótöltővel szerelték fel, hanem ingyenes wifivel, korszerű LED-világítással, valamint
biztonsági és térfigyelő kamerával, illetve vészgombbal is.
Az önkormányzat tavaly csatlakozott az elektromos autót használó közintézményekhez, és
az állami pályázati lehetőséget kihasználva egy
elektromos Volkswagen Golfot vásárolt.
– Bízom benne, hogy Budán, a II. kerületben
élen tudunk járni a környezettudatosság és az
energiahatékonyság területén, valamint a XXI.
századi technológiák alkalmazásában – tette hozzá Láng Zsolt.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő elmondta, hogy 5300 olyan
zöld rendszámú autó van Magyarországon, amely
tiszta energiát használ, ezzel hazánk Közép-Európában a legtöbb eladott elektromos autóval
rendelkezik. A kormány másfél millió forinttal
támogatja minden egyes elektromos autó vásárlását.
Ld
Hol telepítenek új e-töltőállomásokat a
II. kerületben? Mechwart liget (a KSH-nál), a Frankel Leó úton a Lukács fürdőnél és a kialakítandó új
Egészségközpontnál, Marczibányi tér, Csatárka út,
Árpád fejedelem út, Fény utca, Gábor Áron utca
(a Rózsakertnél), Kelemen László utca (a Pasaréti
térnél), Rezeda utca, Szabadság–Községház utca
kereszteződése.

4. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT

BUDAI POLGÁR

Megújult a Szent János Kórház nővérszállója

Több mint száz ápoló, egészségügyi dolgozó kaphat méltó elhelyezést a Szent János Kórház
megújult nővérszállóján. Az épület műszaki átadásán Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő, Gulyás Gergely országgyűlési képviselő és Felföldi Katalin,
a Szent János Kórház ápolási igazgatója mondott köszöntőt március 29-én. Az eseményen
részt vett Láng Zsolt II. kerületi és Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármester is.

Kívül-belül teljesen megújult a Szent János Kórház nővérszállója: kicserélték az
épület nyílászáróit, a fűtési rendszert, az
elektromos hálózatot, felújították a vizesblokkokat, lezajlott a festés-mázolás és a
burkolatcsere, emellett száztíz kényelmes,
jól felszerelt, egyágyas szobát alakítottak
ki. A 486 millió forintos beruházás egy része uniós forrásból származott, a belső rekonstrukcióhoz a kormány 350 millió forintot biztosított.
Az épület március végi műszaki átadásán
Gulyás Gergely országgyűlési képviselő köszöntőjében hangsúlyozta, kulcsfontosságú, hogy az ápolók, különösen azok, akik

távolról jönnek Budapestre dolgozni, megfelelő körülmények között tölthessék mindennapjaikat.
– Hátravan még a Szent János Kórház és
a Kútvölgyi úti szakrendelő felújítása is.
A következő négy évnek az egészségügyi fejlesztések jegyében kell telnie – fogalmazott.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter,
országgyűlési képviselő köszönetet mondott a kivitelezőknek a határidőre elvégzett
minőségi munkáért, Szilágyi Zsoltnak, az Új
Szent János Kórházért elnevezésű polgári
kezdeményezés szervezőjének pedig azért,
hogy néhány éve felhívta a figyelmet a nővérszálló méltatlan állapotára.
– A magyar kormány felkarolta az ügyet,
a nővérszállóra napkollektorok kerültek,
felújították a hőszigetelést – mondta. Hozzátette, folytatni kell a munkát, mert a magyar egészségügyben rengeteg megoldandó
feladat van. Felföldi Katalin, a Szent János
Kórház ápolási igazgatója is hangsúlyozta,
hogy a felújítással egy régóta dédelgetett
álmuk vált valóra. A beszédeket követően a
szalagot Varga Mihály, Gulyás Gergely, Felföldi Katalin, Láng Zsolt és Pokorni Zoltán
együtt vágta át, majd a sajtó képviselőivel
bejárták a felújított épületet. Az eseményen
részt vett továbbá Szilágyi Zsolt, Kázmér Tibor, a Szent János Kórház főigazgatója és
Hanusz Ákos, a kórház műszaki vezetője is.
NZSA

2018/6 – április 14.

ÖNKORMÁNYZAT

A képviselő-testület ülésén történt

A képviselők a március 22én tartott ülésen többek között döntöttek arról, hogy
hatályon kívül helyezik a II.
Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatát szabályozó
rendeletet, és helyette újat
alkotnak. Az új rendelet a
felsőbb jogszabályokhoz igazodva, összhangban az önkormányzat más rendeletei-

vel, pontosítja többek között
a fogalmakat, a díjtételeket,
valamint azokat a helyszíneket, amelyekre nem adható
ki közterület-használati engedély.
A testület úgy döntött, hogy
a II. Kerületi Önkormányzat
részt vesz a HungaroControl
Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás Program pályázatán
a Hidegkúti Családi Iránytű

Egyesület bevonásával. Nyertes pályázat esetén a légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtó
vállalat támogatását a Hidegkúti Sportparádé megrendezéséhez lehet felhasználni.
Döntöttek a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
intézményi térítési díjainak
áprilistól érvényes felső határáról is.

A II. Kerületi Önkormányzat rendeletei elérhetők
a www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla oldalon.

5. OLDAL
A FIDESZ II. KERÜLETI IRODÁJának nyitvatartása: hétfőn és szerdán 10-18
óráig, kedden és csütörtökön 8-15 óráig,
pénteken 9–14 óráig. Telefonszám: 2125030 (1024 Keleti Károly u. 13/b).
Ingyenes jogi tanácsadás a Fidesz II.
kerületi szervezeténél. Időpont-egyeztetés nyitvatartási időben a 212-5030-as
számon.

A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelentkezéseket a (06 30) 961-8561-es számon.
E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web:
www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.
com/kdnpbp2. Ingyenes jogi tanácsadás,
minden hónap utolsó keddjén 16.00-18.00
között. Bejelentkezés nem szükséges.

Képviselői iroda: Varga Mihály (a 4-es
számú választókerület országgyűlési képviselője) irodája hétfőn 15-18, szerdán
17-20, pénteken 9-13 óráig tart nyitva
(1028 Máriaremetei út 118., tel.: (06 20)
355-8199).

Napirend előtt
Napirend előtti hozzászólásában Őrsi Gergely, a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője örömét fejezte
ki a fővárosi önkormányzat forrásaiból megvalósuló
Széna téri felújítás miatt, remélve, hogy az esemény
nem kampánycélt szolgált, és bízik abban is, hogy a
beruházás előbb elkészül, mint a volt Ipari Minisztérium
területének rendezése.
A képviselő elmondta, a sajtón keresztül jutott tudomásukra, hogy tavaly a II. kerület olyan közvélemény-kutatásokat végeztetett, melyekben politikai
kérdésfeltevések is szerepeltek.
– Érdeklődöm, hogy milyen forrásából készült a kutatás, kik ismerhették meg a kérdéseit és az eredményét,
valamint mikor és milyen formában ismerhetők meg
az adatok. Kérdés az is, hogy a kutatás eredményét
átadták-e az önkormányzat vezetésén kívül harmadik
fél részére, amennyiben igen, akkor kinek?
Dankó Virág alpolgármester jelezte, hogy mint minden eddigi polgármesteri ciklusban, most is készültek
közvélemény-kutatások az önkormányzati ciklus felénél.
– Tavaly egy ezerfős reprezentatív közvélemény-kutatás készült, mely elsősorban a helyi ügyekről szólt
– mondta az alpolgármester. – Az idősebb korosztályt
érintő egészségügyi és szociális kérdéskör mellett a felmérésnek része egy politikai blokk, mert nem választható
el az általános és az országos politikai trendektől az,
hogy helyben hogyan ítélik meg a kerület tevékenységét.
Dankó Virág hozzátette: az önkormányzat vezetése a
felmérések segítségével tudja a saját eredményességét
lemérni az általános, a kerületen túlmutató politikai
viszonyokhoz képest.
– A közvélemény-kutatást a polgármesteri kabinet
költségvetéséből finanszírozták, mint ahogyan a korábbi
polgármesterek idején is történt. Az eredményeket az

operatív stratégia kialakításáért felelős személyként a
polgármesteri kabinet vezetője, a polgármester, valamint én ismerem, más kutatás nem volt, az eredményeket pedig nem adtuk át másik félnek. A kérdőívek
és a kapcsolódó szerződések megtekinthetőek, de úgy
gondolom, a normális politikai kultúrának a része, hogy
más politikai szervezetek nem a mások munkájához
megrendelt kutatásokkal kívánják a saját kutatásaikat
helyettesíteni.
Ernyey László, a Fidesz-frakció vezetője köszönetét
fejezte ki minden érintettnek a Széna tér átépítése,
fejlesztése és a buszpályaudvar elköltöztetése miatt.
– A felújítást már 1990-es önkormányzati képviselővé
választásom után kezdeményeztem, így bízom benne,
hogy mielőbb megvalósul.
A közvélemény-kutatás kérdéséhez hozzászólva
jelezte: több polgármester alatt is volt képviselő, de
eddig egyetlen más oldalhoz tartozó párt sem kérte ki
a polgármestertől a helyi kutatások adatait. Véleménye szerint is ez hozzátartozik a politikai kultúrához.
Kecskés Balázs (Kerületünk az otthonunk-frakció)
megemlítette, hogy a Budai Irgalmasrendi Kórház
bővítése kapcsán több, a környéken élő lakos megkereste
azzal a panasszal, hogy az utóbbi hetekben heti hét
napot dolgoznak a beruházáson, a munka már reggel
fél nyolckor elkezdődik.
– Kérem a hivatal illetékeseit, nézzenek utána, valóban így van-e, és amennyiben igen, tartassák be az
építtetővel a jogszabályi előírásokat – hangsúlyozta
Kecskés Balázs.
Szalai Tibor jegyző arról tájékoztatta a képviselőt,
hogy a kórház rekonstrukciója és bővítése kiemelt
kormányzati beruházás, ezért az építési engedélyező
hatóság nem a II. Kerületi Önkormányzat volt, így ellenőrzési tevékenységet sem gyakorolhat az építkezés felett.

Az MSZP II. Kerületi Szervezetének
irodája hétfőn és csütörtökön 12-18 óra
között, valamint kedden, szerdán és pénteken 10-16 óráig tart nyitva. Őrsi Gergely
II. kerületi pártelnök és a Kerületünk az
otthonunk-frakció vezetője fogadóórát
tart a 1027 Fazekas u. 19–23. szám alatti
irodában. Előzetes bejelentkezés a (06 1)
224-0090-es telefonszámon nyitvatartási
időben. E-mail: bp02@mszp.hu, www.
facebook.com/mszp2. Ingyenes jogi és
munkajogi tanácsadást tart az MSZP II.
Kerületi Szervezete. Előzetes bejelentkezés a 224-0090-es telefonszámon. Tartja:
dr. Varga Előd Bendegúz.
JOBBIK II. KERÜLET: fogadóóra minden
hónap páratlan hetének csütörtökén
16-18 óráig a 1024 Keleti Károly utca
8.-ban, páros hét csütörtökén 17-19 óra
között a Széphalom vendéglőben (1028
Hidegkúti út 79.). Jogsegélyszolgálat:
időpont-egyeztetés a (06 70) 638-6665-ös
telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.
hu, Facebook: Jobbik Második Kerület).

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ önkormányzati képviselője, Kecskés Balázs minden
hónap első hétfőjén tart fogadóórát 16-18
óra között a Budai Demokrata Klubban,
a 1126 Márvány utca 38. szám alatti irodában. Akinek bármilyen kérése, problémája merül fel, kérik, hogy a 275-8186-os
telefonszámon, vagy a budapest4@dkp.
hu e-mail-címen jelentkezzen.

Az éSzAk-budAI kISgAzdA poLgÁRI egYeSüLeT tisztelettel várja az
érdeklődők jelentkezését. E-mail:
kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06
20) 976-2415.
TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás
társasházi közös képviselőknek (1024
Mechwart liget 1.).
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A KÖLTÉSZET NAPJA

BUDAI POLGÁR

Április 11-én országszerte
a költészet napját ünnepeljük.
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PÁRI BERTALAN, a
Szent Angéla Ferences
Általános Iskola és Gimnázium első osztályos tanulója. Édesanyja elmondta,
hogy az iskolában most
tanulták az első verset,
Donászy Magda Hóvirág
című tavaszi költeményét.
– A meséket jobban szeretem, de például Varró
Dani verseit szeretem, mert azok viccesek. Az óvodában sok verset tanultunk, de azokra már nem
emlékszem. Most a Hóvirágot kívülről meg kellett
tanulni. Olvasni nem nagyon szeretem a verseket,
de szívesen meghallgatom őket.
MÜLLER KATA hároméves kislányával, TÖRŐCSIK LUJZÁVAL hintázott a játszótéren.
A versplakátot már korábban észrevették, és Kata
fel is olvasta kislányának Weöres költeményeit.

– Nagyon jó ötletnek tartom, hogy az önkormányzat így emlékeztet a költészet napjára. Lujza
jelenleg egy Mocorgó elnevezésű helyre jár, amit
egy gyógytornász és egy színművész csinál, a foglalkozások alapja a mozgás és a zene. Náluk is nagy
hangsúlyt fektetnek a versekre, így Lujza olyanokat
is hazahoz, amiket én nem ismerek. Ő azért is tud
rengeteg verset, mert anyukám óvónő volt, és tőle
is nagyon sokat hallott. A plakáton szereplő költeményekre én még gyerekkoromból emlékszem, de
a Kutya-tár már neki is ismerős. Nagyon fontosnak
tartom, hogy sok jó verset mondjunk, olvassunk a
gyerekeknek. Persze nemcsak azt, hanem meséket,
történeteket is.

Részlet Weöres Sándor Magyar etűdök című könyvéből a szerző kézírásával és saját illusztrációjával

A versek megszerettetését nem lehet elég
korán kezdeni. A gyerekek már egészen
pici korukban élvezik a versek ritmusát,
lüktetését, még mielőtt tartalmukat megértenék, az óvodában pedig már számos
verset, mondókát, éneket tanulnak. A költészet napja alkalmából az önkormányzat
évek óta egy-egy versplakátot helyez ki a
kerületi játszóterekre, hogy ezzel is versolvasásra buzdítsa az odalátogatókat. Az idei
plakátokon a 105 évvel ezelőtt született Weöres Sándor Magyar etűdök – Száz kis énekszöveg című kötetének három közismert
verse olvasható. A kerületünkben élt költő
nyelvi játékban és humorban bővelkedő,
pergő ritmusú versei nagyon népszerűek a
gyerekek körében. Gyermekverseinek zeneiségét az a tény tükrözi leginkább, hogy
Petőfit leszámítva nincs még egy olyan magyar költő, akinek annyi versét zenésítették volna meg, mint neki.
PZS
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Emlékezés
Örkény Istvánra

A II. Kerületi Önkormányzat koszorúval emlékezett Örkény István íróra születésének
106. évfordulója alkalmából április 5-én.
A magyar irodalom egyik meghatározó
alakja, kerületünk posztumusz díszpolgára
1912. április 5-én született és évtizedekig élt
városrészünkben. Az évforduló alkalmából az
önkormányzat Láng Zsolt polgármester koszorújával tisztelgett az író Nagyajtai utca és
a Pasaréti út sarkán álló egykori lakóházának
emléktáblájánál.
Örkény István életműve egyszerre klas�szikus és mai, könnyfakasztóan humoros és
torokszorítóan tragikus, általánosan emberi
és tipikusan magyar. Drámái, kisregényei és
egyperces novellái a XX. századi irodalom
kiemelkedő alkotásai, amelyek szerzőjük
mély humánumáról és emberismeretéről, kivételes érzékenységéről és intelligenciájáról
tanúskodnak. A kétszeres József Attila- és
Kossuth-díjas író a groteszk és az abszurd
máig legkiválóbb képviselője a magyar irodalomban. Élete végéig befejezetlen maradt
a tervezett nagyregénye, ám a morzsáknak
tartott, mégis egyedülálló novelláival, tárcáival és drámáival az irodalmi halhatatlanságba
írta magát.
Örkény István hosszú évtizedeken át – egészen 1979-ben bekövetkezett haláláig – élt
a II. kerületben, műveiben több helyen felP. Zs.
tűnnek a pasaréti utcák és terek.

KULTÚRA

7. OLDAL

Egy csodálatos kezű mesemondó
kiállítása

Hatalmas érdeklődés mellett nyílt meg április 6-án a Klebelsberg Kultúrkúriában Sprok Antal szobrász Fapofák című kiállítása. A Hidegkúton élő művész nem először mutatkozott be
szűkebb hazájában. Rendszeresen elhozza legújabb munkáit, amelyek rendre és megérdemelten aratnak sikert a látogatók körében.

Sprok Antal különleges mesevilágot teremt
alkotásaival. Figurái – legyenek bár emberi
vagy állati lények – meghökkentőek, viccesek,
egyediek. Lenyűgözik szemlélőjüket és
mosolyt csalnak arcára. Alkotójuk páratlan
kézügyességéről és páratlan fantáziájáról
árulkodnak.
A közel egy hónapig látogatható kiállítást
Csányi Vilmos író, etológus professzor nyitotta meg, aki a tárlat kapcsán az állati és emberi
gondolkodás különbségeiről, az utóbbi évmilliós fejlődéséről beszélt.
– Tudományos vizsgálatok igazolják, hogy az
ember genetikailag szeret szavannaszerű környezetben lenni, állatokat, növényeket látni
maga körül – mondta a professzor. – Erre akkor
is igénye van, ha egy felhőkarcoló 52. emeletén
egy szűk szobában lakik – ilyenkor egy akvárium, vagy egy tigris képe a falon viszi vissza a
természetbe. Sprok Antal műveiben jól érzékelhető ez a kettősség: figuráival emlékeztet a
természetre, egy-egy állatra, fára, ugyanakkor
figyelmeztet is: már nem ott vagyunk, nekünk
már kultúránk van, fiókjaink vannak. A fiókok az emberi tulajdonlási vágy szimbólumai:
szeretünk birtokolni, szeretünk gyűjtögetni,
számon tartani. Alkotásai a természet iránti
nosztalgiánk és a meglévő kultúránk egységének kompozíciói – jó példa erre az a nagy asztal,
amelynek két sarkából két magas fa nő ki. Sprok
Antal egy csodálatos kezű mesemondó, aki a
természet iránti sóvárgásunkat fejezi ki úgy,
hogy közben egy kultúrához való tartozásunkat,
ember-voltunkat is hangsúlyozza.
A művész is köszöntötte a látogatókat, akikkel megosztotta korábbi kétségeit kiállításával
kapcsolatban. Mint mondta, elbizonytalanodá-

sának két oka is volt. Egyrészt az alkotás nem
kiszámítható, ahhoz inspiráció kell, ami vagy
jön, vagy nem. Másrészt nemrég munka közben
megsérült mind a két keze, és kérdésessé vált,
hogy fogja-e tudni még megfelelően használni őket.
– Ami eddig természetes volt, azért most hálát érzek – fogalmazott és hozzátette –, ha minden jól megy, az ember életében eljön egy jól
felismerhető pillanat, amikor azt mondhatja:
ezért megérte. Számomra az önök jelenléte és
érdeklődése jelenti ezt a pillanatot.
A megnyitón Szirtes Edina Mókus zenész,
előadóművész, valamint Lévai Viola és Dömötör Luca táncművész lépett fel. Az eseményen
részt vett Csabai Péter VÖK-elöljáró. A kiállítást
MÁJUS 3-ig lehet megtekinteni a Klebelsberg
Kultúrkúriában (1028 Templom utca 2–10.).
Péter Zsuzsanan

Sprok Antal, Csányi Vilmos és Szirtes Edina Mókus
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DUNA-IPOLY
NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG

II. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT

A FÖLD NAPJA
2018. április 22., vasárnap
a Pál-völgyi-barlang kőfejtőjében
1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.

CSALÁDI NAP INGYENES PROGRAMOKKAL 10–17 ÓRA KÖZÖTT

11.00: CSUDATÁSKA TÁRSULAT

Tavaszra ébredt a nagyvilág

15.30: SZALÓKI
ÁGI
családi koncertje

16.30: CINCÉR KÁZMÉR

öko mesekuckója

Földbarát büfé – hozd magaddal kedvenc

-det!

TERMÉSZETISMERETI 7PRÓBA AJÁNDÉKOKKAL ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
BARLANGI MENTÉSI BEMUTATÓ FALMÁSZÁS

BARLANGTÚRÁK 50% KEDVEZMÉNNYEL

ÁLLATBEMUTATÓK DUNAVIRÁG VÍZIBUSZ

NEMZETI PARKI ÉS HELYI TERMÉKEK VÁSÁRA
www.facebook.com/budapest2
www.facebook.com/dunaipoly

www.masodikkerulet.hu
www.dunaipoly.hu

A természet megóvása érdekében kérjük,
hogy a rendezvényre utazásuk során a közösségi közlekedést vegyék igénybe!
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Idén is fogadj örökbe egy közterületet!

Közterület-szépítésre igényelhető támogatás
Idén hosszabb idő áll rendelkezésére a
jelentkezéshez a II. Kerületi Önkormányzat kezdeményezéséhez csatlakozóknak,
így segítve azokat, akik tavaszi telepítésű növények ültetésével valósítanák meg
egy-egy közterület szépítését.

A támogatás a II. kerülethez tartozó közterület rendbetételére és kialakítására, valamint
a helyreállított terület folyamatos gondozására használható fel. A munkálatok zökkenőmentes lebonyolításának biztosítása érdekében a pályázatokat folyamatosan, beérkezési
sorrendben bírálják el. A pályázatok beérkezésének végső határideje: 2018. AUGUSZTUS 31., péntek.
A pályázaton rendelkezésre álló keretös�szeg bruttó 4 millió Ft. A támogatás mértékének felső határa bruttó 400 ezer forint, a
pályázati támogatás maximuma pedig a teljes
költségvetés 70 százaléka lehet.

A pályázati kiírás (felhívás és adatlap) letölthető a II. Kerületi Önkormányzat
honlapjáról (www.masodikkerulet.hu), 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.

II. KERÜLETI NAGYTAKARÍTÁS

Találkozzunk idén is a II. kerületi nagytakarításon!

ÁPRILIS 20-ÁN, PÉNTEKEN

A Polgármesteri Hivatal munkatársainak részvételével tartja a II.
Kerületi Önkormányzat a közterületek közösségi takarítását az
idén is. A környezetvédelmi akcióhoz magánszemélyek és közösségeknek csatlakozását is várják.
Aki a kerülettakarítókkal tartana, az az alábbi helyszínek közül
választhat.
A Vízmosás utca–Emelkedő utca erdős területe (találkozó
a Vízmosás utca–Patakhegyi utca sarkán 13.00 órakor).
A Hidegkúti út 293.-tól Solymár irányában az út melletti erdős
terület a Kecskerágó utcától az Örökzöld utcáig (találkozó az erdő
mellett a Szarvashegy utca–Leshegy utcával szemben 13.00 órakor).
A Gyöngyvér utca végének erdős területe (találkozó a Muflon
utca–Gyöngyvér utca sarkán 13.00 órakor).
Kérjük a fenti címeken történő munkavégzéshez csatlakozni
vágyókat, hogy részvételi szándékukat legkésőbb április 18-ig
az alábbi e-mail-címen jelezni szíveskedjenek.
A fent felsorolt területektől eltérő helyszíneket is választhatnak,
amennyiben tudnak olyan helyről, amire ráfér a nagytakarítás.
Természetesen a takarítás keretében zsákot és kesztyűt biztosít
a hivatal azoknak, akik vállalják az általuk jelzett terület megtisztítását, illetve a hulladék összeszedését. Előzetes egyeztetést
követően az összegyűjtött hulladékot a hivatal elszállíttatja.
Amennyiben más területet választanának, úgy a megtisztítandó
terület megjelölését, az eszközigényt, az összegyűjtött hulladék
pontos helyét és az elszállítási igényt Kiss Tamás Attila környezetvédelmi ügyintézőnél lehet bejelenteni és egyeztetni a kiss.tamas.
attila@masodikkerulet.hu e-mail-címen.
A környezetvédelmi nap fővédnöke Láng Zsolt polgármester.

TEGYÜK SZEBBÉ KÖZÖSEN VÁROSRÉSZÜNKET!
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Megújul a Szent Angéla iskola

Megújul és aulával bővül a kerületünkben működő Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium. A fejlesztésre
kétmilliárd forint támogatást biztosított
a kormányzat.

A többmilliárdos beruházás részleteiről Varga Mihály
és Gulyás Gergely országgyűlési képviselő, Szalai Gábor, az iskola igazgatója, valamint Dobszay Benedek
ferences szerzetes, a Magyarok Nagyasszonya Ferences
Rendtartomány provinciálisa beszélt az iskola könyvtárában április 5-én.
– Az Ady Endre utcai iskolában új közösségi tér épül
és a sajtótájékoztató helyszíne, a könyvtár is megújul
és méltó helyre kerül a gyermekek jövője érdekében
– mondta köszöntőjében Varga Mihály. Hozzátette, az
iskolában kialakítanak egy természettudományi szaktantermi szárnyat is, ahol XXI. századi keretek között
lehet majd oktatni. A miniszter szerint a kerület iskolái
szerencsés helyzetben vannak, évről évre folyamatosan
fejlesztik őket, falaik között pedig magas színvonalon
folyik az oktatás. – A Szent Angéla iskola több mint
két évtizede működik újra a kerületben, az első olyan
egyházi fenntartású iskola volt, amely megmutatta,
hogy egyházi keretek között is jól el lehet látni az oktatási feladatokat, ezt a tanulói létszám folyamatos
növekedése is mutatja – hangsúlyozta. Emlékeztetett
továbbá, hogy a beruházás folytatása a két éve meg-

kezdett fejlesztési programnak; akkor 170 millió forintos
uniós támogatásból napelemes rendszert építettek ki
az iskola tetején.
Gulyás Gergely kiemelte, hogy a kormány az elmúlt
években jelentős forrásokat fordított iskola-, óvoda-,
illetve bölcsődefejlesztésre. – A II. és a XII. kerületben
is „kellemes gond”, hogy több a gyermek, mint a hely,
ezért férőhelybővítésre van szükség – fogalmazott. –
2010 óta megduplázódott az egyházi iskolák száma.
Dobszay Benedek ferences szerzetes zárta a sajtótájékoztatót. Mint mondta, ő maga nyolc évig tanított az
iskolában, ráadásul természettudományt. – Nagy öröm,

hogy az egész iskola és azon belül a szaktantermek is
megújulhatnak. Az iskolának nem csupán a szorosan
vett oktatás a feladata, hanem az is, hogy például
kirándulásokat, kulturális eseményeket szervezzen a
diákok és szülők, sőt a kerületben lakók számára – fogalmazott. Megjegyezte, a ferences közösségnek több
évtizedes tanítási hagyománya van: a 18. században
több tucat iskolája volt, de a kommunizmus alatt is
fennmaradhattak iskolái. A ferences rendnek jelenleg
hat közoktatási intézménye van, ebből kettő – a Szent
Angéla iskola és egy óvoda – a II. kerületben.

NZSA

„Ha jó teljesítményre törekszünk, azzal a saját életünket is jobbá tesszük”

A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
nevelőtestülete, tanulói minden tavas�szal megemlékeznek az iskola névadójáról.
A Csik-napok emlékünnepségén idén Kiss
Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó is köszöntötte az ünneplőket.

– Nagy öröm, hogy minden diákunk és tanárunk együtt ünnepelhet a Marczibányi Téri Művelődési Központban – mondta el Makovecz Éva,
az iskola igazgatója. – A márciusban megrende-

zett Csik-napok mindig a várva várt események
közé tartozik. A kisebbek sportvetélkedőkön
vehetnek részt, a felsőbb évfolyamosok előadásokat hallhatnak olimpiai és világbajnokoktól,
természettudósoktól.
Ezt követően köszöntötte a megjelent
vendégeket, tanárokat, Csik Bakó Katalint, az
iskola névadójának unokáját, Hajnissné Anda
Évát, a Közép Budai Tankerületi Központ igazgatóját, Biró Zsoltot, a II. kerületi kulturális és
közoktatási bizottság elnökét és Kiss Gergely
háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót.

Az esemény végén megjutalmazták
a sportban és a tanulásban is jól teljesítő tanulókat

Az ünnepség további részében levetítettek
egy videófilmet, amelyben az iskola tanárai, diákjai válaszoltak arra, hogy mi lehetett Csik Ferenc sikerének titka. Kiss Gergely
háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó is
arról beszélt, hogy mitől lesz valaki kiváló
sportoló. – A sikerhez szükség van arra is,
hogy magunkban bízva, a külső körülményeket kizárva dolgozzunk. Ha valaki a legmagasabb szintre akar eljutni, a kitartáson kívül
az kell, hogy csak a feladatára koncentráljon
– fogalmazott. Hozzátette, annak idején lehet, hogy volt esélyesebb csapat a magyarnál, mégis az akarat, az egymásba vetett hit, a
mentális többlet volt az, amiért mindenkinél
jobbak voltak. Megjegyezte, ő a maga korosztályában nem volt kiemelkedő tehetségű, de
olimpiai bajnok lett az elszántságának és belső hitének köszönhetően. A sportoló szerint,
ha jó teljesítményre törekszünk, azzal a saját
életünket is jobbá tesszük.
Az iskola, hagyományainak megfelelően
Csik-oklevélben és Csik-díjban részesítette a tanulásban és a sportban is kiemelkedő
teljesítményt nyújtó tanulóit és az őket leginkább támogató személyeket. Ebben a tanévben 7 alsó tagozatos, 22 felső tagozatos és 25
gimnazista nyerte el a kitüntetést. Csik-díjban két tanuló, Kaya Deniz Rómeó (8. a) és
Krnács Kata Lilla (12. a) valamint három pedagógus, Szabóné Butykay Ágnes, Kutczmann
Mihályné, illetve az igazgató, Makovecz Éva
részesült.
NZSA
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Minden nap más volt és minden nap szép volt

Szerkesztőségünk levelet kapott egy kedves olvasónktól. A levél szerzője Szégnerné
Ragó Piroska területi védőnőre hívta fel a
figyelmünket, aki nagy odaadással, szaktudással és gazdag tapasztalattal végzi
munkáját. Pontosabban végezte, mert ez év
márciusától nyugdíjba vonult.

Egy bel-budai kávézóban ültünk le beszélgetni
a most már jóval több szabadidővel rendelkező
védőnővel, akinek szakmai érdemeit nemcsak
a családok, hanem a munkatársak is elismerik,
hiszen 2017-ben, a Semmelweis-nap alkalmából
rendezett ünnepségen polgármesteri dicséretben részesült.
– A dicséret mindig nagyon megtisztelő és jólesik, akár a szakmabeliektől, akár a gondozott
gyermekek szüleitől érkezik. Nem számítottam
a tavalyi elismerésre, mint ahogy meglepett a
Budai Polgár megkeresése is, de nagy örömet
szerzett mindkettő, el is érzékenyültem. Ezúton is köszönöm annak a családnak, amelyiknek
eszébe jutottam.
Bizonyára nem véletlen, hogy kiemelik a
munkáját…
Szerencsés embernek mondhatom magam,
amiért ilyen szép hivatásom van, amit tényleg
csak nagy szeretettel és odafigyeléssel lehet és
szabad végezni. Sosem éreztem, hogy ez munka,
minden nap más volt és minden nap szép volt.
Úgy éreztem, hogy óriási csoda részese lehetek,
hiszen az újszülött megérkezésével egy új család
is születik, és ennél bábáskodni felelősségteljes,
ugyanakkor nagyszerű feladat.
Hogy került erre a pályára?
1975-ben érettségiztem Egerben egy egészségügyi szakközépiskolában. Jó tanuló voltam,
így édesanyám és az osztályfőnököm is rábeszélt,
hogy tanuljak tovább. Akkor indult Budapesten
az Egészségügyi Főiskola, ahová fel is vettek, így
én az első évfolyammal végeztem. Ekkor ismertem meg a férjemet, nem volt kérdés, hogy a fővárosban maradok-e. 1979 óta élünk a II. kerületben, de eleinte a III. kerületben dolgoztam.
Amikor azután megszülettek a lányaink, sikerült
a közelben munkát találnom. A mostani Pulzus
központ helyén volt egy gyermekrendelő, ahol
Szőnyi Tibor doktor úr mellett, Bánhidi Józsefné

védőnővel együtt 1986-tól 2005-ig hármasban
láttuk el a körzetet.
Mi történt 2005-ben?
Akkor választották szét a területi és az iskolai
védőnői feladatokat. A körzetpárom ment az iskolákba, én pedig maradtam a doktor úr, majd az
őt követő Czok Melinda doktornő mellett, akivel
szintén nagyon jól együtt tudtam működni.
Gondolom, sok szép emléket őriz a gyerekekről.
Sokan a szívemhez nőttek. Voltak nagyon kis
súllyal született pici babák, akik még több figyelmet igényeltek, és mindig nagy öröm volt látni,
hogy szépen gyarapodnak, fejlődnek, behozzák
a lemaradásukat. Közülük többen ma már egészséges felnőttek. Sőt, már „munka-unokáim” is
vannak, olyan szülők gyermekei, akiket annak
idején újszülött koruktól gondoztam. Ez mindig
megható és kitüntetett helyzet.
Miben tud segíteni egy jó védőnő?
A gyakorlati tudnivalók mellett az anyaság
megélésében szorulnak sokan támogatásra. Ebben a körzetben sokféle család, sokféle ember él,
akikhez mind máshogy kell fordulni. Támogatni
és segíteni kell a várandósokat az anyává válás folyamatában. Sokat számít az, hogy a fiatal anyukát hogyan nevelte annak idején az édesanyja,

milyen mintát hozott magával, mennyire mer
hallgatni az ösztöneire és átadni magát az anyaság örömeinek. Az utóbbi időben tapasztaltam
néhányszor, hogy vannak, akik úgy tekintenek a
gyermekvállalásra, mint egy projektre. De a gyerek nem projekt, amit kipipálhatunk, ha megvan, mint egy új autó vagy lakás.
Munkám során előfordultak szélsőséges
helyzetek, például bántalmazásos ügyek, ahol
a gyermekjóléti központot is értesíteni kellett,
de szerencsére ritkán. Az elmúlt negyven évben
sok változáson ment át a szakma, egyre több feladatot kaptunk, ami a felelősség növekedésével
is együtt jár. Ez egy gyönyörű hivatás, de sajnos
anyagilag még most sincs elismerve, így nem sok
fiatal szeretne védőnő lenni.
Hogyan telnek mostanában a napjai?
Sok bepótolnivalóm van. Elsősorban a családom: negyven éve vagyunk házasok a férjemmel,
van két csodálatos lányunk és négy fantasztikus
unokánk – mind fiú. Velük igyekszem minél több
időt tölteni, de sokat olvasok, színházba járok,
utazom. Új hobbim is akadt: a fotózás és a foltvarrás. Összességében nagyon boldognak és szerencsésnek mondhattam magam a pályámon és
a magánéletemben egyaránt.
Péter Zsuzsanna

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat ingyenes szakmai napja a Marczin

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. Kerületi Tagintézménye ÁPRILIS 19-én 8-15 óráig szakmai
napot tart a Marczibányi Téri Művelődési Központban az integráció témájában, amire várnak minden
érdeklődőt. A szakmai napot Hajnissné Anda Éva,
a Közép-Budai Tankerület igazgatója nyitja meg,
majd K. Németh Margit tart nyitó előadást Integráció címmel.
ELŐADÁSOK: 9.40–10.30: Tanulási kedv elősegítése az iskolában • 10.40–11.30: Többnyelvű
gyermekek integrációja, nyelvhasználata a családban
és a közösségben • 11.40–12.30: Integráció a böl-

csődében • 13.00–13.50: Autizmus és tehetség,
Inspiráló aspergeriek • 14.00–14.50: Szakvélemények értelmezése
WORKSHOPOK: 9.40–11.00: • Bullying, iskolai bántalmazás • Mi segít máshogy is látni a
gyermeket? – gyermekpszichodráma • Integráció,
motiváció • 11.10–12.30: Mentalizáció óvodai és
iskolai környezetben • Beszélgetés autizmussal élő
gyermekeket sikeresen integráló pedagógusokkal •
Számolási nehézséggel küzdő gyermekek tanórai
megsegítése • 13.00–14.30: Integráció a bölcsődében a Montessori-program alapján – videóbemutató

• Sikerek és kudarcok a pedagógiai munkában
• A többségi pedagógusok támogatása, a kiemelt
figyelmet igénylő tanulók ellátása.

A program ingyenes, de a részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezni a www.02.fpsz.
hu honlapon lehet. A szakmai napon
való részvételért a pedagógus-továbbképzés keretében 8 továbbképzési pont
szerezhető.
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A felnőttek felelőssége is a gyerekek
A világhálón se álljunk szóba idegenekkel!

Az okostelefon az életünk részévé vált,
ma már a két-három éves gyerekek is
könnyedén használják. A kérdés a hogyanon van. A szülőkön kívül a pedagógusok
is szembesültek azzal, hogy érdemes minél hamarabb megtanítani a gyerekeket
a biztonságos internethasználatra, mert
nem mindegy, hogyan kommunikálnak,
milyen alkalmazásokat töltenek le, kivel
lépnek kapcsolatba, milyen képeket osztanak meg magukról. A veszélyekről Keskeny Tamás őrnagy beszélgetett a Szent
Angéla iskola negyedikes diákjaival.

Az internet biztonságos használatáról a tavaszi szünet utáni első tanítási napon hallhattak
érdekes előadást a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium diákjai Keskeny Tamás őrnagytól, a BRFK Bűnmegelőzési Osztály
kiemelt főelőadójától. A negyedikesek osztályfőnöke, Szutterné Viz Lívia elmondta, az előadást
azért szervezték, mert az egyik szülői értekezleten kiderült, a szülők többsége tart attól, hogy
gyermeke bajba kerülhet internetezés közben.
Az előadás kezdetén szó esett az internet történetéről és egészségügyi hatásairól is. – Orvosi
kutatások szerint napi négy óránál több számítógép előtt töltött idő hosszú távon káros hatással
lehet a szervezetünkre – hívta fel a figyelmet az
előadó. A görnyedt és ülő testtartás gerinc- és
nyaki problémákat okozhat, de romolhat a látásunk és a rendszeres, erőteljes fülhallgató-használat következtében a hallásunk is. A folyamatos
internetezés „állandó készültségben tart”, ami
szellemileg is fárasztó. A szakember szerint esténként érdemes – még kikapcsolt állapotban
is – a hálószobán kívül elhelyezni az elektromos készülékeinket. Megjegyezte, a fővárosban
is minden évben történik baleset a gyalogosok,
autósok felelőtlen közlekedése miatt, mert telefonálnak, neteznek, ami elvonja a figyelmüket.

Hosszan beszélgetett a gyerekekkel arról, hogy
a különféle alkalmazások és internetes oldalak
beszélgető felületein – például online játszható játék csetablakjában, közösségi oldalakon
– kommunikálók milyen trükköket vethetnek
be, hogy a bizalmukba férkőzhessenek. Mindig
óvatosnak kell lenni, példaként említett egy esetet, amikor egy férfi a neten magát fiatal fiúnak
kiadva, úgynevezett álprofil mögé bújva próbált
meg elcsalni egy tinilányt.
– Ahogy az utcán sem állunk szóba idegenekkel, úgy az interneten sem! Nem tudhatjuk, hogy
akivel beszélgetünk, jó szándékkal kezdeményezte-e a beszélgetést, vagy bűncselekményt
akar elkövetni. Egy webkamerás beszélgetés során például kifigyelhetőek a lakásunkban tartott értékek – magyarázta. Hozzátette, ha valakit
interneten keresztül ismernek meg a gyerekek,
arról mindig számoljanak be a szüleiknek. – Ha
találkoznátok egy online megismert újdonsült
barátotokkal, akkor a szüleitek tartsanak veletek, középiskolások vagy felnőttek pedig legalább
Ne hagyjuk magukra
a kisebb gyerekeket
az internettel

egy barátot vigyenek magukkal, hogy ha baj van,
legyen segítség – figyelmeztetett.
A gyerekek kérdéseire válaszolva elmondta,
hogy a bűnöző hackerek a magas szintű informatikai tudásukkal visszaélve – leggyakrabban
anyagi haszonszerzés vagy károkozás céljából
– jogosulatlanul törnek be számítógép-hálózatokba, de némelyikük „vírust” is készít.
Utóbbiak kapcsán javasolta, hogy mindenki
győződjön meg arról, biztonságos internetes
oldalon jár-e, a „www” kezdet előtt látható-e
a https (az s betű a secure, tehát biztonságos)
betűsor, vagy egy kis lakat. Ha nem, akkor ne
használják az adott oldalt. Az interneten érkező
kéretlen reklámokról annyit mondott, mindig
rögtön ikszeljék ki őket, ne kattintsanak rájuk.
Ha mégis rátévedtek az oldalra, ilyen felületen
soha ne regisztráljanak és ne adják meg adataikat, jelszavaikat sem, mert ezekkel visszaélve
a privát szférájukba férkőzhetnek, számítógépüket is tönkretehetik. Az ártó programok
megfékezésében segítenek a különféle vírusirtó
és szűrőprogramok, de csak akkor, ha folyamatosan frissítik őket.
Szó esett arról is, mit jelent az, hogy az internet
nem felejt, miért kell tehát nagyon megválogatnunk, miket posztolunk, illetve milyen képeket
osztunk meg magunkról, hiszen azok könnyen
kikerülhetnek a készítő ellenőrzése alól. Az őrnagy rövid oktatófilmeket is levetített az említett
témákban. Ezek bemutatták, hogy például néhány egyszerű kérdésen keresztül hogyan deríthető ki, melyik iskolába jár a csetelő, hol lakik,
esetleg milyen értékek vannak a birtokában.
Az iskola igazgatója, Szalai Gábor szerint nem
lehet elég korán kezdeni a gyerekek és a szülők
biztonságos internethasználatra nevelését, ezért
szeretné elérni, hogy az alsó tagozaton rendszeresen tartsanak hasonló ismeretterjesztő órákat. A rendőrség ingyenesen tart előadásokat,
az iskolák a kerületi képviselőjükön keresztül
kérhetik a különleges órát.
NZSA
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biztonságos internetezése
Az ortopéd orvos és a gyermekpszichológus szemével

Dr. Pataky Emese ortopéd orvos Bo-

wen-módszerrel segít a hozzá fordulókon. Azt kérdeztük tőle, találkozott-e a
túlzott számítógép-használatból eredő
mozgásszervi problémákkal. – Napi szinten találkozom nyak- és vállfájdalommal,
felsővégtag-zsibbadással, ami abból ered,
hogy a képernyő és a billentyűzet helyzete
nem megfelelő, az embernek a nyakát előre
kell nyújtania és ez nem természetes. A kis
„kütyüket”, a telefonokat és a táblagépeket is többnyire lehajtott
fejjel használjuk. Az ülő pozíció hosszú távon szintén nem ideális,
derékfájást, isiászt okozhat, és rontja az alsó végtag vér- és nyirokkeringését. A harmadik pedig, a kanapén való, félig ülő, félig fekvő
helyzetben való hosszas nyomkodás, ami az egész testünknek rossz.
Gyakran találkozom olyan panaszokkal is, amiket a számítógépes
egerezés okoz, el is neveztem egérkönyöknek. Az okozott mentális-pszichés problémákról nem is beszélve, hogy még az elalvás előtti
utolsó pillanatban is elküldünk egy ímélt a kollégának vagy csetelünk
a barátunkkal, szerelmünkkel. És megfelelő „internetes intelligencia” hiányában mindenféle információszemetet elolvasunk, ami
szintén befolyásolja gondolatainkat és rontja az alvásminőséget.
Az eszközhasználat károsító hatását enyhíthetjük, ha megfelelőre
állítható az asztal magassága, ha dönthető a felszíne, ha a monitort
szemmagasságba tesszük. Norvégiában például már lehet állva is
dolgozni jól beállított gépek mellett. És persze félóránként ajánlott
felállni az asztal mellől.
Három fiú – 16, 18 és 19 évesek – édesanyjaként annyit tehetek,
hogy figyelmeztetem őket, de sokszor a házi feladathoz is szükséges
az internet és a számítógép használata. Szívem szerint napi egy órára korlátoznám a nyomkodást. Ha a többszöri kérés és figyelmeztetés nem használ, van, hogy egyszerűen áramtalanítom a rendszert,
persze akkor átkapcsolódnak a nagymama wifijére... Emellett igyekeztünk úgy nevelni a fiúkat, hogy legyen, ami elvonja őket az asztaltól, például a sport – mondta lapunknak dr. Pataky Emese.
A Bowen-technika nevét feltalálójáról, az ausztrál Tom Bowenről kapta. Lágy, gördülő mozdulatokból épül fel a kezelés, amit az alkalmazó az ujjaival végez az izmokon, inakon,
ízületek fölött. Lehetővé teszi, hogy a stresszes élet, műtétek,
balesetek, lelki traumák miatt megrekedt öngyógyító mechanizmusok szervezetünkben újra beinduljanak, így oki terápiának is mondható.
A nem megfelelő tartalom traumát,
a napi 6-10 óra játék fejfájást,
gerincproblémákat, szembetegséget,
szorongást, visszahúzódást okozhat

Kollár Anna gyermekpszichológus arról is beszélt, találkozott-e már olyan
gyerekkel, akinek a túlzott számítógépés telefonhasználat miatt segítségre volt
szüksége.
– Az ilyen problémák nagyon gyakoriak,
azonban ritkán jelentkeznek önállóan.
Sokszor együtt járnak például a beilleszkedési gondokkal, a kortárs kapcsolatok
nehézségével, de nehéz megállapítani, mi
volt előbb, mert egymásra hatnak. Van, hogy a közösségben lévő
problémák miatt fordul a gyerek inkább a könnyebben irányítható virtuális valóság felé, és természetesen olyan is van, hogy a
telefonon, számítógépen töltött idő fokozatosan átveszi a kortárs
kapcsolatok helyét. Fontos azonban szétválasztani a telefonozást,
a problémás használatot és a függést. Az, hogy (valójában) ki függő,
nem a kütyüzéssel töltött idő mennyiségen múlik, hanem azon, ha
már az életének több területét, valamint az életminőségét is jelentősen befolyásolja. A 12–20 év közötti korosztály napi több órát van
online, a társas kapcsolatait is ott éli. A gond ott kezdődik, amikor ez
már az előbbiek és családi kapcsolatai, valamint a tanulás rovására
megy. A közösségi média használatát és a számítógépes játékokat
szerintem szét kell választani. Napi 6-10 óra játék fejfájást, gerincproblémákat, szembetegséget, szorongást, visszahúzódást okozhat.
A közösségi média önmagában negatív hatása hosszú távon az,
ha a magamról mutatott kép prezentálása lesz az életvezetésemben a vezető vonal. Tehát a képek megkomponálása, a velük való
foglalkozás, a dokumentálás (pl. fényképezés, posztolás), illetve a
visszajelzések válnak fontossá, nem pedig magának az élménynek
a megélése. Ha ez rögzül, kihat az önértékelésre, az önismeretre,
ami mindennek az alapja.
Kisgyerekek esetében az olvasott és látott (animált) mese között lényeges a különbség. Az olvasott mese fejleszti a képzelőerőt,
ami kihat a kreativitásra, az érzelemszabályozásra. A túl sok látott
mese, telefonos játék egyrészt nem kedvez a fantázia kifejlődésének, másrészt ingerküszöb-emelést jelent, onnantól pedig a kisebb
stimulációt adó ingerek már nem adnak ugyanolyan kielégülést az
agyban. Például nem fogja ugyanúgy lekötni a kártyázás, vagy egy
egyszerű verbális stimuláció. Ennek ellenére azt mondom, a mai
világban természetes, hogy a kicsik megnéznek egy-két mesét, ha
mellette megmarad az esti mesélés és telefonos játék helyett az
igazi, megfogható játékok. A negatív hatások csökkentésének és
a hosszú távú védelemnek leghatékonyabb módja a saját példánk.
Ha magunk is nyomkodunk, akkor a gyerek ezt fogja megtanulni.
Inkább üljünk le vele játszani, beszélgetni, minthogy az ölünkbe
ültessük, és együtt nézzük a képernyőt. Vigyázzunk a tartalomra is,
hiszen a mese utáni reklám például sokszor nincs hozzá igazítva.
Ahogy nő a gyerekünk, fontos lenne vele megbeszélni az időhatárt,
és abból nem engedni.
A kamaszlétbe sok szélsőség belefér. A szülőknek ajánlanám azt,
hogy ha kérdéseik, kétségeik vannak, menjenek el szakemberhez,
akár csak azért is, hogy megnyugtassa őket. Az internethasználat
kapcsán azonban ki kell emelni, hogy ha nincs semmilyen tartalmi
korlát, az a nem megfelelő tartalmakon (pl. pornó) keresztül akár
traumát is okozhat. De ha a szülő gondoskodik megfelelő szűrőprogramokról, a tartalmi és az időbeli korlátozásról (amit kamasz
gyerek esetében jó mindig közösen megbeszélni), és a gyerek úgymond biztonságban van a neten, hagyni kell neki saját időt. Emellett
ápolni kell a szülő és gyerek közötti bizalmat segítő kapcsolatot,
aminek megvalósításához tudunk támpontokat adni a szülőknek.
zsz
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EGÉSZSÉG

BUDAI POLGÁR

Ön mennyire egészséges?
A II. Kerületi Önkormányzat idén

is több helyszínen

szervez díjmentes és önkéntes EGÉSZSÉGNAPOKAT
kerületünk felnőtt lakosai számára.

ig
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delő

ai ren
Pesthidegkút, Községház utc
(1028 Községház u. 12.)
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Kapás utcai szakrendelő (102

II. Kerületi Önkormányzat Egészsé
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2018. június 9. (szombat) 9-16 óráút 71-73.)
her
Szent Ferenc Kórház (1021 Szé

óráig
2018. június 16. (szombat) 9-16 zp
ontban

s Kö

Célzott, kiegészítő szűrés a Pulzu
(1024 Fillér u. 4.)

A demenciával élők szolgálatában

Egy év telt el azóta, hogy a II. Kerületi Önkormányzat II. Számú Gondozási Központjában elindult a demenciával élő II. kerületi
lakosok nappali ellátása. A felújított Fillér
utcai intézményben az évfordulót családias
programmal ünnepelték. A születésnapi torta felvágását követően az idősek a hozzátartozóikkal együtt készíthették el a különféle motívumokkal díszített apró tárgyakat, melyek
azontúl, hogy esztétikai élményt nyújtottak, a
finommotoros mozgás fejlesztésére is hivatottak. A termeket az elmúlt időszak kézműves foglalkozásainak tárgyai díszítették.
– Örömmel töltötte el az intézmény dolgozóit, hogy a hozzátartozók egymás között
is megosztják tapasztalataikat, valamint érzelmileg is támogatják egymást, ami által
az elmúlt egy év alatt nagy, összetartó családdá formálódtunk – mondta el lapunknak
Kajcsáné Geszner Barbara intézményvezető.
– Ellátottaink többsége naponta látogatja
intézményünket, ezért igyekszünk mindent
elkövetni, hogy időseink biztonságos légkörben, élményekkel gazdagabban térjenek
haza.
Az intézményvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy amennyiben valaki az alábbi tüneteket tapasztalja hozzátartozóján, forduljon
bizalommal a Fillér utcai gondozási központhoz, lehet, hogy éppen ez a speciális nappa-

li ellátás nyújt majd segítséget. Tünetek: a
mindennapi rutinfeladatok elvégzése nehézségekbe ütközik (öltözködés, személyi higiéné, háztartás vezetése, gyógyszeradagolás),
memóriazavar, kommunikáció zavara (nyelvi
készség, szövegértés, írásbeliség), térbeli és/
vagy időbeli tájékozódás nehézsége, eltévedés, kóborlás.
Érdeklődni lehet Kajcsáné Geszner Barbara intézményvezetőnél (1022 Fillér u. 50/b,
tel.: 214-8639).

Ingyenes otthonápolási
tanfolyam
A kórházakban sokszor olyan betegeket is
elhelyeznek, akiknek az ellátása minimális
tárgyi tudással és szerető családi háttérrel otthonukban komfortosabban megoldható lenne. Éppen ezért a II. Kerületi
Önkormányzattal együttműködve a Budapesti Szent Ferenc Kórház a Budán élő
családoknak segítő, támogató, rehabilitációs célokkal újra elindítja egészségügyi
programját, amellyel a családtagok házi
ellátásában kívánnak tömör és praktikus
segítséget adni, a gyakorlatra fókuszálva.
Az oktatás tematikája: a betegemelés
technikái és technikai eszközei, pelenkázás, toalett segédeszközök használata.
Az oktatás időpontja: 2018. április 24.,
kedd 15–18 óra között.
Az oktatás helyszíne: Budapesti Szent
Ferenc Kórház (1021 Széher út 73.).
Az oktatásra jelentkezés: Fábiánné Kiss
Szilvia ápolási igazgató, hétköznap munkaidőben telefonon (06 30) 481-9537 vagy
e-mailben az apolig@szentferenckorhaz.
hu címen.
Az érdeklődőket korlátozott számban,
előzetes jelentkezés alapján tudják fogadni.
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Marketingvideó-készítő képzés

A II. Kerületi Önkormányzat által támogatott II. kerületi Vállalkozói Klub keretében folytatódik a márciusban megkezdett marketingvideó-készítő képzés. Villányi Balázs onlinemarketing-szakértő a videózásban rejlő reklámlehetőségekkel ismerteti meg az érdeklődőket.

A FEJLŐDŐ II. KERÜLETÉRT

II. KERÜLETI
VÁLLALKOZÓI KLUB

Ingyenes
online-marketing-képzések
két helyszínen!
Marczibányi
Téri Művelődési Központ
(1022 Marczibányi tér 5/a)

Április 17., kedd 9–13 óráig
– blogírás műhely
Április 17., kedd 14–18 óráig
– videóforgatás
Április 25., szerda 9–13 óráig
– videóforgatás

Klebelsberg Kultúrkúria
A képzéssorozat célja, hogy
házilag tudjunk készíteni
olyan – elsősorban marketing- és értékesítő célú – videókat, amiket kitehetünk a
honlapunkra vagy feltehetünk
a Facebookra, a Youtube-ra.
– Márciusban képernyővideót készítettünk, áprilisban viszont már kamerával
forgatunk, és olyan kisfilmet
készítünk, amihez adnunk
kell az arcunkat, ami egy kisvállalkozónál különösen fontos és hatékony marketinglehetőség – mondta el Villányi

Balázs. – Ezen a képzésen Mogyorósi Diána, a www.kreativtanodacska.hu tulajdonosa és
videóbloggere lesz a segítségünkre. Diána rendszeresen
készít és publikál „hogyan
csináld magad?”-videókat.
A képzésen megosztja velünk
gyakorlati tapasztalatait és
szakmai fogásait.
A marketingszakértő hozzátette: nemcsak bemutatják,
hanem lehetőséget biztosítanak a videók leforgatásához,
a lelkes résztvevőknek pedig
lehetőségük lesz az értékesítő-

oldalukat, ajánlatukat videós
formába önteni.
Akinek van konkrét ajánlata
az ügyfelei felé – és vállalja a
kihívást –, azt a képzés keretében kamera elé ültetjük és leforgatjuk vele a saját videóját.
A képzés keretében ugyanakkor folytatódik a blogbejegyzés- és cikkírás műhelymunka is, valamint tartanak
MasterMind csoportfoglalkozást is. Részletes információk
a http://onlinemarketinges.
hu/aprilis jelentkezési oldalon találhatók.

(1028 Templom utca 2-10.)

Április 18., szerda 9–13 óráig
– blogírás műhely
Április 24., kedd 9–13 óráig
– videóforgatás
Április 24., kedd 14–17 óráig
– MasterMind
Regisztráció az ingyenes képzésre:
http://onlinemarketinges.hu/aprilis
További információk:
Villányi Balázs, (06 30) 606-7843
e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu

Információk a csatornarákötésről

A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt
keretében a csatornaépítéssel érintett ingatlanokat a beruházás
részeként kiépülő házi bekötővezetékeken keresztül lehet csatlakoztatni, rákötni a kiépülő új, utcai gerinchálózatra.
Az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. arra hívja fel a figyelmet,
hogy a kivitelező illetékes munkatársai, akik fényképes projektigazolvánnyal rendelkeznek, közvetlenül a munkálatok megkezdése
előtt személyesen felkeresik az ingatlantulajdonosakat, hogy a házi
bekötőcsatorna helyéről egyeztessenek. Az egyeztetések célja, hogy a
bekötőcsatorna a tulajdonos számára megfelelő nyomvonalon épüljön
meg, amennyiben ez műszakilag megoldható. Amennyiben a kivitelező nem találja otthon a tulajdonost, egy második alkalommal, más
napszakban újra felkeresi. A kivitelező egy szórólapon meghagyja az
elérhetőségét, melyen keresztül felvehetik a céggel a kapcsolatot.
A beruházás keretében a meglévő csatornahálózat, a topográfiai
viszonyok és az ingatlanok elhelyezkedésének függvényében különböző típusú házi bekötővezetékek épülnek ki (gravitációs házi
bekötővezeték, nyomóvezetékes bekötés). A projekt keretében a
beruházás költségvetéséből – a tulajdonosok számára ingyenesen –
épül ki a tisztítóidomban vagy a házi átemelőben végződő gravitációs

vagy nyomott házi bekötővezeték. A kivitelező feladata továbbá
minden esetben a bekötővezeték és tartozékainak telepítése után
az érintett területek eredeti állapotnak megfelelő helyreállítása is.
A házi (telekhatáron belüli) hálózat megtervezésének és kiépítésének költsége az ingatlan tulajdonosát terheli.
A rákötés előtt a közműfejlesztési hozzájárulást a II. Kerületi Önkormányzat számlájára be kell fizetni. A hozzájárulás mértékéről
és befizetésének módjáról írásban tájékoztatják majd az érintett
tulajdonosokat.
Fontos, hogy csak megfelelő referenciával rendelkező vállalkozót
bízzanak meg a kivitelezéssel, a szakszerűtlen kivitelezés utólagos
javítása a legdrágább. A jelzések szerint a beruházás megkezdésének
hírére több „vállalkozó” kínálja szolgáltatásait a lakosok részére,
egyes esetekben előleget kérve. A nyertes kivitelező konzorcium
tagjai, a Strabag Építőipari Zrt. és a Penta Kft. szakemberei nem
kérnek pénzt a beruházás keretében elvégzendő egyeztetésekért
és munkákért.
A beruházás keretében kiépülő csatorna típusairól, a házi rákötés
lépéseiről további információk olvashatók a www.masodikkerulet.
hu, valamint a www.bpcsatornazas.hu oldalakon.
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Családi piknik – tavaszi program április végére

A Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület ÁPRILIS
28-án 14–19 óra között immár ötödik alkalommal rendezi meg Pesthidegkút hagyományos
tavaszünnepét, a Hidegkúti Családi Pikniket.
A szervezők célja volt, hogy a Pesthidegkúton és
környékén élő emberek, valamint az itt működő
intézmények, szervezetek megismerjék egymás
tevékenységét, művészetét, szolgáltatását, ami
által együttműködés, összhang, igazi közösség
alakulhat ki az itt élők és dolgozók között.
– A Karnevál és a Sportparádé mellett a Családi Piknik ad lehetőséget a környékünkön élő,
profi és amatőr alkotó- és előadóművészeknek,
hogy egy-egy 10-15 perces színpadi bemutató
keretében, illetve a helyszínen felállított sátrak
alatt ízelítőt adhassanak tevékenységükből –
mondta el Kovács Ágnes főszervező. – A program
kitűnő alkalom arra is, hogy a „szomszédaink”
kötetlen piknikhangulatban töltsenek el egy kellemes, beszélgetős, ismerkedős délutánt, hogy
új kapcsolatok, barátságok szülessenek. A vis�szajelzések alapján büszkén mondhatjuk, hogy

programjainkat rendkívüli érdeklődés és támogatás övezi, amit ezúton is hálásan köszönünk.
A szervezők egyben kéréssel fordulnak a
lakókhoz: azok a pesthidegkútiak vagy Pesthidegkút környékén élők, akik szeretnének
bemutatkozni, vagy ismernek valakit, aki szívesen megosztaná a környezetével művészetét,
tehetségét, szolgáltatását az 5. Hidegkúti Családi Pikniken, vegye fel a kapcsolatot az egye-

sülettel a hello@csaladiiranytu.hu címen, vagy
a www.facebook.com/HidegkutiCsaladiIranytu oldalon keresztül.
Sok izgalmas programmal várnak minden
kedves bemutatkozni, kikapcsolódni, szórakozni vagy ismerkedni vágyó közeli és távoli szomszédot április 28-án a Geli Lakberendezési és
Szolgáltató Ház előtti téren. A rendezvény fővédnöke Láng Zsolt polgármester.

Az igazi gluténmentes: kinek használ, kinek árt?

A II. kerületi Idősügyi Tanács szervezésében Koltai Tünde, a

Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete
elnöke a gluténmentes étkezésről tart egészségügyi előadást

ÁPRILIS 23-án 14 órától. Minden érdeklődőt várnak a II.

04. 24.
kedd
16.30

Kerületi Önkormányzat I. Sz. Gondozási Központ Klubjába
(1027 Bem József tér 2.).

Tavaszköszöntő bál – retrózenével

JÁTÉK ÉS MUZSIKA
70 PERCBEN

április 24. kedd 16.30

Az előző évi sikerre tekintettel ismét megrendezik a Tavaszköszöntő bált ÁPRILIS 20-án
pénteken 14.30 és 18.30 között a Klebelsberg Kultúrkúriában (1028 Templom u. 2–10.).
A remek zene mellett lesz táncbemutató, és a vállalkozó kedvűeknek tánctanítás (profi
tánctudás nem szükséges). A retrózenét Kelemen Gyula előadóművész szolgáltatja. Büfé
igénybe vehető, a belépés díjtalan. A II. kerületi Idősügyi Tanács mindenkit szeretettel vár, aki
kellemes hangulatban szeretne néhány órát táncolni a ’60-as, ’70-es és ’80-as évek zenéjére.

JÁTÉKRA
HÍVJUK
JÁTÉKRA HÍVJUK
KEDVES
KÖZÖNSÉGÜNKET!
KEDVES KÖZÖNSÉGÜNKET!
Szép verseket hallhatnak neves színművészek előadásában és zongoradarabokat, operaáriákat,
dalokat zenei életünk legjobbjainak tolmácsolásában. A zenés irodalmi est közben versre és muzsikára
vonatkozó kérdések hangzanak el, a helyes válaszokkal pedig még ajándékokat is lehet nyerni.

Szép verseket hallhatnak neves színművészek
előadásában és zongoradarabokat, operaáriákat,
dalokat zenei életünk legjobbjainak tolmácsolásában. A zenés irodalmi est közben versre és
muzsikára vonatkozó kérdések hangzanak el, a
helyes válaszokkal pedig még ajándékokat is lehet
nyerni. A vetélkedővel párosuló művészeti esteket
a „Ki nyer ma?” rádiós játékból ismert ötletadó,
CZIGÁNY GYÖRGY vezeti.
A vetélkedővel párosuló művészeti esteket a „Ki nyer ma?” rádiós játékból ismert ötletadó,
CZIGÁNY GYÖRGY vezeti.
Közreműködik: KIRÁLY MIKLÓS operaénekes
PERJÉS JÁNOS színész
NEUMARK ZOLTÁN zongoraművész

A vetélkedő védnöke: Dr. Láng Zsolt polgármester
Rendező a II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Tanácsa.

A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása szükséges.
A jegyek átvehetők személyesen a művelődési központ információs pultjánál.
Információ: 06 1 212-2820, informacio@marczi.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

belt 2018.indd 134

Közreműködik: KIRÁLY MIKLÓS operaénekes,
PERJÉS JÁNOS színész, NEUMARK ZOLTÁN
zongoraművész.

A vetélkedő védnöke: Dr. Láng Zsolt
polgármester. Rendező a II. Kerületi Önkormányzat
Idősügyi Tanácsa.

A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása
szükséges. A jegyek átvehetők személyesen a
művelődési központ információs pultjánál. Információ: (06 1) 212-2820, informacio@marczi.hu.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. További
időpontok: május 15., június 12., szeptember 18.

2018.04.03. 13:31:27
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Május közepén ismét Székelyfesztivál

Negyedik alkalommal ad otthont a Millenáris a népszerű, határon túli gasztrokulturális
majálisnak. Május 11-13. között ismét a székelyeké lesz a főszerep a II. kerületi parkban.

A rendezvény kiemelt vendége ezúttal Marosszék lesz, fővédnöke pedig az elmúlt három évhez hasonlóan Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő.
A fesztivál védnökeiként kerületünk polgármesterét, Láng Zsoltot, valamint Péter Ferencet, a Maros megyei, Borboly Csabát, a Hargita
megyei és Tamás Sándort, a Kovászna megyei
Tanács elnökét köszönhetjük majd.
A fesztivál célja ma is változatlan. A szervezők ízelítőt kívánnak adni a hagyományos,
minőségi és egészséges székely kézműves
termékek bőséges választékából, illetve bemutatni egy csipetnyit Székelyföld rendkívül
gazdag kultúrájából, gasztronómiájából, hagyományos konyhavilágából, valamint annak
alapanyagaiból, és nem utolsósorban az a cél,
hogy segítsék a székelyföldi termékek és vállalkozások piacra jutását, a magyar gazdasági
vérkeringésbe történő bekapcsolását, széles
körben történő megismertetését nemcsak
Székelyföldön, hanem Magyarországon is.
A MÁJUS 11-én 11 órakor megkonduló
csíksomlyói nagyharang jelzi majd a fesztivál
kezdetét, a hétvégén pedig egész napos kulturális programok, a székely gasztronómia be-

mutatkozása és székely vásár várja a látogatókat. Ezen a májusi hétvégén 150 székelyföldi
kézműves termelő közel 1500 prémium kategóriás termékével találkozhatnak a látogatók.
A fesztivál mindhárom nap 9–21 óra között látogatható. Belépő: 500 Ft, 12 év alatti
gyermekek és mozgássérültek ingyen látogathatják a rendezvényt (1024 Kis Rókus u.
16–20.).

Budapest100 – Nyissunk a térre

A Budapest100 rendezvény egy civil városi
ünnep, amelynek célja, hogy felhívja a budapestiek figyelmét a körülöttünk lévő város
értékeire. Azzal a szándékkal indult 2011ben az OSA Archívum és a KÉK – Kortárs

Építészeti Központ kezdeményezésére, hogy
legyen egy olyan hétvége, amikor mindenki megismerheti és megszeretheti a minket
körülvevő várost épületeivel, lakóival együtt.
A rendezvény célja az is, hogy már a szerve-

A II. kerületben a Mansfeld Péter park várja a látogatókat
A mai Mansfeld Péter park helyén a török kiűzéséig lakatlan mezőgazdasági terület
volt. A török kiűzése után a betelepülő sváb lakosság 1690-ben a mai Mansfeld
Péter park helyén egy fából készült kápolnát épített. Innen a magaslat elnevezése
is: először a Kalvarienberg (Kálváriahegy), majd a Rosenhügel (Rózsadomb) nevet
kapta. Az épületet 1758-ban kőből újraépítették, valamint kibővítették, amely során
a szentélyrészt egy két boltszakaszos hajóval toldották meg. A 18. században a
dombon a kápolna épületén kívül még egy kálvária is helyet kapott, ami tizennégy,
fülkébe foglalt „falusias barokk” szoborcsoportból álló stáció volt. A stációk a Zárda
(ma Rómer Flóris) utca építésének estek áldozatul. A kápolnát II. József uralkodása
idején bezáratták, az épület az enyészeté lett.
A 19. század elején Görgey Márton püspök és Marczibányi István királyi kamarás saját költségen állíttatta helyre, mivel a kápolnát sokan látogatták, a környék
lakói nagyon szerették és még a pesti oldalról is látni lehetett a Gül Baba türbéje
felett emelkedő dombon.
A lakosság a közeli Veronika utca után 1909-ben el is nevezte Veronika-kápolnának.
Az ezt követő és egyben utolsó felújítás Wälder Gyula építész, műegyetemi tanár
nevéhez köthető, aki az 1938. évi Eucharisztikus Kongresszusra készült el a neobarokk berendezéssel, valamint ekkor készítette el a kápolna freskóit Medveczky Jenő.
Az épület a II. világháborúban komoly sérüléseket szenvedett, tetőzete beszakadt.
1951-ben úgy döntöttek, hogy nem építik újjá, hanem lebontják. A kommunizmus
időszakában kapta ez a terület a Világifjúsági park elnevezést, amit 2009-ben
Mansfeld Péter parkká neveztek át.

zés előkészítő fázisában közelebb hozza egymáshoz a városlakókat, a szomszédokat, a
generációkat. A Budapest100 hagyományos
programjai idén a tereken várnak mindenkit
MÁJUS 5-6-án.

A parkban 2006-ban civil kezdeményezésre szobrot emeltek az 1956-os forradalom legfiatalabb áldozatának, Mansfeld Péternek az emlékére, amit Menasági
Péter szobrászművész készített. 2016-ban a park teljes körű felújításon esett át,
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra. Környékén jelenleg a két világháború
között épült bérházak találhatóak.
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KIÁLLÍTÁSOK

• M GALÉRIA: MÁJUS 4-ig: Szerelmem, a tánc. Eifert János kiállítása (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: MÁJUS 2-ig: Kölcsönhatások – csoportos fotókiállítás. A Budapesti Fotófesztivál hivatalos rendezvénye. Vers és fotó egymásra hatása a költészet napja tiszteletére. MÁJUS 3-ig: Az
év természetfotósa 2017. Válogatás a hazai természetfotózás legjobb alkotásaiból (1028 Templom utca 2–10.).
• VÍZIVÁROSI GALÉRIA: ÁPRILIS 28-ig: Művészeti gyűjtemények sorozat. Szöllősi-Nagy–Nemes-gyűjtemény
(1027 Kapás utca 55.).
• A KSH KÖNYVTÁR folyosóján ÁPRILISBAN Baranyai-Tóth Éva Hívogató című kiállítása tekinthető meg (1024
Keleti Károly utca 5.).

ZENE

április 6 - május 3.

AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA 2017
Válogatás a hazai
természetfotózás
legjobb alkotásaiból
Díjtalanul látogatható hétköznap 8-tól 20 óráig,
hétvégén 10-től 18 óráig.

április 21.
szombat 16.00

KUCOK
JÁTSSZ VELÜNK
MESÉT!

Interaktív meseszínház
a Tünet együttes
tagjainak közreműködésével
3-7 éves gyerekeknek
Rendező: Szabó Réka

SZÍNHÁZ

• ÁTRIUM: ÁPRILIS 17., 19.30: Vaknyugat. ÁPRILIS 18., 19.30 és ÁPRILIS 19., 18.00: Kaisers TV, Ungarn. ÁPRILIS 21.,
18.00 és ÁPRILIS 23., 19.30: A félelem megeszi a lelket. ÁPRILIS 22., 15.00: A Krakken művelet. ÁPRILIS 24., 19.00:
Krizshow. Vendégek: Máté Gábor, Kemény Dénes. ÁPRILIS 25., 19.30: Az öldöklés istene (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: ÁPRILIS 17., 20.00: És a függöny felhördül – színészek vallanak... egymásról.
ÁPRILIS 18., 19.00: Leszámolás velem. ÁPRILIS 18., 19.30: Szakácskönyv a túlélésért. ÁPRILIS 19., 19.00: Izland–
Magyarország. ÁPRILIS 20., 19.00: Etikett, avagy a tökéletes ember. ÁPRILIS 21., 15.00: Árpád-ház. ÁPRILIS 22.,
19.00: A politikusok lelkivilága – Miközben rajtuk röhögünk, ők rajtunk röhögnek. ÁPRILIS 23., 19.00: Massza.
ÁPRILIS 23., 20.00: Korrup schőn. ÁPRILIS 24., 19.00: A megtorlás napja. ÁPRILIS 24., 20.00: 40! avagy Véges élet
(1027 Jurányi u. 1–3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: ÁPRILIS 17., 19.00: Egy egyszerű szemöldökráncolás – stílusgyakorlat. ÁPRILIS 18., 19.00:
Bernarda Alba háza. ÁPRILIS 19., 19.00: HétfőBűn – talkshow Gundel Takács Gáborral. Vendég: dr. Kemény Dénes. ÁPRILIS 20., 19.00: Lélek és Irodalom-sorozat: Jóʼccakát, anya! ÁPRILIS 23., 19.00: A fizikusok. ÁPRILIS 25.,
19.00: Papírvirágok – bemutató (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

KLUBOK

• BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: ÁPRILIS 17.: Kirándulás Székesfehérvárra vonattal. Múzeumlátogatás vezetéssel. ÁPRILIS 19.: Klubdélután, a foltvarrás gyakorlata. Bemutató. Kátay Teréz márciusi, nagy sikerű
előadásának folytatása. ÁPRILIS 24.: Koreai zenés-táncos est a MOM Kulturális Központban. ÁPRILIS 26.: A Párizsban élő dr. Palásti Zsuzsa műkedvelő festő kiállításának megnyitója és élő beszámolója a városról. Ingyenes
programok: jógafoglalkozás kezdőknek minden szerdán reggel 8-tól. Festőkör kezdőknek 12-én és 26-án 17
órától. Számítástechnika kezdőknek 9-én és 23-án 18 órától. Negyedéves programunk átvehető a klubdélutánokon. Klubnapok minden csütörtökön 15–18 óráig (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a Bárdos
Lajos-emléktábla alatt. Tel.: 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 20) 424-2180, fonixke@t-email.hu).
• BUDAI MICVE KLUB: ÁPRILIS 28., 18.00: Filmklub: Örökké búcsúzunk (1986). Az 1942-ben, Jeruzsálemben játszódó háborús Rómeó és Júlia történet férfi főszerepét az Oscar-díjas Tom Hanks játssza (1023 Frankel Leó út 49.).
• A KSH KÖNYVTÁR és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig
a Thirring Lajos-teremben. ÁPRILIS 18., 17.00 Szépírók a KSH Könyvtárban. Vendég: Németh Gábor József Attila-díjas író, szerkesztő. Az est házigazdája Bán Magda szerkesztő. Helyszín: a Bibó István-terem (1024 Keleti
Károly utca 5.).

GYEREKEKNEK

KORÁL

KONCERT

május 3.
csütörtök 19.30

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 22., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei. Cimarosa: A titkos házasság. ÁPRILIS 22., 19.00: Dalnokklub – Versek, dallamok, gondolatok. Házigazda: Balog Péter és gyermekei.
Vendég: Heinczinger Mika, a Misztrál együttes alapító tagja (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: csütörtök esténként 20 órától Guzsalyas csángó táncház.
Moldvai és gyimesi táncház és tánctanfolyam (1022 Marczibányi tér 5/a).
• BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: ÁPRILIS 20., 18.00: Tündérálom – Orbán György dalai és duettjei. ÁPRILIS 21.,
18.00: Bartók és Debussy (1025 Csalán út 29.).

Amikor vége
az utolsó
dalnak is...

A koncert a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 20., 9.00 és 10.30: Tádé-bérlet: Furulyás Palkó – a Kolompos együttes
mesejátéka. ÁPRILIS 23., 10.00: Babaszínház: Egyik kicsi, másik nagy. Első színházi élmény a Vaskakas Bábszínház
előadásában 0–3 éves korig (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszóház. Minden szombaton 10.00–13.00-ig tűzzománc-készítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. Minden
vasárnap 10.00–12.00: Kőketánc gyermektáncház. ÁPRILIS 17., 10.00: Egyik kicsi, másik nagy – a győri Vaskakas
Bábszínház babaszínházi előadása 0–3 éveseknek (1022 Marczibányi tér 5/a).

NYUGDÍJASOKNAK

• BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: ÁPRILIS 18.: Séta a Szelidi-tó tanösvényén. ÁPRILIS 26.: Gyalogtúra
Pilisszentlászló tájékán. További információ a 326-7830-as telefonon, ill. a tothbuda@chello.hu e-mail-címen.
• A MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KLUBJA: ÁPRILIS 20., 15.00: A barokk és a rokokó.
Művészettörténeti előadás-sorozat. Előadó: Gimesy Péter művészettörténész (Magyar Nemzeti Galéria). A nyugdíjasklub programjain a részvétel klubtagsághoz kötött. Klubvezető Sipos Ildikó: 212-2820, (06 30) 439-1070
(1022 Marczibányi tér 5/a).
• AZ ORSZÁGOS NYUGDIJAS POLGÁRI EGYESÜLET II. kerületi szervezete: ÁPRILIS 18-án találkozó a Keleti
Károly utcai szokott helyen 16.00 órától: az április 8-i tapasztalatok megbeszélése. MÁJUS 2-án a tervek szerint
majális lesz, a részletekről később olvashatnak (1024 Keleti Károly u. 13/b).
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• A NEFELEJCS NYUGDÍJAS KLUB ÁPRILIS 20-án 13.30-tól tartja következő klubnapját, amelyre szeretettel
várja a régi és az új érdeklődőket. Részletes programok iránt a klubnapokon lehet érdeklődni. Klubvezető: Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com (1027 Fazekas u. 19-23.,fszt.).
• I. GONDOZÁSI KÖZPONT: ÁPRILIS 19., 14.00-17.00: Retro táncklub – fergeteges hangulat, élő zene, zsíros
kenyér. A belépés díjtalan. A II. Kerületi Idősügyi Tanács programja (1027 Bem József tér 2.).

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: A buszos utak a Széna térről, a Mammut II-vel szemből indulnak 7.00
órakor, találkozó 6.45-kor. ÁPRILIS 21-én: Bakony. Szentgál, Hidegkút, Eplény. ÁPRILIS 22.: Csepel-sziget. Szigethalom, Tököl, Százhalombatta. Találkozó 7.45-kor a Közvágóhíd HÉV-pénztárainál. További információ: 316-3053,
(06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: MÁJUS 6.: Pilis. Kétbükkfa-nyereg, Pilistető, Dera-szurdok. Találkozó 7.45,
Batthyány tér, HÉV-pénztár. Túravezető Horváth László: (06 20) 493-3630.

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: ÁPRILIS 18., 19.30: Maksaméta humorklub. Vendég: Orosz
György humorista. ÁPRILIS 19., 18.30: Hősies zsiványok és botrányos királyok – a múlt leghírhedtebb lázadói és
újítói. Történelmi előadás-sorozat. Előadó: Antalffy Péter történész. Attila legendája – hun volt, hun nem volt?
(1022 Marczibányi tér 5/a).
• A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR és a Nyék–Kurucles Egyesület közös rendezésében ÁPRILIS 17-én
17.00 órakor Faragó Imre okleveles térképész Helynévrégészet címmel tart vetítettképes előadást. A részvétel
ingyenes (1021 Hűvösvölgyi út 85. Tel.: 200-1098).

TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: minden hétfőn 19.00–22.00-ig: Kreatív írás. Vezeti: Lackfi
János József Attila- és Prima Primissima díjas író, költő. Jelentkezés, információ Sipos Ildikótól: 212-2820; (06 30)
439-1070. ÁPRILIS 20., 18.00–20.00: Irodalombarátok köre. Műhelyvezető, információ: Dancsházi Hajnal színművész, drámapedagógus: (06 30) 242-7327 (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: ÁPRILIS 23., 18.00: Ökokör azoknak, akik szeretnének egészségesek lenni,
és úgy élni, hogy a legkevésbé ártsanak maguknak és a környezetüknek. ÁPRILIS 18., 18.00: Zöldág Üvegfestő
Műhely. ÁPRILIS 19., 10.00: Zöldág Művészeti Műhely (1028 Templom utca 2–10.).

április 21. szombat 19.30

BUDAPEST, BUDAPEST,
TE CSODÁS...

NONSTOP IMPRO A SZINDRA
TÁRSULATTAL
Műsorvezető: Földessy Margit

Jótékonysági koncert a leukémiás
gyermekek gyógyulásáért
A 25 éves Béres Alapítvány a koncert teljes bevételét
a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat részére adományozza.
Közremûködik Vigh Andrea hárfamûvész,
Balázs János zongoramûvész
és a Budafoki Dohnányi Zenekar.
Vezényel Hollerung Gábor.
Program
Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny
Debussy: Két tánc
Kodály: Galántai táncok

2018. május 10., csütörtök, 19.30
Zeneakadémia

Segítsen Ön is!

Jegyek a Zeneakadémián, a www.jegy.hu oldalon és az ismert jegyirodákban kaphatók.
További információ: www.beres.hu

Miért ír az ember? A Klebelsberg
Kultúrkúria különleges beszélgetésre
hív minden irodalombarátot ÁPRILIS
20-án 18.30 órai kezdettel a drámaíróként és színházi rendezőként is
ismert Kiss Csaba beszél két, nemrég
megjelent drámakötete kapcsán az
írásról, a világról, a szenvedélyről.
A szerző művei a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK) is olvashatók.
A belépés díjtalan, de regisztráció
szükséges a www.kuturkuria.hu oldalon (1028 Templom utca 2–10).

április 22. vasárnap 19.00
GRADUS AD PUBLICUM

MIXTURA MUSICALIS
DÉRI GYÖRGY (gordonka) ÉS
ECKHARDT GÁBOR (zongora)
KAMARAESTJE

Műsor:

J. S. Bach: G-dúr gambaszonáta
Liszt F: Die Zell in Nonnewerth
Bartók B.: l. Rapszódia
G. Fauré: Elégia
C. Saint-Saëns: Allegro Appassionato
Weiner L: Románc
C. Debussy: Szonáta

marczi.hu
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Ismét könyvünnep a Millenárison

ÁPRILIS 19–22. között rendezik meg a Millenárison a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, mely hagyományosan vendégül látja
a világ legrangosabb íróit, költőit, akik közül a
díszvendég veheti át Budapest főpolgármesterétől a Budapest Nagydíjat. Az idei évben a
német Daniel Kehlmann lesz a rangos kulturális esemény díszvendége. Évről évre szintén
díszvendégként mutatkozik be egy-egy ország,
régió kultúrája, irodalma, könyvkiadása, ez alkalommal Szerbia kap kitüntetett figyelmet.
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a
világirodalom és a hazai szellemi élet kiemelkedő képviselői (huszonöt ország közel száz
neves alkotója, négyszáz hazai és határon túli
magyar író, tudós, művész) részvételével kulturális programok sokaságát kínálja: író-olvasó találkozók, felolvasások, dedikálások,
irodalmi estek, könyvpremierek, művészkönyv-bemutatók, kerekasztal-beszélgetések,
koncertek, színházi bemutatók, kiállítások,
filmvetítések várják az érdeklődőket.
Az ünnepélyes megnyitó április 19-én 15
órakor lesz a B épület galériáján. A könyvfesztivált Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum
főigazgatója, a szerb díszvendégséget Vladan
Vukosavljević szerb kulturális miniszter nyitja
meg. Ezt követően 16 órakor pódiumbeszél-

getés indul. A fesztivál díszvendégével, Daniel
Kehlmannal Lévai Balázs beszélget. 17 órakor adja át Budapest Főváros Önkormányzata
és a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülése díját, a Budapest Nagydíjat Daniel
Kehlmannak Szalay-Bobrovniczky Alexandra,
Budapest humán területért felelős főpolgármester-helyettese és Gál Katalin, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése
elnöke, laudációt mond Darvasi László.

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 párkapcsolati problémák esetén.
Család- és párterápia:
„Nem attól lesz boldog
egy párkapcsolat, ha egyáltalán nincsenek a két ember között összeütközések.
Sokkal inkább arról van szó,
hogy a boldog párkapcsolatban másképp kezelik a konfliktusokat – és ezt meg lehet
tanulni”. (Dr. Szondy Máté)
Olyan családok jelentkezését várják, amelyek
úgy érzik, hogy kapcsolati
konfliktusaikat nem tudják
közösen megoldani, problémáik vannak gyermekeik
nevelésében, vagy romlott
az együtt töltött idő minősége. A családkonzultáció
olyan eljárás, mely teret enged a családtagok kapcsoló-

dási 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 térítésmentes szolgáltatásokra bejelentkezni és
időpontot egyeztetni telefonon a (06 20) 338-6801es telefonszámon lehet.
A szolgáltatások helyszíne:
1027 Erőd u.11.

Daniel Kehlmann az európai irodalom
egyik legeredetibb szerzője, aki kritikusként és
esszéíróként is sokat tesz a kultúrák találkozásáért. 1975-ben született Münchenben, jelenleg
Bécsben és Berlinben él. Regényei és esszékötetei
már huszonéves korában hatalmas kritikai és
közönségsikert arattak Németországban, A világ fölmérése című regénye pedig meghozta
számára a világhírt: az Egyesült Államokban
hónapokig szerepelt az eladási listák élén, és
hazánkban is sikerkönyv volt. 2006-ban elnyerte
a legrangosabb német irodalmi elismerést, a
Kleist-díjat, 2008-ban pedig Thomas Mann-díjat
kapott. Kritikusai világszerte kifinomultságát,
hatalmas tárgyi tudását, intelligenciáját és páratlan humorát dicsérik. Az európai irodalom egyik
legeredetibb szerzője, aki kritikusként és esszéíróként is sokat tesz a kultúrák találkozásáért:
a német nyelvű olvasóközönségnek szemlézi a
világ-, így a magyar irodalmat is, az angol nyelvű
közönség felé pedig a német kultúrát közvetíti.
Magyarul megjelent művei: A világ fölmérése
(2006), A Beerholm-illúzió (2008), Hírnév (2009),
F (2014), El kellett volna menned (2017) (forrás:
www.bookfestival.hu).

Ismét a gyermekeké a színpad

A XXVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Fesztivál szervezője a Magyar Drámapedagógiai Társaság, és a Marczibányi Téri Művelődési Központ ad
neki otthont. A budapesti forduló ÁPRILIS 14-én és
ÁPRILIS 15-én lesz, a regionális találkozó MÁJUS 13án, ahol az arany okleveles minősítést elért csoportok
jutalomjátékát lehet megtekinteni.
A találkozón általános iskolás korú színjátszó csoportok mutatkoznak be. A produkciókat szakmai zsűri
értékeli. Az előadások gyerekeknek és felnőtteknek,
hozzátartozóknak és érdeklődőknek egyaránt tartalmas időtöltést ígérnek.
A belépés díjtalan (1022 Marczibányi tér 5/a).

Hol-Mi-Vásár a Kultúrkúriában
ÁPRILIS 14.-ét követően legközelebb MÁJUS 26án és JÚNIUS 23-án szombaton 9–12 óra között
tartanak Pesthidegkúton bolhapiacot a Klebelsberg
Kultúrkúria Vinotékájában (1028 Templom utca
2–10.). Helyfoglalás 8 órától, az árusításhoz előzetes
bejelentkezés kell. Információ és jelentkezés Korsós
Ferencnél 8–12 óra és 15–19 óra között, vonalas
telefon: (06 26) 361-371, mobil: (06 30) 731-6181.

2018/6 – április 14.

KÖRNYEZETÜNK
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A budai erdők kora tavaszi csodái

Kitavaszodott – mondhatjuk most már végre egy sóhajjal. Kicsit később, mint vártuk,
de eljött: a természet körülöttünk „rajtra”
készen várja, hogy kizöldüljön. A budai hegyekbe azonban már most érdemes elmenni
sétálni, még lombfakadás előtt. Ilyenkor
ugyanis olyan látványban lehet részünk,
ami csak néhány hétig tart.

A fény, a nap melege óriási kincs. Minden növénynek ez az (egyik) éltető ereje, és azért, hogy
megszerezze, különböző „stratégiákat” vet be. Erdős területen kínálkozó lehetőség az, hogy meg
kell előzni a lombfakadást:
hisz amíg ki nem pattannak
és meg nem nőnek a fák levelei, a talajra sok fény jut. Kora
tavasszal tehát, azaz ezekben a
Leánykökörcsin
hetekben, számos ilyen érdekes
Az odvas keltike a mákfélék családgeofiton (kora tavasszal szirmot
jába tartozó faj, mely egész Európában
bontó) fajt figyelhetünk meg
honos. Gömb alakú gumója a talajban bújik
a Budai-hegységben.
meg, ebből kel ki évről évre tíz-húsz kis viA legkorábbiak, és tarágból álló, fürtös virágzata. A keltikének
lán a legismertebbek, már
sietős a dolga: geofiton növényként azt
részben elvirítottak: a hóa néhány hetet kell kihasználnia hajtásvirág és az ibolya. Előbbi
ra, virágzásra és termésérlelésre, amíg
idén rászolgált nevére, hisz
fényhez jut, utána már, az év legnagyobb
valóban a márciusi hóban virészében a föld alá visszahúzódva várja a köSalátaboglárka
rágzott. Az ibolyák a hűvösebb
vetkező tavaszt. A keltike látványa üdítő, jót
hegyoldalakon azonban még csak
tesz a léleknek – leszedni azonban nem érdemes.
most kezdenek virítani.
Sőt, gumója erősen mérgező is lehet, gyógyszerA Budai-hegység igazi tavaszi virága azonban ipari készítmények alapanyagául szolgál.
kétségkívül az odvas keltike. Hatalmas tömegA budai hegyek másik jellegzetes tavaszi hírben, lila és fehér árnyalatban jelenik meg a fák nöke a salátaboglárka. Nagy mennyiségben ez
alján, a megbarnult avarban. Szinte bármerre is mérgező, de néhány levelét szívesen keverték
járunk, most mindenütt láthatjuk a maga szerény régen is salátákba, és ma is használják a skorpompájában virágozni, utánozhatatlan szépséget but vagy az aranyér kezelésére. (Sőt, az ínyencadva az erdőnek.
konyhákból se hiányozhat.) Igazi, sokoldalúan

A hónap FOTÓJA

Odvas keltike

használható gyógynövény a sárga virágú tavaszi
kankalin is, melynek latin neve, a Primula veris
is arra utal, hogy az elsők közt tűnik fel tavasszal
az erdők talaján.
A Budai-hegység tehát sok érdekes, szép virágot rejt. A védettebb helyeken, főleg a napos,
gyepes részeken igazi különlegességek is feltűnhetnek. Ilyen például a nagyon látványos, szőrös bundából kibújó lila leánykökörcsin. Valamikor gyakori Buda-környéki növény volt, de
a növénygyűjtők és a város terjeszkedése miatt
ma már igencsak visszaszorult, sőt, szinte el is
tűnt. Kerületünkhöz közel, a Sas-hegyen azonban ilyenkor tavasszal kifejezetten kökörcsintúrákat tartanak, mert ott, a védett területen még
sok van belőlük.
Érdemes tehát sétálni ezekben a napokban –
akár növényhatározóval – a kerületet övező erdőkben, és megfigyelni gyorsan múló csodáit.
Viczián Zsófia

Március

´´
Foto´ pa´ lya´ zat a kerületrol
A Budai Polgár fotópályázata idén is folytatódik. A három évvel ezelőtt indult program egyik
állomásaként a Vízivárosi Galéria a zsűri által
legjobbnak ítélt felvételekből kiállítást rendez,
mely a II. Kerület Napja rendezvényhez kapcsolódóan június 5-én nyílik majd meg.
A Budai Polgár idei fotópályázatára is olyan képeket
várunk, amelyek a II. kerület szépségeit, sokszínűségét,
értékeit, érdekességeit mutatják be. Beküldési határidő minden hónap utolsó napja, legközelebb:
április 30-án éjfél. Az adott hónapban beküldött
felvételek közül a zsűri által legjobbnak ítélt megjelenik
a következő Budai Polgárban. Az év lezárultával
az I. helyezett 50 ezer, a II. 30 ezer, a III. pedig
20 ezer Ft értékű díjazásban részesül. Technikai
tudnivalók: a képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@
gmail.com e-mail-címre.

A márciusi hónap fotója: Párkányi Tamás – Kedvencem, a kanyargós Ankara utca
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Biztos, hogy bezártuk a kocsi ajtaját?

Még mindig előfordul, hogy úgy lopnak
el értéket parkoló autókból, hogy a tolvaj
blokkolja a központi zár távirányítóját, így
az nyitva marad. A II. kerületi nyomozók
elfogtak egy gépkocsifeltörőt, aki ezzel a
módszerrel dolgozott.

és minden esetben nézzük meg a kilincsek
meghúzásával, hogy a gépkocsi ajtajai valóban zárva vannak-e. Ezzel az egyszerű módszerrel sokat tehetünk értékeink védelme
érdekében. Wein Attila ugyanakkor szeretné megnyugtatni az autósokat afelől, hogy a

Fotó: FKI/Schultz László

Füst a Széll Kálmán téri metróállomáson

A metróállomás peronszintje alatt izzott a szigetelés a 2-es metró Széll Kálmán téri állomásán április
10-én este. A BKV szakemberei a tűzoltók kiérkezése előtt kiürítették és áramtalanították a szerelvény
nélküli állomást. A riasztott tűzoltók megállapították, hogy a peron alatt néhány négyzetméteren izzott a szigetelés, ami enyhe füstöt okozott. Az izzást megszüntették. Személyi sérülés nem történt.

Életet mentettek a városrendészek
Lakossági jelzésre mentek ki a Városrendészet közterület-felügyelői március 27-én az Apostol utca egyik buszmegállójába. Kiderült, hogy az addig arra járók közül csak a bejelentő állt meg a férfi mellett, akiről valószínűleg
többen is azt gondolhatták, hogy hajléktalan vagy ittas, amiatt fekszik a földön. A városrendészek – látva az
illető állapotát – az azonnali segítségnyújtás mellett döntöttek, értesítették és megvárták a mentőket, akik megállapították, hogy a bajba jutott személy nem véletlenül van rossz bőrben: éppen infarktusa volt. A II. kerületi
közterület-felügyelők nem először mentettek életet. Korábban az Árpád fejedelem útján, a forgalmi sávok között
fekvő férfit óvtak meg a biztos elgázolástól. Nemrég pedig II. kerületi parkolási ellenőrök húztak ki a bajból egy
– öngyilkossági szándékkal – a villamossínre feküdt nőt.

berendezések csak elnyomják a távirányító
jelét, zárt autót kinyitni nem lehet velük. Viszont továbbra is fontos, hogy ne hagyjunk
értékeket a gépkocsiban látható helyen, mert
a régi mondás még ma is igaz: alkalom szüli
a tolvajt.

Eltömítették a jegyautomatát

Tetten érték a rendőrök azt a nőt és férfit, aki
eltömítette a Margit híd budai hídfő aluljárójában a jegyautomatákat, hogy aztán ellophassa az utasok visszajáróját. Egy 31 éves férfi
és egy 42 éves nő (mindketten tiszakarádiak)
április 4-én délután a Margit híd budai hídfőjénél lévő aluljárójában egy műanyag darabot
tett az automaták pénzkiadó nyílásaiba, majd
az utasok fennakadt visszajáróját ellopta.
A bűncselekményt a térfigyelő szolgálat
munkatársai észlelték és értesítették a rendőröket, akik a helyszínen elfogták az elkövetőket. A járőrök a nő és a férfi ruhájának
átvizsgálásakor megtalálták az ellopott pénzérméket. A Budapesti Rendőr-főkapitányság
II. Kerületi Rendőrkapitányságának nyomozói az elkövetőket lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A II. Kerületi Rendőrkapitányság
körzeti megbízottjai (KMB) már
ügyeleti mobiltelefonon is elérhetők a nap 24 órájában:

(06 20) 329-9541
Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén a 107-es vagy a 112-es segélyhívó számot kell hívni.

Az oldalt összeállította: Szabó Gergely

A technika fejlődésével már az autófeltörők
is sok esetben használnak elektronikai eszközt a zsákmányszerzéshez. Így tett egy tolvaj is március 28-án, amikor egy parkolóban
megbújva készülékével blokkolta egy autó
központi zárának távirányítóját, amikor a
tulajdonos éppen be akarta zárni a járművét.
– A berendezés erős jelet kibocsátva gátolja a
távirányító adását, így az nem is jut el az autóig,
ami nyitva marad – mondta le lapunknak Wein
Attila rendőr százados, a II. Kerületi Rendőrkapitányság Bűnüldözési Alosztály vezetője.
– A sofőr azzal a tudattal távozik az autótól, hogy
lezárta, pedig néhány perc múlva már egy bűnöző keresgél értékek után az utastérben vagy
a csomagtartóban. Kollégáim észrevették azt
a férfit, aki már ismert volt a hatóságok előtt
hasonló bűncselekmények elkövetése miatt, és
figyelni kezdték. A férfit sikerült tetten érni és
elfogni a helyszínen. Intézkedéseink nyomán
a bíróság elrendelte előzetes letartóztatását.
A rendőr százados megelőzésképpen azt
javasolja, hogy ne engedjünk a rutinnak,
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Események kerületünk templomaiban
PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: ÁPRILIS 22-én 11.30kor Papp Tihamér OFM aranymiséje (1026 Pasaréti út 137.).
Országúti Ferences templom: ÁPRILIS 19-én 19.00 órakor
a Ferences esték sorozat keretében Hidász Ferenc OFM előadása „Gondolatok Szedő Dénes ferences atya életművéből
merítve” címmel a II. emeleti hittanteremben. ÁPRILIS 20-án
szentségimádási nap a reggeli mise végétől a 17.30-kor kezdődő zsolozsmáig. ÁPRILIS 22-én, a hivatások világnapján
a papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak, és a ferences
növendékképzés támogatására gyűjtenek a szentmiséken
(1024 Margit körút 23.).
MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOM: ÁPRILIS 18-án 18 órakor Megmaradás irodalmi est Hazaféltés címmel Tompa Mihály
halálának 150. évfordulóján. Közreműködik: Szabó András
előadóművész, valamint Hegedűs Zsuzsanna énekművész és
Szücsi Balázs gitárművész. Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész (06 30) 289-9415 és 326-5629, hegedus.
cimbalom@gmail.com (1025 Cimbalom u. 22-24.).
PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS TEMPLOM: ÁPRILIS 22-én ruhabörze a rászorulók megsegítésére. ÁPRILIS 27-29-én ifis
konfirmandus tábor Gárdonyban. Jelentkezés és információ:
Nagy Dávid, n.davdi@gmail.com. További információ: www.
refhidegkut.hu (06 30) 383-8145, 397-4315 (1028 Hidegkúti
út 64-66.).
MÁRIAREMETEI BAZILIKA: ÁPRILIS 23.: Szent Adalbert, az esztergomi főegyházmegye és bazilika védőszentjének ünnepe.
ÁPRILIS 28-án 10.30-kor az esztergomi bazilikában a szentmisét
bemutatja Gaál Endre nagyprépost, a szentbeszédet Esterházy
László máriaremetei plébános mondja (1029 Templomkert u. 1.).
Budai Görögkatolikus templom: vasárnaponként 9, 11 és
17.30 órakor, hétköznapokon 17.30-kor szent liturgia. Szent
György nagyvértanú napján, ÁPRILIS 23-án a 9 órai szent liturgiában búzaszentelést tartanak (1027 Fő u. 88.). GÖRÖG
GÖDÖR: keddenként délelőtt baba-mama klub, 19 órakor az
egyetemisták, péntekenként 15.30-kor a középiskolások részére hittan és közösségi alkalom (Pengő köz).
FRANKEL LEÓ ÚTI ZSINAGÓGA: ÁPRILIS 18., 8.00-19.00: Jom
haZikaron – emlékezés napja. ÁPRILIS 19., 8.00: Jom HaAcmaut
– Izrael Állam Függetlenségi Napja. 70 éves Izrael Állam. ÁPRILIS 19., 26., 18.00: Frankel Baráti Kör. ÁPRILIS 20., 27., 18.00:
Kabalat Sabat – Szombatfogadó istentisztelet. ÁPRILIS 21., 28.,
10.00: Szombati istentisztelet. ÁPRILIS 22., 29., 10.00: Talmud
Tóra. 17.00: BéBiYO (1023 Frankel Leó út 49.).

Összeállította: Raduj Klára

BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: ÁPRILIS 22-én az istentiszteletek a szokott rendben 9, 11 és 18 órakor kezdődnek.
ÁPRILIS 25-én 19 órakor a középgeneráció részére interaktív
bibliaóra, téma: Feltámadáshitünk (1014 Táncsics M. u. 28.).
Szilágyi Dezső téri református templom: minden vasárnap 10 órakor istentisztelet, 19 órakor esti könnyűzenés
istentisztelet. Gyülekezeti gyermekalkalmak: vasárnap 10
órakor foglalkozás a gyerekeknek, három korosztályban:
A hét legszebb órája. Minden második, páros kedden 16.30kor óvodás hittan a Csibe szobában. Szerda délelőtt 10 órakor
Baba-mama kör a Csibe szobában.
2018 októberétől belső felújítások kezdődnek a templomban.
Azt kérik, hogy ezt az esküvők tervezésénél vegyék figyelembe! Részletekről a lelkészi hivatalban kedden 12-13 között,
szerdán 17.30–18.30 között lehet érdeklődni. Adminisztráció
naponta 9-12 között. Telefon: (06 1) 457-0109, (06 30) 337-0659,
e-mail: info@gyulekezet.hu, esküvővel kapcsolatban: eskuvo@
gyulekezet.hu (1011 Szilágyi Dezső tér 3.).

J ó téko ny s á g i e stek
a máriarem etei b a z ilik a jav ár a
1 0 2 9 Bu d ap e st , Temp l o mker t 1.

Templomkerti

esték

Művészek a
templomért 2018

2018. május 12. szombat

Az est
fővédnöke:
Dr. Láng Zsolt,
a II. kerület
polgármestere
Az est
háziasszonya:
Schmitt Pálné
Makray Katalin
ÁLLANDÓ
PROGRAM
18:00 Szentmise
19:00 Templomkerti
esték előadás
Házigazda:
Esterházy László
kanonok,
esperes plébános

TISZTA SZÍVVEL
Megzenésített versek
Sipos-Zsapka-Vadkerti
akusztikus trió

Sipos Dávid, Zsapka Attila, Vadkerti Imre
2018. június 9. szombat

ARANY
Egy óra Arany Jánossal

A verseket válogatta és elmondja:

Kovács Ákos

2018. június 23. szombat

IDENTITÁSUNK,
AZ ÖNAZONOSSÁG
HATALMA ÉS VESZÉLYEI
Prof. Dr. Bagdy Emőke
Prima Primissima díjas klinikai
szakpszichológus, pszichoterapeuta,
professor emerita
2018. július 7. szombat

Fő t ám o g ató :

AVE MARIA
Rost Andrea koncertje
Rost Andrea édesanyja emlékére
Zongorán kísér: Harazdy Miklós
2018. augusztus 26. vasárnap

NÉPZENE
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
Szalonna és Bandája
Pál István Szalonna, Pál Eszter,
Doór Róbert, Gombai Tamás,
Ürmös Sándor Ferenc,
Gera Attila, Karacs Gyula

A rendezvény programjai díjtalanok,
de a templom céljaira felajánlásokat elfogadnak.
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PÁLYÁZATOK

BUDAI POLGÁR

Ingatlanpályázatok
A II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, az alábbiakban felsorolt ingatlanok
tulajdonjogának nyilvános, egyfordulós versenytárgyaláson történő értékesítésére.
Cím
Kondor út

Hrsz.

Terület (m2)

Megnevezés

11696/1

2514

beépítetlen terület

Bruttó induló ár (Ft)
155 000 000

A pályázati dokumentáció megvételére 2018. március 26-tól 2018. április 23-án 14.00 óráig van lehetőség. A pályázati dokumentáció megvásárolható (10 000 Ft + 27% áfa/darab) a II. kerületi Polgármesteri
Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (Mechwart liget 1., III. emelet 308.).
A pályázati dokumentáció mellékletét képező regisztrációs lap beadásának határideje: 2018.
április 23., 15.00 óra. A versenytárgyalás időpontja: 2018. április 26., 9.00 óra.

A VERSENYTÁRGYALÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE a Vagyonhasznosítási
és Ingatlan-nyilvántartási Osztály munkatársai a Polgármesteri Hivatalban (1024 Budapest,
Mechwart liget 1., III. emelet 308.) ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon a (06 1)
346-5498-as és a (06 1) 346-5559-es számon válaszolnak.
A II. Kerületi Önkormányzat az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól,
bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet alapján mint kiíró, nyilvános
versenytárgyalást hirdet a tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére pályázati eljárás keretében.
Energetikai
minőség
szerinti
besorolás

Hrsz.

m2

Szoba

1. Fény u. 4., II. em. 3.

GG

13166/5/E/10

48

1+fél

26 600 000

2018. április 19.
(10.30–11.00)

2. Káplár u. 15-17., fszt. 6.

FF

13166/1/A/8

53

1+fél

27 500 000

2018. április 19.
(9.45–10.15)

3. Keleti Károly u. 29/A, III. em. 19.

JJ

12863/0/A/21

14

1 fél

7 700 000

2018. április 19.
(9.00–9.30)

4. Lublói u. 7., fszt. 1.

FF

15273/8/A/1

45

1

18 900 000

2018. április 17.
(9.00–9.30)

5. Nagybányai út 53., as. 1.

GG

11776/8/A/1

42

1

11 600 000

2018. április 17.
(9.45–10.15)

II

13075/0/A/8

34

1

17 500 000

2018. április 19.
(11.30–12.00)

GG

11510/45/A/3

48

1

20 100 000

2018. április 17.
(10.45–11.15)

Cím

6. Nyúl u. 5., I. em. 1.
7. Szilágyi Erzsébet fasor 73., as. 2.

Induló ár

Megtekintés

A Kiíró tájékoztatja az érdeklődőket, hogy vagyonvédelmi és biztonsági okokból a lakás(ok) megtekintésekor
Ingatlanmegtekintési nyilatkozatot kell kitölteni és alá kell írni, mely tartalmazza az érdeklődő nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, személyiigazolvány-számát, valamint elérhetőségét (e-mail-cím, telefonszám).
A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati felhívás 2018. április 9-én 13.30 órától 2018.
április 20-án 11.00 óráig vásárolható meg a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (1027 Budapest, Mechwart liget 1.) 10 000 Ft+27%
áfa egyszeri vissza nem térítendő összeg ellenében.
Érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a pályázati felhívást megvásárolta. A versenytárgyalásra a
pályázati felhíváshoz csatolt regisztrációs lapon lehet jelentkezni. A regisztrációs lap leadásának határideje: 2018. április 23., 17.00 óra. A regisztrációs lapot a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán (1024 Budapest, Mechwart
liget 1.) lehet leadni.
A kitöltött regisztrációs lap határidőben történő leadása a pályázati felhívásban foglaltak tudomásulvételét
jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a versenytárgyaláson való részvételnek.

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály munkatársa a Polgármesteri
Hivatalban (1024 Mechwart liget 1. III. emelet, 311. szoba) ügyfélfogadási időben személyesen,
vagy telefonon a 346-5484-es és a (06 30) 830-7244-es számon válaszol.

Pályázat szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó programok támogatására
A pályázat kiírója: a II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság)
nyilvános pályázatot hirdet a kezelésében
lévő 7 millió Ft-os pénzkeret elosztására.
A pályázat célja: a II. kerületben élők
számára biztosított szociális, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó programok támogatása. Támogatás
nyújtható: prevenciós programokhoz,
alacsonyküszöbű ellátásokhoz, a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő személyek
szabadidős tevékenységéhez, foglalkoztatásához, közösségteremtő programokhoz,
az aktív időskort, a generációk közötti
kapcsolatokat erősítő esélyegyenlőségi
programokhoz, valamint önkéntes tevékenységet támogató programokhoz.
A pályázat benyújtására jogosult: a pályázat címzettjei lehetnek költségvetési
szervek, egyházak és a vallási tevékenységet végző szervezetek, civil szervezetek,
amelyek részt vállalnak a II. kerületben a
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásában.
Pályázati időszak: pályázni kizárólag
2018. január 1. – 2018. december 31. közötti
időszakban megvalósuló (vagy már megvalósult) programmal/programokkal lehet.
A pályázattal kapcsolatos tartalmi követelmények: A pályázati fedlap és adatlap
kitöltése. Egy pályázó 1 db pályázatot
nyújthat be (több programhoz kért támogatás esetén is 1 adatlapot kell kitölteni!).
A kötelező pályázati mellékletek csatolása.
Formai követelmények: a pályázatot
az erre a célra rendszeresített pályázati
adatlapon egy példányban, a mellékletekkel együtt kell benyújtani.
A nyomtatványok a pályázati adatlapokkal és a hozzájuk kapcsolódó kitöltési
útmutatóval együtt beszerezhetők az
Intézményirányítási Osztályon, illetve letölthetők az önkormányzat honlapjáról:
http://www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/palyazatok
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje: a pályázat benyújtásának
határideje 2018. MÁJUS 2.
A pályázat benyújtható személyesen
a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztályán (1024 Margit
krt. 15-17., II. em., 20-as kapucsengő) vagy
postai úton.
A pályázat elbírálásának időpontja:
2018. május.

A pályázattal kapcsolatban
felvilágosítást ad Németh Ágnes
az Intézményirányítási Osztályon (1024
Margit krt. 15-17., tel: 346-5715, e-mail: nemeth.
agnes@masodikkerulet.hu).
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Pályázat II. kerületi nyugdíjasklubok
és társadalmi szervezetek támogatására
A II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottsága pályázatot
hirdet II. kerületi nyugdíjasklubok, illetve társadalmi szervezetek támogatására.

A pályázatokat egy példányban, a II. kerület Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Osztály (1024
Mechwart liget 1.) részére címezve, „A Költségvetési,
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság
által kiírt pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
A pályázaton elnyert összeget a támogatási szerződés
megkötését követően a pályázó bankszámlájára utalja át
az önkormányzat.
A támogatás összege tárgyévre szól, 2018-ban már
megvalósult programokra is igényelhető.
A kapott összeg felhasználásáról a pályázóknak a
támogatási szerződésben rögzített szabályok szerint –
hitelesített számlamásolatokkal igazolva, továbbá fényképpel alátámasztott szöveges beszámolóval – legkésőbb
2019. január 7-ig kell elszámolniuk. Ellenkező esetben
a II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (8)
bekezdése értelmében a kapott pályázati összeg visszatérítendő az önkormányzat részére. A pályázaton elnyert
összeg általános működési költségekre, rendszeres személyi, bérjellegű kifizetésekre nem fordítható.
Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a benyújtott pályázatában valótlan vagy megtévesztő adatot
szolgáltatott, az előző évben kapott támogatással nem,
vagy nem megfelelően számolt el és azt vissza nem fizette,
valamint a támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 2.
(személyes átvétel 16 óráig)
A benyújtott pályázati anyag nyilvános, hiánypótlásra
nincs lehetőség. A pályázatok eredményét a döntést követő 5 munkanapon belül a II. Kerületi Önkormányzat
honlapján (www.masodikkerulet.hu) közzéteszik, továbbá az elbírálásától számított 15 napon belül minden
pályázó írásbeli értesítést kap.
A pályázatokhoz adatlap, valamint kötelezően benyújtandó „pályázati fedlap” és nyilatkozatok kapcsolódnak, amelyek a www.masodikkerulet.hu honlapról tölthetők le!
Pályázni az adatlap teljes körű kitöltésével lehet, csatolva hozzá a pályázó szervezet érdemi tevékenysége,
valamint a program bemutatását (max. fél gépelt oldal), illetve a szükséges nyilatkozatokat, kivonatokat.
A pályázati adatlap tételesen felsorolja a kötelezően
csatolandó mellékleteket. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. (Több programhoz igényelt támogatás
esetében az adatlap erre vonatkozó része bővíthető.)
A pályázattal kapcsolatban egyéb kérdéseikkel
Rudolfné Romváry Noémihez fordulhatnak a 3465415-ös telefonszámon, vagy személyesen (1024 Budapest Mechwart liget 1., Pénzügyi és Költségvetési
Osztály 403. szoba).
A határidőn túl beérkező, a hiányosan kitöltött adatlap, pályázati fedlap és nyilatkozatok nélküli, továbbá
valótlan adatokat tartalmazó, pontatlan pályázatokat a
Bizottság érvénytelennek tekinti.

NYUGDÍJASKLUBOK
A pályázat célja: a II. kerületben – ide nem értve azokat,
amelyek a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által kiírt hasonló pályázaton vesznek részt – önálló jogi
személyként (vagy valamely befogadó jogi szervezet
keretében) működő (II. kerületi székhellyel, vagy tagszervezettel rendelkező) nyugdíjasklubok támogatása,
lehetőleg a klubszerű működés általános kereteinek és
működtetésének biztosításán túlmutató konkrét események, programok, rendezvények támogatásán keresztül.
A pályázaton felosztható keretösszeg 2 000 000 Ft.
A pályázatnak megfelelően általános működési, étkezési költségekre, valamint személyi juttatásokra a támogatás nem, vagy csak kivételesen ítélhető meg.
A benyújtandó pályázat tartalma: A 2018. évben
tervezett, vagy már megvalósult események, programok, rendezvények leírása külön-külön (amelyekhez
a támogatást igénylik): megnevezése, időpontja; célja (az elérni kívánt cél részletes ismertetése); részletes költségvetése; a megvalósításhoz szükséges teljes
összköltség (Ft); az igényelt támogatás felhasználásának
megjelölése (ez az adott esemény, program, rendezvény
egy, vagy több eleméhez – pl. belépők, utazási költségek stb. – hozzárendeléssel történjen. Ezek között a
szervezet általános működésével, valamint étkezéssel
kapcsolatos tétel nem lehet).

TÁRSADALMI SZERVEZETEK
A pályázat célja: a II. kerületben működő (II. kerületi
székhellyel rendelkező, vagy az elmúlt három évben,
valamely programját igazoltan a II. kerületben megvalósító) társadalmi szervezetek támogatása – ide nem
értve azokat, amelyek a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat által kiírt hasonló pályázaton vesznek részt
– lehetőleg a szervezet tagságán túlmutató, a II. kerületi
lakosság szélesebb körét érintő, megmozgató programok, rendezvények támogatásán keresztül.
Előnyben részesülnek azon szervezetek pályázatai,
amelyek a helyi értékeket népszerűsítik, helyi programokat valósítanak meg.
A kitűzött célnak megfelelően általános működési,
étkezési költségekre, valamint személyi juttatásokra
támogatás nem ítélhető oda.
A pályázaton felosztható keretösszeg 3 500 000 Ft.
A pályázat tartalma
A tervezett, vagy 2018. évben már megvalósult program,
rendezvény leírása: megnevezése, időpontja; célja (az
elérni kívánt cél részletes leírása), a meghirdetés módja; a megcélzott, bevonni kívánt lakossági kör. A program, rendezvény részletes költségvetése, a megvalósításához szükséges teljes összköltség;az igényelt támogatás
összege; a program, rendezvény igényelt támogatáson
felüli részfedezetének meglétére vonatkozó nyilatkozat,
illetve azok forrásának megjelölése és ezen belül a saját
forrás összege (aránya); az igényelt támogatás felhasználásának megjelölése (ez a program, rendezvény egy
vagy több eleméhez történő hozzárendeléssel történjen,
ezek között a szervezet általános működésével, étkezéssel kapcsolatos tétel nem lehet).
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A KKSI Bizottság pályázatai

A II. kerületi Önkormányzat Közoktatási,
Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottsága 2018. április 3-tól pályázatot írt
ki, az Oktatásfejlesztési, Közművelődési,
a Kapcsolattartás a határon túli magyar
iskolákkal, valamint a Sport és Tömegsport
nevű keretek terhére.
A pályázati kiírás és adatlapok elérhetőek a www.masodikkerulet.hu oldalon,
vagy átvehetők személyesen a II. kerületi
Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási
Osztályán (1024 Margit krt. 15-17., II.
emelet 1.).
A pályázatokat postai úton vagy személyesen a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztályára
kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. MÁJUS 2.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a
(06 1) 346-5779-es telefonszámon, vagy a csikos.anna@masodikkerulet.hu címen kérhető.

Pályázat a Pesthidegkút
területén működő társadalmi
szervezeteknek
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
a 2018. évre pályázatot írt ki a II. kerületen belül, Pesthidegkút területén működő
társadalmi szervezetek (egyházak, civil
szervezetek és nyugdíjasklubok) kulturális,
művészeti, szabadidős és sporttevékenységének támogatására.
A pályázat leadásának határideje:
2018. május 4., péntek 13.30 (postára
adás határideje: 2018. május 3., csütörtök 24.00 óra)
A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 4 500 000 Ft. A támogatás mértékének felső határa: 500 000 Ft. A pályázati
támogatás intenzitása: maximum 50%.
A pályázati kiírás (pályázati felhívás és
kötelezően kitöltendő pályázati adatlap)
letölthető a II. Kerületi Önkormányzat
honlapjáról (www.masodikkerulet.hu/
hirdetotabla/palyazatok), illetve a kun.
katalin@masodikkerulet.hu u e-mail-címre
küldött kérésre elektronikusan megküldik.

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN FELVILÁGOSÍTÁS KÉRHETŐ Kun Katalintól, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat
referensétől a 06 70 333-8938 telefonszámon, és a kun.katalin@masodikkerulet.hu e-mail címen.
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Segítő vásárlás
a fogyatékkal élőkért

Fogyatékos emberek által készített termékeket díjaztak a budapesti Kortárs Építészeti Központban
márciusban. A Segítő Vásárlás-program eredményhirdetésén a II. kerületben működő Munka-Kör
Alapítvány Hallássérültekért civil szervezetet
Jakab Alexandra, Dobra Mihályné Ildikó, Virág
Ferencné és Kiss Bernadett, valamint dizájnereik,
Surján Kornélia és Kiss Bernadett képviselték.
A Design Randi-projektet négy éve indította el a
Salva Vita Alapítvány, hogy a fogyatékos embereket
foglalkoztató műhelyeket és a kortárs dizájnt támogassa, így biztosítva lehetőséget piacképes termékek
létrehozására. A Munka-Kör Alapítványt – amely
a siketek és nagyothallók elhelyezkedését segíti
a munka világában – hallássérültek képviselték.
A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. támogatta. Összesen 18
tervező állított ki és 23 tárgy, illetve tárgykollekció
volt látható a tavaszi kiállításon.
A Munka-Kör Alapítvány egyedi termékei megvásárolhatók a 1021 Hűvösvölgyi út 81. szám alatti
irodában. Érdeklődni lehet a 274-2607-es és a (06
30) 813 4220-as telefonszámokon vagy e-mailben a
munkakoralapitvany@t-online.hu-n. A http://www.
munkakoralap.hu/Termekeink-63.html címen megtekinthetők a termékek.

Nyílt nap az izotópokról. Az Izotóp Intézet Kft., mely radioaktív izotópok és egyéb termékek kutatásával,
fejlesztésével, gyártásával foglalkozik, fennállásának 25. évfordulója alkalmából MÁJUS 26-án, szombaton nyílt napot
tart. Az érdeklődők megismerkedhetnek a kutatóintézet, a kutatóreaktor és a gyártó laboratórium tevékenységével.
Szakszerű vezetés mellett a nyílt napon a 16. életévüket betöltöttek vehetnek részt. A látogatók 9 órától érkezhetnek,
a belépéshez személyazonosságot igazoló okirat szükséges. A nyílt nap kezdésének időpontja 10 óra. (A látogatás
során szükséges védőruházatot az intézmény biztosítja.) A program regisztrációhoz kötött, határidő május 17., éjfél.
Jelentkezni a 391-0802-es számon, faxon a 392-2575-ös számon, vagy e-mailben izotop@izotop.hu címen lehet.

A patika, ahová érdemes bejönni

Használjuk ki a jó időt!
Idén késve érkezett az igazi tavasz, de végre-valahára
mégis csak búcsút inthettünk a hideg, téli napoknak. Itt az
idő, hogy átmozgassuk ellustult tagjainkat, hódolhassunk
például a szabadtéri sportoknak. A megrögzött otthonülőknek is érdemes rászánniuk magukat, hogy legalább
hetente egyszer-kétszer felkeljenek a kényelmes fotelből.
A rendszeres testmozgás ugyanis számos előnnyel jár: megakadályozhatja az elhízást, a cukorbetegség kialakulását
és még a koleszterinszintet is kordában tartja. A sporttal
tehát éppen azt a három rizikófaktort iktathatjuk ki, amelyek hosszú távon például stroke-hoz vagy szívrohamhoz
is vezethetnek. De a rendszeres testmozgás elűzi még a
depressziót is!
Sport, de csak okosan!
Fontos, hogy a sportban is betartsuk a fokozatosság
elvét. Például ne akarjuk rögtön lefutni a maratont, helyette csak apránként, folyamatosan növeljük a terhelést.
Bármilyen mozgásformát választunk, soha ne maradjon
el a bemelegítés: ebben segítségünkre lehetnek a különböző sportkrémek. Patikánkban ezért is keresik sokan a
különböző gyógynövények (vadgesztenye, rozmaring,
kámfor, mentol, eukaliptusz) keverékét tartalmazó kré-

meket. Népszerűek a „lóbalzsamok” is, melyek nevüket
onnan kapták, hogy ezeket a készítményeket eredetileg
versenylovak bemelegítésére használták. Ma már tudjuk,
hogy az emberre is jótékony hatásúak: lazítják és ápolják
a mozgásszerveket, frissítik a vérkeringést, csökkentik a
görcsök és izomfájdalmak valószínűségét, illetve segítenek
a már kialakult reumás panaszok csillapításában. Melegítő vagy hűsítő hatású változatban egyaránt kaphatók.
Magnézium: egy lényeges nyomelem
Sportoláshoz a megfelelő mennyiségű magnézium
bevitelére is szükség van, amely egy felnőtt esetében
naponta 250-300 mg. Elegendő magnézium hiányában
ugyanis izomfájdalom vagy lábikragörcs léphet fel, illetve szívritmuszavar, gyakori fejfájás is jelentkezhet.
A gyógyszertárban tabletta, pezsgőtabletta és granulátum formájában is kaphatók magnéziumkészítmények. E
lényeges nyomelem folyamatos szedését bátran ajánlom
mindenkinek, a vesekárosodásban szenvedők azonban
minden esetben kérjék ki kezelőorvosuk tanácsát a magnéziumpótlást illetően.
Ízületi fájdalom? Ne legyen akadály!
A mozgás öröméről az ízületi bántalmaktól szenvedőknek sem kell lemondaniuk. A térd-, könyök- és egyéb
fájdalmak megelőzése érdekében tanácsos még a sportolás
megkezdése előtt gondoskodni a porcok megerősítéséről.
Segíthetnek a glukózamin- és kondroitinszulfát-tartalmú
gyógyszerek, étrend-kiegészítők, valamint ne feledkezzünk meg a hialuronsav pótlásáról sem a porc további
kopásának megakadályozása végett.
Izom- és ízületi fájdalmak ellen hasznosak lehetnek a
különböző gyógynövények is: a feketenadálytő, az árnika vagy a rozmaring. Az ezeket tartalmazó krémek közül
leghatásosabbak a gyógyszernek minősített változatok,

amelyekben magasabb koncentrációban találhatóak meg
a hasznos hatóanyagok.
Komolyabb panaszok esetén a patikában kapható nem
szteroid gyulladáscsökkentő hatóanyagokat tartalmazó
krémek használatát ajánlom, melyekkel naponta kétszer
tanácsos bekenni a fájdalmas területet. Súlyosabb esetben
a nem szteroid tartalmú tabletták intenzívebben csökkenthetik a fájdalmat és a gyulladást, azonban ezeket
legfeljebb néhány napig szabad csak szedni, mert befolyásolják a gyomorsav termelődését, ezért hosszú távon
gyomorfekélyt okozhatnak.
Jó sportolást és kellemes szabadban töltött napokat
kívánunk!
A rovat támogatója a megújult
Budagyöngye Gyógyszertár

1026 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 121. földszint,
nyitva hétfőtől péntekig 8-19, szombaton 8-15 óráig.

PR-cikk

Tomcsányiné dr. Dobos
Adél, a Budagyöngye
Gyógyszertár vezetője
nemcsak a lap hasábjain,
hanem a patikában személyesen is szívesen ad
tanácsot mindenkinek az
egészséget érintő kérdésekben.

Április – Itt a tavasz, vége a lustálkodásnak!
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Termelői piac Máriaremetén
Legközelebb ÁPRILIS 28-án 7.00–12.00 óráig tartanak termelői
piacot a Máriaremetei Cserkészház kertjében (1029 Hímes utca
3.). Az érdeklődők igazi piaci hangulatban, a kínálóasztal mellett
jót beszélgetve, gazdag áruválasztékból válogathatnak. Vásárlás
közben gondoljunk arra, hogy aki hazai agrárterméket vásárol,
az a hazai gazdacsaládokat segíti, és jó minőségű, ismert eredetű
élelmiszert tehet családja asztalára.
Szilágyi Zsolt, a piac üzemeltetője előre felhívja a figyelmet arra, hogy JÚNIUS
9-én a gazdapiacot nem a megszokott helyén, a Hímes utcai Cserkészháznál
tartják, hanem a Klebelsberg Kultúrkúria (1028 Templom u. 2–10.) hátsó kertjében 7–12 óráig. Ennek oka, hogy a hétvégén cserkészprogram lesz a Hímes
utcai házban. A megszokott árusokkal, gazdag nyári, hazai választékkal várnak
mindenkit az új, ideiglenes helyszínen.

FACEBOOKON
A II. KERÜLET

34 500

A Közkincs Egyesület

„Mozgó Könyvek”

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

Telefon: 06 70 606-8107

KUTATÓEXPEDÍCIÓK

2018. ÁPRILIS 28.| 10.00—19.00 | MILLENÁRIS

FESZTIVÁLJA

Történelemformáló vulkánkitörések | időjárási kalauz marsi űrturistáknak
| Játék és sport a világűrben | Olvadó jövő | nyeremények | A folyékony
nitrogéntől a NASA szigetelőanyagaiig | A magyar és a ladaki íjászat |
Extrém marsi viszonyok nyomában az Atacama-sivatagban | A megnyíló
Északnyugati átjáró | Ammoniteszek – a geológusok címerállatai |
Cseppkőbe zárt klímaváltozás | játék | Távérzékelés a növényvizsgálatokban,
illetve a mikroklíma-kutatásokban | Ingyenes belépés | Vulkanizmus
és éghajlatváltozás, | klímaváltozás és a fertőző betegségek | Időjárási
statisztikák, népi megfigyelések | A lápok mint klíma- és környezettörténeti
archívumok | emelkedő hőmérséklet – Mi lesz a gabonaterméssel?
| hol tart a melegedés 2018-ban? | A jövő éghajlatának kutatása

Köszönjük!
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ElőzzE mEg
a bajt!
Elmúlt 65 éves?
Sokszor vissza kell kérdeznie?
Nehezebben érti meg a környezetében
beszélőket?
Ha igennel válaszolt a kérdésekre,
Önnél hallásprobléma tünetei jelentkezhetnek.
Kérjen időpontot
ingyEnEs Hallásvizsgálatra
az amplifon hallásközpontba
2018. április 16-tól 27-ig.
Amplifon Hallásközpontok
II., Budagyöngye Bevásárlóközpont
Tel.: 06 1 221 55 66
II., Margit krt. 31-33.
Tel.: 06 1 336 02 98
III., Bécsi út 52.
Tel.: 06 1 439 18 97
amplifon.hu
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Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA
A SZENT LUJZA SZERETETOTTHON
SZOCIÁLIS GONDOZÓ, ÁPOLÓ MUNKATÁRSAT KERES AZONNALI BELÉPÉSSEL. JELENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL A szentlujza@t-online.hu-N
VAGY A 466-5611-ES TELEFONSZÁMON LEHET.

ANGOL-, FRANCIATANÍTÁS diplomás
nyelvtanártól minden szinten. A Pasaréti
tér mellett. dobojutka@gmail.com Tel.: 06
30 432-5012
Anyanyelvi angoltanár több éves tapasztalattal nyelvórát vállal minden szinten,
minden korosztálynak. Nyelvvizsgára felkészítés, üzleti angol, önéletrajz, prezentáció. Extra: gitároktatás paulsondrive@
yahoo.com Tel.: 06 31 785-3840

A Herman Ottó úton felújított házban
78 m²-es, I. emeleti, három szobás, teraszos, jó állapotú lakás garázzsal vagy
anélkül eladó. 67,5 M Ft. Tel.: 06 20
932-5005
A II., Gábor Áron utcában panorámás,
bruttó 126 m²-es, három szobás, tetőtéri lakás gépkocsibeállóval eladó. 78
M Ft. Tel.: 06 30 960-8862

A XII., Krisztina körúton a Várra panorámás, IV. emeleti (lift van) 55 m²-es
két szobás, jó állapotú cirkófűtéses
lakás eladó. 34,9 M Ft. Tel.: 06 20
935-0018

XIII., SZENT ISTVÁN PARKNÁL, ÚJLIPÓTVÁROSBAN, elegáns BAUHAUS-HÁZ
46 m²-es két szobás, magasföldszinti,
csöndes, PARKRA NÉZŐ lakása tulajdoIDŐS KUTYA NAPI KÉT SÉTÁLTATÁnostól eladó. 39,9 M Ft. Ingatlanosok
Pasaréten II. emeleti, 142 m²-es felújítandó
SÁHOZ KERESEK TÜRELMES, KUTYÁT
kizárva. Tel.: 06 20 509-8018
SZERETŐ, JÓ FIZIKAI ADOTTSÁGOKKAL Matematika-, fizikatanítás általános és Bauhaus jellegű lakás terasszal, garázzsal
tulajdonostól
eladó.
Irányár:
85
M
Ft.
Tel.:
BALATONFÜREDEN ÚJ ÉPÍTÉSŰ FULLRENDELKEZŐ SEGÍTSÉGET ÉS HETI KÉT középiskolásoknak szaktanártól, referen06 30 438-9320
PANORÁMÁS 330 m²-ES CSALÁDI HÁZ
DÉLUTÁNRA KUTYASZITTERT. FILLÉR U. ciákkal. Tel.: 06 30 461-8821
ELADÓ VAGY BUDAI CSERE IS ÉRDEKEL.
KÖRNYÉKE. NYUGDÍJASOK IS! FÉNYA
II.,
Kapy
utcában
I.
emeleti,
50
m²-es,
KÉPES E-MAILEKET KÉREK. 2016apro- KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettsé- két szobás felújítandó lakás eladó. Tel.: 06 30 388-5182
ka@gmail.com TEL.: 06 70 502-6465 gire, felvételire való felkészítés gyakorlott Irányár: 33,5 M Ft. Tel.: 06 30 960-8862 Balatonszemesen 1411 m²-es saroktelken
középiskolai tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648
2,5 szobás komfortos, pincés ház eladó.
II. kerületi Hűvösvölgyi úti fodrászatBUDAGYÖNGYÉNÉL TULAJDONOSTÓL
Tel.: 06 20 924-9428, 06 20 364-3332
ba aktív, dolgozni szerető nyugdíjas INGATLAN
ELADÓ TÖBB SZINTES CSALÁDI HÁZ
hölgyet keresünk HAJMOSÓI állásra.
A Battai útnál garázs kiadó. Tel.: 06 20 NAGY KERTTEL, GARÁZZSAL. IRÁNYÁR: FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SETel.: 06 70 360-9943
320 M Ft. Tel.: 06 20 402-0603
GÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN?
978-2224
15 ÉVES TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉLépcsőháztakarításra számlaképes egyéni
Hűvösvölgyben 98 m²-es négy szobás lakás
vállalkozót keres II. kerületi társasház. Je- DIPLOMATÁK ÉS KÜLFÖLDI ÜZLET- garázzsal 98 000 000 Ft. ingatlanegyszer. TER. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70
lentkezés SMS-ben. Tel.: 06 30 717-4562 EMBEREK RÉSZÉRE KERESEK LAKÁST, com/hirdetés/56657 Tel.: 06 30 559-5064 523-1969
HÁZAT, IKERHÁZAT HOSSZÚ TÁVÚ BÉRGyakorlott, leinformálható középkorú LÉSRE. Tel.: 06 30 924-7165
A II., Völgy utcában 1400 m²-es parkosított EGÉSZSÉGÜGY
nő. Szép tisztaságot szeretne? Hívjon
telken 350 m²-es, kétgenerációs, felújított
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍbizalommal. A-tól Z-ig. És kertgondo- A II. KERÜLETBEN KERESEK ELADÓ LA- családi ház 230 millió. Tel.: 06 20 967-5691
TÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ,
KÁST
KÉSZPÉNZES
FIZETÉSSEL!
AKÁR
zást. Tel.: 06 30 202-6695
FELÚJÍTANDÓT IS! VÁROM HÍVÁSÁT! A II., Szakadék úton 300 m²-es panorá- FOGFEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTmás ikerház eladó. Irányár: 120 M Ft. TAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉTEL.: 06 30 967-3067
OKTATÁS
GI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTel.: 06 20 932-5005
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL GYA- Eladó Vízivárosban a Batthyány tér közeTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN
KORLOTT DIPLOMÁS SZAKTANÁR lében külön bejáratú 1,5 szobás utcai, cir- Nagykovácsiban 1170 m²-es telken 240 FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP.,
EGYÉNILEG VIZSGÁKRA, FELVÉTELIK- kófűtéses lakás. Rendezett, liftes, jó beosz- m²-es kétgenerációs új építésű családi ház KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 30
RE FELKÉSZÍT, RENDSZEREZ. Tel.: 06 tású. Irányár: 41 M Ft. Ingatlanközvetítő 129 millió. Tel.: 06 20 967-5691
222-3016
nélkül. Tel.: 06 70 505-4525
30 749-2507
ÚJLIPÓTVÁROSBAN ELADÓ EGY 99 Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájMATEMATIKA-, FIZIKA-, KÉMIATANÍ- Eladó a II., Keleti Károly utcában két szo- m²-ES, HÁROM SZOBA 3 + HALLOS dalmak kezelése, teljes testmasszázs.
TÁS, FELZÁRKÓZTATÁS, BUKÁSELHÁRÍ- bás 84 m²-es lakás. Irányár: 52 M Ft. Tel.: FÖLDSZINTI LAKÁS NAGY TERASZOS Szakrendelőkben, a Fény u. 10. alatti fodKERTKAPCSOLATTAL 74 M Ft-ÉRT. SÉ- rászatban vagy az Ön otthonában. Csipak
TÁS MINDEN SZINTEN ÖNNÉL! Tel.: 06 06 30 493-5685
TATÁVOLSÁGRA ÜZLETEK, SZOLGÁL- Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 20 595-3057
70 222-2257
II., Pasarét mellékutcájában 130 m²-es, TATÓK, ORVOSI RENDELŐK ÉS GYÓGYAmerikaitól angolul gyorsan, beszéd- panorámás sorházi lakás garázzsal, ko- SZERTÁR, ÍGY IDEÁLIS A BELVÁROSBA PEDIKŰR HÁZHOZ MEGY. NYUGDÍJAS
centrikusan, minden szinten. Tel.: 06 70 csibeállókkal eladó. 125 M Ft. Tel.: 06 KÖLTÖZNI VÁGYÓK SZÁMÁRA. TEL.: 06 KEDVEZMÉNY! TALPMASSZÁZS AJÁN30 960-8862
242-2611
DÉK! Tel.: 06 20 806-7783
30 359-4079

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. A két ünnep között zárva.

Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként
+170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől
10% kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 10% kedvezmény. A kedvezmények
nem vonhatók össze. Apróhirdetés-felvétel: személyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), készpénzfizetéssel rendezve.
Online apróhirdetés-felvétel a nap
24 órájában: ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/
Fizetési lehetőség: az interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely
bankfiókban, vagy banki utalással.

Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 336-1383-es számon, illetve a hirdetes@
budaipolgar.hu e-mailcímen. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft, 1/2
170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old. 265 000 Ft,
1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli.
Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 20%, 10-től 30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények
nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.
Következő megjelenés: 2018. április 21., majd május 5., lapzárta: 2018. április 11., illetve
24. (kedd). Az apróhirdetések feladásának határideje: 2018. április 13., illetve 27. (péntek).

2018/6 – április 14.
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA
(SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMASSZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN.
HÁZASPÁROKNAK KEDVEZMÉNY. Tel.: 06
30 206-4801

VÍZ-GÁZ-VILLANY
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT. Szakszerűen, nagy
tapasztalattal, bontás nélkül azonnal,
garanciával. Tel.: 06 30 921-0948

HIRDETÉS
LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE,
bádogos-tetőfedő munkák. Garancia, referencia. Tel.: 273-1857, 06 20 471-1870
Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4
Pillér Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
Bádogos és tetőfedések, magas és lapos tetők javítása 1986 óta, budai kisiparos. Tel.: 249-2664, 06 20 944-9015

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatos munkák, kerítések. frimari53@gmail.com.
Urbanek. Tel.: 214-7442, 06 20 978-7429
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 12 000
Ft-tól, WC: 18 000 Ft-tól, kamerás csővizsgálat 15 000 Ft-tól, festés-tapétázás. Tel.:
06 70 250-9132

29. OLDAL
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 fodászatban szeretettel várja régi és új
vendégeit.

KERT

17 év tapasztalatával vállalunk teljes
körű kertfenntartást, ápolást, kertépítést.
TELEVÍZIÓK, RÁDIÓK, MAGNÓK, LEMEZ- Druida Kör Kertészet, Magyar Krisztián. Tel.:
LEJÁTSZÓK, HIFITORNYOK, JAVÍTÁSA, 06 20 962-5347
SZERVIZELÉSE HELYSZÍNEN. TARI ISTKERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öregVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
kertek ifjítását, metszést, permetezést, faANTENNASZERELÉS, SZERVIZ, DIGITÁLIS kivágást, szállítást vállalok. Szilágyi Csaba.
ÁTÁLLÁS, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201 5368, Tel.: 06 20 970-7506
Duguláselhárítás, víz-, gáz-, közpon- elhárítás, tűzfalak felújítása, dryvitszige- 06 20 537-6281
tifűtés-szerelés, ázások, csőtörések telés, bádogozás. Tel.: 273-1857, 06 20 Lapos TV-k, színes TV-k javítása minden- Kert-, telek-, ingatlanfelújítás! Metmegszüntetése. Tel.: 402-4330, 06 20 471-1870
nap. Tel.: 243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL szés, permetezés, favágás, gyepesítés,
491-5089
térkövezés, tereprendezés, kerítésépítés.
ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, ko- FERENC.
Ingatlanok teljes körű, kőműves, szigeteléKISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, csibeállók aszfaltburkolatának készísi, festési, tetőjavítási munkák elvégzése.
REDŐNY
tését
vállaljuk.
Társasházaknak
27%
KLÍMA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL
Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.:
kedvezménnyel.
Tel.:
06
30
797-1037
TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL – ENGEREDŐNYÖS MŰHELY gyárt, javít minden
781-4021, 06 20 259-6319
DÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS, ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor. fajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napPRECÍZ KIVITELEZÉS GARANCIÁVAL. hu 24 éve vállalom kedvező árakon ellenzőt, szúnyoghálót. II. Kerület Kártya Kertápolás, kertépítés szakszerűen,
TEL.: 06 20 923-3109, 06 70 258-0000
kertésztechnikustól 26 év szakmai taablakok, ajtók javítását, illesztését, elfogadóhely. Tel.: 370-4932
pasztalattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 30
zárak
cseréjét,
festését,
üvegezését,
REDŐNYÖK
(FA,
MŰANYAG),
GURTNIVÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások
495-9862
megszüntetése. Balázs János épületgé- szigetelését garanciával. A felmérés CSERE. BIZTONSÁGI RÁCSOK JAVÍTÁSA,
SZERELÉSE,
KÉSZÍTÉSE.
TARI
ISTVÁN.
díjtalan!
HORVÁTH
ÁKOS.
Tel.:
06
70
pész technikus. Tel./fax: 362-4050, 06 20
Fakivágás, fagondozás kerületi vállalTel.: 06 20 546-6304
550-0269
917-0697
kozástól, zöldhulladék aprítása, szálREDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZE- lítása, tuskómarás. Boda János okl.
Műanyag
ablak-ajtó
beépítése,
helyreálTisztelt hölgyem, uram! Víz-, fűtésszerelés,
RELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLE- kertészmérnök, www.greenarbor.hu
duguláselhárítás garanciával, elérhető áron. lítással. Asztalos munkák: beépített szekTI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ Tel.: 06 30 907-5948
rény,
konyhabútor,
gardróbszekrény.
Tel.:
Rózsa Sándor. Tel.: 06 20 433-1628
MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! Tel.: 06 70
06 70 545-1869
Teljes körű kertgondozás kertészmér341-9489, 06 20 341-0043
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZnök csapattól korrekt áron, zöldhullaASZTALOS,
LAKATOS
MUNKÁK.
BÚTOKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétardék-szállítással. www.greenarbor.hu
tályok cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel. ROK, AJTÓK, KAPUK, ABLAKOK JAVÍ- TÁRSASHÁZAK
Tel.: 06 30 907-5948
TÁSA,
FELÚJÍTÁSA,
ZÁRSZERELÉS.
TARI
Tel.: 06 30 655-8074
Társasházkezelést, közös képviseletet vállaISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
lunk korrekt, megbízható módon, referenci- MŰGYŰJTÉS
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Asztalos, lakatos munkák készítésétől a ákkal. E-mail: flotthometeam@gmail.com
ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 legkisebb javításig. Hívjon bizalommal. web: www.tarsashazkezelobudapest.hu Tel.:
KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉ274-6135,
06
70
561-1174
Mindenre
van
megoldás.
Tel.:
249-0329,
30 447-3603
NYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT,
06 20 411-4349
PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANGSZOLGÁLTATÁS
GÁZ-VÍZ: JUNKERS, VAILLANT, BOSCH,
FÉG STB. KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍTÁ- LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ- ÁCS, tetőfedő munkák, tetőtér-beépítés, te- SZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET,
SA, KARBANTARTÁSA. TARI ISTVÁN. Tel.: TÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, rasz, autóbeálló építése, gipszkartonozás. CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET,
-CSISZOLÁS, CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES,
06 20 546-6304
KISEBB háztető felújítása, építése. PONTOS, SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT,
LAKATOS, ASZTALOS MUNKÁK, VILBOROSTYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF LANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS GA- megbízható munka. hermannteto@gmail. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20
com
Tel.:
06
20
506-7669
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! RANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.:
597-8280
HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZ- 202-2505, 06 30 251-3800
HÁZIÁPOLÓ ÁPOLÁST, GONDOZÁST ÉS
FŰ UTCA 5/B. TEL.: 359-3958, 06 30
LAKÁSTAKARÍTÁST VÁLLAL. HÍVJON BI- A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATFestés 1500 Ft-tól, tapétázás 2000 Ft-tól, ZALOMMAL. ELÉRHETŐSÉG: Tel.: 06 30 TI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJ933-3620
duguláselhárítás. Minőség, garancia! fes- 836-0731
TA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT,
VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, toguru.weebly.com Tel.: 06 70 250-9132
ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT,
Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenkapcsolók, lámpák cseréje, garanciával.
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT,
Boda Zsolt villanyszerelő mester. Tel.: Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák re, szobafestő munkát vállal garanciá- BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT.
is,
kőműves
javítások.
Kovács
Gergely.
Tel.:
val. Tel.: 06 30 913-8245
200-9393, 06 30 333-6363
DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍV06 30 568-6255
TAKARÍTÁST, VASALÁST VÁLLAL ÖNMA- HATÓ. TEL.: 06 20 322-2697, 06 20
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁ- GÁRA IS IGÉNYES NŐ, A II. KERÜLETBEN 494-5344
mester. Tel.: 246-9021. ELMŰ által minősített ZÁST, PARKETTÁZÁST, CSEMPÉZÉST, RUGALMAS IDŐBEOSZTÁSSAL. Tel.: 06 KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS
és ajánlott vállalkozás. Tel.: 06 20 934-4664 VALAMINT TELJES KÖRŰ LAKÁSÁTALA- 30 425-7212
KÍTÁST VÁLLALUNK GARANCIÁVAL, Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉVILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, FEL- REFERENCIÁVAL. Tel.: 06 70 632-3491 csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes fel- RÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30
ÚJÍTÁS. VILLANYBOJLER, KAPCSOLÓK,
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 456-3938
LÁMPÁK SZERELÉSE, KÁBELEZÉSE. TARI Szobafestést, mázolást, szennyvízcsatorna 20 972-0347, 06 30 589-7542
kiépítését, kisebb-nagyobb munkákat válISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖL- A VISNYEI GALÉRIA FESTMÉNYT, RÉGISÉlalok. Tel.: 06 70 539-9584
KÉMÉNYBÉLELÉS, SZERELTKÉMÉNY-ÉPÍDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARAN- GET, HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉRJE FOTÓ
TÉS, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK BEKÖ- CSEMPÉZÉS, KŐMŰVES MUNKÁK, TERA- CIÁVAL, INGYENES DOBOZOK. www. ALAPJÁN ÁRAJÁNLATUNKAT! www.visTÉSE, SZAKVÉLEMÉNY, ÜGYINTÉZÉS. Tel.: SZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JA- herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06 30 nyei.hu Tel.: 06 20 980-7570
VÍTÁSA. Tel.: 06 30 341-3423
06 30 680-6814
999-8619
ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket,
ZÁRSZERELÉS, LAKATOS MUNKÁK, NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasaréti bútorokat, porcelánokat, KÖNYVEKET,
LAKÁS-SZERVIZ
VÉDŐRÁCSOK, KAPUK-TOLÓKAPUK, Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi út és kerámiákat, ezüsttárgyakat, csillárokat,
TÁRSASHÁZAK, családi házak faszerke- SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, a Szerb Antal utca sarkán lévő fodrá- lakberendezési tárgyakat. Teljes hagyatézeteinek orom- és ereszdeszkázat-cseréje, TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS, VÁLASZFAL, ÁL- szatban szeretettel várja régi és új ven- kot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 951-8307, 06
dégeit. Tel.: 06 70 224-3725, 274-2451 30 462-8883
mázolása. Tel.: 273-1857, 06 20 471-1870 MENNYEZET. Tel.: 06 30 292-3247
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a legkisebb munkától tetőjavítást, építést,
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületieknek szigetelést 27% kedvezménnyel. Tel.:
azonnal. Több évtizedes gyakorlattal, 06 30 318-2173
falbontás nélkül. Tel.: 227-7210, 06 30 ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, kő940-0748
műves munkák, festés-mázolás, veszély-

ELEKTRONIKA

30. OLDAL

HIRDETÉS

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.: 3166461, 06 20 391-5543

BUDAI POLGÁR

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

Könyveket, könyvtárakat, régi, újat antikváriumunk vásárol. Díjtalan kiszállással. Tel.:
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 06 20 425-6437
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és
árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. Régi, retró, antik játékok azonnali készpénNyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19. Tel.: 266- zes felvásárlása! Hétfőtől péntekig, 10–18
óráig. Regiment Játéküzlet, 1066 Teréz krt.
4154
32. Tel.: 302-8751
19-20. századi magyar és külföldi művészek festményeit keressük megvételre kész- EGYÉB
pénzért gyűjtők, befektetők részére. Nemes Galéria, 1024 Szilágyi Erzsébet fasor MAGÁNYOS? VAGY CSAK ROSSZ ANYA3. E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu GI HELYZETBEN VAN? VAGY ELTARTÁSRA
SZORUL? ÉLETJÁRADÉKI, ILLETVE ELTARTÁSI
Mobil: 06 30 949-2900, tel.: 302-8696
SZERZŐDÉST KÖTNÉK HÖLGYEKKEL, ILLETKASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁRO- VE URAKKAL EGYARÁNT. HÍVJON BIZALOMLOK BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, EZÜSTÖ- MAL! Tel.: 06 30 950-0916
KET, PORCELÁNOKAT, BRONZOKAT, ANTIK
ÓRÁKAT STB. TELJES HAGYATÉKOT ELSŐ SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK
VEVŐKÉNT LEGMAGASABB ÁRON. A KI- GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGSZÁLLÁS DÍJTALAN. herendi77@gmail.com RENDELŐIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS.
Tel.: 06 20 280-0151
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 12--17-IG. J. WIENNA
BT., 1027 BP., VARSÁNYI IRÉN U. 17. Tel.: 06
Egész évben számíthat ránk! A Louis
30 858-9499
galériát tekintse meg az interneten.
(35 éves gyakorlat). Készpénzért vá- FARMER DIVAT, Margit krt 69. Kezdje a tasárolok tört- és fazonaranyat, ezüstöt, vaszt egy új nadrággal. Nyitvatartás: Hétközbrilles ékszereket, kar-, zsebórákat, bo- nap 10--18, szombat 10--13. Tel.: 212-4163
rostyánt, herendi porcelánt, festményt,
antik bútort, hagyatékot. Kérem, jöjjön TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Nyáron is
el hozzánk, vagy hívjon bizalommal! kötöttben, horgoltban! Divatos, egyedi,
Margit krt. 51-53. Üzleti telefon: 316- kézi kötött, horgolt ruhadarabok rende3651, 06 30 944-7935. Gyűjtők gyűjte- lésre, nagy fonalválasztékkal, saját fonalból is. www.kotode.hu Tel.: 356-6009
ményét vásárolom.
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A rejtvény fő soraiban Garson Kanin szavait rejtettük el.
A 2018/4. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Az embert
a reménység élteti”. A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az Oázis Kertészet
5000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte. A nyertesek: Kulcsár Krisztina, Küszter Mária és Szemmelweisz Péterné. Gratulálunk, a nyereményeket postán küldjük ki. Várjuk
megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó
út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre
legkésőbb 2018 április 30-ig.

2018/6 – április 14.

HIRDETÉS

Szekszárdit a poharakba
a Radovintól!

Látogassanak el a Radovin Hidegkútba, válogassák
össze kedvenc szekszárdi boraikat, mi pedig legalább
kétpalackos vásárlástól 15% kedvezményt adunk
a választott szekszárdi borokra.
Az ajánlat kizárólag a Radovin Borkereskedés hidegkúti szaküzletében, személyes vásárlás esetén érvényes. Csak a készleten lévő szekszárdi borokra. Az akció
a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes. A kedvezmény igénybevételéhez
mutassák fel jelen hirdetést a vásárlás alkalmával.

radovin hidegkút

1028 Budapest, Hidegkúti út 71.
Telefon: (1) 274-6129
hidegkut@radovin.hu

www.radovin.hu

31. OLDAL

Olajos masszázs
Ayurvédikus kezelések
Képzett ayurvédikus terapeutaként szeretettel várom
kedves vendégeimet frissítő, relaxáló masszázsra
a hét minden napján.
Az Indiából eredő meleg olajos masszázs a legelterjedtebb
ayurvédikus masszázsfajta, amely amellett,
hogy testi-szellemi felfrissülést ad és elsőrangú
egészségmegőrző hatása van, kiválóan alkalmazható
stressz oldásra, idegrendszeri, emésztőrendszeri gondok
enyhítésére is. Bőrünket fiatalítja, feszesíti,
szépségápolásunk elengedhetetlen kelléke, ugyanakkor
izmainkra, ízületeinkre is rendkívül áldásos hatással van.

Ayurvédikus masszázsok

6000 Ft-tól (45 perc) – 12500 Ft-ig (120 perc)

Ayurvédikus életmód tanácsadás:
8000 Ft / 70-90 perc

Bejelentkezés és információ a kezelésekről, bérletekről:
Horváth Tünde +36 20 265 7762
Cím: 1021 Völgy u.30.
abhyangakucko@gmail.com

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

SkorpioKft_KER-26_szerzodes_2018-03-19_

TÁRSASHÁZKEZELÉS
KÖZÖS KÉPVISELET
Vállaljuk a közös képviselői feladatok,
kötelezettségek időben történő
elvégzését, a tulajdonosok számára –
mint tulajdonost megillető – a ház
ügyeiről való megfelelő minőségű
tájékoztatás nyújtását, az emberközpontú hozzáállást.
Forduljon hozzánk bizalommal!
Skorpió Kft.
A FAVIS
Cégcsoport tagja
Nagy Erzsébet
Tel.: +36 30 936 1589
www.skorpiohazak.hu
www.favisgroup.hu

2018. május 1-7.
2018. május 1., kedd, 19:30
Krisztinavárosi Plébániatemplom

Nyitóhangverseny

Purcell Kórus és Orfeo Zenekar
vez.: Vashegyi György

2018. május 2., szerda, 19:30
Zenetudományi Intézet

Beethoven
Zeneszerzőverseny Gála

Km.: Szutrély Katalin, Balog József
Rácz József, Szűcs Boglárka
és Zétényi Tamás

2018. május 3., csütörtök, 19:00
Budavári Városháza

Új utak Beethovenhez 1.
Kamaraest

Bar anyai Barnabás, Dolfin Balázs,
Kapor Andrej, Kurgyis Andr ás,
R adnóti Róza, Szilasi Dávid

2018. május 3., csütörtök, 19:30
MOM Kulturális Központ

Sárik Péter Trió X Beethoven

2018. május 5., szombat, 16:00
Zenetudományi Intézet

Vendégségben Regensburg
Christoph Preiß
zongor akoncertje
INGYENES

2018. május 5., szombat, 18:00
Budavári Városháza

Beethoven
hangszerei

Fülei Balázs, L esták Bedő Eszter,
Szőke Zoltán
Korhű hangszereken

2018. május 5., szombat, 21:00
Budavári Városháza

Beethoven másképpen
Jazzical Trio

2018. május 6., vasárnap, 19:30
Budavári Városháza

Új utak Beethovenhez 2.
Beethoven, Bach, Debussy

Km.: BTA Szimfonikusok
Vonószenekar a

Varga Oszkár,
Dani Imre
és a Kruppa Kvartett

2018. május 4., péntek, 19:30
MOM Kulturális Központ

2018. május 7., hétfő, 19:30
Hadtörténeti Múzeum

Symphonic & Jazz

Oláh Kálmán Trió és a
Budafoki Dohnányi Zenekar
vez.: Hollerung Gábor

Emlékhangverseny
Orfeo Zenekar
vez.: Vashegyi György
km.: Berecz Mihály
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BUDAI POLGÁR

Minden este és hétvégén FRISSEN FACSART NARANCSLÉ!

Látványkonyhánkban az állandó
választék mellett marhabélszín, lazac,
vörös tonhal, tintahal és
KIRÁLYRÁK IS BENNE VAN A FIX ÁRAINKBAN!
Minden este, valamint hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

+36 1 438 9090 | +36 20 999 7708
trofeamargithid@gmail.com

