
Részletek a 6–9. oldalon.

Jane Goodall avatta fel a róla elnevezett
tanösvényt Hidegkúton

Dr. Jane Goodall világhírű etológus és 
természetvédő jelenlétében avatták fel 
május 18-án a róla elnevezett tanösvényt 
a Hármashatár-hegyi vitorlázórepülő-té-
ren. A tanösvény – amelynek létrehozását 
a II. Kerületi Önkormányzat anyagilag is 
támogatta – a Vörös-kővár térségében ta-
lálható rendkívül ritka élővilágot, köztük 
az egyedülálló haragossikló-populációt 
hivatott bemutatni.

A II. kerület zöldövezeti jellegének megőrzése, 
környezeti értékeink megóvása, a természet vé-
delme mindannyiunk közös felelőssége, önkor-
mányzatunk számos intézkedésével, programjá-
val szolgálja ezt a célt, mint a lakossági ágaprítás, 
a Komposztáló Kerület Program, a veszélyes hul-
ladék-gyűjtési akciók vagy a „Fogadj örökbe egy 
közterületet” program, emellett természetesen 
folyamatos a pihenőparkok és zöldfelületek fej-
lesztése és fenntartása is. Célja minden esetben 

a II. kerületben élők életminőségének javítása, az 
itt élők környezettudatos gondolkodásmódjának 
és magatartásának ösztönzése, erősítése. 

Májustól egy újabb különleges helyszín szol-
gálja a II. kerület természeti értékeinek védel-
mét: a Jane Goodallról elnevezett tanösvény, 
mely hat kihelyezett tábla mentén a természet-
védelmet és az oktatást szolgálja az egykori vi-
torlázórepülő-tér mellett, a Vörös-kővár kör-
nyékén. (Folytatás a 3. oldalon.)
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2. OLDAL KÖZÉRDEKŰ BUDAI POLGÁR

HIVATALI NYITVATARTÁS
BUDAPEST II. KErülETI PolgármESTErI HIvATAl, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

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

A PolgármESTErI HIvATAl KIHElYEZETT IroDáI

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

hétfő: 13.30-18.00, 
szerda: 8.00-16.30, 
péntek: 8.00-11.30
(kedd és csütörtök: 
telefonos egyeztetés 
alapján)

Ellátási Osztály
1024 Káplár utca 2/c-d,
100-as kapucsengő.
Tel.: 346-5700
E-mail: ellatas@masodikkerulet.hu

hétfő: 13.30-18.00, 
szerda: 8.00-16.30, 
péntek: 8.00-13.30, 
valamint minden páros 
pénteken 8.00-11.30-
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 zöld-
szám: (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 csütör-
tök: 9-17, szerda: 9-18, 
péntek: 9-16

II. KErülETI vároSFEJlESZTŐ ZrT.
ügYFÉlSZolgálATI IroDA

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

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

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

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

BUDAPEST FŐvároS KormánYHIvATAlA II. KErülETI HIvATAlA

Kormányablak
Osztály
1024
Margit körút 47-49.

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

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

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

Tel.: 896-3480
Kormányzati
ügyfélvonal: 1818

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

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

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

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

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

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

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

Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató: Balaton Balázs (balaton.balazs@masodik-
kerulet.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: Birtalan Zsolt, 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 kapcsola-
tos észrevételek: 336-1384. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza. Következő megjelenés: 2018. június 16., lapzárta: 2018. június 6. Az apróhirdeté-
sek feladásának határideje: 2018. június 8. 

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

• 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 jár 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 képes-
séggel bíró idős emberek vehetik igénybe.

• oKostelefonos segélyhívórendszer: a II. Kerületi Önkormányzat 
ingyenes alkalmazása baj esetén automatikusan riasztja a II. kerületi Városrendé-
szet 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: 599-9222, 
e-mail: masodikkeruletkartya@vf2.hu.

• A II. KerületI egészségügyI szolgálAt szAKorvosI ren-
delőI: 1027 Kapás u. 22., telefon: 488-7522, e-mail: elojegyzes@kapas.hu. 
1028 Községház utca 12., telefon: 376-5434. 

KöZÉrDEKű InFormácIóK

KÖzmeghAllgAtást tArtAnAK. A Budapest Főváros II. Kerületi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete döntése értelmében 2018. JúNIUS 22-én, 
pénteken 17 órától közmeghallgatás lesz a Móricz Zsigmond Gimnáziumban 
(1025 Törökvész út 48–54.). A közmeghallgatáson a kerület lakói és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői a téma rövid megjelölésével június 19-én (kedd) 
16 óráig jelentkezhetnek be a ( 06 1) 346-5500-s telefonszámon; kérdéseiket, 
javaslataikat eljuttathatják a kozmeghallgatas@masodikkerulet.hu e-mail-címre, 
illetve félfogadási időben személyesen leadhatják a Polgármesteri Hivatal Jegyzői 
Igazgatóság Jegyzői Titkárságán (1024 Mechwart liget 1.).

tAnulmányIÖsztÖndíj-pályázAt. A Közoktatási, Közművelődési, Sport- és 
Informatikai Bizottság a 2018/2019. tanévre pályázatot hirdet:

• a II. kerületben állandó lakhellyel rendelkező, általános vagy középiskola 
5–13. évfolyamán tanuló nappali tagozatos diákok részére, akiknek a 2017/2018 
tanév végi tanulmányi eredménye eléri a 4,7-es átlagot, és a gyermeket gondozó 
családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 300%-át (jelenleg 85 500 Ft-ot),

• a II. kerületi gyermekotthonokban, vagy II. kerületi nevelőszülőnél elhelyezett 
általános vagy középiskola 5–13. évfolyamán tanuló nappali tagozatos diákok ré-
szére, akiknek az előző év végi tanulmányi eredménye eléri a 4,0-es átlagot.

A pályázati kérelmek beérkezésének határideje: 2018. július 2., hétfő 18.00 óra.
A pályázati kiírás és a nyomtatványok elérhetők az önkormányzat honlapján: 

www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/palyazatok.



2018/10 – június 1. KÉT HÉT 3. OLDAL

(Folytatás az első oldalról.)

A tanösvény május 18-i hivatalos átadására 
Jane Goodall világhírű etológus is ellátoga-
tott, aki már másodszor járt kerületünkben. 
Az avatón beszédet mondott a II. kerület 
polgármestere, Láng Zsolt is, aki bejelentette 
egy új, madárbarát kerületi program elindí-
tását, amelynek keretében az önkormányzat 
fenntartásában működő II. kerületi óvodák, 
gondozási központok és az Értelmi Fogya-
tékosok Nappali Otthona madáretetőket és 
madárodúkat, valamint a madarak etetésé-
hez szükséges élelmet és ismeretterjesztő 
anyagokat kapnak. Beszédében kiemelte: 
egy önkormányzat csak akkor tudja megtar-
tani és fejleszteni természeti értékeit, zöld-
területeit, ha ehhez partnereket talál, jelen 
esetben a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Pilisi 
Parkerdő Zrt. mellett a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesületet és a Jane Goo-
dall Intézetet. 

– Együtt olyan szemléletmódot tudunk ki-
alakítani, amely a következő generációknak 
már másfajta viszonyrendszert ad az élővi-
lághoz. Apró lépésenként közösen előbbre 
tudunk jutni, hogy ne csak mi tudjuk élvezni 
ezt a gyönyörű környezetet, hanem az utánunk 
következő generációk is; ezen fogunk dolgoz-
ni – tette hozzá a polgármester. 

Jane Goodall elmondta, hogy immár má-
sodszor jár Hidegkúton. 

– Nagyon örültem, amikor kiderült, hogy az 
egyik haragossiklót, amit rádió-nyomkövető-

vel láttak el, és amelyet én magam engedtem 
vissza a természetbe néhány hónapja, Ja-
ne-nek nevezték el. Jane a tudomány szolgá-
latában nagyon sok adatot szolgáltatott a hara-
gossiklókról. Ez egy gyönyörű környék, amely 
rengeteg felfedeznivalót tartogat – emelte ki 
Jane Goodall. – Manapság a gyerekek sok időt 
töltenek el telefonjukat nyomogatva, vagy vi-
deókat nézve, ami miatt kimarad az életük-
ből az az izgalom, amit a természetben az új 
dolgok fedezése nyújtana. Az 1991-ben Tan-
zániában útjára indított „Roots and Shoots” 
(„Rügyek és Gyökerek”)-programunk célja, 
hogy megismertessük és megszerettessük 
a természetet a gyerekekkel. Ennek egyik 
legfontosabb üzenete, hogy mindannyian, 
fiatalok és idősek egyaránt, mindennap létre 
tudunk hozni valamilyen változást a bolygón-
kon. Csak rajtunk áll, hogy milyet. Mostanra 
világszerte több mint száz országban működik 
„Roots and Shoots”-csoport az óvodáktól az 
egyetemekig . Ők nap mint nap tesznek azért, 
hogy jobb világot hozzanak létre. Nagyszerű, 

hogy itt most létrejött egy tanösvény, amelyen 
járva mindenki tanulhat a természetről, ahogy 
fiatal koromban én is tettem – tette hozzá az 
idén 84 éves etológus. 

Az eseményen beszédet mondott Halmos 
Gergő, a Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület (MME) elnöke, Előd Réka 
osztályvezető a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz-
gatóság képviseletében és Schmidt András, a 
Földművelésügyi Minisztérium főosztályve-
zető-helyettese. 

Majd a polgármester Jane Goodall-lal kö-
zösen átadta a városrészünk természeti szép-
ségeiről szóló rajzpályázat díjazottjainak a 
nyereményeket. A II. Kerületi Önkormányzat 
ajánlotta fel a pályázat fődíját is, az MME nyári 
táborába szóló ingyenes részvételt. 

Az eseményen végül bemutatták környe-
zetvédelmi projektjeiket a II. kerületi Móricz 
Zsigmond Gimnázium, a Lauder iskola, vala-
mint Kisvárda, Szentendre, Méntelek és Mád 
iskolai csoportjai.

Ld

Szemléletmód-formálás a jövő nemzedékeiért

jAne goodAll 26 évnyi 
kutatómunka után for-
dult a természetvédelem 
és az ismeretterjesztés felé. 
Amellett, hogy az évtize-
dek során a csimpánzok fő 
szószólója lett, célul tűzte 

ki olyan természetes élőhelyek védelmét is, 
mint a Vörös-kővár lábánál elterülő rész, 
amelyen a most felavatott Jane Goodall 
Tanösvény felépült.

A Vörös-kővár térségében 2011 óta folyik 
az MME haragossikló-védelmi programja. 
2016-ban Jane Goodall már járt a területen, 
amikor elengedte az első két befogott és 
rádió-nyomkövetővel ellátott példányt.

A haragossikló egy termetes eurázsiai 
kígyófaj, amely Európában csak a Balkán 
bizonyos vidékein és a Fekete-tenger part-
vidékén fordul elő, illetve Magyarország 
területén két elszigetelt populációjáról 
tudunk: a Budai-hegységben és a Villá-
nyi-hegységben.

Pesthidegkúton az Arad utca és a Kővári 
út sarkánál található a Jane Goodall Tan-
ösvény kezdő állomása. A mintegy 800 mé-
teres tanösvényen a magyar és angol nyelvű 
táblákon Jane Goodall szerepét, a térség és a 
Vörös-kővár geológiáját, a terület növény- és 
állatvilágát, valamint a haragossiklók rend-
szertanát és természetvédelmét ismerhetik 
meg a kirándulók. 
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Nyáron valósulnak meg 
az uszoda környezetét megújító munkálatok

A cél egyértelműen az, hogy az uszoda miatt a 
lehető legkisebb forgalmi terhelés nehezedjen a 
terület belsejére, vagyis, hogy amennyire lehet, a 
főútvonal mentén szerveződjön a közlekedés, és 
a belső utcák forgalomcsillapítása a sportlétesít-
mény biztonságos megközelítését szolgálja majd.

Az uszoda főbejárata a Máriaremetei út felől 
lesz elérhető. A létesítmény fő parkolója is innen, 
illetve az Áchim András utca főút felőli torkola-
tánál nyílik majd, összesen 178 parkolóhelyet és 
53 kerékpártárolót alakítanak ki. A Máriaremetei 
úton a Bölény utcánál gyalogátkelőhely létesül, 
az uszoda előtti buszmegállót a főbejárathoz il-
leszkedően áthelyezik, és megállóöböl készül a 
buszoknak. Buszöböl létesül a Máriaremetei út 
páratlan oldalán is a Francia Iskola felé közlekedő 
autóbuszok számára. Ugyanezen az oldalon egybe-
függő járdafelületet alakítanak ki a Francia Iskola 
bejáratától a Bölény utcáig. Az uszodatömböt 
határoló utcákban forgalomcsillapító küszöböket 
helyeznek el, és a teljes tömböt körülveszi majd 
a gyalogjárda.

A fenti munkálatok megvalósítása júniusban 
kezdődik. Az ütemezés célja, hogy a lakosságot 

minél kevésbé terheljék az ezzel járó nehézségek. 
Az érintett területeken csak a szükséges mérték-
ben kerül sor lezárásokra, vagy komolyabb forga-
lomterelésre. Természetesen egy ilyen nagyságú 
beruházás mindenkitől megértést és türelmet 
kíván. A megépülő sportközpont ugyanakkor 
az itt élők életminőségét nagyban fogja emelni.

Első ütemben júniustól a Szabadság, a Kadar-
ka és az Áchim András utcában épülnek járdák, 
kerékpárút és emelt szintű forgalomcsillapított 
kereszteződés. Viszont az Áchim András utca–
Máriaremetei út–Kokárda utca csomópontjának 
átépítése – az építési munkák forgalma miatt 
– csak a kivitelezés végéhez közeledve fog meg-
valósulni. Erre azért van szükség, hogy a megva-
lósuló beruházási elemeket az építési forgalom 
feleslegesen ne terhelje.

A második ütem az iskolai szünet kezdetét 
követi. Ekkor a Máriaremetei úton tervezett mó-
dosításokat vezetik be. A Bölény utcai torkolatnál 
mindkét oldalon buszöböl készül. Ezzel az átmenő 
forgalom feltorlódása mérséklődik, hiszen így a 
forgalom gyakorlatilag folyamatosan haladhat. 
A gyalogosok biztonsága érdekében, a két megálló 
között gyalogátkelőhelyet alakítanak ki. A Bölény 
utca–Kond vezér utca közötti szakasz nagy részén 
gyalogjárdát és kerékpárutat alakítanak ki, vagy 
újítanak fel. A Kond vezér utca–Máriaremetei 
út csomópontban a meglévő gyalogátkelőhelyet 
korszerűsítik és kerékpáros átvezetéssel bővítik. 
Ezekkel a megoldásokkal a környék gyalogosfor-
galma jelentős mértékben biztonságosabbá válik.

A jelentősebb forgalomkorlátozásokkal járó 
munkálatok a tervek szerint a szeptemberi iskola-
kezdésig elkészülnek, így az őszi megnövekedett 
forgalom már az átépített szakaszokat tudja igény-
be venni. SZ. Z. M.

A máriaremetei Gyarmati Dezső Uszoda 
beruházásának megvalósítása során az új 
funkció környezetbe illeszkedése érdeké-
ben kapcsolódó fejlesztéseket is végre kell 
hajtani, vagyis a beruházásnak az érintett 
városrész megújulását is szolgálnia kell. 
Az önkormányzat ezért a terveztetés során 
különös gondot fordított a biztonságos gya-
logos és kerékpáros közlekedés, valamint a 
forgalomcsillapítás feltételeinek megterem-
tésére, az autós és buszforgalom kezelésére, 
a parkolók kialakítására.
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Az uszoda építésével párhuzamosan júniusban
megkezdődik a terület környezetének fejlesztése is

IdeIglenesen átépítIK A futóKÖrt. 
A földmunkák előrehaladtával, az előzetes fú-
rásszelvényekből nem látható, csúszásveszélyes 
talajrétegződések kerültek elő, emiatt a terv sze-
rinti rézsűkialakításokat nem lehet megvalósítani. 
A probléma megoldására a tervezett rézsű helyett 
nagyobb helyigényű, csúszásveszélyt kiküszöbölő ré-
zsű kialakítása szükséges, emiatt az uszodatelekkel 
szomszédos Pokorny József Sport- és Szabadidő-
központ Közösségi Tér területéből – a kivitelezés 
idejére – el kell venni egy kb. 40 méter mélységű 
területet. A Közösségi Téren található, ingyenesen 
használható funkciók közül ez egyedül a futókört 
érinti. A kivitelező ideiglenesen lekeríti a szükséges 
területet és átépíti a futókört, ami kisebb lesz ugyan, 
de használható marad. Az extra rézsű kialakítása 
miatt a Szabadság utca és a Máriaremetei út sar-
kán ideiglenes, forgalomkorlátozással nem járó 
depóniát (anyag tárolására használt munkaterület) 
alakítanak ki.
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Az  évi több alkalommal szervezett 
szolgáltatás célja, hogy a helyi la-
kóknak lehetősége legyen az ösz-
szegyűlt veszélyes anyagok térí-
tésmentes leadására. Ezek közé 
tartozik továbbra is a gumiab-
roncs, az étolaj és a diszper-
ziós festék, amelyek a jog-
szabály szerint nem tartoznak a veszélyesnek 
minősített hulladékok közé, de átvételüket és 
ártalmatlanító-helyre szállításukat a II. kerü-
let biztosítja.

Fontos tudni, hogy mindkét helyszínen 
a lakcímkártya felmutatásával kell igazol-
ni, hogy a hulladékot leadó személy valóban 
a II. kerületben lakik. A nagy tételben leadott 
– vélhetően vállalkozásból származó – gumi-
abroncsok csökkentik a helyi lakosoktól átve-
hető mennyiséget, ezért az önkormányzat úgy 

Ismét ingyenes veszélyeshulladék-gyűjtést tart az önkormányzat
A II. Kerületi Önkormányzat június 9-én 
szombaton, 8-12 óra között újra veszélyes-
hulladék-gyűjtést szervez a korábbról ismert 
két helyszínen.
 

döntött, hogy fejenként legfeljebb 
nyolc gumiabroncs adható le. Az  egy ház-

tartásban keletkező mennyiséget meghaladó 
veszélyes hulladék átvételét az önkormányzat 
munkatársai a helyszínen megtagadhatják.

Az akció során csak a felsoroltakat veszik át, 
ezért kérik, hogy más típusú hulladékot ne is 
hozzanak magukkal. A  hulladékot csak 8-12 
óra között veszik át.

A tervek szerint legközelebb november 17-én 
tart veszélyeshulladék-gyűjtést az önkormány-
zat, de a szeptemberi lomtalanítás alkalmával is 
minden körzetben lesz átvevőpont.

helyszíneK
• A Polgármesteri Hivatal papkerti parkolója 
(1024 Rómer Flóris u. 4/a, a Magyar Autó-
klub volt épületénél). A kocsival érkezők a 
papkerti parkolóban ingyenesen várakoz-
hatnak (maximum 3 óra), ha a sorompónál 
jegyet kérnek.
• Pesthidegkúton a 1028 Temető utca 27.-
nél (a Temető utca Apáca utcai betorkol-
lásával szemben).

Az AKcIóbAn leAdhAtó AnyAgoK
Tonerek, nyomtatópatronok, olajos felita-
tók, fáradtolaj, étolaj, oldószerek, higítók, 
oldószeres és diszperziós festékek maradé-
kai, hajtógázas flakonok (sprék), gyógysze-
rek, növényvédőszerek, higany tartalmú 
fénycsövek, izzók, lázmérők, mosószerek, 
háztartási vegyszerek, elemek, akkumuláto-
rok, szennyezett csomagolási hulladék (pl.: 
kiürült műanyag vagy fém festékes kannák), 
monitorok, klímaberendezések, hűtőgépek, 
tévék, egyéb informatikai és távközlési be-
rendezések, háztartási kisgépek.

A lakossági bejelentések és a II. kerületi 
Polgármesteri Hivatal negatív tapasztalatai 
alapján ismét kerületszerte ellenőrzik a moz-
gáskorlátozottak számára fenntartott várako-
zóhelyeket, valamint azokat az autóvezetőket, 
akik mozgáskorlátozott-igazolványt használva 
parkolnak a II. kerületben. A hivatalhoz és a 
II. kerületi Városrendészethez érkezett jelzé-
sek arról is szólnak, hogy sok esetben a moz-
gássérülteknek járó kártyát nagy értékű, vagy 
éppen luxus gépjárművekben látni.

– Évekkel ezelőtt már folytattunk razzi-
át a mozgáskorlátozottak igazolványát jogo-
sulatlanul használók kiszűrésére – nem is 
eredménytelenül, hiszen néhány hónap alatt 
több mint száz személyt értek tetten a köz-
terület-felügyelők és a rendőrök – mondta 
el Kalocsai Tímea, a Városrendészeti Osztály 
vezetője. – Június elejétől a rendőrséggel 
együttműködve és folyamatosan egyeztetve 
ellenőrizni fogjuk a mozgáskorlátozott-iga-
zolványokat használókat. A  közterület-fel-
ügyelők és a rendőr járőrök nézik majd, hogy 
a mozgáskorlátozottak számára kijelölt par-
kolóhelyeket és a parkolási övezeten belül a 
kártyát valóban az arra jogosultak (a mozgás-
sérült, vagy az őt szállító sofőr) használják-e 
az ingyenes parkoláshoz.

Az osztályvezető hozzátette, sok esetben 
pont a nehezebben mozgó és közlekedő em-

Ellenőrzik a mozgáskorlátozott-igazolványokat
Megismétli a néhány éve már eredményes-
nek bizonyult razziát a rendőrség és a Város-
rendészet, hogy kiszűrje azokat a sofőröket, 
akik visszaélnek a mozgáskorlátozott-igazol-
vánnyal. Az akció június elején kezdődik.
 

berek nem jutnak várakozóhelyhez azok miatt, 
akik csalnak az engedélyekkel. Mint mondta: a 
korábbi ellenőrzéseket követően a felével esett 
vissza a mozgáskorlátozott-kártyát használók 
száma a II. kerületben. 

A II. kerületi Rendőrkapitányság szintén 
készül az átfogó ellenőrzésre, amely egy hó-
napon át tart majd.

– Munkatársaim a Városrendészet közterü-
let-felügyelőivel közösen és önállóan is ellen-
őrzik a parkolókat, és civil ruhás kollégák is 
szolgálatban lesznek, akik megvárják majd az 
autóhoz visszatérő sofőrt, hogy fény derüljön 
arra, jogszerű-e a mozgáskorlátozott-igazol-
vány használata – tájékoztatta lapunkat Móré 
Szabolcs alezredes, a II. kerületi Rendőrka-
pitányság Rendészeti Osztályának vezetője. – 

Fontos tudni, hogy nemcsak közterületeken, 
hanem a bevásárlóközpontok parkolóiban is 
lesz ellenőrzés. Ezek a területek közforgalom 
számára megnyitott magánterületek, így érvé-
nyes rájuk a KRESZ. Az alezredes figyelmezte-
tett arra, hogy aki jogosulatlanul foglalja el a 
mozgássérültek számára fenntartott helyet, az 
ötvenezer forintos helyszíni bírsággal számol-
hat, a sofőr távollétében – vagy ha nem ismeri 
el a szabálysértést – a rendőrök szabálysértési 
feljelentést tesznek. 

Móré Szabolcs arra is felhívta a figyelmet, 
hogy aki csal a mozgáskorlátozott-igazolvány-
nyal, az közokirat hamisítást követ el, ami már 
bűncselekmény. Ebben az esetben a rendőrség 
elfogja és előállítja a rendőrkapitányságon a 
járművezetőt, aki ellen büntetőeljárás indul.
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A II. Kerületi Önkormányzat ingyenes kulturális és gasztronómiai fesztiválját idén június 15-én 

(pénteken) és 16-án (szombaton) rendezik meg a Millenáris Parkban. Péntek este a The Biebers és a 

Honeybeast hallható majd, szombaton kicsiket és nagyokat is várnak a Csudatáska Társulat, majd a 

Kaláka együttes koncertjére, lesz továbbá családi nap, este pedig fellép az Ivan&The Parazol, vala-

mint az LGT Zenevonat.

Az aranylemezes 
Honeybeast 
e l e k t r o n i k u s 
pop-rock zenét 
játszik. Ezen a 
néven 2011-től 
működik, bár tör-
ténetét – némileg 
eltérő formációban 
és néven – 2005-ig 
vezeti vissza. Első 
nagy sikereit 2010-
ben érte el, majd a 
2014-es Eurovíziós 
Dalfesztivál magyar-
országi válogatójá-
nak szereplőjeként 
szerzett országos 
ismertséget.

– Először lépünk fel a II. kerületben, minden első alkalom izgalmas, pláne Bu-
dapesten. Nekem különösen kedves ez a város, itt születtem, én vagyok az amúgy 
szegedi zenekar budapesti tagja – árulta el kérdésünkre a zenekar énekesnője, 
Tarján Zsófi. – Ide jártam iskolába, és jelenleg is a II. kerületben élek. Nagyon 
szeretem a városrész nyugalmát, a zöldet, az erdős részeket. Könnyen ki tudok itt 
kapcsolódni, ami a sok munka mellett nem is árt, és külön előnye, hogy könnyen 
el tudok innen jutni gyalog is bárhova a városban. 

A II. kerületben még csak nézőként vettem részt koncerteken, de minden 
alkalom jó élmény volt. Jó volt része lenni a közönségnek, és megtisztelő lesz 
itt fellépni. Most készültünk el az ötödik nagylemezünkkel, egy-két újdonságot 
fogunk játszani, ezenkívül elhangzanak majd a jól ismert dalok is, mint az Így 
játszom, a Bódottá és a Legnagyobb hős – mondta el lapunknak az énekesnő.

A II. Kerület napjához kapcsolódóan június-
ban a vízivárosi galéria kiállítást rendez a 
Budai Polgár 2015–2018-as években meg-
hirdetett Hónap fotója pályázata nyerte-
seinek munkáiból. A kiállítást láng Zsolt, a 
II. kerület polgármestere nyitja meg június 
5-én, kedden 18 órakor.

A Budai Polgár, a II. Kerületi Önkormányzat 
lapja 2015-ben hirdette meg első alkalom-
mal egész éven át tartó fotópályázatát. Olyan 
fényképeket vártunk és várunk továbbra is 
olvasóinktól, amelyek a II. kerület szépségeit, 
sokszínűségét, értékeit, érdekességeit mutatják 

be. A három év alatt hónapról hónapra sok 
különleges fényképet kaptunk – a legsike-
rültebbeket meg is jelentettük az újságban 
a Hónap fotója címmel.

Ezúton is hívjuk és várjuk mindazokat, akik 
részt vettek pályázatunkon, különösen a havon-
kénti nyerteseink jelenlétére számítunk, illetve 
minden kerületi polgáréra, aki szívesen látná 
lakóhelyének színes, változatos arcát. A kiállítás 
JÚNIUS 27-ig tekinthető meg a Vízivárosi Ga-
lériában (1027 Kapás utca 55. Tel.: 201-6925; 
nyitva keddtől péntekig 13–18 óráig, szombaton 
10–14 óráig), www.vizivarosigaleria.hu.

Kiállítás a II. kerületről készült legszebb felvételekből
VÍZIVÁROSI GALÉRIA
júnIuS 5., kedd 18 óra

A The Biebers egy 2012-ben 
alakult budapesti modern pop-rock 
zenekar, melynek két vezéralakja a 
Megasztárból ismert Puskás Peti 
és testvére, Puskás Ádám Dániel. 
A csapat második helyen végzett a 
2015-ös Nagy-Szín-Padon, és olyan 
előadók előtt zenéltek, mint Robbie 
Williams és az Imagine Dragons.

– Ez lesz a II. kerületben az első 
koncertünk a The Biebers zene-
karral, hiszen az még csak hat éve 
létezik, ellenben nekem már volt 
lehetőségem szólóban fellépni itt – mondta el érdeklődésünk-
re Puskás Peti. – Az első zenekaros koncertemet szintén itt, a Millenárison adtam, 
ezért mindig jó élmény, hogy visszatérhetek erre a csodálatos helyszínre. Szeretem 
ezt a városrészt, gyakran látogatjuk kiskutyánkkal, Bambival is a budai parkokat.

– Engem elég sok minden köt a kerülethez, a Millenárishoz, Budához – fűzte hozzá 
Ekanem Bálint. – 2010-ben költöztem ide Pápáról, azóta Budán élek. Szeretem, mert 
a szülővárosomra emlékeztet a gyönyörű és nyugodt környezet. Nem ez lesz az első 
II. kerületi fellépésem, tavaly óta a Spirit Színházban is láthattak a kerületben élők, 
hiszen ősszel mutattuk be az Egerek és emberek című drámát.

Arra a kérdésünkre, hogy mivel készülnek a kerület napi fellépésre, Puskás Peti 
válaszolt: Nagyobb meglepetésekkel nem készülünk, bár aki még nem volt The 
Biebers-koncerten, lehet, meg fog lepődni, hogy milyen lendület és energia van 
ezeken az alkalmakon. Most is arra készülünk, hogy abban a majd’ másfél órában 
a lehető legjobban megmozgassuk a közönséget és csodálatos látványvilágot va-
rázsoljunk a színpadra. 

Minden kerületit vár

programsorozat

The Biebers JÚnIUS 15., 18.30

Honeybeast
JÚnIUS 15., 20.10

a II. Kerület napja
mIllenárIs
jÚnIus 15.,
péntek
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Koncertek, színes  programok, különleges ízekmIllenárIs
jÚnIus 16.,
szombat

A 2010-ben alakult budapesti Ivan&The 
Parazol beat- és rockzenét játszik. A hatva-
nas évekből merítő és elképesztő lazasággal 
prezentált zenéjük eddig mind a rajongók, 
mind a kritikusok fejét elcsavarta. Három 
nagylemezük jelent meg. A másodikról a 
„Together” lett a 2014-es Sziget Fesztivál 
himnusza. Pályájuk fontos sarokpontja, hogy 
játszhattak a Deep Purple előtt. 

– Az Ivan&The Parazol formáció most elő-
ször lép fel a kerületben – mondta el Vitá-
ris Iván, az együttes énekese. – Külön, más 
projektekkel már a legtöbben zenéltünk itt, 
én például anno a rádió Szimfonik Live soro-
zatának keretében a Millenárison.

A zenekar legtöbb tagja budai srác. Én és 
a billentyűsünk, Beke István a XII. kerület-
ben nőttünk fel, a dobosunk, Simon Bálint 
pedig tősgyökeres II. kerületi. Ide jártunk 
iskolába, gimnáziumba (a Városmajorba és a 
Baár–Madasba), amihez a zenekar alapítása 

is kapcsolódik, és az éves zenekari karácso-
nyozásunkat is a kerület egyik beülős helyén, 
a Sportban tarjuk immár nyolc éve...

Mivel itt nőttünk fel, illetve baráti körünk is 
innen jön, a II. kerülethez fűződő élményein-
ket napestig sorolhatnám: egyszer például, 
egy indexes videóinterjú keretében a valahai 
Moszkva téren játszottunk el pár dalt az 
arra járóknak. Ahhoz képest, hogy siettek 
az emberek, és nem egy bejelentett koncert 
volt, sokan meghallgatták a tízperces kis 
performanszot. De most rendes koncert lesz, 
szóval kíváncsian várjuk, hogyan fogadnak 
majd bennünket.

Nincs két egyforma Ivan&The Parazol-kon-
cert. És ezt nemcsak én mondom, hanem sze-
rencsére a közönség tagjaitól halljuk vissza. 
Hiszünk abban, hogy a színpadi szabadság, 
illetve a stílusunkból adódó nagyobb mozgás-
tér szinte mindig elő tud hozni valami olyan új 
dolgot, ami csak ott és egyszer születik meg. 

Csudatáska Társulat

Ivan&The Parazol

JÚnIUS 16., 9.30

JÚnIUS 16., 18.00

A II. Kerületért Emlékéremmel is kitüntetett Kossuth-díjas Kaláka 
együttes 1969 óta varázsolja el közönségét a magyar és a világ-
irodalom legszebb verseinek megzenésítésével. Szombaton délelőtt 
várja a családokat a már klasszikusnak számító gyermekversekkel 
és az összetéveszthetetlen hangzásvilággal. A koncerten az ifjú kö-
zönség nemcsak hallgatója, de résztvevője is lehet az előadásnak.

– Az idei II. Kerület Napjára családi műsorral készülünk – nyi-
latkozta lapunknak Gryllus Dániel. – Rengeteg megzenésített 
gyermekversünk van, azokból fogunk válogatni. Fix műsort nem 
állítottunk össze, így ha valaki szeretné valamelyik dalunkat halla-
ni, előterjesztheti kívánságát, amit mi, ha tudunk, teljesítünk. Bár 
mindenhol ugyanolyan lelkesen játszunk, de – már csak II. Kerü-
letért Emlékérmesként is – a zenekar mégis itt érzi itthon magát. 
A Millenáris szomszédságában van a Marczibányi Téri Művelődési 
Központ, ami szinte a második otthonunk, hiszen évek óta minden 
hónap utolsó szombatján adunk koncertet. Reméljük, a közönség 
soraiban lesznek olyanok is, akik nem először járnak Kaláka-kon-
certen. A mostani alkalom különlegessége, hogy mind a négyen 
fellépünk. A gyerekkoncerteken csak hárman szoktunk játszani, 
de most Vilmos öcsém is csatlakozik, és saját nótáiból is énekel 
majd. A lényeg, hogy a közönség és a zenekar is jól érezze magát. 
Ha pedig valaki még gazdagítani szeretné Kaláka-gyűjteményét, 
lesz lehetősége, és örömmel dedikálunk is.

Kaláka JÚnIUS 16., 10.30

a II. Kerület napján
Idén januárban a Marczibányi Téri Művelődési Köz-
pontban mutatkozott be a II. kerületi családoknak 
a 2017-ben alakult csudatáska Társulat. Ezt 
követően áprilisban, a Föld napja rendezvényen is ta-
lálkozhattunk a „csudatagokkal”. Az egyéni hangzású, 
kedves dalokat és az előadókat rögtön a szívébe zárta 
a közönség. A kerületi gyerekek örömére, a II. Kerület 
Napján ismét fellép a társulat és együtt dúdolhatjuk, 
énekelhetjük a fülbemászó dallamokat. 

A zenekar több szállal is kötődik a II. kerülethez: 
énekese, Kassai-Végh Hajnal több mint tíz éve kerüle-
tünkben él, és a II. Kerületi Önkormányzat Család- és 
Gyermekjóléti Központjának munkatársa, a gitárosa, 

Zoltáni Zsolt pedig heti rendszerességgel énekel a II. ke-
rületi Varsányi Irén Utcai Bölcsőde kisgyermekeinek. 

– A Csudatáska Társulatnak tematikus előadásai 
vannak – tudtuk meg az eredetileg énekes végzett-
ségű Kassai-Végh Hajnaltól. – A Kerület Napján nyá-
ri programunkkal, a Nyár van a szívemben című 
összeállítással várjuk a családokat: saját dalaink 
mellett ismert gyermekversek általunk megzenésített 
változatát is bemutatjuk. Szeretjük, ha koncertjeinken 
a közönség is részt vesz a produkcióban: énekel, táncol, 
esetleg a zenei aláfestésbe is besegít. Több dalunkhoz 
készítettünk egy kis koreográfiát, amit a gyerekek 
nagyon szívesen követnek, akárcsak az egyszerűbb 

refréneket – ezeket is mindig megtanítjuk. Igyekszünk 
nagyon jó hangulatot teremteni, és mindenkit várunk 
szombat délelőtt!
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csAládI nAp 9–18-ig
Körhinta, mászófal, légvárak és a Marczibányi Téri Mű-
velődési Központ gyermekprogramjai, többek között 
tízféle kézműves foglalkozás, véka körhinta, Paprika 
Jancsi csúzlizdája, népi fajátékok, gólyalábas előadás 
és bábelőadás várja a kicsiket. Vásári árusok, kézmű-
vesek és iparművészek vására, valamint rendőrségi 
KRESZ-pálya és kisvasút is lesz a II. Kerület Napján.

ízeK utcájA 12 órától
Szombaton, június 16-án déli 12 órától nyitja 
meg kapuit az Ízek utcája, ami idén is ki-
emelt eseménye lesz a II. Kerület Napjának. 
Az előző évekhez hasonlóan a II. kerületi 
nemzetiségi önkormányzatok hagyományos 
ételeikből kínálnak majd kóstolót a látoga-
tóknak, miközben nemzetiségi hagyomány-
őrző együttesek lépnek fel énekes-táncos 
műsorokkal. A bolgár, szlovák, lengyel, né-
met, örmény, szerb, ruszin és ukrán konyha 
fogásai valódi kulináris élvezetet nyújtanak 
a látogatóknak. 

főzőverseny 14 órától
A hagyományos kerület napi főzőversenyen idén is öt csapat 
vesz részt, azonban újdonság, hogy a csapatokat egy-egy ne-
ves II. kerületi étterem séfje mentorálja, aki segíti a csapatok 
munkáját, akár recepttel, akár alapanyagötletekkel, de főleg 
a helyszíni részvétellel. A főzésben részt vevő csapatok: a II. 
kerületi Polgármesteri Hivatal munkatársai, a II. kerületi Rend-
őrkapitányság dolgozói, a II. Kerületi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének tagjai, a II. kerületi iskolák igazgatói és a KLIK 
képviselői, valamint a II. kerületi Idősügyi Tanács delegáltjai. 

A főzőversenyen elkészült több száz adag ételt a verseny 
végeztével el is lehet fogyasztani. 

Koncertek, színes  programok, különleges ízek
Somló Tamás elvesztése után az lgT ugyan nem koncertezik már, de a legendás 
zenekar két tagja, Karácsony János és Solti János továbbra is fellép a Zenevonat 
Szuperkoncerteken. Az élőzenei kíséretet az Abrakazabra zenekar biztosítja, ők 
a produkció megálmodói és hazánk legfoglalkoztatottabb zenekara, az ország kiemelt 
előadóival dolgoztak már együtt. 

Solti János, az LGT legendás dobosa mesélt lapunknak arról, mivel várja a zenekar 
a budai közönséget.

– Ha jól gondolom, Budapest összes kerületében felléptem már, de szerintem az LGT 
Zenevonattal most először koncertezünk itt – árulta el. – Egy jól összerakott műsorral 
készülünk, a legnépszerűbb LGT-slágerek csendülnek fel, felidézve az ikonikus zenekar 
legszebb periódusait. A bőség zavarával küzdünk, sok szép számra számíthat a közönség, 
biztosan eljátsszuk például a Ringasd el magad és a Neked írom a dalt című nótákat 
és névadónkat, a Zenevonatot is természetesen. Az Ugye, mi jó barátok vagyunk? is 
kihagyhatatlan, amit utoljára talán a Tabánban játszottunk 1978-ban.

A zenekarunkkal fellép két nagyon profi előadó, Veres Mónika Nika és Heincz Gábor 
Biga is. Igyekszünk kihasználni a tehetségüket. Nika előadásában mindenképpen újsze-
rűek lesznek az LGT-slágerek – főként az eleve női előadóknak, például Katona Klárinak 
írt dalokat énekli majd, mások mellett a Szólj rám, ha hangosan énekelek című dalt. 

Nagyon vegyes a közönségünk, a tizenévesektől a mi korosztályunkig sokan hallgatnak 
minket, ennek örülünk, mert mindenkinek zenélünk. Nagyszabású koncerttel készülünk, 
ígérem, hogy jól fogja érezni magát a közönség. Várunk mindenkit a Millenárison!

LGT Zenevonat Szuperkoncert JÚnIUS 16., 19.30

szombAton egész nAp:
A KSH Könyvtár a II. Kerület napján
Kerületünk legnagyobb könyvtára, a KSH Könyvtár a II. Kerület 
Napján négy hónapos ingyenes beiratkozást tesz lehetővé min-
denkinek, aki még nem volt tagja az intézménynek. Az érdeklő-
dők akár már a helyszínen is kölcsönözhetnek gyerekkönyveket, 
regényeket, krimiket, életrajzokat, szakács- és útikönyveket. 
A gyerekeket játékokkal és kisebb nyereménytárgyakkal várják. 
A KSH könyvszigetnél találkozhatnak Verrasztó Gábor íróval, 
helytörténésszel is, aki dedikálja könyveit. 
II. Kerület Kártyát a millenárison! 
A korábbi évekhez hasonlóan a II. Kerület Napjára idén is 
kitelepül a II. Kerület Kártya-sátor, ahol lehetőség lesz a 
kedvezménykártya helyszíni kiváltására, vagy a lejárt kártya 
meghosszabbítására, továbbá a látogatók megismerkedhetnek a 
kártyával kerületszerte és országosan kedvezményesen igénybe 
vehető szolgáltatásokkal és elfogadóhelyekkel.
Egészség Pont
Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Nép-
egészségügyi Osztály a hatósági, ellenőrző tevékenysége 
mellett folyamatosan törekszik a népegészségügyi célok 
megismertetésére. A Népegészségügyi Osztály a II. Kerület 
Napja Egészségpontjának szervezője, ahol biztonsággal és 
egészséggel kapcsolatos játékokkal, feladatokkal, ismerte-
tőkkel és bemutatókkal várják az érdeklődőket. 
A Fővárosi Törvényszék a II. Kerület napján
A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma a II. Kerület Nap-
ján kitelepül a Millenárisra, ahol idén elérhető lesz a bírósági 
eljárásról számos, kifejezetten a lakosság számára készített 
írásos tájékoztatóanyag, és többféle játékos feladattal, teszttel 
is készül a kitelepülő csapat.
Komposztáló Kerület Program
Komposzt játszóház kicsiknek és nagyoknak.

a II. Kerület napján

mIllenárIs 
jÚnIus 16., 
szombat



10. OLDAL KÉT HÉT BUDAI POLGÁR

Mazzarello Szent Mária Dominika ünne-
pe szentmisével vette kezdetét a Klebelsberg 
Kultúrkúria színháztermében. A főcelebráns 
Ábrahám Béla tartományfőnök volt. Az ünnep-
ség elején köszönetet mondtak a II. Kerületi 
Önkormányzatnak a támogatásért. Az ünnepi 
szentmisét a tartományfőnök azért ajánlotta 
fel, hogy a szalézi család lélekben és közösség-
ben is megerősödjön, valamint hálát adott a 
szalézi nővérekért, akiké a világon a legnagyobb 
női szerzetesrend. Reményét fejezte ki, hogy a 
kis magyar közösség is megerősödik, és egyszer 

önálló tartomány lehet. – Don Bosco és Maz-
zarello Szent Mária két különleges szent, akik 
együtt a szalézi család alapja – hangsúlyozta. 
Megjegyezte, jó lenne, ha hazánkban is meg-
valósulna, hogy a férfi és a női ág egy helyen 
egy küldetésben tudná felmutatni a karizma 
közös eredetét és a közösségben megélt erejét. 

Ábrahám Béla emlékeztetett rá, hogy Don 
Boscóban megvolt az a dinamika és bátorság, 
hogy kiragadja és kijelölje főnöknőnek Maz-
zarello Szent Máriát, a két szent lélekben és 
küldetésében kiegészítette egymást. A szalézi 
család közösségei is így egészítik ki egymást. 

A Don Bosco Nővérek május 12-én tartot-
ták társalapítónőjük, Mazzarello Szent 
Mária Dominika ünnepét Pesthidegkúton. 
Az eseményen a II. Kerületi Önkormányza-
tot Dankó Virág alpolgármester képviselte. 
A program létrejöttét az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma támogatta.
 

Az ünnepségen az egri kollégium tagjaiból 
álló kórus énekelt, felléptek a nővérek Szent 
Család Óvodájának óvodásai. Mogyoródi fiata-
lok énekeltek, diákok Antoine de Saint-Exu-
péry A kis herceg című művéből adtak elő egy 
jelenetet. Az eseményen szalézi atyák, szer-
zetes testvérek, szalézi nővérek és családok, 
iskolások, óvodások, animátorok, valamint 
tordasi és vajdasági vendégek is jelen voltak. 
A műsor után a plébánia kertjében bográcsoz-
tak az ünnepség résztvevői, majd focibajnok-
ság, játékok és vetélkedő zárta az eseményt.

NZSa

ünnep és közösségi nap Hidegkúton

A don bosco nővéreK szent csAlád 
óvodájA 1996-ban nyitotta meg kapuit a II. ke-
rületi Templom utcában. Jelenleg négy csoporttal 
működik, több mint száz gyerek jár ide. A II. Kerületi 
Önkormányzat támogatja az óvodát, amely szalézi 
szellemben, családias, derűs légkörben nevel az 
élet szeretetére, bizalommal és szeretettel segítve 
a kicsik fejlődését. 

A magyarországi Don Bosco Nővérek kerüle-
tünkben működő háza elsőként nyílhatott meg 
1990-ben a nővérek visszatérte után, 2012 óta 
pedig önálló házként folytatja életét. A nővérek 
segítik az óvoda életét, a Pesthidegkúti Sarlós 
Boldogasszony plébánia ifjúsági tevékenységét, 
valamint katekizmust tartanak iskoláscsoportoknak. 
A tanévben évközi oratóriumokon biztosítanak a 
gyerekeknek szabadidős programokat, a felnőttek 
Szalézi Munkatárs csoportja is működik, valamint 
filmklub a kikapcsolódni vágyóknak.
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A Rákóczi gimnáziumban immár hetedik 
alkalommal rendezték meg a Pro patria et 
libertate elnevezésű Országos II. Rákóczi 
Ferenc Latin Fordítási Verseny döntő fordu-
lóját április 7-én. Húsz iskolából több mint 
160-an jelentkeztek idén is a versenyre az 

Országos latinverseny a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban

Jó hangulatban zajlott a II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központjának ha-
gyományos családi napja május 12-én. A Klebelsberg Kultúrkúria udvarán megtartott egész na-
pos majálison csapatversenyek, kézműves foglalkozások, arcfestés, társasjátékok, lufihajtoga-
tás, Ki mit tud? várta a résztvevőket. A nyitóműsort a Cseppkő Gyermekotthoni Központ tagjai 
készítették, de fellépett a Talamba ütőegyüttes és a Roll Dance Budapest Kerekesszékes Kombi 
Táncegyüttes is. A családi nap vendége a II. kerületi Rendőrkapitányság, a Rózsadomb Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint Várkonyi Zoltán balettművész volt.

Vidám családi nap a Kultúrkúriában

ország minden pontjáról. A fordítási verseny 
a latin munkaközösség szakmai munkájá-
val valósult meg. Megrendezését segítette 
a Nemzeti Tehetség Programhoz benyújtott 
sikeres pályázat, így az országos verseny az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Em-

beri Erőforrás Támogatáskezelő segítségével 
jöhetett létre.

A döntő forduló írásbeli vizsgáján a diákok-
nak II. Rákóczi Ferenc Vallomások (Confessio-
nes) című művéből kellett magyarra fordítani-
uk egy részletet. Délután a versenyzők az iskola 
színjátszó szakkörének Rejtő Jenő: Tévedésből 
jelentik és a Herkules bonbon című darabjaiból 
készült előadását tekintették meg. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésen a 
két kategória első helyezettje egy-egy ér-
tékes ajándékot vehetett át dr. Ferenci Attila 
zsűrielnöktől. Az  oklevél mellé táblagép és 
e-könyvolvasó volt a nyereményük. A döntő-
ben több rákóczis diák is jól szerepelt: Szabó 
Bence 10/A osztályos tanuló a 6., Molnár Far-
kas 10/A osztályos tanuló a 12. helyen végzett, 
valamint Szitás-Kiss Gergő (7/T) és Liptai Haj-
nalka (11/A) is bejutott a döntőbe. Felkészítő 
tanáruk Kukucskáné dr. Szalontai Erika és Sze-
denik Enikő volt.

Ötszáz kilométeres futással hívják fel a 
figyelmet a véradás fontosságára, és a 
kárpátaljai Ráton megépült Szent Mihály 
Rehabilitációs Központ támogatására. 
A jótékonysági futás, melyet Gui Angéla 
karitatív futónagykövet szervez, JúNIUS 
4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján 
rajtol a Széher úti Szent Ferenc Kórháztól 
(1021 Budapest, Széher út 73.), ahol az 
alkalomból 8-12 óra között véradást tar-
tanak. Az Országos Vérellátó Szolgálat a 
futás magyarországi szakaszán elhelyez-
kedő több további városban is szervez 
véradást, ahol sportos ajándékkal várják 
a donorokat.

A futók június 8-án lépik át a határt 
Záhonynál, majd teljesítik az utolsó 30 
kilométeres szakaszt Kárpátalján a ráti 
Szent Mihály Gyermekotthonig. 

A célban a futókat Herczegh Anita, Áder 
János köztársasági elnök felesége fogadja, 
aki Majnek Antallal, a munkácsi egyház-
megye püspökével közösen vesz részt a 
rehabilitációs központ avatóünnepségén. 
Az eseményhez csatlakozott a Budapesti 
Szent Ferenc Kórház és a Bethesda Gyer-
mekkórház is. A két kórház szakemberei 
a célba érkezést követő napon szűrővizs-
gálatokat biztosítanak a Szent Mihály 
Rehabilitációs Központ és a Nagydobronyi 
Lakóotthonban élőknek.

A szervezők felhívják a figyelmet arra, 
hogy a nyári időszakban különösen nagy 
szükség van a vérre, mert kevesebben men-
nek el vért adni a nagy meleg, a szabad-
ságok és a sokakat érintő allergiaszezon 
miatt. A véradáshoz személyi igazolvány, 
lakcímkártya és TAJ-kártya szükséges!

Véradás június 4-én
a Szent Ferenc Kórházban
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A II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi 
Szolgálatának pszichiátriai szakrendelése 
tavasszal az Ürömi utca 24–28. számú házba 
költözött. Az  önkormányzati ingatlant tel-
jeskörűen felújították, így mind az ellátot-
taknak, mind az egészségügyi dolgozóknak 
sokkal komfortosabb helyet tudnak biztosí-
tani. A rendelőben május 22-én tett látogatást 
Dankó Virág alpolgármester és dr. Polák László 
főorvos, az egészségügyi szolgálat főigazgatója.

A bejáráson dr. Nyilas Zsuzsanna pszichi-
áter, részlegvezető főorvos és orvosigazgató 
lapunkat arról tájékoztatta, hogy a tágasabb 
helyre költözést több éve tervezték, hiszen a 
Széll Kálmán tér egyik társasházában kiala-
kított alig száz négyzetméteres rendelőt már 
kinőtték.

– A megnövekedett esetszám és az új kol-
légák több helyet is igényeltek, ezért for-
dultunk a II. Kerületi Önkormányzathoz a 
költözés tervével. Kérésünk nemcsak meg-
hallgatásra talált, hanem hathatós segítsé-
get is kaptunk: bruttó 31,5 millió forintos 
beruházással az Ürömi utcában alakítottak 
ki egy új, 270 négyzetméteres rendelőt szá-
munkra, ami a Menta – Mentálhigiénés 
Központ nevet kapta. A kollégák segítségé-
vel igyekeztünk szép környezetet formálni 
a II. kerületi páciensek számára. Minden 
rendelő pszichológusnak és pszichiáternek 
van saját szobája, és csoporthelyiséget is ki-
alakítottunk. A részlegnél jelenleg három 
orvos, három pszichológus és öt szakasz-
szisztens dolgozik.

Jó kezekben, szép környezetben gyógyulni
Mentálhigiénés központ az Ürömi utcában

Felújított rendelőben, kellemes környezetben 
foglalkozhatnak a II. kerületi páciensekkel a 
pszichológusok és a pszichiáterek a Menta 
– Mentálhigiénés Központban. A II. Kerületi 
Önkormányzat által támogatott rendelőfelújí-
tás mintegy bruttó 31,5 millió forintba került.

A főorvos elmondta, műszakonként 
húsz-huszonöt pácienst látnak el. Aki be-
lép a rendelőbe, a bejelentkezést követően 
a váróban foglalhat helyet, majd szólítják, az 
asszisztensek fogadják, és irányítják tovább 
a pszichológushoz, pszichiáterhez.

– A szakrendelések mellett heti rendsze-
rességgel csoportos klubfoglalkozást is tar-
tunk az úgynevezett hosszan tartó betegség-
gel élők számára, ami nagymértékben segíti, 
hogy a pozitív folyamatok újra beinduljanak. 
Ezenkívül pszichoterápiás programot dol-
goztunk ki a relaxációs, autogén tréning 
elsajátítására, tartunk szabad interakciós 
kiscsoportos terápiát, pszichoterápiás ön-
érvényesítő tréninget, életmódklubot, az 
időseknek pedig egyéves időtartamú élet-
út-feldolgozó csoportot alakítottunk. Erre 
is nagy az igény, sok a magányos, idős em-
ber. Főorvossá kinevezésemkor az egyik 
nagyszabású tervemként szerepelt, hogy 
foglalkoztató is működhessen a pszichiátriai 
gondozó mellett. Úgy tűnik, hogy a szocio-
terápiás foglalkozások – zene, irodalom és 
festés-rajzolás – is megvalósulhatnak egy 
mentori feladatokat ellátó művészettera-
peuta segítségével.

Érdemes tudni, hogy rendelés hétfőtől 
péntekig délelőtt és délután is van, idő-
pont-előjegyzés alapján fogadnak. Be lehet 
jelentkezni önkéntesen is, például ha va-
laki úgy érzi, hogy mentális segítségre van 
szüksége, de háziorvos vagy szakrendelés is 
küldhet pszichiátriai problémával küzdőket 
a Mentába.

SZeg

Dr. Nyilas Zsuzsanna pszichiáter, részlegvezető főorvos

A mentA – mentálhIgIénés KÖz-
pontbA bejelentkezni és időpontot 

kérni reggel 8–10 óra között lehet a 
(06 1) 315-0011-es telefonszámon.
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egészségnApoKAt

Ön mennyire egészséges?
kerületünk felnőtt lakosai számára.

A Budapesti Szent Ferenc Kórház – az ön kormányzattal együttműködve – 
egy további szű rőnap keretében kardiológiai szűrést végez. szűrővIzsgálAtoK: 
kérdőíves szív- és érrendszeri kockázatfelmérés, EKG-vizsgálat, vérnyomásmérés, 
SpO2-mérés (oxigén szaturáció), kérdőíves 2-es típusú cukorbetegség-kockázatának 
felmérése, BMI-index-számítás, indikáció esetén vérvizsgálatok (csak éhgyomri 
vizsgálatokat végeznek gyorstesztekkel) vércukor- és koleszterinszint-, HbA1c mérés. 
Egyéb kiegészítő vizsgálatok: egyéni diétás tanácsadás, légzésfunkciós és dopplervizsgálat 
előjegyzése kérhető a szűrés napján. Orvosi előadásokkal várják az érdeklődőket.

KArdIológIAI szűrés

www.szentferenckorhaz.hu

2018. júnIuS 9-én (szombat) 9-16 óráig
a Szent Ferenc Kórházban (1021 Széher út 71-73.)

A Községház és a Kapás utcai 
belgyógyászati szűrések alkalmával 

megállapított, magas kardiovaszkuláris 
rizikóval rendelkező páciensek célzott, 

kiegészítő szűrése.
2018. júnIuS 16.

(szombat) 9-16 óráig
Célzott, kiegészítő szűrés a
Pulzus Központban

(1024 fillér u. 4.)

Ön mennyire egészséges?
A II. Kerületi Önkormányzat idén is több helyszínen szervez díjmentes és önkéntes

A résztvevőket Kamuti Jenő, a Magyar Fair Play 
Bizottság elnöke, Kulcsár Krisztián, a MOB el-
nöke, Gyurta Dániel, a NOB tagja és Sárfal-
vi Péter helyettes államtitkár is köszöntötte. 
A Magyar Fair Play Bizottságot 1967-ben ala-
pították, amelynek tagja volt Körmöczy Zsuzsa, 
örökös magyar bajnok teniszező, a II. kerület 
posztumusz díszpolgára. A  jelenlegi elnök 
Kamuti Jenő, a Nemzet Sportolója címmel 
kitüntetett világbajnok, kétszeres olimpiai 
ezüstérmes vívó, mellette a MOB tagbizottsá-
gának tagja többek között a kerületünkben élő 
Gór-Sebestyén Júlia Európa-bajnok műkorcso-
lyázó, valamint Makray Katalin olimpiai ezüst-
érmes tornász is.

A Magyar Fair Play Bizottság öt kategóriá-
ban ítélt oda elismeréseket. „A Fair Play esz-
méjének népszerűsítése” kategóriában trófeát 
kapott lapunk munkatársa, Jocha Károly új-
ságíró, aki 1980-ban lett az MTI munkatársa. 
1995-től szabadúszóként járja a sportesemé-
nyeket. 1988-tól öt olimpián vehetett részt, 
mindegyiken akkreditált volt, de mindig maga 

fizette az összes költséget. 2003-tól négy olim-
piai tárgyú könyve jelent meg arany-, ezüst- és 
bronzérmeseinkről, amiket a NOB 2014-ben a 
világon egyedülállóknak ismert el. 

A művészet/tudomány kategóriában trófeát 
kapott dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár 
Zrt. elnöke, valamint felesége, Béres Klára, a cég 
kommunikációs igazgatója. Béres József a Bé-
res Csepp gyártására és forgalmazására szer-
veződött társaság tudományos igazgatójaként 
aktív szerepet játszott a vállalat elindításában, 
majd felépítésében. A Béres Gyógyszergyár ma 
hazánk legnagyobb magyar tulajdonban lévő 
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Több II. kerületit is díjazott a MOB
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) Fair Play 
Bizottsága május 14-én tartotta éves díját-
adó gáláját, ahol öt kategóriában a magyar 
sport- és művészeti élet 13 személyiségét, 
illetve csapatát jutalmazta Fair Play díjjal, 
köztük lapunk munkatársát, Jocha Károly 
sportújságírót és a II. Kerületért Emlékérem-
mel kitüntetett Béres Józsefet és feleségét is.
 

gyógyszergyára, melynek 2006-tól elnöke, 
emellett a Béres Szőlőbirtok és Pincészet tu-
lajdonosaként a tokaji bor, mint az egyik leg-
jelentősebb magyar márka és hungarikum új-
bóli felemelkedésének elkötelezett szolgálója, 
és számos társadalmi szervezet tagja. Béres 
Klára okleveles vegyész, a Béres Gyógyszergyár 
igazgatóságának tagja, kommunikációs igazga-
tó, aki elkötelezett az elesettek támogatásában. 
A  Béres Gyógyszergyár jószolgálati tevékeny-
ségét szervező Béres Alapítványnak 1993-as 
megalapítása óta elnöke, több könyv szerzője. 
(Forrás: Magyar Olimpiai Bizottság)
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A Marczibányi Téri Művelődési Központ évek óta, 
így idén is változatos programokkal járult hozzá 
a fesztivál összművészeti jellegéhez. A fesztivál 
második napján Piros Ildikó Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színművész az Abigél titkai című elő-
adásával Szabó Magda író – aki évtizedekig Pasa-
réten élt és a II. kerület díszpolgára – csodálatos 
életművének töredékeit elevenítette fel, és va-
rázsolta el vele a fesztivál látogatóit. Az estét a 
Szindra Társulat Képzelt riport egy amerikai pop-
fesztiválról című előadása zárta, amely nagy sikert 
aratott. Az előadás után a lelkes nézők meghatot-
tan köszönték meg a régen hallott slágerek felele-
venítését. Az ünnepi könyvhét harmadik napján 
Prof. Dr. Bagdy Emőke Egészség és boldogság című 
előadása volt hallható. A professzor asszony – aki 
tavaly lett a II. kerület díszpolgára – közérthető 
és szórakoztató stílusával lebilincselte a hallga-
tóságot. A fesztivál zárónapján Kovács Ákos új ol-
daláról mutatkozott be a kolozsvári közönségnek: 
az ünnepi könyvhéten mutatta be a jubileumi, 
Ákos50 – Visszaszámlálás című kötetét egy szín-
padi beszélgetés keretében, ami után dedikálta 
is első önéletrajzi jellegű munkáját. 

– Nagy örömünkre szolgált, hogy programjain-
kat szeretettel fogadta a kolozsvári közönség, és 
bízunk benne, hogy ezzel is hozzájárulhattunk 
Kolozsvár és a II. kerület kulturális kapcsolatá-
nak elmélyítéséhez – emelte ki Dolhai István, a 
Marczibányi Téri Művelődési Központ igazgatója.

A II. kerület idén is változatos programokkal
járult hozzá a kolozsvári könyvhéthez

„Ha elérkezik a május, Kolozsváron a 
könyvek a Fogoly utcába vonulnak. 
A  8. Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten a már 
megszokott izgalmas könyvbemutatók 
mellett az irodalom, színház és zene egy-
másba fonódásának lehetünk részesei” 
– írták a szervezők a 8. Kolozsvári Ünnepi 
Könyvhét ajánlójában, amit idén május 
10. és 13. között rendeztek meg.
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A fülszövegben így ajánlja könyvét a szerző: 
„Buda úri közönsége hamar megkedvelte a hú-
szas évek végén nyílt Florida kioszkot. Az Olasz 
fasorról felfelé kapaszkodó elegáns épületet 
talán Abbáziából „importálták” a parkba, ahol 
a művelt közönség még a Trombitás úton köz-
lekedő kocsisok nem éppen finom modorát 
is élvezhette uzsonnakávéja mellé. A hábo-
rú azonban gondoskodott róla, hogy az idill 
ne tartson sokáig, a bombázások után a mu-
latónak csupán az alapja maradt meg, a ha-
talmas, elhagyott telket pedig birtokba vette 
a burjánzó növényzet, egy mutogatós ember 
és a futball-labdát kergető pasaréti fiúk. De a 
grund sem maradhatott örökké ott, ahol a hely 
egyaránt mondható a budai dombok végének a 

Budai Tánchíradó
tIzenhárom előAdás
A Berczik Sára Budai Táncklub táncművészeti 
tagozatainak táncosai a tanév zárásaként 
tizenhárom előadáson tesznek tanúságot 
tánctudásukról a Marczibányi Téri Művelő-
dési Központ színháztermében.

A vizsgaelőadások első fele JúNIUS 2-án és 
3-án zajlott, ekkor Szollás Erzsébet, Néveri 
Katalin, Szirányi Laura, Győri Anna, Szenti-
vánszky Ágota és Puskás Judit tanítványai 
léptek fel. További előadások: JúNIUS 9. 
10.00: Alexy Alexandra és Bábel Brigitta, 
15.00: Bárány Ilona, 18.00: Dékány Éva. Jú-
NIUS 10. 10.00: Dékány Éva, 15.00: Bárány 
Ilona, 18.00: Bocsi Eszter és Pétery Melinda.

Belépőjegy: 1200 Ft, elővételben szemé-
lyesen a vizsga helyszínén, a Marczibányi 
Téri Művelődési Központban és az Inter-

ticket-hálózat jegyirodáiban, elektronikusan 
a www.jegy.hu oldalon vásárolhatók meg 
(1022 Marczibányi tér 5/a).

A programokról bővebb információ kérhető személyesen a táncklubban 
(1027 Kapás u. 55), valamint telefonon a 201-7992-es és 

a 06 70 335-6283-as számon és e-mailben a budaitancklub@marczi.hu címen.

Könyv az ötvenéves Körszállóról
Az Ünnepi Könyvhétre jelenik meg Verrasztó 
Gábor A „félig bevert szeg” – 50 éves a Kör-
szálló című legújabb helytörténeti kötete, 
amelyből az 1967-ben épült Hotel Budapest 
történetét és érdekességeit ismerheti meg 
az olvasó.
 

városban, vagy a város végének a dombok lá-
bánál, magas háznak kellett épülnie, hogy a 
szocialista ipar és a szocialista ember diadalát 
hirdesse. Mert a hatvanas években az építőipar 
elég felkészült volt (?), hogy megengedhesse 
magának a csúszózsaluzásos toronyházat, a 
presztízs pedig megkívánta azt. Szrogh György 
saját megfogalmazása szerint egy 64 méter ma-
gas felkiáltójelet tervezett a bérházak és a villa-
negyed közé, melyet munkatársai „félig bevert 
szegnek” csúfoltak. A megszenvedett kivitele-
zéssel – 1967 szilveszter estéjén – átadott Kör-
szállóban a menüsor 22 forintba került, a lift 
pedig öt forintért repítette fel utasait a tető-
teraszra. A szakmával ellentétben a tájba és az 
emberek tudatába lassan belesimult épületet 
egyaránt szerették a pincérek, a 
vendégek, az 
öngyilkosok, 
és még egy 
sertéskom-
binát konst-
ruktőrének is 
ihletet adott.”

Egészségesen 
és boldogan élni

A Kolozsvári Ün-
nepi Könyvhetet 
követően kerüle-
tünk díszpolgára, 
Prof. Dr. Bagdy 
Emőke klinikai 
szakpszichológus, 
pszichoterapeuta 
a Marczibányi Téri 
Művelődési Köz-
pontban is megtartja előadását június 
közepén a boldog és egészséges élet 
titkáról. Az előadás a címben jelölt két 
fő fogalom kibontását veszi célba.

„Mi az egészség? Az emberi egység-
rendszer (bio-pszicho-szociális és spi-
rituális szintek közti) egyensúlya, az a 
dinamikus összjáték, amely a rendszer-
szintek között zajlik, a külvilági hatások 
függvényében. A boldogság az ember 
életének megélhető minősége. Minden 
szubjektivitása ellenére vannak objektív 
ismérvei, melyek elérhetők. A boldogság 
átélhető és fokozható, ha tudunk szeretni 
valakit, ha fontosak vagyunk valaki szá-
mára, ha szükség van ránk, ha életszem-
léletünk derűs, ha el tudunk köteleződni 
a céljaink mellett, ha tudunk altruisták 
lenni, ha megerősítjük magunkban a hit, 
a remény és a szeretet képességét. Ezek 
pedig csak élőben, valódi helyzetekben 
művelhetők. Mindehhez lelkierőre van 
szükségünk. A lelkierő vagy életerő az élet 
szeretetének függvénye. Ha van kiért és 
miért élnünk, akkor minden nehézséget 
elviselünk. A lelkierő aktív megjelenése 
a megküzdési képesség, konfliktusmeg-
oldó eljárások és technikák összessége, 
amelyek lehetővé teszik az élet nehéz-
ségeivel való megbirkózást betegség 
vagy károsodás nélkül. Ilyenek például 
a tanácskérés, konzultáció, társas támasz, 
megértés, újrakeretezés, relaxáció, medi-
táció, imagináció, felülemelkedés, humor, 
spiritualitás, vallásgyakorlat, a kontroll 
átadása, a végtelenre nyitott kogníció, 
az optimizmus táplálása, lelkes elköte-
leződés a céljaink mellett.

Az előadás rámutat arra, hogy lelkierő 
és megküzdési bátorság nélkül nincs ké-
szen kapott boldogság, az egészség pedig 
csak a jóllét érzésének keretében tudja 
magát kibontakoztatni.” (Bagdy Emőke)

egészségesen és boldogAn élnI – 
Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása JúNIUS 
18-án, 18 órakor a Marczibányi Téri Műve-
lődési Központban (1022 Marczibányi tér 
5/a). Belépő: 2800 Ft, elővételben: 2300 Ft.

jegyár: 2800 Ft

Verrasztó Gábor A „félIg bevert szeg” – 50 éves A KÖr-
szálló című könyve a Napkút Kiadó gondozásában jelenik 
meg 176 oldalon 120 fényképpel illusztrálva. A kötet ára: 
1990 Ft. A könyv bemutatója JúNIUS 13-án 18 órakor lesz a 
Hotel Budapest Berlin termében (1026 Szilágyi Erzsébet fa-
sor 47.), bemutatja Kapovits Réka okleveles építészmérnök.

A KSH Könyvtár idén is részt vesz a Vörösmarty téren megrendezendő Ünnepi Könyvhéten 
JúNIUS 7–11. között, amire immár 89. alkalommal kerül sor. A könyvhét időtartama alatt a 
könyvtár kiadványait 20–60 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg az olvasók mind 
a helyszínen, mind a könyvtárban. A kötetek mellett tematikus térképekből és jubileumi 
képeslapokból is válogathatnak az érdeklődők, azok számára pedig, akik még nem voltak 
a KSH Könyvtár beiratkozott tagjai, lehetőség lesz négy hónapos ingyenes beiratkozásra is. 
A KSH és a KSH Könyvtár közös pavilonja a 128-as számú lesz.

A KSH Könyvtár az Ünnepi Könyvhéten
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GYERMEKBÚCSÚ
Hagyományos évadzáró 
gyermekmulatság

június 24.
vasárnap 
16.00-20.00

Megtekinthető díjtalanul június 24-ig
naponta 10-18 óráig.

Köszöntőt mond Dr. ERDŐ PÉTER bíboros, 
prímás, Esztergom - Budapesti Főegyházmegye 
érseke   |   A kiállítást megnyitja: 
KRATOCHWILL MIMI művészettörténész.

HERTAY MÁRIA 
Munkácsy-díjas grafikus-
művész életmű-kiállítása

június 6.
szerda 18.00

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A filmet egy szünettel vetítjük.
A belépés díjtalan, regisztráció szükséges. 
Regisztrálni a Kultúrkúria honlapján, 
az esemény leírásánál lehet.

ÖN-TÉR-KÉP
A magyar nemzet 
lelkiállapota I-II.
magyar dokumentumfilm, 130 perc, 2016
Rendező: JELENCZKI ISTVÁN

június 7.
csütörtök 18.30

A
BLA

K A NAGYVILÁGRA

 KIÁLLÍTÁSOK 
• mArczIbányI térI művelődésI KÖzpont: JúNIUS 10-ig: Éltető valóság. Pécsi Zsolt kiállítása. 
JúNIUS 13–22-ig: Olescher 60/30+5 – Olescher Tamás festményei 2013–2017. A kiállítás kapcsolódik a II. 
Kerületi Önkormányzat június 21-i, a díszpolgári címek és emlékérmek átadása alkalmából rendezendő 
ünnepségéhez (1022 Marczibányi tér 5/a).
• Klebelsberg KultÚrKÚrIA: JúNIUS 6–24-ig: Hertay Mária (1932-2018) Munkácsy-díjas grafikus-
művész életmű-kiállítása (1028 Templom utca 2–10.).
• vízIvárosI gAlérIA: JúNIUS 5–27-ig: A Hónap fotója. Fotópályázat a II. kerületről a Budai Polgárban 
2015 és 2018 között (1027 Kapás utca 55.) (cikkünk a 7. oldalon).
• A Ksh KÖnyvtár folyosóján júniusban dr. Nemes Erzsébet fotókiállítása tekinthető meg (1024 Keleti 
Károly utca 5.).

 ZENE 
• Klebelsberg KultÚrKÚrIA: JúNIUS 10., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei. Gounod: Rómeó 
és Júlia (1028 Templom utca 2–10.).
• mArczIbányI térI művelődésI KÖzpont: csütörtök esténként 20 órától Guzsalyas, csángó 
táncház. Moldvai és gyimesi táncház és tánctanfolyam. JúNIUS 11., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub. 
A koncerteket az indiai kultúráról, emberekről szóló film színesíti (1022 Marczibányi tér 5/a).
• bArtóK bélA emléKház: JúNIUS 9., 18.00: Bartók férfikarok. Szent Efrém Férfikar. JúNIUS 14., 
18.00: Tündérálom. Orbán György dalai és duettjei. Közreműködik: Kertesi Ingrid (szoprán), Meláth And-
rea (mezzoszoprán), Virág Emese (zongora). Műsorvezető: Hollós Máté. JúNIUS 16., 18.00: Somogyi Péter 
(hegedű), Pólus László (gordonka) és Lugosi Anna (zongora) hangversenye. Beethoven és Brahms művei-
ből (1025 Csalán út 29.).
• nAgy Imre AlApítvány: JúNIUS 14., 18.30: Koncert Liszt Ferenc műveiből Nagy Imre és mártírtársai 
elítélésének és kivégzésének 60. évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. 
Fellép Balatoni Péter zongoraművész. A belépés ingyenes (1051 Széchenyi tér 9.).

 SZÍNHÁZ 
• Klebelsberg KultÚrKÚrIA: JúNIUS 8., 19.00: Shakespeare: Rómeó és Júlia – a Komáromi Jókai 
Színház előadása (1028 Templom utca 2–10.).
• mArczIbányI térI művelődésI KÖzpont: JúNIUS 15., 16., 19.00: Szindra-gála. A Színjáték Drá-
ma-Stúdió hallgatóinak tanévzáró gálaműsora. Rendező: Földessy Margit. JúNIUS 17., 19.00: Presser Gá-
bor–Sztevanovity Dusán–Horváth Péter: A padlás. A Szindra Társulat előadása (1022 Marczibányi tér 5/a).
• átrIum: JúNIUS 5., 19.30 és JúNIUS 9., 14.30: Az Őrült Nők Ketrece. JúNIUS 7., 19.30, JúNIUS 8., 18.00 
és 21.00: Tündöklő Középszer. JúNIUS 22., 23., 24., 29., 30., 19.30: Chicago (1024 Margit krt. 55.).
• jurányI InKubátorház: JúNIUS 26., 20.00: Leszámolás velem. JúNIUS 27., 18.00: Négy fal között – 
avagy zárt ajtók, tárt lábak (1027 Jurányi u. 1–3.).
• spIrIt színház: JúNIUS 7., 19.30: Ibolyántúl. Oláh Ibolya estje. JúNIUS 8., 9., 10., 19.30: Spirit Nyári 
Játékok 2018. Ölelj át! JúNIUS 11., 19.30: Spirit Nyári Játékok: Jövőre, veled, ugyanitt 2. JúNIUS 12., 19.30: 
Spirit Nyári Játékok: Mengele bőröndje – Josef M. két halála. JúNIUS 13., 14., 19.30: Spirit Nyári Játékok: 
Egerek és emberek. JúNIUS 17., 19.30: Spirit Nyári Játékok: A fizikusok. JúNIUS 18., 19., 20., 19.30: Spirit 
Nyári Játékok: Szilánkok – töredékek (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

 KLUBOK 
• budAI főnIX KulturálIs egyesület: JúNIUS 5.: Múzeumlátogatás, városnézés Székesfehérváron, 
utazás vonattal. JúNIUS 7.: Klubdélután. JúNIUS 11–15.: Kárpátalja legszebb tájain; 5 nap 4 éjszaka magyar 
családoknál, félpanzióval, kirándulásokkal, utazás autóbusszal. Kérjük tisztelt Olvasóinkat, hogy azon köny-
veiket, amiket szívesen küldenének a Kárpátalján élő magyaroknak, hozzák le a klubba, vagy értesítsenek, 
hogy elhozhassuk. Adományként visszük magunkkal Kárpátaljára. Előre is köszönjük felajánlásaikat! Ingye-
nes jógafoglalkozás kezdőknek minden szerdán reggel 8 órától. Negyedéves programunk átvehető a klub-
délutánokon. 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: JúNIUS 10., 19.00: Zsidó Művészeti Napok. A belcanto Mester és tanítványai – 
Berle Sanford Rosenberg életmű koncertje. (1023 Frankel Leó út 49.).
• KájonI jános KÖzÖsségI ház: JúNIUS 7., 8., 19.30: Molnár Ferenc: Az üvegcipő. A Pasaréti Szín-
játszó Kör előadása a Kájoni ház kertjében. JúNIUS 8., 18.00: P. Király Kelemen: Naplóm – könyvbemutató. 
P. Király Kelemen 1944. október 14-én kezdte el naplófeljegyzéseit, és 1947. május 31-én, Amerikába való 
megérkezésekor fejezte be (1025 Szilfa utca 4.).
• A Ksh KÖnyvtár és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 
óráig. JúNIUS 7., 16.30: Beszélgetőklub. Előadó és téma: Csaba Erika: A harmonikus kapcsolatokért. 
A programok a Thirring Lajos-teremben lesznek (1024 Keleti Károly utca 5.).

 NYUGDÍJASOKNAK 
• budAI nApsugár nyugdíjAsKlub: JúNIUS 6.: Páty környéki műemlékek. JúNIUS 13-14.: Köruta-
zás a Dél-Alföldön. JúNIUS 20.: Évzáró összejövetel. A klub júliusban és augusztusban nyári szünetet tart. 
További információ a 326-7830-as telefonon, illetve a tothbuda@chello.hu e-mail-címen.
• A nefelejcs nyugdíjAsKlub JúNIUS 15-én 13.30-tól tartja évzáró klubnapját, melyre szeretettel 
várja a régi és az új érdeklődőket. Klubvezető: Besenyei Zsófia, besenyeizsofi@gmail.com (1027 Fazekas 
u. 19–23., fszt.).
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marczi.hu

június 7. csütörtök 20.00-02.00 

ÉVADZÁRÓ TÁNCHÁZ – 
CSÁNGÓ BÁL
MOLDVAI ÉS GYIMESI BÁL 
A SZIGONY, SOMOS ÉS FANFARA 
COMPLEXA ZENEKAROKKAL ÉS 
BARÁTAIKKAL

június 14. csütörtök 18.30 

HŐSIES ZSIVÁNYOK ÉS
BOTRÁNYOS KIRÁLYOK 
MATA HARI
Történelmi előadássorozat 
Előadó: ANTALFFY PÉTER történész

• Az országos nyugdIjAs polgárI egyesület II. kerületi szervezete JúNIUS 6-án kirándulást 
szervez Felcsútra és az alcsútdobozi arborétumba tömegközlekedéssel. Felcsúton és Alcsúton is lesz ve-
zetés. Kb. 2500 Ft-ot célszerű hozni. Találkozás június 6-án 7.20-kor a népligeti autóbusz-pályaudvaron 
a szükséges Felcsútig szóló menetjeggyel. Érkezés kb. 17.30-kor Kelenföldre, az autóbusz-pályaudvarra. 
Az arborétumi séta után az indulásig lesz kb. egy óránk, lehet vendéglőben valamit fogyasztani (1024 
Keleti Károly u. 13/b).

 GYEREKEKNEK 
• mArczIbányI térI művelődésI KÖzpont: minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszó-
ház. Minden szombaton 10.00–13.00-ig tűzzománc-készítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves 
kortól (1022 Marczibányi tér 5/a).

 KIRÁNDULÁSOK 
• természetvédő turIstáK KÖre: A buszos utak a Széna térről, a Mammut II.-vel szemből indul-
nak 7.00 órakor, találkozó 6.45-kor. JúNIUS 9.: Alföld. Szarvas, Csongrád, Kiskunfélegyháza. Gyalogtúrák: 
JúNIUS 10.: Mátra–Mátraszentimre, kisvasút Gyöngyösre. Találkozó 8.00, Stadion, Volán-pu. JúNIUS 16.: 
Cserhát: Nyírjes, Mohora. Találkozó 8.00, Újpest, XIII. kerületi oldal. JúNIUS 17.: Fejér megye: Nádasdla-
dány, Várpalota. Találkozó 8.00, Népliget, Volán-pu. További információ: 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.
ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• természetbArát sportKÖr: JúNIUS 10.: Budai-hegység. Találkozó 9.00 órakor a Kolosy téren, a 
65-ös busz megállójában. Túravezető Czirbik Sándor: (06 30) 570-9904. JúNIUS 17.: Pilis. Országos Kéktúra: 
Pilisszentkereszt, Rozália téglagyár. Találkozó 7.30-kor a Batthyány téren, a HÉV-állomásnál. Túravezető 
Hegedűs Magdi: (06 70) 350-4024.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
• Klebelsberg KultÚrKÚrIA: JúNIUS 5., 18.30: Az evangelisták. Ludmann Mihály művészettörté-
nész előadásai (1028 Templom utca 2–10.).
• mArczIbányI térI művelődésI KÖzpont: JúNIUS 6., 19.30: Lyukasóra próza. Résztvevők: Nyáry 
Krisztián moderátor, Szabó T. Anna, Kiss Judit Ágnes, Vörös István (1022 Marczibányi tér 5/a).
• A fővárosI szAbó ervIn KÖnyvtár és A nyéK–Kurucles egyesület közös rendezé-
sében JúNIUS 12-én, kedden 17 órakor Gondos Béla tart vetítettképes előadást Grúzia – egy elfeledett 
varázslatos ország címmel. A  részvétel ingyenes (1021 Hűvösvölgyi út 85., telefon: 200-1098, e-mail: 
fszek0201@fszek.hu).
• Ksh KÖnyvtár: JúNIUS 5., 17.00: Könyvbemutató a Bibó István-teremben. A Kárpát-medencei ma-
gyar népességfejlődés – Tóth Pál Péter demográfus, a Népességtudományi Kutatóintézet munkatár-
sának kötete. A  szerző beszélgetőtársai: Demény Pál György demográfus, akadémikus; Kincses Áron 
statisztikus, a KSH elnökhelyettese és Rózsa Dávid, a KSH Könyvtár főigazgatója. JúNIUS 13., 17.00: 
Fekete Gyula közgazdász, korábbi országgyűlési képviselő politika- és eszmetörténeti előadása a Bibó 
István-teremben. JúNIUS 20., 17.00: a Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztályának 
rendezvénye a Thirring Lajos-teremben. Téma: a KSH Könyvtár kiadásában frissen megjelent Statisztikus 
a harcmezőn című kötet. A kiadvány Elekes Dezső, a KSH 1946 és 1948 közti elnökének háborús naplója. 
Előadók: Derzsy Márk, a kötet szerkesztője és Kovács Csaba történész, a bevezető tanulmány szerzője 
(1024 Keleti Károly utca 5.).

 TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK 
• Klebelsberg KultÚrKÚrIA: JúNIUS 7., 21., 10.00: Zöldág Művészeti Műhely. JúNIUS 13., 18.30: 
Tudatos Táplálkozás Fórum. Amit a zsírokról tudni érdemes. Előadó dr. Samu Terézia sebész-érsebész szak-
orvos, életmód tanácsadó (1028 Templom utca 2–10.).

A szerelem mindent legyőz?
Rómeó és Júlia története idős és fiatal szá-
mára egyaránt ismerős és kedves. Ha van 
közhely, ami ehhez kapcsolódik, akkor az 
az, hogy a szerelem mindent legyőz. Pedig 
ha újraolvassuk a történetet, azt látjuk, 
hogy a szerelem valóban túllép a megosz-
tottságon, s nem vesz tudomást a pártpo-
litikáról, de hogy legyőzhet-e mindent, s 
ha igen, milyen áron, ebben már a négy-
száz éve elhunyt költőóriás sem túl opti-
mista. Fiatal életek hullanak porba, sokat 
ígérő lehetőségek hunynak ki egy pillanat 
alatt, s miért? Mert a társadalmi megosz-
tottság megszabja a határokat és a szabá-
lyokat. Klasszikus szép mese, mondhat-
nánk, hol van ez ma már? Aztán nézzünk 
körül és gondoljuk át újra.

shAKespeAre: rómeó és jÚlIA – a Komá-
romi Jókai Színház előadása a Klebelsberg Kultúr-
kúriában JúNIUS 8-án, 19 órakor. Az április 7-i 

elmaradt előadás pótlása. A megváltott bérletek és jegyek 
érvényesek. Főszerepben Béhr Márton e. h. és Bárdos Judit. 
Rendezte Martin Huba. Jegyár: 3000 Ft. Jegyeket személye-
sen a művelődési központban, elektronikusan pedig a www.
jegy.hu oldalon vásárolhatnak (1028 Templom utca 2–10.).



Ingyenes önkormányzati programok időseknek
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Az Idősügyi Tanács egyik legnépszerűbb 
rendezvénye a kerületi kultúrtörténeti séta. 
A májusi Napraforgó utcai Bauhaus-minta-
telep megismerésére két csoport is indult a 
jelentkezők magas létszáma miatt. A  sétá-
kat Kapovits Réka építészmérnök vezette, aki 
szakavatott ismerője és elhivatott kutatója a 
Bauhaus-örökségnek. 

A séta legidősebb résztvevője egy 93 éves 
építész hölgy volt, aki mesélt arról a csoport-
nak, hogy nemcsak a meglátogatott utca, ha-
nem a tágabb környezete, a Pasarét is kísérleti 
telepnek számított, több újszerű villa, „forma-
bontó” templom épült a téren. 

Kapovits Réka beszámolt a sétán résztve-
vőknek arról is, hogy az utca lakóinak rész-
vételével nemrég alapított Napraforgó utcai 
Bauhaus Egyesület elhivatottan vigyáz arra, 
hogy a modern magyar építészek által tervezett 
világszínvonalú örökséget megóvják, s minél 
több emlék kerüljön elő az utca és lakóinak 
régmúltjából.

06. 12.
kedd
16.30

JÁTÉKRA HÍVJUK
KEDVES KÖZÖNSÉGÜNKET!
Szép verseket hallhatnak neves színművészek 
előadásában és zongoradarabokat, operaáriákat, 
dalokat zenei életünk legjobbjainak tolmácso-
lásában. A zenés irodalmi est közben versre és 
muzsikára vonatkozó kérdések hangzanak el, 
a helyes válaszokkal pedig még ajándékokat is 
lehet nyerni. A vetélkedővel párosuló művészeti 
esteket a „Ki nyer ma?” rádiós játékból ismert 
ötletadó, CZIGÁNY GYÖRGY vezeti.
Közreműködik: PÁNCZÉL ÉVA operaénekes, 
NEUMARK ZOLTÁN zongoraművész, SZALÓCZY 
PÁL előadóművész. A vetélkedő védnöke: 
LÁNG ZSOLT polgármester. Rendező a II. Kerületi 
Önkormányzat Idősügyi Tanácsa. 
A belépés díjtalan, de regisztrációs jegy váltása 
szükséges. A jegyek átvehetők személyesen 
a művelődési központ információs pultjánál. 
Információ: (06 1) 212-2820, informacio@mar-
czi.hu. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 
További időpont: szeptember 18.

Vajon elolvassuk-e az élel-
miszerek címkéit? Ha 
igen, akkor tudjuk-e, 
hogy mit jelentenek 
a csomagoláson a 
feliratok, jelölések, 
E-számok? Az értel-
mezésben segít el-
igazodni a II. Kerületi 
Idősügyi Tanács soron 
következő egészségügyi 
előadása, amit Koltai Tünde, a Liszt-
érzékenyek Országos Egyesületének 
elnöke tart JúNIUS 11-én 14 órától 
az önkormányzat I. Sz. Gondozási 
Központ és Idősek Klubjában (1027 
Bem József tér 2.). Klubtagság nem 
szükséges! Mindenkit vár az előadásra 
a II. Kerületi Idősügyi Tanács.

A II. kerületi
Idősügyi 
Tanács 

programja

Az élelmiszerek címkéi
Előadás az egészségünkért

Séta a Napraforgó utcában
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Budapest, a hidak városa
Megnyílt az Új híd a Dunán – 15+1 híd Budapesten című kiállítás

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
május 28-án nyílt kiállításának a kerüle-
tünkben található Ganz Ábrahám Öntödei 
Gyűjtemény ad otthont. A megnyitón Fürjes 
Balázs Budapestért és a fővárosi agglome-
rációért felelős államtitkár, az új Duna-híd 
tervpályázat bírálóbizottságának elnöke kö-
szöntötte a nagy számban megjelent érdek-
lődőket. Mint mondta, a kiírásra beérkezett 
tizenhét pályázat a világ élvonalába tartozó 
külföldi és magyar hídtervező mérnökök 
munkája. A közlekedés és a városépítészet 
ügye mindenki számára fontos, ezért kaptak 
helyet a zsűriben – a szakemberek mellett – 
laikus városlakók is. 

– Egyetlen nagyváros van, amit a kellős 
közepén szel ketté a Duna – fejtette ki az 
államtitkár. – Budapest központi látvány-
eleme és városszervező motívuma a folyó, 
így fővárosunk nemcsak a Duna, de a hidak 
városa is. Története is egy híddal, a Lánchíd-
dal kezdődött, amelynek megépítése fontos 
mérföldkő volt létrejöttében.

Fürjes Balázs arról is beszélt, hogy átlag 
húsz-huszonöt évente, felváltva északon és 
délen épül új híd a Duna fővárosi szakaszán. 
Az utolsó átadott híd a Megyeri híd volt észa-
kon, most tehát délen, az egyelőre Galvani 
híd néven szereplő létesítmény megépítése 

Szeptember közepéig tekinthető meg az 
Öntödei Múzeumban az a kiállítás, amely 
az új Duna-híd megépítésére kiírt meghívá-
sos nemzetközi tervpályázatra beérkezett 
munkákat, köztük a győztes pályaművet is 
bemutatja. A terveken kívül a dunai hidak 
történetét, tervezési, építési körülményeit 
is megismerhetjük, valamint a régi híd-
jainkról származó egy-egy tárgyi emléket is 
megcsodálhatjuk az új híd a Dunán – 15+1 
híd Budapesten című tárlaton.
 

következik, ami Dél-Pestet, Dél-Budát és 
Észak-Csepelt köti majd össze. A híd napi 
ötvenötezer gépkocsival mentesítené a Bel-
város és hatezerrel az Üllői út forgalmát. 
Az államtitkár üdvözölte, hogy a kiállítás az 
eddig megépült hidak építése körüli vitá-
kat is bemutatja, hiszen természetes, hogy 
az ilyen horderejű kérdések – egykor is és 
ma is – nézeteltéréseket, véleménykülönb-
ségeket vetnek fel.

– Hiszek abban, hogy az értelmes és előre-
mutató vitáknak van helyük, ezért is indul 
ősszel a Budapest Párbeszéd. Hiszek a pár-
beszéd erejében és abban, hogy együtt több-
re jutunk – zárta gondolatait az államtitkár.

A tárlatot Vitézy Dávid, a Magyar Műszaki 
és Közlekedési Múzeum főigazgatója nyi-
totta meg. Mint kiemelte, a közlekedésben 
minden mindennel összefügg, ezért is vál-
lalkozott arra a múzeum, hogy a pályamű-
vek bemutatása mellett átfogó képet adjon 
a budapesti hidak történetéről, és felidézze 

– nem annyira műszaki, mint inkább urba-
nisztikai és társadalmi szempontból – azokat 
a diskurzusokat, amelyek megvalósulásukat 
kísérték. A helyiség adottságainak függvé-
nyében néhány tárgyi emlék, többek között a 
régi Erzsébet híd egyik angyaldísze is látha-
tó a tárlaton. Újságírói kérdésre a főigazgató 
azt is elárulta, hogy a pályázat nyertesével, a 
holland UNStudióval és a brit BuroHappold 
konzorciummal a magyar állam hamarosan 
megköti a szerződést, és ezt követően kezdőd-
het meg az előzetes koncepciótervek alapján a 
részletes kivitelezési tervek elkészítése.

A városfejlesztési szempontból is fontos 
kulturális eseményen részt vett Dankó Vi-
rág, a II. Kerületi Önkormányzat alpolgár-
mestere.

A kiállítás szeptember 16-ig tekinthe-
tő meg keddtől szombatig 10 és 16 óra között 
a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjteményben 
(1027 Bem József utca 20.).

Péter ZSuZSaNNa

A nyertes pályamű a holland UNStudio 
és a brit BuroHappold Engineering közös munkája

Dankó Virág alpolgármester is részt vett a megnyitón Fürjes Balázs államtitkár beszélt a pályázat részleteiről
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A családomban nem voltak táncosok, de gyerekkorom óta fontos sze-
repet tölt be az életemben a tánc és a mozgás, akármilyen sok munkám 
is volt, hagytam rá időt. Rengeteg táncos műfajt kipróbáltam: verseny-
táncoltam, salsáztam. Már elmúltam harminc, amikor eljutottam egy 
úgynevezett magassarkús, stiletto-edzésre. Leírhatatlan élmény volt. 
Úgy jöttem ki az óráról, hogy azt éreztem, ezt minden nőnek kötelezővé 
kellene tenni. Elképesztően sok női energiát adott, felszabadított. Csak 
magamra figyelhettem. Gyönyörű zene szólt, láb- és fenékizom-erősítő 
nőies mozdulatokat tanultam. Beleszerettem és tudtam, hogy ha szak-
mát váltok, ebbe az irányba fogok elindulni.

Multicégeknél dolgoztam, világszerte ismert üdítők reklámját mene-
dzseltem, aztán egy kerületi bevásárlóközpont marketingeseként dol-
goztam. Pörgős napjaim voltak, nyugodtabb életre vágytam. Akkoriban 
váltam el. Úgy döntöttem, megvalósítom az álmom, és megalapítottam 
a mozgásstúdiót itt, Pasaréten. Sokat dolgoztam, de mondhatom, hogy 
könnyen jött a siker, valahogy minden adta magát. Persze nem mindig 
megszerezni nehéz azt, amire vágyunk, hanem néha nagyobb kihívás 
megtartani. Nagyon sok energiát kell belefektetni ebbe az álomba is, és 
nem könnyű egyensúlyt tartani, pedig fontos, hogy a hivatalos feladatok 
ne szívják el a kreatív energiákat. Mert az utóbbitól lett szerethető ez 
a kis budai edzőterem. 

Szeretem, ha úgy mennek ki tőlünk a nők, hogy ragyognak és su-
gároznak, az a cél, hogy érezzék, ez fenomenális volt. Különbözőek 
vagyunk, valakinél ezt egy kőkemény TRX-edzés éri el, másnál egy 
rúdtáncos óra. Megbíznak bennünk és ez segít abban, hogy megküzd-
jenek a félelmeikkel. Sokaknak már az is problémát okoz, hogy tükörbe 
nézzenek, nemhogy magas sarkút húzzanak. De nálunk eltűnnek ezek a 
szorongások, mert mindenki rájön, hogy akárhány kilós, és akármilyen 
más „csontvázat rejteget a szekrényben”, nem kell ezekhez ragasz-
kodnia, mert nőnek lenni öröm, mozogni öröm. Azt hiszem, sokszor 
elhangzik, de sajnos így van, hogy a mai világban nagyon felborultak a 
szerepek, a férfiak nem elég férfiasak, a nők pedig nem elég nőiesek. 

Azt tanulják a nők, hogy kőkeményen álljanak helyt, a női eszközök-
ről mondjanak le, és tolják, mint egy férfi, nincs megkülönböztetés. 
Mégis azt gondolom, hogy a nőies eszközökre szükség van, sokkal több 
mindent el lehet velük érni okosan, mint a férfias eszköztárral. Ab-
ban hiszek, hogy ezt a mostani világot csak a nők tudják megmenteni. 

Sok barátság szövődik nálunk, spontán beszélgetések alakulnak, ezek 
igazi kincsek, tanulunk egymástól. A vendégeim fantasztikus dolgok-
kal foglalkoznak, másrészt hasonló gondokkal küzdenek, félszavakból 
is megértjük egymást. Sok témáról – kapcsolatok, válságok, nevelés 
– tudatosan is érdemes együtt gondolkodnunk, ennek a formáját ter-
vezgetem. A kismamáknak szóló edzéseket nagyon fontosnak tartom, 
sok helyen a babák vannak a középpontban, mi viszont elsősorban 
az anyukáknak segítünk szülés utáni komplex hasizom-regeneráló 
programmal.

Kislányom a közeli Budenz iskolába jár, az igazgatóval már egyez-
tettünk közös munkáról. Van olyan gerinctréning-tornánk, amit be-
vinnénk a testnevelésórákra. A különböző egészségügyi problémákat 
okozó deformitások kiskamaszoknál kezdenek el kialakulni, rendkívül 
hasznos lenne, ha ezeket megelőznénk.

Budai polgárok a kerületből…
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Nagy t. szilvia
tánc- és mozgásstúdió-vezető

Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

A Budai Polgár fotópályázata idén is folytatódik. 
A három évvel ezelőtt indult program egyik állomá-
saként a Vízivárosi Galéria a zsűri által legjobbnak 
ítélt felvételekből kiállítást rendez, mely a II. Kerület 
Napja rendezvényhez kapcsolódóan júnIuS 5-én 
18 órakor nyílik majd meg.

A Budai Polgár idei fotópályázatára is olyan ké-
peket várunk, amelyek a II. kerület szépségeit, 
sokszínűségét, értékeit, érdekességeit mutatják 
be. Beküldési határidő minden hónap utol-
só napja, legközelebb: júnIuS 30-án éjfél. 
Az adott hónapban beküldött felvételek közül a 
zsűri által legjobbnak ítélt megjelenik a következő 
Budai Polgárban. Az év lezárultával az I. he-
lyezett 50 ezer, a II. 30 ezer, a III. pedig 20 
ezer Ft értékű díjazásban részesül. Technikai 
tudnivalók: a képeket digitálisan várjuk a honap-
fotoja@gmail.com e-mail-címre.

A HónAP FoTóJA

A májusi hónap fotója: Kurkó Csaba – Pipacsok

máJUS

Nagy t. szilvia sokáig reklámmarketingesként dolgozott. 
Az évek alatt azonban rájött, hogy nyugodtabb és örömtelibb 
életre vágyik, gondolt egy merészet, és belevágott álma meg-
valósításába. pasaréten működő tánc- és mozgásstúdiója sok 
nőnek segít abban, hogy meghitt környezetben sportoljon, 
beszélgessen és bátran megélje nőiességét.
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Különösen itt, Budán, ahol sokféle nyomát ta-
lálhatjuk a hajdan volt uralkodói jelenlétnek. 
Lapunkban most azokra figyelünk, amelyek 
kerületünkhöz kötődnek. Ezek közül is első-
ként a király egykori vadaskertjével foglal-
kozunk, ahol szenvedélyének, a vadászatnak 
hódolhatott.

Vadaskertek létesítésére már a kora kö-
zépkor óta vannak adatok, de igazán a rene-
szánsz korban jöttek divatba. Az efféle parkok 
tulajdonképpen két célt szolgáltak: egyrészt 
alkalmasak voltak reprezentatív, szórakozta-
tó célú vadászatokra, másrészt az állattartás 
egy sajátos módjaként a folyamatos vadhús-
forrást is biztosították, melyre nagyobb ven-
dégségek idején különösen nagy szükség volt. 
A Budai-hegységben ekkoriban még nagy ki-
terjedésű erdőségek voltak, ahol mindenféle 
vad – még medve is – megélt. A vadaskertekbe 
ezeket gyűjtötték össze, és telepítettek mellé 
még például dámvadakat is, melyek éppen az 
efféle főúri parkokból vadultak ki később Ma-
gyarországon. Gyakran egy elkerített részen 
különleges, egzotikus állatok is éltek: díszes 
madarak, szelídített erdei vadállatok (pl. hód) 
vagy akár nagymacskák is.

A budai vadaskertről Mátyás király króni-
kásának, Bonfininek a híradásából értesülhet 
az utókor. „Gondjaiban itt szokta felüdíteni lel-
két. Buda környékén, a harmadik mérföldkőnél 
egy másik majorsága is volt, hol erdei állatokkal 
teli vadaskert látható. De háziállatok is voltak itt 
nagy bőségben.” Bonfini hírt ad egy pesti va-
daskertről, amely valahol a Városliget környé-
kén volt, és megemlíti a visegrádit is: tehát ez 
hozzátartozott a királyhoz méltó környezethez. 

Egy monda szerint éppen aznap, amikor 
Mátyás meghalt Bécsben, Budán tartott orosz-
lánja is kimúlt. A vadaskertet azonban az őt 
követő királyok tovább használták, II. Ulászló 
fejlesztette is, I. Ferdinánd fővadászmesteré-
vel próbálta védeni, és még arra is van adat, 
hogy maga Szulejmán is vadászgatott itt 1526 
őszén. De ezután, a török időkben, már nem 
sokat törődtek vele, így lassan elenyészett. 

Pontosabban, lassan elenyészett ugyan, 
mégis még a XX. század derekán is kivehe-
tők voltak nyomai. A vadaskert leghűségesebb 
kutatója, Garády Sándor az 1930-as években 
feltárta közel háromezer méter hosszan az 
egykori falak alapját, sőt, néhol egészen ép ál-
lapotban megtalálta magukat a falakat is. Nem 
meglepő, de mégis megejtő módon számos 
mai utcánk is tulajdonképpen ennek a régi 
falnak a nyomát követi. 

A nagyjából két méter magas kőfal észak-
nyugaton a mai Kőhegy utca vonalában haladt: 

ez a vonal sokáig a Buda és Pesthidegkút közti 
határvonal is volt, amit az erdőben itt-ott ma 
is látható régi határkövek szépen jeleznek. 
A vadaskert fala ezután a mai Glück Frigyes, 
majd Görgényi út vonalában húzódott, egé-
szen a Kapy utcáig. Itt délnyugat felé térve 
az utca – egyébként árokszerű – ívét követve 
a Csalán és a Battai út vonalában érhette el 
az Ördög-árkot. A patak valamikor szintén a 
vadaskert része lehetett, a kőfal pedig a mai 
Völgy utca és Hűvösvölgyi út között húzódha-
tott, ki egészen a hűvösvölgyi végállomásig. 

Változatos terep volt ez a vadászathoz: he-
gyek-völgyek, patak, források, vadregényes 
sziklacsúcs (a mai Apáthy-szikla) és dús fűvel 
kecsegtető rétek váltakoztak benne. Az állato-
kat, különösen télen, etették is. Ekkora terü-
letet bekeríteni hatalmas munka lehetett – ez 
is mutatja a király egykori gazdagságát. 

Garády Sándor regénybe illő fordulatokkal 
tarkított kutatómunkája során lépésről lé-
pésre találta meg a nagyjából 60 centiméter 
vastag, két oldalról kőrakással erősített fala-
kat. Sokszor szóbeli hagyományra is támasz-
kodnia kellett. Segítette őt például a Görgé-
nyi úti „Oroszlán Szikla” vendéglőse, Füredi 
Károly, aki emlékezett rá, hogy a kerítését, 
illetve az utat magát valami régi falakra ala-
pozták. Beengedte kertjébe ásni a Kapy utcai 
villatulajdonos Kanitz úr is, ahol aztán kide-
rült, az ott húzódó falat jó ötszáz éve emel-
ték. És segítségére voltak a környéken lakó 
egyszerű napszámosok is, akik emlékeztek, 
hogy egy-egy építkezésen hol is bukkantak e 
régi falak nyomára, illetve hogy mit meséltek 
erről a régi öregek. 

Mátyás vadaskertjéről ma nemcsak a Va-
daskerti utca elnevezése tudósít, hanem egy 
hosszabban feltárt falszakasz mellett emlék-
kő is áll. Sétánk során rátalálhatunk a Glück 
Frigyes úton, a sárga és a kék jelzés találko-
zásánál áll.

vicZiáN ZSófia

A vadaskert: Mátyás király büszkesége Budán
Az idei évet a nemzetpolitikai államtit-
kárság Mátyás-emlékévnek nyilvánította. 
Születésének 575., királlyá koronázásának 
560. évfordulója volt 2018 elején – Mátyás 
öröksége azonban olyan gazdag, hogy bár-
mikor érdemes foglalkozni vele.
 

Fotopalyazat a kerületrol

Régi határkő Pesthidegkút és Budapest egykori határában:
korábban itt volt a vadaskert határvonala is

A vadaskert emlékművétől balra
a padok mögött a régi kőfal
egy kis darabját is megtalálhatjuk
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– Papi családban, már a fővárosban szü-
lettem, nagyapám és apám is evangélikus 
lelkész volt, és szerették volna, ha én is az 
leszek. Igyekeztem erről nem tudomást 
venni, sőt, szinte menekültem a lelkészi 
hivatástól és a katonai pálya felé tekint-
gettem. A  középiskola után a nagyváradi 
hadapródiskolába mentem, de a terveket 

keresztülhúzta a háború. Kadétként végül 
Franciaországban estem amerikai hadi-
fogságba. Mikor hazatértem 1946-ban, 
nem volt hol lakni, édesanyámra Győrben 
bukkantam rá, egy diakonisszaházban ad-
tak neki szállást, édesapám pedig háborús 
bűnösként négy évig volt fogságban – mert 
lelkészként megvolt a véleménye a kom-
munizmusról – majd a Hortobágyra inter-
nálták. Lelkészként ment nyugdíjba.

mi tehetett egy fiatalember a semmi 
közepén egy háború sújtotta országban?

Egyetlen jó tanácsot kaptam, amit szeren-
csére meg is fogadtam. Megkerestem Szteh-
lo Gábor evangélikus lelkészt, akiről tudott 
volt, hogy minden kockázatot vállalva a há-
borús években zsidó embereket mentett, azt 
követően pedig a kommunizmus üldözött-
jeinek, majd a kitelepítetteknek segített. 
Amikor a szülők megtudták, hogy elvihetik, 
vagy kitelepíthetik őket, akkor maguk ke-
resték meg. A  Budakeszi út 48. szám alatt 
működött a központ, a Pax Gyermekotthon. 
Gábor bácsit az íróasztala mögött találtam, 
valamit próbáltam neki előadni a sorsom-
ról, de intett, hogy hagyjam, megölelt és 
csak annyit mondott: itt a helyed, fiam.

Az otthon egyedülálló volt az ország-
ban. belülről milyennek látta?

Az Örömváros  miniszterelnöke volt

A napokban ünnepelte 90. születésnapját 
Keveházi László, aki katonatisztnek készült, 
mégis az úr szolgálatába lépett. Fiatalon 
Sztehlo Gábor gyermekotthonának volt az 
első miniszterelnöke, ma a Sarepta lelkész-
otthonban él feleségével, könyveket fordít 
és a pesthidegkúti evangélikus közösség 
rendelkezésére áll.

Egyházi szolgálat
Sztehlo Gábor szellemiségében



2018/10 – június 1. KEDVES SZOMSZÉD 23. OLDAL

Az egy menedék volt. Sztehlo Gábor is-
kolát is alapított a gyerekeknek, akik 5-6 
éves koruktól 18 éves korukig voltak a szár-
nyai alatt az otthonban. Iránymutatásá-
val éltünk, a tanulás mellett dolgoztunk, 
sportpályát építettünk, kertészkedtünk. 
A fiúk otthona a Farkastanya volt, a lányo-
ké a Leányvár, a Fecskefészek az átmene-
ti gyerekeké volt, a legkisebbeké pedig a 
Napsugár. Vasárnaponként istentiszteletet 
tartott, amin önként vett részt mindenki, 
legyen zsidó, katolikus vagy protestáns. 
Nagyon szerettük.

Hogyan lett „miniszterelnök”?
Szőke Balázs igazgató felvetette, hogy ta-

láljunk ki magunknak valami hasznos el-
foglaltságot. Elhatároztuk, hogy ifjúsági 
államot alakítunk, ha jól emlékszem, a név 
a lányok javaslata volt. Ez lett Gaudiopolis, 
ami Örömvárost jelent. A gyermekköztár-
saság államfője az igazgató lett, de a legna-
gyobb meglepetésemre engem választottak 
miniszterelnöknek, a kultuszminiszter 
pedig a Magyar Televízió későbbi elnöke, a 
rendező Horváth Ádám lett. Feladatunk fő-
ként szervezésből állt, programokat, talál-
kozási alkalmakat kerítettünk, igyekeztünk 
önálló életformát kialakítani. Még Veres 
Péter miniszternél is voltunk Szethlo Gá-
bor megbízásából, hogy szerezzünk pénzt 
az otthon számára. Örömmel tértünk visz-
sza, mert sikerrel jártunk, több tízezer fo-
rintot kaptunk. Persze, később derült ki, 
hogy Gábor bácsi már előre leszervezett 
mindent, de szerette volna, ha a saját si-
kerünknek tudjuk be. Saját pénzünk volt, 
a Gapo-dollár, aminek az árfolyamát a vil-
lamosjegy ára határozta meg, de saját vicc-
lapot is készítettünk.

A kommunista hatalom meddig tűrte 
ezt a különleges lelkületű mentsvárat?

Az állam az államban 1951-ig működhe-
tett, akkor az intézményt államosították. 
Addigra én már nem voltam ott. Ha jól tu-
dom, Sztehlo Gábornak felajánlott az ál-
lam egy hasonló intézményt, de ő jelezte, 
hogy csak azt a szellemiséget tudja tovább-
vinni, amit a Gaudiopolis eddig is képvi-
selt. Az pedig nem egyezett a diktatórikus 
rendszer elképzeléseivel. A  Gaudiopolis a 
háború utántól bezárásáig mintegy ötszáz 
fiatalnak adott menedéket és újrakezdési 
lehetőséget. A nevéhez fűződik az is, hogy 
finn példa alapján még a háború előtt elin-
dította az evangélikus népfőiskolákat. Gá-
bor bácsi Kőbányán lett lelkész, majd ami-
kor családjához kiment Svájcba, infarktust 
kapott. Szeretett volna, de nem jött haza 
többet. 1974-ben halt meg.

egykori pártfogoltjai a mai napig gon-
dozzák az emlékét.

Igen, minden évben összejövünk, akik 
még élünk, és emlékezünk sírjánál a Far-
kasréti temetőben. Rengeteg embernek 
segített, komoly összeköttetései voltak 
Horthy Miklóstól Weiss Manfrédon át a 
különböző külföldi szervezetekig. Egy volt 
pártfogoltja felterjesztése alapján Sztehlo 
Gábort a Yad Vasem a Világ igaza kitünte-
tésben részesítette 1972-ben. Mint kide-
rült, mintegy kétezer embert mentett meg 
a háború alatt. Mindig szembe ment a szél-
lel, ami nagy bátorságra, erőre és hitre vall. 
Most jelenik meg a Luther Kiadó gondozá-
sában egy könyv „Sztehlo-gyerekek vol-
tunk” címmel, amelyben egykori neveltjei 
emlékeznek rá. Érdemes elolvasni.

sztehlo Gábor munkáságának II. kerü-
leti vonatkozása is van.

1951-ben alapította meg Pesthidegkúton 
a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetott-
hont, amiben segítségére volt a Fébé Evan-

Az Örömváros  miniszterelnöke volt

Ülésezik a minisztertanács A gyerekek kivették részüket a munkából
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gélikus Diakonissza Egyesület. Az épülete-
ket, javaslatára, az evangélikus egyháznak 
juttatták, így megmenekültek az államosí-
tástól. A több telephelyen működő Sarepta 
manapság is nagy segítséget nyújt az idős 
és a fogyatékkal élők számára, Pesthideg-
kút szerves része.

Ön hogyan lett mégis lelkész?
Nem merem állítani, hogy Sztehlo Gá-

bor példája indított el ezen a pályán, de azt 
igen, hogy az ő élete, szolgálata mindig pél-
da volt előttem. Ugyan az ELTE kémia–fizi-
ka szakára vettek fel, de belső indíttatásból 
inkább a Teológiai Akadémiát végeztem el 
1955-ben. Így végül követtem a családi ha-
gyományokat. Békéscsabán voltam segéd-
lelkész, onnan Gerendásra kerültem, majd 
Pilisen vettem át a szolgálatot. 37 évig vol-
tunk ott a feleségemmel, akit a teológián 
ismertem meg, ő szintén lelkész és már 62 
éve közös az életünk. A Sarepta hűvösvölgyi 
Evangélikus Nyugdíjas Lelkészotthonba 
Kőszegről költöztünk be, és itt élünk már 
hét éve. Nagyon szeretjük a II. kerületet 
és a környéket. Gondoskodás, jó levegő és 
erdő vesz minket körül. Ez a családunknak 
is közelebb van, három lányunk, kilenc 
unokánk és két dédunokánk is gyakran 
meg tud látogatni minket.

Kilencvenévesen is aktív.
Most értem a végére egy német nyelvű, 

tizennégy kötetes evangélikus egyháztör-
téneti mű magyarra fordításának. Hét évig 
tartott. Már teológus koromban vonzódtam 
az egyháztörténet felé. Sztárai Mihályról 
írtam egy vaskos könyvet, amiért díszdok-
tori címet kaptam a teológiától. Ma a pest-
hidegkúti gyülekezetet szolgálom, amikor 
szükség van rám, de itt, a lelkészotthonban 
is tartok bibliaórát.
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pAsArétI páduAI szent AntAl-templom: JúNIUS 8-án, Jézus Szíve 
ünnepén 17–18 óra között szentségimádás, 18 órakor ünnepi szentmise. JúNIUS 
13-án, Páduai Szent Antal ünnepén, a templombúcsú napján 17.30-kor ünnepi 
zsolozsma, 18 órakor szentmise (1026 Pasaréti út 137.).
országÚtI ferences templom: JúNIUS 4-től nyári miserend, az esti 
szentmisék 19.00 órakor kezdődnek, vasárnapokon a 12.30-as szentmise elmarad. 
Hétköznapokon a szentmise után 20 óráig csendes szentségimádás. JúNIUS 10-én 
a 10 órai szentmise keretében Cserháti Ferenc püspök szolgáltatja ki a bérmálás 
szentségét, a templom előtt keresztény filmek és kiadványok vására lesz. JúNIUS 
15-én szentségimádási nap a reggeli mise végétől a 17.30-kor kezdődő zsolozs-
máig (1024 Margit körút 23.).
pAsArétI református templom: istentisztelet vasárnaponként 8 és 10 óra-
kor, csütörtökön 18 órakor, gyermek-istentisztelet vasárnap 8 és 10 órakor. Bibliaórák 
keddenként 18 órakor, az ifjúsági körök vasárnap 17 órakor kezdődnek. Jegyesek és 
házasok bibliaórái szerdánként 18, szombaton 17 órakor. JúNIUS 8-án 18 órakor 
a Világ-egyetemi előadások keretében Dave Woezel fizikus tart előadást Teremtés 
és tudomány címmel. www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
cImbAlom utcAI református templom: JúNIUS 6-án 18.30-
kor A Hunyadiak titkos története címmel Kubínyi Tamás művelődéstörténész 
vetítettképes előadása lesz. JúNIUS 10-én 10 órakor istentisztelet és felnőtt 
bibliaiskola, igehirdető és előadó: dr. Szarka Miklós lelkipásztor, pár- és család-
terapeuta, téma: Isten képére teremtettünk – férfi és nő, 17 órakor hittan évzáró 
családi vasárnap szeretetvendégséggel, közreműködnek a hittanosok és a Meg-
maradás Kórus. JúNIUS 17-én 10 órakor istentisztelet, megemlékezés Horthy 
Miklós születésének 150. évfordulójáról, igehirdető Jancsó Jeromos lelkipásztor, 
közreműködik Szűcs Miklós (ének-hegedű) és fia, Szűcs Miklós (ének-brácsa). 
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: JúNIUS 10-én 10 órakor 
hittanos évzáró istentisztelet, közös ebéd, családi bizonyságtétel, tombola, já-
ték. JúNIUS 18–22. között hittantábor a gyülekezetben. További információ: 
kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, 397-4315 (1028 
Hidegkúti út 64-66.).
márIAremeteI bAzIlIKA: JúNIUS 8-án, Jézus Szíve ünnepén a szentmisék 
7 és 10.30 órakor kezdődnek (1029 Templomkert u. 1.).
széphAlmI jézus szíve-templom: JúNIUS 8.: Jézus Szíve ünnepe, 
templombúcsú. JúNIUS 13-án 10 órától szépkorúak összejövetele (1028 Kos-
suth Lajos utca 13.).
pesthIdegKÚt–ófAlu sArlós boldogAsszony-templom: JúNIUS 
7-én 19 órától szentségimádás. JúNIUS 10-én a 11 órás szentmise keretében 
bérmálás lesz, a bérmálás szentségét Snell György püspök szolgáltatja ki (1028 
Templom köz 1.).
budAvárI evAngélIKus templom: az istentiszteletek vasárnap 9, 11, 18 
órakor kezdődnek (1014 Táncsics M. u. 28.).
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Események kerületünk templomaiban

Nektek! Veletek! címmel rendezte meg az Esztergom-Bu-
dapesti Főegyházmegye pünkösdhétfőn, május 21-én a 
Karizmák Ünnepét Máriaremetén. A szép tavaszi időben egy 
napra ismét az egyházmegye intézményeié, iskoláié, szerze-
tesközösségeié, plébániáié lett a máriaremetei Templomkert. 
A kedvelt zarándokhely évek óta négy-ötezer látogatót vonz 
ezen a napon, mely az egyházmegye egyik legfontosabb 
találkozója. Az idei majálison a 2020-ban megrendezendő 
Eucharisztikus Világkongresszus második előkészítő évét is 
megnyitották, de volt ministránstalálkozó, családi programok, 
gyónási lehetőség. A 14 órakor kezdődött ünnepi szentmisét 
Erdő Péter bíboros mutatta be. Mint fogalmazott, Krisztus-
sal három módon találkozhatunk: a Szentírás üzenetében, 
az eucharisztiában és az egyház közösségében. Ha pedig 
már egyszer hozzá tartozunk, akkor felismerjük őt a sze-
gényekben, a rászorulókban, a foglyokban, a betegekben, 
egyszóval embertársainkban is.

Karizmák Ünnepe Máriaremetén
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Már számos alkalommal írtunk azokról a bű-
nözőkről, akik éjszaka – vagy néha már nap-
közben is – rémes történeteket telefonon elő-
adva ijesztenek meg és csapnak be idősebb 
embereket. Szerencsére, sokan még álmukból 
felriadva is átlátnak a szitán, és nem dőlnek 
be a mesének, amivel pénzt próbálnak meg 
kicsikarni tőlük.

– Az utóbbi időszakban azonban többször 
is sikerrel jártak az úgynevezett „öregezős” 
vagy „unokázós” csalók, ezért ismételten 
felhívjuk a II. kerületi lakók figyelmét arra, 
hogy legyenek óvatosak, ha valaki egy bajban 
lévő rokonuk nevében telefonál – hangsú-
lyozta Móré Szabolcs alezredes, a II. kerületi 
Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának 
vezetője. – A leggyakrabban magukat a hí-
vott fél unokájának kiadva telefonálnak éjjel, 
amikor a legtöbben már alszanak. A felriasz-
tott embereket olyan történetekkel sokkol-
ják, hogy autóbaleset érte őket, és azonnal 
pénzre van szükségük, hogy kifizessék a kárt, 

vagy éppen fogva tartják őket és bajuk esik, 
ha nem fizetnek.

Az osztályvezető megemlítette, hogy a csalók 
egész meséket találnak ki, és akár több sze-
mélyt is bevonnak a telefonálásba. Sokak-
ban felmerülhet, hogy miként lehet valakit 
becsapni úgy, hogy ne ismerje fel a saját fia, 
vagy unokája hangját. A balesetről szóló tör-
ténetekben a telefonáló eljátssza, hogy a bajba 
jutott személy megsérült, ezért más a hangja, 
vagy éppen még beszélni is képtelen, ezért he-
lyette más valaki telefonál: egy ápoló vagy egy 
orvos. A bűnözők meséinek tárháza végtelen.

Aki ilyenkor elhiszi a történetet, az igyekszik 
gyorsan összeszedni az otthon található kész-
pénzt vagy családi ékszereket. Az értékekért fu-

Ne dőljünk be a trükkös csalóknak!
Sajnos, továbbra is szedik áldozataikat a 
csalók, akik az éjszaka közepén, telefonon 
riasztják fel a gyanútlan, idősebb embe-
reket, és csalnak ki tőlük pénzt különböző 
történetekkel.
 

tár érkezik. Aki átadja neki a pénzt vagy a féltett 
ékszereket, az biztosan nem látja őket viszont. 
Előfordult, hogy a sértett az ablakon keresztül 
dobott ki ékszereket ismeretlen személynek.

– A bűncselekmény elkövetésén túl az a leg-
szomorúbb, hogy azokat az embereket csapják 
be, akik féltik szeretteiket és mielőbb segíteni 
szeretnének az állítólagos bajba jutottakon. 
Legyünk elővigyázatosak, ha hasonló törté-
nettel hívnak fel! A legfontosabb, hogy soha 
ne adjunk pénzt, vagy egyéb értéket senkinek. 
Hívjuk fel rokonainkat, és ellenőrizzük, hogy 
az érintett személyt tényleg érte-e baleset, 
vagy valójában minden rendben van. Arra 
kérjük a lakosságot, hogy aki hasonló tele-
fonhívást kap, az tegyen bejelentést a rend-
őrségen. Nyomozóink a sértetteket felkeresik 
és igyekeznek minél több adatot begyűjteni a 
hívás körülményeiről.

Móré Szabolcs alezredes elmondta, hogy 
sok esetben akár hónapokkal korábban köz-
vélemény-kutatóként, vagy piackutatóként 
bemutatkozva már megkeresték a bűnözők a 
kiszemelt áldozatot. A csalók az akkori beszél-
getések során olyan személyes információkat 
is megtudhattak, amelyeket az éjszakai telefo-
náláskor felhasználtak, hogy minél hiteleseb-
bek legyenek. Csak a két esetet már kevesen 
kötik össze.

A II. kerületi rendőrkapitánysággal együtt-
működve lapunk hasábjain hívjuk fel a köz-
lekedők figyelmét városrészünk egy-egy 
veszélyesebb, vagy nagyobb körültekintést 
igénylő helyszínére.

Egész autósorokat kell néha megvárnia annak, 
aki gyalogosan vagy kerékpárral kelne át a Gyóni 
Géza tér és a Duna-part között, aki pedig érvényre 
szeretné juttatni az elsőbbségét a zebrán, az néha a 
testi épségét veszélyezteti. A Bem rakpart gépjármű-
forgalmát és az átkelést rajta lámpa szabályozza, de 
azoknak, akik a Margit híd alól érkezve szeretnének 
jobbra, a teret megkerülve a hídra felhajtani, egy 
közlekedési lámpa nélküli gyalogátkelőhelyen kell 
áthajtaniuk. A zebrára tábla hívja fel a figyelmet.

A tábla ellenére nem árt az óvatosság a gyalogo-
sok és a kerékpársávon közlekedők részéről, mert a 
napi gyakorlat azt mutatja, hogy a kanyarodósáv-
ban kevesen adják meg számukra az elsőbbséget.

Hogy mindez a sofőrök nemtörődömségéből 
fakad-e, vagy esetleg merő figyelmetlenségből, azt 
nem tudni, de lehet, hogy az téveszti meg a Margit 
híd alól a hídra felkanyarodókat, hogy a rakparton 
a Bem tér felé haladóknak zöld jelzést mutat a lám-
pa, ugyanakkor a kanyarodósávban közlekedőkre 
ez már nem vonatkozik, elsőbbséget kell adniuk a 
zebránál és a mellette futó kerékpárútnál.

Lapunk megkereste a főváros területén a forga-
lomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatokat 
végző Budapest Közút Zrt.-t, hogy látnak-e meg-
oldást az átkelő biztonságosabbá tételére.

Véleményük szerint a Gyóni Géza téri jobbra 
kanyarodó sávot keresztező gyalogátkelőhely jelzés-
rendszere az előírásoknak megfelel, a járművezetők 
egyértelmű jelzéseket kapnak a gyalogátkelőhelyről, 
az átkelőhöz jelzőlámpa nem indokolt, az sem a jár-
művek, sem a gyalogosok szempontjából nem lenne 
jó megoldás. A társaság a fő és tömegközlekedési 

útvonalakon áthaladó gyalogátkelőhelyeken a zebrát 
jelző táblákat jobban észlelhető, sárga, fluoreszká-
ló hátterűekre cseréli le ez év végéig. Meglátásuk 
szerint az intézkedéssel a gyalogátkelőhelyek ész-
lelhetősége jobb lesz.

Addig is érdemes körültekintően közlekedni – 
gyalog és kerékpárral egyaránt.

Előzzük meg a közlekedési baleseteket: kanyarodók, figyelem!
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A II. Kerületi Önkormányzat kezdeményezéséhez 
csatlakozóknak a jelentkezéshez idén hosszabb 
idő áll rendelkezésére, így segítve azokat, akik 
növények ültetésével valósítanák meg egy-egy 
közterület szépítését. A támogatás a II. kerülethez 
tartozó közterület rendbetételére és kialakításá-
ra, valamint a helyreállított terület folyamatos 
gondozására használható fel. A munkálatok 
zökkenőmentes lebonyolításának biztosítása 
érdekében a pályázatokat folyamatosan, be-
érkezési sorrendben bírálják el. 

A pályázat beérkezésének végső határideje: 
2018. augusztus 31., péntek. 

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg 
bruttó 4 millió Ft. A támogatás mértékének felső 
határa bruttó 400 ezer forint, a pályázati támo-
gatás maximuma pedig a teljes költségvetés 70 
százaléka lehet.

A pályázati kiírás (pályázati felhívás és adatlap) 
letölthető a II. Kerületi Önkormányzat honlap-
járól (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. 

Fogadj örökbe 
egy közterületet!

AUgUSZTUS 31-ig lehet jelentkezni

Önkormányzatunk 22 pihenőparkot és 20 
közterületi játszóteret tart fenn, ami a kü-
lönböző zöldterületekkel együtt közel 30 
hektár gondozását és fejlesztését jelenti. 
Idén erre a célra 280 millió forintot biztosít 
a költségvetés. A közelmúlt nagyobb közte-
rületi beruházásai közé tartozik a Nagy Lajos 
tér (Fenyves park) területén április végén 
átadott KRESZ-tanpálya, amit az óvodás és 
iskolás korosztály számára alakított ki az ön-
kormányzat.

A parkok és a játszóterek karbantartása 
folyamatos, de jellemzően a tavaszi, mele-
gebb és csapadékos időszak ad sok munkát a 
kertészeknek. Ahogyan képünkön is látszik, 
a Bánffy György emlékparkban elvégezték a 
gyep gondozását.

A polgármesteri hivatalhoz beérkező jelzé-
sek alapján főként a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában, a Főkert Nonprofit Zrt. vagy Fő-
városi Csatornázási Művek Zrt. kezelésében 
lévő zöldfelületeken – például az Ördög-árok 
mentén, a Szilágyi Erzsébet fasorban, vagy 
éppen a Germanus Gyula parkban – hiá-

Karbantartás a parkokban
A II. Kerületi Önkormányzat parkjainak és 
a játszótereinek karbantartása folyamatos, 
fenntartásukra és fejlesztésükre idén 280 
millió forintot fordít a városrész.
 

nyolják a lakók a rendszeres karbantartást. 
A Polgármesteri Hivatal a jelzéseket minden 
esetben továbbítja az illetékes cégeknek, sür-
gős intézkedésüket kérve.

Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a ke-
rület küllemének javításán azzal, hogy a házak 
és az úttest közötti területet gondozza, kar-

bantartja, hiszen ez a jogszabályok szerint is 
az ingatlantulajdonos kötelessége. A kerület 
csinosításában segítséget nyújt az önkor-
mányzat több programja is: a Komposztáló 
Kerület Program, a tavaszi ingyenes ágap-
rítás, vagy a Fogadj örökbe egy közterületet! 
nevű kezdeményezés (lásd alább).

Fűszer- és gyógynövénykert a Széher úton

A Budapesti Szent Ferenc Kórház másfél éve 
nyert támogatást a Hungaropharma cég által 
meghirdetett „Együtt a helyi közösségekért” 
pályázaton egy gyógynövénykert létrehozá-
sára. A kert egy évvel ezelőtt a kórház kert-
jében található, a II. Kerületi Önkormányzat 
finanszírozásával 2015-ben létrejött Szent 
Ferenc játszótér egyik szegletében el is készült. 

A kórház célja a kiskert létrehozásával az 
volt, hogy a betegek ismereteket kapjanak az 
egészséggel, a betegségek megelőzésével vagy 
azok kúrálásával kapcsolatban. Másfelől a kiskert 
tanulmányozása figyelemelterelés is a beteg-
ségről, a betegek számára hasznos időtöltés. 

A kiskertben kb. 35 gyógy- és fűszer-
növény várja az érdeklődőket ismertető 

táblákkal ellátva, a rajtuk található QR-kód 
elvezet a kórház honlapjára, ahol a növé-
nyekről  részletes leírást találunk. A kiala-
kított kerten kívül is megjelöltek néhány, 
a kertben természetesen jelen lévő gyógy-
növényfajt.

A Szent Ferenc kórház konyhája május 
óta felhasználja a főzéshez a fűszerkert 
terményeit: kaprot, petrezselymet, metélő-
hagymát, bazsalikomot, csombort, tárkonyt, 
hogy az eddigieknél egészségesebb, gyógyí-
tást segítőbb kórházi élelmezést alakítsanak 
ki a betegek számára. 

A kertet a játszótér nyitvatartási idejében 
bárki meglátogathatja, jelenleg a Széher út 
felől lehet megközelíteni. 
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hol-mI-vásár A KultÚrKÚrIábAn
Legközelebb JúNIUS 23-án szombaton 9–12 
óra között tartanak bolhapiacot Pesthidegkúton 
a Klebelsberg Kultúrkúria Vinotékájában (1028 
Templom utca 2–10.). Helyfoglalás 8 órától, az 
árusításhoz előzetes bejelentkezés kell. Infor-
máció és jelentkezés Korsós Ferencnél 8–12 
óra és 15–19 óra között, vonalas telefon: (06 
26) 361-371, mobil: (06 30) 731-6181.

termelőI pIAc márIAremetén
Legközelebb JúNIUS 9-én (a Kultúrkúriában) 
és 23-án a Máriaremetei Cserkészház kertjé-
ben (1029 Hímes utca 3.) 7–12 óráig tartanak 
termelői piacot . Az érdeklődők igazi piaci 
hangulatban, a kínálóasztal mellett jót beszél-
getve, gazdag áruválasztékból válogathatnak. 

Szilágyi Zsolt, a piac üzemeltetője előre fel-
hívja a figyelmet arra, hogy JúNIUS 9-én 
a gazdapiacot nem a megszokott helyén, a 
Cserkészháznál tartják, hanem a Klebelsberg 
Kultúrkúria (1028 Templom u. 2–10.) hátsó kert-
jében 7–12 óráig. Ennek oka, hogy a hétvégén 
cserkészprogram lesz a Hímes utcai házban. 
A megszokott árusokkal, gazdag nyári, hazai 
választékkal várnak mindenkit az ideiglenes 
helyszínen is.

Járdaépítési munkálatok zajlanak a Zsíroshegyi úton a Nagyrét utcánál. Az önkormányzati beruházás kere-
tében mintegy 300 méteren készül új burkolat

Hogyan kezeljük a személyes adatokat?
GDPR adatvédelmi feladatok vállalkozásoknak

Az önkormányzat által támoga-
tott II. Kerületi Vállalkozói Klub 
keretében júniusban folytatódik 
az ingyenes képzés a helyi vállal-
kozóknak. Ez alkalommal Villányi 
Balázs online-marketing-szak-
értő az európai uniós általános 
adatvédelmi rendelet (GDPR) 
adta feladatokról tart előadást.

mit takar a mostanában sokat 
emlegetett GDpr?

A General Data Protection 
Regulation egy egységes euró-
pai adatvédelmi rendelet, amely 
célja, hogy azok a vállalkozások, 
amelyek kezelnek személyes 
adatokat, egy egységes rendel-
kezés alapján járjanak el az ada-
tokra vonatkozóan.

mely vállalkozások kezelnek 
személyes adatokat?

Az internet, a honlapok lénye-
ge az interaktivitás. Ha tehát egy 
vállalkozásnak van honlapja, és 
azon lehetőséget biztosít például 
a kapcsolatfelvételre, akkor már 
valószínűleg kezel személyes 
adatot. 

milyen feladatokat róhat a 
GDpr egy vállalkozásra?

Természetesen mások a kö-
telezettségek, ha egy honlapon 
csak egy kapcsolatfelvételi űr-

lap található, és más, ha – pél-
dául egy webshop esetében – 
kifejezetten sok adatot kér be a 
vállalkozás. A május 25-i életbe 
lépéssel jogi jellegű, adminiszt-
ratív és technikai jellegű felada-
tok adódtak.

mire számítson, aki jelent-
kezik a júniusi képzésre?

Fontos tisztázni, hogy a kép-
zés keretében széles körű, de 
általános tájékoztatást tudok 
adni. Utána mindenkinek saját 
magának kell eldöntenie, hogy 
– a megszerzett tudás és infor-
mációk birtokában – saját maga 
készíti-e el adatkezelési szabály-
zatát, vagy megbíz vele egy szak-
jogászt. Én arra törekszem, hogy 
széles körű tájékoztatást adjak, 
ami bizonyosan segíteni fog a 
későbbiekben. 

további képzések is lesznek?
Igen. Két alkalommal lesz blog-

írás műhelymunka, amit inkább 
tartalomfejlesztő csoportfoglal-
kozásnak mondanék. Ugyanis az 
interneten nincs siker megfele-
lő tartalom nélkül. Valamint lesz 
MasterMind is. Ezekről további 
információ a honlapon találha-
tó: http://onlinemarketinges.hu/
junius

További információk: villányi Balázs, (06 30) 606-7843, 
e-mail: balazs@onlinemarketinges.hu

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

A FEJLŐDŐ II. KERÜLETÉRT

Ingyenes
online-marketing-képzések 

két helyszínen!

II. KErülETI vállAlKoZóI KlUB

Marczibányi Téri Művelődési Központ
(1022 Marczibányi tér 5/a)

június 5., kedd 9–13 óráig – gdpr
június 5., kedd 14–18 óráig – blogírás
június 13., szerda 9–13 óráig – gdpr

Klebelsberg Kultúrkúria
(1028 Templom utca 2-10.)

június 6., szerda 9–13 óráig – blogírás
június 12., kedd 9–13 óráig – gdpr

június 12., kedd 14–18 óráig – mastermind

Járdaépítés Pesthidegkúton
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3 A rejtvény fő soraiban Konfuciusz gondolatát rejtettük el. 
A 2018/8. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A szelle-
messég művelt pimaszság”. A helyes megfejtést beküldők közül 
három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az oázis Kertészet 
5000 Ft. értékű vásárlási utalványát nyerte. A nyerte-
sek: Bencsik Mihályné, Dénes Zsuzsanna és Dr. Vavrovics 
Margit Maga. 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 június 16-ig.

A patika, ahová érdemes bejönni 
Indul a nyár, itt a strandszezon!

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

Beköszöntött a nyár! A meleg napokat 
sokan töltik szívesen a strandokon, és a 
legtöbb család a közös nyaralást is valame-
lyik vízparton, tengerparton képzeli el. Ám 
ahhoz, hogy a fürdőzés valóban önfeledt 
legyen, nem árt, ha felkészülünk néhány 
gyakori „strandprobléma” kezelésére!

védjük ki a felfázást!
Akár egy kánikulai napon is jelentkez-

hetnek a felfázás vagy más néven hólyag-
hurut tünetei, különösképp, ha „vizes” 
programokon veszünk részt. Gyakori és 
nem egyszer fájdalmas vizeletürítés figyel-
meztet a betegségre, amit minél előbb 
kezelni kell, hogy lehetőleg ne legyen szük-
ség antibiotikumra. A kezdeti tünetekre 
rendkívül hatásos a tőzegáfonya, mivel 
hatóanyaga antibiotikumszerű hatással bír: 
képes legyőzni a húgyutakban megtelepe-
dett, a felfázás kellemetlen tüneteit okozó 
baktériumokat. Fontos a bőséges folyadék-
fogyasztás is, hogy alaposan átmossuk a 
húgyutakat. A visszatérő hólyaghurutban 
szenvedőknek megelőzésképpen is érde-

mes tőzegáfonyát szedniük. A különböző 
erősségű készítmények közüli választásban 
kérjük gyógyszerész tanácsát!

óvjuk a szemünket! 
A strandfürdők klóros vize irritálhatja a 

szemet, és a természetes vizekben úszva is 
kialakulhatnak szemproblémák. A nem fer-
tőző kötőhártya-gyulladás – amit okozhat 
még füst, száraz levegő, a szembe kerülő 
idegen test – általában nem jár váladéko-
zással és jól kezelhető vény nélkül kapható 
szemcseppekkel, műkönnyel.

A fertőző kötőhártya-gyulladást bak-
térium okozza. Gyerekeknél azért fordul 
elő gyakran, mert sokszor nyúlnak a sze-
mükhöz, időseknél pedig a szemszárazság 
lehet hajlamosító tényező. Gyakran jár 
váladékozással, amitől a szem összeragad-
hat. A problémát kezelhetjük vény nélkül 
kapható antibakteriális szemkenőccsel, 
de ha 3 nap után nem javul a helyzet, 
mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Fon-
tos, hogy gyakran mossunk kezet, a szem 
tisztításához pedig sima csapvíz helyett 

csak felforralt, lehűtött vizet használjunk. 
A kamillát allergizáló hatása miatt inkább 
mellőzzük. A szemet mindig az orr irányába 
töröljük, és minden törléshez használjunk 
új vattapamacsot.

Érzékeny a gyermek füle?
Gyerekeknél gyakran alakulhat ki 

fülgyulladás, mivel náluk a fülkürt a fel-
nőttekéhez képest még sokkal rövidebb. 
A probléma a strandszezonon kívül nátha 
vagy meghűlés során is jelentkezhet. A 
fülgyulladást általában baktérium okozza, 
ezért súlyosabb esetekben elkerülhetetlen 
antibiotikum szedése. A fülfájás rendkívül 
kellemetlen, néha erősebb még egy komo-
lyabb fejfájásnál is, ezért fájdalomcsillapí-
tó és gyulladáscsökkentő adagolására is 

szükség lehet, akár 4 óránként. Enyhülést 
hozhatnak még a jól bevált házi praktikák, 
mint például a felmelegített sópárnán fek-
vés. Gyermekek esetében kényelmesebb 
fülmelegítő sapkát használni, amely a 
Budagyöngye gyógyszertárban minden 
méretben kapható.

Kellemes nyarat, jó pihenést és feltöl-
tődést kívánunk!

Pr
-ci

kk

A rovat támogatója a megújult
Budagyöngye gyógyszertár

1026 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 121. földszint,

nyitva hétfőtől péntekig 8-19,
szombaton 8-15 óráig.
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2018. június 16-án.
Lapzárta: keretes – június 6., apró – június 8.

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton 
történik. Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16-ig. 
Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222. Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 
Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 
megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 10% kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 
10% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Apróhirdetés-felvétel: személyesen 
(1024 Keleti K. u. 15/a), készpénzfizetéssel rendezve. online apróhirdetés-felvétel 
a nap 24 órájában: ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/ Fizetési lehetőség: az interneten keresz-
tül 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.

 ÁLLÁS-MUNKA 
A II. Kerületi Önkormányzat Völgy Ut-
cai Ökumenikus Óvodája felvételre ke-
res óvodapedagógust, gyógypedagó-
giai asszisztenst, valamint a szükséges 
vizsgával rendelkező fütő-karbantar-
tót. Jelentkezni önéletrajzzal az okuovi@
okuovi.hu e-mail címen lehet.
Otthonok takarítását vállalja nyári hóna-
pokban megbízható főiskolás lány. Érdek-
lődni: tel.: 06 70 598-4017.
Máriaremetén található, egyházi fenn-
tartású XXIII. János Otthon Máriremete 
szociális intézmény (1029 Budapest, Má-
riaremetei út 187.) ápoló – gondozó és 
takarító munkatársakat keres. Jelentkezni 
szakmai önéletrajzzal, Balog Józsefné in-
tézményvezetőnél lehet a balog.jozsefne@
szeretetszolgalat.hu e-mail címen.
A SZENT LUJZA SZERETETOTTHON SZO-
CIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ MUNKA-
TÁRSAT KERES AZONNALI BELÉPÉSSEL. 
ÉRDEKLŐDNI A szentlujza@t-online.hu 
-E-MAIL-CÍMEN FÉNYKÉPES ÖNÉLET-
RAJZZAL, VAGY A 466-5611-ES TELE-
FONSZÁMON LEHET.
TAKARÍTÓKAT KERESÜNK TELJES ÉS 
RÉSZMUNKAIDŐBE IRODAÉPÜLETEK 
NAPI TAKARÍTÁSÁRA HÉTKÖZNAPO-
KON. KEZDŐ KERESETI LEHETŐSÉG 
TELJES MUNKAIDŐBEN NETTÓ 120 
EZER FT. NYUGDÍJASOK ÉS PÁLYAKEZ-
DŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK. TEL.: 
06 70 886-0608
SZOCIÁLIS DIPLOMÁS SZAKEMBER 
GYERMEKFELÜGYELETET ÉS IDŐSGON-
DOZÁST VÁLLAL. TEL.: 06 20 567-5862
IDŐS, NEHEZEN MOZGÓ, PULI MÉ-
RETŰ KUTYA NAPI KÉT RENDSZERES 
SÉTÁLTATÁSÁHOZ KERESEK TÜRELMES, 
KUTYÁT SZERETŐ FÉRFI SEGÍTSÉGET. 
FILLÉR UTCA KÖRNYÉKE. NYUGDÍJA-
SOK IS! TELEFONT VAGY FÉNYKÉPES 
E-MAILT KÉREK. 2016aproka@gmail.
com TEL.: 06 70 502-6465

Egyedülálló, kulturált, korrekt fiatalember 
otthoni munkák elvégzését vállalja. Taka-
rítás, bevásárlás, kutyasétáltatás, masszíro-
zás stb. igény esetén gondozás, ottlakás is 
lehetséges. Tel.: 06 70 492-6678, 475-0802

II. kerületi, Hűvösvölgyi úti fodrászatba 
aktív, dolgozni szerető nyugdíjas hölgyet 
keresünk HAJMOSÓI állásra. Tel.: 06 70 
360-9943

 OKTATÁS 
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL GYA-
KORLOTT DIPLOMÁS SZAKTANÁR 
EGYÉNILEG VIZSGÁKRA, FELVÉTELIK-
RE FELKÉSZÍT, RENDSZEREZ. Tel.: 06 
30 749-2507
HÉTKÖZNAPI, TUDOMÁNYOS ÉS ÜZLE-
TI ANGOL OKTATÁS, VIZSGÁKRA FEL-
KÉSZÍTÉS. BUDA, KURUCLES. TEL.: 06 
30 489-4848
Anyanyelvi angoltanár több éves tapasz-
talattal nyelvórát vállal minden szinten, 
minden korosztálynak. Nyelvvizsgára fel-
készítés, üzleti angol, önéletrajz, prezen-
táció. Extra: gitároktatás. paulsondrive@
yahoo.com Tel.: 06 31 785-3840
Matematika-, fizikatanítás általános és 
középiskolásoknak szaktanártól, referen-
ciákkal. Tel.: 06 30 461-8821

 INGATLAN 
A Rózsadombon, A RÓZSAHEGY UTCÁ-
BAN 1,5 szobás, teraszos, felújított, mo-
dern, bútorozott, II. emeleti, liftes lakás 
TULAJDONOSTÓL kiadó. 185 000 Ft/hó. 
Tel.: 06 30 257-6008
Keresünk kiadó igényes családi há-
zat, villát 3000 euróig német család 
részére, 12 szobást 8000 euróig angol 
cég részére. BakosLak Ingatlan. Tel.: 
06 20 974-0571
A II. KERÜLETBEN KERESEK ELADÓ LA-
KÁST KÉSZPÉNZES FIZETÉSSEL! AKÁR 
FELÚJÍTANDÓT IS! VÁROM HÍVÁSÁT! 
TEL.: 06 30 967-3067

A BakosLak Ingatlan keres hosszú 
távra KIADÓ igényes házat, ikerházat, 
sorházat és lakásokat diplomata és 
külföldi ügyfelei és családjaik részére. 
Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571
A BakosLak Ingatlan készpénzes ügy-
felei részére keres ELADÓ és kiadó 
ingatlanokat azonnali fizetéssel. Ba-
kosLak Ingatlan, I., Batthyány utca 32. 
Tel.: 326-0618, 06 20 974-0571

KERESEK eladó, vagy minimum egy évre 
bérelhető lakást. Tel.: 06 30 729-7546

A Szilágyi Erzsébet fasor elején IV. 
emeleti, 38 m²-es + erkélyes felújí-
tandó lakás eladó. Ár: 24 400 000 Ft. 
Tel.: 06 30 921-9869

A II., Völgy utcában 1400 m²-es telken 
felújított, két lakásos családi ház dupla 
garázzsal eladó. Egyik lakás hat szobás, 
dupla komfortos, erkélyes, teraszos, a má-
sik két és fél szobás, magasföldszinti. 230 
M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

A Hűvösvölgyben 98 m²-es négyszobás 
lakás garázzsal 82 700 000 Ft. ingatlan-
egyszer.com/hirdetés/56657 Tel.: 06 30 
559-5064

ADYLIGETEN 1860 m²-es telek, dny. 
fekvésű, tulajdonostól eladó. Tel.: 
346-0218

Eladó 2001 m²-es építési terület (XII., 
Pinty u. 20.). L6-XII/Sz5 övezeti be-
sorolás. Építhető családi ház, ikerház, 
két épületben két családi ház, illetve 
társasház 2 épület, max. 6 lakás (500 + 
100 m²). Ár: 178 M Ft. Részletek: ingat-
lan.com/21174157 Tel.: 06 30 933-4433

A XIII., Pozsonyi úton III. emeleti, parkra 
néző 45 m²-es, másfél szobás felújítandó 
lakás 37,8 millió. Tel.: 06 20 967-5691

A Sashegy lábánál a MOM közelében 80 
m²-es felújítandó öröklakás kertes társas-
házban tulajdonostól magánszemélynek 
eladó. Tel.: 06 30 386-2480

XV., Rákospalotán hat szobás, dupla ga-
rázsos kertes családi ház 68 millió. Tel.: 
06 20 967-5691

Balatonszemesen 1411 m²-es saroktelken 
2,5 szobás komfortos, pincés ház eladó. 
Tel.: 06 20 924-9428, 06 20 364-3332

INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSO-
KAT KERES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT: 
IGYEKSZÜNK GYORSAN HOZNI A VEVŐT, 
JUTALÉK 3%, ÜGYVÉD INGYENES, DIP-
LOMÁS ÜGYNÖKÖK, KÜLFÖLDI VEVŐK 
ELÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK LAKÁSA ELADÓ? 
HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT KAP! LAURUS 
INGATLAN. TEL.: 06 20 960-0600

 EGÉSZSÉGÜGY 
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍ-
TÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, 
FOGFEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOT-
TAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI 
ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZ-
TOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN 
FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., 
KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 
30 222-3016
Izomletapadások, fej-, nyak- és hát-
fájdalmak kezelése, teljes testmasz-
százs. Szakrendelőkben, a Fény u. 10. 
alatti fodrászatban vagy az Ön otthoná-
ban. Csipak Zoltán gyógymasszőr. Tel.: 06 
20 595-3057
PEDIKŰR HÁZHOZ MEGY. NYUGDÍJAS 
KEDVEZMÉNY! TALPMASSZÁZS AJÁN-
DÉK! Tel.: 06 20 806-7783
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETI-
KA (SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, 
ARCMASSZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHO-
NÁBAN. HÁZASPÁROKNAK KEDVEZ-
MÉNY. Tel.: 06 30 206-4801

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

Apróhirdetések
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Duguláselhárítás, víz-, gáz-, közpon-
tifűtés-szerelés, ázások, csőtörések 
megszüntetése. Tel.: 402-4330, 06 20 
491-5089
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületiek-
nek azonnal. Több évtizedes gyakor-
lattal, falbontás nélkül. Tel.: 227-
7210, 06 30 940-0748
VÍZSZERELÉS, CSAPJAVÍTÁS, WC TAR-
TÁLY CSERE ÉS JAVÍTÁS. II. KER. INGYE-
NES KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 315-2825
VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁ-
LYOK, CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, JA-
VÍTÁSA. INGYENES KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 
06 20 980-7564
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZ-
KŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécé-
tartályok cseréje, javítása. Anyagbeszer-
zéssel. Tel.: 06 30 655-8074
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉ-
CSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javí-
tása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. 
Tel.: 06 30 447-3603
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, 
KLÍMA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL 
TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL-- EN-
GEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. 
PONTOS, PRECÍZ KIVITELEZÉS GARAN-
CIÁVAL. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70 
258-0000
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, felújítás, ázások 
megszüntetése. Balázs János épület-
gépész technikus. Tel./fax: 362-4050, 
06 20 917-0697
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓ-
ZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZE-
RÉSZ! HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. 
II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 359-3958, 
06 30 933-3620
GÁZ-VÍZ: JUNKERS, VAILLANT, BOSCH, 
FÉG STB. KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍ-
TÁSA, KARBANTARTÁSA. TARI ISTVÁN. 
Tel.: 06 20 546-6304
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: 246-9021. ELMŰ által 
minősített és ajánlott vállalkozás. Tel.: 06 
20 934-4664
Villanyszerelő-elektrikus (II. kerület) vállal 
hibaelhárítást, javítást. Kapcsoló, konnek-
tor, kismegszakító, áramvédő (FI) relé, el-
osztószekrény-csere. Kérem, hívjon! Kend-
rik Tamás. Tel.: 06 30 456-6557
VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, 
FELÚJÍTÁS. VILLANYBOJLER, KAPCSO-
LÓK, LÁMPÁK SZERELÉSE, KÁBELEZÉ-
SE. TARI ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304
VILLANYSZERELÉS, javítás, felújítás, 
kapcsolók, lámpák cseréje, garanciá-
val. Boda Zsolt villanyszerelő mester. 
Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363
KÉMÉNYBÉLELÉS, SZERELTKÉ-
MÉNY-ÉPÍTÉS, KONDENZÁCIÓS KA-
ZÁNOK BEKÖTÉSE, SZAKVÉLEMÉNY, 
ÜGYINTÉZÉS. Tel.: 06 30 680-6814

 LAKÁS-SZERVIZ 
Bádogos és tetőfedések, magas és 
lapos tetők javítása 1986 óta, budai kis-
iparos. Tel.: 249-2664, 06 20 944-9015

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

ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a leg-
kisebb munkától tetőjavítást, építést, 
szigetelést 27%kedvezménnyel. Tel.: 
06 30 318-2173

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TA-
PÉTÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JAVÍ-
TÁS, -CSISZOLÁS, CSEMPÉZÉS, KŐMŰ-
VES, LAKATOS, ASZTALOS MUNKÁK, 
VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS GA-
RANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-
2505, 06 30 251-3800

Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, 
burkolás, festés, tapétázás, zománcozás, 
víz-, gáz-, villanyszerelés, laminált parket-
ta lerakása és teljes lakástakarítás. Tel.: 
06 30 516-1612

Festés 1500 Ft-tól, tapétázás 2000 Ft-tól, 
duguláselhárítás. Minőség, garancia! fes-
toguru.weebly.com Tel.: 06 70 250-9132

Festést, gipszkartonozást, burkolást, 
szigetelést, térkövezést, vakolást vál-
lalok. Hívjon! Tel.: 06 20 953-8819

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

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyi-
tó automatikák, zárszerelés, lakatos 
munkák, kerítések. frimari53@gmail.
com. Urbanek. Tel.: 214-7442, 06 20 
978-7429

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

ASZTALOS-LAKATOS MUNKÁK. BÚTO-
ROK, AJTÓK, KAPUK, ABLAKOK JAVÍ-
TÁSA, FELÚJÍTÁSA, ZÁRSZERELÉS. TARI 
ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304

Asztalos, lakatos munkák készítésétől a 
legkisebb javításig. Hívjon bizalommal. 
Mindenre van megoldás. Tel.: 249-0329, 
06 20 411-4349

ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdok-
tor.hu 24 éve vállalom kedvező ára-
kon ablakok, ajtók javítását, illesz-
tését, zárak cseréjét, festését, üve-
gezését, szigetelését garanciával. A 
felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. 
Tel.: 06 70 550-0269

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 12 
000 Ft-tól, WC: 18 000 Ft-tól, kamerás 
csővizsgálat 15 000 Ft-tól, festés, tapé-
tázás. Tel.: 06 70 250-9132

ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, ko-
csibeállók aszfaltburkolatának készí-
tését vállaljuk. Társasházaknak 27% 
kedvezménnyel. Tel.: 06 30 797-1037

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

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

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javí-
tás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-be-
szerelés, bővítés ingyenes kiszállással. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653

 REDŐNY 
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. 
SZERELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, 
KERÜLETI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚ-
NYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDE-
LÉSHEZ! Tel.: 06 70 341-9489, 06 20 
341-0043

REDŐNYÖK (FA, MŰANYAG), GURT-
NICSERE. BIZTONSÁGI RÁCSOK JA-
VÍTÁSA, SZERELÉSE, KÉSZÍTÉSE. TARI 
ISTVÁN. Tel.: 06 20 546-6304

REDŐNYÖS MŰHELY gyárt, javít minden 
fajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, 
napellenzőt, szúnyoghálót. II. Kerület 
Kártya elfogadóhely. Tel.: 370-4932

 SZOLGÁLTATÁS 
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállí-
tás, csomagolás, bútorszerelés. In-
gyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 
403-9357, 06 20 972-0347, 06 30 
589-7542

MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖL-
DI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GA-
RANCIÁVAL, INGYENES DOBOZOK. 
www.herkulestrans.hu TEL.: 385-
1802, 06 30 999-8619

ÁCS, tetőfedő munkák, tetőtér-beépítés, 
terasz, autóbeálló építése, gipszkartono-
zás. KISEBB háztető felújítása, építése. 
PONTOS, megbízható munka. hermann-
teto@gmail.com Tel.: 06 20 506-7669

Bízza szakemberre, ne bízza a vélet-
lenre, szobafestő munkát vállal ga-
ranciával. Tel.: 06 30 913-8245

Kőműves munkák, hideg, meleg bur-
kolás, festés-mázolás, gipszkartono-
zás közületnek is. E-mail: jozsefba-
ko1@gmail.com Tel.: 06 70 563-0293

Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos 
ajtó, üvegezett és fémkorlátok, kapasz-
kodók, kapuk, féltetők gyártása, ajtó-
behúzók, aknafedések, leválasztások, 
szélfogók készítése. Tel.: 06 20 380-8988

Esetenkénti személyszállításra magán-
fuvarozót keresek a Keleti Károly utca 
környékén. Tel.: 06 30 477-7138

NAGY MAGDA férfifodrász (a Pasa-
réti Fodrászszalonból) a Hűvösvölgyi 
út és a Szerb Antal utca sarkán lévő 
fodrászatban szeretettel várja régi 
és új vendégeit. Tel.: 06 70 224-3725, 
274-2451

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

 KERT 
KERTI MUNKÁK: KERTFENNTARTÁS, 
NÖVÉNYVÉDELEM, ÖNTÖZŐREND-
SZER KARBANTARTÁSA. TEL.: 06 30 
578-4394

KERTÉPÍTÉST, KERTGONDOZÁST, öreg-
kertek ifjítását, metszést, permetezést, fa-
kivágást, szállítást vállalok. Szilágyi Csa-
ba. Tel.: 06 20 970-7506

Kert-, telek-, ingatlanfelújítás! Met-
szés, permetezés, favágás, gyepesítés, tér-
kövezés, tereprendezés, kerítésépítés. In-
gatlanok teljes körű, köműves, szigetelési, 
festési, tetőjavítási munkáinak elvégzése. 
Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.: 
781-4021, 06 20 259-6319

Teljes körű kertgondozás kertészmér-
nök csapattól korrekt áron, zöldhul-
ladék-szállítással. www.greenarbor.
hu Tel.: 06 30 907-5948

Teljes körű fagondozás, fakivágás 
kerületi vállalkozástól, zöldhulladék 
aprítása, szállítása, tuskómarás. www.
greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-5948

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBE-
CSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGE-
KET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZ-
FIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 
06 30 456-3938

A VISNYEI GALÉRIA FESTMÉNYT, RÉ-
GISÉGET, HAGYATÉKOT VÁSÁROL. KÉR-
JE FOTÓ ALAPJÁN ÁRAJÁNLATUNKAT! 
www.visnyei.hu Tel.: 06 20 980-7570

Becsüs, műgyűjtőnő minden fajta régisé-
get vásárol, múzeumok számára is. Tel.: 
789-1693

ANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, 
bútorokat, porcelánokat, KÖNYVEKET, 
kerámiákat, ezüsttárgyakat, csillárokat, 
lakberendezési tárgyakat. Teljes hagya-
tékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 951-8307, 
06 30 462-8883

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

ALMÁSI KATALIN BECSÜS VÁSÁROL 
KÉSZPÉNZÉRT BÚTOROKAT, FESTMÉ-
NYEKET, ÓRÁKAT, DÍSZTÁRGYAKAT, 
PORCELÁNOKAT, CSILLÁRT, HANG-
SZERT, SZOBROKAT, KÖNYVEKET, 
CSIPKÉT, KITÜNTETÉST, EZÜSTÖKET, 
SZŐRMÉT, ÍRÓGÉPEKET, BIZSUKAT, 
BOROSTYÁNT. TELJES HAGYATÉKOT 
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 
597-8280

19-20. századi magyar és külföldi mű-
vészek festményeit keressük megvételre 
készpénzért gyűjtők, befektetők részére. 
Nemes Galéria 1024 Szilágyi Erzsébet 
fasor 3. E-mail: nemes.gyula@nemes-
galeria.hu Mobil: 06 30 949-2900, tel.: 
302-8696

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁRO-
LOK BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, EZÜS-
TÖKET, PORCELÁNOKAT, BRONZOKAT, 
ANTIK ÓRÁKAT STB. TELJES HAGYATÉKOT 
ELSŐ VEVŐKÉNT LEGMAGASABB ÁRON. 
A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. herendi77@
gmail.com Tel.: 06 20 280-0151
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Cím: 1025 Bp., Pasaréti út 1., I. em. 1. (a Körszálló mellett)
Tel.: 201-1116, 06 30 933-7858

www.akupunktura-prof.hu

Jó hír!
Gyógyulás mellékhatások nélkül!

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

moxaterápiával gyógyítanak.
Belgyógyászati, idegrendszeri, légzôszervi betegségek,

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

reumatológiai betegségek, fájdalomcsillapítás, fogyókúra.

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 em-
berközpontú hozzáállást.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Skorpió Kft.
A FAVIS 

Cégcsoport tagja

Nagy Erzsébet
Tel.: +36 30 936 1589

www.skorpiohazak.hu
www.favisgroup.hu

SkorpioKft_KER-26_szerzodes_2018-03-19_        

A Közkincs Egyesület
„Mozgó Könyvek”
könyves szekereire, közhasznú
könyvterjesztés céljára vásárol
könyveket, házi könyvtárakat,

illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107
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Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és 
árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19. Tel.: 266-
4154
Egész évben számíthat ránk! A Louis 
galériát tekintse meg az interneten. 
(35 éves gyakorlat.) Készpénzért vá-
sárolok tört- és fazonaranyat, ezüstöt, 
brilles ékszereket, kar-, zsebórákat, bo-
rostyánt, herendi porcelánt, festményt, 
antik bútort, hagyatékot. Kérem, jöjjön 
el hozzánk,vagy hívjon bizalommal! 
Margit krt. 51-53., üzleti telefon: 316-
3651, 06 30 944-7935. Gyűjtők gyűjte-
ményét vásárolom.
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALAT-
TI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJ-
TA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, 
ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, 
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BO-
ROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTA-
LAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. 
TEL.: 06 20 322-2697, 06 20 494-5344

 VÉTEL-ELADÁS 
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok. 
Tel.: 325-6753
Hanglemezeket keresek magas áron. Tel.: 
06 30 346-7378, 335-5164
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, RÉGIT, 
ÚJABBAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL. 
DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 20 
425-6437
HAGYATÉK, RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS! 
IGÉNY SZERINT TELJES HAGYATÉKFEL-
SZÁMOLÁS LOMTALANÍTÁSSAL EGY-
BEKÖTVE IS. ELÉRHETŐSÉG: E-MAIL: 
imremagyar045@gmail.com TEL.: 06 
30 703-0518

 TÁRSKERESÉS 
Megismerkednék nyugdíjas, jólelkű úr-
ral, akivel egymást megbecsülve, sze-
retetben töltenénk el a további éveket. 
Tel.: 06 30 923-7423
NYUGDÍJAS, INTELLIGENS, CSINOS 
HÖLGY MEGISMERKEDNE NYUGDÍJAS, 
INTELLIGENS, MEGBÍZHATÓ ÚRRAL KUL-
TURÁLIS PROGRAMOKHOZ. Tel.: 06 70 
341-6445
Találja meg társát, szabadidőpartnerét több 
mint 25 éve, hagyományos értékeken alapu-
ló, sikeresen működő társkereső irodámban. 
Klubesték, rendezvények, programok! Kiss 
Etelka, tel.: 269-4589.

 EGYÉB 
KÜLFÖLDÖN DOLGOZÓ ORVOS-GYÓGY-
SZERÉSZ HÁZASPÁR ÉLETJÁRA-
DÉK-SZERZŐDÉST KÖTNE. TEL.: 06 30 
668-8882
FARMER DIVAT, Margit krt. 69. Kezdje ve-
lünk a nyári szezont egy új nadrággal. Nyit-
vatartás: Hétköznap 10-18, szombat 10-13 
ÓRÁIG. Tel.: 212-4163
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Modell-
darabok eladása, egyedi, divatos, kézi 
kötött, horgolt ruhadarabok rendelésre, 
nagy fonalválasztékkal, hozott fonalból 
is. www.kotode.hu Tel.: 356-6009
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KöSZönjüK!

www.facebook.com/budapest2
FAcEBooKon A II. KErülET

Légy a Radovin csapat tagja!

Kereskedésünk 17 éve van jelen a hazai bor - és ital-
kereskedelmi palettán. Az italok világának szerete-
tén és tiszteletén túl mindig is fontos volt számunk-
ra, hogy fiatal, motivált, lelkes csapattal dolgozzunk. 
Ha úgy érzed szeretnéd a napjaidat borok, pár-
latok, buborékok és kávé közt tölteni, itt az idő, 
hogy jelentkezz a Radovin Borkereskedések 

borboltos pozíciójára.
Minden megtanulhatsz nálunk az italokról és ke-
reskedelemről. Belekóstolhatsz a vendéglátás vi-
lágába. Ha szeretnél valódi borkereskedővé válni, 
köztünk van a helyed.
Ha felkeltettük az érdeklődésedet küldj egy önélet-
rajzot a petra@radovin.hu címre.



32. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

Válogasson üzleteink 
kedvezményes ajánlataiból,
és legyen vendégünk
egy pohár pezsgőre!

RÓZSAKERT BEVÁSÁRLÓKÖZPONT
2018. JÚNIUS 7.
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Részletek a szórólapokon és 
a www.rozsakert.hu oldalon.

     /RozsakertBevasarlokozpont

A legjobbat akarjuk.

1026 Budapest, Gábor Áron utca 74.


