
Az ezerArcú II. kerület. Június 5-én a 
Vízivárosi Galériában nyílt meg az a fotókiállítás, 
amelyen az itt élők II. kerületről készült fényképeit 
állították ki. (12–13. oldal)

elIsmerés. A II. Kerületi Önkormányzat idén is 
ünnepélyes keretek között köszöntötte és díjazta 
az elmúlt év során kimagasló teljesítményt nyújtott 
diákokat és pedagógusokat. (8–11. oldal)

útépítésekről, fejlesztésekről, sport-
pálya-felújítási programról és civil szervezetek 
támogatásáról döntött a képviselő-testület május 
végén tartott ülésén. (4–5. oldal)

Madárbarát II. kerület

A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött 
arról, hogy a II. Kerületi Önkormányzat felvé-
telét kéri a Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesületbe, és közreműködésével 
madárbarát programot indít. A  hazai madár-
védelem egyedülálló szervezetével közösen sze-
retnék a lakosság természetvédelmi szemléletét 
alakítani a kerület saját madárbarát programjá-
val. A tervek szerint elsőként a II. Kerületi Ön-
kormányzat fenntartásában működő óvodák, 

A főváros zöldszívében, a II. kerületben már eddig is számos programmal segítette a zöld jelleg 
erősítését az önkormányzat. A Komposztáló Kerület Program mellett tavasszal és ősszel is in-
gyenesen biztosítják a jelentkezőknek a kertekben lehullott vagy lemetszett gallyak felaprítását, 
évente több alkalommal veszélyeshulladék-gyűjtést tartanak, a Fogadj örökbe egy közterületet! 
és a közterületek szépítését célzó pályázatokkal az ápolt környezet megőrzését segítik.

bölcsődék, gondozási központok és az Értelmi 
Fogyatékosok Nappali Otthona kapna egységes, 
madárbarát csomagot. Ebbe különböző típusú 
odúk, etetők valamint a madarak ellátásához 
szükséges táplálékok és ismeretterjesztő kiad-
ványok tartoznak. Szakemberek bevonásával a 
fenti önkormányzati intézményekben minden-
re kiterjedő, szemléletformáló madarászfoglal-
kozást is tartanának.

(Folytatás a 3. oldalon.)

A tér terveztetése – többek között az en-
gedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, 
az építési engedély megszerzése, valamint 
a közműkiváltások tervezési engedélyez-
tetési feladatainak az elvégzése – 2019 jú-
niusának végén fejeződhet be, a kivitele-
zés ezt követően indulhat. A munkálatok a 
tervek szerint 2020 végéig tartanak.

A jelenleg rendkívül elhanyagolt külle-
mű Széna teret a Csalogány és a Hattyú utca 
osztja két részre. Az Ostrom és a Hattyú 
utca közötti területet parkolóként, vala-
mint taximegállóként használják, a Var-
sányi Irén utcai oldal pedig főként közle-
kedési funkciót tölt be, jellegét a helyközi 
buszok végállomása határozza meg. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Várhatóan 2019 júniusában kezdődhet el 
a fővárosi Széna tér átalakítása, ami a ter-
vek szerint másfél év alatt fejeződik be.
 

Jövőre megkezdődik 
a Széna tér felújítása
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HIVAtAlI NYItVAtArtÁs
BUDAPEST II. KErülETI PolgármESTErI HIvATAl, 1024 Mechwart liget 1.

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

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

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

A PolgármESTErI HIvATAl KIHElYEZETT IroDáI

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

hétfő: 13.30-18.00, 
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

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. július 7., lapzárta: 2018. június 27. Az apróhirdeté-
sek feladásának határideje: 2018. június 29. 

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

Sokan úgy gondolják, hogy jó már gyerek-
korban megismerni a környezetünkben élő 
állatokat és növényeket. Szerencsére sok 
madárfaj él a nagyvárosokban is, a szakem-
berek szerint egy óvoda kiskertje valósá-
gos vadonná alakítható. Az  önkormányzat 
tervei szerint minden II. kerületi önkor-
mányzati intézményben elindul a madár-
barát program, de például a Százszorszép 
Óvoda már 15 éve rendelkezik madárbarát 
kerttel, a gyerekek örömmel vesznek részt 
a madarászok által tartott különleges fog-
lalkozásokon. 

A szakemberek szerint azok az óvodások, 
akik aktívan részt vesznek környezetvédelmi 
tevékenységekben – egész évben végeznek 
állat- és növénygondozási feladatokat –, 
jobban megismerik a környezetüket, meg-
tanulják a „mi kertünk”, „mi fánk”, „mi 
madarunk” kifejezéseket és fogalomkört. 
A zöld jeles napok megünneplése mellett 
lehetőség nyílik saját, óvodai és csoport-
szintű „védjük a madarakat”-hagyományok 
kialakítására is.

A Polgármesteri Hivatal a közeljövőben 
kidolgozza a szakmai program részleteit, 
de a tervek szerint a madárbarát program 
részeként elsőként az önkormányzati intéz-
mények egységes csomagot kaphatnának, 
vagyis madáretetőket és madárodúkat, va-
lamint a madarak etetéséhez, ellátásához 
szükséges hozzávalókat és ismeretterjesztő 
anyagokat. Valamennyi intézményben elin-
dulhatna továbbá a madárbarát foglalkozás, 
vagyis egy olyan komplex szemléletformáló 
program, amelynek keretében szakemberek 
segítségével történhet a madarak megfigye-
lése és gondozása.

Az önkormányzati intézmények 
egységes madárbarát csomagot kaphatnak

A buszmegállók és buszvárók 
nagy területet foglalnak el a térből 

A mAgYAr mAdÁrtANI és természet-
VédelmI egYesület (MME) egyedülálló 
szereplője a hazai madárvédelemnek, 
közel 45 éve működik. Tagjai között aka-
démikusok, tudósok, tanszékvezetők, 
egyetemi tanárok vannak. Többszörös 
díjnyertes társadalmi szervezet, amely 
feladatának tekinti az ifjúság mellett a 
felnőtt lakosság természetvédelmi szemlé-
letének alakítását. Komplex, az ifjúságot, 
a közoktatási intézményeket, a családokat 
és a felnőtteket egyaránt megszólító ok-
tatási és környezeti nevelési programokat 
szervez. Az MME elérhetőségei: www.
mme.hu, gyerekhonlap: www.csipogo.
hu, Facebook: MME-Magyar Madártani 
Egyesület

BUDAPEST FŐvároS KormánYHIvATAlA II. KErülETI HIvATAlA

Kormányablak
Osztály
1024
Margit körút 47-49.

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

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

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

Tel.: 896-3480
Kormányzati
ügyfélvonal: 1818

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

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

Tel.: 896-2457, e-mail: 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

(Folytatás az első oldalról.)

A felújítás célja, hogy az autóbusz-végállomás megszüntetésével 
és a terület átalakításával a Széna teret minél nagyobb zöldfelületű 
köztérré alakítsák. Az előzetes elképzelések szerint megszűnne 
az Ostrom és a Hattyú utca közötti parkoló, valamint rendeznék 
a tér Csalogány és Hattyú utcához kapcsolódó részeit is. A fel-
újítás eredményeként csökkenne a zaj- és a levegőszennyezettség, 
de jelentősen javulna a környezet minősége, építészeti értéke és 
használhatósága is. Az összköltség mintegy 2,5 milliárd forint lesz.

A Fővárosi Közgyűlés 26 igen szavazattal – az LMP-s képviselő 
ellenszavazata mellett – fogadta el a tér felújításának tervezéséhez 
és kivitelezéséhez szükséges dokumentumokat.

gór gYulÁNé, a Százszorszép Óvoda 
vezetőhelyettese: – Nagyon jónak tart-

juk az önkormányzat 
mostani kezdeménye-
zését, mi már ismerjük 
és megtapasztaltuk a 
madarászovi előnyeit, 
és csak ajánlani tud-
juk. A forgalmas Széll 
Kálmán térhez közeli 

intézményünkben kiemelten fontos, hogy 
megtanítsuk a hozzánk járókat arra, ho-
gyan óvjuk a minket körülvevő környeze-
tet, állatokat és növényeket. Már 15 évvel 
ezelőtt megtettük ehhez az első lépése-
ket, és azóta folytatjuk a munkát, mivel 
a gyerekek nagyon szeretik a madarakról 
szóló órákat – mondta el lapunknak az 
óvodavezető-helyettes. – A madarászok 
az óvoda kertjében és udvarán beszél-
getnek a gyerekekkel arról, hogyan lehet 
madárbaráttá tenni egy kertet, hogyan 
kell télen gondjukat viselni. Az óvodások 
rendszeresen kirándulnak a közeli madaras 
helyekre, a Városmajorba és a Marczibá-
nyi térre, de a Duna-parton is etettek már 
sirályokat. A II. Kerületi Önkormányzat, a 
szülők és pályázatok segítségével gyakran 
messzebbre is eljutunk, ahol a gyerekek 
madárfiókát etethetnek és madarat gyű-
rűzhetnek. Ezek felejthetetlen élmények 
számukra – mesélte az óvodavezető-he-
lyettes, aki szerint a kicsik évek múlva is 
emlékeznek ezekre az előadásokra. – Sok 
gyerekünk beszámol róla, hogy rávette a 
szüleit, hogy otthonukban is madárbarát 
kertet, erkélyt, udvart alakítsanak ki. Hoz-
zátette, hogy az MME több madarászát 
is jól ismerik már, és a jövőben folytatják 
velük a közös munkát.
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A képviselő-testület május 31-én tartott ülésén dön-
tés született a 2018. évi útépítési listáról. Az össze-
állítás az utak állapota és közlekedésben betöltött 
szerepe, a műszaki osztály tapasztalatai, valamint 
a beérkezett lakossági és képviselői jelzések alap-
ján készült. A tervek szerint idén mintegy két és 
fél kilométernyi út felújítása kezdődhet meg, a 
beruházásokat 2018/2019-ben végzik el. Az üte-
mezésről a kivitelező kiválasztása után döntenek, 
és a beruházásokról még egyeztetéseket folytatnak 
a közműszolgáltatókkal is.

Belső területek: Csejtei utca (Szeréna út–Puszta-
szeri út között), Gábor Áron köz (végig), Marczibányi 
tér (Keleti Károly utca–Ribáry utca között), Guyon 
Richárd utca (Branyiszkó út–Gábor Áron utca között), 
Pentelei Molnár utca (végig), Muraközi utca (Őzgida 
utca–Vend utca között), Endrődi Sándor utca (Tüske 
utca–Gábor Áron utca között).

Pesthidegkút: Kinizsi Pál utca (Nádor utca–Turul 
utca között), Hunyadi utca (Pozsonyi utca–Bükkfa utca 
között), Véka utca (Kisasszony utca–Kökény utca között), 
Kevélyhegyi út (végig) és a Noémi utca egy szakasza.

Támogatásokról és fejlesztésekről döntöttek  a képviselő-testület ülésén
A képviselő-testület május 31-én tartott ülé-
sén döntöttek többek között alapítványok 
és civil szervezetek támogatásáról, az idén 
kezdődő útfelújításokról, az önkormányzat 
madárbarát programjának kidolgozásáról.
 
A képviselő-testület elfogadta a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság Észak-budai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség II. kerületi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának beszá-
molóját a tavaly végzett tűzvédelmi tevékeny-
ségéről (részletek az 5. oldalon).

A testület módosította a tanulmányi ösztön-
díj alapításáról szóló önkormányzati rendele-
tét. A változással bővül a támogatottak köre, 
mert az eddigi 7–13. évfolyamos jogosultsági 
kör helyett már az 5. évfolyamtól van mód pá-
lyázni a közoktatási intézményekben tanuló 
II. kerületi, vagy a városrészünkben nevelésbe 
vett diákoknak.

A II. kerület felvételét kéri a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesületbe (MME) 
és kidolgozza az önkormányzat madárbarát 
programját. (További információk az 1., 3. 
oldalon.)

Döntés született arról, hogy önkormányza-
tunk kötelezettséget vállal a becsült értéken 
közel 7,3 millió forintnyi 10 százalékos ön-
rész biztosítására, amely szükséges lesz a Ko-
lozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpont 
műfüves nagypályájának felújításához és kor-
szerűsítéséhez. A tervek szerint a Budapesti 
Pályafejlesztési Program keretében a Magyar 
Labdarúgó Szövetséggel együttműködve mint-
egy 73 millió forintból újulhat meg a pálya.

A képviselő-testület elfogadta a 2018. évi 
útépítési címlistát (lásd lentebb).

A képviselő-testület újabb öt évre megbízta 
Kovács Ildikót a Budakeszi Úti Óvoda, valamint 
Bánlaki Jánosnét az Értelmi Fogyatékosok Nap-
pali Otthona vezetői teendőinek ellátásával.

NApIreNd előtt
A képviselő-testület május 31-én tartott ülésén napirend előtt felszólalásában Őrsi 
Gergely, a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője elmondta, írásban szeretne 
választ kapni a Medve utcai építkezéssel kapcsolatban korábban feltett kérdéseire, 
azaz: az építtető hány négyzetméterre és milyen díjszabás ellenében kért közterü-
let-használati engedélyt.

– A kerületben zajló építkezésekkel kapcsolatban jó gyakorlat az, ha az érintett 
építményre használatbavételi engedélyt csak az építkezés során sérült útburkolat 
helyreállítása után, közútkezelői hozzájárulást követően adnak ki – mondta. 

A SZOT-szálló építése kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a Szeréna úton vé-
gig látszanak az építkezés nyomai, még ha nem is közvetlen környezete az egykori, 
építés alatt álló szállónak.

– Ilyenkor a vonulási útvonal egésze sérül. Kérem a hivatalt, hogy már most kezdje 
el dokumentálni, milyen utakon zajlik a törmelék, sitt és építőanyag szállítása, és a 
teljes útvonalon állítsák helyre az okozott károkat, ne csak az építkezés előtti út- és 
járdaszakaszon.

– Szeretném jelezni, hogy egyre több az allergén gyomnövény, július 1-jétől 
ugyanakkor lehetőség van kényszerkaszálásra és bírság kiszabására. 

Őrsi Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
a kezelésében lévő területeken (például az Ördög-árok partján) kapacitáshiányra 
hivatkozva évente csak kétszer tudja elvégeztetni a kaszálást, ami nem elégséges. 

A képviselő felvetette még, a sajtóban olvasott róla, hogy a Lövőház utcában 
teraszt működtető üzleteknek nehézséget okoz az engedélyeztetési eljárás a polgár-
mesteri hivatalnál.

– Érdeklődöm, hogy az üzlettulajdonosoknak mit kell tudniuk az eljárásról, küldött-e a 
hivatal előzetesen tájékoztatást nekik, és kell-e utcabútort is cserélniük az engedélyhez? 

Láng Zsolt polgármester elmondta, hogy a Medve utcai építkezés közterület-foglalási 
engedélyével kapcsolatban a hivatal megküldi a pontos adatokat, a gyomnövénnyel 
fertőzött területek kényszerkaszálásáról és a bírságolásról pedig egyetértéséről biz-
tosította a frakcióvezetőt.

– A Lövőház utcai teraszok ügyével kapcsolatban az a meglátásom, hogy más 
európai országokban is fejlődnek a közterületek, az utcák, az elegáns belvárosi terü-
letek. Szabályozzák például, hogy egyes utcákban milyen ernyőket lehet kitenni, és 
hogyan lehet egy terület arculatát egységesen kezelni. Buda első és nagyon népszerű 
sétálóutcája is elindult a fejlődés útján, szeretnénk esztétikusabbá és a gyalogosok 
számára könnyebben járhatóvá tenni. 

A polgármester hangsúlyozta, már rég jelezték az üzleteknek, hogy változások 
várhatóak, két és fél hónapja pedig levelet is küldtek. A tapasztalatok szerint a több-
ségnek ezekkel semmi problémája nem volt.

– Számunkra a lakók nyugalma a legfontosabb, abba az irányba haladunk, amivel 
a lakók is elégedettek lesznek, de a vendégek és étterem-üzemeltetők is jól érezhetik 
magukat és elfogadják, hogy más típusú, értékesebb helyszín lett a Lövőház utca és 
környéke.

Dankó Virág alpolgármester hozzátette, hogy a sajtóban félreértést okozó, a 
valóságtól távol álló, vele nem egyeztetett cikk jelent meg a Lövőház utcai tera-
szok ügyéről.

– A Lövőház utcai boltosok április közepén nem egy, hanem két különböző ható-
sági eljárásról kaptak tájékoztatást: a közterület-használati engedélyezési eljárásról 
és a településképi engedélyezési eljárásról. Az önkormányzat segíti a tájékozódást, 
de az ügyfeleknek is van tájékozódási kötelezettsége. 

Az alpolgármester szerint probléma azokban az esetekben volt, amikor a társasházi 
közös tulajdon is érintett az engedélyezésben, mert akkor a társasház beleegyező 
nyilatkozata is kell. A hivatal minden hiányosságot jelzett az ügyfeleknek.

Dankó Virág alpolgármester a SZOT-szálló építkezésével kapcsolatban elmondta, 
hogy annak megkezdése előtt a beruházó egyeztetett a hivatallal, meghatározták 
a szállítási útvonalakat, és állapotfelmérés is készült. A hivatal ellenőrzi, hogy az 
előírt útvonalon haladnak-e a járművek, de a Szeréna út nem tartozik ezek közé. 
A SZOT-építkezésnél az ellenőrzések alapján eddig betartották a megállapodást.

Láng Zsolt polgármester megjegyezte: a Településkép-védelmi és Építésügyi 
Osztály a használatbavételi engedélyt csak akkor adja ki, ha az építtető az összes 
helyreállítást elvégezte az utakon és a járdákon.

Bodor Zoltán (Jobbik) arra hívta fel a figyelmet, hogy a kerületben a felnőtt házi-
orvosi ügyeletet ellátó cégről olyan kritikák érkeztek, ami szerint nem alkalmas a 
lakosság ellátására.

– Kérem, hogy az önkormányzat ellenőriztesse a céget, és amennyiben szüksé-
ges, módosítsa a szerződést, vagy bízzon meg egy másikat a feladat ellátásával. 

Dankó Virág alpolgármester elmondta, hogy a betegellátással kapcsolatos pa-
naszokat mindig kivizsgálják.

– A számos kritérium és a komoly ellenőrzések miatt kizártnak tartom, hogy 
nem megfelelő végzettségű állománnyal működik a rendszer. A panaszok száma 
az elmúlt időben alacsony volt, az ellátást pedig többnyire a kerületben dolgozó 
szakemberek végezték el, szerződés alapján.

Varga Előd Bendegúz (Kerületünk az otthonunk-frakció) képviselő jelezte, hogy a 
Zöldlomb utca páratlan oldalán közműfektetés kezdődött a járda egész hosszában 
a Csalit utcától a Zöldkert utcáig. Kérdése, hogy az engedély szól-e a Csalit utcától 
a Zöldkert utcáig tartó parkolósáv elfoglalására is. Kérte a hivatal intézkedését a 
Csalit utca–Csatárka utca sarkán fekvő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő telken növő másfél-két méteres gaz lekaszálása érdekében. 

– Érdeklődöm, hogy a Hármashatárhegyi útnál mikor lesz kátyúzás? Meglátásom 
szerint a kerékpárosok számára igen balesetveszélyesek a lyukak.

Láng Zsolt polgármester jelezte, hogy a keményebb tél miatt kétszer annyi a kátyúk 
száma, mint általában. Tudomása szerint elindult a javítás a Hármashatárhegyi úton.

Szalai Tibor jegyző a Zöldlomb utcai közműfektetés kapcsán elmondta, hogy a 
gyakorlat szerint nem szoktak a szükségesnél nagyobb közterületet biztosítani, de 
felkérte a hivatal munkatársait, hogy nézzenek utána, mi szerepel az engedélyben, 
és ellenőrizzék le, hogy valóban az annak megfelelő nagyságú területet használják-e.

Megtartotta szokásos éves beszámolóját a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete előtt. Sebők Péter tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok 
a tavalyi évben elvégzett tűzvédelmi tevékenység ismertetésekor megköszönte az önkormányzat támogatását. 
A beszámolóból kiderült, hogy a főként az I., a II., a XII. kerület és a közeli agglomerációs települések védelmére 
hivatott Budakeszi úti tűzoltóság és a Budavári Katasztrófavédelmi Őrs munkatársait tavaly 1412 alkalommal 
riasztották tűzesethez, vagy műszaki mentéshez. A II. kerületből 583 riasztás futott be, ebből 370 esetben volt 
műszaki jellegű a segítségkérés (például baleset, viharkár) és 213 alkalommal tűzesethez vonultak ki a lánglovagok.

A tűzoltóparancsnok elmondta, hogy tavaly egy új gépjárműfecskendővel – tűzoltóautó – modernizálhatták a 
gépjárműállományt, és hangsúlyt fektettek arra is, hogy a Budakeszi úti laktanyát komfortosabbá tegyék. Ehhez 
járult hozzá a II. Kerületi Önkormányzat segítsége is, amivel a Budakeszi úti laktanyába új ágyakat tudtak vásárolni. 
Amellett, hogy a tűzoltók 72 helyismereti és 24 szituációs gyakorlaton vettek részt, számos polgári védelmi feladatot 
is végrehajtottak, valamint több mint nyolcszáz óvodást és iskolást fogadtak a laktanyában. Katasztrófavédelmi 
ismereteket több mint hétszáz diák számára tartottak, a nyitott szertárkapuk rendezvényen pedig több mint ezer 
szülőt és gyermeket fogadtak a Budakeszi úton. 

Több mint kétszáz tűzeset

A II. Kerületi Önkormányzat idén is meg-
hirdeti a kerület meglévő zöldterületeinek 
gondozását célzó pályázatát. A „Közterü-
letek szépítése a II. kerületben” elnevezésű 
kiírásra azok a lakók nevezhetnek, akik 
különös gonddal ápolják a házuk előtti 
közterületet.

Önkormányzatunk ezzel a pályázattal 
szeretné a kerületben élőket ösztönöz-
ni, hogy az ingatlanuk előtti közterület 
gondozásával tegyék még otthonosabbá 
lakóhelyünket.

A II. kerület azokat kívánja jutalmazni, 
akik az ingatlanuk előtti közterületeket 
virág- és cserjekiültetéssel tették szebbé, a 
növények ápolására és a zöldterület fenn-
tartására kiemelt figyelmet fordítanak. 
A kiíró ugyanakkor szeretné egyértelművé 
tenni, hogy a pályázat nem a jövőben ter-
vezett növénytelepítésekhez, hanem a már 
jelenleg is meglévő zöldfelületek gondo-
zásához nyújt támogatást.

A nevezéseket a www.masodikkerulet.hu/
hirdetotabla/palyazatok oldalról letölthető, 
vagy a műszaki osztálynál beszerezhető űr-
lapon lehet benyújtani 2018. AUGUSZTUS 
31-ig ügyfélfogadási időben a Polgármes-
teri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság 
Műszaki Osztályánál (1027 Frankel Leó út 
5.), vagy elektronikus formában a bogar.
istvan@masodikkerulet.hu e-mail-címre. 

A legjobb pályázatokkal – a korábbi 
évekhez hasonlóan – értékes kertészeti 
utalványt nyerhetnek. Eredményt várha-
tóan októberben hirdetnek.

Tegyük szebbé
közterületeinket!

Támogatás már meglévő 
zöldterületek gondozásához

A testület elfogadta a II. kerületi Sport és 
Szabadidősport Nonprofit Kft., a II. Kerületi 
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., a II. Ke-
rületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező 
Zrt., valamint a Budai Polgár Kiadó, Tájékoz-
tató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 
éves beszámolóját és 2018. évi üzleti tervét.

A képviselők civil szervezetek és alapítvá-
nyok támogatásáról is határoztak. A Pesthi-
degkúti Városrészi Önkormányzat jóváhagyása 
alapján és pályázati úton a területén működő 
hét szervezetnek összesen 1,6 millió forint tá-
mogatást biztosít. A Költségvetési, Pénzügyi és 
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság pá-
lyázata és döntése nyomán idén a „Társadalmi 
szervezetek támogatása”, valamint a „Nyug-
díjasklubok támogatása” címen mintegy 2,2 
millió forintban részesülhet hét II. kerületi 
alapítvány. Szintén támogatást kapott a Musica 
Vivax Kulturális Alapítvány és a Kisebbsége-
kért – Pro Minoritate Alapítvány.

Két és fél kilométernyi utat újítanak fel
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Idén hosszabb idő áll rendelkezésére a jelentkezéshez 
a II. Kerületi Önkormányzat kezdeményezéséhez csat-
lakozóknak, így segítve azokat, akik növények ülteté-
sével valósítanák meg egy-egy közterület szépítését.

A támogatás a II. kerülethez tartozó közterület rend-
betételére és kialakítására, valamint a helyreállított 
terület folyamatos gondozására használható fel. A mun-
kálatok zökkenőmentes lebonyolításának biztosítása 
érdekében a pályázatokat folyamatosan, beérkezési 
sorrendben bírálják el. A pályázatok 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 támogatás maximuma pedig 
a teljes költségvetés 70 százaléka lehet.

A pályázati kiírás (felhívás és adatlap) letölthető a 
II. Kerületi Önkormányzat honlapjáról (www.masodik-
kerulet.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.

Korlátozott várakozási övezet Hűvösvölgyben 
– kísérleti jelleggel

Augusztusban megtisztítják a Nagykovácsi út melletti 
erdőrészt az elszáradt és beteg fáktól. A Nagyrét utcai 
körforgalom és Adyliget közötti szakaszon, az út jobb 
oldalán tervezett munka során a Pilisi Parkerdő Zrt. 
szakemberei az idős erdőben nagy számban előforduló 
száraz, balesetveszélyes fákat vágják ki. A 125 éves, 
vegyes fajösszetételű, de leginkább tölgyekből álló 
erdő ökológiai értéke igen magas: növény- és állat-
fajokban gazdag, és fontos védelmet nyújt a környező 
településrészek számára. A különösen nagy emberi 
terhelést és légszennyezést elviselő erdősáv hosszú 
távú, életképes megőrzésének fontos lépése a most 
tervezett, úgynevezett „egészségügyi termelés”. 
A munkák az út forgalmát nem érintik, az időjárástól 
függően várhatóan két héten át tartanak majd.

Nyár végi erdészeti munkák 
a Nagykovácsi út mellett
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Bánffy György

emlékpark

Mindeközben az önkormányzat Pesthidegkút ka-
puját teljeskörűen megújította, megszüntetve a 
balkáni állapotokat és a bódéváros-hangulatot a 
területen. Kialakította a 8000 négyzetméteres, 
játszótérrel, tanösvénnyel, színpaddal, pihe-
nőpadokkal és virágágyással felszerelt Bánf-
fy György emlékparkot, amely ma kerületünk 
egyik ékköve. Megépült a Hidegkúti Rendészeti 
Központ, és korszerűsítették a Máriaremetei út–
Hidegkúti út közlekedési csomópontot. A város-
részközpont átalakításába helyi vállalkozókat is 
bevontak, így épült fel az élelmiszer-áruház és 
a Hüvi Szolgáltatóház, amelyben kormányablak 
(okmányiroda) és posta is működik. 

Az okmányirodai, postai, kereskedelmi, tu-
risztikai és a különféle egyéb szolgáltatások miatt 
a városrészközpontba autóval érkező, de onnan 
tovább nem utazó, vagyis a játszótéren, parkban 
pihenő, rövid távon helyben ügyet intéző közön-
ség azonban nem, vagy csak rendkívül nehezen 
talál magának parkolási lehetőséget napközben. 

A probléma megoldására tesz most kísérletet 
az önkormányzat, ezért – hangsúlyozottan kí-
sérleti jelleggel – korlátozott várakozási övezetet 
alakít ki a következő helyszíneken: a Hidegkúti 
úttól kezdődően U alakot képező Bátori László 
utca–Toldi Miklós utca–Ördögárok utca útvo-

nalon; a Máriaremetei út Vezér és Bükkfa utca 
közötti szakaszán és a Rezeda utcai önkormány-
zati parkolóban. A korlátozás időbeli korlátozást 
jelent, díjfizetési kötelezettséggel nem jár. 

A városrendészek a Kresz 41.§ (5) bekezdése 
alapján fognak eljárni: „... a várakozás megkez-
désének időpontját a járművön – gépkocsi eseté-
ben a jármű szélvédő üvege mögött – elhelyezett 
tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű el-
távozása nélkül megváltoztatni tilos.” Kiegészítő 
tábla jelzi majd a kétórás időkorlátot, valamint 

az időszak jelölését, ami hétfőtől péntekig 8–18, 
szombaton 8–12 óráig tart majd. A városrendé-
szek az intézkedés során szankcióként figyelmez-
tetést, helyszíni bírságot, valamint feljelentést 
alkalmazhatnak; a bírság összege 5–50 ezer fo-
rintig terjedhet majd.

Az intézkedés július 2-án lép életbe. Az első 
két héten a közterület-felügyelők csak figyel-
meztetésben részesítik a szabálytalankodókat. 
Az intézkedést a három hónapos próbaidőszak 
után, vagyis szeptember végén felülvizsgálja 
majd az Önkormányzat.

Az intézkedés bevezetését megelőzően az érin-
tett utcaszakaszon lakókat, bővebb tájékoztatás 
végett, közvetlenül is megkeresi majd az önkor-
mányzat. 

sz. z. M.

Mindenki által ismert probléma a hűvösvölgyi 
parkolás nehézsége. Különösen a hétközna-
pokra jellemző, hogy a végállomás környéki 
utcák parkolói már a reggeli időszakban meg-
telnek a helybeli és az agglomerációból érkező 
autókkal, miközben a Hűvösvölgyi Végállomás 
fölött található, fizetős P+R parkolóban még 
napközben is akad szabad hely. A P+R funkci-
ót a közelmúltban bővítette a főváros, így a 
régi Hűvösvölgy Népkert területén újabb 80 
férőhelyes, ingyenesen használható parko-
lót létesítettek, ami a reggeli órákban szintén 
gyorsan megtelik.
 

Fogadj örökbe egy közterületet!

A gyermeki lélek jósága és a pedagógusi mun-
ka jutalma mutatkozik meg abban az ötletben, 
ami a Törökvész Úti Általános Iskola egyik har-
madik osztályos tanulójától származik. Mivel 
a kisfiú édesanyja egy mentálhigiénés pro-
jektet készített, a gyermekben is felmerült a 
gondolat, hogy milyen jó lenne, ha énekkaruk 
szereplésével örömet szerezhetnének az idős 
embereknek. Selényi Erzsébet kórusvezető, 
ének-zene tanár és az iskolavezetés támoga-
tásával május 2-án a Törökvész iskola kórusa 
zenés délelőttöt tartott a XVI. kerületi Gondo-
zási Központ Idősek Klubja tagjainak. Az idős 
klubtagok nagyon örültek, hogy gyermekek 
látogattak el hozzájuk, és énekükkel megör-
vendeztették őket. Az előadás során több dalt 
együtt énekeltek a gyerekekkel, hiszen a prog-
ramnak az is célja is volt, hogy legyen kapcso-
lat a korosztályok között. A program végén a 
klub vezetése vendégül látta a szereplőket, így 
is alkalmat teremtve a fiatalok és idősek kö-
zötti kapcsolat létrejöttéhez.

Korosztályok találkozása – iskolások az idősek klubjában

1993-ban nyitotta meg első anyaotthonát a 
III. kerületi Zápor utcában a Jó Pásztor Nő-
vérek Rendje, illetve a jogutód Jó Pásztor Nő-
vérek Kongregációja, otthontalan, bántalma-
zott anyák és gyermekeik részére. A fokozódó 
társadalmi-gazdasági problémák miatt 2004 
óta egy második anyaotthonuk is működik a 
Bécsi úton. A két otthonban 80 férőhelyen 28 
családot tudnak befogadni. 

Ahogy Déri-Popper Andrea, a Jó Pásztor 
Anyaotthon intézményvezetője elmondta, 

Negyedszázada az otthontalan,
bántalmazott anyákért és gyerekekért

Lakhatás elvesztése, bántalmazás, munka-
nélkülivé válás. Ezek voltak az okok, amik 
miatt négy II. kerületi édesanya és gyer-
mekei a Jó Pásztor Anyaotthonba kerültek 
a tavalyi évben. A Zápor utcai családok 
átmeneti otthonának 2004-től van ellátási 
szerződése a II. Kerületi Önkormányzattal, 
ennek köszönhetően tudtak segíteni eze-
ken a családokon. Az intézmény június 2-án 
ünnepelte alapításának 25. évfordulóját, az 
eseményen az önkormányzatot Kocsy Béla, 
az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bi-
zottság elnöke, valamint Németh Ágnes, a 
II. kerületi Humánszolgáltatási Igazgatóság 
munkatársa képviselte. 
 

A csAlÁdok ÁtmeNetI ottHoNA a II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ írásbeli ajánlásával 
vehető igénybe, krízishelyzetben. A Jó Pásztor anyaotthonban csak anyák és gyermekeik helyezhetőek el, ezért 
ha teljes családnak van szüksége átmeneti ellátásra, akkor erre a II. Kerületi Önkormányzat egy másik ellátási 
szerződése – a Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvánnyal kötött megállapodás – alapján van lehetőség. 
Az ellátás időtartama az átmeneti gondozást szükségessé tevő ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. 
Az elhelyezés a szülő írásbeli kérelmére, indokolt esetben 6 hónappal, illetve szükség esetén legfeljebb a tanév 
végéig hosszabbítható meg.

25 év alatt 435 családot fogadtak be, segít-
séget nyújtva a nehéz szociális helyzetű, ott-
hontalanná vált anyák és gyermekeik részére. 
Céljuk, hogy a gyermekek ne kerüljenek ki 
a családjukból, viszont támogatást kapjanak 
a fejlődéshez, növekedéshez, valamint az is, 

hogy az anyákat megerősítsék szülői szere-
pükben, hogy képessé váljanak az önálló élet-
vitelre. Az intézményekben szerzetesnővérek, 
szociális szakemberek és önkéntesek szol-
gálnak. 

– A II. Kerületi Önkormányzattal nagyon jó 
a kapcsolatunk, jelenleg egy II. kerületi család 
él az anyaotthonunkban – emelte ki Déri-Pop-
per Andrea.

A június 2-i ünnepség hálaadó szentmisével 
indult a Szőlő utcai Jó Pásztor-templomban, 
majd szeretetvendégség várt mindenkit a Jó 
Pásztor Anyaotthonban. Az alkalomra kiállí-
tással is készültek a szervezők, amelyen fel-
elevenítették intézményeik múltját és jelenét.

A pArkolótÁrcsÁrA konkrét formai előírás 
nem vonatkozik, csupán annyi, hogy a parkolás 
megkezdésének időpontja beállítható és jól látható 
legyen rajta. Kereskedelmi forgalomban is kapha-
tók különféle parkolótárcsák, de június végétől 
beszerezhetők lesznek a Klebelsberg Kultúrkúriában 
is (1028 Templom utca 2–10.).
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tANulmÁNYI eredméNYek: Addetur Baptista gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola: Mócza Roland István, Viski Rajmund. áldás Utcai általános Iskola: 
Radvánszki Ferenc, Bódi Dávid, Sánta Gergely, Szin Tímea. Baár–madas református gimnázium és általános Iskola: Dudás Bálint Sámuel, Verebély Dániel, Árvay Réka, Ma-
tolcsi Zsófia, Viczián Anna, Hamilton Phyllida, Turcsányi Ádám, Makovsky Mihály, Farkas Edina, Török Tímea, Szőnyi Laura, Molnár Ilona, Bodizsár Imre, Uri Benjámin, Gonda Botond, 
Koren Dániel Maximilián, Kruchina Lilla, Pintér Anna, Csontos Merse, Diószeghy Lili Sára, Dudás Júlia, Lörincz Luca Laura, Rajkai Bíborka Anna, Szontagh Julianna, Varga Dorottya 
Magdolna, Varga Flóra Linda, Koren Borbála Gréta, Molnár Kinga, Csizmadia Sára, Goda Csenge, Kubina Zita, Mérész Boglárka, Szontagh András Gyula, Bartha Lilla, Pálfi Fruzsina 
Karina, Fialovszky Olga, Rajkai Boróka Panna, Osváth Klára, Toronyi András, Bonifert Balázs, Csorba Lili, Jánosi Mátyás, Menduina Kristóf, Rádi Eszter. Budenz József általános 
Iskola és gimnázium: Broderick Tamás, Csorba Marcel, Gill András, Lukács Lili, Tóth Lili, Tóth-Lenk Borbála, Zágoni Ábel Bertalan, Istenes Ida, Scharek Lívia, Páli Boglárka Flóra, 
Takács Levente, Khan Haroon. Fillér Utcai általános Iskola: Buday Gergely Márton, Andor Bella Moana, Szaktilla Zita. Járdányi Pál Zeneiskola: Jancsó Benedek, Kiss Hanga, 
Field Edvin, Végső Sarolta, Ehrenberger Bálint, Geréb Dániel, Ludvig Emese, Bíró Johanna, Szentiványi Borbála, Wang Tian Ge Angéla, Szigetvári Borbála Zoé, Mayer Laura. Kodály 
Zoltán Ének-zenei általános Iskola és gimnázium: Adolf Diána, Boros Mercédesz, Bácsi Janka, Balogh Krisztina, Dobos Panna, Réfi Veronika, Németh Lilianna, Huray Hanna, 
Bessenyői Eszter, Kása-Gál Natasa, Balogh Ilona, László Zsófi Anna, Masznyik Hanna, Perger Emese, Rozsonits Ildikó, Bíró Botond, Kovács Zétény, Oláh Janka, Máté Nóra, Kusztós 
Olivér, Vrhovsek Konstantin, Tóth Johanna, Koenig Julianna, Fábián Lívia, Atkins Matty. Kodály Zoltán Ének-zenei általános Iskola és gimnázium Kórusa: Baczkó Panna, 
Béres Fanni, Bertalan Ágota, Bertalan Nikoletta, Binder Luca és Panna, Busa Regina, Cserháti Bernadett, Dankó Gréta, Dési Ludmilla, Fogarasi Anna, Iván Flóra, Jakab Emese, Jakab 
Enikő, Jermann Johanna, Juhász Evelin, Kelemen Sarolta, Kóbor Lili, Kóbor Luca, Korok Zsejke, Kovács Flóra, Liao Jing Wen, Lőkös Laura, Masznyik Blanka, Mohr Noémi, Mundi Tímea, 
Munkácsi Karolina, Oláh Boglárka, Rákosi Zsófia, Szabó Nárcisz Lilla, Szécsi Kata, Szili Regina Réka, Sztankó Luca, Takács Karolina, Turay Nikolett, Vaskó-Fehérvári Virág. mária-
remete–Hidegkúti Ökumenikus általános Iskola: Ujvári Mátyás László, Arató Veronika. móricz Zsigmond gimnázium: Jurkovics Imola, Kucher Zsófia, Samu Kata, Van 
Assche Péter Alexander, Vas Barnabás, Varga Marcell, Vattai Lea. remetekertvárosi általános Iskola: Berlász Júlia, Fekete Lúcia, Horváth Adél, Lőrincz Gyopár, Őrsi Ákos, Bajai 
Kende. Szabó magda Angol–magyar Két Tannyelvű általános Iskola: Zombori Maja, Szentandrási Boldizsár, Fedeli Grace, Angyalos Benedek, Thang Jing Jing, Szabó-Gecse 
Dorottya, Surányi Vera, Rujp Áron, Pálmai Ármin, Pálffy-Vajda Julianna, Kelemen Ádám, Pais-Hank Patrik, Jakson Abigail, Kavalecz-Hank Botond, Fülöp Emma, Faragó Szilvia, Fábry 
Sára, Csomor Igor Viktor, Borzák Kamilla, Barát Johanna, Urbán Jázmin, Szalai Réka, Fehér Konrád Maxim, Koltai Hanna, Vajda Tímea, Bodolai Ádám, Schultz Dániel, Czesznak Tamás, 
Merényi Márton, Kelemen Anna, Adámi Luca, Ágh Cecília, Gábor András, Galambos Lili, Kasza Luca Kata, Kostyál Mira, Matyi Bence, Pais-Hank Olivér, Svéd Anna Eszter, Vajda Zsófia, 
Kostyál Kende, Patai Dominik, Pócs Julianna, Kruppa Lujza. Törökvész Úti áitalános Iskola: Pazicski Balázs. 

sporteredeméNYek: Addetur Baptista gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola: Lajos Gergő, Kovács Zsolt. áldás Utcai általános Iskola: Gereben Luca, Gere-
ben Marcell, Morvai Gergely, Vancsisin Márk, Hiszem Panni, Vaszilievits-Sömjén Rozália Vilma, Pálinkás Réka Angéla, Kazi Kriszta, Járai-Virág Amira, Vaszilievits-Sömjén Villő, Bárdos 
Anna, Borda Kiara, Kósik Zente, Giang Tran Nam, Kellner Anna Sára, Kósik Vince, Geréb Luca, Geréb Zsófia. Babérliget általános Iskola: Novais Yasmin, Scharek Angéla. Budenz 
József általános Iskola és gimnázium: Tőrös Márton, Apjok Balázs, Farkas Flóra, Gál Zsófia, Gegesi-Kiss Borbála, Jakab Attila, Darvas Miklós, Kollár Domonkos, Herczeg József, 
Szeszler Móric, Glöck Mira Eliza. Csik Ferenc általános Iskola és gimnázium: Komoróczy Laura Petronella, Jánosi Lilla, Dimanopulosz Daphne, Preil Nikolett Gabriella, Schuch-
mann Eszter, Rugási Csilla, Kurilla Fanni, Horváth Karolina Helga, Kiss Kolos, Kelemen Ádám, Lakatos Máté, Rácz Tamás, Dari Helga, Fejős Anna, Tóth Éva, Árpás Laura Lilla, Kiss Laura, 
Fodor Nikolett. Fillér Utcai általános Iskola: Sánta-Fehér Míra, Kropkó Jázmin, Juhász Ágoston, Németh Miklós Fábián, Gyüre Dávid. Klebelsberg Kuno általános Iskola 
és gimnázium: Kárpáti Nóra, Szabó Lorena. máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus általános Iskola: Paskucz-Szathmáry Kinga, Radics Emese Boróka, Paskucz-Szathmáry 
Henrietta, Ürge Benedek, Radics Attila Zsombor, Kovács Kende Pál, Kovács Zille Ilona. móricz Zsigmond gimnázium: Czeglédi Szilvia, Gábor Ágnes, Nagy Bence, Katona Emese. 
Pitypang Utcai általános Iskola: Arányi Júlia, Bányácski Áron, Bärnkopf Eszter, Bogdán Balázs, Christodulidis Charilaos, Hidasi Lukrécia, Hidvégi Ádám, Hollósy Donát, Kasza 
Gréta, Kepes Lujza Emma, Kurucz Hanna, Szabó Nóra, Kocsondi Csongor, Vancsik-Bergou Zoé. remetekertvárosi általános Iskola: Erős Luca, Gölöncsér Flóra, Szabadka Dávid, 
Tőkés Villő, Somkuti Laura, Fekete Csanád, Tatár Eszter Julianna, Ádám Anna Zsófia, Békési Luca Berta, Árkos Olivér Vencel, Berlász Veronika, Dombai Júlia, Kullai Dorka, Jancovius 
Richárd, Balogh Bálint, Fülöp Csongor, Galántai Csilla, Simon-Szatmári Petra, Kullai Kustyán, Medica Krisztina, Gölöncsér Emília, Gyarmati Milán, Somkuti Dominik, Sárosi Botond, 
Takács-Győrfi Csanád, Jároli Nóra, Rési Virág, Mikó Flóra, Erős Ábel, Gyarmati Márk, Kiss Blanka Zsófia, Simon Tihamér, Urvölgyi Marcell, Ralovich Milla, Deák Dániel, Havas Tamás, 
Diószeghi Zsolt, Fülöp Marcell, Diószeghi Levente, Szilágyi Bulcsú, Fekete Szonja, Gyarmati Bence, Venczel Máté, Skalicki Ábel, Csöppű Dalma, Gebe Márton. Szabó lőrinc általá-
nos Iskola: Víg Borbála Veronika, Barta Lúcia, Iván Róza, Hillier Helka Anna, Salamon Barbara Sára, Hrisztov Emma, Vogl Lolita Noa, Lutter Lotti, Gömör Nóra, Török Titusz Aurél. 
Szabó magda Angol–magyar Két Tannyelvű általános Iskola: Markót Liza Piroska, Varga Veronika, Jakson Kole. Than Károly Ökoiskola: Orbán Rebeka. Törökvész 
Úti általános Iskola: Benedek Roland, László Domokos, Gál Máté Benjámin. Újlaki általános Iskola: Sindelyes Nóra, Zarándy Júlia, Szilárd Anna, Dudog Lara, Varga Máté, 
Csitkovics Dóra, Kiss Máté, Kiss Hanga, Tolnai Hanna Liliána, Bodnár Blanka. II. kerületi lakosok: Salamon Dalma Anna, Ivánka Laura.
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A közép-budAI tANkerület kIVÁló dIÁkjAI – II. kerület
áldás Utcai általános Iskola: Radvánszki Ferenc (8.). Budenz József általános 
Iskola és gimnázium: Apjok Balázs (5.a); Farkas-Dancsházi Bálint (6.b); Kiss Borbála 
(10.); Nagy Barnabás (11.); Pogácsás Gergely (11.). Csik Ferenc általános Iskola és 
gimnázium: Boross Benedek (6.b); Cozombolis Leonidász Arnold (10.B); Gyurinovics Lili 
(6.c); Hevesi Marcell (10.B); Hussy Bettina (12.B); Jánosi Lilla (12.B); Kornéth Emese (12.A); 
Takács Mandula (8.b). Fillér Utcai általános Iskola: Auguszt Antónia Abigél (7.n); Dá-
mosy Anna (6.n); Gál Rebeka (7.b); Gyenes Léna (6.b); Karai Júlia (8.ab); Tóth-Varga Réka 
(4.b). Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú művészeti Iskola: Dévényi-Győrffy Imola 
(hegedű); Feig Simon (gitár); Jancsó Benedek (orgona); Kiss Hanga (fuvola); Kovács Kincső 
(hegedű); Szigetvári Borbála Zoé (zongora); Verriez Lilla Mónika (zongora); Wang Tian Ge 
Angéla (zongora). Kodály Zoltán Ének-zenei általános Iskola, gimnázium és 
Zenei: Réfi Veronika (8.); Szabó Márton (10.). máriaremete-Hidegkút Ökumenikus 
általános Iskola: Vigvári Vince 8. (Kőris); Lukács Lilla 8. (Ribizli); Ujvári Mátyás 8. (Ribizli); 
Radics Attila Zsombor 8. (Berkenye); Huba Flóra 8. (Berkenye). máriaremete–Hidegkút 
Ökumenikus általános Iskola és a Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú művészeti 
Iskola: Ludvig Emese Ágota 8. (Kőris). móricz Zsigmond gimnázium: Bánszky Balázs 
(12.C); Hidas Tímea (10.b); Kemenczei Edina (11.C); Pintér Dominik (12.B); Kucher Zsófia 
(12.B); Vas Barnabás (12.B). Pitypang Utcai általános Iskola: Bogdán Benedek (6.); 
Nyirády Gréta Melitta (7.b). II. rákóczi Ferenc gimnázium: Kaiser Tatjana Viktória 
(12.B); Kárpát Flóra (10.T); Kemény Imre (12.R); Mihályi Barnabás (10.B); Oláh Nóra Viktória 
(11.HR); Wang Tian Yue (11.A). remetekertvárosi általános Iskola: Bajai Kende (8.); 
Fekete Szonja (8.); Mihályi Gábor (8.); Szilágyi Bálint (8.). Szabó lőrinc Két Tannyelvű 
általános Iskola és gimnázium: Bakos Botond (4.); Takáts Dániel (4.); Kurali Villő (7.a); 
Salamon Barbara Sára (6.); Sótonyi Emese (8.); Demecs Eszter (12.A); Hanzély Márk (12.); 
Szenes Boglárka (12.). Tapolcsányi általános Iskolai Kollégium: Lampert Henrietta 
(12.). Törökvész Úti általános Iskola: Pettersson Amanda (8.). Újlaki általános 
Iskola: Berhidai Gergely (8.a); Kazi Luca (8.b); Kiss Máté (7.a); Pálhegyi Marcell (8.a).

Példaképek a sportban és a tanulásban  – díjazták a legjobban teljesítőket
Fővárosi I., országos, illetve nemzetközi I–III. helyezést elért II. kerületi diákok

A II. Kerületi Önkormányzat idén is díjazott 355 általános, 
illetve középiskolás diákot, aki az elmúlt év során kimagas-
ló teljesítményt nyújtott fővárosi, országos, vagy nemzetközi 
tanulmányi és kulturális-művészeti versenyeken, valamint 
sporteseményeken. A  diákgyőzteseknek járó okleveleket és 
serlegeket május 30-án Láng Zsolt polgármester adta át.

A kerület vezetője köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a gye-
rekek újfent elképesztő teljesítményről tettek tanúságot, ami-
ben elévülhetetlen érdemük volt a tanároknak és a szülőknek, 
mert biztosították a kiváló eredményekhez szükséges hátteret.

A Közép-Budai Tankerületi Központ idén alapította meg a 
„Tankerület Kiváló Pedagógusa” és a „Tankerület Kiváló Diák-
ja” díjakat. A május 31-én rendezett ünnepség keretében 106 
diák vehette át a Közép-Budai Tankerületi Központ elismerő 
oklevelét.

Az önkormányzat a pedagógusnap alkalmából június 5-én ün-
nepséget tartott, amelyen az oktatási ágazat legkiválóbb dolgo-
zóit köszöntötték. A II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában 
működő óvodákban és bölcsődékben több mint 570 fő dolgozik.

Az I., a II. és a XII. kerület legkiválóbb 38 pedagógusát június 
6-án köszöntötték. Az eseményen Ötvös Zoltán, a II. kerületi 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Intéz-
ményirányítási Osztályának vezetője is részt vett.

A II. Kerületi Önkormányzat idén is díjazta azokat az ál-
talános, illetve középiskolás diákokat, akik az elmúlt év 
során kimagasló teljesítményt nyújtottak fővárosi, országos 
vagy nemzetközi tanulmányi és kulturális-művészeti ver-
senyeken, valamint sporteseményeken. A tanév végéhez 
közeledve négy különböző eseményt tartottak a Móricz 
Zsigmond Gimnáziumban, melyen a kiemelkedő diákok 
és a pedagógusok munkáját ismerték el.
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A kerületi intézmények vezetőit és dolgozóit 
Láng Zsolt polgármester köszöntötte, aki el-
ismeréssel szólt erről a cseppet sem könnyű, 
sokszor emberpróbáló munkáról. A polgár-
mester hangsúlyozta, hogy bár fenntartóként 
az önkormányzat már csak az óvodákért és 
bölcsődékért felel, az iskolák, a dolgozóik és 
a bennük folyó munka változatlanul fontos 
a kerületnek, amely kész segíteni és reagál-
ni a kihívásokra. Az ágazat egyik legnagyobb 
nehézségének a szakemberhiányt nevezte, 
ugyanakkor hangsúlyozta az állammal, a Kle-
belsberg Központtal való összefogás fontos-
ságát, ami segíthet kilábalni a problémákból. 
Láng Zsolt arról is beszámolt, hogy az elmúlt 
években hatszázötvennel nőtt az óvodai férő-
helyek száma, és folyamatosan újulnak meg, 
vagy bővülnek a kerületi bölcsődék és óvodák. 
Talán ennek is köszönhetően a II. kerületben 
nő a gyermekek száma. Beszéde végén meg-
köszönte a pedagógusok egész éves elhivatott 
és szakértelemmel végzett oktatói és nevelői 
tevékenységét.

Ötvös Zoltán, a Humánszolgáltatási Igazgató-
ság Intézményirányítási Osztályának vezetője 

személyes hangú írását olvasta fel, amelyben 
a tanári hivatásról és az egész életre szóló ta-
nár-diák kapcsolatról vallott: „Pedagógusna-
pon a saját tanáraim és a saját tanárságom örök 
jelen idejét, a soha ki nem üresedő hivatás örömét 
és erejét ünneplem”.

A beszédeket követően Neumark Zoltán zongo-
raművész, Kassay-Végh Hajnal énekes, a II. Ke-
rületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti 
Központjának munkatársa, illetve Törőcsik Fran-
ciska színművész adott az ünnephez illő, hangu-
latos műsort a pedagógusok tiszteletére. Pzs

Pedagógusokat köszöntöttek  és tüntettek ki júniusbanMagyarországon 1952 óta köszöntjük jú-
nius első vasárnapján a pedagógusokat. 
Pedagógusnap alkalmából a II. Kerületi 
Önkormányzat minden évben hangulatos 
ünnepséget szervez, amelynek keretében az 
ágazat legkiválóbb dolgozóit tünteti ki. Idén 
június 5-én a Móricz Zsigmond Gimnázium 
adott otthont az eseménynek.
 

A képviselő-testület a kerület köznevelési 
intézményeiben foglalkoztatottak munkájá-
nak elismerésére 2013 novemberében Öveges 
József-díjat alapított, amelyben idén Bederna 
Lászlóné, a Budenz József Általános Iskola 
és Gimnázium igazgató-helyettese, Nemesné 
Szentpétery Melitta, az Áldás Utcai Általá-
nos Iskola tanítója, valamint Jákóiné Szirota 
Ilona, a Klebelsberg Kuno Általános Iskola 
és Gimnázium, Szabó Pap Edit, a Móricz 
Zsigmond Gimnázium és Urbán Katalin, a 
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 
tanára részesült.
polgÁrmesterI dIcséretet kApott:
Brebovszkíné Csík Ágnes, Éri Ibolya, Földesiné 
Szalai Marianna, Gutmayerné Kiglics Anikó, 
Hutvágner Klára, Kása Imréné, Komoroczi 
Csilla, Mersich Éva, Nagy Piroska, Óbis Ildikó, 
Pereszlényiné Kardos Anna és Rőczei Katalin.
IrodAVezetőI dIcséretet kApott:
Böle Ferencné, Czigány Kinga, dr. Kun János-
né, Kilián Mária, Lázár Hajnal, Németh Ágnes, 
Pál Emese, Pálfi Attiláné, Popladekné Bakos 
Olga, Somkutas Józsefné, Szabados Szilvia 
Tünde, Szabó Zoltán, Szűcs Lilla, Újhelyi Edit, 
Várszegi Szilvia és Végi Eleonóra Erzsébet.
pedAgógus szolgÁlAtI emlékérmet 
kApott: Farsangné Horváth Mária, Gangel 
Imréné, Gutmayerné Kiglics Anikó, Gyimesi 
Magdolna Anna, Rőczei Katalin, Schläfer 
Csilla és Somkutas Józsefné. 

Tavaly átadták a felújított és kibővített Községház Utcai Óvodát, a következő évben épül fel a teljesen 
új Kadarka Utcai Óvoda. Az elmúlt időszakban az óvodai férőhelyek száma 650-nel nőtt. Száz-száz új 
férőhelyet alakítottak ki a Mobilóvodában, a Szemlőhegy Utcai és a Labanc Úti Óvodában, háromszá-
zat a Völgy Utcai Óvodában, a maradék ötven férőhely pedig a Virág Árok és a Községház Utcai Óvoda 
csoportszobáinak kibővítésével jött létre. Három új bölcsődét – Budagyöngye Bölcsőde és Korai Fejlesztő, 
Törökméz és a Hűvösvölgyi út 212. alatti intézmény – is átadott az önkormányzat. Jelenleg 390 alap-
ellátott és 54 csoportban ellátott gyermekfelügyeleti férőhely várja a bölcsődéseket, óvodában pedig 
2330 gyermeket 98 csoportban látnak el. Ezekben az intézményekben több mint ötszázhetven fő (424 
óvodában és 150 bölcsődében) dolgozik. Az utóbbi időben állt fel az a fejlesztő és utazó gyógypeda-
gógusi rendszer, ami folyamatosan bővül, hiszen például a sajátos nevelési igényű gyermekek száma 
megháromszorozódott, fejlesztésükről az önkormányzat évek óta önként vállalt feladatként gondoskodik.

tANkerületI kItüNtetések. A Közép-Budai Tankerületi Központ is jutalmazta az I., a II. és a XII. kerület 38 legkiválóbb pedagógusát június 6-án a Móricz Zsigmond 
Gimnáziumban rendezett ünnepségen, amelyen Ötvös Zoltán, a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztály vezetője 
is részt vett. A II. kerületben dolgozó díjazott pedagógusok: II. rákóczi Ferenc gimnázium: Szabó Emese, Hortobágyi Péter Pál, Dr. Nagyné Kasza Gabrilella. áldás 
Utcai általános Iskola: Rudolf Tamásné. Budenz József általános Iskola és gimnázium: Szőke Zsuzsanna. Csik Ferenc általános Iskola és gimnázium: 
Makovecz Éva, Hajósi Melinda Mária, Jaczkovits Miklósné. Fillér Utcai általános Iskola: Huberné Szabó Kinga Emese. Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú mű-
vészeti Iskola: Kirkósáné Magda Tünde. Klebelsberg Kuno általános Iskola és gimnázium: Pap Ildikó, Robotkáné Buzánszky Éva. Kodály Zoltán Ének-zenei 
általános Iskola, gimnázium, és Zenei Alapfokú művészeti Iskola: Farkas Attiláné. máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus általános Iskola: Hegyi 
Erika Tünde. móricz Zsigmond gimnázium: Tóth Anna. Palotás gábor általános Iskola: Szontaghné Tavaszy Edit. Pitypang Utcai általános Iskola: Lajos 
Judit. remetekertvárosi általános Iskola: Várady-Szabó Emőke. Szabó lőrinc Két Tannyelvű általános Iskola és gimnázium: Bódisné Mészáros Katalin. 
Tapolcsányi általános Iskolai Kollégium: Kovácsné Pencz Erika. Törökvész Úti általános Iskola: Pánics Béláné. Újlaki általános Iskola: Sugár Anna Mária.

Jelentős változások és fejlesztések a kerületi 
oktatási és nevelési intézményekben

A pedagógusnap alkalmából Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán főpolgár-
mester-helyettes és Nagy Gábor, az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottságának elnöke adta át a Bárczy István-díjakat június 6-án, összesen 25 kitün-
tetettnek. Idén Láng Zsolt felterjesztésére – akit Ötvös Zoltán, a Humánszolgáltatási 
Igazgatóság Intézményirányítási Osztály vezetője képviselt – a II. kerületben dolgozó 
iskolaigazgató, Kékesné Czinder Gabriella vehette át a díjat. Az Addetur Baptista 
Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola vezetőjének a sérült és autista fiatalok 
társadalomba való beilleszkedését segítő, hosszú időn át kiemelkedően és önzetlenül 
végzett példaértékű tevékenységét ismerték el. Őt kérdeztük pályájának alakulásáról.

Miért lett pedagógus?
Magától értetődő volt, hogy ezt a pályát választom, édesanyám és édesapám 

is pedagógus volt. A kezdetektől erre készültem. Egyszer elmentem madarászni és 
megtetszett, majd biológia–földrajz szakra jelentkeztem. Miután lediplomáztam, a 
szociológia szakot is elvégeztem és más szakvizsgákat is tettem.

Azonnal tanárként helyezkedett el?
Egyszer érdemes lenne regényt írnom arról, hogyan lettem pedagógus. Egy évig 

ugyan tanítottam, de nagyon sok negatív tapasztalat ért, ezért fellázadtam a foglal-
koztatásom körülményei miatt. Megláttam egy hirdetést, egyetemet végzett szak-
embert kerestek a rendőrségen, jelentkeztem. Bő tíz évet töltöttem el ott, közben 
született két fiam. Először vizsgálótisztként dolgoztam a XIV. kerületi kapitányságon, 
itt elsősorban gyermekvédelemmel foglalkoztam. Azt hiszem, minden mindennel 
összefügg, sokat tanultam, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem. Ezután az Országos 
Rendőr-főkapitányság Módszertani és Továbbképzés Szervezési Osztályán lettem 
kiemelt főelőadó, oktatást – nyelvi és szakmai képzéseket – szerveztem. 

Hogyan került vissza az oktatásba?
Amíg otthon voltam a gyermekeimmel, megszűnt a rendőrségen ez az osztály. Újra 

pedagógusi állást kerestem. Sok visszautasítás ért amiatt, hogy több évet kihagytam, 
de végül a Than Károly iskolába kerültem. Ez volt akkor Budán a gyűjtőiskola, aho-
vá mindenkit fel kellett venni. Mondhatom, hogy mélyvízbe dobtak, de én nagyon 
szeretem a kihívásokat. Délelőtti, délutáni és esti tagozaton is oktattam, volt olyan 
év, amikor nyolcszáz gyereket. 

Másképp kell tanítani egy olyan iskolában, ahová kötelező minden je-
lentkezőt felvenni?

Vallom, hogy minden gyerekkel ugyanúgy kell bánni. A szeretetet nem lehet mímelni, 
ők érzik, hogy elfogadják-e őket. Ha elfogadom és szeretem, ő is elfogad. Kedvenc 
korosztályom a kamaszok, akik akárhol is tanulnak – elit gimnáziumban vagy nálunk 
–, akár épek, akár hátránnyal élnek, egy biztos, nagyon nehéz időszakot élnek meg. 
El kell hinni, hogy meg tudjuk őket valamire tanítani. Én hiszek benne. Hat tárgyat 
tanítottam a Than Károlyban a vízgazdálkodástól a laborgyakorlatokon át a termé-
szetvédelemig. Egyetlen hátránya az volt, hogy nagyon keveset láttam a családomat. 

Ezért váltott munkahelyet?
Igen, egy kicsit lazább beosztást szerettem volna, de az élet ezt a tervemet felül-

írta. Először „csak” tanítottam. Az Addetur akkori igazgatója már nyugdíjba készült 
és lehetőséget látott bennem, ezért szakvizsgát tettem. Majd igazgatóhelyettes, 
2006-tól pedig igazgató lettem. Nagyon nehezen indultunk, gazdaságilag rendbe 
kellett hozni az intézményt. Elhittem, hogy képes vagyok erre, a vezetéshez pedig 
bátorság és hit kell. 

Nem okozott nehézséget, hogy sérült gyerekekkel dolgozzon?
Soha. Anyukám az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben dolgozott, ezért 

már gyerekként találkoztam olyanokkal, akiknek valamilyen hiánya volt. Nekem ez 

természetes volt. Mindig ugyanolyan embernek láttam őket, mint bárki mást. A múlt 
héten három kölcseys diák jött megnézni az iskolát, és nem tudom szabad-e ezzel 
büszkélkednem, de azt mondták, sajnálják, hogy nem itt tanulnak, mert olyan szeretet-
teli a légkör, amit irigyelnek. Nálunk a gyerekek mosolyognak. Sokan azt gondolják, 
hogy mi sírunk-rívunk, mert itt sérültek vannak, közben mindenki elfogadja magát 
olyannak, amilyen, és ettől jól érzi magát. Mások a prioritások.

Milyen az iskola szakmai megítélése?
A szakértői bizottságok elismerik az eredményeinket és évről évre egyre több gye-

reket küldenek hozzánk. Magyarországon és a világon is egyedülálló az intézményünk 
mind a tanulók összetételét, mind az integrációról alkotott elképzelésünket tekintve. 
Észak-Koreából, Haitiről, Amerikából is érkeznek hozzánk szakemberek, gyakran részt 
veszünk nemzetközi konferenciákon. Elmeséljük, hogyan működünk, kuriózumként 
tekintenek ránk. Az a lényeg, hogy aki itt végez, olyan képesítést, bizonyítványt sze-
rezzen, aminek segítségével öngondoskodóvá válhat és meg tudja állni a helyét az 
egészségesek között. Ma már 220 tanulónk van, 14 éves kortól járhatnak hozzánk a 
gyerekek. Óriási a túljelentkezés. 

Hogyan fejlesztené az iskolát?
A legnagyobb vágyam az, hogy legyen egy általános iskola is, amire rettentő nagy 

az igény, mert nagyon kevés helyen fogadják a sérült gyerekeket. Kerületünkben ilyen 
a Gyermekek Háza, velük példás az együttműködés, sokan jönnek tőlük hozzánk. 

Reggel sorban álltak az irodája előtt. Tud néha pihenni?
Ha olyat csinálunk, amit szeretünk, akkor az nem munka. Nem számolgatja az 

ember, hogy tíz vagy tizenkét órát dolgozott-e. A fiaimmal pedig sikerül több időt 
együtt töltenem, mert mindketten itt tanultak. Egyikük már egyetemre jár, jogi pályára 
készül, a másik idén érettségizik, informatikusnak jelentkezett. Kiemelném, hogy ez 
egy integrált iskola, sok egészséges gyerekkel, és tapasztalatom szerint előnyükre 
válik a környezet. Aki innen kikerül, tudja, hogy bárki megváltozhat, beteg lehet, 
megöregedhet, vagy épp azért változik a helyzete, mert kisgyereke lesz. Nálunk nem 
hiszik azt, hogy mindenki örökké fiatal és gyönyörű, a diákjaink el tudnak fogadni 
egy kevésbé kiváltságos helyzetet is, meg tudják élni annak értékeit.

Hogyan fogadta a kitüntetést?
Nagyon meghatott a díj. Azt gondolom, mindenkinek kell az elismerés. A motiváció 

fontos, de ugyanilyen fontos, hogy az ember visszaigazolást kapjon a munkájáról, ez 
pedig egy ilyen elismerés.  novák zsóFi aliz

A gyerekek érzik, hogy elfogadják-e őket

A Községház Utcai Óvoda épületének teljes belső és külső felújítása elkészült 2017 végére

Kékesné Czinder Gabriella (középen) és Szalay-Bobrovniczky Alexandra hu-
mán főpolgármester-helyettes (tőle balra)



2018/11 – június 16. KULTúRA 13. OLDAL12. OLDAL KULTúRA BUDAI POLGÁR

dr. sImoN XéNIA: – Körülbelül öt éve készítet-
tem ezt a képet a Millenárison, a kisfiam látható 
rajta. Az egyik kedvenc helyünk volt a kerületben, de 
most már a kerületi focipályák vették át a főszerepet. 
A természetközeli helyeket szeretem, szerencsére 
Budán sok van belőlük. Pasaréten fogorvosként 
dolgozom, de a művészet örök szerelem. Gyermek-
korom óta szeretek festeni, fotózni és művészeti, 
ötvös-ékszerész iskolát is végeztem. Örülök nagyon 
ennek a kiállításnak, és annak, hogy a fotóm látható 
a Vízivárosi Galériában.

IVÁN IstVÁN: – Két képpel szerepelek itt, a körszál-
lós fotómmal a 2016-os pályázat harmadik helyezését 
értem el. Pár utcával a szálló fölött lakom. Polgármester 
úr a megnyitón beszélt arról, hogy az itt élők azok, 
akik az otthonukról igazán különleges képet tudnak 
készíteni. Egyetértek ezzel. Egy turista megkeresi azt a 
„gödröt”, ahova mindenki beáll, ahonnan jól látható 
a szálló meg a zöld háttér. A turisták gödrétől néhány 
lépésre egészen más, lenyűgözőbb perspektívában 
mutatkozik meg a téma. Ebből fakadóan bátorság 
ki-, illetve ellépni onnan. A jó kép ott kezdődik nálam, 
és ezt igazolja a kiállítás is. Én azt a helyet kerestem, 
ahonnan másképp látom az épületet. Ha egy budai 
ránéz a képemre, rögtön tudja majd, hogy az a Kör-
szálló. A jövőben is pályázom majd.

csík csAbA: – Tíz éve vagyok 
hobbifotós. A kiállított képet évekkel 
ezelőtt készítettem. A Keleti Károly 
utcában lakom, nagy szerelmese 
vagyok az építészetének, a színei-
nek, a hangulatának, mindennek, 
amit ez az utca sugároz! Van ott egy 
fénymásoló bolt, éppen arra vártam, 
hogy kinyomtassák a papírjaimat és 
akkor alakult ki egy kép a fejemben. 
Felszaladtam a fényképezőgépemért 
és lefotóztam. Amikor értesültem a 
pályázatról, beadtam. Azóta is nyo-
mon követem a díjazottakat, nagyon 
jó kezdeményezésnek tartom.

A közel negyven felvétel egyike sem ismeret-
len a Budai Polgár olvasói előtt, hiszen ezeket 
már – mint a Hónap fotója – megjelentettük, 
azonban így egy térben, kinagyítva és szak-
értő szemmel párosítva, csoportosítva egé-
szen újszerűen és egymást erősítve hatnak. 
Az elrendezés a galéria vezetőjének, egyben a 
fotópályázatra érkezett műveket elbíráló zsűri 
tagjának, Olescher Tamásnak a keze munká-
ját dicséri. Ő köszöntötte a tárlat látogatóit – 
köztük az alkotókat, a zsűri másik két tagját, 
Riczkó Andrea iparművészt, önkormányzati 
képviselőt és Balaton Balázst, a Budai Polgár 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, valamint 

Szűkebb hazánk, a II. kerület, ha nem is 
ezer, de harminckilenc arcát mutatja be az a 
fotókiállítás, ami lapunk fotópályázatának 
legjobban sikerült képeiből nyílt a Vízivárosi 
Galériában, a II. Kerület Napja programsoro-
zat nyitó eseményeként.

Dolhai Istvánt, a II. Kerületi Kulturális Köz-
hasznú Nonprofit Kft. igazgatóját. A galéria-
vezető rövid beszédében utalt arra, hogy az 
ember bárhol, bármikor felfedezhet valami 
szépet, és a Budai Polgár felhívására sokan 
kezdtek el nyitottabb szemmel, figyelmeseb-
ben járni, hogy meglássanak valami számukra 
különlegeset, érdekeset, szemet gyönyörköd-
tetőt – 2015 januárja óta másfél ezer beérke-
zett fénykép bizonyítja ezt. 

A kiállítást kerületünk polgármestere, Láng 
Zsolt nyitotta meg, aki bevallotta: a kiállítás 
láttán rengeteg gondolat ötlött fel benne. 
Elsőként Olescher Tamást köszöntötte, aki 
1995 óta vezeti a Vízivárosi Galériát és mun-
kája elismeréseként, lakossági felterjesztés-
re, az önkormányzat képviselő-testülete idén 
megszavazta számára a II. Kerületért Emlék-
érmet. Láng Zsolt elismerően szólt lapunkról 

is, amelyet igazi lokálpatrióta kiadványnak 
nevezett, és amelyben mindenki találhat a 
maga számára érdekes helytörténeti vagy kul-
turális cikket, közérdekű információt vagy in-
terjút. Hozzátette, egy saját felmérésük szerint 
az ötvenezer példányban megjelenő újságot a 
kerületiek döntő többsége olvassa. 

A polgármester azt is megosztotta hallga-
tóságával, hogy 45 éve él a II. kerületben, is-
meri minden zegét-zugát, és nagyon szeret 
fotózni is. 

– Ezek a felvételek teljesen új nézőpontból 
mutatják be kerületünk azon részeit, amelye-
ket mindennap láthatunk – hangsúlyozta Láng 
Zsolt. – Ez az alkotók tehetségét és fantáziá-
ját dicséri és mutatja a kerület iránti szere-
tetüket. Különleges látásmóddal csodálatos 
helyszíneket mutatnak meg. A  hétköznapi 
rohanásban talán elfelejtjük, hogy milyen 

szerencsések vagyunk, hogy itt élhetünk, a 
képeket végignézve azonban megerősödik 
bennünk, hogy a II. kerület Budapest leg-
szebb, legsokoldalúbb része.

A megnyitón a lapunk május 5-i számá-
ban bemutatott fiatal zenész, Bognár Balázs 
és zenésztársa, Dankó Bálint, azaz az üZENEt 

együttes adott kellemes zenei aláfestést a kép-
nézegetésnek és a kötetlen beszélgetésnek.

A kiállítás június 27-ig tekinthető meg a 
Vízivárosi Galériában (1027 Kapás utca 55., 
tel.: 201-6925; nyitva keddtől péntekig 13–18 
óráig, szombaton 10–14 óráig www.vizivaro-
sigaleria.hu).

Olescher Tamás, a Vízivárosi Galéria vezetője 
köszöntötte a vendégeket

Az üZENEt együttes 
saját szerzeményeit adta elő

Juhász István:
Apáthy-szikla

(első helyezett, 2015)

Sándor Viktória: 
Pasaréti ferences templom 

(első helyezett, 2016)

Babarczi Réka:
Kerületünk a Margit-híd felől

(első helyezett, 2017)

Az ezerarcú II. kerület – kiállításon mutatkoztak  be a Hónap fotója pályázatunk nyertesei

Kellemes fényképek, 
igényes interpretálás.
Üdítő színfolt a nagy hőségben! 
Nagyon szép felvételek, jó 
meglátások, elkapott pillanatok.
Gyönyörűek a havas tájak. 
Nagyon élveztem! 

Bejegyzések

az
 ol

da
lt

 ös
sz

Eá
ll

ít
ot

ta
: P

ét
Er

 zs
uz

sa
nn

a, 
no

vá
k z

só
Fi

 a
lí

z

a vendégkönyvből



2018/11 – június 16. KÉKHÍREK 15. OLDAL14. OLDAL IDŐSEINKÉRT BUDAI POLGÁR

Szerkesztőségünk június 5-én, a nyári szünet 
előtti utolsó klubdélutánon járt a Törökvész Úti 
Általános Iskola tankonyhájában, ahol nyomon 
követhettük egy igazán könnyű és finom ételsor 
elkészültét. Ősszel a főzőklub folytatódik, rész-
leteket a Budai Polgár őszi lapszámaiban olvas-
hatnak majd.

A főzőklub résztvevőit Kisa Judit és Huszti-
né Filemon Adrienne dietetikus, valamint Kocsis 
Gábor séf fogadta. Az ő feladatuk az ételsor ösz-
szeállítása és a négyfős főzőcsapatok segítése az 
előkészületek és az elkészítés során.

– A tankonyhát eddig csak gyerekek használ-
ták, de az Idősügyi Tanács az idősek igényeit és 
kívánságait felmérve megszervezte a Receptklu-
bot – mondta el Husztiné Filemon Adrienne. – 
Most harmadszor találkozunk, és legnagyobb 
örömünkre hatalmas érdeklődést tapasztalunk.

– Minden receptünkben van egy kis csavar – 
tette hozzá Kisa Judit. – Készítettünk például di-
étás pörköltet hajdinával, a múltkori alkalommal 
kenyeret és teljes kiőrlésű házi tortillalapokat 
sütöttünk, ma pedig a menü zabpelyhes vag-
dalt sütőben sütve, zelleres és brokkolis bur-
gonyapüré, citromos répasaláta, kókuszlisztes 
túrófánk és házi joghurtos gyümölcsfagylalt lesz. 
Az édesítést gyümölcscukorral oldjuk meg, és 
több laktózmentes élelmiszert is hoztunk. 

A dietetikusok azt is elmondták, hogy olyan 
technológiákat szeretnének megmutatni, amik 
nincsenek benne még az olyan háziasszony ru-
tinjában sem, aki nap mint nap szorgoskodik a 
konyhában, illetve olyan élelmiszereket, ame-
lyek ismeretlenek lehetnek az idősebb korosztály 
számára. Érdekességként mesélték, hogy a haj-
dinát a résztvevők közül csak egy hölgy kóstolta 
eddig. Fontos szempont, hogy az ételt elkészítők 
tisztában legyenek annak jótékony élettani hatá-
saival is. Sokan panaszkodnak arra, hogy szíve-

Ne csak finom, hanem egészséges is legyen!

sen fogyasztanak ízletes ételeket, de egészségügyi 
problémájuk miatt korlátozni kényszerülnek ét-
vágyukat vagy ízlésüket, ezért nagy örömmel fo-
gadnak minden finom és egészséges élelmiszert. 

– A receptklub látogatói tudnak főzni – me-
sélte Adrienne –, de a tankonyhában máshogy 
kell eljárni, mint otthon, hiszen mások a kö-
rülmények, sokan vagyunk együtt. Meg kellett 
például mutatnunk, hogy kell kóstolni akkor, ha 
nem maguknak és a családtagjainknak készítünk 
ebédet. 

– Nagyon jól érezzük mi is magunkat – vallotta 
be Judit. – Ez számunkra is igazi öröm és feltöl-
tődés. A nyári szünet után, ősszel újra a tűzhely 
mellé várjuk az érdeklődőket.

Az aznapi menü receptjét Kocsis Gábor állí-
totta össze, aki – elmondása szerint – szívesen 
dolgozik tankonyhában. 

– Gyerekekkel is szeretek foglalkozni, mert 
bennük látom a jövőt. Őket könnyebb irányítani, 
mint a felnőtteket, akiknek megvannak a maguk 
szokásai. Most először jöttem el a receptklubba, 
de nagy örömmel tettem, és kíváncsi vagyok, ho-
gyan fogadják és hogyan készítik el a receptemet.

Közben összeálltak a csoportok, mindenki 
kötényt kötött, és a szakemberek irányításával 
munkához látott. Voltak összeszokottabb társa-
ságok, ahol zökkenőmentesen ment a munka-
megosztás: répa- és krumplipucolás, húsdarálás, 
de mindenhol jókedvűen, lelkesen álltak neki a 
munkának, aminek rövid időn belül meg is lett 
a gyümölcse. A jól végzett munka méltó meg-
ünnepléseként szépen terített asztalnál jóízűen 
fogyasztották el a menüsor ízletes és egészséges 
fogásait.

PétEr zsuzsanna

Templomi séták – a városmajori Jézus Szíve-templom
A II. Kerületi Idősügyi Tanács programjaként, a Gondviselés Háza Gondozási Központ szervezésében folytatódik a Templomi sé-
ták című helytörténeti ismeretterjesztő sorozat. JúNIUS 28-án 10.30-tól a városmajori Jézus Szíve-templomot ismerhetik meg az 
érdeklődők. Találkozó 10.15-től a templom bejárata előtt (1122 Csaba utca 5.). A templomi séta díjtalan, létszámkorlát nincs. 
A szervezők mindenkit várnak.

dr. gYörgY józsefNé: – Az unokám sza-
kács, már csak ezért is 
kedvet kaptam új ízek, új 
receptek kipróbálásához. 
Most másodszor jöttem 
el, mert már az első alka-
lommal is szenzációsan 
jól sikerült a főződélután: 
remek szervezés, tökéle-
tes előkészítés. Étkezés 
után kiértékeltük a mű-
vünket – ez is tanulságos 
volt, de egyébként is sok 
újat tanultam. Nekem 
mindenem a kenyér, és 

múltkor egy rendkívül egyszerűen elkészíthető, 
egészséges kenyeret sütöttünk. Már megvettem 
minden hozzávalót, a hétvégén tervezem otthon 
is elkészíteni. 

őrI Imre: – Nekem 
otthon mindig csak a 
mosogatás jutott, ezért 
nem tanultam meg főzni. 
Pedig szükség van arra, 
hogy el tudjak készíteni 
különböző ételeket, és itt 
azt is megtanuljuk, hogy 
mit ehetünk és mit nem, 

ha valamilyen egészségügyi problémával küzdünk. 
Újdonságokkal is megismertetnek bennünket, olyan 
élelmiszerekkel, amiket eddig nem kóstoltunk. Azért 
is szeretnék megtanulni főzni, mert sok rosszat le-
het hallani a készételekről; nem tudhatjuk, mi van 
bennük, hogyan készítették el őket. 

A II. kerületi
Idősügyi 
Tanács 

programja

2010 óta a Budapest Főváros Kormányhi-
vatala (BFKH) II. kerületi népegészségügyi 
szakembereinek szakmai koordinációjával 
és vezetésével működik az Életvitel Stratéga 
keretei között a gyermekek körében nagyon 
népszerű, Iskolában fő az egészség elneve-
zésű tankonyhaprogram. A sikeren felbuz-
dulva tervezte és szervezte meg Receptklub 
címmel a senior főzőiskolát a II. Kerületi 
Idősügyi Tanács azért, hogy az évtizedes 
főzési gyakorlattal és kialakult, esetenként 
megrögzült szokásokkal rendelkező, vállal-
kozó kedvű időseket is megismertesse új 
receptekkel, XXI. századi konyhatechnoló-
giával készített, változatos, egészséges és 
mindezek mellett finom ételekkel. 
 

– Mama, autóbalesetet okoztunk, azonnal 
pénzre van szükség, hogy elrendezzük az ügyet 
– hangzott már el jó néhányszor a trükkös csa-
lók egyik kedvenc áltörténetének nyitó mon-
data. Az esetek egy részében a megtévesztett 
emberek sajnos el is hiszik, hogy családtag-
juk telefonál kétségbeesve, és ezért akár több 
millió forintot is készek átadni a bűnözőknek. 
A csalók a legkülönbözőbb forgatókönyveket 
eszelik ki, hogy becsapják áldozatukat. Sok-
szor bajba került unokaként, gyerekként tele-
fonálnak, hogy közlekedési balesetet szenved-
tek, vagy hogy fogva tartják őket, és sürgősen 
pénzre van szükségük, hogy kifizessék a kárt, 
illetve szabadon engedjék őket elrablóik. Elő-
fordul, hogy egy másik személyt is bevonnak 
a trükkös, telefonos színjátékba. Céljuk, hogy 
az általában az idősebb korosztályhoz tartozó 
áldozat ijedtében összeszedje megtakarított 
pénzét, családi ékszereit, és átadja egy futár-
nak, vagy közvetítőnek, aki aztán végleg el-
tűnik az értékekkel.

– Egy II. kerületi áldozatot egy áprilisi reg-
gel például az állítólagos menye hívta azzal 
az ürüggyel, hogy autóbaleset miatt azonnal 
sok pénzre van szükségük, hogy rendezzék az 
ügyet, mielőtt rendőrségi eset lenne belőle 
– tájékoztatta lapunkat Szemes Bettina rendőr 
hadnagy, a II. kerületi Rendőrkapitányság 
Gazdaságvédelmi Alosztályának vezető-
je. – A sértett hölgy eleinte kételkedett, mert 

Milliókkal tűnt el, 
de elfogták az „öregezős” csalót

Rendőrkézre került május 31-én az a férfi, 
aki visszaeső bűnözőként már korábban is 
részt vett idősebb emberek becsapásában, 
félretett pénzük ellopásában.
 

nem ismerte fel a fia feleségének a hangját, 
végül az érv, miszerint a telefonáló nő szája 
is megsérült a baleset során, valamint a se-
gíteni akarás elnyomta benne a gyanút. Je-
lezte, hogy a kért, mintegy 6 millió forintnak 
csak egy részét tudja odaadni, mert a többi 
pénz a bankban van. A csaló rávette, hogy 
taxival menjen a pénzintézetbe, vegye ki a 
fennmaradó összeget és hajtson azonnal egy 
VIII. kerületi címre.

Szemes Bettina elmondta, hogy az áldozat 
így is tett. A megbeszélt helyszínen egy fér-
fi várta, aki átvette a készpénzt azzal, hogy 
majd odaadja a hölgy bajba jutott fiának és 
menyének.

A nyomozás során a rendőrség birtokába 
került egy közterületi kamerafelvétel, ame-
lyen a pénzátadás látható. A képeken az al-
osztályvezető észrevett egy ismerős arcot.

– Egy korábbi, úgynevezett „unokázós” 
vagy „öregezős” bűncselekmény kapcsán volt 
gyanúsított az a férfi, aki átvette a sértettől a 
több millió forintot – említette meg Szemes 

Bettina. – Feltérképeztük az illető ismeretsé-
gi körét, ami eredményt hozott. A férfit május 
végén elfogtuk, de rögtön büntetés-végre-
hajtási intézetbe került, hiszen nem vonult 
be letölteni a korábban kiszabott, kétévnyi 
büntetését, ami miatt már körözték. 

A rendőrség vizsgálja, hogy az elkövető 
összefüggésbe hozható-e hasonló bűncse-
lekményekkel. A sértettet telefonon meg-
tévesztő nőt még keresi a hatóság.

előVették A régI trükköt
A trükkös csalók újabban visszatértek 
egyik régi módszerükhöz. Legalább ket-
ten vízvezeték-szerelőként csengetnek be 
lakásokba, hogy a szomszédban, vagy a 
házban zajló szerelési munkálatok miatt 
ellenőrizzék a víznyomást vagy a víz tisz-
taságát. Amíg az egyikük a lakóval a 
csapokat ellenőrzi, egyedül hagyott tár-
sa ellopja a mozdítható értékeket, vagy 
készpénzt.

Főként autófeltörések miatt volt 
ismert a rendőrök előtt az a fér-
fi, aki a korábbi bűncselekmények 
elkövetése után érdemesnek látta 
áprilisban visszatérni a II. kerü-
letbe. Nem is sejtette, hogy Pest-
hidegkúton egy kamera rögzítette, 
amint feltör egy gépkocsit. 

A II. kerületi Rendőrkapitány-
ságon arról tájékoztatták lapun-
kat, hogy az illetőt a nyomozók 
hamar beazonosították, azonban 

a bejelentett lakcímén már rég-
óta nem volt elérhető. A férfi nem 
véletlenül szeretett volna eltűnni 
a nyilvánosság elől: ellene hasonló 
bűncselekmények miatt már zaj-
lott bírósági eljárás. A  rendőrség 
azonban két hete rátalált a körözés 
alatt álló férfira. Két újabb bűn-
cselekménnyel gyanúsították meg, 
de a II. fokú eljárás ügyeit is hozzá-
kapcsolták az esethez, így több évre 
rács mögé kerülhet.

Nem úszta meg az autófeltörő
Gépkocsikat tört fel az a férfi, akit a rendőrség május 
31-én fogott el. Az illető nem volt ismeretlen a ható-
ság előtt, ugyanis már évekkel korábban is követett el 
hasonló bűncselekményeket. Két éve például a Hűvös-
völgyi úton „nyitott ki” egy járművet. Az aprólékos 
munkát végző rendőrök a közelmúltban egy, a pesti 
oldalon elkövetett gépjármű-feltöréssel kapcsolatos 
ügyben azonosították be az elkövetőt, akiről kiderült, 
hogy megegyezik a két évvel korábban a II. kerületben 
elkövetett autófeltörés tettesével. A házkutatás során 
a férfi lakásán az elkövetéshez használatos eszközö-
ket, valamint bűncselekményből származó alkoholos 
italokat találtak. Az elkövetőt őrizetbe vették, szabad-
lábon védekezhet – mondta el lapunknak Vígh László 
rendőr főtörzszászlós, a II. kerületi Rendőrkapitányság 
nyomozója.

Vesztére tért vissza a tolvaj a II. kerületbe

A II. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízott-
jai (KMB) már ügyeleti mobiltelefonon is elérhetők 
a nap 24 órájában: (06 20) 329-9541.

Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén továbbra 
is a 107-es vagy a 112-es segélyhívó számot kell hívni.
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 KIÁLLÍTÁSOK 
• mArczIbÁNYI térI mŰVelődésI közpoNt: JúNIUS 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 24-ig: Hertay Mária (1932-2018) Munkácsy-díjas grafikusművész 
életmű-kiállítása (1028 Templom utca 2–10.) (cikkünk a 18. oldalon).
• VízIVÁrosI gAlérIA: JúNIUS 27-ig: A Hónap fotója. Fotópályázat a II. kerületről a Budai Polgárban 2015 
és 2018 között (1027 Kapás utca 55.) (cikkünk a 12-13. oldalon).
• A ksH köNYVtÁr folyosóján júniusban dr. Nemes Erzsébet fotókiállítása tekinthető meg (1024 Keleti Ká-
roly utca 5.).

 ZENE 
• bArtók bélA emlékHÁz: JúNIUS 22., 18.00: Jótékonysági hangverseny az Eranus Támogatásokat Szer-
vező Alapítvány javára – Vadászy Domonkos zongoraművész estje. Haydn, Schubert és Brahms műveiből (1025 
Csalán út 29.).

 SZÍNHÁZ 
• mArczIbÁNYI térI mŰVelődésI közpoNt: JúNIUS 17., 19.00: Presser Gábor–Sztevanovity Dusán–Hor-
váth Péter: A padlás. A Szindra Társulat előadása (1022 Marczibányi tér 5/a).
• ÁtrIum: JúNIUS 22., 23., 24., 29., 30., JúLIUS 1., 2., 4., 5., 7., 8., 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: Spirit Nyári Játékok. JúNIUS 18., 19., 20., 19.30: Szilánkok – töredékek. JúNIUS 21., 22., 
23., 19.30: Egy egyszerű szemöldökráncolás – stílusgyakorlat. JúNIUS 25., 26., 27., 19.30: Az ajtó. JúNIUS 28., 
29., 30., 19.30: Closer (Közelebb). JúLIUS 2., 20.00: Ibolyántúl – Oláh Ibolya estje. JúLIUS 3., 4., 5., 20.00: Tóték 
(1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

 KLUBOK 
• budAI főNIX kulturÁlIs egYesület: JúNIUS 19.: Látogatás az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeumba. JúNIUS 20., 8.00: Jógafoglalkozás. JúNIUS 21.: klubdélután, utána 17 órától festőkör. JúNIUS 25., 
18.00: Számítástechnika. JúNIUS 26.: Ragyogó Pétervár. Látogatás az Orosz Kulturális Intézetbe. JúNIUS 28.: A 
III. negyedév programtervezetének ismertetése. A festőkör kiállításának zárónapja. Nyári előzetes: vitorlázás 
a Balatonon, üdülés Zamárdiban, szabadtéri színpadi előadások, koncertek, egynapos kirándulások, múzeum-
látogatások. Az idei nyáron is folyamatosan működik a klub, remek programok lesznek, minden érdeklődőt 
várunk. 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).
• A ksH köNYVtÁr és a homoludens.hu Egyesület közös családi társasjátékklubja hétfőnként 16–19 óráig a 
Thirring Lajos-teremben (1024 Keleti Károly utca 5.).

 GYEREKEKNEK 
• klebelsberg kultúrkúrIA: JúNIUS 24., 16.00: Gyermekbúcsú – hagyományos évadzáró gyermekmu-
latság (1028 Templom utca 2–10.).

 NYUGDÍJASOKNAK 
• budAI NApsugÁr NYugdíjAsklub: 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 minden tagjának kellemes nyarat, jó pihenést kíván Besenyei Zsófia klub-
vezető. Találkozunk szeptemberben!
• A II. kerületben működő nyugdíjasklubok július és augusztus hónapokban nyári szünetet tartanak.

 KIRÁNDULÁSOK 
• természetVédő turIstÁk köre: A buszos utak a Széna térről, a Mammut II.-vel szemből indulnak 7.00 
órakor, találkozó 6.45-kor. JúNIUS 23.: Alföld. Ópusztaszer, Kiskunhalas, Hajós. JúLIUS 7.: Ausztria. Puchberg am 
Schneeberg, Szalamandra fogaskerekűvel a Hochschneebergre. Gyalogtúrák: JúNIUS 24.: Börzsöny – Zebegény, 
Szob, Márianosztra. Találkozó 8.45, Nyugati pu., pénztárak. JúNIUS 30.: Pilis: Hegytető–Visegrád. Találkozó 7.45, 
Batthyány tér, HÉV-pénztárak. JúLIUS 1.: Tata. Találkozó 8.00, Déli pu., pénztárak. További információ: 316-3053, 
(06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• természetbArÁt sportkör: JúNIUS 24.: Börzsöny. Országos Kéktúra: Katalin-puszta–Ősagárd. Találkozó 
6.40, Nyugati pályaudvar, pénztárak. Túravezető Dobi Zoltán: (06 70) 347-0545, (06 30) 855-4935.

 ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK 
• ksH köNYVtÁr: JúNIUS 20., 17.00: a Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztályának rendez-
vénye 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 21., 10.00: Zöldág Művészeti Műhely – Környezettudatos dísz- és 
használati tárgyak tervezése és kivitelezése (1028 Templom utca 2–10.).

NÉMET
NAPOK
SVÁB BÁL 
a Pesthidegkúti  Német Nemzetiségi 
Alapítvány és a Kultúrkúria szervezésében

KÓRUSTALÁLKOZÓ 
a II. kerületi Német Önkormányzat 
szervezésében

június 30. 
szombat 19.00

július 1. 
vasárnap 15.00

Pesthidegkúti
Művészeti
Fesztivál
augusztus 30 - szeptember 2.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

GYERMEKBÚCSÚ
Hagyományos évadzáró 
gyermekmulatság

június 24.
vasárnap 
16.00-20.00

marczi.hu

június 18. hétfő 18.00

EGÉSZSÉGESEN
ÉS BOLDOGAN ÉLNI
PROF. DR. BAGDY EMŐKE ELŐADÁSA 

június 22. péntek 19.00 

ROMLOTT RÓMAIK 
Történelmi előadás
Előadó: ANTALFFY PÉTER történész
Mennyire volt hedonista az ókor, és 
mennyit ismerhetünk meg belőle? 
Az előadás az ókor erősen korhatáros, 
de máig vitákat szülő jelenségeit 
vizsgálja meg kendőzetlenül.
Az előadást 16 éven felülieknek ajánljuk!

orszÁgos meteorológIAI szolgÁlAt
(1024 Kitaibel Pál u. 1.)
15.00–18.00-ig: Békától az üveggömbig. 15 és 18 
óra között óránként várják a gyerekeket egy izgalmas, 
interaktív előadásra, ahol kísérleteken keresztül mutatják 
be, mi is az a meteorológia. Aki szeretne saját tornádót 
létrehozni, annak kötelező eljönnie. 
18.00– 00.00-ig: Aszálytól az özönvízig – fókusz-
ban a csapadék. Az OMSZ főépületében idén „semmi 
sem marad szárazon”. A meteorológiai elemek közül a 
csapadékot mutatják be interaktívan az érdeklődőknek, 
hogy mire hazamennek, tudományosan tudják szemlél-
ni az égből érkező áldást. Bárkiből válhat tiszteletbeli 
csapadékszakértő, ha a bejáratnál kapott pecsétgyűjtő 
útlevelébe elegendő pecsétet szerez, és a nevét is elárulja. 
18.00–23.00-ig: Stúdió. Évek óta az egyik legnép-
szerűbb program a stúdiólátogatás, ahol tévés meteo-
rológusok mesélnek az időjárás-jelentés műhelytitkairól, 
és segítenek eligazodni a médiameteorológia világában. 
A vállalkozó szelleműek kipróbálhatják magukat idő-
járás-jelentőként, miközben azt is figyelhetik, hogyan 
mutatnak a tévében. A látogatás örök emlék maradhat, 
ha az elkészült fotókat egy előre megadott helyről letöltik 
az amatőr időjárás-jelentők. 
19.00–22.00-ig: Szakmai előadások. 19.00: Ihász 
István: Szórványosan előfordulhat zápor; akkor 
esni fog vagy sem? 20.00: Zsebeházi Gabriella: Tá-
volba tekintünk: Hogyan lehetséges előre jelezni a 
következő évtizedek csapadékváltozását, miközben a 
következő heti is bizonytalan? 21.00: Fövényi Attila: 
Csapadéktevékenységgel összefüggő repülőbalesetek; 
miben veszélyezteti a csapadék a repülést?
22.00: Üveges Zoltán: Előrejelzés, veszélyjelzés

A programokra előzetes regisztráció szükséges: http://
events.met.hu/muzej

NAgY Imre emlékHÁz
(1026 Orsó utca 43.)
19.30–20.30-ig: „mesék az öreg körtefa alatt.” 
Családi történetek nagy Imre unokájától.

A Nagy Imre Emlékház állandó kiállítása a Múzeu-
mok Éjszakáján 19 és 23 óra között tekinthető meg. 
Rendhagyó tárlatvezetés indul 19.30-kor, melyet Já-
nosi Katalin, a mártír miniszterelnök unokája tart. 
A programon résztvevők a kiállítás megtekintésén túl a 
személyes élményeken, visszaemlékezéseken keresztül 
nemcsak a politikus Nagy Imre, hanem a magánember 
mindennapjaiba, a villa egykori életébe is bepillantást 
nyerhetnek. A programon való részvételhez előzetes 
regisztráció szükséges: nagyimrealapitvany@nagyim-
realapitvany.hu.

mmkm – gANz ÁbrAHÁm öNtödeI gYŰj-
teméNY
(1027 Bem József u. 20.)
16.00–23.45: Családok az Öntödében, Öntöde 
a családban…

A Múzeumok Éjszakáján idén is izgalmas öntészeti 
programmal és érdekes kiállításokkal várja látogatóit 
a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény. Kiállításai se-
gítségével megismerhetik, hogyan vált Ganz Ábrahám 
öntészeti családi vállalkozása világszínvonalú gyár-
birodalommá. Időszaki kiállítása által bepillantást 
nyerhetnek a hidak változatos, különleges világába. 
Ezen az éjszakán a kiállítások és tárlatvezetések mel-
lett öntészeti bemutatóval és műhelyfoglalkozásokkal 
is várják az érdeklődőket.

Jegyárak: felnőttjegy: 1700 Ft, gyermekjegy (6–18 
éves korig): 800 Ft, 6 éves kor alatt ingyenes.

Részletes információk a Múzeumok Éjszakája prog-
ramsorozatról a www.muzej.hu oldalon találhatók.

Idén is Múzeumok Éjszakája
Június 23-ról 24-re virradó éjszaka ismét országszerte megrendezik a Múzeumok Éjszakáját, 
amihez több kerületi intézmény is csatlakozik.

A Budai Polgár idei fotópályázatára is olyan képeket várunk, amelyek a II. kerület 
szépségeit, sokszínűségét, értékeit, érdekességeit mutatják be. Beküldési határidő 
minden hónap utolsó napja, legközelebb: június 30-án éjfél. Az adott hónapban beküldött 
felvételek közül a zsűri által legjobbnak ítélt megjelenik a következő Budai Polgárban. Az év lezá-
rultával az I. helyezett 50 ezer, a II. 30 ezer, a III. pedig 20 ezer Ft értékű díjazásban 
részesül. Technikai tudnivalók: a képeket digitálisan várjuk a honapfotoja@gmail.com e-mail-címre, 
min. 500 KB, max. 2 MB méretben.

A HónAP FoTóJA Fotopalyazat a kerületrol´ ´ ´ ´́

Nagy érdeklődés fogadta a Nemzetközi Zöldág Fesztivál legújabb 
eseményét, melyet az európai fenntarthatósági hét keretében 
rendeztek meg június 1-14. között a Klebelsberg Kultúrkúriában.

A nemzetközi tárlat a fenntarthatóság különböző nézőpontjait 
tükröző képzőművészeti és iparművészeti alkotásokat sorakoztatott 
fel, hangsúlyozva e művészet társadalomformáló erejét, természet-
hez való kötődését és ökológiai problémákra való érzékenységét.

Az Art for future alcímet viselő nemzetközi fesztiválsorozatot 
immár hetedik éve rendezték meg a Kultúrkúria égisze alatt, a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium, illetve külföldi diplomáciai testületek 
támogatásával. 

A környezettudatos művészetért
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A Török utcai könyvtár nyári nyitvatartása

Vallomás arról, hogy milyen is a világ
Válogatás Hertay Mária életművéből

Nagy érdeklődés mellett nyílt meg június 
6-án a Klebelsberg Kultúrkúriában az idén 
májusban elhunyt grafikusművész, Hertay 
Mária emlékkiállítása. A Munkácsy-díjjal, a 
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjé-
vel, valamint Szent Adalbert Nagyéremmel 
kitüntetett művész több mint négy évtize-
dig élt kerületünkben. Nagy öröm volt szá-
mára, hogy szűkebb hazájában életmű-ki-
állítással készültek tisztelegni munkássága 
előtt, ám szomorú fordulata a sorsnak, hogy 
a megnyitót már nem érhette meg. 
 
A rendkívül gazdag és szemet gyönyörködtető 
tárlat Hertay Mária teljes életművét felöleli a 
korai festményektől, bibliai témájú szénraj-
zoktól kezdve a csodálatos tűzzománc alkotáso-
kon keresztül a hihetetlen részletgazdagsággal 
kidolgozott grafikai munkákig. 

A nyolcvanöt éves korában elhunyt művészre 
Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-buda-
pesti érsek emlékezett.

– Hertay Mária művészetében a látvány olyan 
értékeket hordoz, ami messze túlmutat a látvány 
megörökítésén – fejtette ki a bíboros. – Réz-
karcban és tűzzománcban megörökített növé-
nyei ábrázolásában egy egész világszemlélet, sőt 
egy világ- és életérzés fogalmazódik meg. Képeit 
végignézve azt látjuk, hogy nagy gyengédség, a 
részletekre is rendkívül érzékeny figyelmesség 
kíséri a műveket, ugyanakkor mindegyikben 
tetten érhető egy erőteljes és egységes koncep-
ció. Egész életműve szerves egységet alkot, egy 
vallomás arról, hogy milyen is a világ. 

A kiállítást Kratochwill Mimi művészettörté-
nész nyitotta meg, aki jó barátságot ápolt a mű-
vésszel. Hertay Máriát rendkívül visszahúzódó 
embernek festette le, aki szinte szerzetesi éle-

tet élt, és akinek mindig a munka volt az első. 
Egyedül élt, amit jól viselt, csak az ünnepek 
okoztak nehézséget számára. 

– A környezet, ahol élt, a növények, valamint 
a Biblia világa jelentett számára örök inspirá-
ciót – mondta el a művészettörténész, akitől 
azt is megtudhattuk, hogy a fiatal Hertay Má-
ria templomokban készített falfestményeket. 
– A legkisebb faluba is elment, mert számára 
nem az volt fontos, hogy minél pompázatosabb 
helyen alkossa meg – főleg a bibliai témájú – 
műveit.

Kratochwill Mimi a korai portrékról el-
mondta, hogy azok nem egyszerűen egy em-
beri arc külső vonásainak leképezései, hanem 
megmutatta a személyiség mélységét is. Cso-

dálatos művésznek nevezte, aki óriási ember-
ismerettel volt megáldva, és még az egyszerű 
emberekről készült képei is olyanok, mint a 
szentképek – annyi szeretettel és érzékeny-
séggel készítette őket.

Az életmű-kiállítás megnyitóján részt vett 
Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere, Csabai 
Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormány-
zat elöljárója, Biró Zsolt, a Közoktatási, Köz-
művelődési, Sport- és Informatikai Bizottság 
elnöke, valamint Riczkó Andrea és Skublicsné 
Manninger Alexandra önkormányzati képviselő.

A kiállítás június 24-ig, naponta 10–18 
óráig tekinthető meg a Kultúrkúriában (1028 
Templom utca 2–10).

Pzs

HertAY mÁrIA 1932. október 5-én született 
Sopronban. 1955–59 között a Képzőművészeti 
Főiskola festő szakán tanult. 1959–63 között 
ugyanitt elvégezte a grafikus szakot is. Mesterei 
Ék Sándor, Fónyi Géza, Pap Gyula és Kmetty János 
voltak. Művészi munkásságát szénrajzokban, 
pasztellekben, rézkarcokban, litográfiákban, 
tűzzománcokban fejtette ki. Falképei (secco, 
panno) és tűzzománc-sorozatai többnyire egyházi 
megrendelésre készültek. Művei megtalálhatók 
többek között a Magyar Nemzeti Galériában, az 
esztergomi Keresztény Múzeumban, a nürnbergi 
Dürer Múzeumban, valamint a koblenzi Városi 
Múzeumban. 2018. május 5-én hunyt el.

A Török utcai könyvtár június 23-tól augusztus végéig szombatonként zárva tart. Két programja, a Mesekuckó és a Kötőkör júliusban és augusztusban szünetel. A nyá-
ri zárás július 9-től augusztus 11-ig tart, nyitás augusztus 13-án, hétfőn 11 órakor. A hosszabb zárásra való tekintettel lehetőség lesz az átlagosnál több könyv, cd, 
dvd, hangoskönyv kikölcsönzésére. Hangzó dokumentumok kölcsönzése esetén egyszeri kölcsönzési díj ellenében a zárás teljes idejére az olvasónál maradhatnak a 
lemezek, melyeket a szünet utáni első munkanapon kell visszahozni. A könyvtár dolgozói szép nyarat, jó pihenést és jó olvasást kívánnak a Budai Polgár olvasóinak.

pAsArétI pÁduAI szeNt ANtAl-templom: a nyári hónapokban is folyamatos 
szentségimádás a Szent Ferenc-kápolnában (1026 Pasaréti út 137.).
Az orszÁgútI fereNces plébÁNIA a nyáron újra megrendezi – immáron 
hatodik alkalommal – családos nagytáborát Szigetszentmártonban JúLIUS 25–29. 
között. Hívják és várják a plébániához tartozó családokat! Lesz akadályverseny, lelki 
programok, sport, vetélkedők, tábortűz és még sok egyéb. Jelentkezés és információ: 
orszagutitabor@gmail.com. Minden csütörtökön VeddEgyütt! termelői vásár, ahol 
online megrendeléssel jó minőségű, hazai terméket lehet vásárolni. Rendelés: vedde-
gyutt.hu, átvételi pont: Tamás Alajos Ház parkoló (1024 Rómer Flóris u. 4.). A forgalom 
5%-át a kárpátaljai rászorulók étkeztetésére továbbítják (1024 Margit körút 23.).
pAsArétI reformÁtus templom: istentisztelet vasárnaponként 8 és 10 
órakor, 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 órakor, szombaton 17 órakor vannak. 
www.refpasaret.hu, tel.: 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
cImbAlom utcAI reformÁtus templom: JúNIUS 20–24. között hittanos 
honismereti tábor Monoszlón. Istentisztelet vasárnaponként 10 órakor. 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 18–22. között hittantábor 
lesz a gyülekezetben, ezért a hétközi, gyülekezeti alkalmak elmaradnak. JúLIUS 3-án 
8 és 10 órakor úrvacsorás istentisztelet. További információ: kg.hidegkut@t-online.
hu, www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, 397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).
A pestHIdegkútI eVANgélIkus Gyülekezeti teremben JúNIUS 26-án 9 
órakor kezdődik az Olvasótábor, folytatás egész nyáron, minden héten kedden 9–17 
óráig, a tábor ökumenikus, minden gyermeket várnak (1029 Zsíroshegyi út 47.), 
pesthidegkut.lutheran.hu.
gercseI templom: minden vasárnap 17 órakor szentmise.
mÁrIAremeteI bAzIlIkA: JúNIUS 24-én, Keresztelő Szent János születésé-
nek ünnepén a szentmisék a vasárnapi rend szerint 7.30, 9, 10.30, 12 és 18 órakor 
lesznek. JúNIUS 27., Szent László király ünnepe. JúNIUS 29.: Szent Péter és Pál 
apostolok ünnepe. (1029 Templomkert u. 1.).
sArlós boldogAsszoNY-templom: JúLIUS 1-jén az esti mise után 
búcsúnapi koncertet ad a Sarlós Boldogasszony Kórus a Duna Szimfonikusok kamara-
zenekarának közreműködésével (1023 Bécsi út 32.).
budAI görögkAtolIkus templom: JúNIUS 24. és AUGUSZTUS 19. 
között a nyári miserend szerint vasárnaponként 10 és 17.30 órakor, hétköznapokon 
17.30 órakor végeznek Szent Liturgiát.   JúNIUS 29-én Szent Péter és Szent Pál 
főapostolok ünnepe lesz.  Irodai fogadóóra hétköznapokon 16.30-17.30-ig, www.
gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.).
budAVÁrI eVANgélIkus templom: JúNIUS 21. – JúLIUS 1. között Buda-
vári Bach Fesztivál. JúNIUS 21-én  19 órakor Bach-kantáták, JúNIUS 24-én 11 
órakor fesztivál istentisztelet „Bach a liturgiában” címmel. JúNIUS 26-án 19 órakor 
gambaszonáták. JúNIUS 28-án 19 órakor cselló szólószvitek. JúLIUS 1-jén 19 
órakor orgonaest. JúLIUS 2-án 18 órakor orgonazenés áhítat, közreműködik Bán 
István (orgona) (1014 Táncsics M. u. 28.).
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Események kerületünk templomaiban

Pedagógusait köszöntötte 
a pasaréti gyülekezet

A Magyar Református Presbiteri Szövetség kezdemé-
nyezéséhez csatlakozott a Torockó téri református 
gyülekezet, amikor a pedagógusnap alkalmából kö-
szöntötte pedagógusait. Az ünnepeltek szép számban 
megjelentek, óvónőtől az egyetemi oktatóig és kezdő 
pedagógustól a nyugdíjasig. A pasaréti ünnepségen dr. 
Kiséry István gondnok mondott köszöntőt. Kiemelte, a 
testvérek olyan hivatás képviselői, amellyel mindenki 
találkozik és senki nem nő fel nélküle. – Nekünk azt a 
türelmet, szeretetet kell továbbadnunk, amit felülről, 
Istenünktől kérünk és kapunk. A legnagyobb tanító, 
Jézus Krisztus mondta tanítványainak: Arról fogja 
megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagy-
tok, ha szeretitek egymást (Jn 13; 35) Isten éltesse a 
pedagógusokat! – mondta, majd megköszönte egész 
éves áldozatos munkájukat. (A pasaréti presbitérium 
nevében: Viczián Miklós)

Ökumenikus énekes estet tartott a Cimbalom Utcai Református Egyházközség május 31-én, amelyen fel-
lépett a németországi Ebermannstadt római katolikus kórusa, valamint a házigazda Megmaradás Kórus. 
A zenés áhítatot szeretetvendégség követte

Ökumenikus kórustalálkozó
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A Rotary 93 éve szolgál Magyarországon, az 
első magyar Rotary-klub 1925-ben kezdte meg 
működését Budapesten. A rendszerváltás után 
1991-ben elsőként a Budapest Duna Klub ala-
kult meg. 

– A vasfüggöny mögött a Magyarországon újra-
szerveződő Rotary-mozgalmat hatalmas hazai és 
nemzetközi érdeklődés kísérte, eleinte minden 
összejövetelünkön 20-30 külföldi vendég volt – 
meséli dr. Windisch István, a II. kerületi Budapest 
Duna Rotary Klub titkára. – A zászlónkat 1990-
ben kaptuk, az öntött harangunkat pedig az egyik 
milánói klub ajándékozta nekünk. Számos neves 
előadó tisztelte meg a klubot, létszámunk gyor-
san növekedett. Ha össze kellene foglalnom 
Rotary-klubunk szellemiségét, azt mondanám: 
szeretjük tenni a jót! Olyanok gyűlnek itt ösz-
sze hetente, akik a szakmájukban, életükben, 
esetleges közszereplésükben példamutató és 
feddhetetlen emberek. Egyik alapelvünk, hogy 
változzunk meg, és a világ is elkezd változni – 
emelte ki Windisch doktor.

Minden Rotary-klubnak vannak projektjei: 
ha a tagok látják, hogy valahol segítségre van 
szükség, megvitatják az adott javaslatot. Nem 
pénzt adnak, hanem egy-egy projekthez tárgya-
kat, felszerelést biztosítanak, vagy támogatókat 
igyekeznek találni, esetleg munkát szerveznek a 
megvalósításhoz. 

– A Budapest Duna Klubban a legbüszkébbek 
arra vagyunk, hogy immár 26 éve támogatunk 
Ipolytölgyesen egy szeretetotthont, amely-
ben százötven halmozottan fogyatékos embert 
ápolnak. Minden évben összegyűjtünk számukra 
néhány millió forintot, ebből építettünk már ne-
kik foglalkoztatót, lakásokat, játszótéri mászóka-
rendszert, fizikoterápiás részleget, felújítottuk 

Barátság, jótékonyság, önzetlenség
„A megoldás a szívekben van. A Rotary a szí-
vek, a jóindulat klubja”– mondta Szent-Györ-
gyi Albert még 1936-ban, aki maga is egy 
Rotary-klub elnöke volt. A rotariánus élet-
felfogás az elmúlt közel száz évben mit sem 
veszített aktualitásából. A rendszerváltást 
követő újjáalakulások után Magyarország 38 
városában jelenleg 54 Rotary-klub működik. 
Köztük a legrégebben alapított a Budapest 
Duna, amely a II. kerületben ülésezik heten-
te. Májusban nyílt napot tartottak. 
 

a konyhát, vásároltunk új konyhagépeket… 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy közvetlen kap-
csolatunk legyen a támogatottakkal, néhányukat 
Ipolytölgyesről például elvittük már Nem adom 
fel!-koncertre, vagy rendszeresen golfversenyt 
szervezünk, ahova őket is elvisszük.

Flanek László nyugdíjas gépészmérnök klubjuk 
egy másik fontos projektjét emelte ki. Elmondta, 
hogy a németországi Kassel Rotary Klubjával tar-
tós és fontos kapcsolatot építettek ki: ők ásták elő 
korabeli dokumentumokból, hogy Luther korá-
tól, az 1500-as évektől 1917-ig minden évben két 
magyar teológus tanulhatott a marburgi Philipps 
Egyetemen. Ezt az ösztöndíjas programot im-
már 17. éve közösen indították újra, aminek 
köszönhetően minden évben egy magyar diák 
Marburgban tanulhat, és az egyetem különleges, 
régi, várkastélybeli kollégiumában lakhat. 

A Duna Klub jelenlegi elnöke Ujváry Zoltán, 
aki cégek felszámolásával foglalkozik, elmondta, 
hogy minden Rotary-klubban egy év az elnök-
ség ideje, neki idén nyáron jár le a megbízatása. 
A tagokat meghívják, felvételükhöz két ajánló 
szükséges. Fontos, hogy különböző hivatásúak 
legyenek a tagok. 

– Minden héten találkozunk, neves előadókat 
kérünk fel, és minden tag tart saját témájában 
előadást. Idén is a hagyományos projektjein-
ket vittük tovább, melyek közül a legnagyobb az 
ipolytölgyesi szeretetotthon támogatása. Tavaly 

augusztusban szerveztünk egy vízilabda-tornát 
is, amelynek bevételével a Cseppkő utcai gyerek-
otthont támogattuk. Nyolc éve tartozom a klub-
hoz, amely a tagok barátságán alapul, és azon, 
hogy mindannyian azonos elveket vallunk.

A májusi nyílt napon a Lövőház utcai Maka-
dám Klubban Ujváry Zoltán elnök prezentáció-
ban mutatta be a Rotary-mozgalmat, megemlé-
keztek a Budapest Duna korábbi tagjairól, végül 
bemutatkozott egy újonnan alakuló Rotary-klub, 
a Budapest Metropolitan elnöke, Szántó Ferenc is. 

A rotArY – amelyet 1905-ben egy amerikai ügyvéd ala-
pított – olyan világszervezet, amelyben különböző foglalko-
zású emberek humanitárius szolgálatot vállalnak. A Rotary 
célja az önzetlen segítőkészség, a cselekvő humanizmus 
a mindennapi életben. Arra törekszenek, hogy a világban 
terjedjen a megértés és a jószándék. Ezeket az ideálokat 
ápolják és képviselik a rotarysok a Rotary-klubokban, ba-
ráti összejöveteleiken. A szervezet minden ember számára 
nyitott, függetlenül a fajtól, bőrszíntől, hittől és vallástól, 
nemtől és politikai nézettől. A Rotary a világ legnagyobb 
tekintélyű civil szervezete, jelentős szerepet játszott az 
Egyesült Nemzetek Szervezete 1945-ös megalakításánál, 
ahol jelenleg is tanácskozási jogú állandó képviselete van. 
Mára a világ kétszáz országában 1,2 millió tagja van. Hí-
res rotarysták voltak például Albert Schweitzer, Winston 
Churchill vagy Neil Armstrong, illetve a magyarok közül 
Szent-Györgyi Albert, Móra Ferenc, Bláthy Ottó, Lehár 
Ferenc és Törley Oszkár. További infók: rotary.hu.

A kárpátaljai Beregszászon egy pékséget szereltek 
fel 1996-ban, azóta napi száz kenyeret adnak a 
rászorulóknak

A  Pesti Hírlap azt írta, hogy a „Vízivárosnak 
egyik legszebb patrícius-háza kerül csákány alá 
(…), amelyet országszerte ismertek gyönyörű ko-
vácsoltvas ablakrácsairól”. De a szanálás legfá-
jóbb pontja mégis annak a helynek az elvesztése 
volt, ahol a hagyomány szerint letartóztatták a 
magyar jakobinus mozgalom vezetőit.

A török hódoltság után a Landstrasse 228. 
számú telken egy kisebb enyvfőző ház állt, 
amiért 1756-ban Gévay János mészárosmes-
ter 256 forintot fizetett. 1773-ban az 
ugyancsak mészáros Stahl Ignác 
már tízszer annyit, 2600 forintot 
adott a boltért és a szerény lakért 
a hozzá tartozó négy és fél hold 
réttel együtt. Stahl hatalmas, 
földszintes udvarházat épített 
birtokára, a copf stílusú utcai 
homlokzat azonban a kapu fe-
lett emeletesre bővült, tetejét 
timpanonos dombormű (mes-
terségjelvény) díszítette.

Nyolc ablaka mellett két üzletének 
ajtaja is az Országút felé nyílt. A kora-
beli térképek szerint oldalszárnyai még en-
nél is hosszabbak voltak, a téglalap alakú fásí-
tott udvart hátulról az istállók épületsora zárta 
le. Stahl Ignác Hackstock lányt vett feleségül, 
akinek családja szintén meghatározó szerepet 
játszott a húsiparban, nem csoda hát, hogy Stahl 
házában működött Buda város legelőkelőbb 
mészárosmestereinek vágószéke. De az egy-
mást követő tágas szobákban a személyzet hada 
mellett jutott hely a bérlőknek is. Dr. Bevilaqua 
Borsody Béla muzeológus, művelődéstörténész 
írja a Pesti Hírlap 1926. április 25-i számában:

„Ebben a házban lakott és fogatott el a délceg, 
göndörfürtű Laczkovich huszárkapitány, a Mar-

tinovics-összeesküvés részese. A síri 
titkot – óh, balga kapitány és férfiú 

és óh, fecsegő női személy – szerelmes 
órán hét zár alatt elsúgta arájának, 

hívén, hogy az arát is annyira érdekli 
ez, mint őt. Érdekelte is, de csak annyiban, 

hogy milyen érdekes lesz ő, ha hű frizírnőjének el 
fogja mondani a titkot. El is mondta, a fürge ujjú 
Frájj figyelt is erősen a Fraulein szőke vuklijainak 
papírba csavargatása közben – óh, ondulálás –, 
ezután pedig rohant a katonai kommandatúrá-
ra, kapván a titokért szép csengő tallérokat. A deli 
kapitány gesztenyeszín fürtös feje emiatt aztán 
nemsokára két másikkal együtt belegurult a Vér-
mezőn a szép pirosnadrágos, parókás budai bakó 
kosarába.”

Más források szerint Laczkovics Jánost öccsé-
vel, Lászlóval egyszerre tartóztatták le családjuk 
Váci utcai házában. Ugyanakkor megjelentek 
Bevilaqua teóriáját megerősítő publikációk is: 

„Laczkovicsot, Hajnóczyt és Szentmarjayt 1794. au-
gusztus 16-án éjjel fogták el, még pedig ahogyan 
Sándor Lipót nádor Ferenc királynak jelentette, 
Budán és Pesten. Laczkovics kétségtelenül Budán 
lakott.” (Pesti Hírlap, 1936. február 29.)

Az viszont bizonyos, hogy Stahl Ignác 1820-
ban bekövetkezett halála, és a városi vágóhi-
daknak a közegészségügyi előírások szigorítása 
miatti kötelező bezárása után „civilek” költöztek 
a házba, melyet 1863-ban Hager József rendőr-
felügyelő vásárolt meg, majd húsz év elteltével 
dr. Harnischfeger József, aki Knabe Ignáccal 
kisebb átalakításokat végeztetett az épületen.

Lakói között megfordult „nevelőnő, ki zon-
gorázni, francziául s a mellett magyarul is tud, 
kíván vagy falura, vagy pusztára kimenni mint 
társalgónő vagy gouvernant”, kulcsárnak ajánl-
kozó munkanélküli fiatalember, Weicher Ede 
fűszerkereskedő feleségével, Föglein Erzsébet-
tel, Gregorius Antal kádár és Hengl Deucht-
mann Anna könyvkereskedő.

Az ingatlan birtokosa a múlt század elejétől 
dr. Oeffner Ferenc kúriai bíró és dr. Oeffner 
Antal miniszteri számtanácsos volt. Amikor 
1935 októberében a Részvénytársaság Villa-
mos és Közlekedési Vállalatok Számára Elismert 
Vállalati Nyugdíjpénztára megvásárolta a házat 
120 ezer pengőért, hogy helyére hatemeletes 
modern bérpalotát építsen, már özvegy Áldássy 
Antalné gyakorolta a tulajdonjogot.

A köznyelvben rejtélyes okból csak Czibul-
ka-házként emlegetett épületet 1936 februárjá-
ban bontották le nagy sajtóvisszhang közepette. 
Ablakrácsai az Áldássy család Krisztina körúti 
palotájára, a homlokzat domborművei pedig a 
Fővárosi Múzeumba kerültek.

vErrasztó gábor

A Víziváros egyik legszebb patrícius háza volt
Százhatvanhárom esztendeig állt a mostani 
Margit körút 29. szám alatt „egy nehézkes, 
kispolgári, jezsuita-stílű ház, kapuja felett 
ökörfej, ormán pedig Isten háromszögű sze-
me felett a szelíd húsvéti bárány, jelképez-
vén a kereszténységet két eretneki morcos 
oroszlányok által igen-igen kegyetlenül szo-
rongattatván”. Az épület bontását minden 
valamirevaló fővárosi napilap elsiratta.
 

A ház bontása 1936-ban
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Bakonyi József a két világháború között közismert, köz-
kedvelt ember lett, segédei, tanulói voltak, szép munká-
ira méltán büszke a család még ma is. Gyönyörű cégtáb-
lái Pest és Buda utcáit díszítették. A nagymama nemcsak 
a balkon virágait gondozta, hanem a mai, Przemyśl-szo-
bor körüli területen is kertészkedett. Ez a terület a II. vi-
lágháború után konyhakertként is funkcionált.

Az Alpár Gyula tervei alapján a XX. század legelején 
épült, a Frankel Leó út és Lipthay utca sarkán álló ház 
homlokzatán jelentős változást figyelhetünk meg a ko-
rábbi bérházakéhoz képest. Azok homlokzatának tobzó-
dó cifraságával szemben ennek a háznak meglehetősen 
visszafogott a díszítése, kővel kombinált téglával készült 
– írja Bakonyi Zsuzsanna. A  Duna-part felől a lodzsák 
gótikus formavilága mellett a második emeleti erkély 
színes, mázas, szecessziós és dekoratív. A  többi erkély 
eklektikus, képszerű. A  Lipthay utcai kapubejárón ezt 
a stíluskeveredést láthatjuk. A  ház ma is a Duna-part 
ékessége lehetne, de sajnos még a háború nyomait vi-
seli. Szerencsére a rombolást túlélte, pedig fekvésénél 
fogva durva támadásoknak volt kitéve. A háborút a pin-
cében vészelték át a lakók, és amikor a bombázások szü-
netében felmentek otthonukba, teljes rombolás képe 
fogadta őket. 

Levélírónk családja nyolcvan évig élt itt, szívébe zár-
va a jó és rossz emlékeket, s aggódva gondolnak ennek a 
szép háznak a jövőjére.

Budai történelem
Levelet kapott szerkesztőségünk Bakonyi Zsuzsannától, számtalan izgalmas, 
korabeli fényképpel. Levélírónk nagyszülei 1930-ban költöztek a Frankel Leó 
út 11. szám alatti házba, amelynek érdekessége, hogy a Lipthay utca felől van 
egy balkonos bejárata is. A lakásuk alatti pincehelyiségben a nagyapa cím-
festőműhelyt hozott létre. 

a Beszélo múlt nyomáBan˝

A nagyszülők a balkonon

A nagymama nemcsak a balkon virágait gondozta, 
hanem a Margit híd budai hídfője körüli területen is 
kertészkedett, ami konyhakert volt a háború után

A Lipthay utca felőli balkonos bejárata
 tette érdekessé a házat

Bakonyi József szép munkái révén
közismert és közkedvelt ember volt.
Gyönyörű cégtáblái
Pest és Buda utcáit díszítették

A nagyszülők 1930-ban költöztek a magasföldszinti balkonos feljárós lakásba. A lakás alatti pincehelyi-ségben volt a nagypapa címfestő műhelye

A II. világháború bombázásai 
a Margit híd környéki házakat 
sem kímélték

A történelem is elgyalogolt a ház előtt: 
november 7-i felvonulás a Rákosi-korszakban

A közeli Margit híd roncsai 1945-ben
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– Hetven éve élek a második ke-
rületben. 1948-ban költöztünk 
szüleimmel a Margit körútra, ké-
sőbb Pasarétre, de évek óta már a 
Budakeszi úton lakom. Két fiam 
szintén II. kerületi. A munkahe-
lyem is ide köt, hiszen ötven éve 
a II. kerületi fogászati szakren-
delőben dolgozom. Túlzás nélkül 
mondhatom, hogy szeretem az 
egész kerületet, a hegyeit, a Du-
nát, a jó levegőt és a fákat.

Miért választotta ezt a pályát?
A családomban nem volt or-

vos, gimnazista koromban kezd-
tem érdeklődni a gyógyítás iránt. 
Érettségi után az általános orvosi 
karra jelentkeztem. Nem vettek 
fel, ezért két évig az Országos 
Mentőszolgálatnál dolgoztam. 
Féltem, hogyha behívnak kato-
nának, az akkor szokásos kétéves 
sorkatonai szolgálattal elveszítem 
a továbbtanulási lehetőséget. Mi-
vel biztosra akartam menni, a fog-
orvosi karra jelentkeztem. Utóbb 
tudtam meg, hogy a mentősöktől 
olyan ajánlást kaptam, amivel az 
általános orvosi karra is beke-
rülhettem volna. A mentőápolói 
szolgálat igen jó iskola volt. Pa-
saréti fiatalként először szembe-
sültem azzal, hogy mennyi ember 
él nyomorban Budapesten. Meg-
rázó élmény volt például a Mária 
Valéria-telepen járni. A mentős 
gyakorlat megtanított arra is, ho-
gyan kell gyors és határozott dön-
téseket hozni.

1964-ben 128-an végeztünk 
fogorvosként. Hál’ istennek ak-
kor már a korábbi évekhez képest 
sokan voltunk, ami jó volt, mert 
a háború után a szakemberhiány 
miatt fogtechnikusoknak is meg-
engedték, hogy fogorvosként mű-
ködjenek.

Diploma után rögtön a Kapás 
utcai rendelőbe került?

Vidéken dolgoztam három és fél 
évig. A kinevezési okmányomban 
az állt, hogy ha nem foglalom el a 
kijelölt álláshelyet, akkor felfüg-
gesztik az orvosi működésemet. 
Egyik évfolyamtársamat Mis-
kolcra helyezték, ezért disszidált. 
Engem egy Tolna megyei faluba 

küldtek, ahol rögtön a mélyvízbe 
dobtak. A faluban nem volt fog-
orvosi rendelő, kezdő orvosként 
nekem kellett berendezni egy 
komplett fogászatot. A legköze-
lebbi röntgen 40 kilométerre volt 
tőlünk, ezért, ha szükség volt rá, 
a páciensnek egy napja ráment a 
felvételkészítésre. Többségük 
nem ért rá erre, inkább kihúzatta 
a fogát.

ilyen indítás után, hogy lehet 
az, hogy nem szeretett ki a szak-
mából?

Soha nem bántam meg, hogy 
fogorvos lettem. Fizikailag meg-
terhelő ugyan, de nem kell éjszaka 
és hétvégén dolgozni, mint az ügye-
letes orvosoknak. Ugyanakkor a fo-
gászat rendkívül változatos, kreatív 
munka, ami sok sikerélményt ad. 
1968-ban kerültem a Kapás ut-
cába, innen 1974-ben a Tölgyfa 
utcai rendelőbe. Amikor az egyik 
érettségi találkozónkon elmesél-
tem, hogy évtizedek óta ugyan-
abban a rendelőben dolgozom, és 
még mindig szívesen megyek be a 
munkahelyemre, döbbenten néz-
tek rám. Azt hiszem, az a legfon-
tosabb, hogy szeresse az ember a 
munkáját! Mindent el lehet végezni 
ímmel-ámmal, de szívvel-lélekkel 
is. Ha valaki idejön rossz fogakkal 
és úgy megy el, hogy visszanyerte a 
szép mosolyát és az önbizalmát, az 
ajándék nekem is. 

sokan rettegnek beülni a 
fogorvosi székbe a fájdalmak 
miatt…

A legfontosabb, hogy szeresse az ember, amit csinálKádár Györgyöt valószínűleg 
sokan ismerik kerületünkben, 
hiszen évtizedek óta gyógyítja 
a beteg fogakat, és szívvel-lé-
lekkel dolgozik a szép mosolyo-
kért. Mesélt arról, milyen volt az 
ötvenes években a mentőknél 
dolgozni és elárulta azt is, hogy 
osztálytalálkozóján mivel lepte 
meg egykori diáktársait.
 

Ma már olyan hatásos injek-
ciók vannak, amelyekkel szinte 
fájdalommentesen dolgozha-
tunk. Amikor kezdtem a pályát, 

a fecskendőket és a tűket kifőz-
tük, a többszöri használat miatt 
a végük horgas lett, ezért is volt 
fájdalmas az injekció. Az  egy-

szer használatos fecskendő és 
tű – ami nincs is olyan régóta – 
óriási dolog! A modern eszközök 
miatt viszont nagyon sokba kerül 
az egészségügy, a fogászat külö-
nösen, és alulfinanszírozottak 
a beavatkozások. Tavaly valamit 
javult a helyzet, kaptunk plusz 
pénzt. Az új, egyesített rendelő-
intézet felépülése pedig jelentős 
javulást fog hozni a kerület lako-
sainak ellátásában, és nekünk, 
orvosoknak is öröm lesz, hogy 
végre XXI. századi körülmények 
között dolgozhatunk.

sokféle elmélet van arra, ho-
gyan kell jól fogat mosni. Ön 
mit javasol?

Fontos, hogy naponta legalább 
kétszer alaposan megtisztítsuk az 
összes fogunkat. Ez alkalman-
ként legalább két percet igényel, 
akár kézi, akár elektromos fog-
kefével végezzük. Azt szoktam 
mondani, hogy a padlót is meg 
lehet tisztítani kézzel is, géppel 
is, lényeg, hogy tiszta legyen. 
Gyógyszertárban kaphatók úgy-
nevezett plakkfestő tabletták, 
ezekkel ellenőrizhetjük, hol ma-
radt lepedék a fogakon, de nagyí-
tós tükörrel is tudjuk ellenőrizni 
a fogmosás hatékonyságát.

Mit tehetünk még fogaink 
épségéért?

Nagyon fontos a megelőzés. 
Gyermekkortól kezdve figyelni 
kell a fogainkra, és arra is, hogy 
mit eszünk, mit iszunk. Lénye-
ges, hogy a gyerekek már kicsi 
koruktól minél többet rágjanak, 
vitaminokban gazdag, rostos 
ételeket egyenek, és minél ke-
vesebb cukrot fogyasszanak. Kü-
lönösen károsak a cukros, a cit-

rusos és szénsavas italok, mert 
ezek oldják a fogzománcot. Sok 
gyerek nem ismeri a vizet, csak 
az üdítőket és a teákat. Fogorvos-
ként én vízpárti vagyok.

Hiába van már fogbeültetés 
és mindenféle egyéb szükség-
megoldás, mire ezekre kerül a 
sor, addigra már, sajnos, a fogat 
elveszítettük. A feladat az, hogy 
ameddig csak tudjuk, őrizzük 
meg az eredeti fogakat. Ezért 
nagyon fontos a minőségi isko-
lai fogászat.

Milyen gyakran javasol ellen-
őrzést?

Félévente, de legalább évente 
kellene fogorvoshoz járni. Ennek 
ellenére vannak, akik akár tizen-
öt-húsz évig feléje sem néznek a 
rendelőnek. Hazánk egyedülálló 
abban, hogy a biztosítottaknak a 
fogmegtartó kezelések ingye-
nesek, és ezt nem lehet eléggé 
hangsúlyozni! Romániában és 
Ukrajnában fizetni kell a fogor-
vosi kezelésért. Németországban 
szintén, és mellette rendszeres 
ellenőrzésre kell járni. Ha nem 
megy el a beteg negyedéven-
te fogászatra, akkor drágábban 
kezelik. Itthon hiába ingyenes 
az ellátás, sajnos rendkívül el-
hanyagolt az emberek fogazata.

Doktor úr nagyon fiatalos. Mi 
a titka?

Ez nyilván a géneken is múlik. 
Mértékletesen élek és sportolok, 
tavasztól őszig kerékpározom, 
ősztől pedig futni járok és síe-
lek. Szívesen dolgozom, és örö-
met találok a munkámban. A be-
tegek bizalma és elégedettsége 
is fiatalít.

novák zsóFi aliz

Nem szükséges, 
hogy a tűszúrás fájjon

Mitől gyermekbarát egy rendelő?

– Mindannyian rosszul reagálunk a fájdalomra, és az orvosi vizsgálattal kapcso-
latos szorongás is természetes. Kisgyermek esetében kiemelten fontos, hogy az 
orvosnál megélt tapasztalatai ne félelmetesek legyenek. Különösen lényeges ez 
a fájdalmas beavatkozásokkal, például a kellemetlen gyomor- és béltükrözéssel 
kizárható kórképek esetében. A hasfájás, a gyermekkori gyomor- és bélrendszeri 
panaszok ugyanis egyre gyakrabban látott kórképek: minden második-harmadik 
családban van gyermek, akinek egyes ételek elfogyasztása panaszt okoz, amit 
ki kell vizsgálni. Nagy jelentősége van tehát annak az eszköztárnak, amelynek 
segítségével a vizsgálat vagy beavatkozás fájdalommentessé, az orvosnál tar-
tózkodás oldottabbá tehető.

Egyik ilyen módszer, amikor speciális eszközökkel elfogadható közelségbe 
hozzák a gyermekhez a vizsgálatot, például szituációs játékként legószerű fi-
gurákkal mutatják be, játszatják el a gyermekkel a várható történéseket. A játék 
old, bevon és érzékenyít.

A – ma inkább a magánellátásban elérhető – várakozás nélküli ellátás szintén 
hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek és szülője komfortosan érezze magát, hiszen 
ha azonnal kapunk időpontot és gyorsan sorra kerülünk, nincs is idő szorongani.

A gyermekbarát ellátás egyik lehetséges pillére, hogy ami lehet, legyen 
fájdalommentes. Ez a fent említett gyomor- és béltükrözéssel történő ki-
vizsgálás esetén különösen nagy „ajándék”. A gyermekek számára azonban 
már egy vérvétel is félelmetes lehet. Ebben segíthet például az a méhecskét 
ábrázoló szerkezet, ami a gyermek karjára helyezve zümmögős vibrálásérzetet 
kölcsönöz a bőrnek, a figyelmet eltereli, a tűszúrás fájdalmát pedig eltompítja. 
A fájdalom eszközös beavatkozásoknál elkerülhető, ha altatásban végzik őket, 
ami mellé optimális esetben szakszerű pszichológiai előkészítés is tartozik, s 
ami még családbarát megoldás, hogy a szülő a gyermek mellett lehet, amíg 
el nem alszik, ébredése előtt pedig már újra ott lehet mellette, lehetőleg egy 
barátságos szobában. Egyre több intézményben jelenik meg az ugyancsak 
gyermekbarát megoldás, a terápiás kutya, ami oldja a kis betegek félelmét, s 
amit az egészséges gyermekek mellett autizmussal vagy más fogyatékossággal 
élők ellátásában is sikerrel alkalmaznak.

Minden szülő aggódik, ha gyermeke elkap valamilyen beteg-
séget, vagy ha fájlalja valamijét, és nem tudjuk megítélni, 
mi állhat a tünet hátterében. Szerencsére ma már a legtöbb 
gyermekbetegséget meg lehet előzni, de az aligha kerülhető el, 
hogy időről időre orvoshoz ne kelljen fordulni. Ilyenkor nagyon 
fontos, hogy a szülő és a gyermek milyen környezettel találko-
zik, és az milyen nyomokat hagy a kis páciens emlékezetében. 
A témában dr. Cseh Áron, a gyermekbarát szemléletben műkö-
dő Panoráma Medical Center csecsemő- és gyermekgyógyász 
szakorvosa, gyermek-gasztroenterológus volt segítségünkre.
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Kádár György és gyermekkori barátja,
Fatér Károly, az 1968-as olimpiai

aranyérmes futballcsapat kapusa 
a mai Nagy Lajos téren
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John Kander–Fred Ebb–Joe Masteroff:

Cabaret
musical

2018. június 23. 21:00

Molière–Mohácsi testvérek:

A képzelt beteg
komédia

2018. június 29. 19:30

Casablanca
táncelőadás két felvonásban

2018. június 28. 21:00

Bonnie & Clyde
Szövegkönyv: Ivan Menchell
Dalszöveg: Don Black
Zene: Frank Wildhorn
musical bemutató

2018. július 13. és 14. 19:30

/bnyfesztival /szabadter

Tel.: 06/1 301-0147 E-mail: iroda@szabadter.hu

www.szabadter.hu
Teljes program és online jegyvásárlás:

A J Á N D É K  B U D A P E S T N E K !

A Music Theatre International (Europe):
www.mtishows.eu céggel kötött szerződés
alapján a Hartai Zenei Ügynökség
közreműködésével kerül színpadra a mű.

– Hatéves koromban kezdtem el dobolni Pilisvörösváron, majd amikor elmentem egy hat-
osztályos gimnáziumba, abbahagytam. Egy év után rájöttem, hogy mégis zenei pályára men-
nék, és elhatároztam, hogy jelentkezem a Bartók konzervatóriumba – viszont csak dobolni 
tudtam, és ez kevésnek bizonyult a klasszikus ütő tanszakra. Holló Aurél tanár úr látta bennem 
a tehetséget, de mivel nem játszottam semmilyen klasszikus ütőhangszeren, ajánlott egy 
kitűnő tanárt, aki – mint mondta – egy év alatt, ha komolyan akarom és rengeteget gya-
korlok, felkészít a felvételire. Ő volt Köte Zoltán, a Kiss Zenede tanára. Neki köszönhetem, 
hogy bekerültem a konzervatóriumba: egy év alatt sikerült hat év anyagát behoznom. Na-
gyon kemény év volt: közismereti tárgyakat a konziban tanulhattam, és tanítás előtt, reggel 
6-tól 8-ig gyakorolhattam ott, tanítás után pedig mindennap mentem a Kiss Zenedébe, 
ahol este 8-ig foglalkozott velem a tanár úr. A hétvége szintén a gyakorlásról szólt. Ez alatt 
az év alatt csak aludtam és gyakoroltam, semmi másra nem jutott idő, még nyaralni sem 
voltam. A tanár úr pedig szinte apám helyett apám volt, még enni-inni is ő adott. A hang-
szeres tudáson kívül az elhivatottságot is tőle tanultam. És mert olyan sokat kaptam tőle, 
igyekszem én is sokat adni növendékeimnek, ugyanakkor szigorú vagyok velük, és elvárom, 
hogy a maximumon teljesítsenek. Nemcsak szakmai szemmel figyelek a tanítványaimra, 
talán ezért tudok velük ilyen jól dolgozni. A kitartó munkának megvan a gyümölcse, és ezt 
már néhányan közülük is tudják.

Nagyon megtisztelő volt, amikor a Kiss Zenede vezetője, Kissné Szűcs Mariann megkeresett 
ajánlatával, egy percig sem gondolkodtam, hogy elfogadjam-e a tanári állást. Akkoriban 
a zenedében még csak dobtanárok voltak, de jelentkezett egy fiú, akit nem a könnyűzene 
vonzott, hanem klasszikus ütőhangszereket szeretett volna tanulni. Következő évben már 
hatan jöttek, mára tizenhárom tanítványom van, és legalább ugyanennyit el kellett utasítani, 
mert több növendék nem fér bele az időmbe. 

Nagyon jól érzem magam a zeneiskolában, ami óriási fejlődésen ment keresztül ahhoz 
képest, mint amikor ide jártam. Kitűnő a légkör, a vezetőség szakmailag és emberileg is a 
legmesszebbmenőkig támogató. Öröm ilyen munkahelyen dolgozni.

Nagy álmom volt operát játszani, amit már hetedik éve gyakorolhatok. Főállásban egy 
katonazenekarnál vagyok, emellett tanítok, van egy állandó kisegítői szerződésem az Opera-
házzal, és még számos zenekarban is játszom. Sok szabadidőm nem marad, ha mégis, akkor 
a másik nagy szenvedélyemnek, a motorozásnak hódolok. A sportolást is fontosnak tartom, 
legszívesebben futok, kerékpározom és kirándulni is nagyon szeretek.

Bár nem élek a II. kerületben, nagyon megkedveltem az egész városrészt, de főleg Mária-
remetét, ahol a zeneiskola van. Élvezem a környék szépséget és nyugalmát, azt hogy jöhetek 
biciklivel dolgozni, és nem kell aggódnom, hogy a munka végeztével meglesz-e még.

Budai polgárok a kerületből…
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Halmschlager György
klasszikusütőhangszer-művész és -tanár

Óvodásként a játékkonyhában szeretett legjobban játszani: fakanállal ütögette a 
lábosokat, cintányérozott a fedőkkel. A játékból mára hivatás lett: Halmschlager 
György több szimfonikus zenekarban is játszik, valamint ütőtanár az idén hu-
szonöt éves Kiss Zenedében, amelynek jubileumi koncertjén Vivaldi egyik he-
gedűversenyét adta elő – marimbán.

Remek eredményekkel zárta a május végén 
Porečben megrendezett Dance Star Világ-
bajnokságot a II. kerületi Art Dance Academy 
csapata. Már önmagában nagy eredménynek 
számított, hogy a fiatal táncegyesület tagjai 
kijutottak a megmérettetésre, az pedig külön 
öröm, hogy a hétezer versenyző közül, külön-
böző kategóriákban három világbajnoki II., 
egy IV. és egy VI. helyezést értek el a magyar 
lányok.

Aki kedvet érez a street dance, modern, 
kortárs tánchoz, vagy akár a baletthoz, az 
egyesületnél szívesen fogadják az érdeklő-
dését (Art Dance Academy, 1021 Furulya utca 
4-6., tel.: (06 30)  488-4962. A  nyár folya-
mán az egyesület táncpedagógusok vezetésé-
vel tánctáborokat is tart.

Kerületi sikerek 
a táncvilágbajnokságon

Fiath Hanna és Bodó Zora

Tisztelt Kerületi Lakosok, Tisztelt Érintett Partnerek!
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II.24.) önkormányzati 
rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében a Polgármesteri Hivatal értesíti önöket 
a Településfejlesztési Koncepció munkaközi dokumentációjának (tervezet) 
közzétételéről.

Budapest II. kerület Településfejlesztési Koncepciója tervezetének munkaközi 
dokumentációja 2018. június 16. – 2018. július 11. között, ügyfélfogadási 
időben a Hivatal épületében az Épített Környezetért Felelős Igazgatóság 
Településrendezési Osztályán (1024 Mechwart liget 1., I. em. 101. iroda), 
valamint az önkormányzat honlapján (www.masodikkerulet.hu/Hirdetőtábla/
Hirdetmények/Partnerségi egyeztetés útvonalon) megtekinthető.

A Településfejlesztési Koncepció tervezetének munkaközi dokumentáció-
jával kapcsolatban Trummer Tamás főépítész 2018. június 26-án, 17.30-kor 
a Völgy Utcai Ökumenikus Óvodában (1021 Völgy utca 3.) lakossági fórumot 
tart. A részvételi szándék a partnerseg@masodikkerulet.hu e-mail-címen 
előre jelezhető.

A szabályzat szerint a partnerségi egyeztetés keretében a partnerek a lakos-
sági fórumon szóban, vagy a felhívás ideje alatt írásban – rövid indokolással 
kiegészítve – észrevételeket tehetnek, véleményeket, javaslatokat nyújthatnak 
be, amelyet az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:

• elektronikus úton a partnerseg@masodikkerulet.hu e-mail-címre küldve 
(a levél tárgyaként kérik feltüntetni: „TK-2018”);

• postai úton, a II. kerületi Polgármesteri Hivatal (Trummer Tamás főépítész) 
címére: 1024 Mechwart liget 1. (vagy 1277 Budapest 23. Pf. 21.);

• személyesen, a Polgármesteri Hivatal Épített Környezetért Felelős Igazga-
tóság Településrendezési Osztályán (1024 Mechwart liget 1., I. em. 101. iroda).

A véleményezéshez szükséges a véleményt adó teljes nevének megadása, 
ennek hiányában véleményét nem tudják figyelembe venni. A név megadásával 
az adatkezeléshez szükséges hozzájárulást megadottnak tekintik. A nevet kizá-
rólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezéssel összefüggésben kezelik.

Partnerségi egyeztetés 
és lakossági fórum

termelőI pIAc mÁrIAremetéN
Legközelebb JúNIUS 23-án 7–12 óráig 
tartanak termelői piacot a Máriaremetei 
Cserkészház kertjében (1029 Hímes utca 
3.). Az érdeklődők igazi piaci hangulat-
ban, a kínálóasztal mellett jót beszélgetve, 
gazdag áruválasztékból válogathatnak. 

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 elő-
zetes bejelentkezés kell. Információ és 
jelentkezés Korsós Ferencnél 8–12 óra és 
15–19 óra között, vonalas telefon: (06 26) 
361-371, mobil: (06 30) 731-6181.

A fIdesz II. kerületI IrodÁjÁNAk NYÁrI NYItVAtArtÁsA: június 18–30-ig 
ügyeleti rend: kedd 12–16 óráig, péntek 9–13 óráig. Július 2-től augusztus 23-ig az iroda 
(1024 Keleti Károly u. 13/b, telefonszám: 212-5030 ) zárva tart. 
INgYeNes jogI tANÁcsAdÁs a Fidesz II. kerületi szervezeténél. Időpont-egyeztetés 
nyitvatartási időben a 212-5030-as számon.
A kdNp II. kerületI IrodÁjA (1024 Keleti K. u. 29.) fogadja a bejelentkezéseket a (06 
30) 961-8561-es számon. E-mail: kdnpbp02@kdnp.hu, web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.
facebook.com/kdnpbp2. Ingyenes jogi tanácsadás, minden hónap utolsó keddjén 16.00-
18.00 között. Bejelentkezés nem szükséges.
képVIselőI IrodA: Varga Mihály (a 4-es számú választókerület országgyűlési 
képviselője) irodája hétfőn 15-18, szerdán 17-20, pénteken 9-13 óráig tart nyitva (1028 
Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 355-8199).
Az mszp II. kerületI szerVezetéNek IrodÁjA hétfőn és csütörtökön 12-18 
óra között, valamint kedden, szerdán és pénteken 10-16 óráig tart nyitva. Őrsi Gergely II. 
kerületi pártelnök és a Kerületünk az otthonunk-frakció vezetője fogadóórát tart a 1027 
Fazekas u. 19–23. szám alatti irodában. Előzetes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-es 
telefonszámon nyitvatartási időben. E-mail: bp02@mszp.hu, www.facebook.com/mszp2. 
Ingyenes jogi és munkajogi tanácsadást tart az MSZP II. Kerületi Szervezete. Előzetes be-
jelentkezés a 224-0090-es telefonszámon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
jobbIk II. kerület: fogadóóra minden hónap páratlan hetének csütörtökén 16-18 
óráig a 1024 Keleti Károly utca 8.-ban, páros hét csütörtökén 17-19 óra között a Széphalom 
vendéglőben (1028 Hidegkúti út 79.). Jogsegélyszolgálat: időpont-egyeztetés a (06 70) 
638-6665-ös telefonszámon, bodor.zoltan@jobbik02.hu, Facebook: Jobbik Második Kerület). 
A demokrAtIkus koAlícIó önkormányzati képviselője, Kecskés Balázs minden 
hónap első hétfőjén tart fogadóórát 16-18 óra között a Budai Demokrata Klubban, a 1126 
Márvány utca 38. szám alatti irodában. Akinek bármilyen kérése, problémája merül fel, kérik, 
hogy a 275-8186-os telefonszámon, vagy a budapest4@dkp.hu e-mail-címen jelentkezzen.
Az észAk-budAI kIsgAzdA polgÁrI egYesület tisztelettel várja az érdek-
lődők jelentkezését. E-mail: kisgazda.budai@gmail.com, tel.: (06 20) 976-2415.
tÁrsAsHÁzI tANÁcsok. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társas-
házi közös képviselőknek (1024 Mechwart liget 1.).
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Hirdessen a

Következő megjelenés: 2018. július 7-én.
Lapzárta: keretes – június 27., apró – június 29.

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   I. sz. Gondozási Központ 
szakképzett szociális gondozót keres 
házi segítségnyújtás területére. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal lehet az egyesgon-
dozasikozpont@gmail.com  e-mail címen.
PARKOLÓŐRT KERESÜNK II. KERÜLETI 
AUTÓPARKOLÓBA. Tel.: 06 30 664-7329
SPORTPÁLYA KARBANTARTÓT keresnek 
II. kerületi sportpályára. Önállóan dolgozni 
tudó, munkájára igényes és precíz karban-
tartó jelentkezését várják. Érdeklődés az 
info@masodikkeruletsport.hu email címen 
és a létesítményvezetőnél a 06 20 388-
1844-es telefonszámon.
Máriaremetén található, egyházi fenn-
tartású XXIII. János Otthon Máriremete 
szociális intézmény (1029 Budapest, Má-
riaremetei út 187.) ápoló – gondozó és 
takarító munkatársakat keres. Jelent-
kezni szakmai önéletrajzzal, Balog József-
né intézményvezetőnél lehet a balog.jo-
zsefne@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.
Bölcsődeorvosi teendők ellátására keresünk 
szakvizsgázott gyermekorvost szerződé-
ses jogviszonyban a Hűvösvölgyi és Hidegkú-
ti bölcsődékbe havi 24 óra/bölcsőde azonnali 
kezdési lehetőséggel. Nyugdíjas foglalkozta-
tása is lehetséges. Jelentkezni fényképes ön-
életrajzzal a marika.kasa@invitel.hu email 
címen lehet. Tel.: 06 20 218-3268.
IDŐS, NEHEZEN MOZGÓ, PULI MÉRETŰ 
KUTYA NAPI KÉT RENDSZERES SÉTÁL-
TATÁSÁHOZ KERESEK TÜRELMES, KU-
TYÁT SZERETŐ FÉRFI SEGÍTSÉGET. FIL-
LÉR U. KÖRNYÉKE. NYUGDÍJASOK IS! 
TELEFONT VAGY FÉNYKÉPES E-MAILT 
KÉREK. 2016aproka@gmail.com TEL.: 
06 70 502-6465

BUDAPEST VÁLTOZÓ TERÜLETEIRE 
KERESÜNK MEGBÍZHATÓ ÉPÍTŐIPARI 
SZAKMUNKÁSOKAT DURVATAKARÍ-
TÁSRA, RAKODÁSRA, AZONNALI KEZ-
DÉSSEL. BEJELENTETT HOSSZÚ TÁVÚ 
MUNKA. ÓRABÉR 850 Ft/NETTÓ. TEL.: 
06 30 933-7084

 OKTATÁS 
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL GYAKOR-
LOTT DIPLOMÁS SZAKTANÁR EGYÉNI-
LEG VIZSGÁKRA, FELVÉTELIKRE FELKÉ-
SZÍT, RENDSZEREZ. Tel.: 06 30 749-2507

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

HÉTKÖZNAPI, TUDOMÁNYOS ÉS ÜZLE-
TI ANGOL OKTATÁS, VIZSGÁKRA FEL-
KÉSZÍTÉS. BUDA, KURUCLES. TEL.: 06 
30 489-4848

ANGOL NYELVTANÍTÁS fordítótól. Ház-
hozmenetellel. 1 óra 3000 Ft. 2 óra 5000 
Ft. Dr. Kemenesi Zsuzsanna. Tel.: 06 30 
184-9164

Matematika-, fizikatanítás általános és 
középiskolásoknak szaktanártól, referen-
ciákkal. Tel.: 06 30 461-8821

 INGATLAN 
6,80 m² alapterületű RAKTÁRHELYISÉG 
A II. KERÜLETBEN magánszemélynek 
vagy intézménynek KIADÓ. Tel.: 06 30 
184-9164

A Rózsadombon a RÓZSAHEGY UTCÁBAN 
1,5 szobás, teraszos, felújított, modern, 
bútorozott II. emeleti liftes lakás TULAJ-
DONOSTÓL kiadó. 185 000 Ft/hó. Tel.: 06 
30 257-6008

II. kerületi panorámás házban 70 m²-es 
két szobás lakás kiadó. 160 ezer forint + 
rezsi/hó. Tel.: 06 20 944-6672

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

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

Az I., Batthyány utcában II. emeleti 67 
m²-es két szobás, erkélyes lakás tárolóval, 
rendezett, liftes épületben 39,9 M Ft. Tel.: 
06 20 967-5691

A II., Tölgyfa utcában 132 m²-es IV. 
emeleti, luxus módon felújított lakás 
eladó. Irányár: 110 M Ft. Tel.: 06 20 
932-5005

II., Pasarét mellékutcájában 130 
m²-es panorámás sorházi lakás ga-
rázzsal, kocsibeállókkal eladó. 125 M 
Ft. Tel.: 06 30 960-8862

Rózsadomb, Vérhalom csendes utcá-
jában 1,5 szobás, teraszos, panorá-
más II. emeleti, részben felújítandó 
lakás tulajdonostól eladó. Ár: 49 M 
Ft. Tel.: 06 70 248-5221

A II., Hűvösvölgyi úton nagyon csen-
des, 104 m²-es négy szobás luxus-
lakás 50 m²-es panorámás terasszal, 
két garázzsal eladó. Irányár: 110 M 
Ft.  Tel.: 06 20 932-5005

A II., VÖLGY UTCÁBAN 1400 m²-ES TEL-
KEN KÉT GENERÁCIÓS, JÓ ÁLLAPOTÚ 
CSALÁDI HÁZ 230 MILLIÓ. TEL.: 06 20 
967-5691

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

Eladó a II. kerületben 3 szobás, étkezős, 
110 m2-es, közvetlen kertkapcsolatos 
szép polgári lakás. Alsó konyha, két kam-
ra, garázs. 85,5 millió forint.Tel.: (06 1) 
275-8183,  06 70 345-1471

A XII., Patkó utcában két lakásos tár-
sasház emeleti, 125 m²-es lakása két 
garázzsal eladó. Irányár: 85 M Ft. Tel.: 
06 30 960-8862

KÖLTÖZZÖN BUDAKESZIRE KÉT GE-
NERÁCIÓS ÖNÁLLÓ, ÚJSZERŰ, GA-
RÁZSOS CSALÁDI HÁZBA. ÁRA: 79,9 
M Ft. TEL.: 06 70 336-3561

A XIII., Visegrádi utcában 2005-ben 
épült házban I. emeleti 37 m²-es la-
kás garázsbérlési lehetőséggel el-
adó. Irányár: 35,9 M Ft. Tel.: 06 20 
932-5005

Vésztő kisvárosban, központtól 200 m-re 
eladó 12157 m2-es területen 3 szobás, 
összközműves, felújítandó családi ház. 
Halastó 50 m-re. 6,2. millió forint. Tel.: 
(06 1) 275-8183, 06 70 345-1471

INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSO-
KAT KERES! BÍZZA RÁNK INGATLANÁT: 
IGYEKSZÜNK GYORSAN HOZNI A VEVŐT, 
JUTALÉK 3%, ÜGYVÉD INGYENES, DIPLO-
MÁS ÜGYNÖKÖK, KÜLFÖLDI VEVŐK EL-
ÉRÉSE. 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! HÉTVÉ-
GI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZ-
TOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN 
FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., 
KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 06 
30 222-3016

Új fogászati rendelő Buda szívében! 
25 % kedvezmény minden kezelé-
sünk árából. Szolgáltatások: mikro-
szkópos tömések, lézeres ínytisztítás, 
koronák, hidak, implantátum, szájse-
bészet, gyermekfogászat, parodonto-
lógia. Cím: 1024 Bp., Margit krt. 5/a. 
Tel: 06 70 886-4878

Apróhirdetések

www.marczi.hu
Marczibányi Téri 
Művelődési Központ

június 22. péntek 19.00 

ROMLOTT RÓMAIK 
TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
Az előadást 16 éven 
felülieknek ajánljuk!

KERTI
SZERSZÁM

FRANCIA
ÉNEKESNŐ

VOLT
TEMPÓ KIFLI

FAJTA
ÖREG
BÁCSI KIPRÓBÁL

KIPLING
KÍGYÓJA
VIDEOTON
RÖVIDEN

GONOSZ-
TEVŐ

TROMBITA
HANG

TÁVIRATI
Ő”” BETŰ

HANGOSAN
SÍR

NEM
SZABAD

MELLVÉD
TÜSKE-
PÁRNA

CIN

FÉRFINÉV
ATTÓL
KEZDVE
ÉTTERMI
LISTA

HÍM JUH

EURÓPAI
ÁLLAM

VÍZPÁRA
FOHÁSZ KÁRÁSZ ...

SZÍNÉSZ

IGEKÉPZŐ

JELENLEG

AZ UJJ
RÉSZE

ÉPÍTÉSI
TÖRMELÉK
AZ ELSŐ
ŰRHAJÓS

SIKÍTOZIK

CSŐRÖS
FUVOLA

OLASZ
GK. JEL

ÜRÜGY

SZÓ-
TOLDALÉK

TÁG

ELŐTAG:
VÉGSŐ

... GYÖRGY
HUMORISTA

CINK
VEGYJELE

GÉPET
KEN

KUTRICA

NÉMÁN
LEKEN!

BANKBAN
VAN!

ELŐTAG:
SZÉL

LAKÁS
BÉRLŐ
NINCS

ADAT RÖV.

ÁRVITA

ANNYI
MINT RÖV.

SECUNDUM

AMPER

TÖRÖK
FEJEDELEM

INDÍTÉK

RAFFAEL ...
TENISZEZŐ

APRÓ
SZEMCSE

FLASKA

LUKÁCS
SÁNDOR

NŐI NÉV

LÁRMA

8 LÁBÚ
ÁLLAT

TÉREL-
VÁLASZTÓ

... PAZ

JOSKAR ...
OROSZ
VÁROS

...
FLÓRIÁN
SZÍNÉSZ V.

VERDI
MŰFAJA

CSIBÉSZ

NULLA

... CLARKE
AUSZTRÁL
FUTÓ

ÖV

ZÁRTHELYI
RÖVIDEN

PRÁGAI
IGEN

ANNO

HÁMOZ
NÉPIESEN

K1

2

A rejtvény fő soraiban Coco Chanel mondását rejtettük el. 
A 2018/9. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Aki nem vág bele, 
sohasem lesz készen”. A helyes megfejtést beküldők közül három ked-
ves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két belépőjegyet nyert a romlott 
rómaiak című előadásra, ami június 22-én 19.00 órakor lesz a 
Marczibányi Téri Művelődési Központban. A nyertesek: Bolváry Gá-
bor, Demjén Lilla és Tardi Piroska. Gratulálunk, a nyereményeket 
személyesen, az előadás előtt fél órával a művelődési központ informá-
ciós kollégáinál, a nevük bemondásával vehetik át. Várjuk megfejtései-
ket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.
zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésőbb 2018. július 7-ig.

MI ODAFIGYELÜNK 
             GYERMEKÉRE IS 
MI ODAFIGYELÜNK 
             GYERMEKÉRE IS 

Csecsemő- és gyermekgyógyászat, gyermekgasztroenterológia 
a Panoráma Medical Centerben, Pasaréten.

VÁLASSZON BENNÜNKET!

             

MEGBÍZHATÓ ORVOS 
ÉS PSZICHOLÓGUS CSAPAT 
Körültekintően és csapatban dolgozunk, egyaránt fi gyelembe 
véve a gyermek és szülője szempontjait.

KÍMÉLETES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
a vizsgálattal járó fájdalom, félelem oldása, amiben speciális 
eszközök segítenek (pl. Zümi, beavatkozás esetén kíméletes 
altatás, a szülő jelenléte a gyermek ébredésekor)

SZAKSZERŰ STRESSZOLDÁS
szakemberek és barátságos környezet segítik oldani az orvosi 
környezet okozta feszültséget (rendelő gyerekberendezéssel, 
pszichológiai felkészítés, terápiás kutya)

A GYERMEK SZÁMÁRA IS ÉRTHETŐ TÁJÉKOZTATÁS
speciális demonstrációs eszközökkel elfogadható közelségbe hozzuk a vizsgálatot

GYERMEKBARÁT 
SZAKRENDELŐ 
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További információ és bejelentkezés: 1 550 00 44  •  Cím: 1025 Budapest, Páfrány út 23/b.
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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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. kerületiek-
nek azonnal. Több évtizedes gyakor-
lattal, falbontás nélkül. Tel.: 227-
7210, 06 30 940-0748

Duguláselhárítás, víz-, gáz-, közpon-
tifűtés-szerelés, ázások, csőtörések 
megszüntetése. Tel.: 402-4330, 06 20 
491-5089

VÍZSZERELÉS, CSAPJAVÍTÁS, WC TAR-
TÁLY CSERE ÉS JAVÍTÁS. II. KER. INGYE-
NES KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 315-2825

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

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

VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁ-
LYOK, CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, JA-
VÍTÁSA. INGYENES KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 
06 20 980-7564

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

Villanyszerelő-elektrikus (II. kerület) 
vállal hibaelhárítást, javítást. Kapcsoló, 
konnektor, kismegszakító, áramvédő (FI) 
relé, elosztószekény-csere! Kérem, hívjon! 
Kendrik Tamás. Tel.: 06 30 456-6557

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

Héra cserépkályha átalakítását, mérő-
hely kiépítését, EPH érintésvédelmi ja-
vításokat vállalok. www.elektromos-
cserepkalyha.hu (bemutatkozás) Tel.: 
06 20 530-0344

VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, 
KAPCSOLÓK, LÁMPÁK CSERÉJE, GA-
RANCIÁVAL. BODA ZSOLT VILLANY-
SZERELŐ MESTER. Tel.: 200-9393, 06 
30 333-6363

 LAKÁS-SZERVIZ 
ÁCS-BÁDOGOS-TETŐFEDŐ CÉGÜNK 
VÁLLALJA KOMPLETT, ÚT TETŐK KIVI-
TELEZÉSÉT, RÉGI TETŐK FELÚJÍTÁSÁT, 
ÁTFEDÉSÉT. FOGLALKOZUNK BÁDOGO-
ZÁSSAL, LEMEZFEDÉS KÉSZÍTÉSÉVEL, 
CSATORNACSERÉVEL ÉS BEÁZÁSOK 
MEGSZÜNTETÉSÉVEL. HÍVJON MINKET 
BIZALOMMAL. TEL.: 06 30 924-2690

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

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

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

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

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

Festés 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

ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdok-
tor.hu 24 éve vállalom kedvező árakon 
ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, üvegezését, 
szigetelését garanciával. A felmérés 
díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 06 70 
550-0269

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kád: 12 000 
Ft-tól, WC: 18 000 Ft-tól,kamerás csővizs-
gálat 15 000 Ft-tól, festés-tapétázás.  Tel.: 
06 70 250-9132

ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, 
kocsibeállók aszfaltburkolatának ké-
szítését vállaljuk. Társasházaknak 27% 
kedvezménnyel. Tel.: 06 30 797-1037

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

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

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-
lés, bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653

 REDŐNY 
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZE-
RELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜ-
LETI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOG-
HÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! 
Tel.: 06 70 341-9489, 06 20 341-0043

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

 TÁRSASHÁZAK 
Társasházkezelés! Cégünk, a Skorpió Kft. 
vállalja társasházak kezelését, közös kép-
viseletét Budapest egész területén. Refe-
renciával rendelkezünk a kerületben. Tel.: 
06 30 936-1589, 06 20 583-8355

 SZOLGÁLTATÁS 
Irodák, lépcsőházak, magánházak TAKA-
RÍTÁSA! Számlaképesen, referenciákkal. 
gaiatusa8@gmail.com Tel.: 06 30 585-
6247

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

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

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

Kőműves munkák, hideg, meleg bur-
kolás, festés-mázolás, gipszkartonozás 
közületnek is. E-mail: jozsefbako1@
gmail.com Tel.: 06 70 563-0293

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

FIGYELEM! IGÉNYES, MÉLYNYOMÁSÚ 
KANAPÉ- ÉS SZŐNYEGTISZTÍTÁS, ÖNRE 
MOSOLYOG A MINŐSÉG! Tel.: 06 20 
972-8372

Fűtési rendszerek vegyszeres átmosása, 
gázfűtőkészülék vízkőtelenítése, élettar-
tam-növekedés, gázfogyasztás-csökkenés. 
II. ker. lakosoknak 10% kedvezmény szept 
10.-ig. Tel.: 06 30 396-3065

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

Kert-, telek-, ingatlanfelújítás! Met-
szés, permetezés, favágás, gyepesítés, 
térkövezés, tereprendezés, kerítésépítés. 
Ingatlanok teljes körű, köműves, szigete-
lési, festési, tetőjavítási munkák elvégzé-
se. Reális áron! www.telekrendezes.hu 
Tel.: 781-4021, 06 20 259-6319

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

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, zöldhulla-
dék aprítása, szállítása, tuskómarás. 
www.greenarbor.hu Tel.: 06 30 907-
5948

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBE-
CSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYE-
GEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZ-
PÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS DÍJTA-
LAN. 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

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

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

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.

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 VÁSÁ-
ROLOK BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, 
EZÜSTÖKET, PORCELÁNOKAT, BRONZO-
KAT, ANTIK ÓRÁKAT STB. TELJES HAGYA-
TÉKOT ELSŐ VEVŐKÉNT LEGMAGASABB 
ÁRON. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. heren-
di77@gmail.com Tel.: 06 20 280-0151

Egész évben számíthat ránk! A Louis 
galériát tekintse meg az interneten. 
(35 éves gyakorlat.) Készpénzért vá-
sárolok tört- és fazonaranyat, ezüs-
töt, brilles ékszereket, kar-, zsebórá-
kat, borostyánt, 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 gyűjteményét vásárolom.

A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. 
ALATTI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MIN-
DEN FAJTA RÉGI BÚTORT, SZŐNYE-
GET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, 
EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET, 
TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES 
HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
BÁRMIKOR HÍVHATÓ. TEL.: 06 20 322-
2697, 06 20 494-5344

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

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

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, RÉGIT, 
ÚJABBAT ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁ-
ROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 
06 20 425-6437

HAGYATÉK, RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS! 
IGÉNY SZERINT TELJES HAGYA-
TÉK-FELSZÁMOLÁS LOMTALANÍTÁS-
SAL EGYBEKÖTVE IS. ELÉRHETŐSÉG: 
E-MAIL: imremagyar045@gmail.com 
TEL.: 06 30 703-0518

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

 EGYÉB 
Féltő, gondoskodó VIP-s tartási sze-
ződést kötne idős személlyel budai 
értelmiségi házaspár. Tel.: 06 30 277-
6622

KÜLFÖLDÖN DOLGOZÓ OR-
VOS-GYÓGYSZERÉSZ HÁZASPÁR 
ÉLETJÁRADÉK-SZERZŐDÉST KÖTNE. 
TEL.: 06 30 668-8882

FARMER DIVAT, Margit krt. 69. Kezdje 
velünk a nyári szezont egy új nadrággal. 
Nyitvatartás: Hétköznap 10-18, szombat 
10-13 óráig. Tel.: 212-4163

35 200
KöszönjüK!

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

Júniusi 
KOsTOLO
a GRaND RaDoviNbeN
sauvignOn BLanc 
és chardOnnay köRkép

18 
06 
28

2018. június 28., 17.00 – 20.00
a GRaND Radovinben

Mire számíthat: Sauvignon Blanc-okra és Chardonnaykra a világ 
minden tájáról. A kóstolósort csak a kóstoló másnapján fedjük fel, 

a pontozás alapján született sorrenddel együtt.

A versenyprogramban szereplő borokon túl, lehetőséget biztosítunk 
DeLux válogatások tesztelésére is.

Mennyiért: Early Bird 2490.-ft 
(Június 21-ig átutalással vagy a boltban rendezve)

Helyszínen váltott jegy:  3490.-ft • DeLux ráadások: 1890.-ft/3 tétel

GRAND Radovin
1126 budapest, Böszörményi út 18., Telefon: +36 20 509 2735

grand@radovin.hu • www.radovin.hu

Érdeklődni munkanapokon  
a 06-20-422-0791-es
telefonszámon lehetséges!

2. kerületi irodaházakba

TAKARÍTÓ
munkatársakat 

keresünk 4-6-8 órás  
munkavégzésre.

Munkaidő: hétfőtől-péntekig
Nyugdíjasok és pályakezdők 

jelentkezését is várjuk!

A hirdetés felmutatásával

CATWALK
SALON

1015 Budapest,
Batthyány u. 49. 

(Hattyú ház
hátsó bejáratánál)

Telefon:
06 30 601-8070

TESTKEZELÉSEK
SZOLÁRIUM

KOLLAGÉN CSÖVEKKEL,
VIBROTRAINERREL

BIOKOZMETIKA

kedvezmény!20%

ÉLETJÁRADÉK, FIGYELEM! ÉLETJÁ-
RADÉKI SZERZŐDÉST KÖTNÉK A KERÜ-
LETBEN LÉVŐ HÁZAMRA. KIEMELKEDŐ 
BEFEKTETÉS. Tel.: 06 20 972-8372

RENDKÍVÜLI AKCIÓ A KAPÁS UTCAI 
RENDELŐBEN LÉVŐ OPTIKÁBAN (A 
BEJÁRATI AJTÓTÓL JOBBRA): 50%-
OS KERET ÉS LENCSE AKCIÓ. PLUSZ 
AJÁNDÉK EGY NAPSZEMÜVEG AU-
GUSZTUS 1.-IG. Tel.: 06 20 345-9485

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Mo-
delldarabok eladása, egyedi, diva-
tos, kézi kötött, horgolt ruhadarabok 
rendelésre, nagy fonalválasztékkal, 
hozott fonalból is. www.kotode.hu 
Tel.: 356-6009



32. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

• a munkakörben jelenleg elérhető legmagasabb bruttó járandóság 
288.000 Ft (cafeteriát tartalmazza)

• perc alapú munkaidő elszámolás
• Erzsébet kártya és Lidl kártya
• pótlékok: műszakpótlék 30%, vasárnapi pótlék 50%
• kormányrendelet szerinti munkába járás költségének 86%-a helyett 

a 100% térítése
• nagy értékű egészségprogram

BUDAPEST, MÁRIAREMETEI ÚT

CSATLAKOZZ ÚJONNAN NYITÓ ÜZLETÜNK CSAPATÁHOZ

MIT KÍNÁLUNK?

JELENTKEZÉS:

BOLTI DOLGOZÓ MUNKAKÖRBE

JOBS.LIDL.HU
JELENTKEZES008@LIDL.HU

ÜZLETEINK: Lipóti Pékség  |  PIZZA FORTE  |  HÜVI Papírbolt  |  Posta
HÜVI Virágbolt  |  Lemongarden kézműves sörök  |  COSTA COFFEE

Ingatlan Buda Ingatlaniroda  |  Dió Gourmet napi menü  |  Kulcsmásolás, 
élezés, köszörülés, óra-, táska-, cipő-, zipzár javítás  |  WOK POINT Kínai 

kisvendéglő  |  Bortársaság  |  Fragola Fagylaltozó  |  Beauty Box Kozmetika
CORRECT CHANGE Pénzváltó  |  A-List Salon & Spa  |  Kamarai Szolgáltató 

Pont – Széchenyi Kártya Regisztrációs Iroda  |  Kormányablak

HÜVI Papírbolt: 10.000 Ft feletti 
iskolaszer (táska, tolltartó, körző, 

stb.) vásárlás esetén 2.000 Ft értékű 
vásárlási utalványt ajándékozunk! 

Az akció augusztus 31-ig érvényes!

Frissítő nyári illatok 
a Drogériában: 

Sunfl owers Eau De Toilette 
50 ml 4500 Ft helyett, 

4000 Ft

Janikovszky Éva Könyvesbolt: 
Könyvek, hangoskönyvek, 

folyóiratok, magazinok akár 
40% kedvezménnyel! 

Július 20-ig!

JOLO Computer szerviz: 
50% nyitási akció 

minden szolgáltatásra, 
augusztus végéig

NERO Leather & Accesoires: 
Bőrtáskák 25% kedvez-

ménnyel, napszemüvegek 
20% kedvezménnyel, 

2018. augusztus 31-ig

A-List Salon & Spa 
esküvői 

szépségcsomagok

HŰSÍTŐ
NYÁRI 

%
AKCIÓK

Hello
www.facebook.com/huviszolgaltatohaz

TÖBB, MINT 30 ÜZLET

          Üzletház a Hűvösvölgyi végállomásnál
1028 Bp., Hidegkúti út 1.  |  www.huvosvolgyhaz.hu

instagram.com/huviszolgaltatohaz

Szombatonként őstermelők a          -ben 
7:00–13:00-ig!

20-25%
KEDVEZMÉNY

4500 FT HELYETT 
4000 FT

10.000 FT FELETT 

AJÁNDÉK
Janikovszky Éva Könyvesbolt: 

40%
KEDVEZMÉNY

50%
NYITÁSI AKCIÓ

ŐSTERMELŐK
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